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Voorwoord

Taal is een complex verschijnsel, dat bij nadere beschouwing altijd weer anders
gestructureerd blijkt te zijn dan het op het eerste gezicht lijkt. Zo is het ook met
taalonderzoek. Waar velen niet meer dan een boomstructuur in zien, ontvouwt zich
voor de taalonderzoeker een indrukwekkend samenspel van vaak onverwachte
facetten. Taal is daardoor een boeiend verschijnsel, taalonderzoek een boeiend vak.
Ik wil hier diegenen bedanken die deze interesse voor taal en taalstructuren met mij
gedeeld hebben en mij z6 in de uitvoering van mijn Al0-onderzoek, waar deze

studie het resultaat van is, hebben ondersteund.
In de eerste plaats zijn dat mijn ouders die mij interesse voor wetenschap en

cultuur al op vroege leeftijd hebben bijgebracht en de voofigang van mrjn
promotieonderzoek altijd op de voet hebben gevolgd. Dit proefschrift kwam tot
stand onder wetenschappelijke begeleiding van Maarten Klein, die ook het
onderzoeksonderwerp heeft voorgesteld en mij op de mogelijkheid van een AIO-
plaats heeft gewezen. Anneke Neijt heeft met name de theoretische kant van mijn
voorstellen beoordeeld. Door hun kritiek dwongen beiden me mijn ideeEn preciezer
uit te werken. Peter-Arno Coppen ben ik er erkentelijk voor, dat hij mij in een aantal
sessies, met veel geduld op semantische aspecten van elliptische constructies heeft
gewezen. Maarten van den Toorn was aanvankelijk de promotor van dit onderzoek;
zijn emeritaat verhinderde echter dat hij ook bij de feitelijke promotie als promotor
kon optreden. Ik ben er dan ook zeer verheugd over dat hij daar als voorzitter van de

manuscriptcommissie toch bij kon worden betrokken.
Mrjn eenzame promotiewerk werd afgewisseld door koffiepauzes met mijn

collega's. Met hen heb ik, in het begin als enige taalkundige, voornamelijk de
perikelen van het promotieonderzoek in het algemeen gedeeld. E6n persoon wil ik
hier met name noemen: Mariken Goris. Als collega 6n als vriendin heeft ze mij
direct gesteund in de uitvoering van mijn onderzoek.

Martine Jetten luisterde altijd met aandacht als ik door de bomen het bos niet
meer zag. Wetenschappelijke hulp kreeg ik van haar bij de publicatie van een artikel
over een aanverwant onderwerp. Deze ondersteuning ontving ik ook van Andrea
Gerecke, met wie de lange gesprekken en wekelijkse uitjes naar de bioscoop mijn
verblijf in Duitsland zeer aangenaam hebben gemaakt. Marion Mans heeft me
geholpen bij het Grieks in deze studie, Edith Schouten en mijn zus Hanneke deden

dat bij het Engels. Door de werkzaamheden van de laatste als taalonderzoekster en

lectrice in het buitenland ontstond er tussen ons bovendien een collegiale band. Voor
de computerondersteuning die tot de uiteindelijke totstandkoming van dit boek heeft
geleid ben ik Jacques van Herp, Henk Frouws en mijn broer Jeroen zeer dankbaar.



Mrjn laatste woord van dank gaat natuurlijk uit naar mijn man Peter Maas. Als hij
niet zo enthousiast was geweest over mijn onderzoeksonderwerp, het geheel niet op
zijn eigen wijze had weten te relativeren en niet alle dagelijkse beslommeringen op
zich had genomen, was dit proefschrift er waarschdnlijk nog niet gewee$t.

Nijmegen,
januari 1999
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(2)

Inleiding

Bekend uit de traditionele grammatica is de indeling van voegwoorden in
nevenschikkende en onderschikkende. Een nevenschikkend voegwoord legt een

verband tussen gelijkwaardige delen, terwijl een onderschikkend voegwoord
ongelrjkwaardige delen verbindt. Zo verbindt en in (l) twee hoofdzinnen en omdat
in (2) een hoofdzin met een bijzin.

Hij wandelde wat in de tutn en zij deed de boodschappen.
Hij deed die avond de boodschappen omdat zij ze niet deed.

Niet elk voegwoord gedraagt zich echter uitsluitend als 66n van beide categorieen.
Zo wordt in de Algemene Nederlandse Spraakkunst (Haeseryn e.a. 1997:565) over
behalve en uitgezonderd opgemerkt dat het "moeilijk is uit te maken of ze als

nevenschikkend dan wel als onderschikkend voegwoord beschouwd moeten
worden." Daarbij sluit Paardekoopers karakterisering van behalve aan als "net geen

nevenschikkend voegwoord" (1978 41 1). Rijpma & Schuringa (1969) hebben laten
zien dat als, zoals en evenals als nevenschikkende voegwoorden 6n als

onderschikkende voegwoorden optreden. Daarnaast is ook van dan, in plttats van en

laat staan aangetoond dat ze nevenschikkende eigenschappen tentoonspreiden (o.a.

Napoli 1983; Hendriks 1991, 1995; Klein 1985b, l99l; Van der Heijden & Klein
1995). Deze met betrekking tot de tweedeling nevenschikkend versus

onderschikkend ongehoorzame voegwoorden zullen in deze studie, in navolging van
Huybregts & Van Riemsdijk (1985), insubordinatieve verbindingswoorden of
insubordinatoren worden genoemd, de verbindingen waarin ze fungeren
dienovereenkomstig insubo rdinatie s.

De resultaten van de genoemde studies hebben geen aanzet gegeven tot een

systematisch onderzoek naar andere coordinatieve verbindingswoorden dan en en of.
Noch heeft men naar aanleiding daarvan het grammaticale onderscheid tussen
nevenschikking en onderschikking aan een nadere beschouwing onderworpen. Dat is
des te opmerkelijker omdat het onderzoek naar nevenschikking van de laatste jaren
het belang van het voegwoord in codrdinaties heeft aangetoond. Behandelde Ross
(1961) het voegwoord nog als een adjunct van de leden, in het onderzoek naar

corirdinatie van onder anderen Van Zonneveld (1992a), Johannessen (1993) en

Munn (1993) treedt het voegwoord op als hoofd van een aparte projectie, CoP.

Bovendien heeft recent onderzoek naar coordinatie gewezen op structurele
overeenkomsten tussen nevenschikking en onderschikking. Zo hebben onder
anderen Johannessen en Van Zonneveld laten zien dat de X'-structuur, een

constituentenstructuur die in de generatieve grammatica wordt aangenomen voor
ondergeschikte woordgroepen, ook toepasbaar is op nevengeschikte structuren.

In deze studie wordt verslag gedaan van een systematisch onderzoek naar
betrekkingswoorden in het Nederlands. Het doel ervan is te komen tot een adequate
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en gemotiveerde classificatie van betrekkingswoorden in het Nederlands. Daarbij
komen naast insubordinatoren ook die verbindingen met nevenschikkende
voegwoorden aan de orde die in de ANS bijzondere vormen van nevenschikking
worden genoemd. Het gaat hier om implicatieve coordinatie, balansschikking,
verbindingen met want en dus en codrdinatie op het niveau van de taalhandeling, die
in tegenstelling tot 'normale' ofwel parallelle cocirdinatie, onder andere geen
samentrekking toelaten. Van elk van deze constructies is hieronder een voorbeeld
gegeven.

(3) Leg dit boek niet weg of je snapt niet wat insubordinaties zijn.
(4) Nauwelijks had ze een exemplaar in handen of ze zag al een typefout

(s)
(6)

staan.
Hij is er altijd, want grammatica is zijn lievelingsvak.
Wanneer is je proefschrift af, of mag ik dat niet vragen?

Ik zal eigenschappen presenteren die een specifieke constructie kunnen
karakteriseren als onderschikkend, nevenschikkend, dan wel op een positie
daartussen in. Het gaat daarbij niet alleen om syntactische eigenschappen, maar ook
om semantische. Immers, een verbinding die syntactisch coordinatief is, hoeft dat in
semantisch opzicht nog niet te ziln, evenmin als andersom. Culicover & Jackendoff
(1991) hebben in recent onderzoek gewezen op zulke mismatches bij implicatieve
coordinatie in het Engels. In deze studie ga ik na of ook Nederlandse verbindingen
deze Mismatching Hypothese ondersteunen. Culicover & Jackendoff hebben verder
laten zien dat syntactische condities die op implicatieve coordinatie van toepassing
zijn, zich onaftrankelijk gedragen van de semantische condities daarop. De
aangetoonde mismatches in Engelse implicatieve codrdinatie weerleggen dus niet
het idee van de autonome syntaxis, waar binnen het generatieve kader van uitgegaan
wordt. Dit idee houdt in dat de wetmatigheden die aan de syntaxis, en daarmee
volgens het gedachtegoed van de Chomskyaanse grammatica aan de competence,
ten grondslag liggen, onafhankelijk zijn en niet uit de wetmatigheden van andere
cognitieve modules afleidbaar zijn. Ook van de syntactische condities in deze studie
zal rk nagaan of ze onafhankelijk zijn van de voorgestelde semantische condities en

of dus de hier gepresenteerde analyse van verschillende vormen van verbinding in
het Nederlands de autonomie van de syntaxis niet schendt.

The o re t i s c he voo ronde rste llin g en

Hierboven is al enkele malen gesproken over generatief kader. Daarmee is de
grammatica bedoeld waaraan Chomsky's naam verbonden is. Binnen dit kader wordt
gezocht naar universeel geldende principes voor natuurlijke talen. Daarvoor zijn
verschillende, opeenvolgende grammaticamodellen ontwikkeld, zoals Government
and Binding, Principles and Pararueters en A Minimalist Program. Deze studie is
niet geschreven binnen 66n van deze grammaticamodellen. Alleen die aspecten van
de generatieve grammatica bleken voor dit onderzoek van belang die in de traditie
van het generatieve taalonderzoek klassiek geworden zijn. Hiertoe behoort ten eerste
de X'-theorie, de theorie over de opbouw van woordgroepen. Deze theorie, die
teruggaat op Chomsky (1970) en Jackendoff (1977), kent aan elke woordgroep een
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identieke structuur toe. Ook zinnen structureert men volgens de X'-principes en

beschouwt men als woordgroepen en niet als daarvan te onderscheiden constructies.
Wanneer in deze studie dan ook sprake is van een zin, wordt daarmee een sententiele
woordgroep bedoeld. Ook al zal ik in hoofdstuk 2 kanttekeningen plaatsen bij enkele
onderdelen van deze theorie, de X'-theorie an sich zal niet worden weerlegd. Dat
geldt niet voor het Binary Branching Principle, dat in 1984 door Kayne is
geformuleerd en dat alle woordgroepstructuren met meer dan twee vertakkingen op
€,6n niveau uitsluit. Tegen de algemene geldigheid van dit principe wordt
geargumenteerd en gezondigd in hoofdstuk 3 dat de structuur van zogenaamde

Gapping-zinnen tot thema heeft.
Een ander klassiek geworden onderdeel van de generatieve grammatica is de

Bindingstheorie. Deze theorie, die in de jaren tachtig is ontwikkeld, handelt over de

coreferentialiteit tussen onder andere referentiele expressies, anaforen en pronomina
in een taaluiting. Van deze theorie zal ik in deze studie enkele malen gebruik maken.

Ten derde maken de eilandcondities op verplaatsing, in welke vorm dan ook,
deel uit van de generatieve grammatica. Deze condities stammen van Ross (1967) en
zijn gegeneraliseerd tot de Subjacentieconditie. Als overkoepelende conditie zijn
daarnaast onder andere ook de Head Constrainr (Van Riemsdijk 1978), de

Barriiretheorie (Chomsky 1986), de Condition on Extraction Domains en de

Bounding Condition (Koster 1981, 1987) voorgesteld. In deze studie wordt
voornamelijk van deze laatste conditie gebruik gemaakt, omdat die, in tegenstelling
tot de op het moment veel gebruikte Barridretheorie, het eilandkarakter van alle
XP's, ook als ze L-gemarkeerd zijn, voorspelt.' Dit eilandkarakter van XP's hebben
behalve Koster onder anderen ook Horn (1974) en Klein & Van den Toorn (1919)
aangetoond; het is van belang voor de bepaling van de extractiemogelijkheden uit
onderschikking en nevenschikking.

Het uiteindelijke doel van de generatieve grammatica is een antwoord te vinden op
de vraag hoe het mogelijk is, dat alle kinderen in een korte tijd kennis verwerven
van een complex stelsel van regels dat noodzakelijk is voor het hanteren van hun
moedertaal. In de generatieve grammatica gaat men ervan uit dat het antwoord
daarop gevonden moet worden in een aangeboren taalvermogen. De generatieve
grammatici ziln er dan ook op uit dit aangeboren taalvermogen te reconstrueren en
doen dat door een universele grammatica op te stellen. Het hier gepresenteerde

onderzoek kan gezien worden als 66n van de schakels in de zoektocht naar die
Universele Grammatica. Er zullen algemene kenmerken worden geformuleerd die
ten grondslag liggen aan nevenschikking en onderschikking in het Nederlands en die
de classificatie van verschillende groepen betrekkingswoorden kunnen voorspellen.
In toekomstig onderzoek zou moeten worden gekeken of die classificatie en de
daaraan ten grondslag liggende algemene kenmerken ook van toepassing zijn op
andere talen dan het Nederlands. De resultaten daarvan zouden kunnen wijzen op
universele grammaticale principes.

rZie Koster (1981) voor een vergelijking van de Bounding Condition met de Head Constraint en de
Subjacentieconditie.

ilI



IV INLEIDING

Opzet
Het hoofddoel van hoofdstuk I is te inventariseren welke betrekkingswoorden in het
Nederlands nevenschikkende eigenschappen bezitten, welke onderschikkende en
welke beide. Tot de betrekkingswoorden worden niet alleen de nevenschikkende en

onderschikkende voegwoorden gerekend, maar ook de preposities, die ik in
navolging van Emonds (1985) in paragraaf 1.2 samen met de onderschikkende
voegwoorden zal analyseren als leden van 66n woordklasse, namelijk die van de
onderschikkende betrekkingswoorden Symmetrische constructies met en en of
vergelijk ik met onderschikkende constructies als die met van en omdat. Naar
aanleiding van die vergelijking zal ik vier verschijnselen noemen die specifiek zijn
voor coordinatie, Vervolgens wordt gekeken bij welke betrekkingswoorden uit de

ANS deze verschijnselen ook of juist niet voorkomen. Uit deze vergelijkrngzal rk
naast de parallelle coordinatoren en en of en de subordinatoren twee
tussencategorieEn opstellen: die van de insubordinatoren en die van de
betrekkingswoorden in niet-parallelle codrdinatie (voorbeelden (3)-(6)). Tot slot van
dit hoofdstuk wordt gewezen op een opvallende semantische overeenkomst tussen
parallelle codrdinatoren en insubordinatoren: de betekenis van beide is te
omschrijven als en of of. De leden van deze verbindingen zljn dan ook in
tegenstelling tot die in subordinaties of niet-parallelle coOrdinatie semantisch
gelijkwaardig ten opzichte van elkaar.

In hoofdstuk 2 staat de vraag centraal welke syntactische verschillen er tussen
nevenschikking en onderschikking bestaan. Hoewel ik net als onder anderen Van
Zonneveld (1992a) en Johannessen (1993) een X'-structuur voor nevenschikking zal
aannemen, gaat mrjn aandacht vooral uit naar de verschillen tussen beide
constructies. Ik zal argumenten presenteren voor de analyse van nevenschikking als
een syntactisch bivalente woordgroep en voor die van onderschikking als een

syntactisch univalente woordgroep. Een tweede verschil betreft de syntactische
gelijkwaardigheid van de leden in een nevenschikking tegenover de syntactische
ongelijkwaardigheid daarvan in een onderschikking. Dit verschil is een gevolg van
het feit dat een subordinator zljn complement selecteert en een coordinator
daarentegen kenmerken aan zijn complement doorgeeft; het wordt in paragraaf 2,6
nader uitgewerkt. In dit hoofdstuk komen verder ook recursieve en comelatieve
verbindingen aan bod. Ik doe een voorstel om de recursiviteit van co6rdinatie binnen
de beperkingen van de X'-theorie te kunnen vormgeven. In de paragraaf over
correlatieve verbindingen zal ik enkele initiele betrekkingswoorden die als
codrdinatief bekend staan en syntactisch gelijkwaardige leden verbinden, als
syntactisch subordinatief, dat wil zeggen syntactisch univalent, analyseren. Ook in
die paragraaf blijkt nog eens dat een tweedeling van alle betrekkingswoorden in
coordinatieve aan de ene kant en subordinatieve aan de andere niet houdbaar is.

In hoofdstuk 3 staan codrdinatieve elliptische constructies ter discussie. Deze
constructies kenmerken zich door de lexicale aanwezigheid van een element in
slechts 66n lid van de coordinatie, terwijl dat semantisch in beide leden aanwezig is.
In de volgende voorbeelden is dat gemeenschappelijke element gecursiveerd.

(7) De minister diende een wetsvoorstel in en gaf een persconferentie.
(8) De minister diende een wetsvoorstel in en het kamerlid een motie.
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De minister gaf en het kamerlid bezocht een persconferentie.

Constructies als die in (7) zal ik analyseren als een simultane extractie van het
gemeenschappelijk deel uit beide leden van de verbinding: Across-the-Board-
extractie. Het tweede type elliptische constructie ((8)), dat bekend staat als het
resultaat van Gapping, beschouw ik in navolging van Kerstens (1980) als een

constructie met basisgegenereerde losse constituenten. Alleen voor achterwaartse
samentrekking in (9) wordt een deletieregel opgesteld. Ik zal aantonen dat twee
cocirdinatieve eigenschappen, namelijk de syntactische gelijkwaardigheid van de
leden (hoofdstuk 2) en de semantische gelijkwaardigheid ervan (hoofdstuk 1) een

cruciale rol spelen in de afleiding van deze constructies. Met die twee coordinatieve
eigenschappen en de afwezigheid van de in hoofdstuk 2 aangetoonde syntactische
bivalentie van corirdinatoren is het mogelijk de plaats van de insubordinatoren te

verantwoorden tussen de nevenschikkende en onderschikkende betrekkingswoorden
in, zoals die in hoofdstuk I is vastgesteld.

Geheel hoofdstuk 4 is gewijd aan niet-parallelle coordinatie. In dit hoofdstuk
toon ik aan dat de genoemde onderscheidingen ook de coordinatieve en niet-
cocirdinatieve eigenschappen van niet-parallelle cocirdinatie voorspellen. In
tegenstelling tot insubordinaties die als structureel subordinatief en semantisch
coordinatief worden beschouwd, zullen omgekeerd deze vormen van cocirdinatie
structureel coordinatief en semantisch subordinatief blijken te zijn. Alleen aan

cocirdinatie op het niveau van de taalhandeling moet een aparte plaats worden
toegekend.

Op basis van de drie factoren die cocirdinatie van subordinatie onderscheiden is
een classificatie mogelijk van acht groepen betrekkingswoorden. In hoofdstuk 5 laat
ik zien dat naast de vier groepen uit hoofdstuk 1 ook de andere vier mogelijke
groepen betrekkingswoorden deel uitmaken van het Nederlands. Naar aanleiding
van deze indeling van betrekkingswoorden worden conclusies getrokken met
betrekking tot de traditionele indeling in nevenschikkende en onderschikkende
voegwoorden en de Mismatching Hypothese. Tenslotte doe ik enkele suggesties
voor verder onderzoek.

In deze studie gebruik ik zowel de term coordinatie als het Nederlandse begrip
nevenschikking. Hetzelfde geldt voor de begrippen subordinatie en onderschikking.
l[;4.et leden duid ik de door de corirdinator of subordinator verbonden elementen aan.

Het gaat hier om de semantisch verbonden elementen, omdat ik in hoofdstuk 2 zal
aantonen dat een subordinator slechts met 66n lid een syntactische woordgroep
vormt en niet met twee. Het lid dat volgt op een betrekkingswoord wordt ook wel
complemenl genoemd.

V

(e)





Hoofdstuk 1

Een indeling van betrekkingswoorden

In de Algemene Nederlandse Spraakkunst (in het vervolg ANS; Geerts e.a. 1984,
Haeseryn e.a. 1997) worden voegwoorden, zoals gebruikelijk is in traditionele
grammatica's, onderverdeeld in nevenschikkende en onderschikkende. Deze
tweedeling blijkt echter voor een aantal voegwoorden problemen op te leveren. Zo ts
voor behalve en uitgezonderd "moeTlijk uit te maken of ze als nevenschikkend, dan

wel als onderschikkend voegwoord beschouwd moeten worden" (ANS 1997:565;
zie ook Paardekooper 1978). Rijpma & Schuringa (1969) laten zien dat als 66k als

nevenschikkend 6n als onderschikkend voegwoord kan optreden. Napoli (1983) en
Hendriks (1991, 1995) onderscheiden een cocirdinator dan en een prepositie dan en

Klein (1985b, 1991) en Van der Heijden & Klein (1995) wijzen daarnaast op de

onderschikkende en nevenschikkende eigenschappen van laat staan en in plaats
van. Deze data laten zien dat er geen duidelijke grens valt te trekken tussen
nevenschikkende en onderschikkende voegwoorden. In tegenstelling tot de ANS
wordt in de Engelse grammatica van Quirk e.a. (1985) dan ook een categorie semi-
coordinators onderscheiden: voegwoorden die eigenschappen met subordinatoren en

met codrdinatoren gemeen hebben. In dit hoofdstuk stel ik dergelijke
tussencategorieEn voor voegwoorden in het Nederlands voor.

In paragraaf 1.1 wordt in navolging van Den Hertog (1903) de term
betrekkingswoord geintroduceerd ter vervanging van de termen voegwoard en
prepositie. Vervolgens presenteer ik in paragraaf 1.2 argumenten tegen het
categoriale onderscheid tussen preposities en onderschikkende voegwoorden. Op
grond daarvan analyseer ik beide als 66n woordsoort: die van de onderschikkende
betrekkingswoorden In paragraaf 1.3 worden enkele verschijnselen die typerend
zijn voor constructies met de nevenschikkende betrekkingswoorden en en of op een
rijtje gezet. Vervolgens ga ik na welke betrekkingswoorden die in de ANS
subordinatief worden genoemd, deze verschijnselen met en en o/ delen en welke
codrdinatieve betrekkingswoorden uit de ANS in deze opzichten van en en of
verschillen. Naar aanleiding van deze vergelijking stel ik in paragraaf 1.3.2 twee
tussencategorieen voor van betrekkingswoorden met zowel onderschikkende als
nevenschikkende eigenschappen. Semantische aspecten van deze tussencategorieen
staan centraal in paragraaf 1.4.

1.1 Betrekkingswoorden

Den Hertog (1903) maakt in zijn grammatica een onderscheid tussen begrippen en

betrekkingen.
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Begrippen verhouden zich tot betrekkingen, gelijk in de algebra de grootheden
of hoeveelheden voorstellende lettersymbolen zich verhouden tot de
operatieteekens *, -, X, :, etz. (p.209)

Zelfstandigheden, eigenschappen of werkingen, die respectievelijk door
substantieven, adjectieven en verba worden uitgedrukt, zijn voorbeelden van
begrippen. Relaties tussen begrippen noemt hij betrekkingen. Zo duidt het
verbuigingsmorfeem -e in (1.1) op een attributieve relatie tussen het adjectief en het
substantief. In (1.2) staan het onderwerp en het predicaat in een predicatieve
betrekking ten opzichte van elkaar, die wordt uitgedrukt door -r.

( I .l ) moois huizen
(.1.2) Sanne kom/.

Betrekkingen kunnen door middel van verschillende taalelementen worden
geExpliciteerd, zoals door naamvalsvormen, verbale vormen als in (1.2), adjectieven,
adverbia en betrekkingswoorden. Tot die laatste groep behoren volgens Den Hertog
die woorden die uitsluitend als functie hebben relaties tussen begrippen weer te
geven. Hij rekent daartoe de preposities en de voegwoorden. Zo legt in (1.3) de
prepositie van een relatie tussen twee zelfstandigheden, een auto en een persoon. In
(1.4) drukt het voegwoord of een contrastieve betrekking uit tussen twee werkingen.

(1.3)
( 1.4)

de Panda van Peter
Skien o/langlaufen, dat is de vraag.

In deze studie gaat mijn aandacht uit naar betrekkingswoorden. Andere taalmiddelen
die betrekkingen tussen begrippen uitdrukken, blijven onbesproken.

Binnen de groep voegwoorden maakt Den Hertog een onderscheid tussen
nevenschikkende en onderschikkende voegwoorden. De eerste worden gekenmerkt
door de eigenschap zinnen te verbinden die "ten opzichte van elkander gelijke
logische waarde hebben" (1904:4). In een zinsverband gelegd door een
onderschikkend voegwoord daarentegen is "de eene zin een zinsdeel (...) van den
anderen" (id.). Een tweede onderscheid betreft de beperking van onderschikkende
voegwoorden tot het leggen van zinsverbanden, terwijl zowel zinnen als zinsdelen
door nevenschikkende voegwoorden verbonden kunnen worden. Ongelijke
betrekkingen tussen zinsdelen worden door voorzetsels uitgedrukt, die Den Hertog,
zoals hierboven is opgemerkt, naast de voegwoorden ook tot de betrekkingswoorden
rekent. In het volgende schema is deze indeling van betrekkingswoorden volgens
Den Hertog weergegeven
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SCHEMA I Indeling van betrekkingswoorden volgens Den Hertog (1903)

betrekkingswoorden

nevenschikkend onderschikkend

zin

zinsdeel

nevenschikkende
voegwoorden

nevenschikkende
voegwoorden

onderschikkende
voegwoorden

voorzetsels

Omdat nevenschikkende voegwoorden zowel zinsdelen als zinnen kunnen
verbinden, kan de term nevenschikkend voegwoord vervangen worden door
nevenschikkend betrekkingswoord. Hiervoor zal in het vervolg de afkorting Co
worden gebruikt, die bestaat uit de eerste twee letters van het synonieme begrip
corirdinator.

Zdn zelfde vervanging van onderschikkend voegwoord en voorzetsel door
onderschikkend betrekkingswoord is niet mogelijk, wanneer daarmee niet een
overkoepelende term, maar een nieuwe categorie wordt geintroduceerd. De
onderschikkende voegwoorden en de voorzetsels vormen immers twee verschillende
woordcategorieen. Ik vraag me echter af of het categoriale onderscheid tussen beide
wel zinvol is. Het feit dat voorzetsels ook zinnen kunnen verbinden ((1.5), ANS
1997:508)' en onderschikkende voegwoorden niet-sententiEle complementen ((1.6)-
(1.1), (p.562 en 569)) is een argument tegen dat categoriale onderscheid.

( t.s)
( 1.6)

( 1.7)

Zo'n lichte broek is ideaal voor als het mooi weer is.
Ofschoon autodidact, stond hrj bekend als een van de grootste specialisten
op dit gebied.
Ik weet niet wat dit voor een beest is, maar het brult als een leeuw.

Daarnaast is het onderscheid tussen voorzetsels en onderschikkende voegwoorden
op grond van de vorm van de verbonden leden conceptueel twijfelachtig. Dit
criterium heeft immers bU andere woordsoorten niet tot categoriale
onderscheidingen geleid. Zo zijn er werkwoorden als brengen en eten die een niet-
sententieel complement vereisen. Toch worden ze op basis hiervan niet als een
aparte woordklasse beschouwd, onderscheiden van werkwoorden die w61 een

I Een andere zin in de ANS (1997:508) is mijns inziens onjuist als voorbeeld van een voorzetsel gevolgd
door een bijzin. De zin luidt als volgt.
(i) Ik ben het helemaal eens met wat je gezegd hebt.
De bijzin in (i) wordt ingeleid door een relatief pronomen met ingesloten antecedent en gedraagt zich
categoriaal als een NP. Als object van een vast voorzetsel, een voorzetsel dat is geselecteerd door het
werkwoord, treedt in het Nederlands immers nooit een bijzin op. (ii) is dan ook ongrammaticaal.
(ii) * Ik ben het helemaal eens met dat je dat gezegd hebt.
(iii), waarin de bijzin een onderdeel vormt van een nominale constituent, is daarentegen wel
grammaticaal.
(iii) Ik ben het helemaal eens met [r'rphet feit dat je dat gezegd hebt].
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sententieel complement selecteren. Het criterium is verder niet in overeenstemming
met het feit dat zinnen in de generatieve grammatica ook als woordgroepen worden
beschouwd en dus geen wezenlijk andere constructie vertegenwoordigen.

Het lijkt er dan ook op dat het categoriale onderscheid tussen onderschikkende
voegwoorden en voorzetsels niet voldoende gemotiveerd is en dat de reductie van
deze woordklassen tot €,6,n, namelijk tot die van de onderschikkende
betrekkingswoorden, wellicht een adequatere categorisering oplevert. Voor het
Engels stelt Emonds (1985) zo'n reductie van de woordcategorieen onderschikkende
voegwoorden en voorzetsels tot 66n woordklasse voor. In de volgende paragraaf
wordt zo'n zelfde analyse ook voor het Nederlands besproken, nadat eerst de

motivatie van beide woordcategorieen in de ANS kritisch is bekeken.

1.2 Subordinatieve betrekkingswoorden

Roose (1964 15) geeft in navolging van De Groot (1962) de volgende definitie van
een woordsoort.

(...) een verzameling van woorden die een bepaald betekenisaspect van de stam
gemeen hebben en in verband daarmee syntactische kenmerken gemeen
hebben, en ook fonologische, morfologische en nog andere kenmerken gemeen
kunnen hebben.

Met betekenisctspect duidt Roose op het categoriale ofwel het grammaticale
betekenisaspect. Het is de semantiek die inherent is aan alle leden van een categorie,
zoals het in de vorige paragraaf genoemde eigenschapsbegrip van adjectieven, en die
zich onderscheidt van de individuele semantiek van een woord, het lexicale
betekenisaspect. Het grammaticale betekenisaspect van zowel voegwoorden als
voorzetsels wordt in de ANS (1991) als volgt gedefinieerd.

Semantisch zijn voegwoorden te karakteriseren als woorden die een bepaald
verband uitdrukken. De meeste voegwoorden geven tevens de aard van dat
verband aan. (p.542)

Semantisch kunnen we het voorzetsel karakteriseren als een taalelement dat de
aard van de relatie uitdrukt tussen de rest van de voorzetselconstituent en een of
meer andere elementen in de zin. (p. 507)

Volgens deze definities dragen voegwoorden en voorzetsels hetzelfde grammaticale
betekenisaspect. Beide leggen semantisch een verband tussen twee taalelementen.
Ook morfologisch worden onderschikkende voegwoorden en voorzetsels in de ANS
identiek gekarakteriseerd: beide woordklassen zljn onverbuigbaar en vertonen
weinig morfologische variatie. Verder bestaan er vormovereenkomsten tussen
onderschikkende voegwoorden en voorzetsels: woorden als voor, sinds, sedert, tot,
na, door, met, on':, zonder en naar worden zowel bij de voorzetsels als bij de
onderschikkende voegwoorden genoemd.
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In semantisch en morfologisch opzicht blUkt het dus lastig een verschil te vinden
tussen onderschikkende voegwoorden en voorzetsels. En in syntactisch opzicht? In
de vorige paragraaf is het criterium van de aard van de verbonden leden al

onhoudbaar gebleken. Ook de volgende syntactische definities van beide
woordklassen in de ANS zijn onvoldoende om zo'n categoriaal onderscheid te

motiveren.

Syntactisch kunnen we het voegwoord definieren als een woord dat twee of
meer taalelementen met elkaar verbindt en zich van andere verbindende
woorden onderscheidt doordat het zelf geen deel uitmaakt van een van de

verbonden elementen, in elk geval in die zin dat het niet als zinsdeel
functioneert. (p. 541)

Syntactisch kan het voorzetsel gedefinieerd worden als een taalelement dat in
principe samen met een of meer andere woorden een constituent vormt die geen

onderwerp of lijdend voorwerp van een zin kan zljn en die we
voorzetselconstituent noemen. (p. 506)

De syntactische definitie van onderschikkende voegwoorden is ook toepasbaar op
voorzetsels. Ook zij hebben een verbindende functie en vormen zelf geen onderdeel
van de elementen die ze verbinden. De genoemde eigenschap van voorzetsels,
namelijk dat ze niet samen met een of meer woorden als subject of direct object
kunnen functioneren, onderscheidt ze evenmin wezenlijk van de onderschikkende
voegwoorden. Ze verschillen daarin slechts van de onderschikkende voegwoorden
dat en of. De andere onderschikkende voegwoorden kunnen immers ook niet met de

woorden waarmee ze een constituent vormen, deze syntactische functies vervullen.
Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat in de ANS het onderscheid

tussen de woordklassen voorzetsels en onderschikkende voegwoorden onvoldoende
gemotiveerd is. Ook in grammatica's van het Duits en het Engels, twee andere

Germaanse talen, is een adequate motivatie daarvan afwezig. Zo worden in Duden
(Drosdowski 1995) preposities als volgt gedefinieerd.

Priipositionen treten weder als Satzglied noch als Attribut auf. Sie vermitteln
vielmehr in der Art eines Verbindungssti.icks den AnschluB zwischen zwei
Wcirtern. (p. 376)

Voegwoorden in het algemeen worden omschreven als:

Die Konjunktionen (Bindeworter oder Fiigewcirter) dienen dazu, Wcjrter,
Wortgruppen oder Sfltze miteinander zu verbinden. Sie kdnnen weder als

Satzglied noch als Attribut auftreten. (p. 390)

en onderschikkende voegwoorden in het bijzonder als: "Konjunktionen, mit denen
man Nebenszitze (...) einleitet" (p. 395).
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Ook hier maakt de aard van de verbonden leden het verschil tussen voorzetsels en
onderschikkende voegwoorden uit. Hetzelfde is het geval in Quirk e.a.(1985).
Tegen dat criterium zijn in de vorige paragraaf bezwaren aangevoerd.

De tot nu toe genoemde overeenkomsten tussen beide woordklassen en de
afwezigheid van een goede motivatie ter onderscheiding van beide
woordcategorieen vormen de aanleiding om 66n woordklasse onderschikkende
betrekkingswoorden voor te stellen, ter vervanging van de twee woordklassen
voorzetsels en onderschikkende voegwoorden. Zoals in de vorige paragraaf is
opgemerkt, heeft Emonds (1985) zo'n reductie van de Engelse categorieen
voorzetsels en onderschikkende voegwoorden voorgesteld. Voor deze reductie, die
onderdeel uitmaakt van zijn studie naar een uniforme theorie van syntactische
categorie6n, geeft hij onder andere de volgende argumenten. Ten eerste wijst hr1

erop dat de onderschikkende voegwoorden van tijd en plaats en de voorzetsels van
tijd en plaats de enige categorieen zljn die geintensifeerd kunnen worden door het
woord right. Dezelfde restrictie kent het woord vlak rn het Nederlands. Ook dit
woord modificeert slechts voorzetsels en onderschikkende voegwoorden van tijd en
plaats en geen enkele andere categorie. In de tweede plaats vormt het al eerder
aangeduide verschijnsel dat een aantal onderschikkende betrekkingswoorden zowel
door een zin als door een NP gevolgd kunnen worden, voor Emonds een reden voor
de aanname van 66n enkele categorie die beide woordgroepen als complement
toestaat. Ten derde kunnen voorzetsels en onderschikkende voegwoorden, mits ze

lexicaal gespecificeerd zijn, samen met meerdere woorden of woordgroepen als de
focus van een cleft-zin optreden. Emonds noemt dit een typische eigenschap van PP.
( L8) en ( I .9) zijn Nederlandse voorbeelden hiervan.

(1.8) Het was na rniddernacht, dat de muziek bij de buren hard gezet werd.
( 1.9) Het was nadat de klok twaalf had geslagen, dat de muziek bij de buren

hard gezet werd.

Ten vierde is de basispositie voor een onderschikkend verbindingswoord gevolgd
door een zin, de zinsfinale positie, tevens de basispositie voor zo'n
verbindingswoord gevolgd door een NP. Ook voor het Nederlands is

beargumenteerd dat een onderschikkend verbindingswoord gevolgd door een NP in
zinsfinale positie wordt gegenereerd (o.a. Kaan 1992).

(1.10) Hij heeft Marie ten huwelijk gevraagd na veel twijfel.
(1.11) Hij heeft Marie ten huwelijk gevraagd nadat hij er veel over getwijfeld

had.

De categorie die Emonds op grond van deze argumenten aanneemt ter vervanging
van de woordklassen voorzetsels en onderschikkende voegwoorden, noemt hij P.:
Tot deze categorie rekent Emonds niet alleen de voorzetsels en onderschikkende
voegwoorden met een lexicale betekenis, maar ook de zogenaamde grammatisch

' Ztin ketze voor P in plaats van voor Comp als overkoepelende categorie hangt samen met zijn theorie
van thdta-toekenning. Voor een uiteenzetting daarvan wordt verwezen naar Emonds' studie (1985).
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verbindende voegwoorden that, for en if. Voor die voegwoorden neemt hij geen

aparte categorie Comp aan. ZIjn analyse wijkt daarmee onder andere af van die van
Van Riemsdijk (1978) en Bennis & Hoekstra (1989) dte dat rn nadat beschouwen
als een onderdeel van de zin die erop volgt.

(r.12) [pp Na [cp dat zij waren vertrokken]l was alles rustig.
(Van Riemsdijk 1 978:60)

Emonds bewijst zijn analyse met de volgende voorbeelden van achterwaartse
samentrekking (p. 250).

(1.13) John should argue because of, and Mary should argue

chairman's opinion.
(1.13a) *John should argue because, and Mary should argue

chairman's opinion.

in spite of,

in spite, of

the

the

(1.14) John should vote in that he's a

now that he's a member.
(1.14a) I John should vote in, and you

member.

member, and you shouldn't criticize him

shouldn't critrcize him now, that he's a

De ongrammaticaliteit van de a-zinnen tonen volgens Emonds aan dat because of, in
spite of, now that en in that zich als een lexicale eenheid gedragen en er dus geen

reden is deze uitdrukkingen in twee verschillende categorieEn op te splitsen.
Soortgelijke constructies in het Nederlands zijn echter grammaticaal in plaats van
ongrammaticaal.

(1.15) Jesse zag Marleen nadat en Piet zag Marleen voordat de film was

afgelopen.
(1.15a) Jesse zagMafleen n6- en Piet zagMarleen v66rdat de film was afgelopen.
(1.16) De ene advocaat sprak ten gunste van de beklaagde en de andere sprak ten

nadele van de beklaagde.
(1.16a) De ene advocaat sprak ten gunste, en de andere sprak ten nadele van de

beklaagde.

De grammaticaliteit van deze a-zinnen is in overeenstemming met de deletieregel
voor achterwaartse samentrekking in het Nederlands, die wordt behandeld in
parugraaf 3.4. Deze regel houdt geen rekening met syntactische grenzen en kan ook
delen van lexicale eenheden deleren. Emonds' argument voor de analyse van
complexe items, zoals because of en now that, als lexicale realiseringen van 66n

categorie gaat dus niet voor soortgelijke items in het Nederlands op. Het volgende,
conceptuele argument rechtvaardigt die analyse wel. Grammatisch verbindende
woorden treden niet structureel bij lexicaal gespecificeerde verbindingswoorden op.

Zo kunnen terwijl, toen, wanneer nooit door zo'n woord gevolgd worden, dat maakl
een verplicht onderdeel uit van opdat en zodat en is optioneel bij onder andere voor,
tot efl sinds. Het optreden van dat is gebonden aan bepaalde lexicale items en moet
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dienovereenkomstig lexicaal beregeld worden. Dat is het geval in Emonds' analyse,
waarin terwijl, opdat, voor en voordat als leden van 66n categorie worden
geanalyseerd. In een analyse als die in (1.12) daarentegen waarin dat als een andere
categorie wordt opgevat dan bijvoorbeeld na, veretst de afwezigheid van zo'n
grammatisch verbindend woord bij onder andere terwijl een structurele verklaring.

Ter verdere ondersteuning van de vervanging van de woordklasse Comp door P

laat Emonds in hoofdstuk 7 van zijn studie zien dat de syntactische distributie van

onderschikkende voegwoorden en die van preposities identiek is. Hij vergelijkt
daartoe de distributie van de traditionele voorzetselconstituenten, dat wil zeggen P
gevolgd door een niet-sententiele woordgroep, met die van that, if, whether, for en
lexicale onderschikkende voegwoorden. Zo'n zelfde vergelijking zal hieronder voor
het Nederlands gemaakt worden.

Emonds gaat uit van de volgende syntactische posities van P-NP."

(l.17)

( 1.18)

(1.1e)

1. binnen V':o

Jos6 [yp [v' verschoof de vergaderin g naar de lunch)].

2. buiten V', maar binnen VP:
Josd [yp [y, had een aantal vergaderingen)voor de lunch].

3. binnen NP:5

[pp Het zicht op de luchthaven] was slecht.

Van de grammatisch verbindende woorden dat, of en om, evenals van de lexicale
onderschikkende voegwoorden zal worden nagegaan of ze ook in deze drie
syntactische contexten mogelijk zij n.

a. onderschikkend voegwoord dat
Een sententieel direct object als in (1.20) is een voorbeeld van een dat-zinbinnen V'.

-' Een van de proeven die Emonds geeft om argumenten van adjuncten te onderscheiden, is niet toepasbaar
op het Nederlands. Deze houdt in dat een constituent buiten V' vooropgeplaatst kan worden en op die
plaats komma-intonatie kan veroorzaken. Een vooropgeplaatst argument zou niet tot komma-intonatie
leiden. In het Nederlands worden vooropgeplaatste argumenten en adjuncten geen van beide met komma-
intonatie uitgesproken.
(i)
(ii)

x Op school, heb ik veel geluierd.
* Op Jan, heb ik altijd kunnen rekenen.

Emonds' andere proef luidt dat een adjunct op een pronominale vorrn van het werkwoord kan volgen, een

argument niet. Deze proef is wel toepasbaar op het Nederlands en bekend als de 'en doet dat... '-test (zie
ook Bennis & Hoekstra 1989).

'Bil de plaatsing van de haken is omwille van de overzichtelijkheid geen rekening gehouden met de
aanwezigheid van inflectiecategorieen als IP en TP en eventuele verplaatsing van het werkwoord en het
subject naar posities binnen IP.

' [n deze studie wordt alleen op grond van traditionele overwegingen gesproken van NP in plaats van DP.
Er wordt daarmee geen stelling genomen in de discussie over deze categoriedn. Zo'n stellingname is voor
het onderwerp van deze studie irrelevant.
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(1.20) Mia [vp [y'weet dat haar zoon de kantjes ervan afloopt)].

Resultatieve bijzinnen zijn dat-zinnen buiten V'. Deze bijzinnen worden immers niet
geselecteerd door Y . (1.21) is een voorbeeld van zo'n resultatieve bijzin.

(1.21) Enkele instanties [yp gaven zoveel geld aan het goede doel], dat de

administratie ervan gecompliceerd begon te worden.

Relatieve bijzinnen zijn voorbeelden van dat-zinnen in de derde context: binnen NP.

(L22) [1'1p Haar kritiek dat de procedures zo slecht werden nageleefd), vond
meteen instemming.

b. onderschikkend voegwoord of
Net als een dat-zin kan ook een of-zin als direct object, dat wil zeggen op een positie
binnen V', optreden.

(1.23) Ik [vp [y, weet niet zeker of ik dit hoofdstuk vandaag nog ffirijg)).

Emonds noemt een conditionele bijzin als voorbeeld van een if-zin op een positie
buiten V'.

(1.24) You should relax if his friend has put those books on the train.

Conditionele zinnen met o/komen ook in het Nederlands voor.

(1.25) Kom niet naar boven of je zult ervan lusten.
(1.26) Zwijg of ik haal de directeur.

Van deze zinnen zal in hoofdstuk 4 echter worden aangetoond dat het corirdinaties
zijn en geen subordinaties. Of is in deze zinnen dan ook een coordinatief en geen

subordinatief betrekkingswoord. Wel een adequaat voorbeeld van een of-zin buiten
V' is (1.21).

(1.27) Je [vp moet je niet zo fv' druk maken] of je het tentamen nou gehaald hebt
of nietl.

In (1.28) staat de of-zin op een positie binnen NP.

(1.28) [rvp De vraag of hij van die kennis op de hoogte was), werd in dat
interview niet gesteld.

c. lexicale onderschikkende voe gwoorden
Als complement van V komen slechts enkele lexicale onderschikkende conjuncties
voor. Emonds noemt ter illustratie conjuncties die gelijkheid uitdrukken. A/solis een

Nederlands voorbeeld daarvan.



10 HOOFDSTUK I

(1.29) ZIj lu, [y behandelden mlj alsof ik van koninklijke bloede was)].

In de regel kunnen echter geselecteerde lexicale onderschikkende voegwoorden niet
gevolgd worden door een sententiEle woordgroep (zie ook voetnoot l).

(1.30) Hij rekent op een aanstelling.
(L30a) Hij rekent erop dat hlj zal worden aangenomen.
(1.30b) * Hij rekent op dat hij zal worden aangenomen.

(1.31) Hij lijdt onder zijn verlegenheid.
(1.31a) Hq hjdt eronder dat hij zo verlegen is.
(1.3lb) t Hij lijdt onder dat hij zo verlegen is.

Een structurele positie buiten V' is wel beschikbaar. Daarvan getuigen de volgende
adjunctzinnen.

(1.32) ZIj lr, [v, ging afwassen] omdar ze zich niet meer op haar werk kon
concentreren).

( 1.33) Mina lvp [v'vluchtte het raam urt), zonder dat iemand het merkte).

Woordgroepen met lexicale onderschikkende voegwoorden zijn, in tegenstelling tot
wat Emonds beweert over het Engels, in het Nederlands wel mogelijk binnen een

NP (ANS 1997:874-873).

(1.34) Zehad [Np een gevoel alsof ze in dagen niet gegeten hadf.
( I .35) [sp Het bericht, als zou de koning ernstig ziek zijn), bleek niet juist te zijn.
(1.36) Dat is echt [pp een boek zoals ik zelf zou willen schrijven).
(1.37) [Np De dagvoor hij stiefl, had hij nog een brief gekregen.
(1.38) [Np De tljd toen iemand zelf zijn kleren leerde maken], lijkt helemaal

voorbij.

d. onderschikkend voegwoord om
(1.39) is een voorbeeld van een constituent met orn binnen V'.

(1.39) Je [vp moet [y' beloven om op tijd naar bed te gaan)

Voorbeelden van een constituent met om op een positie buiten V' zijn gegeven in
(1.40) en (1.41).

(1.40) Hlj [u. gaf zljn vader al zijn geld] om hem gunstig te stemmen.
( I .41) Hrj [r" gooide al zrjn werk het raam ujt) om het nooit meer te hoeven zien.

Tot slot is om in de volgende voorbeelden gegenereerd binnen NP.

(I.42) Dat was [Frp geen voorstellinE om over naar huis te schrijven).
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Ik heb hier hrp een middel om de pijn te verdrijven).

Deze vergelijking laat zien dat, met als enige uitzondering de door werkwoorden
geselecteerde verbindingswoorden, onderschikkende voegwoorden dezelfde
syntactische distributie vertonen als preposities. Naast de andere door Emonds
aangedragen overeenkomsten tussen voorzetsels en onderschikkende voegwoorden
motiveert dit de reductie van beide woordklassen tot €,6n die van de

onderschikkende betrekkingswoorden. Naar analogie van de afkorting Co voor
coordinatieve betrekkingswoorden, zal voor de onderschikkende
betrekkingswoorden de afkorting Sub gebruikt worden, die bestaat uit de eerste drie
letters van het aan onderschikkend betrekkingswoord synonieme begrip
subordinator.

Met het opheffen van het categoriale onderscheid tussen voorzetsels en

onderschikkende voegwoorden en de invoering van een nieuwe categorie van
onderschikkende betrekkingswoorden worden niet de onder andere in Den Hertog
(1903) opgemerkte verschillen in de aard van de leden in ondergeschikte
constructies ontkend. Sommige onderschikkende betrekkingswoorden verbinden
slechts niet-sententiele woordgroepen, andere slechts zinnen. Evenmin als bij de

categorie V vat ik deze verschillen echter als categoriale verschillen op, maar ik
beschouw ze als lexicale verschillen, die in de selectiecriteria van de afzonderlijke
subordinatoren moeten worden vastgelegd.

Ik ga hier verder niet in op de vraag of Emonds' voorstel om onderschikkende
voegwoorden als leden van de categorie P op te vatten, de juiste is. Evenmin zal ik
de consequenties uiteenzetten die het samenvoegen van de twee categorieen Comp
en P tot 66n heeft op verscheidene terreinen van de generatieve grammatica. De
subordinatieve betrekkingswoorden komen in het vervolg van deze studie
voornamelijk in vergelijking met codrdinatieve betrekkingswoorden aan de orde en

zullen niet als apart thema behandeld worden.

1.3 Coiirdinatieve betrekkingswoorden

In deze paragraaf staat de vraag centraal welke betrekkingswoorden cocirdinatief
genoemd mogen worden. De ANS (1997:544) geeft de volgende lijst van
co6rdinatieve betrekki ngswoorden.

(1.44) en, noch, alsmede, alsook, maar, doch, of, ofwel, dan wel, dan (-en niet),
want, dus, en-en, noch-noch, zowel-als, evenmin/zomin-als, of-of, ofwel-
ofw el, hetzij -hetzij, hetzij - of

Daarnaast merkt de ANS over behalve en uitgezonderd op dat het "(...) moeilijk [is]
uit te maken of ze als nevenschikkend, dan wel als onderschikkend voegwoord
beschouwd moeten worden" (p. 565). Paardekoopers karakterisering van behalve als
"net geen nevenschikkend voegwoord" (1.978:4ll) sluit daarbij aan. Behalve

11
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verbindt, net als nevenschikkende verbindingswoorden, zinsdelen met dezelfde
grammaticale waarde.

(1.45) Behalve op de middelbare school geeft hij ook les op de universiteit.

In tegenstelling tot en en of kan behalve echter niet 66n zinsdeel vormen met de

elementen die het verbindt.
Ook in andere grammatica's en studies wordt gewezen op het nevenschikkende

en tegelijkertijd onderschikkende karakter van sommige betrekkingswoorden. Zo
laten Rijpma & Schuringa (1969) zien dat als, zoals en evenals nevenschikkende 6n
onderschikkende eigenschappen bezitten. Deze betrekkingswoorden staan,
overeenkomstig en en of, de volgende elliptische constructie toe.

(1.46) Hij heeft mij nooit zo opgehemeld als ik hem.

Ze worden echter net als de onderschikkende betrekkingswoorden gevolgd door een

zin met een aftrankelijke woordvolgorde.

(1.41) Ik sta nu ook elke ochtend vroeg op, zoals Piet altijd al gedaan heeft.

In de studies van Napoli (1983) en Hendriks (1991, 1995) zijn de nevenschikkende
eigenschappen van het comparatieve verbindingswoord dan op een rijtje gezet.
Klein (1985b, 1991) en Van der Heijden & Klein (1995) wijzen daarnaast ook op
overeenkomsten tussen in plaats van en laat staan aan de ene kant en en en of aan
de andere. Er blijkt dus een groep betrekkingswoorden te zijn die syntactisch gezien
tussen de codrdinatieve en subordinatieve betrekkingswoorden in staan.

Het bestaan van dergelijke tussencategorieen wordt verder ondersteund door het
feit dat criteria voor cocirdinatie, zoals die van Hendriks (1995:a4, niet op alle
verbindingen met een 'echt' corirdinatief betrekkingswoord en yan toepassing zijn.
Ter illustratre zljn hieronder twee van de vier criteria die Hendriks onderscheidt
weergegeven.t'

Deletion operations like Gapping, Right Node Raising and Forward
Conjunction Reduction are only possible in the case of clausal coordination. In
a clause which is introduced by a preposition or a clausal subordinator, deletion
operations like Gapping, Right Node Raising and Forward Conjunction
Reduction are not possible (...).

A coordinate construction is a syntactic island: no extraction can take place out
of a coordinate construction, unless the extraction occurs in an Across-the-
Board manner. Furthermore, no conjunct may be moved. A prepositional
phrase or clause is not a syntactic island. Extraction is possible from a

6 Hendriks heeft zich bij het opstellen van deze criteria gebaseerd op de studies van Ross (1961), Berry-
Rogghe (1970), Napoli (1983) en Quirk e.a. (1985).
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prepositional phrase or clause, and sometimes also from the lexical material
immediately preceding the preposition (...).

De deletieoperaties Right Node Raising (zie par. 3.4) en Forward Conjunction
Reduction (voorwaartse samentrekking, zie par. 3.2) zijn niet mogelijk in de

vol gende nevenschikking.

(1.48) Je leest over de generatieve grammatica en je krijgt inzicht in de

generatieve grammatica.
( 1.48a) * Je leest over (-) en je krijgt inzicht in de generatieve grammatica.
(1.48b) * Je leest over de generatieve grammatica en (-) krijgt inzicht in de

generatieve grammatica.

Zoals in het tweede criterium is geformuleerd, staan corirdinaties slechts

verplaatsing van een element uit beide leden tegelijkertijd toe (Across-the-Board-
extractie). Soms is echter ook een enkelvoudige extractie uit een coordinatie
mogelijk.

(1.49) [Hoeveel chocolademousse]; kun je [ti eten en toch niet misselijk
worden]?

Zouden deze criteria gebruikt worden voor een strict onderscheid tussen coordinaties
en subordinaties, zoals Hendriks voorstelt, dan zouden de voorbeelden (1.48) en
( 1.49) ten onrechte als subordinaties en de betrekkingswoorden als subordinatieve
betrekkingswoorden worden gekarakteriseerd. De hierboven gegeven criteria lijken
eerder van toepassing op een specifieke groep cocirdinaties, namelijk op die met een

symmetrische betekenis. De codrdinaties in (1.48) en (1.49) zijn semantisch
asymmetrisch: ze dragen een implicatieve, respectievelijk een consecutieve
betekenis. Naast de syntactische eigenschappen van betrekkingswoorden als behalve
en als zrjn dus ook niet alle gebruiksmogelijkheden van coordinatieve
betrekkingswoorden als en onder 66n noemer te vangen.

De tweedeling van betrekkingswoorden in nevenschikkende aan de ene kant en

onderschikkende aan de andere, die in de ANS wordt gehanteerd met uitzondering
van de genoemde twijfel ten aanzien van de typering van behalve en uitgezonderd, is

dus onjuist. In de volgende paragraaf zullen dan ook, in navolging van Quirk e.a.

(1985), tussencategorieen worden opgesteld van betrekkingswoorden die zich zowel
coordinatief als subordinatief gedragen.

1.3. I Codrdinatieve verschijnselen

De meeste studies over nevenschikking concentreren zich op verbindingen met en

en of (onder andere Drk 1972; De Vries 1992; Munn t993; Johannesser 1993;
Grootveld 1994). Beide betrekkingswoorden worden voornamelijk beschreven in
symmetrische verbindingen, zoals die in (1.50)-(1.51).



t4 HOOFDSTUK 1

(1.50) Jan houdt van Marjo enMarjo houdt van Jan.
(1.51) Pieter of Maarten mag bij oma logeren.

De door en en o/verbonden elementen in (1.50) en (1.51) zijn semantisch gezien
onafhankelijk van elkaar. Ze kunnen dan ook van plaats verwisselen in tegenstelling
tot die in asymmetrische verbindingen ((1 .52) en (1.53)).

( 1.52) Zlj zette haar bril op en zij begon te lezen.

(1.52a) * Z1j begon te lezen en zij zette haar bril op.

(1.53) Jij houdt nu je mond en ik zal de conrector hierover niets laten weten.
(1.53a) *Ikzal de conrector hierover niets laten weten en jij houdt nu je mond.

Symmetrische constructies met en en of beschouw ik als typische voorbeelden van
cocirdinatie.Deze constructies zullen vergeleken worden met die met subordinatieve
betrekkingswoorden als omdat of van, waarvan het subordinatieve karakter nog
nooit in twijfel is getrokken. Aan de hand daarvan zullen in de volgende
subparagrafen enkele coordinatieve verschijnselen worden opgesomd. Bij elk
coordinatief fenomeen zal vervolgens worden gekeken welk coordinatief
betrekkingswoord uit de ANS, opgesomd in (1.44), dat niet toelaat. Die
betrekkingswoorden worden besproken onder het kopje Afwijkend gebruik van
corirdinatieve betrekkingxvoorden. In de paragrafen getiteld Afwijkend gebruik van
subordinatieve betrekkingswoorden worden die betrekkingswoorden genoemd die in
de ANS bij de subordinatieve betrekkingswoorden worden behandeld, maar die wel
het coordinatieve verschijnsel in kwestie toestaan.

Zoals ook al in de Inleiding is opgemerkt, worden de elementen die door een
nevenschikkend betrekkingswoord dan wel door een onderschikkend
betrekkingswoord worden verbonden (X en Y in (1.54b) en (1.55b)), leden genoemd.
Voor het lid dat volgt op het betrekkingswoord, Y, wordt ook het begrip complement
gehanteerd.

(1.54) Jan houdt van Marjo
(1.54a) Jan
(1.s4b) x

en Marjo houdt van Jan.

en Marjo
CoY

(1.55) Pedro heeft een snelle auto omdat hij hard wil kunnen rijden.
(1.55a) de auto van Pedro
(1.55b) X Sub Y

1.3.1.1 Gelijkwaardige leden

De leden die verbonden worden door en en of in symmetrische verbindingen zijn
gelijkwaardig: ze zijn functioneel en meestal ook categoriaal identiek.

( 1.56) Hrj zag [Np Marieke] of [Np Jos].
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(1.57) Zij zat te denken [s,6p fl&n een blauwe lucht] en [s,up aan gele stranden].

De gelijkwaardigheid van de leden blijkt uit het feit dat elk van de leden in (1.56) en
(1.57) afzonderlijk de functie van het geheel kan vervullen.

(1.56a) Hij zag Marieke.
(1.56b) Hij zag Jos.
(1.57a) Zlj zat te denken aan een blauwe lucht.
(1.57b) Zij zat te denken aan gele stranden.

Daarvoor is niet altijd categoriale gelijkwaardigheid vereist, zoals het volgende
voorbeeld laat zien.

(1.58) De tentamens worden [ea,p morgen] of [suup over twee weken]
afgenomen.

(1.58a) De tentamens worden morgen afgenomen.
(1.58b) De tentamens worden over twee weken afgenomen.

De gelijkwaardigheid van de leden is verder, waar mogelijk, zichtbaar aan

overeenkomst in naamval.

( 1.59) "Bravo", riep hij of zij.
(1.60) Hij heeft met hem of haar gesproken.

De leden verbonden door een subordinatief betrekkingswoord zrjn niet
gelijkwaardig. Beide leden vervullen een verschillende functie in de zin. Zo is de
Iaatste uitgave in (1.61) subject blj staat in de belangstelling en ons instituut niet.
Het eerste lid in (1.62), dat hij niet komt, is direct object bij het predicaat zegt,
terwijl het tweede, hij wel wat anders te doen hrrft, onderdeel uitmaakt van een
adverbiale bepaling blj komt.

(1.61) De laatste uitgave van ons instituut staat in de belangstelling.
(1.62) Jan zegt dat hij niet komt omdat hij wel wat anders te doen heeft.

Verder heeft het lid volgend op het betrekkingswoord altijd een niet-nominatieve
vorm, ook als het eerste lid de subjectfunctie vervult.

( 1.63) De buren van hem/*hij staan in de krant.

Afw ij k e nd g e b ruik v an c o ii rdin atie v e b e tr e kki n g s w o o rd e n
In de ANS wordt een aantal bijzondere vormen van cocirdinatie genoemd, waaronder
coordinaties met een implicatieve betekenis ((1.64)), balansschikkingen ((1.65)),
verbindingen met want en dus ((1.66)) en codrdinaties waarvan het tweede lid
verbonden is aan de taalhandeling en niet aan de inhoud van het eerste lid ((1 .67)).

(1.64) Doe dat nog eens en ik zeg nooit meer een woord tegen je.

l5
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(1.65) Er komt hier niemand of hij maakt wel eens een praatje.
(1.66) Hij komt niet, want/dus hij is ziek.
( 1.67) Neem maar een eersteklaskaarde, of kun je je dat niet permitteren?

De leden in deze verbindingen zijn niet gelijkwaardig. De syntactische
ongelijkwaardigheid daarvan is duidelijk zichtbaar in de voorbeelden (1.64) en
(1.67) waar een imperatief aan een hoofdzin, respectievelijk een vraagzin is
verbonden. In allevier de voorbeelden zijn de leden functioneel ongelijkwaardig. Zo
vormt het eerste lid in (1.64) en (1.65) een implicatie bij het tweede lid. Het tweede
lid in (1.66) is de oorzaak voor ofwel het gevolg van het eerste lid en het tweede lid
in (1.67) is, zoals gezegd, verbonden aan de pragmatische functie van het daaraan
voorafgaande lid en niet aan de inhoud ervan. De leden in deze verbindingen kunnen
dan ook niet afzonderlijk de functie van het geheel vervullen. De implicatieve
betekenis van het eerste lid in (1.64) en (1.65) is zelfs afwezig wanneer het
zelfstandig gebruikt wordt.

(1.64a) * Doe dat nog eens.

( 1.65a) * Er komt hier niemand.

Afw ij k e n d g e b r uik v an s ub o rdinatie v e b e tr e kkin g s w o o rd e n
Een aantal betrekkingswoorden die in de ANS als onderschikkend worden
geanalyseerd, verbindt net als en en of gelijkwaardige delen.T Deze
betrekkingswoorden worden hieronder vermeld met de benaming die in de ANS aan
deze betrekkingswoorden is gegeven.

uitbreidend voegwoord: behalve (+)r, laat staan
(1.68) Behalve mijn man is ook mijn dochter voor dat feest uitgenodigd.
(1.69) Mijn man is niet voor dat feest uitgenodigd laat staan mijn dochter.

'Ook a verbindt gelijkwaardige leden. In tegenstelling tot de betrekkingswoorden genoemd in de tekst
kunnen slechts telwoorden als leden bij i optreden. Dit verbindingswoord wordt wegens zijn beperkte
gebruik in deze studie verder niet besproken.

8 De symbolen (-) en (+) drukken de verschillende betekenissen van behah,e uit.
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beperkend voegwoor d: b ehalv e (-), uit g e zonde rd e

(1.70) Iedereen is voor dat feest uitgenodigd behalve mijn dochter.
(1.71) Iedereen is voor dat feest uitgenodigd uitgezonderd mijn dochter.

voorzetsel/voegwoord van omstandigheid: in plaats van
(1.72) Mijn zoon is voor dat feest uitgenodigd in plaats van mijn dochter.

voegwoord van vergelijking (gewone vergelijking): net als, evenals, even...als,

zoals, gelijkto
(I.73) Mijn zoon is voor dat feest uitgenodigd net als/evenalslzoalslgelijk mijn

dochter.
(1.74) Mijn zoon is even vaak voor feesten uitgenodigd als mijn dochter.

voegwoord van vergelij king (ongelij kh eid): dan/als"
(1.75) Mrjn zoon wordt vaker voor een feest uitgenodigd dan/als mijn dochter.

De hierboven opgesomde betrekkingswoorden kunnen, net als en efi of, gevolgd
worden door een nominatief.

(1.76) Behalve ik waren er nog tien mensen.
(1.77) Niemand was voor dat feest uitgenodigd, laat staan wij.
(1.78) Niemand behalve ik was op de vergadering aanwezig.
(1.79) De hele straat heeft een uitnodiging ontvangen uitgezonderd wij.
(1.80) (...) en in plaats van zij waren zijn vader en zijn moeder en Peter

gestorven.
(in: Harry Mulisch, De Aanslag, p.252)

(1.81) Z4 zl1n toegelaten tot de opleiding evenals wij.
(1.82) Jullie worden vaker voor een feestje uitgenodigd dan/als wij.

e Paardekooper (1978:416-417) vraagt zich af of tenlij een paradigma-genoot zou kunnen zijn van
behalve (-) en geeft onder andere de volgende voorbeelden daarvan.
(i) altijd tenzij in de vakantie
(ii) niemand tenzij Jan
(iii) in elk geval tenzij als het regent
Mijn informanten vinden dit gebruik van tenzij echter onjuist, zeker wanneer het in zinsverband
voorkomt.
(iv) x Hij heeft niemand gezien tenzij Jan.
(v) * Hij komt in elk geval tenzij als het regent.
Verder kan tenzij niet door een nominatief gevolgd worden.
(vi) * Niemand tenzij hij is voor dat feest uitgenodigd.

Tenzij staat dan ook niet op 66n lijn met de genoemde afwijkende subordinatieve betrekkingswoorden.

r0 Het gebruik van gelijk is beperkt. Het behoort tot formeel (archaisch) taalgebruik of het regionale
taalgebruik in Belgid (ANS 1997:569).

rr Hoewel niet iedere spreker van het Nederlands het aanvaardbaar vindt, wint als in gesproken
Nederlands terrein als comparatief voegwoord.

t7
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In tegenstelling tot de voegwoorden en en a/kan het complement van een aantal van
de bovenstaande betrekkingswoorden ook een niet-nominatieve vorm hebben
wanneer het andere lid in de nominatief staat.

(1.83) In plaats vanhen zijn wij naar de zieke gaan kijken.

In spreektaal zijn de volgende uitingen zelfs zeer gebruikelijk.

(1.84) Jan is groter danhem.
(1.85) Ze hebben allemaal meegedaanbehalve hem.

Rijpma & Schuringa (1969:181) merken over het laatste voorbeeld op: "Het woord
behalve gaat in het spraakgebruik van sommigen over naar de voorzetsels."
Hetzelfde zou beweerd kunnen worden van het comparatieve betrekkingswoord dan
in (1.84). Het gaat in deze studie echter niet om het navorsen van de diachrone
ontwikkeling van betrekkingswoorden.r2 Wat de voorbeelden (1.83)-(1.85) voor
deze studie aantonen is dat hun synchrone syntactische eigenschappen noch
uitsluitend subordinatief noch uitsluitend codrdinatief zijn.

Hoewel de voorzetseluitdrukking op...na ook gelijkwaardige leden kan
verbinden, kan het niet gevolgd worden door een nominatief. Om die reden is die
niet in de hierboven gegeven lijst van subordinatieve betrekkingswoorden met
afwij kende gebruiksmogelij kheden opgesomd.

(1,86) Niemand op Jan na heeft aanzijn verplichtingen voldaan.
(1.86a) * Niemand op hij na heeft aanzijn verplichtingen voldaan.

Hoewel, ofschoon en hoe...hoeldes re kunnen, net als de hierboven genoemde

betrekkingswoorden, ook gelijkwaardige leden verbinden. De elementen die
daardoor verbonden kunnen worden, zl1n echter beperkt tot adjectieven en/of
adverbia.

(1.87) Hoe verser, hoe lekkerder.
(1.88) Hoe verser, des te lekkerder.

(ANS 1997:567)
(1.89) Dit zijn goede hoewel dure sigaretten.
(1.90) Dit zijn mooie ofschoon dure schoenen.

1.3.1.2 Elke syntactische categorie als lid

Als lid van en en ofkan elke syntactische categorie optreden. De complementen van
subordinatieve betrekkingswoorden als omdat en van zijn daarentegen beperkt. Zo rs

er in hun complementpositie over het algemeen geen adjectivische woordgroep (AP)
of een woordgroep met een subordinatief betrekkingswoord mogelijk. Een

'' Zie Komen (1994) voor een beschrijving van de diachrone ontwikkeling van behalve en uitgezonderd.



INDELING VAN B ETREKKINGSWOORDEN

uitzondering daarop is het betrekkingswoord voor in bijvoorbeeld voor bij de koffir.
Deze [suup [suup]l kan op zijn beurt weer niet als complement in een SubP optreden,
maar is wel als lid van een codrdinatie mogelijk.

(1.91) Haar broeken in de jaren '60 waren [ap geel] en [ep pimpelpaars].
(1.92) Zd vertelde veel [5u5p over school] err [suup over de vakantie].
(1.93) Deze koekjes zijn [5,6p voor bij de koffie] of [suup voor bij de thee].

(1.94) * Deze sigaretten zijn [ap goed] omdat [6p duur].
(1.95) * Zij vertelde veel [5r6pover [srup oP school]
( 1 .96) * Deze taartjes heb ik gekocht [5u5p met het oog op [suup voor bij de koffie]1.

De afwezigheid van categoriale restricties op het complement van corirdinatieve
betrekkingswoorden blijkt verder uit de mogelijkheid vervoegde werkwoorden of
participia in die positie te plaatsen. Daarnaast kunnen cocirdinatieve
betrekkingswoorden zinnen met een hoofdzinsvolgorde verbinden. Deze
mogelijkheden kent een subordinatief betrekkingswoord niet.

(1.91) Ze fietste en zwom heel veel.
(1.98) Zeheeft gisteren gefietst en gezwommen.
(1.99) Zljheeft gisteren lang geslapen en zij heeft daarna een lang eind gefietst.

(1.100) * Ze fietste niet meer sinds zwom.
(1.101) * Zeheeft geslapen na gefietst.
(1.102) * Ze heeft een lang eind gefietst nadat zij heeft lang geslapen.

Afw ij k e nd g e b ruik v an c o ii r dinatie v e b e tr e kkin g sw o o rd e n
In de in paragraaf 1.3.1.1 genoemde bijzondere vormen van codrdinatie kan als

complement slechts een zin met hoofdzinsvolgorde optreden. Zinnen met een

bijzinsvolgorde of niet-sententiEle woordgroepen zijn in die positie uitgesloten.
Uitzondering daarop vormt want dat ook adjectieven als complement toestaat. Zo'n
constructie is echter niet voor iedere spreker van het Nederlands acceptabel.

(1.103) Dit zijn goede want dure sigaren.

Dr,rs lijkt naast adjectieven ook andere categorieEn met elkaar te kunnen verbinden.
De mogelijkheid en aan de verbindingen in (1.104) en (1.105) toe te voegen, maakt
echter duidelijk dat dus in deze voorbeelden een adverbium is en geen

betrekkingswoord.

(1.104) Dit zijn goede (en) dus dure sigaren.
(1.105) Hij woont in Dukenburg (en) dus ver uit het centrum.

Van de betrekkingswoorden uit (1.44) onderscheiden alsmede, alsook, zowel-als en
evenmin/zomin-als zich van en eL oJ doordat ze geen hoofdzin als complement
toelaten.

t9



20 HOOFDSTUK 1

(1.106) * Hij gaat trouwen alsook hij zal zijn aanstaande schoonvader in de zaak
opvolgen.

(1.106a) Hij heeft ons verteld dat hij gaat trouwen alsook dat hij zijn aanstaande
schoonvader in de zaakzal opvolgen.

( I . 107) * Jan zal zowel de rozen snoeien als hij zal morgen de tulpen planten.
(1.107a) Janzal zowel de rozen snoeien als dat hij de tulpen zal planten.
(1.108) * Jan zal evenmin de roze.n snoeien als hij zalde tulpen planten.
(1.108a) Jan zal evenmin de rozen snoeien als dat hij de tulpen zal planten.

(zie ANS 1997:1481, lstl, l52l)

Afw ij k e nd g e b ruik v an s ub o rdinatie v e b e tr e kkin g s w o ord e n
De betrekkingswoorden uit (1.68)-(1.75) staan net als en en of elke syntactische
categorie als hun complement toe, zo ook SubP's.

(1.109) Behalve tegen haar moeder is zij ook heel brutaal tegen haar lerares.
(1.110) Zij is tegen niemand brutaal laat staan tegen haar moeder.
(1.111) ZIj rs tegen iedereen brutaal behalve/uitgezonderd tegen haar moeder.
(l.ll2) Zij ts brutaal tegen haar moeder in plaats van tegen degene die het

verdient.
( 1 . 1 13) Zij is brutaal tegen haar lerares net als tegen haar moeder.
( 1 . 1 14) Zlj is brutaler tegen haar moeder dan tegen haar lerares.

Ook kunnen deze betrekkingswoorden, behalve uitgezonderd, vervoegde
werkwoorden en participia verbinden.

(l.l 15) Ik weet dat hij behalve fietst ook zwemt.
(1.116) Hij heeft behalve gefietst ook gezwommen.
(1.117) Ik weet dat hij niet graag wandelt laat staan zwemt.
(1.118) Hij heeft niets gedaan laat staan gezwommen.
( 1. I 19) Ik weet dat hij nooit sport, behalve af en toe voetbalt.
(1.120) Hij heeft alles gedaan behalve gelezen.
(1.121) Ik weet dat hij zwemt in plaats van fietst.
(1.122) Hij heeft gezwommen in plaats van gewandeld.
(1.123) Ik weet dat hij zwemt evenals fietst.
(1,.I24) Hij heeft gezwommen evenals gefietst.
(1.125) Ik weet dat hij meer zwemt dan fletst.
(1.126) Hij heeft meer gezwommen dan gefietst.

De hier genoemde subordinatieve betrekkingswoorden kunnen echter in
tegenstelling tot de corirdinatieve betrekkingswoorden en efi of niet door een zin met
hoofdzinsvolgorde gevolgd worden. (1.I27) en (1.128) zijn illustraties hiervan.

(1.127) * Hij heeft veel gelopen in plaats van hij heeft veel gefietst.
(l.l27a) Hij heeft veel gelopen in plaats van dat hij veel heeft gefletst.
(1.128) * Hij heeft gisteren meer gefietst dan hij heeft vandaag gereden.
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(l.l28a) Hij heeft gisteren meer gefietst dan hij vandaag heeft gereden.

Een uitzondering hierop wordt gevormd door hoe...hoe/des te dat als tweede lid
zowel een zin met hoofdzinsvolgorde als een met bijzinsvolgorde toestaat.

(1.129) Hoe langer ik ernaar kijk, hoe/des te mooier ga ik het vinden.
(l.l29a) Hoe langer ik ernaar kijk, hoe/des te mooier ik het ga vinden.

In de vorige paragraaf is verder al gewezen op de mogelijkheid van de

subordinatieve betrekkingswoorden hoewel, ofschoon en hoe...hoe/des te twee
adjectieven of adverbia te verbinden. Participia of vervoegde werkwoorden kunnen
door deze betrekkingswoorden echter niet worden gecombineerd.

(1.130) {<

(1.131) *
HU
Hij

doet niet veel hoewel fietst.
heeft niet veel gedaan ofschoon gefietst.

1.3.1.3 Elliptische constructies

Als leden ya;r en en of kunnen elliptische constructies optreden. De term elliptisch
refereert aan de gebruikelijke deletieanalyses van deze constructies. Alhoewel ik
niet voor elk type elliptische constructie in hoofdstuk 3 een deletieregel zal
aannemen, noem ik ze op grond van de bekendheid van die deletieanalyses toch ook
elliptisch.

Drie typen elliptische constructies bespreek ik hier: 1. Constructies van het type
a (b + c). Deze constructies zijn ook wel bekend als constructies waarin voorwaartse
samentrekking heeft plaatsgevonden. 2. Constructies met losse constituenten als

complement. Dit type wordt onder andere in Neijt (1979) als het resultaat van
Gapping geanalyseerd. 3. Constructies van het type (a + b) c die als het resultaat van
achterwaartse samentrekking worden beschouwd. Deze drie typen zullen hieronder
in afzonderlijke subparagrafen behandeld worden.

1.3.1.3.1 Type a (b + c)
In constructies van dit type staat het gemeenschappelijke element op een positie
linksadjacent aan de codrdinatie en het zou op de positie direct achter het
betrekkingswoord kunnen worden ingevuld. (1.132)-(l .134) zijn voorbeelden van
deze elliptische constructies op woord-, woordgroeps- en zinsniveau. Het
gemeenschappelijke deel is gecursiveerd. Met het symbool (-) wordt de positie
aangegeven waar dit element in het tweede lid ingevuld zou kunnen worden.

(1.I32) dorpspleinen en -straten
(1.133) rode jassen of(-) dassen
( 1 . 1 34) Hij heeft in zij n j eugd veel gelopen en (-) heeft daarna nooit meer iets aan

sport gedaan.

In subordinatieve structuren zdn dit soort elliptische constructies niet mogelijk.
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(1.135) * dorpspleinen naast -straten
(1.136) * rode jassen naast (-) dassen
(1.137) * Hij heeft tijdens zijn schooljaren veel gelopen, nadat (-) daarvoor nooit

iets aan sport had gedaan.

Afw ij k e n d g e b ruik v an c o ii rdin atie v e b e tr e kkin g sw o o r d e n
De in paragraaf l.3.l.l genoemde bijzondere vormen van coordinatie staan dit soort
elliptische constructies niet toe.

(1.138) Hij hoeft maar te kikken of hij krUgt zijn zin aI.
(1.138a) * Hij hoeft maar te kikken of (-) knjgt zljn zin al.
(1.139) Zij was nauwelijks aan haar verhaal begonnen of zij was al weer afgeleid.
( 1 . 139a) * Zij was nauwelijks aan haar verhaal begonnen of (-) was al weer afgeleid.
(1.140) De voorzitter wees zijn zoon aan als zijn opvolger want hij kende hem het

beste.
( 1 . 140a) * De voorzitter wees zljn zoon aan als zijn opvolger want (-) kende hem het

beste.
(1.141) Vader wil niet dat ik het aan iemand vertel, maar hij was gisteren

dronken.
(1.141a)* Vader wil niet dat ik het aan iemand vertel, maar (-) was gisteren

dronken.

Afw ij k e nd g e b ruik v an s ub o rdinatie v e b e tr e kkin g s w o o rd e n
Een aantal van de in (1,68)-(1.75) genoemde betrekkingswoorden staat ook
constructies van dit type a (b + c) toe.

(1.142) geen dorpspleinen laat staan -straten
(1.143) geen rode jassen laat staan (-) dassen
(1.144) Hij liet weten dat hij nog niets kon zeggen over een eventuele

huursverhoging, laat staan (-) (-) het percentage ervan al bekend kon
maken.

(1.145) dorpspleinen in plaats van -straten
(1.146) rode jassen in plaats van (-) dassen
(I.141) Hij vertelde dat de pianist de hele avond had zitten kletsen in plaats van

(-) (-) zijn publiek met pianomuziek had geamuseerd.
(1.148) dorpspleinen evenals -straten
(1.149) rode jassen evenals (-) dassen
(1.150) Hij vertelde me dat zijn zoon even vaak zijn moeder belde als (-) (-)

contact met zijn vader zocht.
(1.151) meer dorpspleinen dan -straten
(1.152) meer rode dassen dan jassen
(1.153) Hij biechtte op dat hij vaker op straat aan het spelen was dan (-) (-) zijn

huiswerk maakte.

Een voorbeeld van een dergelijke constructie op woord- en woordgroepsniveau met
behalve en uitgezonderd is moeilijk te construeren wegens de semantiek van deze
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betrekkingswoorden: het complement moet een deelverzameling vormen van het
andere lid.'3 Het is dan ook moeilijk uit te maken of het adjectief in (1.154) ook
syntactisch op het tweede lid betrokken is. Semantisch gezien moeten de
Mitsubishi's wel rood zijn.

(1.154) Hij verkoopt alleen rode auto's, Mitsubishi's uitgezonderd.

1.3.1.3.2 Losse constituenten als complement
En en o/ kunnen gevolgd worden door twee of meer'o losse constituenten, die een
equivalent hebben in het eerste lid van de verbinding.

(1.155) Menno heeft Annie gekust en Eva Joe.
(1.156) Menno heeft Annie gekust of Annie Menno.

Daarmee houdt het feit verband dat ook omgekeerd en andersom, die semantisch
gezien twee correlaten in de zin vereisen, in deze positie kunnen voorkomen.

(1.157) Eva heeft Joe gekust en andersom.
(1.158) Menno heeft Annie gekust of omgekeerd.

Subordinatieve betrekkingswoorden kunnen niet gevolgd worden door twee (of
meer) losse constituenten. Evenmin staan zij andersom en omgekeerd als hun
complement toe.

(1.159) * Eva heeft Joe gekust na Joe Eva.
( 1 .160) * Eva heeft Joe gekust na omgekeerd.
(1.161) * Annie belde Menno alvorens Menno Annie.
(1.162) * Annie observeerde Menno alvorens andersom.

Afw ij k e nd g e b ruik v an c o ii rdin atie v e b e tr e kkin g s w o o rd e n
In paragraaf 1.3.1.2 is er al op gewezen dat de bijzondere vormen van coordinatie
slechts zinnen als hun complement toestaan. Twee of meer losse constituenten zijn
in die positie dan ook niet mogelijk. Dr.rs lijkt hierop een uitzondering te vormen.

(1.163) Hij heeft haar uitgenodigd, dus zij hem ook.

" Z\. paragraaf 3.2.1 voor een verklaring voor de onmogelijkheid van deze constructie bij het
betrekkingsw oord b e halv e (+).

'* De aanvaardbaarheid van deze constructies daalt met de groei van het aantal losse constituenten. Drie
losse constituenten als in (i) maakt de zin moeilijker interpreteerbaar dan twee ((ii)).

? Emma heeft gisteren veel aan Cliff gedacht en Charlotte weinig aan Henry.
Emma heeft gisteren veel aan Cliff gedacht en Charlotte aan Henry.
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De vraag is echter of dus in (1.163) wel een betrekkingswoord is. De mogelijkheid
dus van plaats te veranderen en en aafi deze zin toe te voegen, wijst eerder op zijn
functie in deze zin als adverbium.

( I .164) Hij heeft haar uitgenodigd, zij hem dus ook.
( l 165) Hij heeft haar uitgenodigd en dus zij hem ook.

Afw ij ke nd g e b ruik v an s ub o rdinati ev e b etr e kkin g s w o o rd e n
De betrekkingswoorden uit (1.68)-(1.75) kunnen net als en en of gevolgd worden
door twee (of meer) losse constituenten.

( 1 .166) Behalve een boek aan Marie, heeft Jan een cd aan Karel gegeven.
(1.167) De generaal heeft de soldaat geen bevel gegeven, laat staan de soldaat de

generaal.
(1.168) Niemand heeft zijn studie afgerond, behalve Frank de zijne.
( I . 169) Iedereen heeft zijn studie afgerond, uitgezonderd Frank de zijne.
(1.170) De soldaat heeft de generaal een bevel gegeven in plaats van de generaal

de soldaat.
(1.171) Kees heeft van Marion gehouden net als Marion van Kees.
(I.172) Kees heeft meer van Marion gehouden dan Marion van Kees.

Met uitzondering van de betrekkingswoorden behalve (+), behalve (-) en
uitgezonderd kunnen deze betrekkingswoorden ook gevolgd worden door andersom
of omgekeerd.

( 1. 173) De soldaat heeft de generaal een bevel gegeven in plaats van
andersom/omgekeerd.

(1.I74) Kees houdt van Marion evenals andersom/omgekeerd.
(1.175) Kees houdt meer van Marion dan andersom/omgekeerd.
(1.176) Zij houdt niet van hem laat staan andersom/omgekeerd.

De ongrammaticaliteit van (1.171) heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat
andersom hier aan zijn correlaten, Kees en Marion, voorafgaat en er niet op volgt.

(1.177) * Behalve andersom houdt Kees ook van Marion.

Wegens de semantische conditie van behalve (-) en uitgezonderd als complement
slechts een element toe te staan dat een deelverzameling vormt van het eerste lid, is
een zinnig voorbeeld met andersom of omgekeerd als complement van een van die
betrekkingswoorden moeilijk te construeren.

Ook hoewel en ofschoon staan twee of meer losse constituenten als hun
complement toe. In deze constructies drukken hoewel en ofschoon een contrast uit
overeenkomstig het coordinatieve betrekkingswoord maar.

(1.178) Pim houdt veel van Marion hoewel/ofschoon Marion niet van Pim.
(1.179) Pim gaf hoewel/ofschoon veel om zijn moeder, niets om zijn vader.
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Ook omgekeerd en andersom zljn in verbindingen met hoewel en ofschoon mogelijk.

( 1 . 180) Hester heeft nooit van Hannah gehouden hoewel/ofschoon andersom wel.

Twee of meer losse constituenten zijn ook in een constructie met hoe..hoe/des te

mogelijk.

(1.181) Hoe vaker Jan Marie belt, des te vaker Marie ook Jan.

Tot slot van deze paragraaf wil ik nog wijzen op een uitzonderlijke constructie.

(1.182) Als Marinel op tennis mag, dan Katrijn ook op hockey.

Deze constructie is uitzonderlijk omdat de losse constituenten hier op de plaats van
de hoofdzin staan en niet direct volgen op het betrekkingswoord, terwijl dat bij de in
deze paragraaf genoemde voorbeelden wel het geval is.

1.3.1.3.3 Type (a + b) c
In paragraaf 1.3.1.3.1 zijn constructies besproken waarin een element linksadjacent
aan de coordinatie is geexpliciteerd en in beide leden functioneert. Dit
gemeenschappelijke element kan zich ook op een positie rechtsadjacent aan de

cocirdinatie bevinden, zoals c in het schema: (a + b) c.(1.183) is een voorbeeld van
zo'n elliptische constructie.

(1.183) Carla wachtte voor (-) en Peter wachtte achter de Opera.

Het symbool (-) geeft, net als in paragraaf 1.3.1.3.1, de plaats aan waar het
gemeenschappelijke deel ingevuld kan worden.

Achterwaartse samentrekking in constructies met en et o/ is mogelijk op drie
niveaus: woord-, woordgroeps- en zinsniveau. (1.184)-(1.189) zijn voorbeelden
hiervan. Een aantal van deze voorbeelden is afkomstig uit de ANS (1997).

(1.184) narcissen- en tulpenvelden
(1.185) lucht- of watergekoeld
(1.186) de uitvoerende (-) en de rechterlijke macht
( 1. 187) analytische (-) of empirische proposities
( 1 . 188) Hij kreeg (-) en zlj gaf een boek.

{ 1 . 189) Jan gaat vandaag (-) of hij gaat morgen naar de visboer.

In verbindingen met subordinatieve betrekkingswoorden is achterwaartse
samentrekking niet mogelijk.

(1.190) * narcissen- voor ttipenvelden
(1.191) * Hij vertelde dat Jan een compliment (-) voordat hij zijn ontslag kreeg.

25
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Afw ij k e n d g e b ruik v an c o ii rdinatie v e b e tr e kkin g s w o o r d e n
De al eerder genoemde bijzondere vormen van coOrdinatie staan geen achterwaartse
samentrekking toe. Enkele voorbeelden daarvan zijn hieronder weergegeven.

(1.192) Zegdat nog eens en ik doe dat ook nog eens.
(l.l92a)* Zeg dat (-) en ik doe dat ooknog eens.

( I . 193) Hij gaat een huis kopen, want hij kan nu eindelijk een huis kopen.
(1.193a) * Hlj gaat (-) want hij kan nu eindelijk een huis kopen.

Afw ij k e nd g e b ruik v an s ub o rdinati e v e b etr e kkin g s w o o rd e n
De betrekkingswoorden genoemd in (1.68)-(1.75) staan ook achterwaartse
samentrekking op woord- en woordgroepsniveau toe.

(1.194) behalve narcissen- ook tulpenvelden
(1.195) geen narcissen- laat staan fiipenvelden
(1.196) narcissen- in plaats van tulpenvelden
(1. 197) narcissen- evenals tulpenvelden
(1.198) meer narcissen- dan tulpenvelden

(1.199) behalve tijdens (-) ook na de lezing
(1.200) geen moeihjke (-) laat staan een makkelijke bergtocht
(1.201) alle korte (-) behalve/uitgezonderd de gele broeken
(1.202) een makkelijke (-) in plaats van een moeilijke bergtocht
(1.203) een zware (-) evenals een moeilijk begaanbarc bergtocht
(1.204) eerder een moeilUke (-) dan een makkelijke bergtocht

Net als met betrekking tot de elliptische constructies uit paragraaf 1.3. 1.3.1 zijn ook
hier constructies met uitgezonderd en behalve (-) moeilijk te construeren. Hier lijkt
hun semantiek eveneens debet aan te zijn. Mij is geen paar van samenstellingen
bekend met een identiek tweede deel, waarvan de ene samenstelling een
deelverzameling vormt van de andere.

Ook is bU de betrekkingswoorden uit ( 1.68)-(1.75) achterwaartse
samentrekkingen op zinsniveau mogelijk, mits de leden dezelfde woordvolgorde
hebben.

(1.205) Ik weet dat Piet behalve dat hij de man voor (-) (-), ook de man achter de
Hema gezien heeft.

(1.206) Ik weet dat Piet niet de man voor (-) (-) laat staan dat hij de man achter de
Hema gezien heeft.

(1.207) Ik weet dat Piet in plaats van dat hij de man voor (-) (-) de man achter de
Hema gezien heefl.

(1.208) Ik weet dat Piet de man voor (-) (-) evenals dat hij de man achter de Hema
gezien heeft.

(1.209) Ik weet dat Piet vaker de man voor (-) (-) dan dat hij de man achter de
Hema gezien hrrft.
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1.3.1.4 Yaste volgorde

De volgorde van de leden en het betrekkingswoord ligt in een cocirdinatie vast, in
een subordinatie niet.

(1.210) Ik heb Jan en Piet uitgenodigd.
(1.210a) * En Piet heb ik Jan uitgenodigd.

(l.2ll) Hij geeft een feestje omdat hU 30 geworden is.
(l.Zlla) Omdat hij 30 geworden is, geeft hij een feestje.

Afw ij k e nd g e b ruik v an c o ii rdinatie v e b e tr e kkin g s w o o r d e n
De reeksvormers evenmin-als en zomin-als kunnen in tegenstelling tot de andere
cocirdinatieve betrekkingswoorden uit (1.44) samen met hun complement voorop in
de zin geplaatst worden.

(1.212) Mannen evenmin/zomin als kinderen waren er welkom.
(l.2l2a) Evenmin/zomin als kinderen waren er mannen welkom.

Andere coordinatieve betrekkingswoorden uit (1.44) kunnen dat niet, ook niet de

betrekkingswoorden uit de al eerder genoemde bijzondere vornen van codrdinatie.

Afw ij k e n d g e b ruik v an s ub a rdinatie v e b e tr e kkin g s w o o rde n
Bij behalve...ook leidt verandering van de volgorde van de elementen tot een
marginaal resultaat.

(1.213) Behalve Piet is ook Jan gekomen.
(l.2l3a) ? Ook Jan is gekomen, behalve Piet.

In een verbinding met laat staan ligt de volgorde vast.

(1.214) Jan komt niet laat staan Piet.
(I.2l4a) * Laat staan Piet, komt Jan niet.

De andere betrekkingswoorden genoemd in (1.68)-(1.75) sluiten zich wat betreft
deze eigenschap aan bij de onderschikkende betrekkingswoorden. Ook de

betrekkingswoorden van vergelijking als en dan kunnen met hun complement voor
het correlaat komen te staan, mits ook het comparatieve element voorop wordt
geplaatst.

(1.215) Jan danst in plaats van Piet.
(l.2l5a) In plaats van Piet danst Jan.
(1.216) Niemand heeft gedanst behalveiuitgezonderd Piet.
(L2l6a) Behalve/uitgezonderd Jan heeft niemand gedanst.
(1.211) Jan danst net zo vaak als Piet.
(1.211a) Net zo vaak als Piet danst Jan.
(1.218) Kees danst vaker dan Piet.
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(1.218a) Vaker dan Piet danst Kees.

1.3.2 Twee tussencategorieEn

De belangrijkste resultaten uit paragraaf 1.3.1 zijn weergegeven in het volgende
overzicht. De cijfers refereren aan de in paragraaf 1.3.1.1 tot 1.3.1.4 genoemde
corirdinatieve verschij nselen :

l. Gelijlcwaardige leden
2. Elke syntactische categorie als lid
3. Elliptische constructies, waaronder

a. Type a (b + c)
b. Constructies met losse constituenten als complement
c. Type (a + b) c

4. Vaste volgorde

In dit schema zijn een aantal niet uitvoerig besproken betrekkingswoorden, evenals
een aantal genoemde beperkingen op deze cocirdinatieve verschijnselen niet
opgenomen.
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Afw ij ke nd e c o o r dinati e v e b e t r e kkin g sw o o rde n

enlof in implicatieve corirdinatie
enlof in balansschikkingen
want/dus
enloflmaar/want/dus in co<irdinatie op het
niveau van de taalhandeling
evenmin-als/zomin-als +

Afw ij kende s ubo rdinatiev e b etrekking sw oorden

+
+
+

behalve (+)
laat staan
behalve (-), uitgezonderd
in plaats van
net als/zoals/evenals
als/dan

S ub o rdinat i ev e b e t re kkin g sw o o rde n

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+

Dit schema maakt duidelijk dat de tweedeling van betrekkingswoorden in
nevenschikkende en onderschikkende te globaal is. In de eerste plaats delen want en

dus en de coijrdinatieve betrekkingswoorden in balansschikkingen, implicatieve
corirdinatie en cocirdinatie op het niveau van de taalhandeling alleen het vierde
coordinatieve verschijnsel met de betrekkingswoorden in symmetrische
coordinaties. In de afwezigheid van de eerste drie komen ze met de onderschikkende
betrekkingswoorden overeen. Deze bdzondere vormen van codrdinatie verbinden
noch syntactisch, noch semantisch gelijkwaardige leden en ik zal voor deze

verbindingen in het vervolg de term niet-parallelle coordinatie gebruiken. Met
parallelle corirdinatie worden daarentegen die codrdinatieve verbindingen
aangeduid die wel syntactisch gelijkwaardige en eventueel ook semantisch
gelijkwaardige leden verbinden. Hiertoe behoren de al eerder genoemde
symmetrische codrdinaties, alsook de asymmetrische corirdinaties, die semantische
ongelijkwaardige, maar syntactisch gelijkwaardige leden verbinden (zie ook
hoofdstuk 4). Tot de niet-parallelle co<irdinaties behoren niet de verbindingen met
evenmin/zomin-als. Zoals het hierbovenstaande schema laat zien, deelt dit
betrekkingswoord immers wel de eerste drie genoemde verschijnselen met de

?

+
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cocirdinatieve betrekkingswoorden, maar het vierde niet. Evenmin/zomin-als komt
hierin overeen met de betrekkingswoorden genoemd onder afwijkend gebruik van
subordinatieve betrekkingswoorden Het bestaan van deze groep
betrekkingswoorden vormt de tweede reden om de tweedeling in nevenschikkende
en onderschikkende betrekkingswoorden te globaal te noemen. Deze
betrekkingswoorden zullen in deze studie, in navolging van Huybregts & Van
Riemsdijk (1985), insubordinatieve betrekkingswoorden worden genoemd op grond
van hun ongehoorzaamheid ten opzichte van die tweedeling en hun positie in het
bovenstaande schema tussen de codrdinatieve en subordinatieve
betrekkingswoorden in. Verbindingen met deze betrekkingswoorden zullen
dienovereenkomstig als insubordinaties worden aangeduid. Evenmin/zomin-als
wordt ook tot deze groep gerekend. Naar analogie van de afkortingen Co en Sub zal
aan insubordinatieve betrekkingswoorden gerefereerd worden door middel van de
afkorting Insub.

In deze studie staat de vraag centraal waardoor deze indeling van
betrekkingswoorden veroorzaakt wordt. In hoofdsfiik 2 zal gezocht worden naar
syntactische oorzaken daarvoor. In de volgende paragraaf zal echter eerst een
semantisch verschil tussen parallelle en insubordinatieve coordinaties aan de ene
kant en niet-parallelle en subordinatieve aan de andere nader worden uitgewerkt. Dit
semantische verschil zal samen met twee syntactische karakteristieken uit het
volgende hoofdstuk een genuanceerdere indeling van betrekkingswoorden in het
Nederlands mogelijk maken dan de traditionele tweedeling in nevenschikkende en

onderschikkende voegwoorden. Zoals tenslotte in hoofdstuk 5 zal worden
aangetoond, biedt deze indeling zelfs plaats aan meer groepen betrekkingswoorden
dan de vier hier besproken.

1.4. Semantische gelijkwaardigheid vs. semantische ongelijkwaardigheid

In Van der Heijden & Klein (1995) is gewezen op een opvallende semantische
overeenkomst tussen de betrekkingswoorden in symmetrische codrdinaties en die in
insubordinatieve verbindingen: beide soorten betrekkingswoorden kunnen worden
opgevat als een talige tegenhanger van een rekenkundig teken of een teken uit de

verzamelingenleer of formele logica. Met andere woorden, al deze
betrekkingswoorden leggen een kwantitatieve relatie. In het volgende schema is dat
aan de hand van equivalenten van deze betrekkingswoorden uit de logica
geillustreerd.
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SCHEMA III Logische equivalenten voor Co en Insub
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betrekkingswoord
(en) a en b
(of) a of b
(noch) a noch b
hetzij a hetzij/of b

niet a maar b
zowel a als b
a dan wel b
a evenmin/zomin als b

a alsmede/alsook b

behalve (+) a, ook b
niet a laat staan b

a behalve (-) b
a uitgezonderd b

a in plaats van b

a zoals/net als/ evenals/even...als b

equivalent uit de logica
nb
vb
n --b
vb
nb
nb
vb
n ---b

nb

a

a

---:' 3

a

-r [[

a

a

-r [I

a

a

--Z
a

a

a

a

nb
n -',b
n --b
n -'b
n --b
nb

of -t o,

Of '-A
vb"
vb

Zondq een volledige parallellie tussen taal en logica of taal en rekenkunde te
veronderstellen, kan uit het bovenstaande schema geconcludeerd worden dat elk
genoemd betrekkingswoord als een conjunctief of disjunctief betrekkingswoord is
op te vatten. Alleen voor de comparatiefconstructie ontbreekt een teken in de logica.
Voor deze constructie zouden de tekens < en > uit de rekenkunde gebruikt kunnen
worden, die op hun beurt als conjunctie herschreven kunnen worden. De tekens < en
> en dus ook de comparatiefconstructie drukken een ongelijkheid uit met betrekking
tot een bepaalde maat.

(1.219) Jan is groter dan Piet.
(l.2I9a) Wat grootte betreft, Jan * Piet.

Deze ongelijkheid kan geherformuleerd worden als.' Er is een maat x, a is y ten

opzichte van x en b is niet y ten opzichte van x (zie ook Seuren 1973).
De talige disjunctieve varianten van een aantal cocirdinatoren en

insubordinatoren ondersteunen de in het schema aangegeven semantische
overeenkomsten. Zo kunnen de betrekkingswoorden in de volgende constructies
door of vervangen worden.

0.22c) Er was niemand in de kerk behalveluitgezonderd de pastoor.
(l.22Oa) Er was niemand in de kerk dan de pastoor.
(l.22}b) Er was niemand in de kerk of de pastoor.

t'Vooraenbindeconstructiesabehalvebenauitgezonderdbgeldtdevoorwaardebca,waarbijc

staat voor'deelverzameling van'.
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(1.221) Nooit gaat Jan naar zijn moeder behalve om geld te halen.
(l.22la) Nooit gaat Jan naar zijn moeder dan om geld te halen.
(l.22lb) Nooit gaat Jan naar zijn moeder of om geld te halen.

In dit licht is het opvallend dat in bepaalde varianten van het Vlaams een
comparatief met behulp van of gevormd kan worden in plaats van met dan: groter of
(pers. com. van W. Haeseryn). Ook in het Oudgrieks wordt n ('of ) als comparatief
betrekkingswoord gebruikt: otrAog n ('een andere dan'). Voor een vergelijking die
gelijkheid uitdrukt kan rqt ('en') gebruikt worden.

(1.222) yvritlrSlor iypeowo opolpor Kqt o0 (Hdt. 7.50 cf.84)
meningen gebruik maakten-3pl gelijk en j1j

'Zljhadden dezelfde mening als jij.'
(uit: Liddel & Scott 1996:857)

Het feit dat de betrekkingswoorden uit schema III allemaal getallen kunnen
verbinden, terwijl subordinatoren dat niet kunnen, wijst evenzo op hun rekenkundige
karakter.

(1.223) drie en vier boeken
(1.224) drie in plaats van vier boeken
(1.225) geen drie laat staan vier boeken

(1.226) * drie want vier boeken
(1.227) * drie voor vier boeken

Op grond van hun kwantitatieve betekenis zijn de coordinatieve en insubordinatieve
betrekkingswoorden door Van der Heijden &. Klein rekenkundige
b e t r e kkin g sw o o r de n genoemd.

Door de rekenkundige ofwel conjunctieve of disjunctieve betekenis van de
genoemde betrekkingswoorden zijn de leden dre ze verbinden semantisch parallel
ofwel semantisch gelijkwaardig. Deze semantische gelijkwaardigheid is ook
cruciaal voor de rekenkundigheid van rnaar. Dit betrekkingswoord drukt dan wel
een contrast uit dat niet door n wordt weergegeven, de leden die maar verbindt zijn
echter gelijkwaardig. Zo verbindt maar in (1.228) twee gelijkwaardige proposities.
In plaats vatmaar kan ook en gebruikt worden.

(1.228) Van de ene kant had
keurde ik het af.

(1.228a) Van de ene kant had ik
ik het af.

ik er bewondering voor

er bewondering voor en

maar van de andere kant

van de andere kant keurde

De leden die in niet-parallelle codrdinatie en in de meeste subordinaties worden
verbonden, zljn daarentegen semantisch ongelijkwaardig. Het verband dat
daartussen gelegd wordt, is niet-kwantitatief, ofwel kwalitatief. Zo drukken de
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bijzondere vormen van coordinatie in (1.229) en (1 .230) een implicatief verband uiq
het subordinatieve betrekkingswoord rn (I.231) legt een temporeel verband en dat in
(1.232) een causaal verband.

(1.229) Er komt hier nooit iemand of hij moet meteen weer weg.
(1.230) Kom niet binnen of ik bel de politie.
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(r.23t)
(r.232)

(I.229a) Als hier iemand komt,
(1.230a) Als je binnenkomt, bel

Een implicatief verband is ou,
ongelijkwaardige elementen, ook
het symbool -+ gebruikt.

(1.233) als a, dan b

a+b

heeft niets gezegd voordat hij zekerheid had over zijn aanstelling.
komt niet omdat hij ziek is.

Hij
Hij

De vraag dient zich aan waarom er niet alleen subordinaties, maar ook codrdinaties
zijn die zo'n kwalitatieve relatie leggen. Wanneer we de semantiek van deze

bijzondere vorrnen van coordinatie vergelijken met die van subordinaties, dan zien
we dat die eerste beperkter is dan de tweede. Terwijl door subordinaties een heel
scala aan semantische relaties kan worden gelegd, leggen balansschikkingen,
implicatieve coordinaties en constructies met want en dus slechts een implicatief
verband. In de parafrases van (1.229) en (1.230) is die betekenisrelatie
geexpliciteerd.

moet hij meteen weer weg.
ik de politie.

hoewel het een verband is tussen semantisch
een logische relatie. Daarvoor wordt in de logica

Dit logisch implicatieve verband is logisch equivalent aan:

(1.234) --r&Vb

De balansschikking in (1.229) en de implicatieve cocirdinatie in (1.230) zijn daar de
talige equivalenten van.r6 Ook dr.rs geeft semantisch een implicatie weer. De ANS
(1991:L549) noemt de betekenisverhouding tussen leden in een verbinding met dus
het omgekeerde van die tussen leden verbonden door wanr. Daarmee legt want
eveneens een implicatieve relatie, zij het de omgekeerde van die in (1.233). Een
verbinding met dus kan dan ook vaak in een verbinding met want worden
herschreven door de leden om te draaien.

(1.235) Ik ben ziek, dus ik kom morgen niet.
(1.235a) Ik kom morgen niet, want ik ben ziek.

16 Een implicatieve relatie wordt ook uitgedrukt door constructies met hoe...hoe/des te, waaryan in de

vorige paragraaf enkele cocirdinatieve eigenschappen zijn genoemd.
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(r.236)
(t.236a)

HOOFDSTUK I

Zljheeft de wasmachine gerepareerd, dus die doet het weer.
De wasmachine doet het weer, want zij heeft die gerepareerd.

Samengevat, net als insubordinaties en symmetrische coordinaties leggen
balansschikkingen, implicatieve cocirdinaties en constructies met want en dus een
logische relatie. De leden uit de eerste twee verbindingen staan in een semantisch
conjunctief of disjunctief verband en zijn ten gevolge daarvan semantisch
gelijkwaardig. De leden in de genoemde bijzondere vormen van co6rdinatie
daarentegen staan in een implicatieve relatie ten opzichte van elkaar en zijn dan ook
semanti sch ongelij kwaardi g.

1.5 Conclusie

In dit hoofdstuk zijn aan de hand van een aantal coordinatieve verschijnselen vier
groepen betrekkingswoorden onderscheiden: 1. co6rdinatieve betrekkingswoorden
in parallelle coordinatie; 2. codrdinatieve betrekkingswoorden in niet-parallelle
codrdinatie; 3. insubordinatieve betrekkingswoorden; 4. subordinatieve
betrekkingswoorden. Als niet-parallelle corirdinatie zljn genoemd:
balansschikkingen, implicatieve codrdinatie, verbindingen met want en dus en
codrdinatie op het niveau van de taalhandeling. Voorbeelden van insubordinatieve
betrekkingswoorden zijn in plaats van, behalve, als, dan. Beide groepen gedragen
zich zowel codrdinatief als subordinatief en vormen dan ook aparte categorieen
tussen de codrdinatieve en subordinatieve betrekkingswoorden in.

De traditionele tweedeling in nevenschikkende en onderschikkende
voegwoorden is te globaal om deze verschillende groepen te kunnen onderscheiden
en daarmee dus onhoudbaar. In deze studie stel ik dan ook een nieuwe,
genuanceerdere indeling voor. E6n van de onderscheidingen die daarbij een rol
spelen, is besproken in paragraaf 1.4: semantische gelijkwaardigheid van de leden
versus semantische ongelijkwaardigheid daarvan. De leden in symmetrisch
cotirdinatieve verbindingen, evenals die in insubordinatieve, zijn semantisch
gelijkwaardig, terwijl die in niet-parallelle cocirdinatie en in de meeste
subordinatieve verbindingen een ongelijkwaardige semantische functie vervullen. In
paragraaf 1.4 is deze semantische gelijkwaardigheid van de leden in verband
gebracht met de conjunctieve dan wel disjunctieve betekenis van zowel
cocirdinatieve als insubordinatieve betrekkingswoorden. Die betrekkingswoorden
kunnen dan ook semantisch cocirdinatief genoemd worden. Deze conjunctieve of
disjunctieve betekenis is afwezig in balansschikkingen, implicatieve coordinatie,
verbindingen met want en dus en de meeste subordinatieve constructies, die op
grond daarvan aIs semantisch subordinatiefbeschouwd kunnen worden. In paragraaf
1.4 is verder opgemerkt dat ondanks de semantische ongelijkwaardigheid van de
leden in de genoemde bijzondere voffnen van co6rdinatie, deze constructies toch
ook een logische relatie leggen, namelijk die van de implicatie.

Er zijn ook subordinatieve betrekkingswoorden die semantisch gelijkwaardige
leden verbinden. Voorbeelden zijn buiten et naast die semantische equivalenten
vormen van de insubordinator behalve.
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(1.237) Buiten haar is niemand voor de film uitgenodigd.
(1.238) Naast hem is niemand op stap geweest.

Ze wijken echter in syntactisch opzicht van de insubordinatieve en cocirdinatieve
betrekkingswoorden af . Zo staan ze geen complement in de nominatief toe, noch een

SubP als complement.

(1.239) Buiten haar/ *zij is niemand voor de film uitgenodigd.
(1.240) Naast haarl*zlj is niemand voor de film uitgenodigd.
(1.241) Behalve zij is niemand voor de film uitgenodigd.

(1.242) * Buiten tegen haar moeder is zd ook brutaal geweest tegen haar vader.
(1.243) * Naast tegen haar moeder is zij ook brutaal geweest tegen haar vader.
(1.244) Behalve tegen haar moeder is zij ook brutaal geweest tegen haar vader.

In hoofdstuk 3 waar de rol van semantische gelijkwaardigheid bij achterwaartse
samentrekking wordt aangetoond, komen ook deze subordinatieve
betrekkingswoorden als buiten el naast aan de orde. In het volgende hoofdstuk zet

ik uiteen waarin subordinatieve betrekkingswoorden, ook buiten en naast, zich
syntactisch van coordinatieve betrekkingswoorden onderscheiden.

35





Hoofdstuk 2

Syntactische verschillen tussen
coiirdinatie en subordinatie

In het vorige hoofdstuk is een aantal verschillen tussen codrdinatie en subordinatie
opgesomd. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal hoe deze verschillen verklaarbaar
zijn vanuit de syntaxis.

In veel taalkundig onderzoek uit de jaren '90 wordt gezocht naar cocirdinatieve
eigenschappen in subordinatieve constructies en omgekeerd, naar subordinatieve
eigenschappen van coordinatie. Zo wijst Hendriks (1995) op codrdinatieve
eigenschappen van comparatieven en laat Rijkhoek (1998) daarnaast syntactische
overeenkomsten zien tussen co6rdinatie, resultatieve bijzinnen en relatieve
bijzinnen. De overeenkomsten tussen subordinatie en cocirdinatie blijken z6 groot te

zijn dat er in steeds meer studies wordt voorgesteld het structurele verschil tussen

beide vormen van verbinding, zoals dat in de traditionele grammatica wordt
gemaakt, op te geven. Corirdinatie krijgt in die studies net als subordinatie een X'-
structuur toegewezen (zie onder andere Van Zonneveld I992a; Munn 1993;
Johannessen 1993). Eventuele verschillen tussen codrdinatie en subordinatie worden
aan eigenschappen van de betrekkingswoorden zelf toegewezen: de subordinator
selecteert zijn complement en de codrdinator legt zelf geen restricties aan z71n

complement op, maar geeft die door.
In tegenstelling tot die conclusie zal er in dit hoofdstuk worden aangetoond dat

er naast het genoemde verschil, selectie versus doorgeven, ook een syntactisch
verschil is aan te wijzen tussen coordinatieve en subordinatieve verbindingen: de

eerste zljn syntactisch bivalent, de tweede syntactisch univalent. Deze termen
refereren aan de hoeveelheid leden die als argument fungeren in de maximale
projecties voor corirdinatieve, respectievelijk subordinatieve verbindingen. Hoewel
ook Johannessen en Van Zonneveld een syntactisch bivalente structuur voor
cocirdinatieve verbindingen voorstellen, wijzen zij niet op het verschil daarvan met
structuren voor subordinatieve verbindingen. In paragraaf 2.3.2 geef ik argumenten
voor dit valentieverschil.

Enkele verschillen tussen nevenschikking en onderschikking die in hoofdstuk I
zijn opgesomd, breng ik met deze twee syntactische verschillen tussen

nevenschikking en onderschikking in verband. Op die manier kan ook de positie van
de insubordinatieve betrekkingswoorden tussen de corirdinatieve en de

subordinatieve betrekkingswoorden in (zie Schema II) bepaald worden.
Om de verschillen tussen corirdinatie en subordinatie duidelijk te maken,

vergelijk ik beide manieren van verbinding op elk onderdeel van de X'-structuur met
elkaar. De standaard X'-structuur ziet eruit als in (2.1).
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(2.r)
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XP

I

ceerder X'

H
X comple

specifi

ment

Achtereenvolgens bespreek ik het hoofd, het complement en de specificeerder in
onderschikkende en nevenschikkende verbindingen. In de paragraaf over de

specificeerderspositie wordt ook een deel gewijd aan constructies met parasitaire
gaten. Voor de afleiding van deze constructies zou immers de specificeerderspositie
nodig zijn als landingsplaats voor een verplaatste lege operator. Bovendien stelt
Munn (1992) dat simultane verplaatsingen uit codrdinaties identiek zljn aan
subordinatieve constructies met parasitaire gaten. Voor Munn is dat een argument
tegen een structureel verschil tussen beide soorten verbindingen. Munns stelling
wordt in paragraaf 2.3.1 weerlegd. In paragraaf 2.4 en 2.5 staan twee specifieke
vormen van verbinding ter discussie: recursieve en correlatieve codrdinatie. Enkele
betrekkingswoorden die de ANS tot de correlatieve cocirdinatoren rekent, analyseer
ik in paragraaf 2.5 als structureel subordinatief. In paragraaf 2.6 ga ik tot slot nader
in op de selecteer- en regeereigenschappen van Sub en de afwezigheid daarvan bij
Co.

2.1 Hoofdstatus van Co en Sub

De X in een woordgroep XP wordt het hoofd genoemd. Het is het element waarvan
de categoriale status die van de hele woordgroep bepaalt. Welke elementen als X in
een XP kunnen optreden, wordt in de X'-theorie op twee verschillende manieren
voorspeld: door middel van syntactisch distinctieve kenmerken en door middel van
de distributionele equivalentie van het hoofd ten opzichte van de woordgroep. Aan
beide mogelijkheden is hieronder een aparte paragraaf gewijd.

2.1.1 Syntactisch distinctieve kenmerken

Syntactisch distinctieve kenmerken worden in plaats van woordklassen in
traditionele grammatica's, in de generatieve grammatica als primaire noties
beschouwd. Combinaties van deze kenmerken definiEren de mogelijke lexicale
categorieen in taal (zie Jackendoff 1977:29). Chomsky (1970) onderscheidt het
syntactische kenmerk [+N], dat staat voor nominale eigenschappen en [+V], dat staat
voor verbale eigenschappen. Tot de nominale eigenschappen behoort onder andere
de mogelijkheid tot casusgemarkeerdheid, tot de verbale de eigenschap
gemodificeerd te kunnen worden door een adverbium. De categorieen N en A
bezitten de eerste eigenschap, V en A de tweede. Deze overeenkomsten tussen de
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syntactisch distinctievegenoemde categorieEn kunnen als volgt met behulp van

kenmerken uitgedrukt worden.'

(2.2) [+N] t-Nl

[+v]

t-vl

Noch de onderschikkende betrekkingswoorden, noch de nevenschikkende worden
door deze distinctieve kenmerken gedefinieerd. De onderschikkende
betrekkingswoorden, in (2) aangegeven met P en Comp, hebben daarentegen wel
een plaats in het kenmerkensysteem van Abney (1987) dat in het volgende schema is
weergegeven.

VA

N

(2.3) t-Fl

V, Aux, P(?)'

N, A, Q, AdV

[+F]

I, Comp

D

i-Nl

[+N]

[+N] staat in dit systeem net als in dat van Chomsky voor nominaal, [tF] voor

functioneel. Nevenschikkende betrekkingswoorden (Co) zijn echter ook van dit
kenmerkensysteem uitgesloten. Om Co ook tot de waarden van X te kunnen
rekenen, zou er een syntactisch kenmerk gevonden moeten worden dat in combinatie
met andere syntactisch distinctieve kenmerken deze categorie kan afleiden. Zo'n
zoektocht zou hier ook zeker ondernomen worden, ware het niet dat er een aantal
bezwaren is aan te voeren tegen het bestaan en nut van syntactisch distinctieve
kenmerken in het algemeen (zie Sturm 1986; Muysken & Van Riemsdijk 1986). Een
eerste bezwaar is dat syntactisch distinctieve kenmerken niet onaftrankelijk
gemotiveerd zijn. Zij missen "a substantive basis" (Muysken & Van Riemsdijk
1986.2).'Een vergelijking met fonologische kenmerken verduidelijkt dit wellicht.

' Onder anderen Van Riemsdtk (1978) en Radford (1997) veronderstellen ten onrechte de aanwezigheid
van de definitie [-N,-Vl voor de categorie P in Chomsky (1970). Chomsky definieert deze categorie niet
door middel van de syntactische kenmerken [N] en [V].

' Abney twijfelt eraan of ook P door beide kenmerken moet worden gedefinieerd, of dat het misschien
ongespecificeerd is voor het kenmerk [F].

' Ook de aanwijzingen die Abney (1987) geeft voor de relevantie van het onderscheid tussen thematische
(=lexicale) en functionele categoriedn kunnen niet als onaftrankelijke motivatie van het door hem
aangenomen syntactische kenmerk [tF] worden opgevat. Op de eerste plaats verwijst hij naar twee
grammatici, Aristoteles en Akira Suzuki, die in de vierde eeuw v. Chr. respectievelijk de negentiende
eeuw n. Chr. hetzelfde onderscheid tussen functionele en lexicale categoriedn voorstelden. Op de tweede
plaats refereert Abney aan wat in zijn ogen tot het domein van de psychologie behoort: taalverwerving en

afasie. Voor beide is het genoemde onderscheid relevant. Functionele elementen worden later verworven
dan thematische en in sommige typen van afasie zijn de functionele elementen afwezig. Deze observaties
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Fonologische kenmerken, zoals [+nas] en [+cor], colresponderen met een bepaalde
positie of beweging van de spraakorganen. Men weet wat de spraakorganen zijn en
hoe die gebruikt kunnen worden en men kan daaruit afleiden wat fonologische
kenmerken zijn. Fonologische kenmerken zijn daarmee gemotiveerd in een domein,
namelijk dat van de spraakorganen, dat onaftrankelijk is van het domein waarin ze

een rol spelen, dat van de fonologische regels. Zo'n onaftrankelijk domein waaruit
syntactische kenmerken kunnen worden afgeleid is er (nog) niet. Het gevolg is dat
syntactisch distinctieve kenmerken worden gemotiveerd in hetzelfde domein als
waar ze geacht worden werkzaam te zijn, namelijk in dat van de
constituentenstructuur. Het volgende citaat van Jackendoff (1977:32) illustreert dat.

The second major division in the phrase structure of English is between those
categories whose complements may include a surface NP direct object after the
head, i.e. V and P, and those categories whose complement cannot contain a

surface NP, i.e. N and A. The feature will be named flUj; V and P are +Obj
and N and A are -Obj.

Jackendoff motiveert het syntactische kenmerk ttobjl aan de hand van mogelijke
constituentenstructuren van V, P, N en A in het Engels. Later in zijn studie vervangt
hij in de regels voor deze constituentenstructuren de categorieEn V, P, N en A door
verzamehngen van kenmerken, waarvan [+Obj], respectievelijk t-Objl deel
uitmaakt. Het problematische aan deze werkwijze is dat er een kenmerk wordt
aangenomen om een syntactische overeenkomst aan te kunnen wrJzen, maar dat dit
kenmerk zelf niet onaftrankelijk wordt gemotiveerd. Er wordt geen correlaat van dit
kenmerk aangewezen in een ander domein. Daarmee ontbreekt een onafhankelijk
argument voor de stelling dat het een syntactisch kenmerk is dat die syntactische
overeenkomst veroorzaakt. In dit licht is het dan ook niet verbazingwekkend dat er
geen consensus bestaat over de identiteit van de verzameling van syntactische
kenmerken. Naast de verzameling van Chomsky in (2.2) en die van Abney in (2.3),
stelt Jackendoff (1977) de volgende verzameling voor.

(2.4) {[+Subj.], [tobj.], [+Comp.],[ +Det.]]'

tonen wel het belang aan van het onderscheid tussen lexicale en functionele categorieen. Ze vormen
echter geen inhoudelijke motivatie van het syntactische kenmerk ItFl.

a Het kenmerk [Subj] duidt de (on)mogelijke aanwezigheid van een subject aan, [Comp] de (on)mogelijke
aanwezigheid van een complement en [Det] is de eigenschap die 'degree words' van 'ordinary adverbs'
onderscheidt (Jackendoff 1977:32-33). Sub en Co worden beide niet door Jackendoffs systeem van
syntactische kenmerken voorspeld. Hij merkt hierover op: "However, they do not participate in the
grammar in the same way as other categories, in that they do not strictly subcategorize complements and
specifiers, so their exclusion is motivated" (p. 33). Jackendoff stelt hier met andere woorden, dat
codrdinatieve en subordinatieve betrekkingswoorden niet als X in zijn X'-theorie kunnen optreden, omdat
ze niet voldoen aan de regels die hij daarvoor heeft opgesteld. Dat hij hiermee de toetsbaarheid van zijn
X'-theorie schendt, moge duidelijk zijn.
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Ook de verzamelingen van categorieen die deze kenmerken definieren lopen uiteen.
Naast de genoemde in (2.2) en (2.3) leidt Jackendoff er de categorieen N, V en A, M
(Modaal hulpwerkwoord), P, Prt (Partikel), Art (Artikel), Q (Kwantificeerder), Deg
(Graadaanduidend adverbium) en Adv uit af.

Een tweede bezwaar tegen syntactisch distinctieve kenmerken is dat zij
expliciteren wat op een andere manier al aanwezig is in het generatieve
grammaticamodel. Ze drukken namelijk overeenkomsten uit tussen categorieen die
ook in het regelsysteem voor de verschillende constituentenstructuren of in
subcategorisatieframes te vinden zijn en ze zijn daarmee dus overbodig. Daar komt
nog bij, zoals Van Riemsdijk (1978) en Sturm (1986) laten zien, dat de ontwikkelde
systemen van syntactisch distinctieve kenmerken niet altijd op een adequate manier
de overeenkomsten tussen categorieen weergeven. De systemen, zoals weergegeven
in (2.2) en (2.3), geven aan dat de categorieen op 66n lijn, de horizontale dan wel de

verticale, zich als een natuurlijke klasse gedragen. Met betrekking tot bepaalde
eigenschappen echter gedragen die categorieen zich als een natuurlijke klasse die
volgens het schema geen natuurlijke klasse kunnen vormen. Zo kan als

specificeerder van P een N, A of P optreden, een V echter niet (zie Van Riemsdijk
1978:119). In het kenmerkensysteem van Abney vormen N, A en P echter geen

natuurlijke klasse. Op grond van het bovenstaande is Sturms conclusie naar
aanleiding van het bestaan van syntactisch distinctieve kenmerken dan ook
gerechtvaardigd:

(...) dat de hypothese dat waarden van X in de X-bar theorie geen atomaire
grootheden zijn met alle daardoor opgeroepen problemen verwo{pen moet
worden. (Sturm 1986:44)

Aan het begin van deze paragraaf is een andere mogelijkheid genoemd om waarden
van X in de X'-theorie te kunnen vaststellen, namelijk door middel van de
distributionele equivalentie van het hoofd X ten opzichte van XP. Deze eigenschap,
die kenmerkend is voor endocentrische structuren, zal rn de volgende paragraaf
nader uiteengezet worden.

2.1.2 Endocentriciteit

De X'-theorie kent aan elke XP een endocentrische structuur toe. Bloomfield
(1965:194) definieert een endocentrische woordgroep als een constructie die behoort
tot "the same form-class as one (or more) of the constituents." Een endocentrische
constructie onderscheidt zich van een exocentrische doordat in een exocentrische
constructie "the resultant phrase belongs to the form-class of no immediate
constituent" (id.). Bloomfield illustreert zljn definitie van endocentrische
constructies aan de hand van constituenten waarvan de bepalingen weggelaten
kunnen worden, zonder dat dat tot ongrammaticaliteit leidt. Poor John heeft
dezelfde categoriale status als John en dus is deze constituent endocentrisch met
John als hoofd. Een ander voorbeeld is fresh milk, waaruit fresh kan worden
weggelaten en milk dientengevolge als hoofd functioneert.

4t
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Deze zogenoemde distributionele equivalentie vinden we als restrictie op alle X'-
structuren in de X'-theorie terug: "Alle delen van XP behalve de kern X zljn
struktureel optioneel" (Bennis & Hoekstra 1989:34). Alleen die constructies worden
in de X'-theorie toegestaan waarvan het hoofd kan optreden op de positie van de
gehele constituent. Hoewel deze conditie voor elke XP geldt, hebben De Groot
(1968) en Van den Toorn (1970) aangetoond dat slechts enkele subcategorieEn aan

dit criterium voldoen. Zo kunnen binnen de categorie N alleen eigennamen en

stofnamen zelfstandig een constituent vormen. Andere subcategorieEn binnen N
kunnen dat niet. Zij vereisen, onder andere, de aanwezigheid van een lidwoord,
zoals in (2.5).

(2.5) [Het broodje] is vies.
(2.5a) * [Broodje] is vies.

Lidwoorden en betrekkingswoorden die in de X'-theorie ook als hoofd van een
woordgroep worden geanalyseerd, kunnen evenmin alleen voorkomen.5

(2.6)
(2.6a)

(2.1)
(2.7a)

De jongen speelde buiten.
* De speelde buiten.

Kinderen en vrouwen mogen eerst.
* En mogen eerst.

Verder leidt distributionele equivalentie ter identificatie van endocentrische
woordgroepen tot het merkwaardige resultaat dat (2.8) niet endocentrisch genoemd
mag worden, omdat fiets niet zelfstandig kan voorkomen. Daarentegen zouden
(2.8a) en (2.9) wel endocentrische woordgroepen zijn, omdat de substantieven in
beide voorbeelden zonder possessief pronomen kunnen voorkomen.

(2.8) mijn fiets
(2.8a) mijn fietsen
(2.9) zijn melk

Het criterium van de distributionele equivalentie blijkt dus niet houdbaar voor elke
woordgroep. Ook de reden die Sturm (1986) aanvoert voor de verplichte
aanwezigheid van elementen in een woordgroep die geen hoofd zijn, kan dat niet
weerleggen. Hij stelt dat het hoofd syntactisch het verplichte element van de
woordgroep is en dat de verplichtheid van andere elementen bepaald wordt door
niet-syntactische factoren. Als niet-syntactische factoren noemt hij de "al of niet
aanwezigheid van andere constituenten in de betreffende taaluitingen", "de aard van

s Bloomfield (1965), Bennis & Hoekstra (1989), De Groot (1968) en Van den Toom (1970) beperken zich
in hun analyse, respectievelijk hun kritiek, stilzwijgend tot de zinsgrammatica. Zrj laten uitingen als (i)-
(iii) buiten beschouwing, waarin ook lidwoorden en betrekkingswoorden als zelfstandige uitingen kunnen
fungeren.
(i) En?
(ii) Omdat?
(iii) Ik heb de tafel gekocht. - Dd?
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het betreffende nomen" en "de zinsdeelfunctie" (p. 34). Een nadere toelichting op de

vraag waarom deze factoren, met name de eerste, niet-syntactisch genoemd moeten
worden, geeft Sturm echter niet.

Uit de criteria die Johannessen (1993)' van hoofden in een woordgroep geeft,
blijkt dat distributionele equivalentie slechts €6r van de eigenschappen van een

hoofd kan zijn. Het hoofd bepaalt daarnaast bijvoorbeeld ook de verbuiging van
andere elementen in dezelfde woordgroep ((2.10)) en het hoofd draagt de morfo-
syntactische kenmerken van de hele constituent ((2.11)).

(2.10) voorhem
(2.lOa) * voor hij

(2.11) Jullie kinderen moeten jezelf/*hunzelf goed gedragen.

Onder invloed yan voor heeft het prepositionele object in (2.10) een niet-nominatief
vorm. ln (2.1 1) is het jullie waarnaar het reflexivum zich in zijn verbuiging richt en

dat dientengevolge het hoofd van de woordgroep jullie kinderen genoemd kan
worden.

In plaats van de bovengenoemde restrictie op X'-structuren uit Bennis &
Hoekstra stel ik hier dan ook de volgende definitie van endocentrische structuren
binnen de X'-theorie voor.

De kern X in XP is dominant ten opzichte van de andere delen van XP.

De dominantie van het hoofd wordt bepaald door een aantal eigenschappen, die niet
voor elk hoofd hetzelfde hoeven te zijn.

Johannessen past de criteria voor de hoofdstatus toe op cocirdinaties en laat
daarmee zien dat een aantal daarvan het coordinatieve betrekkingswoord als hoofd
aanwijst. BU de bespreking van die criteria in deze paragraaf zullen naast

cocirdinatieve ook subordinatieve verbindingen ter sprake komen. Zoals
weergegeven in (1.54) en (1.55) in hoofdstuk I wordt een coordinatie als X-Co-Y
gerepresenteerd en een subordinatie als X-Sub-Y?, waarvan X en Y de leden van de
verbinding representeren.

a. Semantische functor
De definitie van dit criterium luidt als volgt.

(...) we could take the head/modifier distinction to be at root semantic: in a

combination X + Y, X is the 'semantic head' if, speaking very crudely, X + Y
describes a kind of the thing described by X. (Zwicky 1985:4)

u Johannessen baseert zich voor deze criteria op Zwicky (1985), Hudson (1987) en Svenonius (1992).

7 De basispositie van een postpositie wordt in deze studie niet besproken. Hiervoor wordt verwezen naar
Zwart (1993).
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Dit criterium wijst op de hoofdstatus van N in (2.12) en (2.13), omdat de
woordgroep een soort broeken respectievelijk schilderijen uitdrukt en niet een soort
mooi.

(2.12) mooie broeken
(2.13) prachtigeschilderijen

Op grond van dit criterium vormt X ook het hoofd in een verbinding X-Sub-Y.
(2.14) is namelijk te omschrijven als een soort reis en niet als richting of een soort
school, (2.L5) drukt een gedachte uit en niet een soort gebak.

(2.14) de tocht naar school
(2.15) het idee van tompoezen

Ten opzichte van Y alleen vormt Sub wel het dominante element. In (2.14a) wordt
immers een richting en niet een soort school uitgedrukt.

(2.14a) naar school

Dit semantische criterium voor de hoofdstatus van Sub ten opzichte van Y is ook te

vinden bij Muysken & Van Riemsdijk (1986:13):

(...) COMP lSub in deze studie, EvdHl may be said to characterizethe essential
nature of the phrase, i.e. the clause (...). COMP determines what type of
complement a clause is, declaration, interrogative, etc. And to the extent that
other clause introducers like while, because, before are also complementizers
hke that and for, COMP also determines a wide variety of adverbial clause
types.

Dit criterium voldoet eveneens om de hoofdstatus van cocirdinatieve
betrekkingswoorden aan te tonen. In tegenstelling tot Sub is Co echter niet alleen
dominant ten opzichte van Y, maar ook ten opzichte van X. Zoals Johannessen
vaststelt, is (2.16) immers niet de uitdrukking van een soort appel of een soort
sinaasappel, maar van een disjunctie.

(2,16) an apple or an orange

Evenzo geeft (2.17) een opsomming of eefi verzameling weer en niet een soort
computer of een soort rekenmachine.

(2.17) een computer en een rekenmachine

Een ander duidelijk voorbeeld van de hoofdstatus van Co met betrekking tot dit
criterium is een verbinding met noch.

(2.18) Jan noch Kees helpt wel eens bij het afwassen.
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Noch ontkent h (2.18) niet alleen het lid dat erop volgt, maar ook het lid dat eraan

voorafgaat.
Co en Sub kunnen dus beide als semantische hoofden gekarakteriseerd worden,

Co ten opzichte van beide leden, Sub alleen ten opzichte van Y.

b. Bepaler van agreementkenmerken
Het hoofd bepaalt de interne agreementkenmerken van de woordgroep. Dit criterium
is niet toepasbaar op subordinaties aangezien er geen agreement daarbinnen
plaatsvindt. Voor codrdinaties kan gewezen worden op de agreement tussen Co's in
bijvoorbeeld een initiele coordinatie. Agreement tussen de verschillende Co's moet
ervoor zorgen dat een combinatie als zowel-en niet wordt afgeleid. Evenmin als in
een subordinatieve betrekking vindt er echter tussen Co en de leden X en Y
agreement plaats.

c. Drager van morfo-syntactische kenmerken
Dit criterium houdt in dat het hoofd de morfo-syntactische kenmerken, zoals
persoon, getal, geslacht, van de hele woordgroep draagt. (2.11) hierboven vormt
daar een voorbeeld van. Een ander voorbeeld is (2.19), waarin het pronomen wij de

vorm van het possessief pronomen bepaalt en niet mensen. Wy wordt op grond
daarvan als hoofd van de woordgroep wij mensen beschouwd.

(2.19) Wij mensen zljn verantwoordelijk voor ons/*hun eigen welzijn.

In een subordinatieve verbinding als (2.20) zien we dat het eerste lid X, kinderen, de

morfo-syntactische kenmerken van de hele woordgroep draagt.

(2.20) Kinderen van onze buurman *speelt/spelen piano.

Het werkwoord richt zich immers naar dat lid en niet naar het tweede, onze

buurman.In de woordgroep van onze buurman lijkt het betrekkingswoord op grond
van dit criterium niet als het dominante element aangewezen te kunnen worden. Het
kan immers geen morfo-syntactische kenmerken dragen. Het lid onze buurman
fungeert daarnaast evenmin als hoofd. Dit element draagt morfo-syntactische
kenmerken die door de woordgroep als geheel niet worden uitgedrukt.

Met betrekkirg tot dit criterium kan de hoofdstatus van de leden in een

codrdinatieve verbinding niet aangetoond worden. De morfo-syntactische
kenmerken die zij dragen, hoeven immers niet door de hele woordgroep te worden
uitgedrukt.

(2.21) De man* en de vrouwss gaanpr samen winkelen.
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Hoewel Co zelf niet verbogen wordt, moet het Co zijn die voor de pluralis van de

woordgroep de man en de vrouw zorg draagt. Op grond daarvan kan Co wel als
hoofd worden beschouwd.'

d. Selecteerder
Het hoofd bepaalt de categoriale en eventueel ook lexicale vorm van andere
elementen in de woordgroep. Zo selecteert Sub in (2.22) en (2.23) een NP als
complement.

(2.22)
(2.23)

de hoop op [Npeen goede afloop]
tijdens de zoektocht naar [r.rp de schat]

Sub selecteert niet het eerste lid, maar wordt daardoor zelf geselecteerd. Andere
lexicale realiseringen van Sub in (2.22) en (2.23) zijn immers niet mogelijk, zolang
de interpretatie van de woordgroepen niet wordt aangetast.

(2.22a) * de hoop van een goede afloop
(2.23a) * tijdens de zoektocht van de schat

AIs complement in een subordinatieve verbinding, X-Sub-Y, zijn dan ook enkele
categorieen niet mogelijk, zoals AP, terwijl die wel als X mogen optreden.

(2.24) * wegens [ai,gesloten]
(2.24a) [6pgesloten] wegens vakantie

Zoals in hoofdstuk I is opgemerkt, is achter een cocirdinatief betrekkingswoord in
pnncipe elke categorie mogelijk. Co zelf selecteert zijn leden niet. Die worden door
elementen buiten de coordinatie geselecteerd, zoals door het werkwoord hopen rn
(2.2s).

(2.25) Wij hopen op een goede vooruitgang en op een goede afloop.

Co zorgt er als het ware voor dat selectierestricties aan zijn complement worden
doorgegeven. Ondanks het feit dat Co zelf geen selecteerder is, zou het op grond van
deze functie als doorgever van eigenschappen toch dominant ten opzichte van zijn
leden genoemd kunnen worden. Omgekeerd selecteren de leden het coordinatieve
betrekkingswoord niet en kunnen dus niet als hoofd optreden. Johannessen voert
Noorse constructies met onder andere for ('want') aan om de hoofdstatus van Co
aan te tonen. Dit betrekkingswoord selecteert zijn complement: het kan alleen door
een finiete zin zonder dat gevolgd worden. In het Nederlands kent want dezelfde
restrictie (zie par. 1.3 .1 .2).

8 Bil de agreement tussen een corirdinatieve verbinding en een werkwoord spelen meer factoren een rol
dan alleen de agreementkenmerken van de leden en het betrekkingswoord. Ook de referentidle betekenis
van de leden kan bepalend zijn, zoals in (i).

(i) [Onze oomi en geliefde vriendl ] ligt begraven op het gemeentekerkhof.
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e. Regeerder
Een regeerder bepaalt de naamvalsvorm van zijn zuster. Zo is de naamval van Y in
een subordinatieve betrekking X-Sub-Y afhankelijk van de lexicale realisatie van
Sub. Dit is hieronder geillustreerd aan de hand van de Duitse betrekkingswoorden
mit en durch, die een datief respectievelijk een accusatief vereisen.

(2.26) mit ihm/*ihn
(2.27) durch ihn/*ihm

Sub heeft daarentegen geen invloed op de naamval van X. Zo ts de keuze voor die of
der in (2.28) niet afhankelijk van mit.

(2.28) ...die/der Frau mit ihrem Mann

Pronomina hebben als een van de weinige elementen in het Nederlands nog
naamvalsvormen. Door pronomina als lid van een subordinatieve betrekking te

gebruiken, zien we dat ook in het Nederlands Sub Y regeert en niet X.

(2.29) met hem/*hij
(2.30) haarlzij van de overkant

Coordinatieve betrekkingswoorden kennen zelf geen naamval toe aan hun leden (zie
par. 1.3.1.1). Het coordinatieve betrekkingswoord is dus geen regeerder. Omgekeerd
zijn ook de leden geen regeerders ten opzichte van het coordinatieve
betrekkingswoord. Ze kennen het immers evenmin een naamval toe. Op grond van
het feit echter dat het codrdinatieve betrekkingswoord behalve selectierestricties ook
naamvalstoekenning van een element buiten de coordinatie aan zijn complement kan
doorgeven, zou het toch dominant genoemd kunnen worden. Verder toont
Johannessen door middel van onder andere een Engels voorbeeld van zogenoemde
unbalanced coordinatione de dominantie van het codrdinatieve betrekkingswoord
ten opzichte van Y aan.

n Johannessen noemt (i) als voorbeeld van Unbalanced Coordination in het Nederlands, een coordinatie
waarvan het tweede lid een andere naamval heeft dan het eerste,
(i) Ik heb niet alleen [de Kroaten in de Balkan voor ogen, maar ook zij die elders wonen.]

(Johannessen 1993:10)
De naamval van het tweede lid in een Unbalanced Coordination analyseert Johannessen als de

zogenaamde default naamval van de betreffende taal. Op grond van het bovenstaande voorbeeld
concludeert Johannessen dat het Nederlands nominatief als default naamval heeft. (i) lijkt mij echter geen

voorbeeld van een Unbalanced Coordination, want de vorm zy is hier waarschijnlijk geen nominatief. Het
Nederlands kent immers naast hen als accusatief pronomen (derde persoon pluralis), ook het

onbeklemtoonde pronomen ze. Het lijkt erop dat dit ze hier geworden is tot zr7 door het feit dat alleen
beklemtoonde pronomina gecocirdineerd kunnen worden. ln een niet-cocjrdinatief verband leidt het
gebruik van zij als objectvorm van het personaal pronomen dan ook tot ongrammaticaliteit.
(ii) * Ik heb zij voor ogen die elders wonen.

47

Zin (1) is bovendien naar mijn mening onacceptabel
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(2.31) She and him will drive to the movies.

In deze coordinatie waarin het tweede lid een andere naamval heeft dan het eerste, is
het het coordinatieve betrekkingswoord dat bepaalt dat de nominatief naamval niet
aan het tweede lid wordt toegekend. In deze constructie lijkt Co op Sub, die zijn
complement regeert.

f. Distributionele e quivalent
Het hoofd kan optreden als de distributionele equivalent van de hele woordgroep. In
een verbinding X-Sub-Y is dat criterium toepasbaar op X, maar niet op Sub of Y.

(2.32) De zoon van de buren is kampioen geworden.
(2.32a) De zoon is kampioen geworden.
(2.32b) t Van is kampioen geworden.
(2.32c) * De buren is kampioen geworden.

Het eerder gepresenteerde voorbeeld (2.7a) laat zien dat het corirdinatieve
betrekkingswoord evenmin als distributionele equivalent van een coordinatieve
betrekking kan optreden. De leden kunnen dat echter ook niet altijd, zoals blijkt uit
de voorbeelden (2.33) en(2.34) en uit het hierboven gegeven voorbeeld (2.21).

(2.33) An apple and an orange are good for you.
(2.33a) * An apple/an orange are good for you.

(2.34) Ruth and Ursula embraced.
(2.34a) * Ruth./Ursula embraced.

g. Het verplichte element
Het hoofd is een verplicht element. In een verbinding X-Sub-Y kan op grond van dit
criterium X als hoofd worden aangewezen, zoals ook het voorbeeld (2.32) hierboven
heeft laten zien. Voor de hoofdstatus van Sub kan een beroep worden gedaan op
Van Riemsdijks analyse van intransitieve P's (1978): preposities zonder
prepositioneel object. Beneden in (2.35) is hier een voorbeeld van.

(2.35) Beneden werk ik.

Met betrekking tot de hoofdstatus van Co ten opzichte van X en Y sluit ik me aan bij
Johannessen die stelt dat "if something is more obligatory than something else, it is
the conjunction" (p. 162). Hoewel Co nauwelijks alleen voorkomt, treedt het wel
zelfstandig op in constructies als de volgende. (2.36) is een Noorse constructie.

(2.36) Har du vrrt bortreist, eller?
have you.sg been away-gone or
'Say, have you been away?'
(Johannessen 1993 : 1 6 1 )
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Ben je weggeweest? En?

h. Het unieke element
De juistheid van dit criterium trek ik in twijfel. Volgens Bloomfields definitie van
endocentrische constructies aan het begin van deze paragraaf is er in principe meer
dan 66n hoofd mogelijk. Hij geeft als voorbeeld de corirdinatie boys and girls,
waarvan boys 6n girls het hoofd vormen. Ook de door mij voorgestelde definitie van
endocentrische structuren sluit meer dan 66n hoofd in een woordgroep in principe
niet uit. Het is immers mogelijk dat twee of meer elementen in een woordgroep
dezelfde dominantierelaties met betrekking tot andere elementen uit de woordgroep
onderhouden.

i. Het f -element
Het hoofd is attijd een Xo-element terwijl niet-hoofden volledige woordgroepen
kunnen zijn. In een verbinding Sub-Y is Y op grond van dit criterium een niet-hoofd
en Sub ten opzichte van Y het hoofd.
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(2.38)
(2.3e)

(2.4r)
(2.42)

In een verbinding X-Sub-Y is de hoofdstatus van X alleen dan uit te maken,
wanneer we ervan uitgaan dat Sub-Y als constituent aan X verbonden is. Deze
hypothese wordt ondersteund door de eigenschappen a (semantische functor), c
(drager van morfo-syntactische kenmerken) en d (selecteerder) en e (regeerder) die
op de hoofdstatus van X wijzen, hoop in (2.a0).

(2.40) hoop [op een goede samenwerking]

In een coordinatieve betrekking vormt het codrdinatieve betrekkingswoord het X0-
element. De leden kunnen zowel woorden als woordgroepen zijn.

op [ons]
op [onze toekomst]

mijn en jouw vakantie
mijn verlof en jouw vakantie

Ook bij deze vaststelling wordt gesteund op voorafgaande criteria, a (semantische

functor) en c (drager ven morfo-syntactische kenmerken), die de hoofdstatus van Co
ten opzichte van X aantonen. Zonder die aanname zou Co-Y immers ook aan verlof
alleen kunnen zijn verbonden, in plaats van aan de hele woordgroep mijn verlof.In
dat geval zou dit criterium niets zeggen over de hoofdstatus van Co ten opzichte van
X.

j. Het hoofd staat op de positie overeenkomstig die van alle hoffien in een taal
In taaltypologisch onderzoek worden hoofdinitiele talen van hoofdfinale talen
onderscheiden op grond van de positie van het hoofd in woordgroepen. Aan de hand
van die vaste structurele positie van het hoofd kan de hoofdstatus van een element
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worden vastgesteld in woordgroepen waarvan de structuur onduidelijk is. Hoewel
over de karakterisering van de structuur van het Nederlands geen consensus
bestaat'o, is men het er meestal over eens dat SubP hoofdinitieel is. Onder SubP
wordt de combinatie Sub-Y verstaan, X behoort daar niet toe. Het volgende
voorbeeld waarin elk lid door een coordinatief betrekkingswoord vooraf wordt
gegaan, wijst erop dat ook een cocirdinatie hoofdinitieel kan zijn. Een corirdinatieve
verbinding wordt echter niet altijd door een corirdinatief betrekkingswoord
voorafgegaan.

(2.43) Ik heb 6n Jan 6n Marie gezien.

k. Projecteerder van eigenschappen op de hele woordgroep
Het laatste criterium voor de hoofdstatus van een element is dat eigenschappen
ervan geprojecteerd zijn op de hele woordgroep. Wanneer een syntactische context
eigenschappen van een element in een woordgroep vereist, fungeert dat element als
hoofd. In een subordinatieve verbinding kan dat aangetoond worden met behulp van
selectie. De eigenschappen van X bepalen de distributie van de verbinding X-Sub-Y.

(2.44) Hij ziet [Npde broer van zijn moeder].
(2.44a) * Hij ziet [suupvon zijn moeder].

Wanneer het eerste lid afwezig is, wordt het betrekkingswoord geselecteerd en niet
het lid dat erop volgt. In de combinatie Sub-Y is Sub dan ook het hoofd.

(2.45) Ik reken [suupop jouw telefoontje].

Q.ala) * Ik reken [Npjouw telefoontje].

Voor de hoofdstatus van Co geeft Johannessen het volgende voorbeeld.

(2.46) # The boys loved the pupil and the teacher, respectively.

Q.a6a) [Anthony and Peter] loved the pupil and the teacher, respectively.

Respectively selecteert een woordgroep met Co, zoals voorbeeld (2.a6a) laat zien.
Overeenkomstige voorbeelden in het Nederlands zijn:

(2.47) *l? Dejongens waren verliefd op de leerlinge, respectievelijk de lerares.

Q.a7a) Anton en Peter waren verliefd op de leerlinge, respectievelijk de lerares.

Respectievelijk vereist, net als respectively, een corirdinatie en niet een NP in de
pluralisvorm.

Veel voorbeelden van syntactische contexten waarin een co6rdinatief
betrekkingswoord vereist is, zijn er niet. Omgekeerd vormen voorbeelden als de

volgende argumenten tegen de hoofdstatus van de leden op grond van dit criterium.

l0 Zie onder anderen Koster (1980) erZwart (1993) voor een analyse van het Nederlands als SOV-taal,
respectievelijk als SVO-taal.
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Ze laten zien dat soms categorieen, coordinatief verbonden kunnen worden, terwijl
die niet afzonderlijk in diezelfde syntactische positie mogelijk zijn.

(2.48) Wij hebben over mevrouw Jansen gesproken en dat zij als voorzitster is

voorgedragen.
(2.48a) Wij hebben over mevrouw Jansen gesproken.
(2.48b) * Wij hebben gesproken over dat zij als voorzitster is voorgedragen.

Dit rechtvaardigt mijns inziens de conclusie van Johannessen.

(...) that the conjunction does influence its phrase in a way which makes it
distinct from an ordinary (plural) phrase of any other category. Since the
conjuncts do not have this ability, the conjunction must definitely be seen as

head. (p. 173)

Daarmee zijn alle criteria uit Johannessen (1993) voor de hoofdstatus Sub en Co
besproken. De resultaten van deze bespreking staan weergegeven in het volgende
schema. H staat voor hoffi, NH voor niet-hoofd. Daarmee wordt de dominantie van
verschillende elementen weergegeven ten opzichte van andere op dezelfde
horizontale lijn. Zo is bij subordinatieve verbindingen op de eerste horizontale lijn
aangegeven welk element daarvan als hoofd fungeert, X, Sub of Y. Op de lijn
eronder is de dominantierelatie tussen de twee niet-hoofden weergegeven. Met een

liggend streepje wordt bedoeld dat er naar aanleiding van het gegeven criterium
niets over de (niet-)hoofdstatus van dat element kan worden vastgesteld. Het
vraagteken geeft onzekerheid weer over de status van het betreffende element met
betrekking tot een gegeven criterium.
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SCHEMA IV

Criterium

a. semantische functor

b. agreement

c. morfo-syntactische
kenmerken

d. selecteerder

e. regeerder

f. distributionele equivalent

g. verplicht element

h. uniek element

i. Xo-element

j. woordvolgorde

k. projecteerder van
kenmerken

HOOFDSTUK 2

Het hoofd in
verbindingen

x

NH

NH

NH

NH

NH

cotirdinatieve en

Y

NH

HNH

H? NH

H? NH

HNH

HNH

H?

HNH

subordinatieve

Sub Y

NH NH
HNH

NH NH

NH NH
HNH
NH NH
HNH
NH NH

NH NH
HNH

x

H

Co

H

H

H

H

H

H

H

H

H

NH NH
HNH
NH NH
HNH
NH NH
HNH

corirdinatieve
wijzen op de

van Sub in een
subordinatieve

In dit schema is te zien dat zowel in subordinatieve als in
verbindingen 66n element als hoofd fungeert. Bijna alle criteria
hoofdstatus van X in een verbinding X-Sub-Y en op de hoofdstatus
combinatie van Sub-Y. Dit motiveert de volgende structuur voor
betrekkingen.

(2.4e)

ubP

" ln deze structuur is niet een specifiek aanhechtingsniveau voor SubP getekend, omdat SubP als adjunct
6n als complement aan een voorafgaande XP verbonden kan zijn.

xP"

>\
XS

Sub
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Een aantal van de criteria wijst het coordinatieve betrekkingswoord als hoofd in een

coordinatieve verbinding aan. Over de verdere interne structuur van coordinatie kan
nog niets met zekerheid worden vastgesteld.

(2.s0)

Co

Wanneer we nu (2.49) met (2.50) vergelijken, dan valt een belangrijk verschil tussen

beide op: Sub vormt een zelfstandige syntactische eenheid met €6n lid, Co
daarentegen met al zijn leden. Dit verschil wordt aangeduid als syntactische
univalentie versus syntactische bivalentie, dat in paragraaf 2.3.2 verder uitgewerkt
zal worden. Een tweede verschil tussen Co en Sub is genoemd bq de bespreking van
de criteria d (selecteerder) en e (regeerder): terwijl Sub als selecteerder en regeerder
optreedt, kan Co als doorgever van selectie- en regeerkenmerken worden
gekarakteriseerd. Ook dit verschil zal nader uiteengezet worden, en wel in paragraaf
2.6.

In deze paragraaf is aangetoond dat, hoewel Co en Sub niet door middel van
syntactisch distinctieve kenmerken gedefinieerd konden worden, ze toch als hoofd
fungeren in cocirdinatieve, respectievelijk subordinatieve verbindingen. De
hoofdstatus van Co ten opzichte van beide leden en van Sub ten opzichte van het
tweede lid is aan de hand van een aantal dominantiecriteria aannemelijk gemaakt.
Op grond daarvan veronderstel ik dat Co en Sub behoren tot de verzameling van
waarden van X in de X'-theorie.

2.2De complementpositie van CoP en SubP

Nadat in de vorige paragraaf de hoofdstatus van Co en Sub is beargumenteerd, staat

in deze paragraaf de vraag centraal welk element daarbij als complement, de zuster
van het hoofd (zie (2.1)), fungeert. Bij de bespreking van verschillende criteria voor
de hoofdstatus van een element in de vorige paragraaf, is al gebleken dat alleen het
lid dat op Sub volgt als complement voor Sub in aanmerking komt. X in een

subordinatieve verbinding X-Sub-Y vormt immers geen onderdeel van de

woordgroep SubP. Over de interne structuur van CoP maakten die criteria niets
duidelijk.

Binnen een X'-structuur vormen het hoofd en het complement samen 66n
constituent, het hoofd en de specificeerder, de zuster van X', daarentegen niet. Een
syntactische test die deze structurele hierarchie kan aantonen, is die van adjacentie.
Elementen die samen op 6€rt zinspositie kunnen voorkomen, vormen 66n
constituent; elementen die gescheiden van elkaar kunnen voorkomen, behoren tot
verschillende constituenten. Passen we deze test toe op een subordinatieve
betrekking X-Sub-Y, dan zien we dat daarbinnen Sub-Y als constituent fungeert.
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(2.51) Hij heeft [boeken van vijf gulden] gekocht.
(2.51a) Hij heeft [boeken] gekocht [van vijf gulden].

In een aantal inleidingen in de generatieve grarnmatica (Bennis & Hoekstra 1989;
Fanselow & Felix 1993b; Haegeman 1994) wordt ook de substitutietest genoemd
om syntactische constituenten te kunnen aanwijzen. Die elementen die samen door
een pro-vorm kunnen worden vervangen, vormen 66n syntactische constituent. Deze
test wordt voornamelijk geillustreerd aan de hand van het Engelse pronomen one.
Het Nederlands mist echter zdn pronomen. Wel is het mogelijk in het Nederlands
door middel van de afwezigheid van bepaalde elementen iets van de interne
structuur van woordgroepen zichtbaar te maken.

(2.52) Jan zag [drie grote [oude mannen]l en Piet zag yrer kleine.

Deze test is echter beperkt. (2.53) wijst namelijk, in tegenstelling tot (2.51), niet
SubP als constituent aan. De SubP van de buren uit het eerste lid in (2.53), kan in
het tweede lid immers niet geinterpreteerd worden.

(2.53) Ik heb kinderen van de buren op visite gehad en ik heb kleinkinderen op
visite gehad.

Evenmin maakt deze test iets duidelijk over de interne structuur van codrdinatieve
verbindingen, daar (2.54) niet geinterpreteerd kan worden als (2.54a).

(2.54) Marije heeft een artikel en
hoofdstuk.

Q5aa) * Marije heeft een artikel en
hoofdstuk en een recensie.

een recensie geschreven en Miriam een

een recensie geschreven en Miriam een

De eerste test, die van adjacentie, kan wel worden toegepast om hierarchische
relaties binnen CoP aan te wijzen. De volgende voorbeelden daarvan zijn uit Ross
(1967)'2 afkomstig.

(2.55) Even Harold failed, and he is the smartest boy in the class.
(2.55a) Even Harold, and he is the smartest boy in the class, failed.

Onafhankelijk van de vraag of bij de afleiding van deze zinnen een transformatie
Appositive Clause Formation in het geding is, zoals Ross veronderstelt, tonen deze

'' Al beargumenteert Ross (1967) de constituentstatus van het coOrdinatieve betrekkingswoord en het
daarop volgende lid, de structuur die hij voor codrdinatie voorstelt, verschilt essentieel van die, welke in
dit hoofdstuk verdedigd zal worden. Op basis van de volgende projectieregel vormt hij die structuur.
(i) S -+ and S" where n > 2

or
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zinnen de mogelijke scheiding aan tussen het eerste lid in een nevenschikking aan de

ene kant, het betrekkingswoord en het tweede lid aan de andere.

Ook de volgende voorbeeldzinnen van Ross vormen een argument v66r de

constituentstatus van het codrdinatieve betrekkingswoord met het daaropvolgende
lid.

(2.56) John left, and he didn't even say goodbye.
(2.56a) John left. And he didn't even say goodbye.
(2.56b) * John left and. He didn't even say goodbye.

Wanneer een codrdinatie in twee uitingen wordt opgedeeld, dan gaat het
betrekkingswoord met het tweede en niet met het eerste lid mee. Wat Ross ten derde
over coordinaties opmerkt, is eerder een aanwtlzing dan een argument voor de

constituentstatus van het cocirdinatieve betrekkingswoord en het lid dat erop volgt:
"intonational pauses come before coordinating conjunctions, not after them or
equally on both sides of them" (p. 91). Hoewel Ross terecht opmerkt dat eventuele
intonatiepauzes in codrdinaties optreden v66r het betrekkingswoord, toont dit nog
niet direct een constituentgrens op die positie aan. Zo'n conclusie is pas

gerechtvaardigd bij een uitgewerkte theorie over de plaats van fonologische grenzen
en het verband daarvan met syntactische grenzen. Ross' vierde argument is
gebaseerd op wat htj enclitics van coordinatieve betrekkingswoorden noemt. Deze
verschijnen altijd op een positie binnen het tweede lid en nooit binnen het eerste. De
voorbeelden die hij daarbij presenteert zijn de volgende.

(2.57) Sie will tanzen, aber ich will nach Hause gehen.
(2.57a) Sie will tanzen; ich will aber nach Hause gehen.
(2.57b) * Sie will aber tanzen; ich will nach Hause gehen.

Aber is in (2.57a) mijns inziens echter geen betrekkingswoord, maar een adverbium,
net als echter in het Nederlands. Semantisch kunnen adverbia met de co6rdinatieve
betrekkingswoorden overeensterrlmen, zelfs fonologisch, waar aber een voorbeeld
van is. Aan de hand van deze adverbia kan echter niets over de syntactische positie
van coordinatieve betrekkingswoorden worden vastgesteld.

Alleen de eerste twee argumenten van Ross tonen mijns inziens de

constituentstatus van het coordinatieve betrekkingswoord en het daaropvolgende lid
aan. Niet iedereen is het echter met zo'n codrdinatiestructuur eens. Dlk (1972)
noemt een aantal argumenten ten gunste van structuur (2.58) en tegen die in (2.59).
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(2.se)

Mr3

Co

Het eerste luidt:

(...) it (=structuur (2.58), EvdH) has the initial plausibility of indeed reflecting
the balance between the coordinated members by putting them on the same
level of structure. The second representation (=structuur (2.59), EvdH), on the
other hand, automatically puts the members on different levels, thereby
contradicting not only the nature but also the name of coordinations. (p. 53)

Zolang niet duidelijk is wat de nature van coordinatie is, is dit argument
weinigzeggend. Zo ook is de opmerking dat structuur (2.59) in strijd zou zljn met de

term coc)rdinatie niet steekhoudend. Mogelijk is de naamgeving immers misleidend.
Diks tweede argument luidt dat structuur (2.59):

(...) gives the impression that the coordinator is in some way more closely
involved with the second member than with the first, which in my opinion is
inconect. (id.)

Dik laat het na argumenten te geven voor zijn "opinion", een mening die volgens
md onjuist is zoals de voorbeelden (2.55) en (2.56) hebben laten zien.

Dik wijst vervolgens op een stelling van Bos (1962) dat een codrdinatie met een
codrdinatief betrekkingswoord onder aanname van (2.59) anders gestructureerd
wordt dan dezelfde corirdinatie zonder betrekkingswoord. Daardoor zouden de
parallellen tussen beide codrdinaties verloren gaan (zie (2.60) en (2.61)).

(2.60)

M

M

I

Peter

M

I

John

M

I

Mary

t3 M staatyoor member.
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(2.6r)

CO

I

and

(2.62) John wlll come and, wless I am
(2.63) John will come today but, as he

to stay for the weekend.

M

I

Mary

mistaken, Mary too.
said to me yesterday, he will not be able
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Dik gaat hier uit van een grammatica waarin alleen expliciete taalelementen een
plaats in een boomstructuur kunnen bezetten. In generatieve structuren zijn echter
lege posities mogelijk. Ook een Co-positie kan in die grammatica dus in principe
een lexicale realisatie ontberen, zodat aan beide coordinaties eenzelfde structuur
toegewezen kan worden.

Dik wijst verder op de voorbeelder (2.62) en (2.63), die illustreren dat een

tussenwerpsel direct nil het nevenschikkend voegwoord geplaatst kan worden.

De leden van de cocirdinatie en het betrekkingswoord zijn in de bovenstaande
voorbeelden gecursiveerd. Tussen het betrekkingswoord en het volgende lid bevindt
zich lexicaal materiaal, wat in strijd zou zijn met de constituentstatus daarvan. Ook
dit argument wijs ik af. In de voorbeelden zijn namelijk interjecties tussen het
betrekkingswoord en het volgend conjunct geplaatst. Interjecties hebben de functie
van een intermezzo. Zij becommentarieren hetgeen door de zin wordt uitgedrukt,
maar maken zelf geen deel uit van de zin. Interjecties houden dan ook geen rekening
met constituentgrenzen. Ze kunnen op verschillende posities in de zin voorkomen,
tussen major constituenlsro, maar ook daarbinnen. In (2.64) staat een interjectie
tussen een AdvP en een SubP, in (2.65) tussen Sub en zijn complement, in (2.66)
tussen D en N.

(2.64)
(2.6s)
(2.66)

Zij werkte gisteren, althans dat vermoed ik, op school.
Ztjheeft over, ik geloof, corirdinatie een boek geschreven.
Zil heeft een, zoals zij het zelf noemde, oud wrak gezien.

Lexicaal materiaal dat geen interjectie is, houdt wel rekening met constituentgrenzen
en kan wel tussen, maar niet binnen major constituents optreden.

la "A major constituent of a given sentence So is a constituent either immediately dominated by S0 or
immediately dominated by VP, which is immediately dominated by S. " (Hankamer 1973:18 voetnoot 2).
S is in de generatieve modellen sinds de jaren tachtig vervangen door IP en CP, en CP op zijn beurt in
paragraaf 1.2 var. deze studie door SubP.
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(2.64a)
(2.65a)
(2.66a)

zij
* zij
* zlj

HOOFDSTUK 2

werkte gisteren erg hard.
heeft over geschreven co6rdinatie een boek.
heeft een gezien oud wrak.

Niet-interjectief materiaal is ook niet mogelijk tussen het nevenschikkend
betrekkingswoord en het daaropvolgende lid.

(2.67) * John andwtll come Mary.
(2.68) * Jan en zal komen Marie.

Dat is wel toegestaan tussen het eerste lid en het betrekkingswoord.

(2.69) John will come and Mary too.
(2.70) Jan zal komen en Marie ook.

Deze voorbeelden vormen nu juist een argument v66r structuur (2.59) en t6gen
structuur (2.58) en staan daarmee diametraal tegenover dat van Dik.

Tot slot stelt Dik dat door structuur (2.58) voor cocirdinatie aan te nemen "(...)
are we able to connect the difference between coordination and subordination with
different hierarchical descriptions (...)" (p. 54). Hrj wijst onder andere op
bindingsfeiten die zouden wijzen op structurele verschillen tussen cocirdinatie en

subordinatie. Een pronomen in een vooropgeplaatst onderschikkend lid kan
gebonden zljn aan een R-expressie in het andere lid. Zo'n bindingsrelatie zou in
codrdinaties uitgesloten zijn.

(2.7I) Johni stayed at home, for hei was ill.
(2.12) * Hei stayed at home, for Johnl was ill.
(2.13) Because hei was ill, Johnl stayed at home.

In hoofdstuk 4 zal echter worden aangetoond dat in sommige codrdinaties ook een
bindingsrelatie mogelijk is tussen een pronomen in het eerste lid en een R-expressie
in het tweede lid. (2.71)-(2.73) kunnen dan ook niet als argument v66r
cocirdinatiestructuur (2.58) en tegen (2.59) gebruikt worden.

Kortom, de constituentstatus van Co en Sub met het daaropvolgende lid is in
deze paragraaf bewezen op grond van adjacentie. De argumenten die Dik tegen die
constituentstatus heeft aangevoerd, bleken niet overtuigend. De bespreking van de
door hem aangedragen voorbeelden (2.62) en (2.63) gaf zelfs aanleiding tot een
argument tegen de door hem voorgestelde structuur (2.58) en v66r structuur (2.59),
waarin Co samen met zijn complement 66n constituent vormt.

2.3 De specificeerderspositie van CoP en SubP

Aanleiding tot de X'-theorie was de noodzaak om overeenkomsten tussen
werkwoorden en deverbale nomina uit te kunnen drukken zonder van transformaties
gebruik te hoeven maken (Chomsky 1970). Door (2.74) en (2.75) een identieke
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structuur toe te kennen kunnen overeenkomsten tussen de argumenten in beide
woordgroepen worden weergegeven door die op parallelle structurele posities te
plaatsen.

(2.74) [spec,ur Caesars [p vernietiging van de stad]l
(2.15) [spec, p Caesar[1, vernietigt de stad]l

Het subjectbezet in beide structuren de specificeerderspositie, de zusterpositie van
X'. De specificeerderspositie is echter niet voorbehouden aan subjecten alleen.
Chomsky stelt dat de invulling van de specificeerderspositie per categorie kan
verschillen. Zo kan de specificeerderspositie van een AP bezet worden door een

adverbium van graad en die van SubP door adverbia als boven en kort.
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(2.76)
(2.77)
(2.78)

lspec, ar bijzonder [a mooi]]
[spec, sum boven [suu'in de kast]]15

[spec, suue kort [516' voor dat het begon]]

De specificeerderspositie wordt daarmee veralgemeniseerd tot een positie voor
elementen die voorafgaan aan het hoofd en tot dezelfde woordgroep behoren. CoP
heeft in die opvatting geen specificeerder, omdat er aan CoP nooit elementen
voorafgaan die Co inhoudelijk specificeren.

Om twee redenen lijkt echter de specificeerderspositie als syntactische positie
voor adverbiale elementen inadequaat. Op de eerste plaats worden in de generatieve
grammatica naast specificeerders ook adjuncten onderscheiden. Deze optionele
elementen kunnen op verschillende plaatsen aan X'-structuren worden toegevoegd.
Wanneer ook specificeerdersposities bezet kunnen worden door optionele
elementen, zijn specificeerders in principe identiek aan adjuncten en vertoont het
grammaticamodel daarmee een redundantie. Op de tweede plaats worden door de

specificeerderspositie als positie te beschouwen voor elementen die voorafgaan aan

het hoofd, verkeerde voorspellingen gedaan ten aanzien van de opbouw van
sommige woordgroepen, waaronder CoP. In tegenstelling tot adjuncten nemen
specificeerders een structurele positie in de X'-structuur in. Blijft de
specificeerderspositie in een bepaalde structuur leeg, dan wordt dat geinterpreteerd
als een structurele mogelijkheid die toevallig afwezig rs. Zo ook zou de afwezigheid
van optionele elementen bij CoP als een toevallige afwezigheid worden
geinterpreteerd, terwijl die elementen bij geen enkele lexicale realisering van Co
voorkomen en dus systematisch afwezig zijn.

Specificeerdersposities dienen verder als landingsplaats voor een verplaatst
element.

(2.79) [spec, Suur aan wiel [su6, zit je toch te ti denken?]]

" Dez* voorbeelden zijn gebaseerd op Van Riemsdijk (1918:49), die in plaats van Sub het symbool P
gebruikt.
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Munn (1992) bepleit deze functie voor zowel de specificeerderspositie van SubP als
voor die van CoP. Beide posities bieden plaats aan een verplaatste lege operator O.
Hij baseert zijn analyse op de overeenkomst tussen de volgende twee constructies.

(2.80) [Which paper]idid John file t, before Mary read e1?

(2.81) lWhich paper]ldid John file ti and Mary read e1?

De eerste zin is een constructie met een zogenoemd parasitair gat (PG).In deze zin
is which paper verplaatst vanuit de objectpositie bij file. Which paper wordt
daarnaast ook geinterpreteerd als object van read. Uit deze positie is die echter niet
werkelijk verplaatst. Munn neemt aan dat het een lege operator O is, die uit de

adjunctzin velplaatst is naar de specificeerderspositie ervan. Deze O parasiteert op
de reguliere verplaatsing van de vraagwoordconstituent in de matrix-zin en zorgt
ervoor dat er een relatie gelegd kan worden tussen which paper en het lege element
e in de adjunctzin.

(2.80a) [Which paper]1did John file ti[s0..,5,un Q[before Mary read e;JJ?

Dezelfde soort verplaatsing heeft volgens Munn ook in de cocirdinatie (2.81)
plaatsgevonden. Het gat in het tweede lid zou ook parasitair zijn. Deze lege
categorie is overeenkomstig e in (2.80) volgens hem mogelijk door een verplaatsing
van een lege categorie O naar de specifierpositie van CoP die parasiteert op de

verplaatsing in het eerste lid.

(2.81a) [Which paper]; did John file ti[50..,6or Q [and Mary read eiJl?

Munn wijkt met dit voorstel af van de gebruikelijke analyse van codrdinaties als
(2.81) als het resultaat van een multipele extractie van een element uit alle leden van
de verbinding. Deze extractie is bekend onder de naam Across-the-Board-extractie,
in het vervolg afgekort als ATB-extractie.

Munns argumentatie wijs ik om verschillende redenen af, die uiteengezet zullen
worden in de volgende paragraaf. In paragruaf 2.3.2 zal dan de mijns inziens juiste

invulling van de specificeerderspositie van CoP besproken worden.'u

'u Sturm (1986) heeft er de aandacht op gevestigd dat in veel generatieve studies constituentenstructuren
worden gemotiveerd op grond van secundaire regels en heeft de onjuistheid daarvan aangetoond. Aan de

vele illustraties die hij daarvan presenteert, kan ook Munns motivatie van de specificeerderspositie van
CoP worden toegevoegd.
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2,3.1 Constructies met Parasitaire Gaten (PG-constructies)

Het Nederlands kent in tegenstelling tot het Engels slechts 66n type PG-constructie,
namelijk die met infiniete adjunctzinnen.'' (2.82) is een voorbeeld daarvan. (2.83) is

een voorbeeld van een ATB-constructie in het Nederlands. "

(2.82) ? Josje heeft [die artikelen]i, na ti uitgelezen te hebben, t1 opgeborgen.

(2.83) [Welke artikelen]l heeft Josje ti uitgelezen en heeft Pim ts opgeborgen?

Het gat in de adjunct-zin is het zogenoemde parasitaire gat. Het kan opgevuld
worden met een lexicaal element. Het echte gat, het spoor in de matrix-zin kan
daarentegen niet gelexicaliseerd worden.

(2.82a) Josje heeft [die artikelen]1, rrdzeyuitgelezen te hebben, t1 opgeborgen.
(2.82b) + Josje heeft [die artikelen];, na ty uitgelezen te hebben, ze1 opSeborgen.

Hiermee is al direct gewezen op een van de verschillen tussen PG-constructies en

ATB-constructies. In ATB-constructies kan een gat niet onafhankelijk van het
andere gelexicaliseerd worden.

(2.83a) * [Welke artikelen]l heeft Josje ze1 opgeborgen en heeft Pim t1 uitgelezen?
(2.83b) * [Welke artikelen]1 heeft Josje t1 opgeborgen en heeft Pim ze1 uitgelezen?

Daarnaast zljn PG-constructies aan meer restricties onderhevig dan ATB-
constructies. Zo is het parasitaire gat beperkt tot een positie in een infiniete adjunct-
zin ((2.84)) en is het parasitaire gat slechts te interpreteren als een NP, een -R-
pronomen of een +R-pronomen dat een argument is van het werkwoord in die
adjunct-zin ((2.85)-(2.86)). ATB-verplaatsing is daarentegen zowel in finiete als in
infiniete zinnen mogelijk ((2.87)) en het ATB-verplaatste element kent geen

categoriale of functionele restrictie ((2.88)-(2.89)).

(2.84) Josje heeft [dat voorstel]1 nadat ze heti
geaccepteerd.

(2.84a) * Josje heeft [dat voorstel]1 nadat ze t1

geaccepteerd.

had bestudeerd, gisteren t;

had bestudeerd, gisteren t;

(2.85) Josje heeft na lang op zljn komst gewacht te hebben, niet meer op zijn
komst gerekend.

" ZieWilliams (1990) voor een classificatie van PG-constructies in het Engels.

18 Op grond van de ATB-analyse van PG-constructies die in deze paragraaf verdedigd zal worden, wordt
het vermeende parasitaire gat in de voorbeelden die niet uit Munn (1992) afkomstig zijn, met r aangeduid
en niet met e .

6l
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(2.85a) * Waaropi heeft Josje na lang t1 gewacht te hebben, niet meer t1 gerekend?
(2.85b) ? Waarl heeft Josje na lang ti op gewacht te hebben, niet meer ti op

gerekend?

(2.86) Josje heeft na in Nijmegen gestudeerd te hebben, in Nijmegen een baan
gevonden.

(2.86a) * Waarl heeft Josje na ti gestudeerd te hebben, ti eeo baan gevonden?

(2.87) Frits is van plan [het boek]1 te lezen en hetl te recenseren.
(2.87a) Wat; is Jan van plan ti te lezen en t1 te recenseren?'e

(2.88) Josje heeft op zijn komst gehoopt enze heeft op zijn komst gerekend.
(2.88a) Waaropl heeft Josje t1 gehoopt en heeft ze t1 gerekend?
(2.88b) Waari heeft Josje tl op gehoopt en heeft ze t; op gerekend?

(2.89) Josje heeft in Nijmegen gestudeerd en zij heeft in Nijmegen een baan
gevonden.

(2.89a) Waar; heeft Josje t1 gestudeerd en heeft zij t; een baan gevonden?

Een vijfde verschil tussen PG-constructies en ATB-constructies is dat de eerste
marginale constructies zijn die niet door elke spreker van het Nederlands worden
geaccepteerd. ATB-constructies zij n daarentegen algemeen aanvaarde, grammaticale
constructies.

Ondanks deze verschillen tussen PG- en ATB-constructies vindt men in de

linguistische literatuur over het algemeen de opvatting dat beide constructies
uitingen zijn van hetzelfde fenomeen (Huybregts & Van Riemsdijk 1985; Williams
1990; Munn 1992). Beide constructies zrjn immers onderhevig aan dezelfde
restricties, zoals de Complex NP Constrainl (CNPC),

(2.90) ? [Welk boek]i heeft Joke, na t; gerecenseerd te hebben, t; aan Pim
gegeven?

(2.90a) * Joke heeft lhet boek]1, n2 het plan ti te recenseren te hebben volbracht, ti

aan Pim gegeven.

(2.91) [Welke man]i heeft Petra t1 ontslagen en gaat Katja ti in dienst nemen?
(2.91a) + [Welke man]1 heeft Petra t1 ontslagen en heeft Kada het plan ti in dienst te

nemen?

'n De grammaticaliteit van ATB-extractie uit een codrdinatie van infiniete zinnen wordt bepaald door de

grammaticaliteit van verplaatsing uit zo'n enkelvoudige infiniete zin. ATB-extractie uit corirdinatief
verbonden infiniete adjunctzinnen is dan ook even marginaal of ongrammaticaal als extractie uit een

enkelvoudige infi niete adjunctzin.
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en de wh-Island Constraint.

(2.92) Nel heeft [het manuscript]1, zonder te weten wie hetl te kunnen geven, t1

zelf gelezen.
(2.92a) * Nel heeft [het manuscript]1, zonder te weten wie t1 te kunnen geven, ti zelf

gelezen.

(2.93) Nel heeft [het manuscript]; gelezen, maar ze weet nog steeds niet wie heti

heeft geschreven.
(2.93a) * [Welk manuscript]1 heeft Nel t1 gelezen, maar ze weet nog steeds niet wie

t1 heeft geschreven?

De vraag is nu welk grammaticaal mechanisme aan deze constructies ten grondslag
ligt. Munn is van mening dat PG-constructies de 'normale' constructies zijn en dat
ATB-constructies als PG-constructies moeten worden beschouwd. Huybregts & Van
Riemsdijk verdedigen de tegenovergestelde analyse: ATB-constructies zljn de

'normale' constructies en PG-constructies moeten als marginale ATB-constructies
worden geanalyseerd. Hieronder zal eerst aandacht besteed worden aan Munns
opvatting.

Munn probeert zijn opvatting te onderbouwen door te laten zien dat het tweede
gat in een ATB-constructie, net als het parasitaire gat in een PG-constructie, niet
gelijkwaardig is aan het eerste gat. Hij illustreert dat aan de hand van een aantal
Engelse voorbeelden. Zo zouden parasitaire gaten categoriaal beperkt zijn tot NP's,
net als het vermeende parasitaire gat in een ATB-constructie.

(2.94) * [How tired]1 can one be t1 without feeling q?

Q.9ail * [How tired]1can one be tl but not feel ei?

Terwijl het parasitaire gat in een Nederlandse PG-constructie categoriaal beperkt is,
zoals hierboven is beweerd, zljn ATB-geextraheerde elementen dat niet.

(2.95) * [Van wie]1 heeft hij na t1 al veel ontvangen te hebben, ook nog ti een fiets
gekregen?

(2.96) * [Hoe vriendelijk]1 was hij zonder t1 tegen jou geweest te zijn, ti tegen jouw
vrienden?

(2.97) [Van Jaap]i heeft hij met Kerstmis ti eeo fiets gekregen en heeft zij met
haar verjaardag t1 kleurpotloden gekregen.

(2.98) [Hoe vriendelijk]1 was hij t; tegen jou en is hij ook t1 tegen jouw vrienden
geweest?

Een andere restrictie op zowel PG-constructies als ATB-constructies is volgens
Munn dat niet-referentiEle NP's niet als antecedent van een gat mogen optreden.
Deze restrictie vinden we evenmin in het Nederlands terug.
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(2.99) * How many weeks did you spend in Berlin without wanting to spend in
London?

(2.99a) * How many weeks did you spend in Berlin but want to spend in London?
(2.100) ? [Hoeveel weken]1 ga jrj, na ti in Londen doorgebracht te zullen hebben,

vervolgens nog eens t1 in Parijs doorbrengen?
(2.100a) [Hoeveel weken]1heb je t1 in Londen doorgebracht maar had je liever in ti

in Parijs willen doorbrengen?

Munn wijst verder op het verbod het direct object van een dative shifted werkwoord
te verplaatsen in Complement Object Deletion (COD)-constructies. (2.101) is een
voorbeeld van een COD-constructie, (2.102) van een COD-constructie met een
dativ e shift e d werkwoord.

(2.101) These books are difficult to read.
(2.102)?/*- Books are hard to send the library.

Deze constructies zijn voor Munn van belang omdat hierin ook, net als hij in ATB-
en PG-constructies veronderstelt, een lege operator O zou worden verplaatst.
Hoewel Munn aan de hand van de voorbeelden (2.103) en (2.104) aantoont dat in
het Engels deze beperking ook op PG- en ATB-constructies van toepassing is, laten
(2.105) en (2.106) zien dat dat niet voor het Nederlands geldt.

(2.103)?l* Which book did you send Paul without giving Mary?
(2.104)?l* Which book did you send Paul and give Mary?

(2.105) ? [Welk boek]i heeft
(2.106) [Welk boek]1 heeft

na Marie t1 aonger&den te hebben, Kees t; gegeven?
Marie t1 aangeraden en heeft hij Kees t1 gegeven?

hu
hij

De argumenten van Munn zijn dan ook niet overtuigend om het parasitaire karakter
van het tweede gat in ATB-constructies in het Nederlands aan te tonen. Het is zelfs
de vraag of die voor het Engels wel voldoende zijn. In de voorbeelden die Munn
immers van Engelse ATB-extracties geeft, ontbreekt telkens het subject in het
tweede lid. Zoals in paragraaf 3.2.1 aangetoond zal worden, is het subject in
soortgelijke Nederlandse constructies ATB verplaatst. De voorbeelden zijn daarmee
illustraties van een dubbele toepassing van ATB-extractie, waaraan de marginaliteit
dan wel ongrammaticaliteit ervan toegeschreven zou kunnen worden.

De marginaliteit van de PG-constructies tegenover de grammaticaliteit van de
ATB-constructies evenals de mogelijke lexicale invulling van het parasitaire gat in
PG-constructies, lijken goede argumenten voor de andere analyse: PG-constructies
als marginale ATB-constructies. Huybregts &. Van Riemsdijk wijzen ter
ondersteuning daarvan op eigenschappen van PG-constructies die zijn terug te
voeren op ATB-verplaatsing.Zo moeten beide gaten in een PG-constructie parallel
zijn, net als dat het geval is in een ATB-constructie. De zogenoemde parallellism
constraint is als volgt gedefinieerd.
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If t is of type X, then ec (-empty category, EvdH) must also be of type X,
where y = [+R]-clitic, [-R]-clitic, reflexive clitic, lexical NP.

(Huybregts & van Riemsdijk 1985:5)

De ongrammaticale voorbeelden hieronder zijn schendingen van deze parullellism
constraint.

(2.107) Ik heb eri zonder t1 ov€r na te denken, t1 in toegestemd.
(2.107a) * Ik heb eri zonder ! te bestuderen, t1 in toegestemd.

(2.108) Waarl heb je t1 over nagedacht en t1 in toegestemd?
(2.108a) * Watl heb je t1 bestudeerd en t1 in toegestemd?

Deze parallellism constraint volgt uit een ATB-verplaatsing, die twee (of meer)
identieke elementen simultaan uit twee (of meer) codrdinatief verbonden leden
verplaatst en wordt niet voorspeld door een enkelvoudige verplaatsing van een lege

operator.
Een andere overeenkomst tussen PG- en ATB-constructies is dat het verplaatste

element op linksperifere posities in de leden ingevuld kan worden, in (2.111)
weergegeven door middel van (-).

(2.109) * Ik zal dat boe( zonder Piet ti te laten doorbladeren, Jan t1 weg laten
zetten.

(2.1 l0) Ik zal dat boekl zonder t1 te laten doorbladeren, t1 weg laten zetten.
(Huybregts & Van Riemsdijk 1985:9)

(2. 1 1 I ) [Welk boek]1 zal tk t1 doorbladeren en (-) zal ik vervolgens t1 wegzetten?

Deze overeenkomsten zijn zeker voldoende om in navolging van Huybregts & Van
Riemsdijk en van Williams, een ATB-veplaatsing voor PG-constructies voor te

stellen.
Huybregts & Van Riemsdijk en ook Williams beweren vervolgens dat zo'n ATB-

verplaatsing in PG-constructies mogelijk is doordat de subordinator in deze structuur
als een co6rdinator wordt geinterpreteerd. Deze stelling vloeit voort uit de analyse
dat ATB alleen in codrdinatie optreedt. Coordinatie vat Williams op als een

bivalente operator met twee symmetrische argumenten. De symmetrie is zowel
syntactisch als semantisch, dat wil zeggen categoriaal en functioneel. ATB-extractie
vindt plaats uit een volledig symmetrisch co6rdinatieve structuur. Wanneer echter de

coordinatie een asymmetrische betekenis draagt, is ook een enkelvoudige extractie
mogelijk, zoals tn (2.112).

(2.112) [Hoeveel chocolademousse]1 kun je t1 eten en toch niet misselijk worden?

Verder zou ATB-extractie uit subordinatieve structuren mogelijk zijn, wanneer die
als cocirdinatieve worden opgevat.
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(2.113) Who; did you warn tl before you struck t1?

In deze Engelse PG-constructie zijn twee zinnen verbonden. Deze syntactische
symmetrie maakt volgens Williams ATB-extractie uit deze subordinatieve structuur
mogelijk. Deze analyse gaat voor PG-constructies in het Nederlands niet op. In het
volgende voorbeeld is immers geen sprake van syntactische symmetrie.

(2.114) ? Wati heeft hij na ti uitgelezen te hebben, ti weggegooid?

Ook semantische symmetrie speelt in deze PG-constructies geen rol. Het volgende
voorbeeld is immers even marginaal als die tn (2.114), hoewel van in plaats van in
paragraaf 1.4 is aangetoond dat het semantisch gelijkwaardige leden verbindt.

(2.115) ? Watl heeft hij in plaats van t1 uitgelezen te hebben, t1 weggegooid?

Daarnaast kan een aantal eigenschappen van PG-constructies in het Nederlands door
de aan- dan wel afwezigheid van symmetrie niet verklaard worden: parasitaire gaten
komen alleen in infiniete zinnen voor en ze zljn categoriaal en functioneel beperkt,
zoals aan het begin van deze parugraaf is opgemerkt. Huybregts & Van Riemsdijk
geven als verklaring voor de onmogelijkheid van PG-constructies in finiete zinnen
dat het subordinatieve betrekkingswoord de zin die erop volgt niet lexicaal regeert.
Zowel de complementzin als de SubP vormen daardoor boundingknopen, waardoor
extractie uit die adjunct-zin niet is toegestaan. Deze regeereigenschap van
subordinatieve betrekkingswoorden biedt echter geen verklaring voor de categoriale
en functionele beperkingen van parasitaire gaten. Daarvoor moet mijns inziens een
beroep gedaan worden op ondergeschikte samentrekking (Kerstens 1980),
waaronder Kerstens het optreden van lege elementen Qtro-elementen, in de

onderstaande zinnen ook met (-) aangeduid) in een ondergeschikte zin verstaat. Net
als PG-constructies is ondergeschikte samentrekking beperkt tot infiniete zinnen.

(2.116) Hij heeft die stoel gekocht om (-) op te zitten.zo
(2.117) Hij heeft die stoel gekocht, omdat hij erop wil zitten.
(2.ll7a) t Hij heeft die stoel gekocht omdat (-) (-) op wil zitten.

Verder is ondergeschikte samentrekking ook functioneel en categoriaal beperkt.
Alleen subjecten, (in)directe objecten en prepositionele objecten en alleen NP's, -R-
pronomina en +R-pronomina kunnen impliciet blijven, AP's bijvoorbeeld niet.

(2.118) Hij vertrok gisteren heel vroeg om gisteren nog aan te komen.
(2.ll8a)+ Hij vertrok gisteren heel vroeg om nog aan te komen.

Mijn stelling is nu de volgende. Uit syntactisch en semantisch symmetrische
constructies kan ATB geExtraheerd worden, uit in syntactisch en semantisch opzicht

20 Kerstens (1980) neemt in deze infiniete zinnen ook een pro-element aan voor het subject. Voor de

duidelijkheid zijn de voorbeelden hier beperkt tot de vormen van ondergeschikte samentrekking, waarin
het samengetrokken deel ook geexpliciteerd zou kunnen worden.
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asymmetrische constructies niet. PG-constructies zijn asymmetrische constructies
waarop toch ATB-extractie is toegepast. Het resultaat daarvan is niet
ongrammaticaal, maar marginaal, omdat het overeenkomt met een ander
taalverschijnsel, namelijk met ondergeschikte samentrekking. ATB-extractie uit een
onderschikkende verbinding van finiete zinnen is daarentegen ongrammaticaal,
omdat het niet overeenkomt met een ander taalverschijnsel. Het verschijnsel
ondergeschikte samentrekking zal buiten enkele opmerkingen erover in paragraaf
3.1 niet verder worden uitgewerkt. ATB-extractie wel. Die vormt het onderwerp van
paragraaf 3.2, waarrn de relatie tussen ATB-extractie en symmetrie nader besproken
zal worden, evenals de relatie tussen syntactische en semantische symmetrie.

In deze paragraaf is een ATB-analyse van PG-constructies voorgesteld en niet,
zoals Munn bepleit, een PG-analyse van ATB-extractie. Voor de afleiding van beide
constructies is dan ook geen verplaatsing van een lege operator nodig. Dat betekent
dat noch Sub noch Co een specificeerderspositie nodig heeft om als landingsplaats
voor die operator dienst te doen.

2.3.2 Syntactische bivalentie vs. syntactische univalentie

In de vorige paragrafen is gepleit tegen adjuncten in de specificeerderspositie en

tegen de motivatie van die positie als landingsplaats voor een verplaatste lege
operator. In deze paragraaf zal aangetoond worden dat de leden uit een

coordinatieve verbinding een structureel asymmetrische positie ten opzichte van
elkaar innemen. Voorlopig neem ik aan dat het eerste lid zich in de

specificeerderspositie van CoP bevindt. Uit de paragrafen 2.4 en 2.5 zal blijken dat
recursieve en correlatieve codrdinatie nog nadere aanpassing van die
codrdinatiestructuur, weergegeven in (2.119), vereisen.
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(2.119) CoP (eerste versie)

-.-1
(2.4e) XP

t---t-\t\

X SubPX Co'

Co Sub

Ook Van Zonneveld (1992a) en Johannessen (1993) stellen structuur (2.119) voor
codrdinaties voor. Coordinatie wordt op grond van die structuur als structureel gelijk
aan subordinatie beschouwd (zie ook Rijkhoek 1998). Structuur (2.119) verschilt
echter op een belangrijk punt van structuur (2.49) voor onderschikkende
verbindingen: structuur (2.119) is syntactisch bivalent terwijl structuur (2.49)
syntactisch univalent is. Het begrip bivalentie geeft aan dat beide leden uit een
codrdinatieve verbinding deel uitmaken van de codrdinatieve woordgroep. Sub
daarentegen selecteert slechts 66n syntactisch argument.2' Voor deze bivalentie,

'' Wanneer Van Riemsdijks analyse van intransitieve preposities (1978) juist blijkt te zljn, kunnen
subordinatoren ook 0-valent zijn. Zie Sturm (1986) voor een kritiek op Van Riemsdijks analyse.

YY
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waartoe ook in paragraaf 2.1.2 is geconcludeerd (zie structuur (2.50)), zal ik in deze
paragraaf argumenten presenteren.

De constituentstatus van Co-Y evenals die van Sub-Y is in paragraaf 2.2
aangetoond aan de hand van de mogelijke scheiding van deze combinaties ten
opzichte van het eerste lid van de verbinding (X). Oishi (1992:19) wijst onder
andere op bepaalde bindingsrelaties om de structurele asymmetrie tussen het eerste
en het tweede ]id van een cocirdinatie aan te tonen.

(2.120) [Every professor]i and hisi wife visited John Hancock Observatory.
(2.120a) * Hisi wife and [every professor]1 visited John Hancock Observatory.

Volgens de Bindingstheorie mag
gekwantificeerde NP, wanneer die
command is gedefinieerd als:

een pronomen gecoindexeerd zijn met een

NP het pronomen c-corrrmandeert, waarbij c-

Knoop A c-commandeert knoop B dan en alleen dan als:
(i) A niet B domineert en B niet A domineert, en
(ii) de eerst veftakkende knoop die A domineert ook B domineert.

Van zo'n c-commandeerrelatie is in (2.120) sprake wanneer het eerste lid van de
cocirdinatie every professor in de specificeerderspositie wordt gesitueerd en het
tweede in de complementpositie. Het pronomen his wordt in zo'n structuur door de

gekwantificeerde NP ge-c-commandeerd en coreferentialiteit tussen beide is dan ook
toegestaan. Evenzo wordt de ongrammaticaliteit van (2)20a) voorspeld door de

afwezigheid van zo'n bindingsrelatie tussen his en every professor wanneer his wife
in de specificeerderspositie van CoP staat en every professor in de
complementpositie ervan. "

Ook het volgende voorbeeld van Munn (1993:16) duidt op een structurele
asymmetrie tussen de leden van een codrdinatie.

(2.121) Johnl's dog and hel went for a walk.
(2.121a) * He1 and Johni's dog went for a walk.

De ongrammaticaliteit van (2.121a) kan worden verklaard als een schending van
bindingsprincipe C, het principe dat stelt dat referentiele expressies vrij moeten zijn.
Dat wil zeggen, referentiele expressies mogen niet ge-c-commandeerd worden door
een coreferentieel element. He c-commandeert de R-expressie John wanneer het
zich in de specificeerderspositie van CoP bevindt. Soortgelijke voorbeelden vinden
we ook in het Nederlands.

(2.122) ? Lisal's man en ziji waren op het feest aanwezig.

'2Munn (1993) suggereert dat de ongrammaticaliteit van (2.120a) misschien toegeschreven kan worden
aan de kftness Condition die de volgorde pronomen;-kwantificeerderi uitsluit. Het volgende voorbeeld is
echter met deze conditie in strijd.
(i) Nog voordat ziji op school aankwamen, wisten alle leerlingeni al dat de school was afgebrand,
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(2.122a)* Zij,en Lisal's man waren op het feest aanwezig.

Zij c-commandeert in (2.122a) de R-expressie Lisa en coreferentie tussen beide
elementen is dan ook uitgesloten. In (2.122) wordt bindingsprincipe C niet
geschonden. Coreferentie van Lisa en zij is dan wel marginaal, ongrammaticaal is

die in tegenstelling tot (2)22a) niet.'3
Niet alleen in codrdinatieve verbindingen, maar ook in subordinatieve

verbindingen nemen de leden een structureel asymmetrische positie ten opzichte van
elkaar in. Zoals uit de bovenstaande structuren blijkt, behoort echter het eerste lid X
in een subordinatieve verbinding niet tot SubP, terwijl het eerste lid in een

codrdinatieve verbinding wel van CoP deel uitmaakt. Dit syntactische verschil
tussen beide soorten verbindingen, dat ik hierboven als een valentieverschil heb

aangemerkt, wordt ondersteund door de volgende bindingsfeiten.

(2.123) haari man en Annal
(2.124) * ,Un' gedachte aan Janl

De grammaticaliteit respectievelijk ongrammaticaliteit van deze zrnnen rs ln
overeenstemming met hun structuren in (2.123a) respectievelijk (2.124a).

(2.t24a) NP

zljn N'

(2.123a) CoP

-1-'tlNP Co'A\
haar man Co Ntttt

enA

P

nna

N

I

I

gedachte

SubP

\
aan Ja

Het pronomen haar rn (2.123a) c-commandeert de R-expressie Anna niet en
coreferentie tussen beide elementen is toegestaart. Zijn in (2.124a) daarentegen staat
in een positie waar het de R-expressie Jan c-commandeert. Coreferentialiteit tussen
beide elementen. zoals in (2.124),leidt dan ook tot een ongrammaticaal resultaat.

Er zljn meer observaties die dit valentieverschil tussen cocirdinatieve en
subordinatieve verbindingen aantonen. Op de eerste plaats is in paragraaf 1.3.1.4
vastgesteld dat de onderdelen in een cocirdinatieve verbinding een vaste volgorde
hebben, terwijl een subordinator met zijn complement voorop in de zin geplaatst kan
worden.

(2.125) Zij komt niet naar college [5u6p ofldat ze ziek is].

23 
1Z.t2Z1 et (2.122a) zijn beide grammaticaal wanneer aan zij zelf wordt toegevoegd en het beklemtoond

wordt uitgesproken. Nader onderzoek zou de invloed van accent op bindingsrelaties moeten blootleggen.
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(2.125a) [5,6p Omdat zrj ziek is] komt zij niet naar college.

(2.126) Zij komt niet [gop omdat zij geen zin heeft [co' en omdat zij zich niet
lekker voeltll.

(2.126a) * [co,En omdat zij zich niet lekker voelt];, komt zij niet [s.p omdat zij geen
zin heeft til.

Wanneer de cocirdinatie in zijn geheel vooropgeplaatst wordt, is het resultaat w6l
grammaticaal.

(2.126b) [cop Omdat zlj geen zin heeft en omdat zij zich niet lekker voelt], komt zij
niet.

De status van de combinatie Co-Y als een interne constituent en niet als maximale
projectie CoP kan conform de Boundingconditie (zie par. 3.2.3) als reden voor de
ongrammaticaliteit van (2.126a) worden aangevoerd. Die conditie laat immers
verplaatsing van een element uit een maximale woordgroep niet toe. Zo ook wordt
de verplaatsing van N'uit NP in (2.127) door de Boundingconditie afgewezen.

(2.127) Zij verafschuwde [pp Pims [hoop op veel regen]1.
(2.127a) * [Hoop op veel regen] i verafschuwde zij [Pims t1].

De grammaticaliteit van (2.125a) duidt er dienovereenkomstig op dat de
subordinator met zijn complement w6l een maximale woordgroep vormt.

Het genoemde valentieverschil doet op de tweede plaats de juiste voorspelling in
contexten met meer dan 66n onderschikkend of nevenschikkend betrekkingswoord.
(2.128) is een voorbeeld van een N met daaraan verbonden twee SubP's.

(2.128) het boek [suup in de boekenkast] [5u6p over slangen]

Dat deze constituenten elk afzonderlijk aan N verbonden zijn, laat de mogelijke
positiewisseling van beide zien.

(2.128a) het boek [over slangen] [in de boekenkast]

In (2.129) is sprake van een verbinding met twee coordinatoren.

(2.129) Jan en Marie of Kees

Deze constructie kan niet dezelfde structuur hebben als (2.128), aangezien omkering
van de corirdinatieve betrekkingswoorden met hun complement een

interpretatieverschil teweegbrengt.'o

2a Een structuur waarin de CoP's een complement vormen van het voorafgaande lid is evenmin mogelijk.
(i) [rvpJan [cop of [NpKees [copen Marie]]ll
Op deze manier kan immers geen structureel onderscheid gemaakt worden tussen linksingebedde en

rechtsingebedde cocirdinatie, terwijl die wel verschillende plaatsingsmogelijkheden kennen.
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(2.129a)* Jan of Kees en Marie

Dit interpretatieverschil volgt uit de analyse van CoP als een bivalente structuur.
CoP bestaat uit twee argumenten, die elk op hun beurt uit een bivalente CoP kunnen
bestaan. De structuren die (2.129) en (2.129a) daardoor kunnen worden toegewezen,
zijn: [X Co [Y Co Z)] en [[X Co Y] Co Zl. Co Y en Co Z kunnen daarin niet van
plaats verwisselen.

Dat het interpretatieverschil tussen (2.129) en (2.129a) niet (alleen) aan de

semantiek kan worden toegewezet, laat het volgende voorbeeld zien. Hierin zijn
betrekkingswoorden gebruikt die overeenkomstig en en of een conjunctieve of
disjunctieve betekenis dragen (zie par. 1.4), maar net als Sub samen met hun
complement getopicaliseerd kunnen worden (zie par. 1.3.1.4). Deze
insubordinatoren zijn univalent en kunnen dan ook van plaats verwisselen zonder
een interpretatieverschil te veroorzaken.

(2.130) alle jongens [behalve Kees] [in plaats van de meisjes]
(2.130a) alle jongens [in plaats van de meisjes] [behalve Kees]

Op de derde plaats voorspelt de bivalente structuur van CoP dat een coordinator
alleen met beide leden in de context van een maximale woordgroep kan optreden,
een subordinator daarentegen met €6n lid. Zo'n context is die van initiele
nevenschikking, waarvan Neijt (1979) heeft aangetoond dat daarin slechts maximale
woordgroepen als leden zijn toegestaan.

(2.13I) * Jan komt niet en [g6'want hij heeft nog veel te doen] en [co' want hij krUgt
zelf bezoekl.

(2.132) Jan komt niet en [5u6p omdat hij nog veel te doen heeft] en [s,up omdat hij
zelf bezoek krijgtl.

(2.133) * Zij heeft de koningin ontmoet of [6o' en de koning] of [6o' en de

kroonprinsl.
(2.134) En [suup van Jan] er [suup van Piet] heeft zij een cadeautje gekregen.

Selectie kan van de ongrammaticaliteit van (2.131) en (2)33) niet de reden zijn,
daar Co geen selectierestricties aan zijn leden oplegt (zie par. 2.1.2). Beide zinnen
zijn grammaticaal, wanneer de volledige cocirdinatieve verbindingen als leden van
de initiele nevenschikking optreden.

(2.L3la) Of [cop Jan komt niet want hij moet nog een lezing voorbereiden] of [6op
hij komt niet want hij krijgt zelf bezoekl.

(ii) Ik heb Jan of Kees gezien en Marie. (linksinbedding)
(iii) Ik heb Jan gezien of Kees en Marie. (rechtsinbedding)
Zie pargraaf 2.4 voor een verdere bespreking van de structuur van ingebedde coordinatie.

7t
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(2.133a) Zij ontmoette of [cop de koningin en de koning] of [cop de koningin en de
kroonprinsl.

De volgende voorbeelden lijken de karakterisering van codrdinatieve verbindingen
als syntactisch bivalente woordgroepen te weerleggen.

(2.135) En hoe gaat het ermee?
(2.136) Maar ben jij het daar wel mee eens?
(2.137) En?

In de eerste twee voorbeelden heeft de coordinator immers slechts 66n syntactisch
argument, in het derde zelfs geen. Dit soort constructies wijken echter van de tot nu
toe genoemde cocirdinatieve verbindingen af, omdat ze alleen als zelfstandige
taaluiting mogelijk zijn en geen onderdeel kunnen vormen van een zin. Hoewel er
dus ook syntactisch univalente Co's bestaan, weerleggen die niet de stelling dat er in
een coordinatieve verbinding X-Co-Y sprake is van een bivalente constructie. Op
deze univalente CoP's kom ik in de volgende paragraaf nog terug.

Tot slot van deze paragraaf sta ik stil bij de vraag hoe de voorgestelde structuren
voor cocirdinatie respectievelijk subordinatie met de in hoofdstuk I gepresenteerde
insubordinatoren in verband gebracht kunnen worden. De bijzondere vormen van
coordinatie ofwel niet-parallelle corirdinatie zullen in hoofdstuk 4 behandeld
worden. In paragraaf 1.3.1.4 is vastgesteld dat de elementen in een insubordinatieve
verbinding evenmin als die in een subordinatieve verbinding, aan een vaste volgorde
gebonden zijn. In de voorbeelden (2.130) en(2.130a) hebben we verder gezien dat
deze insubordinatoren met hun complement van plaats kunnen verwisselen met een
andere InsubP. Ten derde zijn de meeste insubordinatoren met hun complement als
lid van een initiele nevenschikking mogelijk.

(2.138) Jan heeft 6f in plaats van zijn moeder 6f in plaats van zijn vader een
handtekening gezet.

(2.139) HU vertelde me dat iedereen van de klas is uitgenodigd hetzij
behalve/uitgezonderd Kees, hetzij behalve/uitgezonderd Karel.

(2.140) Of evenals haar moeder of evenals haar grootmoeder, kan zij ook een
dubbele salto maken.

(2.14I) Hij heeft hetzlj meer boeken dan Jan hetzij meer platen dan Koos.
(2.142) En behalve Jan en behalve Koos, was ook Karel op het feest aanwezig.

Op grond hiervan ken ik verbindingen met insubordinaties dezelfde structuur toe als
subordinaties, namelijk die in (2.49). De enige insubordinator waarvoor deze
structuur niet op grond van bovengenoemde argumenten aangenomen kan worden,
is laat staan. Dit betrekkingswoord kan immers samen met zijn complement niet
getopicaliseerd worden, noch kan het als lid van een initiele nevenschikking
optreden.

(2.143) * Laat staan Jan, was Piet op het feest aanwezig.
(2.144) * Jan was niet op het feest aanwezig, en laat staan Piet en laat staan Kees.
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Het syntactisch univalente karakter van een woordgroep met dit verbindingswoord
volgt uit het feit dat laat staan geen bereik heeft over het eerste lid. Zo vereist het
een negatie-element in het eerste lid in tegenstelling tot het bivalente noch.

(2.145) Frits heeft geen proefschrift laat staan een artikel geschreven.
(2.145a) * Frits heeft een proefschrift laat staan een artikel geschreven.
(2.146) Frits heeft een proefschrift noch een artikel geschreven.

De structuur voor nevenschikking is in deze paragraaf nog voorlopig genoemd. Om
ook recursieve coordinatie te kunnen structureren, moet aan de structuur in (2.119)
nog een projectie worden toegevoegd. Die zal worden besproken in de volgende
paragraaf.

2.4 Recursieve coiirdinatie

(2.147) is een voorbeeld van recursieve codrdinatie. (2.128) uit de vorige paragraaf,
hier herhaald, is een voorbeeld van een opeenvolging van meerdere SubP's, evenals
(2.148).

(2.147) Pim en Frits en Ida
(2.128) het boek in de boekenkast over slangen
(2.148) de hoop op een kans op werk

Beide SubP's in (2.I28) zijn als adjunct aan de NP het boek verbonden. Ze kunnen
dan ook van plaats verwisselen.

(2.128a) het boek fover slangen] [in de boekenkast]
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Aangezien de twee SubP's in (2.148) niet
van elkaar mogen voorkomen, kan aan
toegewezen.

verwisselbaar zi1n, zelfs niet gescheiden
(2.148) niet dezelfde structuur worden

(2.148a) * de hoop op werk op een kans
(2J48b)* Hij heeft de hoop op een kans verloren op werk.

(2.148) is gestructureerd als in (2.148c).
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(2.148c)

HOOFDSTUK2

N

N
de hoop Sub

I

op

De eerste SubP vormt het complement van NP, de tweede SubP is in de eerste SubP
ingebed. Deze inbedding verhindert de verwisseling van beide SubP's. In paragraaf
3.2.3 zal de Boundingconditie (Koster 1981) worden besproken als conditie op
extractie en linking. Deze Boundingconditie staat extractie van of linking aan een

XP toe, maar niet extractie van of linking aan een onderdeel van die XP (XP * VP,
IP, TP) en voorkomt zo linking van de SubP op werk in (2.148b) aan een kans
wanneer de laatste is ingebed in de NP de hoop zoals in (2.148c).25

Een adjunctstructuur noch een structuur als in (2.148c) kan aan recursieve
cocirdinatie worden toegekend. Het bivalente karakter van de coordinatieve
verbinding die in de vorige paragraaf besproken is, verhindert dat. De vraag is dan
ook hoe recursieve coordinatie is gestructureerd. Van Zonneveld (1992a) en
Johannessen (1993) stellen voor recursieve codrdinatie de volgende structuur voor.

" k gu er hier in navolging van onder andere Kaan (1992) van uit dat een SubP in zinsfinale positie
wordt gegenereerd en vervolgens gelinkt aan een element links daarvan.

N

N
een kans

ubP

ub NP

I

op
I

werk
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(2.L47) Pim en Frits en Ida

(2.t47a)

ll
en Ida

Als complement van CoP is in (2.147a) een nieuwe CoP ingevoerd. Ook in de

specificeerderspositie is een CoP mogelijk. Dat levert structuur (2.149a) op, de

sffuctuur voor linksingebedde coordinatie.

(2.149\ (Pim en Frits) en Ida

(2.149a) CoP

Co NP

tt
en Ida

Het bezwaar dat Grootveld (1994) tegen dit voorstel aanvoert, is dat het hiermee niet
mogelijk is recursieve corirdinatie (Pim en Frits en lda) structureel van
rechtsingebedde coiirdinatie (Pim en (Frits en lda)) te onderscheiden, terwijl die
toch interpretatief verschillen. Zo'n structureel onderscheid is volgens haar ook om
een fonologische reden noodzakelijk.
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CoP

./1
NP Co'

I f..-..----ll-----
Pim Co CoP

I -t'1l-/l
en NP Co'

I f--=--I I \-=\\
Frirs Co NP

CoP

A
NP Co'

I t--\
Pim Co NP

lr
en Frits

Co'
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When you pronounce this sentence fCheese and nuts and meat make a
wholesome dinner, EvdH] with the intonation pattern associated with the
intended embedding and compare it to a real list coordination, you will notice a
prosodic difference. This difference lends support to the claim that each kind
deserves its own structure. (p.22)

Ook Borsley (1994) laat zien dat recursieve en rechtsingebedde corirdinatie
verschillend gestructureerd moeten zijn. Zouden beide immers een identieke
structuur toegewezen krijgen, dan zou elke recursieve cocirdinatie ook als een

rechtsingebedde geinterpreteerd moeten kunnen worden. Beide interpretaties van
(2.147) zljn mogelijk. (2.150) kan echter niet als rechtsingebedde coordinatie
worden opgevat.

(2.150) Pim, Frits en Ida

Borsley laat dat zien aan de hand van collectieve en distributieve
interpretatiemo gelij kheden van codrdinaties.

(2.151) Pim en Frits en Ida tilden de piano op.

Deze zin heeft vier mogelijke interpretaties: Pim, Frits en Ida tilden samen de piano
op; ieder deed dat alleen; Pim en Frits hebben samen de piano opgetild en Ida alleen;
Pim tilde alleen de piano op en Frits en Ida samen. Wordt nu de cocirdinatie uit
(2.150) in deze zin ingevuld, dan zljn er maar twee interpretaties mogelijk: ze
hebben of alledrie tezamen de piano opgetild of alledrie afzonderlijk.

(2.152) Pim, Frits en Ida tilden de piano op.

Dat (2.152) nret als rechtsingebedde coordinatie geinterpreteerd kan worden, is in
strijd met structuur (2.I47a).

Verder kan nog gewezen worden op een syntactisch bezwaar tegen structuur
(2.147a) voor recursieve co6rdinatie. In deze structuur vormen de eerste Co en de
daaropvolgende NP niet samen 66n constituent, terwijl dat wel het geval is in de
structuur voor binaire coordinatie ((2.119)). Er is mijns inziens geen reden waarom
die structuren op dit punt van elkaar zouden moeten verschillen.

Om recursieve codrdinatie structureel van ingebedde te kunnen onderscheiden,
stelt Grootveld een uitbreiding van het grammaticamodel voor met een derde
dimensie. CoP's, die in haar benadering bestaan uit een coordinatief
betrekkingswoord en 66n lid, kunnen niet alleen naast elkaar komen te staan, maar
ook achter elkaar. Dat levert (2.153a) als structuur voor recursieve co6rdinatie op en
(2.1 5 4a) voor rechtsingebedde cocirdinatie.
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(2.L53) Pim en Frits en Ida

(2.153a)

(2.154) Pim en (Frits en Ida)

(2.154a) CoP

CoP.."'
6rt\l\

Co NP
I

I
I

Pim

CoP,."

.,,,\
Co NP

tttt
en Frits

CoP
,.Nt\
Co NP

lt
en Ida

CoP

_-.-_--1--\t\
Co NP

Co NP

I

Pim

Uitbreiding van constituentenstructuren met een derde dimensie vereist aanpassing

van enkele onderdelen van het generatieve grammaticamodel. Een daarvan is het
Principe van Binaire Vertakkingen (Binary Branching Principle, BBP) dat het aantal
dochters van een knoop beperkt tot hooguit twee. Grootveld (1992:68) schrijft
daarover:

(...) as nothing in Kayne (1984) suggests a third dimension, his analysis can be

taken to refer to branches that lead to sister nodes in a two-dimensional tree, i.e.
from left to right. In view of the fact that the BBP has not been formulated with
respect to a third dimension, the occurence of more than two items behind each

other (i.e. from front to back) is irrelevant to BBP.

Coppen e.a. (L993:32) merken met betrekking hiertoe mijns inziens terecht op:

Wij zijn van mening dat deze techniek veel suggereert maar in feite niets
bijzonders toevoegt aan het beschrijvingssysteem. Immers, wat er gebeurt is dat
een ternaire vertakking (de bovenste CoP vertakt in Co, XPl En de

tl
en Ida

I

en

I

Frits
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"achtergelegen" CoP) vermomd wordt als een binaire vertakking door een tak
"onzichtbaar" te maken voor het relevante principe (Binary Branching). Deze
speciale tak komt ook nog eens alleen voor bij codrdinatie. Dit is exact
hetzelfde als bij wijze van uitzondering het principe van binaire vertakking niet
op codrdinatie van toepassing te verklaren.

Zo'n derde dimensie is zelfs helemaal niet nodig. Coppen e.a. suggereren een
voorstel voor de structuur van coordinatie dat past binnen het tweedimensionele X'-
model, dat de verschillende interpretaties van recursieve en rechtsingebedde
corirdinatie kan weergeven en dat rekening houdt met de structurele asymmetrie
tussen de leden van een cocirdinatie. Dit voorstel maakt gebruik van een extra
projectie, die ik AgrCoP zal noemen. In (2.155a) is zo'n structuur voor recursieve
codrdinatie weergegeven, in (2.156a) voor rechtsingebedde codrdinatie en in
(2.157a) voor linksingebedde coordinatie. De aanwezigheid van een CoP in de

specificeerderspositie van AgrCoP in deze structuren wordt besproken in paragraaf
2.5.

(2.155) Pim en Frits en Ida

(2.155a)

AgrCo'CoP

>-\-
Co

AgrCo

I

AgrCoNP

I

Pim

AgrCoP

-------1
CoP AgrCo'

)--. f==-==--
Co NP AgrCo CoPlt t\

Frits Co NP

ll
en lda
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Pim en (Frits en Ida)

AgrCoP

I

CoP AgrCo'

>\ f-------.----
Co NP AgrCo CoP

I H
Pim Co AgrCoP

I -----1en CoP AgrCo'

>----
Co NP AgrCo CoP

I f-----
Frits Co NPtt
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(2.1s6)

(2.156a)

(2.157) (Pim en Frits) en Ida

(2.157a)

en

AgrCoP

CoP AgrCo'

H f---'-------Co -E.CoP AgrCo CoP

>--.-
CoP AgrCo' Co NP

r.----- f---------- I I

Co NP AgrCo CoP en Ida

t\
Pim Co NP

I

en
I

Frits
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AgrCoP is een functionele projectie die zorgt voor de agreement tussen de
verschillende leden van de coordinatie en de agreement tussen de leden en
elementen buiten de coordinatie. AgrCoP draagt dan ook de agreementkenmerken
van de gehele codrdinatie. Die kenmerken kunnen verschillen van die van de
afzonderlijke leden, zoals (2. 158) illustreert.

(2.158) pefsen Peterr" vierenor feest.

Behalve agreementkenmerken moet AgrCoP ook eigenschappen van de gebruikte
cocirdinator bezitten. Afhankelijk van welk coordinatief betrekkingswoord gebruikt
is, worden de kenmerken van de leden immers samengevoegd ((2.158)) of niet
((2.1se)).

(2.159) Eef,e of Peter,* organiseert.* het feest.

Bovendien zorgt AgrCoP ervoor dat de coordinatoren die in een recursieve
verbinding gebruikt worden, met elkaar in overeenstemming zijn. Op deze manier
kan een foutieve verbinding als *zowel Jan en Marie voorkomen worden.

De kenmerken van AgrCoP worden aan een dominerende AgrCoP doorgegeven.
CoP blokkeert deze percolatie. Daardoor kan de rechtsingebedde coordinatie in
(2.156) niet als een recursieve coordinatie (2.155) worden opgevat.

De percolatie van eigenschappen van de cocirdinatoren van de ene AgrCoP naar
de andere biedt de mogelijkheid de eventuele lexicale afwezigheid van Co's in
recursieve reeks te beregelen. De hoogste AgrCoP heeft immers informatie over alle
Co's in een reeks en kan er dus voor zorgen dat daarin 6f elke Co lexicaal
gerealiseerd is 6f geen van alle 6f alleen de laatste Co.

(2.160) Jan en Marie en Kees
(2.160a) Jan, Marie, Kees
(2.160b) Jan, Marie en Kees

Met de gegeven, mogelijke lexicale realisaties van Co kan de volgende reeks niet als
recursieve codrdinatie worden afgeleid.

(2.161) Jan en Piet, Kees en Klaas

(2.161) is we1 mogelijk als links- 6n rechtsingebedde coordinatie, die over drie, niet
met elkaar in verbinding staande AgrCoP's beschikt: 66n voor de coordinatie Jan en

Piet, 66n voor Kees en Klaas en 66n voor de cocirdinatie in zijn geheel.
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AgrCoP

AgrCo'

AgrCo CoP

tl
en Piet
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(2.r6ta)

oP
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In tegenstelling tot CoP's zijn SubP's niet door middel van een Agr-projectie met
elkaar verbonden. Identieke Sub's in een subordinatieve reeks kunnen dan ook niet
worden weggelaten.

(2.162) de hoop op een kans op werk
(2.162a) * de hoop, een kans op werk

(2.163) de zus van de vrouw van mijn broer
(2.I63a) * de zus, de vrouw van mijn broer

Het eerste lid van een coordinatieve verbinding bezet in de structuren (2.155a)-
(2.157a) niet de specificeerderspositie van CoP, zoals in de eerste versie van de

cocirdinatiestructuur in paragraaf 2.3.2, maar de specificeerderspositie van AgrCoP.
Dit lijkt in strijd met de in de vorige paragraaf aangetoonde syntactische bivalentie
van coordinatieve verbindingen. Elke Co in deze structuren selecteert immers
slechts 66n argument. Het is dan ook niet CoP die als syntactisch bivalent moet
worden gekarakteriseerd, maar de projectie voor de corirdinatieve verbinding:
AgrCoP. Elke AgrCoP hierboven komt immers met twee syntactische argumenten
voor. In een cocirdinatie van twee (of meer) leden is er van agreement sprake, die,
zoals gezegd, door AgrCoP wordt beregeld. Zo'n AgrCoP is afwezig, wanneer de

cocirdinatieve verbinding syntactisch univalent gebruikt wordt. In dat geval kan er
geen agreement tussen verschillende leden van de coordinatie zljn, want er is maar
66n lid. Evenmin is er in dat geval agreement tussen CoP en elementen daarbuiten.
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In de vorige paragraaf hebben we gezien dat univalente CoP's slechts als
zelfstandige uitingen voorkomen en niet in syntactische verbinding met andere
woordgroepen.

(2.164) En wat ga je vanavond doen?
(2.165) * Hij gaat [copof op dansles].

Tot slot van deze paragraaf sta ik nog even stil bij de subordinatoren en
insubordinatoren. Van verbindingen met deze betrekkingswoorden is in de vorige
paragraaf vastgesteld dat ze syntactisch univalent zijn. Deze verbindingen hebben
dus g66n AgrCoP nodig. De agreementkenmerken van de leden in insubordinatie en
subordinatieve verbindingen kunnen dan ook niet worden samengevoegd tot een
nieuw kenmerk, zoals dat bij enhet geval is.

(2.166) Ik weet dat behalve Eef," ook

Verder kan ook het complement van
inflectiekenmerken van het werkwoord,

Peter,* feest viertr*/*vierenor.

lnsub en Sub niet van invloed zijn op de
wat in een coordinatie wel mogelijk is.

(2.167) Niemandr* behalve die tweeor isrr/*zijnrr naar huis gegaan.
(2.167a) Of de meisjesor of Piet." ?is.r/?zijnpr nozrr huis gegaan.

Een derde functie van AgrCoP is de verschillende betrekkingswoorden met elkaar in
overeenstemming brengen. In subordinatieve en insubordinatieve betrekkingen is dit
niet mogelijk, omdat er geen AgrCoP aanwezig is. We zullen in de volgende
paragraaf zien dat er ook geen coffelatieve subordinatoren zijn. Hoewel enkele
correlatieve cocirdinatoren als subordinatief zullen worden geanalyseerd, zullen deze
niet blijken te bestaan uit twee betrekkingswoorden, maar uit een adverbium en een
betrekkingswoord.

2.5 Correlatieve coiirdinatoren

In deze paragraaf staan correlatieve betrekkingswoorden ofwel reeksvormers
centraal. "Is het aantal nevengeschikte leden gelijk aan het aantal
verbindingswoorden, dan noemen we de verbindingswoorden samen een
reeksvormer" (ANS 1991:1443). De Nederlandse reeksvormers kunnen in twee
groepen worden ingedeeld: een groep die bestaat uit een combinatie van identieke
betrekkingswoorden (2.168) en een groep die bestaat uit een combinatie van niet-
identieke betrekkingswoorden (2.1 69).

(2.168) en-en, of(wel)-of(wel), noch-noch, hetzij-hetzij/of
(2.169) zowel-als, evenmin-als, zomin-als
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Deze reeksvormers worden in de ANS alle nevenschikkend genoemd. In deze

paragraaf zal echter worden aangetoond dat een analyse van twee daarvan,
evenmin...als en zomin...als, als SubP meer in overeenstemming is met de feiten.

De betrekkingswoorden in (2.169) verschillen op een aantal punten van die in
(2.168). Op de eerste plaats kunnen zowel, evenmin en zomin adjacent aan als
voorkomen, terwijl de eerste en, of, noch en hetzij die mogelijkheid niet bezitten.

(2.170) Wij kochten zowel een roman als een studieboek.
(2.170a) Wij kochten een roman zowel als een studieboek.

(2.171) Wij kochten evenmin/net zomin een roman als een studieboek.
(2.l7la) Wij kochten een roman evenmin als een studieboek.

(2.172) Wij kochten en/of/noch/hetzij een roman en/of/noch/hetzij een studieboek.
(2.172a) * Wij kochten een roman en en/of of/noch noch/hetzij hetzij een studieboek.

Ten tweede kunnen de reeksvormers uit (2.168), met als enige uitzondering hetzij,
zinnen met een hoofdzinsvolgorde verbinden en de betrekkingswoorden uit (2.169)
niet.

(2.L73) En de schatkist is leeg en de werkloosheid neemt voortdurend toe.
(2.174) Of Peter heeft het laatste stukje kaas opgegeten of we hebben muizen.
(2.175) Noch zal hij er zijn mening over zeggen noch zalhrj het verder vertellen.

(2.176) * Zowel de schatkist is leeg als de werkloosheid neemt voortdurend toe.
(2.171) * Evenmin/zomin de schatkist is leeg als de werkloosheid neemt

voortdurend toe.

De betrekkingswoorden uit (2.169) kunnen wel gevolgd worden door een bijzin.
Zowel, evenmin en zomin kunnen dan op een positie in de voorafgaande zin komen
te staan. En, of, noch of hetzij in diezelfde positie leidt tot een marginaal resultaat.

(2.178) Hij zei dat hij zowel/evenmin/zomin voor Marieke de rozen zou snoeien
als dat hij voor Marjo het gras zou maaien.

(2.179) ? Hrj zei dat hij en/of/noch/hetzij voor Marieke de rozen zou snoeien
en/of/nochfhetzij dat hij voor Marjo het gras zou maaien.

Uit de plaatsingsmogelijkheden van 7owel, evenmin, zomin tn (2.170), (2.171) en
(2.178) zou men kunnen concluderen dat die geen betrekkingswoorden zijn. Ze
hoeven immers geen lid in te leiden en kunnen op verschillende posities in de zin
verschijnen. De ANS (1997:1521) geeft nog een aantal andere voorbeelden van
plaatsingsmogelij kheden van ev enmin/zomin.

(2.180) Een zaklantaarn was er evenmin te vinden als een lucifer.
(2.181) Een man is et evenmin aan de deur geweest als eerr vrouw.
(2.182) Wim rs net zomin een schurk a/s Pieter.
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Evenmin en (net) zomin in deze zinnen worden door de ANS als bijwoordelijke
constituenten gekarakteriseerd. Deze karakterisering lUkt mij juist, aangezien
evenmin en net zomin in een voor een coordinatief betrekkingswoord onmogelijke
positie staan.

(2.183) * Een zaklantaarn was er noch te vinden noch een lucifer.
(2.184) * Een man is er noch aan de deur geweest noch een vrouw.
(2.185) * Wim is noch een schurk noch Pieter.

Het is mij echter onduidelijk op grond waarvan in de ANS een verschil gemaakt
wordt tussen het gebruik van evenmin en zomin in de voorbeelden (2. 180)-(2.182) en
dat in bijvoorbeeld (2.171) en (2.178). In alle gevallen gaat het mijns inziens om
dezelfde evenmin/net zoruin.

Evenmin/z.omin..als kunnen beschouwd worden als de negatieve tegenhangers
van net al.s en evenals. In hoofdstuk I is gewezen op de coordinatieve en

subordinatieve eigenschappen van deze verbindingswoorden. Net als coordinatieve
betrekkingswoorden verbinden ze gelijkwaardige leden, kan elke syntactische
categorie als lid optreden en staan ze elliptische constructies toe. In tegenstelling tot
coordinatieve betrekkingswoorden, hebben de elementen in een verbinding met
evenals en net a/s echter geen vaste volgorde. Deze eigenschap vormde in paragraaf
2.3.2 een van de redenen om verbindingen met evenals en net a/s structureel
subordinatief te noemen. Een andere reden was het feit dat deze betrekkingswoorden
met 6dn lid op de positie van een maximale woordgroep kunnen voorkomen,
namelijk als lid van een initiele nevenschikking. Ook SubP is in die positie
mogelijk. In paragraaf 1.3.1.4 is erop gewezen dat ook evenntin als en zomin als met
hun complement voor het eerste lid kunnen komen te staan. (2. 186) is hier een

voorbeeld van.

(2.186) Vrouwen evenmin als kinderen werden er toegelaten.
(2.186a) Evenmin als kinderen werden er vrouwen toegelaten.

Op grond hiervan en op grond van de hierboven genoemde vrije plaatsing van even-
min/zomin analyseer ik verbindingen met evenmin-als en zomin-dls, overeenkomstig
die met evenals, in structureel opzicht als subordinatieve woordgroepen. De
structuur die de ANS suggereert voor een aantal constructies met evenmin/zomin-als
acht ik dan ook toepasbaar op alle constructies met evenmin/zomin-als:
evenmin/zomin is een adverbiale constituent die wordt gecombineerd met een

adverbiale bepaling met als.In generatieve termen: evenmin/zomin is een adverbium
dat een SubP met a/s als hoofd selecteert. Deze structuur ziet q als volgt uit.
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(2.188) more than .......

QP'

I

QP

Evenals SubP in (2.187) is hier de than-clatse binnen de Det-projectie gegenereerd.
Als reden daarvoor voert Bresnan de verplichte aanwezigheid aan van de determiner
bij een than-claase. Het comparatieve element kan dan wel alleen optreden, de than-
clause niet. Hetzelfde kan worden vastgesteld voor evenmin/zomin-als.

(2.189) Jan is niet voor dat sollicitatiegesprek uitgenodigd evenmin als Piet.
(2.190) Jan is evenmin/net zomin voor dat sollicitatiegesprek uitgenodigd.
(2.191) * Jan is niet voor dat sollicitatiegesprek uitgenodigd als Piet.
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(2.t87) AdvP

I

I

Adv'

tr----\-I ----'--

Adv SubP

I I--=.-II
evenmin Sub XP
net zomin I

I

als

Deze structuur vertoont overeenkomsten met de structuur van
vergelijkingsconstructies, zoals die voor comparatieve constructies in Bresnan
(1973), weergegeven in (2.188).

Det a

I

-er S' much

Comp S
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De generering van de a/s-constituent binnen de woordgroep met evenmin volgt
verder uit het feit dat die als-constituent in alle tot nu toe genoemde voorbeelden
ook adjacent aan evenmin kan voorkomen.

(2.l7Ib) Hij kocht evenmin als een roman een studieboek.
(2.118a) Hij zei dat hij evenmin/net zomin als dat hij voor Marjo het gras zou

maaien, voor Marieke de rozen zou snoeien.
(2.180a) Een zaklantaarn was er evenmin als een lucifer te vinden.
(2.181a) Een man is er evenmin als een vrouw aan de deur geweest.
(2.182a) Wim is net zomin als Pieter een schurk.

De volgende vraag is of ook zowel-als syntactisch subordinatief is. Van Zonneveld
(1992a) suggereert van wel. Hoewel zowel een aantal dezelfde
plaatsingsmogelijkheden heeft als evenmin en net zomin ((2.170) en (2.178)), kent
het echter niet de vrije plaatsing daarvan rn (2.180)-(2.182).

(2.192) t Een zaklantaarn was er zowel te vinden als een lucifer.
(2.193) + Een man is er zowel aan de deur geweest als een vrouw.
(2.194) * Wim is zowel een schurk als Pieter.

Ook kan zowel niet zonder de a/s-constituent optreden.

(2.195) * Jan is zowel voor het sollicitatiegesprek uitgenodigd.

Ten derde verschilt zowel...a/s van de combinaties evenmirlnet zomin-..a/s met
betrekking tot vooropplaatsing en kan het niet als lid van een initiele coordinatie
optreden.

(2.196) Vrouwen zowel als kinderen werden er toegelaten.
(2.I96a) * Zowel als kinderen werden er vrouwen toegelaten.

(2.197) Kees is voor dat feest uitgenodigd zowel als Karel.
(2.197a) * Kees is voor dat feest uitgenodigd of zowel als Karel of zowel als Kees.

Structuur (2.187) is dan ook niet geeigend om de eigenschappen van zowel...als te

kunnen weergeven. Aan de andere kant kan deze combinatie ook niet tot de 'echte'
reeksvormers gerekend worden. In tegenstelling tot de betrekkingswoorden in
(2.168) kentzowel immers een relatief vrije plaatsing. Het kan zelfs op een positie
binnen subordinatieve constituenten staan.

(2.198) de antwoorden van zowel Marie als Kees
(2.199) * de antwoorden van en Marie en Kees

Verder kan het in tegenstelling tot de Co's uit (2.168) geen hoofdzin inleiden(zie
(2.r76)).
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Een verbinding met zowel...als neemt dus duideldk een positie in tussen

codrdinaties en subordinaties: de verbinding is bivalent en zowel fungeert als een

adverbium. Deze eigenschappen worden het beste weergegeveno wanneer zowel
evenals evenminlnet zomin als hoofd van een adverbiale projectie wordt
geanalyseerd, die echter geen SubP, maar een bivalente AgrCoP selecteert. Deze
structuur is weergegeven in (2.200).

(2.200) AdvP

Adv

I

zowel X

Na de bespreking van de reeksvormers uit (2.169) sta ik tot slot van deze paragraaf
stil bij de vraag hoe verbindingen met de reeksvormers uit (2J68) geanalyseerd
moeten worden. Uit de volgende voorbeelden kan geconcludeerd worden dat die
verbindingen syntactisch bivalent zijn.

(2.201) Hij heeft en Jos en Pim uitgenodigd.
(2.201a) * En Jos heeft hij en Pim uitgenodigd.

(2.202) Hij had noch een fiets noch een brommer gehuurd.
(2.202a) * Noch een fiets had hij noch een brommer gehuurd.

Q.zA3) Hij heeft of 6n Jos 6n Pim of 6n Jos 6n Katrijn uitgenodigd.
(2.203a) * HU heeft 6n Jos of 6n Pim of 6n Kees uitgenodigd.

De voorbeelden (2.201) en (2.202) laten zien dat de elementen in correlatieve
coordinatie een vaste volgorde hebben en (2.203) dat alleen de gehele cocirdinatieve
verbinding en niet een deel ervan op een positie mag voorkomen waar een maximale
woordgroep vereist is. Van Zonneveld (1992a) stelt structuur (2.204) voor
correl atieve corirdinatie voor.

AgrCoP

-"1
AgrCo'

r.i-l -l -grCo CoP

>-\\
Co

I

als

A

Y
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(2.204)
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(1992a) vraagtekens zet blj de categorisering van zowel-als als

voorbeeld met zowel-als om zijn structuur voor correlatieve codrdinatie

CorP

Cor

I

Deze structuur, die met uitzondering van de afwezigheid van AgrCoP identiek is aan

die in (2.200), maakt gebruik van een aparte projectie CorP. Cor duidt het eerste
betrekkingswoord van de reeksvormer aan en Con het andere betrekkingswoord.
Yan Zonneveld oppert als motivatie voor deze CorP de verschillen tussen deze
projectie en ConP met betrekking tot distributie en agreementkenmerken. Als
voorbeelden van deze verschillende distributie noemt Van Zonneveld (2.205) en
(2.206).^

(2.205) * Wim heeft geschreven zowel dat A komt als dat B komt.
(2.206) Wim heeft geschreven dat A komt en dat B komt.

De aangegeven ongrammaticaliteit van (2.205) is mijns inziens onjuist. Daarnaast
treden agreementverschillen tussen correlatieve en niet-correlatieve codrdinatie
slechts op blj de coordinator en.In verbindingen met andere coordinatoren is er geen
agreementverschil tussen de initiele en niet-initiele varianten.

(2.207) John en Arita dansen.
(2.207a) En John en Arita danst.

(2.208) John of Arita danst.
(2.208a) Of John of Arita danst.

(2.209) John noch Arita danst.
(2.209a) Noch John noch Arita danst.

I

Cor'

ConP

X Con'

f=---..---
Con

I

en

Y

26 Ahoewel Van Zonneveld
codrdinatoren, geeft hij wel een

te ondersteunen.
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In de in dit hoofdstuk gepresenteerde structuur voor coordinatie is AgrCoP
voorgesteld als de projectie die de agreement in nevenschikkingen regelt. Dezelfde
AgrCoP kan dus ook voor de agreement in verbindingen met de reeksvormer en-en
zorgen. Daarvoor hoeft niet nog eens een aparte categorie te worden aangenomen.

Een ander bezwaar dat tegen structuur (2.204) kan worden aangevoerd is dat Cor
en het daaropvolgende lid niet samen 6€n constituent vormen, terwijl de

verplaatsingsmogelijkheden in (2,210) laten zien datze dat toch wel zijn.

(2.210) Wij hebben en Peter en Juul zien schaatsen.
(2.210a) En Peter hebben wij zien schaatsen en Juul.

Een extra projectie voor initiele coordinatoren moet mijns inziens dan ook niet
worden aangenomen. De in de vorige paragraaf gepresenteerde cocirdinatiestructuur
blukt daarentegen uitstekend geschikt als structuur voor initiele nevenschikking,
waarin ook het eerste lid als CoP wordt beschouwd.

(2.2r1) AgrCoP (definitieve versie)

Hiermee is de structuur van de verschillende reeksvormers in (2.168) en (2.169)
besproken. Van evenmin-als en net zomin-als is het onderschikkende karakter
aangetoond. Verbindingen met zowel-als bleken een positie tussen nevenschikking
en onderschikking in te nemen. Alleen de reeksvormers uit (2.168) konden als

cocirdinatieve verbindingen geanalyseerd worden. Voor verbindingen met die
reeksvormers is (2.21l) de passende structuur.

Een verschil tussen de reeksvormers in (2.168) en die in (2.169) dat in deze
paragraaf wel is genoemd, maar niet verder is besproken is dat die eerste

hoofdzinnen kunnen verbinden en die in (2.169) niet. Onder andere op dit verschil
zal in de volgende paragraaf nader worden ingegaan.

2.6 Syntactische gelijkwaardigheid vs. syntactische oz gelijkwaardigheid

In paragraaf 2.1.2 is gewezen op een belangrijk verschil tussen subordinatieve en

cocirdinatieve verbindingen: het complement in een subordinatieve verbinding wordt
door Sub geregeerd, het complement in een coordinatieve verbinding wordt door een
element daarbuiten geregeerd. De juiste naamvalskenmerken en selectierestricties
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moeten dus aan het complement van Co worden doorgegeven. In deze paragraaf
wordt dit doorgeven van kenmerken nader uitgewerkt. Vervolgens zal worden
gekeken of de insubordinatieve verbindingen zich met betrekking tot deze
eigenschap als subordinatieve dan wel als cocirdinatieve verbindingen gedragen.

In de structuur die in dit hoofdstuk voor nevenschikking is voorgesteld, neemt
het eerste lid de specificeerderspositie van AgrCoP in ((2.211)). Aan het eerste lid
kan dus niet direct naamval of selectierestricties worden toegekend door elementen
buiten de codrdinatie. Johannessen (1993) laat zien dat het proces spec-head
agreement zeer goed in staat is om voor de selectie en rectie van het eerste lid van
een nevenschikking in de door haar voorgestelde structuur zorg te dragen.

(2.212) AgrOP

CoP

,"1
NP Co'

t>\
hem Co NP

AgrO'

I

AgrO

rl
' nuu,

AgrOP is de categorie die de agreementkenmerken voor het object bezit. Spec-head
agreement zorgt ervoor dat de kenmerken van een hoofd en een specificeerder met
elkaar in overeenstemming zljn. In (2.212) is spec-head agreement tweemaal
toegepast: eenmaal tussen AgrO en CoP in de specificeerderspositie van AgrOP en

eenmaal tussen Co en de eerste NP binnen de CoP. Een soortgelijke head-
complement agreement bestaat er niet, zodat het complement van Co niet door
elementen van buitenaf beinvloed kan worden en op een andere wrjze de juiste
kenmerken toegewezen moet krij gen.

Spec-head agreement is een fundamenteel aspect van het Minimalistische Model
(Chomsky 1992). Lexicale elementen worden in dit model met al hun
inflectiekenmerken gegenereerd, die vervolgens gecheckt moeten worden aan een

aparte inflectieprojectie. Dat checken gebeurt door middel van verplaatsing van dat
element naar de specificeerderspositie van de inflectieprojectie, waar vervolgens
spec-head agreement plaatsvindt. Johannessen (1993:70-76) laat echter zien dat het
Minimalistische Model met betrekking tot de beschikbaarheid van de
specificeerderspositie voor invloed van buitenaf en de niet-beschikbaarheid daarvoor
van het complement niet verschilt van andere generatieve modellen. Onder andere
ook government en the minimality condition uit Chomsky (1986) laat regeren van de
speciflceerder in (2.213) toe en verhindert regeren van het complement, zoals door
middel van een onderbroken pijl is aangegeven.
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(2.2r3)

Co NP

De specifieke status van de specificeerderspositie met betrekking tot naamval en

selectierestricties is dus een algemeen erkend verschijnsel en niet aan 66n bepaald
generatief model gebonden.

In de structuur die in dit hoofdstuk voor codrdinatie is voorgesteld, neemt het
eerste lid ook de specificeerderspositie in, en wel de specificeerderspositie van
AgrCoP. Deze positie is net als de specificeerdersposities in (2.212) en (2.213)
mogelijk onderhevig aan invloed van buitenaf.

(2.214) AgrOP

AgrCoP AgrO'

I

AgrOCoP

>---..-
Co NP

I

hem

In de configuratie (2.214) vindt agreement plaats tussen AgrO, de projectie voor de

agreementkenmerken van het object en AgrCoP en vervolgens tussen AgrCo en CoP
in de specificeerderspositie. Daarmee is echter niet de toekenning van kenmerken
beregeld aan het complement van de CoP in de specificeerderspositie, namehlk hem.

Evenmin wordt CoP in de complementpositie van AgrCoP en daarmee ook niet zijn
complement, de juiste kenmerken toegewezen. Johannessen beregelt de

aanwezigheid van overeenkomstige kenmerken in beide leden van een coordinatie
door middel van de volgende lexicale ingang van Co.
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(2.215) Co, conjunction, argl [u-features]
argZ lu-featuresl

Deze lexicale specificatie van and is echter niet op de hier voorgestelde
codrdinatiestructuur van toepassing. Niet Co is immers bivalent, maar AgrCo.
(2.215) moet dan ook worden vervangen door (2.216).

(2.216) AgrCo, argl [u-kenmerken]
arg2 [o-kenmerken]

Deze regel zorgt voor de al eerder genoemde eigenschap van AgrCoP kenmerken
van beide argumenten met elkaar in overeenstemming te brengen (zie par. 2.4).ln de
praktijk houdt dit in dat de kenmerken van het complement van AgrCoP
conformeren aan die van de specificeerder en niet andersom. De specificeerder krijgt
immers kenmerken toegewezen via spec-head agreement. De toekenning van
kenmerken aan beide CoP's is daarmee geregeld, die aan de complementen van deze
CoP's nog niet. Daarvoor dient de volgende lexicale ingang van Co.

(2.217) Co,betrekkingswoord, CoP [o-kenmerken]
arg Io-kenmerken]

Door middel van(2.217) worden de kenmerken van CoP op het argument van Co
overgedragen. Co is in die zin dus een doorgever van kenmerken. Dit in
tegenstelling tot Sub waarvoor niet een soortgelijke ingang als in (2.211) geldt. Sub
treedt als selecteerder en regeerder op en verbindt dus syntactische ongelijkwaardige
leden.

Uit deze karakterisering van Co als een niet-selecteerder volgt het in hoofdstuk 1

genoemde verschijnsel dat coordinatoren elke syntactische categorie kunnen
verbinden. Het betrekkingswoord legt immers geen restricties aan zljn complement
op. Uit de lexicale ingang in (2.217) volgt ook een ander verschijnsel, namelijk dat
in een coordinatie syntactisch gelijkwaardige elementen worden verbonden. Zo zijn
de leden in de volgende voorbeelden uit hoofdstuk 1 categoriaal identiek.

(2.218) Hij zag [Np Marieke] of [sp Jos].
(2.219) Zij zat te denken [s,6p eflfl een blauwe luchtl en [s,up aan gele stranden].

Ook naamval behoort tot de syntactische kenmerken die in beide leden van de
coordinatie met elkaar in overeenstemming moeten zijn.

(2.220) "Bravo", riep hij of zij.
(2.221) Hij heeft met hem of haar gesproken.

Verder maakt het constituentenniveau deel uit van de cr-kenmerken. Niet alleen XP's
kunnen immers in een co6rdinatie verbonden, maar ook hoofden (X) en

constituenten binnen een woordgroep (X').
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(2.222) dorps[pleinen en -straten]
(2.223) een mooie [jas en das]

Een ander voorbeeld daarvan is (2.224) dat in paragraaf 3.2.1 als een
nevenschikking van I'-s zal worden geanalyseerd.

(2.224) Hans [l heeft zijn roman uitgelezen] en [r is toen gaan slapen].

De enige uitzondering hierop wordt gevormd door correlatieve ofwel initiele
coordinatoren. Deze betrekkingswoorden kunnen alleen XP's verbinden en laten
geen onderdelen van die XP's als leden toe (zie Neijt 1979).

Twee vervoegde werkwoorden kunnen als leden in een nevenschikking optreden.

(2.225) Hij loopt en danst.
(2.225a) * Hij loopt en dansen.

Ook de persoons- en getalskenmerken spelen dus een rol bij het doorgeven van
kenmerken in een coordinatieve verbinding. Dit zijn enkele voorbeelden van
kenmerken die in de leden van een coordinatie identiek moeten zijn.

De leden van een corirdinatie hoeven echter niet altr.ld dezelfde kenmerken te

dragen.

(2.226) Wij hebben gesproken over mevrouw Jansenl en dat zei als voorzitster is

voorgedragen.
(2.226a) * Wlj hebben gesproken over dat mevrouw Jansen; als voorzitster is

voorgedragen en haari.

(2.227) als je naar huis komt en je komt langs de bakker,...

ln (2.226) is een NP met een sententiele constituent verbonden, in (2.221) is de
bijzinsvolgorde van het eerste lid niet door het tweede lid overgenomen. Om deze
constructies te kunnen voorspellen is de volgende regel noodzakelijk.

(2.228) AgrCo, argl [cr-kenmerken]
arg2 [B-kenmerken]

De constituent mevrouw Jansen in (2.226) bevindt zich in de specificeerderspositie
van de nevenschikking en kan van daaruit zijn naamval checken. Die naamval mag
niet worden doorgegeven aan het tweede lid, omdat zinnen geen naamval
toegewezen kunnen krijgen. De lexicale ingang (2.228) zorgt daarvoor. Omkering
van beide leden leidt tot een ongrammaticaal resultaat ((2.226a)). In dat geval staat

de zin in de specificeerderspositie. Omdat zinnen geen naamval dragen, is er in dat
geval ook geen naamval door te geven aan het tweede lid. De NP in de
complementpositie blijft dus zonder casus, wat in strijd is met het Casusfilter."

17 ZieookMunn (1993) vooreen overeenkomstige verklaring van een soortgelijke Engelse zin in termen
van adjacentie.
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Johannessen verklaart zinnen als (2.227) als volgt. Ze veronderstelt dat elke
bijzin bepaalde kenmerken heeft die worden bepaald door de zin waaraan de bijzin
verbonden is. Een subordinator kan een markeerder voor die kenmerken zijn.
Johannessen expliciteert die niet verder, maar bedoelt waarschijnlijk dat een bijzin
bepaalde semantische kenmerken draagt die zijn verband uitmaken met de hoofdzin.
In de bovenstaande zinnen is dat een implicatief verband, uitgedrukt door a/s. Dit
kenmerk wordt door het eerste lid in de nevenschikkingen hierboven gedragen, niet
door het tweede. De eerste staat dan ook in de specificeerderspositie en kan van
daaruit een verband leggen met de hoofdzin waaraan die is verbonden. Door de

lexicale ingang in (2.228) hoeft dat verband met de hoofdzin niet door het tweede lid
te worden uitgedrukt. De zin in die positie kan dan ook op een andere wijze dan het
eerste lid zijn vormgegeven. Omkering van de woordvolgorde van de leden leidt in
deze constructie dientengevolge tot een ongrammaticaal resultaat.

(2.227a) * je komt naar huis en als je langs de bakker komt,.....

Alhoewel met de lexicale ingang in (2.228) de afwijkende realisatie van het tweede
lid in (2.221) beregeld wordt, blijft in de verklaring van Johannessen echter nog
onduidelijk waarom dat tweede lid als hoofdzin is vormgegeven en bijvoorbeeld niet
als een bijzin ingeleid door dat. Dit is een vraag waarop ik het antwoord ook
schuldig moet blijven.

Ik heb tot nu toe gesproken over kenmerken die aan het eerste lid worden
toegekend door elementen buiten de cocirdinatie en vervolgens aan de andere leden
van de coordinatie worden doorgegeven. Omgekeerd is het ook zo dat een

cocirdinatie bepaalde kenmerken toewijst aan elementen buiten de corirdinatie, zoals
agreementkenmerken rn (2.229) en (2.230).

(2.229) De man* en de vrouw.o gaanpr samen winkelen.
(2.230) JanrrT,rnl en Marier*,r.1 hebben *zijn.r7*n1l*haar.*,u.1/hunor ouders daarna

nooit meer gezien.

De agreementkenmerken van de afzonderlijke leden moet daarvoor aan AgrCoP
worden doorgegeven (zie par. 2.4). Dit is alleen mogelijk wanneer het

betrekkingswoord geen selecteerder is. CO is dat niet, zoals hierboven is vastgesteld.
Tot slot van deze paragraaf ga ik na hoe de insubordinatoren en de

betrekkingswoorden uit niet-parallelle codrdinatie uit hoofdstuk I zich met
betrekking tot deze cocirdinatieve eigenschap van de syntactische gelijkwaardigheid
van de leden gedragen. Zoals in datzelfde hoofstuk is opgemerkt, kunnen
insubordinatoren gelijkwaardige leden verbinden en staan ze bijna elke syntactische
categorie als leden toe. De insubordinatoren zijn dus net als cocirdinatoren geen

selecteerders en zorgen ervoor dat een aantal kenmerken van de leden die zij
verbinden met elkaar in overeenstemming zijn. Insubordinatieve constructies zijn
echter univalent, zoals in paragraaf 2.3.2 is vastgesteld. Zij missen dus een AgrCoP
en (2.216) kan dan ook niet worden toegepast om kenmerken aan InsubP toe te

kennen. De volgende lexicale ingang zorgt ervoor dat Insub elementen met identieke
kenmerken verbindt.
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Insub, betrekkingswoord, y [o-kenmerken]
arg [o-kenmerken]
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(2.231)

waarbij y de eerst dominerende knoop van InsubP is.

lnsub kan net als Co twee nominatieven verbinden, twee vervoegde werkwoorden en

twee niet-maximale woordgroepen.

(2.232) Wij allemaal behalve zij zljn uitgenodigd.
(2.233) Ik weet dat hij meer zwemt dan fietst.
(2.234) dorpspleinen in plaats van -straten

Ook als uit evenmin/net zomin-als kan op grond hiervan een insubordinator
genoemd worden. Het is in de vorige paragraaf dan wel als structureel subordinatief
geanalyseerd, het komt in het doorgeven van kenmerken echter met Co overeen.

(2.235) Hij heeft dat niet gedaan evenmin als wij.
(2.236) Hij heeft niet gezwommen evenmin als gefietst.
(2.237) dolpspleinen evenmin als -straten

De insubordinatoren gedragen zich echter niet altijd overeenkomstig de

coordinatoren. Zo is in het eerste hoofdstuk vastgesteld dat ze niet door een zin met
hoofdzinsvolgorde, maar slechts door een met een bijzinsvolgorde gevolgd kunnen
worden. Het verschil tussen beide soorten zinnen wordt door Van Zonneveld
(1994a) als een categoriaal verschil opgevat. Voor hoofdzinnen reserveert hij de

categorie IP, voor bijzinnen met het werkwoord in zinsfinale positie CP. Deze CP
selecteert een TP, bestaande uit de inflectiekenmerken van het werkwoord en VP.
Deze analyse wrjkt af van de gebruikelijke in de generatieve grarnmatica, waarin CP

een IP selecteert en een vervoegd werkwoord via I naar C wordt verplaatst. AIs
argument voor de gebruikelijke analyse is onder andere gewezen op de

complementaire distributie van het betrekkingswoord en het werkwoord: 6f er is een

betrekkingswoord in de zin aanwezig 6f een vervoegd werkwoord in de tweede
zinspositie. Beide elementen zouden dan ook dezelfde structurele positie innemen,
namelijk de C-positie.Zwart (1993) ontkracht de argumenten voor die analyse. Op
de eerste plaats wijst hij erop dat een complement gevolgd door esn zin met
hoofdzinsvolgorde niet onmogelijk is. Hij geeft daarvan het volgende voorbeeld uit
het Fries.

(2.238) hy sei dat hy hie der giin sin oan
'Hij zie dat hij had er geen zin in.'

Een ander argument ten gunste van een identieke positie voor het betrekkingswoord
en een vooropgeplaatst werkwoord is dat subjectclitics in het Nederlands een positie
adjacent aan beide moeten innemen. Zwart merkt echter op dat deze observaties
alleen niet voldoende zijn voor de stelling dat betrekkingswoorden en
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vooropgeplaatste werkwoorden dezelfde structurele positie bezetten. Die conclusie
is alleen gerechtvaardigd wanneer ook in neutrale hoofdzinnen deze volgorde is te
vinden en dat is niet het geval.

(2.239) * Was je gisteren ziek.
(2.240) Je was gisteren ziek.

Verder vertonen het betrekkingswoord
distributie, zoals in (2.241).

(bewerende zin)

en het werkwoord niet altijd dezelfde

(2.241) Jan kust Marie.
(2.242) * .. jan dat Marie kust.

In neutrale hoofdzinnen gaat het subject direct vooraf aan het werkwoord. In
bijzinnen staat het subject echter niet direct voor het betrekkingswoord. Dit verschil
wordt niet voorspeld in de standaardanalyse waar het betrekkingswoord in bijzinnen
de naamvalstoekenning aan het subjecf overneemt van het werkwoord. Het is
onduidelijk waarom in hoofdzinnen die toekenning door middel van spec-head
agreement plaatsvindt en in bijzinnen niet.

Evenmin als Zwart ga ik er dan ook van uit dat het werkwoord in hoofdzinnen
dezelfde positie inneemt als Sub in bijzinnen. In navolging van Van Zonneveld
beschouw ik hoofdzinnen en bijzinnen als verschillende categorieEn.
Insubordinatoren selecteren overeenkomstig subordinatoren TP en staan geen IP als
complement toe. De positie die de insubordinatoren daarmee innemen tussen de
coordinatoren en de subordinatoren in, blijkt ook uit de volgende voorbeelden uit
par. 1.3.1 .1.

(2.243) In plaats van hen zijn wij naar de zieke gaan kijken.
(2.243a) ...en in plaats van zij waren zijn vader en zijn moeder en Peter gestorven.
(2.244) Jan is groter dan hem.
(2.244a) Jan is groter dan ik.
(2.245) Ze hebben allemaal meegedaan behalve hem.
(2.245a) Ze hebben allemaal meegedaan behalve ik.

Deze insubordinatoren kunnen naamval aan hun complement doorgeven (a-zinnen)
of het zelf naamval toekennen. In het eerste geval geldt voor hen de lexicale ingang
(2.231). In het tweede geval treden ze overeenkomstig Sub als selecteerder en
regeerder op.

Voor de betrekkingswoorden uit niet-parallelle cocirdinatie geldt de regel uit
(2.216) niet. In deze verbindingen zrjn syntactisch ongelijkwaardige leden
verbonden. Als complement kan immers alleen een hoofdzin optreden en geen
enkele andere categorie.

(2.246) Nauwelijks was hij binnen of het begon al te regenen.
(2.246a) * Nauwelijks was hij binnen of het al begon te regenen.
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(2.247) Doe dat niet of je mag nooit meer komen.
(2.241a) * Doe dat niet of je nooit meer mag komen.

Om op grond hiervan de betrekkingswoorden in niet-parallelle corirdinatie als

subordinatoren op te vatten is echter niet juist. Subordinatoren selecteren immers
geen IP. Wel van toepassing hierop is de regel in (2.228). Niet-parallelle
coordinaties worden daarmee geanalyseerd als coordinaties van syntactisch
ongelij kwaardige leden.

In deze paragraaf is een tweede syntactisch verschil tussen Sub en Co besproken:
Sub is een selecteerder, terwijl Co kenmerken aan zijn complement doorgeeft en

dientengevolge syntactisch gelijkwaardige leden verbindt. Insub bleek zich met
betrekking tot deze eigenschap over het algemeen als Co te gedragen, al selecteert
het net als Sub een TP en kan het soms een naamval uitdelen. De
betrekkingswoorden in niet-parallelle coordinatie verbinden syntactisch
ongelijkwaardige leden. Voor deze constructies geldt de regel in (2.228).

2.7 Conclusie

In dit hoofdstuk zljn twee verschillen tussen coordinatieve en subordinatieve
betrekkingen besproken. Op de eerste plaats heeft een codrdinatie een syntactisch
bivalente structuur, terwijl een subordinatie een syntactisch univalente structuur
heeft. Deze structuren zijn weergegeven in (2.248) en (2.249).

(2.248)

Op de tweede plaats is Sub als een selecteerder en regeerder gekarakteriseerd. Co is
daarentegen een doorgever van kenmerken. Regel (2.216) uit paragraaf 2.6 zorgl
ervoor dat de kenmerken die aan AgrCo worden toegekend ook op beide CoP's
terechtkomen. De lexicale ingang (2.217) geeft weer dat Co de kenmerken van CoP
en die van zijn complement met elkaar in overeenstemming brengt.

(2.216) AGRCO, argl [u-kenmerken]
arg2 [a-kenmerken]

(2.211) Co,betrekkingswoord, 
loa 

[o-kenmerken]
rg Iu-kenmerken]
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Het eerste verschil is in paragraaf 2.3.2 in verband gebracht met een in hoofdstuk I
genoemd verschil tussen codrdinatie en subordinatie: de elementen uit een

coordinatieve verbinding hebben een vaste volgorde, die uit een subordinatieve
verbinding niet. SubP kan immers v66r X geplaatst worden, de combinatie Co-Y
niet v66r X. De eerste twee eigenschappen uit hoofdstuk I kunnen in verband
gebracht worden met het tweede genoemde verschil tussen nevenschikking en
onderschikking: doordat AgrCo kenmerken van beide argumenten met elkaar in
overeenstemming brengt en Co die kenmerken vervolgens aan zijn complement
doorgeeft, worden in een codrdinatie gelijkwaardige elementen verbonden (zie par.
1.3.1.1). Co legt zijn complement geen syntactische eisen op, zodat elke syntactische
categorie als lid van een nevenschikking kan optreden (zie par. 1.3.1.2). Als
selecteerder verbindt Sub daarentegen syntactisch ongelijkwaardige elementen.

In dit hoofdstuk is verder vastgesteld dat insubordinatoren zich in structureel
opzicht aansluiten bij de subordinatoren, maar net als cocirdinatoren kenmerken
kunnen doorgeven in plaats van selecteren. Hetzelfde is in paragraaf 2.5 beweerd
van evenmin/zomin-als. Verbindingen met deze betrekkingswoorden zijn dan ook
gestructureerd volgens (2.248). In navolging van de lexicale ingang van Co is voor
insubordinatoren die in (2.231) voorgesteld.

(2.231) Insub, betrekkingswoord, T [o-kenmerken]
arg [a-kenmerken]

waarbij y de eerst dominerende knoop van InsubP is.

De enige eis die Insub aan zijn complement oplegt is dat een sententiele woordgroep
de vorm van een bijzin heeft. In dit opzicht komen Insub's met Sub's overeen.

Van niet-parallelle coordinatie is in dit hoofdstuk vastgesteld dat het syntactisch
ongelijkwaardige leden verbindt en dat daarop de volgende regel voor AgrCoP van
toepassing is.

(2.228) AgrCo, argl [o-kenmerken]
arg2 [B-kenmerken]

De structuur van deze
hoofdstuk 4.

De twee genoemde
zijn in dit hoofdstuk in
hoofdstuk l. Nog niet
thema van het volgende

constructies is hier niet besproken en komt aan de orde in

syntactische verschillen tussen corirdinatie en subordinatie
verband gebracht met drie codrdinatieve verschijnselen uit

besproken zijn de elliptische constructies. Die vormen het
hoofdstuk.



Hoofdstuk 3

Elliptische constructies

In dit hoofdstuk staan de in hoofdstuk 1 geintroduceerde elliptische constructies
centraal (par. 1.3.1.3). Er zdn drie typen elliptische constructies onderscheiden: l.
constructies van het type a (b + c); 2. constructies met losse constituenten als

complement; 3. constructies van het type (a + b) c. Deze constructies kenmerken
zich door de lexicale aanwezigheid van een element in slechts 66n lid van de

verbinding, terwijl het in 6lle leden interpretatief aanwezig is. In de voorbeelden
(3. 1 )-(3.3) zijn die gemeenschappelijke elementen gecursiveerd.

(3.1) De minister diende een wetsvoorstel in en gaf een persconferentie.
(3.2) De minister diende een wetsvoorstel in enhet kamerlid een motie.
(3.3) De minister gaf en het kamerlid bezocht een persconferentie.

Op grond van de fonologische afwezigheid van deze elementen in €,6n van de leden
van de coordinatie noem ik deze constructies elliptisch. Dit betekent niet dat ik deze
constructies door middel van een deletieregel van zinscodrdinatie wens af te leiden.
(3.1) die in de ANS een voorbeeld van voorwaartse samentrekking zot heten,

analyseer ik in paragraaf 3.2 als een constructie waaruit een element Across-the-
Board (ATB) verplaatst is: een element is simultaan uit alle leden van de coordinatie
gedxtraheerd. (3.2), die beschouwd wordt als het resultaat van een Gappingregel
(Neijt 1979), vat ik in paragraaf 3.3 op als een constructie met basisgegenereerde
losse constituenten. Alleen voor constructies als in (3.3) neem ik in paragraaf 3.4
een deletieregel aan.

BU de afleidingen van deze constructies zal de in de vorige hoofdstukken
geintroduceerde syntactische en semantische gelijkwaardigheid tussen de leden in
cocirdinatieve en insubordinatieve verbindingen een cruciale rol blijken te spelen. De
semantische gelijkwaardigheid van de leden is in paragraaf L4 in verband gebracht
met de kwantitatieve betekenis van Co en Insub; de syntactische gelijkwaardigheid
ervan wordt veroorzaakt door een lexicale ingang van beide betrekkingswoorden,
waardoor ze kenmerken van buiten CoP en InsubP aan hun complement kunnen
doorgeven (zie par. 2.6). Omdat subordinaties en niet-parallelle coordinatie (zie
hoofdstuk 4) geen syntactisch en semantisch gelijkwaardige leden verbinden,
voorspellen deze analyses de afwezigheid van deze elliptische constructies in die
verbindingen.

Dit hoofdstuk begint met een opsomming van de verschillen tussen deze drie
elliptische constructies aan de ene kant en subordinatieve elliptische constructies aan
de andere. Vervolgens zullen de drie genoemde analyses elk in een aparte paragraaf
worden uitgewerkt.
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3.1 Ellips in coiirdinatie en subordinatie

Elliptische constructies komen niet alleen in nevenschikking voor. Ook
ondergescltikte samentrekking is een bekend verschijnsel (zie ook par. 2.3.1). Dit
begrip, dat ik heb overgenomen uit Kerstens (1980), duidt ondergeschikte
constructies aan waarin pro-elementen optreden: elementen die fonologisch afwezig,
syntactisch en semantisch echter aanwezig zijn. In de volgende voorbeelden van
elliptische subordinaties staan deze pro-elementen tussen haakjes.

(3.4) Hij probeert (hij) te komen.
(3.5) Zij is mooi om (iemand) (haar) te zien.

In de genoemde paragraaf is gewezen op enkele verschillen tussen ondergeschikte
samentrekking en elliptische constructies in nevenschikking. Zo treedt
ondergeschikte samentrekking slechts in infiniete zinnen op en zijn pro-elementen in
ondergeschikte samentrekking functioneel en categoriaal beperkt: slechts subjecten,
objecten en prepositionele objecten en NP's, +/-R-pronomina kunnen door pro-
elementen gerepresenteerd worden. Elliptische constructies in nevenschikking
kennen deze beperkingen niet. Zo kan in een nevenschikking een werkwoord
elliptisch zijn, in een onderschikking niet.

(3.6) Zij heeft gezwommen en hij heeft gefietst.
(3.6a) Zij heeft gezwommen en hij gefietst.
(3 l1 Zij bevelen haar om hem te bevelen.
(3.7a) * Zij bevelenhaar om hem (te bevelen).

Een ander verschil tussen beide constructies is dat voor de interpretatie van het
elliptische deel van een nevenschikking het niet-elliptische deel cruciaal is. Het
elliptische deel van een onderschikking is daarentegen niet altijd interpretatief
afhankelijk van het niet-elliptische deel. Voor de interpretatie van iemand in (3.5)
bijvoorbeeld is geen element uit de hoofdzin verantwoordelijk. Bovendien kan het
pro-element in een onderschikking een andere functie vervullen dan zijn eventuele
antecedent in het andere deel. Het fonologisch afwezige haar in (3.5) fungeert als
direct object bij het werkwoord zien, terwijl zijn equivalent zij het subject in de

hoofdzin vormt. In een nevenschikking daarentegen leidt een verschillende functie
van het gemeenschappelijke element in elk lid tot ongrammaticaliteit, zoals in (3.8).

(3.8) * Dat boekkocht hij en werd stuk gelezen,

In (3.8) vormt dat boek het direct object bij kocht in het eerste lid van de coordinatie
en wordt als subject geinterpreteerd in het tweede lid.

Tot slot wijs ik er in navolging van Kerstens op dat in nevenschikking zowel het
rechter- als het linkerdeel elliptisch kan zijn ((3.9) en (3.10)), terwijl in een
onderschikking alleen het deel volgend op het betrekkingswoord pro-elementen kan
bevatten.
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(3.9) Hrj snijdt een brood enzlj een vis.
(3.10) Hij drinkt graag champagne voor en zlj drinkt graag champagne na de

maaltijd.

(3.I 1) Hij beval haar om (zij) dat te doen.

(3.12) + HU beval (haar) om (zij) dat te doen.

Het subject van te doen is elliptisch in de voorbeelden (3.11) en (3.12). Het daaraan

coreferente pronomen haar in het eerste lid van de verbinding kan niet worden
weggelaten zonder een interpretatief verschil te veroorzaken.

De hierboven genoemde verschillen laten zien dat ellips in subordinatie
fundamenteel verschilt van coordinatieve elliptische constructies. We hebben dus

blijkbaar met twee verschillende verschijnselen te maken.' In de analyse van
nevenschikkende elliptische constructies in dit hoofdstuk zal dan ook niet verder op
ondergeschikte samentrekking worden ingegaan. Dat betekent niet dat
onderschikking in dit hoofdstuk geheel buiten beeld zal blijven. Er zal immers niet
alleen een analyse gegeven worden van deze codrdinatieve elliptische constructies,
maar ook een antwoord geformuleerd worden op de vraag waarom die constructies
niet in onderschikkingen optreden. Daarvoor zal een beroep worden gedaan op de

verschillen tussen beide manieren van verbinding.

3.2 Constructies van het type a (b + c)

3.2.1 Basisgenerering en Across-the-Board-extractie (ATB-extractie)

(3.13) is een voorbeeld van het type constructie dat in dezeparagraaf behandeld zal
worden.

(3.13) Janko en Marijke wilden naar de schouwburg en kochten daarom twee
plaatsbewijzen.

Het gecursiveerde deel Jemko en Marijke is slechts expliciet genoemd in het eerste
lid van de coordinatie, maar wordt ook geinterpreteerd in het andere lid. Het zou
overeenkomstig Kerstens' periferieconditie (1980) op een positie direct achter het
betrekkingswoord kunnen worden ingevuld. In de ANS wordt erop gewezen dat ook
het gemeenschappelijke deel een perifere positie inneemt. In de formule a (b + c)
representeert a dat gemeenschappelijke element.

Onder andere in de ANS wordt voor de afleiding van dit type constructies een
deletieregel voorwaartse samentrekking aangenomen, die wordt omschreven als:
"(...) het gemeenschappelijke deel [wordt] behouden in het eerste lid en in de

I Ik ontken hier niet dat er ook overeenkomsten zijn tussen ellips in nevenschikking en die in
onderschikking.Zo wijst Kerstens (1980) op de toepassing van de periferieconditie op beide vorrnen van
ellips. Deze periferieconditie is een algemene conditie die niet alleen geldt voor elliptische constructies,

maar ook van toepassing is op bijvoorbeeld verplaatsingsfenomenen.

r0l
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daaropvolgende leden (...) weggelaten" (ANS 1997:1560). Volgens deze regel is
(3.13) van (3.13a) afgeleid.

(3.13a) Janko en Marijke wilden naar de schouwburg en Janko en Marijke
kochten daarom twee plaatsbewij zen.

Voorwaartse samentrekking is niet alleen mogelijk op zinsniveau, maar ook op
woord- en woordgroepsniveau, zoals in de voorbeelden (3.14) en (3.15).'

Ook deze voorbeelden kunnen schematisch weergegeven worden als a (b + c). Deze
parallellie tussen samentrekking in taal en samentrekking in de rekenkunde wordt
ondersteund door het feit dat voorwaartse samentrekking voorkomt bij rekenkundige
betrekkingswoorden, die in hoofdstuk I zijn geintroduceerd als taalkundige
tegenhangers van een logisch of rekenkundig teken (zie Van der Heijden & Klein
l99s).

(3.14)
(3. l s)

(3.16)
(3.17)
(3.l8)

(3.1e)
(3.20)
(3.2t)

dorpspleinen en - straten
gele jassen en dassen

Jan heeft meer dorpsstraten dan -pleinen getekend. a (b > c)
Jan heeft dorpsstraten in plaats van -pleinen gefotografeerd. a (b +-- c)

Jan heeft geen dorpsstraten laat staan -pleinen gefotografeerd. -.'a (b + c)

* Jan heeft behalve dorpsstralen ook -pleinen gefotografeerd.
Ze droegen behalve gele dassen ook jasjes.
(behalve ab ook c)

Bij behalve...ook, die ook tot de rekenkundige voegwoorden wordt gerekend, is
voorwaartse samentrekking echter niet mogelijk. Zo kandorps- in (3.19) en gele rn
(3.20) geen betrekking hebben op pleinen respectievelljk jasjes. Beide zinnen zijn
slechts mogelijk wanneer pleinen en jasjes als maximale woordgroepen worden
opgevat.

De formalisatie van (3.19) en (3.20) in (3.21) maakt duidelijk waardoor de

afwezigheid van voorwaartse samentrekking in deze zinnen veroorzaakt wordt: het

t De ANS noemt de mogelijkheclen tot voorwaartse samentrekking op woordniveau beperkt. "Toepassing
van dit proc6dd leidt nogal vlug tot buitenissigheid" (1997:.1565). Inderdaad doet voorwaartse
samentrekking op woordniveau vaak vreemd aan. Mijns inziens heeft dat te maken met de interpretatie
van voorwaaftse samentrekking en niet met de syntaxis ervan. In het linkerlid wordt immers een volledig
woord gegeven en er wordt hooguit in de uitspraak, door middel van accent, een aanwijzing voor gegeven
dat een deel daarvan nodig is voor de interpretatie van het tweede deel van de nevenschikking. In
achterwaartse samentrekking daarentegen, die heel gebruikelijk is en allerminst vreemd aandoet, wordt in
het linkerlid een onvolledig woord genoemd, dat in het rechterlid wordt afgemaakt. De interpretatie
daarvan wordt zowel in geschrift, door middel van een verbindingsstreepje, als in woord, door middel van
de accentuering van het linkerlid, in goede banen geleid.
(i) tulpen- en narcissenvelden
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gemeenschappelijke element a, dat wil zeggen dorps- respectievelijk gele, staat niet
op een positie buiten de coordinatie, maar neemt een positie in binnen het eerste lid
van de cocirdinatie. In (3.21) kan a dan ook geen betrekking hebben op c, in
tegenstelling tot a in de voorbeelden (3.16) -(3.18) waar het wdl buiten haakjes staat.

Op dezelfde wijze kan de onmogelijkheid verantwoord worden de volgende
voorbeelden als voorwaartse samentrekking te interpreteren. De voorbeelden zijn
afkomstig uit de ANS (1991:1572), die ze slechts noemt en niet verklaart.3

(3.22) Ze droegen ofwel gele dassen ofwel jasjes. (ofwel ab ofwel c)
(3.23) Ze droegen zowel gele dassen als jasjes. (zowel ab als c)

Ook in deze voorbeelden staat het element gele (a in de afkorting) op een positie
binnen het eerste lid van de cocirdinatie en kan daarom geen betrekking hebben op
het tweede lid.o

Zoals gezegd, leidt de ANS constructies als (3.13)-(3.15) door middel van een
deletieregel van coordinaties van volledige constituenten af. In deze parugraaf zal
daarentegen worden aangetoond dat deletie niet noodzakelijk is om deze
constructies af te kunnen leiden.

Omdat het gemeenschappelijke element in deze constructies op een positie staat
perifeer aan de coordinatie en het ingevuld zou kunnen worden op een positie in het
tweede lid (en in de eventueel daaropvolgende leden) perifeer aan het
betrekkingswoord kan voorwaartse samentrekking als basisgegenereerde coordinatie
worden geanalyseerd. Neijt (1979) bepleit zo'n basisgenerering voor vormen van
voorwaartse samentrekking op constituentenniveau. Deze analyse neem ik over en
acht die van toepassing op soortgelijke constructies op woord- en
woordgroepsniveau.

(3.14a) ldorps [s pleinen] en [N straten]l
(3.15a) lgele lyljassenl en [pdassen]l

3 De ANS merkt over de volgende voorbeelden op dat er geen sprake kan zijn van voorwaartse
samentrekking (p. 1572). Het zou in deze voorbeelden gaan om ongespecificeerdeiasjes.

Ze droegen gele dassen in plaats van jasjes.

Ze droegen meer gele dassen danjasjes.
Beide voorbeelden kunnen volgens mij echter w6l geinterpreteerd worden als constructies waarin gele ook
betrekking heeft op ja.y es, zeker wanneer beide substantieven geaccentueerd zijn. Deze interpretatie komt
overeen met de positie van gele in (i) en (ii) , die niet alleen als een onderdeel van het eerste lid kan
worden geanalyseerd, maar ook als een positie perifeer aan de gehele coordinatie. Soortgelijke
voorbeelden zijn gegeven in (iii) en (iv), waar de beperking van gespierde tot het substantief armen ook
om semantische redenen onaannemelijk is.

(i)
(ii)

(iii)
(iv)

Z4heeft meer groene rokken dan broeken.
Zij heeft gespierde arrnen in plaats van benen.

o De onmogelijkheid gele in (.3.22) en (3.23) te betrekken op jasjes volgt ook uit de in paragraaf 2.6

genoemde restrictie van initiele coordinatoren slechts maximale projecties te verbinden.
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Basisgenerering van deze constructies maakt het noodzakelijk niet-maximale
projecties als complement van rekenkundige betrekkingswoorden toe te staan. Door
de karakterisering van Co en Insub uit paragraaf 2.6 als doorgevers in plaats van
selecteerders is dat mogelijk. In tegenstelling tot subordinatieve betrekkingswoorden
selecteren rekenkundige betrekkrngswoorden immers niet bepaalde categorieEn,
maar spelen kenmerken van een lid van de verbinding aan de andere leden door. Tot
die kenmerken behoort ook het structurele niveau van een constituent.

Niet als basisgegenereerde codrdinatie te analyseren zljn in Neijts studie
corirdinaties van een actieve en een passieve zin als die in (3.24).

(3.24) John was hunting lions and was frightened by snakes.

Omdat in Neijts studie actieve zinnen gestructureerd worden als in (3.25) en
subjecten van passieve zinnen worden gegenereerd in de VP, kan (3.24) niet als een
basisgenereerde coordinatie van VP's worden geanalyseerd.

(3.2s)

NP VP

Neijt is dan ook gedwongen (3.24) te beschouwen als een cocirdinatie van S'en
waarop voorwaartse samentrekking moet zijn toegepast om het subject in het tweede
lid te kunnen deleren.

(3.26) John was hunting lions and (he) was frightened by snakes.

Sinds de jaren tachtig heeft men binnen de generatieve grammatica de structuur voor
zinnen aanzienlijk veranderd. De subjects-NP wordt niet meer direct onder S

gegenereerd, maar op een positie binnen VP of TP. Verder is S vervangen door
functionele projecties die allemaal volgens het X'-schema zijn gestructureerd.s In
deze andere zinsstructuur is voorwaartse samentrekking niet meer noodzakelijk om
(3.24) af te kunnen leiden, zoals de volgende structuur laat zien.6

5 Zie onder andere Bennis & Hoekstra (1989), Haegeman (1994), Van Zonneveld (1994a) voor een
motivatie van de functionele projecties CP en IP en bij de laatste ook voor die van TP,

6 De structuur van het passieve predicaat is gebaseerd op de structuren die Burton & Grimshaw (1992) en
McNally (l 992) daarvoor presenteren.
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(3.24) is in deze structuur opgevat als een codrdinatie van I'-s. De perifere positie die
John in deze structuur inneemt, kan verantwoord worden door een simultane
extractie daarvan uit beide leden van de coordinatie, zoals met pijlen in (3.27) is
aangegeven. Deze simultane extractie, die al ter sprake is gekomen in paragraaf
2.3.1 en sinds Ross (1967) bekend staat als Across-the-Board- extractie (ATB-
extractie), verantwoordt ook verplaatsingen van andere elementen dan subjecten uit
een codrdinatie, zoals een gemeenschappelijk object in (3.28).

(3.28) Dat boekl heeft Jan t; gekocht en heeft Marie t1 gelezen.

Met behulp van een zinsstructuur als in (3.27) en ATB-extractie is ook een

verantwoording zonder voorwaartse samentrekking mogelijk van zin (3.29)
waarvoor Klein (1986), uitgaande van de zinsstructuur in (3.25), voorwaartse
samentrekking moet aannemen.

(3.29) Jan danstel rond t1 en zong, mee t;.
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Beide werkwoorden danste en zong zijn zoals aangegeven in (3.29) vanuit de
zinsfinale positie naar de tweede zinspositie verplaatst.T De partikels rond
respectievelljk mee zijn op de oorspronkelijke posities achtergebleven. De finiete
werkwoorden worden in de zinsstructuur (3.25) direct onder S tussen NP en VP
geplaatst. Deze verplaatsing maakt een analyse van (3.29) als een coordinatie van
VP's onmogelijk. Verplaatsing van de V's uit zo'n co<irdinatie schendt immers de

ATB-conditie op extractie uit co6rdinatie: twee niet-identieke elementen zouden in
dat geval moeten worden verplaatst. Bovendien levert die verplaatsing een
ongewenst resultaat op.

(3.30) * Jan danstei zongi [yptlrond] en [vp t1 mee].

Volgens Klein moet (3.29) dan ook geanalyseerd worden als een coordinatie van
S'en.

(3.3 I ) [s Janp danstel ti rond] en [5 hijl zonS,! mee].

De afwezigheid van het subject in (3.29) kan dan niet anders
van voorwaartse samentrekking verantwoord worden.

Uitgaande van een zinsstructuur met functionele projecties
conform (3.27), als een coordinatie van I'-s geanalyseerd.t

dan door toepassing

wordt (3.29) echter,

'Klein gaat uit van een analyse van het Nederlands als SOV-taal zoals die door Koster (1980) wordt
verdedigd. ln voetnoot l0 van hoofdstuk 2 is gewezen op een andere analyse, namelijk die van Zwart
(1993) die binnen het minimalistische kader het Nederlands als SVO-taal beschouwt.

t De hier gepresenteerde strucruur voor Nederlandse zinnen is overgenomen uit Van Zonneveld (1994a).
Hij wijkt af van de standaardanalyse van Nederlandse hoofdzinnen in het GB-model, waarin het
werkwoord in zinsfinale positie wordt gegenereerd, zijn inflectiekenmerken krijgt toegewezen via I, dat
rechts van het werkwoord wordt gegenereerd, en naar C wordt verplaatst. ln plaats daan an beschouwt hij
hoofdzinnen als [P's en bijzinnen als CP's (zie par. 2.6). Een ander verschil tussen de structuur van Van
Zonneveld en de standaardstructuur is de positie van het subject. In de laatste wordt het subject als
specificeerder van de VP gegenereerd. Van Zonneveld plaatst het subject in de specificeerderspositie van
TP, de projectie die de inflectiekenmerken herbergt. Het subject treedt immers alleen op bij een finiet
werkwoord en niet bij een infinitief.

Voor een uitvoerige discussie van de structuur van Nederlandse hoofd- en bijzinnen verwijs ik naar
onder andere Bennis & Hoekstra (1989), Zwart (1993), Haegeman (1994),Van Zonneveld (1994a). Voor
dit onderzoek is slechts van belang dat de huidige structuren, welke dan ook uiteindelijk de juiste zal
blijken te zijn, ATB-analyses toelaten van zinnen die voorheen problematisch waren.
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In de bovenstaande structuur zijn de werkwoorden binnen hun eigen lid verplaatst
vanuit VP naar de I-positie. Het gemeenschappelijke subject Jan is ook hier niet
gedeleerd, maar door middel van ATB-extractie simultaan uit beide leden verplaatst
naar de [Spec,IP] -positie.

Met behulp van deze zinsstructuur kan ook het volgende contrast verklaard
worden.

(3.33) dat Johan en danste en zong.
(3.34) * Johan en danste en zong.

De ongrammaticaliteit van (3.34) die I.{eUt (1979:11) toeschrijft aan een schending
van de ATB-conditie (er zouden niet-identieke werkwoorden verplaatst zijn) en
Klein als een codrdinatie van verschillende categorieen analyseert (een VP en een

S), kan worden geanalyseerd als een schending van de conditie dat initiele
coordinatoren slechts maximale projecties als leden toestaan (zie par. 2.6). In (3.34)
zijn immers geen maximale constituenten verbonden, maar I'-s. Aan die conditie is
w6l voldaan in (3.33) waarin twee VP's codrdinatief zljn verbonden.

Volgens Klein (1986) volgt de noodzaak tot voorwaartse samentrekking verder
uit de niet-toepasbaarheid ervan in (3.35).
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(3.35) * Jan zette de plaat op in plaats van afdraaide.
(3.35a) Jan zette de plaat op in plaats van dat hij hem afdraaide.

Voorwaartse samentrekking vereist dat de elementen die gedeleerd worden, evenals
de elementen die er identiek aan zijn, zich op perifere posities in de leden van de

verbinding bevinden. In (3.35a) is dat niet het geval. De bijzinsvolgorde van de zin
die volgt op in plaats van ts niet in overeenstemming met die van de hoofdzin en

voorwaartse samentrekking kan dan ook niet worden toegepast om (3.35) eruit af te
leiden. Voor de ongrammaticaliteit van (3.35) kunnen daarentegen ook andere
redenen worden aangevoerd. Wanneer in plaats van hier overeenkomstig Co als
doorgever van kenmerken fungeert, verbindt het twee verschillende categoriedn, een

IP en een VP wat tot ongrammaticaliteit leidt. Wanneer in plaats van net als Sub in
deze zin een selecteerder is, wordt het gevolgd door een categorie die niet als
complement van Sub mag optreden. Voor beide verklaringen is geen voorwaartse
samentrekking noodzakelij k.

Een verdere ondersteuning van een grammatica zonder voorwaartse
samentrekking vormen de volgende data, die juist problematisch zijn in een

grammatica m6t voorwaartse samentrekking.

(3.36) * En Jan danste rond en zong mee.

Om de afleiding van (3.36) te kunnen voorkomen in een grammatica met de regel
voorwaartse samentrekking moet die regel vergezeld gaan van een conditie die de

toepassing ervan verbiedt in initiele codrdinatie. De ongrammaticaliteit van (3.36)
kan echter ook worden toegeschreven aan een schending van een conditie, die ik
hierboven al genoemd heb en die zowel in een grammatica met als in een zonder
voorwaartse samentrekking aanwezig moet zijn, namelijk die op het maximale
karakter van de leden van initiEle co6rdinatie. Het tweede lid in (3.36) is een I' en
maakt zo de coordinatie ongrammaticaal. Is dit lid wel maximaal, zoals in (3.36a),
dan is de coordinatie ook grammaticaal.

(3.36a) En Jan danste rond en hij zong mee.

Ook de volgende zin met een gekwantificeerde NP vormt een probleem voor
voorwaartse samentrekking (zie Godard 1989).

(3.31) Elke studentiw&s op tijd aanwezig en zal zijnl tentamen nu vermoedelijk
bijna af hebben.

Volgens de Bindingstheorie kunnen een gekwantificeerde NP en een pronomen
coreferentieel zijn, wanneer het pronomen door de brjbehorende NP wordt ge-c-
commandeerd, zoals in (3.38).

(3.38) Elke studentl heeft zijnl tentamen af.
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(3.39) * Elke studentl was op tljd aanwezig en hij' heeft zijni tentamen nu
vermoedelijk bijna af.

In (3.39) wordt hij nret door elke student ge-c-cornmandeerd en coreferentie tussen

beide is dan ook uitgesloten.e
Op grond van de gramrnaticaliteit van (3.37) kan worden geconcludeerd dat het

possessief pronomen zijn wel door elke student ge-c-commandeerd wordt. Wanneer
we ervan uitgaan, als in Kleins analyse, dat in (3.37) een subject in het tweede lid is
samengetrokken, dan is het dat subject dat het possessief pronomen zijn c-
commandeert. Problematisch bhlft in die analyse echter de coreferentierelatie tussen

dat subject in het tweede lid en het gekwantificeerde subject in het eerste, net als dat
in (3.39) het geval is.

De coreferentie van het gekwantificeerde subject en het possessief pronomen eyn
in (3.37) is echter onproblematisch wanneer er geen samengetrokken subject in het
tweede lid verondersteld wordt, maar (3.37) volgens de hierboven gegeven
structuren als een coordinatie van I'-s wordt geanalyseerd. Het subject elke student
bevindt zich in dat geval in [Spec,IP]-positie, van waaruit dat het possessief
pronomen in het tweede lid kan c-commanderen.

Niet elk pronomen hoeft door een kwantificerend element te worden ge-c-
commandeerd om dezelfde index te kunnen dragen. Er zljn ook zogenoemde vrije
pronomina. Deze treden op blj kwantificerende elementen als weinig.

(3.40) Weinig studentenl hebben dit boek gelezen en zei kunnen dit navertellen.
(3.41) Weinig studenten hebben dit boek gelezen en kunnen het navertellen.

In gevallen als deze maakt het semantische verschil tussen de coordinatie met twee
expliciete subjecten en die met 66n, voorwaartse samentrekking onaannemelijk. In
(3.41) is sprake van 66n groep studenten waarop beide predicaten (lezen en
navertellen') van toepassing zrjn.Deze bewering sluit niet het bestaan van een groep
studenten uit die het boek wdl gelezen hebben, maar het niet meer na kunnen
vertellen. (3.40) doet dat wel. Het impliceert dat er in totaal slechts weinig studenten
zrjn waarvoor geldt dat ze dit boek gelezen hebben. Wanneer (3.41) door
voorwaartse samentrekking van (3.40) zou ztln afgeleid, zouden we verwachten dat
beide zinnen dezelfde semantische interpretatie zouden hebben. (3.41) kan
daarentegen als een coordinatie van I'-s worden geanalyseerd met het subject weinig
studenten op de [Spec,IP]-positie, van waaruit het beide predicaten in zijn bereik
heeft. (3.40) kan worden geanalyseerd als een codrdinatie van IP's.

Ik heb in deze paragraaf aangetoond dat een deletieregel van voorwaartse
samentrekking niet noodzakelijk is om constructies van het type a (b + c) af te
kunnen leiden. Constructies als deze op woord- en woordgroepsniveau kunnen als

basisgegenereerde coordinatie worden geanalyseerd. In het geval van een
zinscoordinatie kan dat patroon worden afgeleid door ATB-verplaatsing van het

e ln hoofdstuk 4, waar de rol van de semantische gelijkwaardigheid bij bindingsrelaties besproken zal
worden, zullen voorbeelden aan de orde komen waarin pronomina niet door een coreferente,
gekwantificeerde NP gecommandeerd hoeven te worden.
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gemeenschappelijk element uit beide leden naar een positie perifeer aan de
cocirdinatie. Op woord- en woordgroepsniveau is de mogelijkheid van dit type
constructies toegewezen aan de eigenschap van Co en Insub hun complement niet te
selecteren, maar er bepaalde kenmerken aan door te geven. Tot die kenmerken
behoort ook het projectieniveau. Dezelfde eigenschap is ook van belang voor deze
constructies op zinsniveau. In de daarvan gegeven voorbeelden zijn immers twee I'-s
codrdinatief verbonden, zoals de structuren (3.27) en (3.32) laten zien. De volgende
vraag is nu hoe ATB-extractie met deze syntactische eigenschap in verband gebracht
kan worden en daaruit volgend, wat de relatie is tussen ATB-extractie en
rekenkundige betrekkingswoorden. Daarover gaan de volgende paragrafen.

3.2.2De Coordinate Structure Constraint als semantische conditie

De in de vorige paragraaf besproken ATB-extractie is een uitzondering op de

Coordinate Struc ture Constraint.

Coo rdinate Structure Constraint ( CSC )
In a coordinate structure, no conjunct may be moved, nor may any element
contained in a conjunct be moved out of that conjunct. (Ross 1967:89)

Deze beperking verbiedt de enkelvoudige extractie van bijvoorbeeld klarinet rn
(3.42).

(3.42) Peter speelt klarinet en Marie zingt in een bandje.

$.aZa) * Het is klarinetl dat Peter ti speelt en Marie in een bandje zingt.

ATB-extractie, een simultane extractie van een element uit alle leden van de
verbinding, is wel mogelijk uit een coordinatie.

(3.43) Ik weet wati Johan tispeelt en Mark altijd al tl heeft willen bespelen.

De CSC is, zoals de naam al aangeeft, niet van toepassing op subordinatieve
structuren. In die structuren kan dan ook een element uit 66n lid geextraheerd
worden, zoals in (3.44) en leidt ATB-extractie tot ongrammaticaliteit, zoals in
(3.4s).

(3.44) Waty heeft Hella t1 gekocht nadat ze geld gekregen had van Petra?
(3.45) * Wat heeft Hella t1 gekocht nadat ze ti bij Petra gezien had?

De CSC, die oorspronkelijk door Ross als een syntactische conditie is geformuleerd,
wordt door onder andere Culicover & Jackendoff (1997:207) gekarakteriseerd als
een semantische conditie:
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The CSC then requires ATB extraction from a semantically coordinate
construction, and allows asymmetric extraction from either conjunct when
semantic parallellism does not obtain.

Deze stelling wordt door Culicover & Jackendoff aangetoond voor 66n specifieke
constructie in het Engels, namelijk implicatieve cocirdinatie. Het volgende voorbeeld
laatzien dat hieruit enkelvoudige extractie mogelijk is.

(3.46) That is one rock stari that I see another cover story about ti and I'll
scream."'

One rock star is uit het eerste lid van de verbinding geextraheerd. De codrdinatie
draagt de implicatieve betekenis: if I see another cover story about one rock star, I'll
scream. Ook de volgende voorbeelden, gebaseerd op die uit Lakoff (1986),
illustreren enkelvoudige extractie uit nevenschikking.

(3.47) Whatl did he go to the store and buy t1?

(3.48) How man! coursesi can you take ti for credit, and still remain sane?

Dat het de asymmetrische betekenis van deze constructies is die enkelvoudige
extractie mogelijk maakt, laten Culicover & Jackendoff zien aan de hand van de

volgende vergehjking van een implicatieve nevenschikking met een nevenschikking
met een symmetrische betekenis. Uit deze laatste is enkelvoudige extractie
uitgesloten.

(3.49) This is the senatoq that the Mafia pressured ti and the senate voted for
health care.

(3.50) * This is the senatori that both the Mafia pressured t1 and the senate voted
for health care reform.

Deze stelling is ook houdbaar voor de voorbeelden (3.47) en (3.48). Ook die
codrdinaties drukken geen zuiver conjunctieve betekenis uit. In (3.47) wordt een

temporeel verband gelegd en in (3.48) een concessief. Uit beide voorbeelden is

enkelvoudi ge extractie toegestaan.

Voorbeelden van enkelvoudige extracties uit coordinaties in het Nederlands zijn
de volgende. "

(3.51) Ik weet watl je hem t; niet moet zeggen of hij wordt razend.
(3.52) [Hoeveel uur]1 kun je op 66n dag ti studeren en daarbij toch vrolijk

blijven?

tn De grammaticaliteitsoordelen van de Engelse voorbeeldzinnen zijn overgenomen uit de studies waaruit
de voorbeelden afkomstig zijn.

" In tegenstelling tot het Engels is in het Nederlands alleen extractie uit het eerste lid van een

asymmetrische nevenschikking mogelijk en niet uit het tweede lid, het complement.

111
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(3.53) [Hoe vaak]1 heeft hij nou al ti gezegd op te houden met drinken en is
vervolgens doodleuk naar de kroeg gegaan?

(3.54) Tegenwoordigl repareert mijn oom t1 radio's en verkoopt die tegen
afbraakprijzen op de markt.

Dat de asymmetrische betekenis van een cocirdinatie inderdaad van invloed is op de
mogelijkheid tot enkelvoudige extractie laten ook deze Nederlandse voorbeelden
zien. (3.51) is net als (3,46) een voorbeeld van implicatieve codrdinatie. De
betekenis kan omschreven worden als: hij vertelde mij dat wanneer je hem dat zegt,
dat hij dan razend wordt. Wanneer van (3.51) een codrdinatie met een disjunctieve
betekenis gemaakt wordt, dan is enkelvoudige extractie daaruit niet toegestaan.

(3.51a) Of jrj moet hem dat niet zeggen of hij wordt niet razend.
(3.5lb) * Wati moet jU of hem ti niet zeggen of hij wordt niet razend?

In (3.52) is sprake van een VP-coordinatie, uit wier eerste lid het wh-element
hoeveel uur is geextraheerd, zoals is aangegeven in (3.55).

(3.55) Hoeveel uurl kun je op een dag [yp t1 studeren] en [yp daarbij toch vrohlk
blijvenl?

Deze coordinatie drukt een concessief verband uit. Laten we de adverbia daarbij en

toch dte dit betekenisverband expliciteren, weg, dan is deze concessieve relatie niet
meer prominent aanwezig en is het resultaat in tegenstelling tot (3.55) marginaal.

(3.56) ? Hoeveel uurl kun je op een dag t1 studeren en vrolijk blijven?

(3.53) en (3.54) zijn voorbeelden van zogenaamde SGF-corirdinatie (= subject gap
in fronted finite verb coordination).11 Deze constructies zijn uitzonderlijk ten
opzichte van andere cocirdinaties vanwege het veronderstelde subjectgat achter het
werkwoord in het tweede lid van de coordinatie.

(3.57) Tegenwoordig repareert mijn oom radio's en (-) verkoopt (-) die tegen
afbraakprijzen op de markt.

Dit subjectgat schendt de in paragraaf 3.2.1 genoemde periferieconditie, die bepaalt
dat slechts gemeenschappelijke elernenten op een positie perifeer aan het
betrekkingswoord samengetrokken dan wel ingevuld (afhankelijk van de aard van de
samentrekkingsregel) kunnen worden. Bovendien neemt ook het
gemeenschappelijke element in deze zin geen perifere positie in, wat volgens de
ANS wel gebruikelijk is (zie ook par. 3.2.1).In (3.57) staat het gemeenschappelijke
deel mijn oom op een positie binnen het eerste lid en niet op een positie perifeer
daaraan.

In Van Zonneveld (1992b), Sturm (1995a) en de ANS (1991) worden
argumenten aangedragen tegen dit subjectgat achter het finiete werkwoord in het

'2 Dezeterm gaat terug op ongepubliceerd werk van Hohle (1983).
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tweede lid. Op de eerste plaats gedraagt het finiete werkwoord zich alsof het subject
er aan voorafgaat en er niet op volgt, zoals duidelijk is wanneer je het subject vormt.

(3.58) Daarna sta je op en herkent/*herken niets meer.

Op de tweede plaats mag het subject niet afwezig zljn in corirdinaties waarin de

eerste positie van het tweede lid bezet is. De ongrammaticaliteit van (3.59) is in
tegenspraak met een verondersteld niet-perifeer samengetrokken subject in (3.57).

(3.59) * Zwijgend zit ik daar en somber kijk uit het raam.
(Sturm 1995a:205)

Een derde argument is het beperkte bereik van de meeste elementen op de eerste
positie van dit soort cocirdinaties tot alleen het eerste lid. Het kan dan ook niet altijd
in het tweede lid worden ingevuld.

(3.60) "Je moet mijn pen nog ergens hebben", zei ik en schaamde me licht.
(3.60a) * "Je moet mijn pen nog ergens hebben",zeirk en "Je moet mijn pen nog

ergens hebben", schaamde ik me licht.
(Van Zonneveld 1992b:404)

(3.61) Opeens draaide ik me om, riep hees: "Ik
langzamerhand tot bezinning.

(3.61a) * ...en opeens kwam ik toen langzamerhand tot
(ANS t997:1589)

In plaats van een subjectgat achter de persoonsvorm nemen Sturm en Van
Zonneveld aan dat in deze SGF-coordinaties conform de periferieconditie een

subject is samengetrokken rechtsperifeer aan het betrekkingswoord, zoals in (3.62).

staak ook" en kwam toen

bezinning.

(3.62) Tegenwoordig repareert mijn oomi radio's en (hij1) verkoopt die tegen
afbraakprijzen op de markt.

In die constructie staat het gemeenschappelijke deel mijn oom echter niet in een
perifere positie. Aan deze eis moet mijns inziens wel worden voldaan om
ongrammaticale samentrekkingen als die in (3.63) te voorkomen.

(3.63) * Tegenwoordig repareert mijn oom radio'si en (radio's1) verkoopt hij tegen
afbraakprijzen op de markt.

In de vorige paragraaf heb ik argumenten aangedragen tegen een deletieregel van
voorwaartse samentrekking. Coordinaties met een gemeenschappelijk en slechts

eenmaal genoemd subject zijn daar geanalyseerd als basisgegenereerde I'-
coordinatie met een ATB-verplaatst subject. (3.53) en (3.54) kunnen we ook op deze
manier analyseren, zoals is aangegeven in (3.64) en (3.65).
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(3.64) Htji [r heeft nou al zo vaak t1 gezegd op te houden met drinken] en [1 is
vervolgens doodleuk ti aosr de kroeg gegaan].

(3.65) Mijn oomi [l repareert tegenwoordig t1 radio's] en [1'verkoopt t1 die tegen
afbraakprij zen op de marktl.

De sporen geven de positie aan waarin het subject wordt gegenereerd ([Spec,TP], zie
(3.32)). Het subject neemt een positie in perifeer aan de coordinatie ([Spec,IP]) en
zo'tr conform de periferieconditie ingevuld kunnen worden op een positie
rechtsperifeer aan het betrekkingswoord.

(3.66) Hij heeft nou al zo vaak gezegd op te houden met drinken en hij is
vervolgens doodleuk naar de kroeg gegaan.

(3.67) Mtjn oom repareert tegenwoordig radio's en hrj verkoopt die tegen
afbraakprijzen op de markt.

De vraag is nu hoe (3.53) en (3.54) uit (3.64) en (3.65) kunnen worden afgeleid. Dat
kan door een enkelvoudige verplaatsing uit het eerste lid van deze coordinaties,
zoals die ook in (3.51) en (3.52) heeft plaatsgevonden.

(3.68) Hoe vaa\ heeft hU' [,,nou al ! t1 gezegd op te houden met drinken] en [1is
vervolgens doodleuk t1 naar de kroeg gegaan]?

(3.69) Tegenwoordig; repareert mijn oomi [y' ti t1 radio's ] en [1, verkoopt t1 die
tegen afbraakprijzen op de marktl.'3

Dezeenkelvoudige verplaatsing is mogelijk, wanneer die, net als in andere gevallen
van asymmetrische extractie uit codrdinatie, vergezeld gaat van een niet-
conjunctieve of -disjunctieve betekenis van de cocirdinatie. De bevindingen van
Sturm (1995a) en de reactie daarop van Van Zonneveld (1996) wijzen ook in die
richting. Sturm laat zien dat deze SGF-codrdinatie gebonden is aan een
continuatieve betekenis. Die betekenis kan worden geExpliciteerd door middel van
een parafrase met om...vetvolgens.

(3.70) Hoe vaak heeft hij nou al niet gezegd op te houden met drinken om
vervolgens doodleuk naar de kroeg te gaan?

(3.71) Tegenwoordig repareert mijn oom radio's om ze vervolgens tegen
afbraakprijzen op de markt te verkopen.

Yan Zonneveld bekritiseert de toepasbaarheid van deze om...vervolgens- test op dlle
zogenaamde SGF-constructies. Hij erkent echter wel dat "er toch een zekere relatie
moet bestaan tussen de conjuncten van een SGF-nevenschikking" (p. 47).}Jij noemt
het volgende voorbeeld dan ook onacceptabel, omdat "er helemaal geen verband
tussen de conjuncten zit" (p.a8).

'' Door de enkelvoudige verplaatsing van hoe vaak respectievelijk tegenwoordig moet ook het
werkwoord worden veqplaatst om het de tweede zinspositie in te kunnen laten nemen. Omwille van de
duidelijkheid is deze verplaatsing niet aangegeven in (3.68) en (3.69).
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(3.72) * Morgen hebben we vrij en gaan nu alvast plannen maken.

De noodzaak van een kwalitatief verband tussen de leden van een codrdinatie is ook
waarneembaar in de jalnee-vragen in (3.73)-(3.75).

(3.73) * Haat de koning geschiedschrijvers en bewondert dichters?
(3.74) Loop je werkelijk in de WW en klust daar gewoon bij?
(3.7 5) Haalt hrj je vanavond op en brengt je ook weer thuis?

In deze voorbeelden is het werkwoord enkelvoudig uit het eerste lid van een

codrdinatie met een ATB-geExtraheerd subject verplaatst, zoals voor (3.75)
weergegeven in (3.16).

(3 .7 6) Haaltl hij, [, t1 t1 j e vanavond op] en [1 brengt ti j e ook weer thuis] ?

De kwantitatieve betekenis van de codrdinatie rn (3.73) staat zo'n enkelvoudige
extractie niet toe, de kwalitatieve van (3.74) en (3.75) wel.

Tot slot nog een opmerking over het beperkte bereik van het element in de eerste
zinspositie in deze zogenoemde SGF-codrdinaties (zie (3.60) en (3.61)). In de in
deze parugraaf gepresenteerde analyse wordt dat element enkelvoudig uit het eerste
lid van de coordinatie verplaatst. Het neemt oorspronkelijk dan ook geen positie in
het tweede lid in en kan daar ook niet worden ingevuld ((3.60a) en (3.61a)). Het
beperkte bereik van dit element vormt voor Van Zonneveld (1992b) een reden dit
element ook binnen het eerste lid te situeren en deze cocirdinaties als codrdinaties
van IP's te analyseren. De eerste zinspositie die dat element in de hier
gepresenteerde analyse inneemt, lijkt met het beperkte bereik daarvan in strijd. Het
domineert immers vanuit die positie de hele cocirdinatie. Problematisch is dat
volgens mij echter niet. Het duidt daarentegen op de overeenkomst tussen deze
nevenschikkende structuren met een enkelvoudige extractie aan de ene kant en

subordinatieve structuren aan de andere. Een element dat uit een subordinatieve
structuur geextraheerd wordt, staat immers ook op zo'n positie waar het de hele
subordinatie domineert zonder dat het in het gesubordineerde deel invulbaar is.

(3.77) Wati zei Karel ! toen hij Marie ontmoette?
(3.77a) * Karel zei dat; toen hij Marie datl ontmoette.

SGF-coordinaties heb ik daarmee geanalyseerd als uitingen van het verschdnsel van
enkelvoudige extractie uit coordinaties met een asymmetrische betekenis. Het
belang van de semantiek voor ATB-extractie kan ook omgekeerd aangetoond
worden aan de hand van de volgende verbindingen.

(3.78) Waarl is hij in plaats van tl blij mee, teleurgesteld t1 over?
(3.79) Waarl is hij behalve ti blij mee, ook enigszins teleurgesteld t1 over?
(3.80) Waar; is hij niet bedroefd tl over laat staan ! tevreden over?
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De betrekkingswoorden in deze verbindingen drukken, zoals uiteengezet is in
hoofdstuk 1, een conjunctieve betekenis uit. Ondanks de subordinatieve structuur
ervan (zie hoofdstuk 2), is ATB-extractie uit deze verbindingen toegestaan.

Afhankelijk van de semantiek kan een subordinatieve verbinding zich dus met
betrekking tot ATB-extractie coordinatief gedragen en een codrdinatieve verbinding
subordinatief. De stelling van Culicover & Jackendoff dat de CSC een semantische
conditie is en geen syntactische is daarmee ook voor het Nederlands aangetoond. De
CSC verbiedt enkelvoudige extractie uit een verbinding van semantisch
gelijkwaardige leden, maar staat die toe uit een verbinding van semantisch
ongelij kwaardi ge leden.

Betekent dit dat extractie slechts semantisch bepaald wordt? Drie soorten data
wijzen erop dat het antwoord op deze vraag ontkennend moet zijn. Op de eerste
plaats is ATB-extractie uit een coordinatie met een asymmetrische betekenis
mogelijk, terwijl een subordinatie met dezelfde kwalitatieve betekenis slechts
enkelvoudige extractie toestaat.

(3.81) Watl repareert hij t1 tegenwoordig en verkoopt hij t1 vervolgens tegen
afbraakprijzen op de markt?

(3.82) * Watl repareert hij t1 tegenwoordig waarna hij ti tegen afbraakprijzen op de

markt verkoopt?

Op de tweede plaats zijn er subordinatieve verbindingen met een conjunctieve
betekenis die geen ATB-extractie toestaan.

(3.83) * Waarl heeft Jan tlzonder dat hij ti gek op is, veel van gegeten?

Op de derde plaats is uit de volgende verbindingen met rekenkundige
betrekkings woorden geen ATB -extrac tie mo gelij k.

(3.84) * Waarl was Theo in plaats van dat hlj bllj t1 rrree was, zeer teleurgesteld t1

over?
(3.85) * Waarl heeft Theo zich meer zorgen ti over gemaakt dan dat hij verheugd t1

over was?
(3.86) * Waarl was Theo behalve dat hij zich zorgen t1 oV€r heeft gemaakt, ook

zeer blij ti over?

Blijkbaar ztjn er bij extractie naast semantische factoren ook syntactische werkzaam.
Die zullen in de volgende paragraaf worden behandeld.

3.2.3 Syntactische beperkingen op ATB-extractie

De in de vorige paragraaf besproken extractiemogelijkheden uit coordinatie en
subordinatie zl1n hieronder nog eens schematisch weergegeven. Met een
doorlopende pijl wordt een mogelijke extractie aangegeven, met een onderbroken
pijl een onmogelijke.
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Co/Insub 2.XSubY

<- --i. . .....j 
i

+---.--------j- ------------------ -----l

1. ATB-extractie uit een verbinding met Co is mogelijk, evenals uit een
verbinding met Insub. Een enkelvoudige extractie uit het eerste lid is
mogelijk, wanneer de leden van de verbinding semantisch ongelijkwaardig
zljn.
2. ATB-extractie uit een verbinding met Sub is uitgesloten, enkelvoudige
extractie uit het eerste lid daarvan niet.

De semantische aspecten van extractie uit coordinatieve en subordinatieve
verbindingen zijn in de vorige paragraaf beregeld door de CSC als een semantische
conditie op te vatten. In deze parugraaf wordt aandacht besteed aan de syntactische
aspecten ervan.

Culicover & Jackendoft (1997) doen daarvoor een beroep op de Condition on
Extraction Domains (CED) die extractie uit subjecten en adjuncten verbiedt. De
voorbeelden die Koster (1981) presenteert tonen echter het eilandkarakter van elke
XP aan, ook als dat complementen zljn. Een aantal daarvan zljn hieronder
weergegeven.

Ltl

x
I

1.

(3.87)
(3.87a)

(3.88)
(3.88a)

zij
* ztj

heeft [pp een gesprek met Peter] afgeluisterd.
heeft [met Peter]1 [sp een gesprek t1 ] afgeluisterd.

Bill heeft [1.1p aardewerk uit AziE] vernietigd.
* Bill heeft [uit Azie]' [1qp aardewerk t1] vernietigd.

(3.89) Jan heeft veel [5u6p aanzljn vrouw] gedacht.
(3.89a) * Wiel heeft Jan veel [5u6p &irn ti ]gedacht?

Ook in andere studies is gewezen op dat eilandkarakter van XP's, zoals in Horn
(1974) (NP-constraint) en Klein & Van den Toorn (1979) (XP-beperking). Koster
presenteeft zelf de Boundingconditie op extractie. Hij laat in zijn studie zien dat deze
conditie meer voorspellingen kan doen over onmogelijke extracties dan de
Subjacentieconditie, die als generalisering van de eilandcondities van Ross (1967) is
ontworpen.'a

Deze Boundingconditie is als volgt gedefinieerd (Koster 1981:23).rs

'o Een overeenkomstige conditie is door Van Riemsdljk (1978)
Subjacency Condition, de Head Constraint, de Specified Subject
Constraint.

t5 Zie ook Koster (1957).

voorgesteld, als generalisering van de
Constraint en de Propositional Island



1r8 HOOFDSTUK 3

(3.90) y cannot be free in [B ...[, e]...1

where B is a top node.

unless:

Auxiliary Hypotheses

B = [-tense] y= [+wh]
y = [+R1

Deze conditie voorkomt de aanwezigheid van niet-gebonden lege elementen in
maximale projecties. Naast de hierboven gegeven voorbeelden voorkomt die ook
extracties als in (3.91) en (3.92).

(3.91) Hlj heeft [6pziek van spanning] naar die voetbalwedstrijd gekeken.
(3.91a) * [Waarvan]1 heeft hij ziek t1 rr&or die voetbalwedstrijd gekeken?

(3.92) Wij hebben medelijden [s,upmet [Frp [epop Frits verliefde] jongensll.
(3.92a) * [Op Frits]1 hebben wij medelijden [5u6pmet [Np lop t1 verliefde] jongensll.

Op deze Boundingconditie zijn drie uitzonderingen van toepassing. De eerste F = [-
tensel betreft een universele uitzondering. Deze laat niet-gebonden lege elementen
in infiniete zinnen toe, die door de Boundingconditie zelf worden verboden.

(3.93) It is impossible [e to walk a mile in five minutes].

Koster gaat net als Klein (1986) en Neijt (1919) nog uit van de zinsstructuur [5 NP
VPl. In de zinsstructuur van tegenwoordig (zie par. 3.2.1) kan deze uitzondering als

P = VP worden geformuleerd.'u VP wordt in die structuur immers infiniet
gegenereerd. Verder moet deze conditie wegens gangbare verplaatsingen van het
finiete werkwoord naar andere posities in de zin worden uitgebreid met de niet-
lexicale categorieen IP en TP die onder andere de inflectiekenmerken voor V
bevatten. Ook argumenten van V worden uit VP en TP naar andere posities in de zin
verplaatst. De Boundingconditie mag deze verplaatsingen niet in de weg staan.

De andere twee uitzonderingen gelden alleen voor bepaalde talen, waaronder het
Nederlands: y - [+wh] en y - [+R].Koster neemt een zinsinitiEle positie aan voor
wh-elementen. In de huidige generatieve zinsstructuren worden wh-elementen in de
specificeerderspositie van CP geplaatst. De eerste uitzondering zorgt ervoor dat die
positie een leeg element mag bevatten. +R-elementen gaan aan preposities vooraf.
De positie die ze innemen, kan volgens de tweede uitzondering ook leeg zijn.

(3.94) Waar;praatte zij [surpel over]?

r6 Zie Koster (1981:90-91) voor zijn argumenten tegen een VP-analyse voor infinitieven.
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Het zou in overeenstemming zijn met de positie van argumenten in de

specificeerderspositie van XP's, wanneer ook het R-pronomen, dat een argument
vormt van de prepositie, in die positie wordt geplaatst. In dat geval is het mogelijk
beide uitzonderingen tot 66n te reduceren: y = [Spec, SubP].'' In paragraaf 1.2 heb ik
PP en CP immers als 66n categorie Sub opgevat. Deze uitzondering staat niet alleen
extractie van R-pronomina toe, maar ook extractie uit bijzinnen, die in de

generatieve grammatica als een indirecte verplaatsing via de specificeerderspositie
van de bijzin wordt geanalyseerd.

(3.95) Watr denk je t1 dat Bill heeft t; gezien?
(3.96) [ppEen boek van Vestdijk]1 denk ik ti dat Piet t1 heeft gekocht.
(3.97) [s,up In de tuin]1 vermoed ik ti dat Peter zijn bril ti heeft laten liggen.

Extractie uit [Spec, SubP] is echter alleen mogelijk wanneer de SubP geen adjunct
is. De volgende extracties uit [Spec, SubP] zijn dan ook uitgesloten.

(3.98) * [Daar]lheeft hU [s,ur t1 na] een boek gelezen.
(3.99) * Watl lachte Marie nadat Mieke t1 gekocht had?

De aan het begin van deze paragraaf genoemde CED is naast de Boundingconditie
nodig om extractie uit deze adjuncten te voorkomen.

Samengevat, ga ik uit van de volgende uitzonderingen op de Boundingconditie.

(3.100) unless: F = VP, TP, IP y - [Spec, SubP]

Ik keer nu terug naar de verplaatsingsmogelijkheden uit onderschikkende en

nevenschikkende vertrindingen, zoals die aar het begin van deze paragraaf
schematisch zijn weergegeven. De onmogelijkheid te extraheren uit SubP wordt
voorspeld door de Boundingconditie. Net als NP en AP vormt ook SubP een

boundinggrens, mits het geextraheerde element niet uit de specificeerderspositie van
SubP afkomstig is.

(3.101) * Watl is Jan gaan slaper, [s,up nadat hij heeft t1 gekocht]?

Uit het eerste lid van een subordinatieve betrekking kan daarentegen wel een

element verplaatst worden. In het vorige hoofdstuk is SubP geanalyseerd als een

woordgroep bestaande uit een subordinatief betrekkingswoord en een complement.
X in een subordinatieve verbinding X-Sub-Y maakt geen deel uit van SubP en

extractie uit dit lid schendt dan ook niet de Boundingconditie.

(3.102) Wiq is ti gaan slapen [5,6p n&dat hij een boek heeft gekocht]?

'7 Deze conditie is in overeenstemming met het in Van Riemsdijk (1978) naar voren gebrachte idee, dat
zowel PP's als bijzinnen een ontsnappingspositie voor extracties bezitten. Zie zijn studie voor een verdere

uitwerking van extractie uit SubP en een vergelijking hiervan tussen het Nederlands en het Engels.

It9
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AgrCoP, de maximale projecties voor cocirdinaties, lijkt daarentegen geen

boundinggrens te vormen. Door ATB-extractie worden immers elementen uit beide
leden geextraheerd. Toch heeft AgrCoP niet de vrijheden die andere niet-
boundinggrenzefi, zoals VP, hebben. Zo kan het hoofd V of het complement ervan
uit VP verplaatst worden. Topicalisatie van CoP uit de complementpositie van
AgrCoP is daarentegen niet mogelijk. De verplaatsingsmogelijkheden uit
nevenschikkingen worden dan ook beter voorspeld wanneer AgrCoP w6l als
boundinggrens wordt geanalyseerd, maar in navolging van [Spec, SubP] ook [Spec,
AgrCoPl als uitzonderingspositie op de Boundingconditie wordt beschouwd.
Verplaatsing van constituenten uit het eerste lid van de codrdinatie wordt daarmee
mogelijk gemaakt en enkelvoudige verplaatsing uit het complement van AgrCoP
voorkomen.

(3.103) Je moet hem datl niet geven of hij geeft het; nooit meer terug.
(3.103a) Watq moet je hem tl niet geven of hij geeft het, nooit meer terug?
(3.103b)* Watl moet je hem dati niet geven of hij geeft t1 nooit meer terug?

CoP zelf vormt geen boundinggrens. De leden van een cocirdinatie zijn immers
gekarakteriseerd als CoP's en extractie daaruit is niet uitgesloten. De karakterisering
van Co als een doorgever in plaats van als een selecteerder is hiermee in
overeenstemming. Door de lexicale ingang van Co (2.217) (zie par. 2.6) treedt Co
immers in tegenstelling tot Sub ook niet als barriBre op voor de percolatie van
verschillende kenmerken van CoP naar zijn argument en vice versa.

(2.211) Co,betrekkingswoord, CoP [o-kenmerken]
arg Icr-kenmerken]

Deze lexicale ingang biedt samen met de regel uit (2.216) een verantwoording van
ATB-extractie.

(2.216) AgrCo, argl [u-kenmerken]
arg2 [u-kenmerken]

Door middel van (2.216) zorgt AgrCo ervoor dat zijn argumenten wat bepaalde
kenmerken betreft overeenkomen. Onder deze kenmerken kan ook extractie worden
begrepen. Op deze manier kan in het tweede lid van een cocirdinatie een spoor,
gebonden door een verplaatste constituent, verondersteld worden onder invloed van
de aanwezigheid van zo'n zelfde element in het eerste lid. Met andere woorden,
wanneer in het eerste lid van de nevenschikking een spoor optreedt, dan zorgt de
hierboven genoemde lexicale ingang van Co ervoor dat een gecoindexeerd element
in het tweede lid ook als spoor wordt weergegeven en wordt gebonden door de
verplaatste constituent. Op dit spoor in het tweede tid zijn de Boundingconditie en
de daarop geformuleerde uitzonderingen natuurlijk weer van toepassing. Zo staat het
spoor in het tweede lid van (3.104) in de specificeerderspositie van SubP en de zin is
grammaticaal. De ongrammaticaliteit van (3.105) wordt veroorzaakt door het feit dat
het spoor in het tweede lid de complementpositie van SubP bezet.
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(3.104) Waarl was hij blij t1 mee en was hij ook enigszins teleurgesteld [5usp

over]?
(3.105) * Wiel heeft Kees t; gezien en heeft Jan veel [5u5p 4"n t1 ]gedacht?

Op dezelfde manier kan de ongrammaticaliteit van (3.106) voorspeld worden: het
spoor in het tweede lid staat in de complementpositie van AgrCoP, wat de

B oundingconditie verbiedt.

(3.106) * Wati heeft Johan t1 gezien en heeft Marie [egrcor een UFO en t1 ] gezien?

Extractie uit een coordinatie in het tweede lid van een codrdinatieve verbinding is
wel toegestaan wanneer die ATB wordt toegepast, zoals in (3.107a), en de
Boundingconditie niet op een andere wijze schendt.

(3.107) Hij kent Joris; en zlj zegt dat zlj
heeft.

(3.107a) Wie kent hij t1 en zegtzrj datzlj

hemi gezien heeft en dat zij heml gekust

t1 gezien heeft en dat zij t1 gekust heeft?

Door ATB-extractie met de doorgeefeigenschap van Co en dus met de syntactische
gelijkwaardigheid van de leden in verband te brengen, kan ik voorspellen dat in
cocirdinatie een simultane extractie plaatsvindt. Uit de verplaatsingsregel Move a
volgt die simultane toepassing immers niet. Bovendien kan de semantische conditie
CSC daar niet de enige oorzaak voor zijn. Uit de volgende verbinding is immers
geen ATB-extractie mogelijk, hoewel het betrekkingswoord toch een kwantitatief
verband legt.

(3.108) * Waarl heeft Jan zonder dat hij gek t1 op is, veel t1 v?n gegeten?

verband gelegd en is ATB-Ook in de volgende voorbeelden wordt een kwantitatief
extractie toch niet toegestaan.'8

(3.109) * Ik weet w&&r; hij in plaats van dat hij blij ti ffiee was, zeer teleurgesteld t1

over was.

t8 Uitzonderingen hierop vorrnen verbindingen met de insubordinatoren dan en als, die wel ATB-extractie
uit een zinsverbinding toestaan.
(i)
(ii)

(iii)
(iv)

Zelfs in deze gevallen lijken deze betrekkingswoorden zich als Co te gedragen en als doorgever in plaats
van selecteerder op te treden. Uit dergelijke zinsverbindingen is echter nog altijd een enkelvoudige
extractie mogelijk, zonder dat er van een kwalitatieve betekenis sprake is.

Ik weet waar; hij vaker L over heeft nagedacht dan hij ti over heeft geschreven.

Ik weet waarl hij even vaak ti over heeft nagedacht als hij q over heeft geschreven.

Waarl heeft hij vaker t; over nagedacht dan hij er; over heeft geschreven?
Waari heeft hij even vaak tr over nagedacht als hij er1 over heeft geschreven?

Deze mogelijkheden maken nog eens de tussenpositie duidelijk die a/s en dan innemen tussen de
subordinatoren en de corirdinatoren,
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(3.110) * Ik weet wn4r1 hij behalve dat hij blu ti rnee was, toch ook zeer
teleurgesteld t1 over was.

(3.11l) * Ik weet w?or1 hij niet blij tlmee was, laat staan dat hij teleurgesteld t1 over
was.

De syntactische ongelijkwaardigheid van de leden is hier debet aan. In plaats van,
behalve en laat staan fungeren in deze verbindingen niet als doorgevers, maar als
selecteerders. Zoals in paragraaf 2.6 is opgemerkt, selecteren insubordinatoren TP's
en geen IP's (hoofdzinnen). Deze betrekkingswoorden kunnen in deze verbindingen
dan ook geen kenmerken van het eerste lid aan het tweede doorgeven. Dat is wel het
geval in de volgende voorbeelden.

(3.1 12) Waarl is hij in plaats van blij t; rree, ook enigszins teleurgesteld t1 over?
(3.1 13) Waarl is hij behalve blij t1ffree ook enigszins teleurgesteld over t1?

(3.1 14) Waarl is hij niet blij q mee laat staan teleurgesteld t1 over?

In (3.112)-(3.114) verbinden de insubordinatoren syntactisch gelijkwaardige leden.
Insub treedt in dit geval als doorgever van kenmerken op en kan dus ook de extractie
uit het eerste lid aan het tweede doorgeven. Een enkelvoudige extractie is uit deze
constructies zelfs niet toegestaan.

(3.llZa) + Waarl is hij in plaats van blij eri r1ee, ook enigszins teleurgesteld tl over?
(3.1 l3a) * Waari is hij behalve blij €r1tne€ ook enigszins teleurgesteld over t1?

(3.ll4a) * Waarl is hij niet blij t' mee laat staan teleurgesteld erl over?

In deze paragraaf ztjn de syntactische condities uit onderschikkingen en
nevenschikkingen besproken. De Boundingconditie samen met de CED voorkomt
extractie uit elke XP en dus ook uit SubP en AgrCoP. Als uitzondering hierop
gelden de specificeerdersposities van beide projecties. Voor ATB-extractie is verder
een beroep gedaan op de lexicale ingang van Co uit paragraaf 2.6. Deze ingang zorgt
ervoor dat het betrekkingswoord een aantal kenmerken van CoP en zijn argument
met elkaar in overeenstemming zijn. Daarnaast geeft AgrCo kenmerken van zijn ene
argument aan het andere door, zodat in een codrdinatie syntactisch gelijkwaardige
leden worden verbonden. Tot die kenmerken is ook extractie van een element uit de
specificeerderspositie van AgrCoP gerekend, waardoor dezelfde extractie uit het
tweede en eventueel andere aanwezige leden plaats kan vinden. Deze analyse van
ATB-extractie is vervolgens in verband gebracht met insubordinatoren, die net als
Co als doorgever van kenmerken kunnen fungeren en in dat geval ook ATB-
extractie toestaan. In de volgende paragraaf wordt het samenspel van deze
syntactische gelijkwaardigheid en de semantische gelijkwaardigheid van de leden uit
paragraaf 3 .2.2 uitgewerkt.
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3.2.4 Een samenspel van semantische en syntactische factoren

In het volgende schema zijn de syntactische en semantische beperkingen op
extractie uit subordinatieve en coordinatieve structuren, die in de vorige twee
paragrafen zij n besproken, bijeengezet.

Schema V Semantische en syntactische factoren bij extractie

Syntaxis Semantiek

Coiirdinatie met De Boundingconditie en CSC verbiedt enkel-
conjunctieve/disjunc- Co/Insub als doorgever van voudige extractie.
tieve betekenis en syntactische kenmerken staan
insubordinatoren extractie uit beide leden toe.

Coiirdinatie met De Boundingconditie CSC wordt niet toe-
asymmetrische en Co als doorgever van gepast.

betekenis syntactische kenmerken staan

extractie uit beide leden toe.

Niet-parallelle De Boundingconditie staat CSC wordt niet toe-
cotirdinatie enkelvoudige extractie uit de gepast.

specificeerder toe, maar Co
geeft geen kenmerken door.

Subordinatie waar- De Boundingconditie staat CSC verbiedt
onder insubordina- enkelvoudige extractie uit enkelvoudige extractie
toren die syntactisch de specificeerder toe, maar wanneer het betrek-
ongelijkwaardige le- het betrekkingswoord geeft kingswoord een kwanti-
den verbinden geen kenmerken door. tatieve betekenis uit-

drukt.

(3. I I 5)-(3. I 20) illustreren elke hierboven aangegeven mogelijkheid.

c o ri rdinati e me t c o nj unc t i ev e /di sj unc ti ev e b e t e ke ni s

(3.115) Waari is Johan blij ti om en is Freek teleurgesteld ti over?

insubordinatie
(3.1l6) Waarl is Johan in plaats van blij t1 orrl teleurgesteld t1 over?

asymme tri s c he c o ri rdinatie
(3.117) [Hoe vaak]1 heeft hij nou al ti gezegd op te houden met drinken en is

vervolgens doodleuk naar de kroeg gegaan?

niet- paralle lle c oo rdinati e

(3.118) Watl moet je hem tl niet zeggen of hij wordt kwaad?
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subordinatie
(3.I 19) Watl heeft Hella ti gezegd, nadat ze een weekend was weggeweest?

insubordinator met syntactisch ongelijkwaardige leden
(3.120) Ik weet wo&ri hij in plaats van dat hij er1 blij mee was, zeer teleurgesteld t1

over was.

Dit schema, dat een uitgebreidere versie is en van andere syntactische condities
gebruik maakt dan dat van Culicover & Jackendoff (1997), laat zien dat een

samenspel van semantische en syntactische factoren de extractiemogelijkheden uit
subordinatie en coordinatie bepalen. Zowel syntactische gelijkwaardigheid als
semantische gelijkwaardigheid spelen hierbij een ro1. De eerste is echter wel
dominant ten opzichte van de tweede. Wanneer er een conflict is tussen de syntaxis
van extractie en de semantische conditie CSC is de syntaxis uiteindelijk
doorslaggevend. Een voorbeeld daarvan vormt een insubordinator die ongelijkwaar-
dige leden verbindt ((3.120)). Op grond van zijn betekenis verbiedt CSC
enkelvoudige extractie. De syntaxis bepaalt echter dat er van het doorgeven van
eigenschappen van het eerste lid aan het tweede in deze verbindingen geen sprake
kan zijn en dat slechts enkelvoudige extractie hieruit is toegestaan. Hetzelfde geldt
voor een verbinding met het betrekkingswoord zonder dat wel een kwantitatieve
betekenis bezit, zich echter syntactisch als een subordinator gedraagt en dus geen
ATB-extractie toelaat ((3.108) uit de vorige paragraaf).

Ook voor de enkelvoudige extractie uit een asymmetrische nevenschikking in het
Nederlands is de syntaxis de dominante factor. De voorbeelden van enkelvoudige
extractie uit asymmetrische nevenschikkingen in deze en de vorige paragraaf missen
alle een element in het tweede lid dat identiek is aan het geextraheerde element in
het eerste. Is zo'n element wel aanwezig, dan is ATB-extractie vereist, ondanks de
semantische ongelijkwaardigheid van de leden.

(3.121) [Hoeveel uur]1 kun je ! studeren en daarbij vrolijk blijven?
(3.122) Wiel kon zij lange tijd hartstochtelijk ti beminnen en kon zij daarna

meedogenloos ti vermoorden?
(3.122a) * Wiel kon zij lange tijd hartstochtelijk t1 beminnen en kon zij heml daarna

meedogenloos vermoorden ?

In het eerste geval kan de extractie van hoeveel uur uit het eerste lid niet worden
overgebracht op het tweede lid, omdat daarin een identiek element ontbreekt.
Wegens de semantische ongelijkwaardigheid van de leden verbiedt de CSC in deze
verbinding de enkelvoudige extractie niet. Ondanks de asymmetrische betekenis van
de verbinding is echter in (3.122) alleen ATB-extractie mogelijk. De extractie van
wie tit het eerste lid kan en moet in die zin aan het tweede lid worden doorgegeven,
omdat daar een gecoindexeerd element aanwezig is. Vergelijk hiermee de niet-
parallelle cocirdinatie uit (3. 123).

(3.123) * Watl moet je hem t1 niet geven of je krijgt ti nooit meer terug?
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(3.123a) Wati moet je hem t1 niet geven of je krijgt hetl nooit meer terug?

125

Ook al is er een element aanwezig in het tweede lid van de verbinding dat identiek is

aan het geextraheerde, ATB-extractie is in dit geval toch niet mogelijk. Het
betrekkingswoord in niet-parallelle codrdinatie verbindt immers geen syntactisch
gelijkwaardige elementen. Ongeacht de vorm van het eerste lid, heeft het tweede lid
altijd de vorm van een hoofdzin. Co fungeert in dit type coordinatie dan ook niet als

doorgever en ATB-extractie is syntactisch uitgesloten. De semantische
ongelijkwaardigheid van de leden in niet-parallelle codrdinatie is daarmee in
overeenstemming. In hoofdstuk 4 wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze niet-
parallelle coordinaties.

Deze verantwoording van ATB-extractie maakt nog eens duidelijk waarom ik in
paragraaf 3.2.1 PG-constructies niet in navolging van Williams (1990) als

coordinatief geinterpreteerde subordinaties heb geanalyseerd om zo de toepassing
van ATB-extractie in deze constructies te kunnen verklaren. (3.724) en (3.125) zijn
twee voorbeelden van PG-constructies.

(3.124) ? Watl heeft hij na ti uitgelezen te hebben, t; weggegooid?
(3.125) ? Wat; heeft hij in plaats van ti op te eten, ti weggegooid?

De insubordinatoren gedragen zich in dit geval hetzelfde als de subordinatoren. Ze
treden niet als doorgevers van kenmerken op en verbinden geen syntactisch
gelijkwaardige leden. Zoals in het schema hierboven is weergegeven, is extractie uit
SubP's niet mogeluk. ATB-extractie is uit deze constructies dan ook in principe niet
mogelijk. Voor de ATB-extractie die in deze constructies toch is toegepast, is in de
genoemde paragraaf een andere verklaring gegeven.

In deze paragraaf is gebleken dat het onderscheid tussen semantische
gelijkwaardigheid versus semantische ongelijkwaardigheid, dat in paragraaf I.4
gemaakt is, een belangrijke rol speelt bij extractieverschijnselen uit corirdinatieve,
subordinatieve en soortgehlke verbindingen. Daarnaast is de syntactische
(on)gelijkwaardigheid van de leden aangewezen als een bepalende factor. Met
behulp van beide aspecten is een analyse gegeven van ATB-extractie, enkelvoudige
extractie en constructies die bekend staan als voorwaartse samentrekking.

3.3 Constructies met Losse Constituenten (CLC)

In deze paragraaf staan constructies als de volgende ter discussie.

(3.126) De minister diende een wetsvoorstel in en het kamerlid een motie.

Deze constructies wijken af van die uit de vorige paragraaf doordat het
gemeenschappelijke deel (gecursiveerd) niet op een positie staat perifeer aan de

codrdinatie en het ook niet op een positie perifeer aan Co in het tweede lid kan
worden ingevuld. Kerstens (1980) oppert het idee dit soort zinnen niet door middel
van deletie van een volledige zinscoordinatie af te leiden, maar als constructies met
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'losse' constituenten te beschouwen. Zijn idee wordt in deze paragraaf met
argumenten ondersteund en verder uitgewerkt. Deze constructies zullen
dienovereenkomstig als constructies met losse constituenten (CLC) worden
aangeduid. De eerste subparagraaf bevat argumenten tegen de gebruikelijke
deletiebenadering van dit type zinnen. In paragraaf 3.3.2 stel ik vervolgens deze
alternatieve analyse van basisgenereerde losse constituenten voor. Paragraaf 3.3.3
zet de syntactische linking uiteen van deze losse constituenten aan hun correlaat in
het andere lid van de codrdinatie, paragraaf 3.3.4 de condities daarop. Omdat de
analyse van basisgegenereerde losse constituenten voornamelijk voorgesteld wordt
aan de hand van constructies met en et a/ bespreek ik in paragraaf 3.3.5 CLC's met
andere rekenkundige betrekkingswoorden. In de laatste paragraaf wordt tenslotte
aandacht besteed aan het optreden van losse constituenten in constructies zonder
rekenkundige betrekkingswoorden.

3.3.1 Argumenten tegen de deletiebenadering

Er zijn verschillende formaliseringen voorgesteld voor de deletieregel die (3.126)
van een cocirdinatie van twee volledige zinnen afleidt ((3.126a)).

(3.r26a) minister diende een wetsvoorstel in en het kamerlid diende een motie

Als voorbeeld dient de formalisering in (3.127) die een gesimplificeerde versie is
van de regel die Langendoen (1975) binnen het transformationeel-generatieve kader
van de jaren zeventig voorstelde.

(3.t27) Xr Zl Xz <Zz X3 > (and X1 Z'r X2 <Z'z Xz>)*

De
in.

2345
optional =====)

67

6fr l0o

lll0

Andere formaliseringen lijken sterk op die van Langendoen.Ze komen in een drietal
aspecten overeen. 1. Als basis dient een co6rdinatie van zinnen waarvan elementen
uit het rechterlid die identiek zijn aan elementen in het linkerlid gedeleerd worden.
2. De deletieregel is een optionele regel. 3. Optionele syntactische regels hebben
geen invloed op de semantische interpretatie, zodat de volledige coordinatie en zijn
elliptische variant verondersteld worden semantisch equivalent te zijn. Tegen deze
drie aspecten van de deletiebenadering zullen hieronder een aantal argumenten
worden aangevoerd.

Op de eerste plaats vorrnen de voorbeelden (3.128) en (3.129) als afleidingen
van (3.128a) respectievelijk (3.129a) een probleem voor deletie op grond van
gelijkheid.
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(3.128) De soldaat heeft de generaal een bevel gegeven in plaats van de generaal
de soldaat.

(3.128a) De soldaat heeft de generaal een bevel gegeven in plaats van dat de
generaal de soldaat een bevel heeft gegeven.

(3.129) Johan heeft Karin niet meer opgebeld laat staan Karin Johan.
(3.129a) Johan heeft Karin niet meer opgebeld laat staan dat Karin Johan heeft

opgebeld.

Het betrekkingswoord dat, dat volgens de deletieregel in (3.127) moet zijn gedeleerd
in (3.128) en (3.129), mist een identiek element in het andere lid van de

codrdinatie.re Hetzelfde geldt voor constructies met negatief polaire items, zoals
(3.130) (zie Coppen e.a. 1993). Het rechterlid van (3.130b) bevat een werkwoord dat
geen identiek equivalent heeft in het linkerlid, maar toch volgens de deletieanalyse
moet zijn gedeleerd.

(3.130)
(3.130a)

(3. l30b) *

Jij hoeft morgen niet naar school, maar ik wel naar m'n werk.
Jij hoeft morgen niet naar school, maar ik moet morgen wel naar m'n
werk.
Jij hoeft morgen niet naar school, maar ik hoef morgen wel naar m'n
werk.

Een ander bezwaar tegen deletieregels voor de afleiding van constructies als die in
(3.126) vormt de niet-toepasbaarheid daarvan op negatieve partikels. Niet anders
dan met behulp van een ad hoc-regel kan worden voorkomen dat een negatief
partikel niet gedeleerd wordt ondanks de aanwezigheid van een identiek negatie-
element in het andere lid van de coordinatie.

(3.131) Kees heeft dat boek niet geschreven en Paul heeft dat artikel niet
geschreven.

(3.131a) * Kees heeft dat boek niet geschreven en Paul dat artikel.
(3.131b) Kees heeft dat boek niet geschreven en Paul dat artikel niet.

Uit de tweede genoemde eigenschap van deletieregels, hun optionaliteit, volgt dat er
voor elke volledige codrdinatie met identieke elementen een elliptische variant
bestaat en omgekeerd voor elke elliptische variant een volledige. Van de

cocirdinaties (3.132) en (3.133) met een elliptisch lid bestaat er echter geen

equivalente cocirdinatie met volledige zinnen als leden.

re De woordvolgordeverschillen tussen het linker- en rechterlid van de codrdinaties in (3.128) en (3.129)
vorrnen weliswaar een probleem voor de deletieregel van Langendoen in (3.127), maar niet voor de
deletiebenadering in het algemeen. Zo heeft de Gappingregel in Neijt (1979) (Delete) alleen betrekking
op elementen in het rechterlid van een coordinatie en niet op overeenkomstige elementen en hun positie
in het andere lid van de coiirdinatie.



t28 HOOFDSTUK 3

(3.132) Jan heeft boeken aan Marie gegeven alsmede platen aan Kees
(3.132a) * Jan heeft boeken aan Marie gegeven alsmede dat hij platen aan Kees heeft

gegeven.

(3.133) Niemand heeft iets kunnen bemachtigen uitgezonderd Kees een tv.
(3.133a)* Niemand heeft iets kunnen bemachtigen uitgezonderd dat Kees een tv

heeft kunnen bemachtigen.

Ten derde wijst de afwezigheid van semantische equivalentie tussen (3.134) en

G.l3aa) op formele bezwaren tegen de deletiebenadering.

(3.134) Johan kwam hongerig de vergaderzaal uit en Petra de werkruimte.
(3.134a)+ Johan kwam hongerig de vergaderzaal uit en Petra kwam de werkruimte

uit.

(3.134) kan niet van (3.134a) zijn afgeleid. (3.134b) is de equivalente volledige
variant van (3.134).

(3.134b) Johan kwam hongerig de vergaderzaal uit en Petra kwam hongerig de
werkruimte uit.

Om de afleiding van (3.134) uit (3.134a) te voorkomen moet in een deletieregel
gerefereerd worden aan alle constituenten in de leden van de cocjrdinatie en daarvan
eisen dat elk een correlaat heeft in het andere lid van de verbinding. Deletie van
kwam in (3.I34a) kan dan worden verhinderd doordat hongerig niet aan die
voorwaarde voldoet. Zo'n conditie zou ook deletie van heeft gelezen moeten
voorkomen in (3.135). In de studeerkamer dat na deletie als restant overblijft, mist
immers een correlaat in het eerste lid van de nevenschikking.

(3.135) Jan heeft gelezen en Piet heeft in de studeerkamer gelezen.
(3.135a) + Jan heeft gelezen en Piet in de studeerkamer.

Langendoens deletieregel in (3.127) voldoet aan die voorwaarde, net als die van
onder andere Hankamer (1973), Stillings (1975) en Sag (1917). Beide leden van de
cocirdinatie zljn rn deze deletieregels geformaliseerd door middel van variabelen. De
relaties tussen variabelen in het ene lid van de cocirdinatie en hun respectievelijke
correlaten in het andere lid van de coordinatie is weergegeven door middel van
subscripts of identieke lettertekens. Het gebruik van beide soorten variabelen in 66n
regel is echter redundant. Gedeleerde elementen en restanten zUn immers
complementair. Te verkiezen boven een deletieregel met twee soorten variabelen is
dan ook een regel die slechts refereert aan 66n van deze soorten variabelen. De
analyse van deze constructies als constructies met in de basis gegenereerde losse
constituenten, die in de volgende paragraaf uiteengezet zal worden, maakt gebruik
van zo'n regel.

Het tweede formele argument tegen de deletiebenadering is dat de toepassing
van deletieregels wordt ingeperkt door een conditie op die elementen die juist niet
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de deletieregel ondergaan. Deletie van kwam in (3.134b) is immers niet mogelijk
zolang hongerig geen corresponderend element bezit in het andere lid van de

coordinatie. Zo'n procedure is conceptueel problematisch zolang de relatie tussen de
deletie van een element en de toepassing van een conditie op een ander element niet
geformaliseerd is. Hetzelfde conceptuele bezwaar voeren Den Besten (1981) en

Kerstens (1981-82a) aan tegen de deletieanalyse van Neijt (1979). In deze studie
wordt een overgenererende deletieoperatie Delete?o voorgesteld. De syntactische
grammaticaliteit van de resultaten van die operatie worden gewaarborgd door
toepassing van de syntactische conditie Strict Subjacency."

(3.136) No rule may involve X, Y in
...x... ["...Y...]...x...
where q, is NP,

or u is S iff its specifier is lexically filled
unless X binds a trace t* in 0, and
there is no cyclic boundary between t* and Y.

Deze conditie heeft betrekking op de restanten die na deletie overblijven. Den
Besten (1981:157) merkt mijns inziens daarover terecht op:

Duidelijk is in ieder geval, dat bij WH-Verplaatsing "betrekking hebben op X
en Y" direct te maken heeft met het toepassen van de desbetreffende regel op X
en Y. Precies het omgekeerde is het geval bij de regel Deleer/Gapping. De
variabele die beperkt wordt is nu juist 66n van de factoren die de regel
ondergaan. Men mag zich dan in allen gemoede afvragen, wat "betrekking
hebben op" (may involve, EvdH) beduidt in geval van twee Gappingrestanten.
Gapping legt geen verband tussen X en Y - tenminste niet de Gappingregel die
Neijt voor ogen zweeft. En ook anderszins is mij onduidelijk, wat Gapping met
X en Y doet, behalve dat zlj ze achterlaat na het ruineren van een zin.

Het onduidelijke verband tussen de deletieoperatie en de syntactische conditie op de
restanten wordt nog eens onderstreept door gevallen waarin er na deletie slechts 6dn
restant achterblijft. Waaraan wordt dit restant gerelateerd en op wat voor wijze kan
deletie voor zo'n relatie zorgen?

In de volgende paragraaf zal voor constructies als die in (3.126) een alternatieve
analyse worden voorgesteld. Deze analyse zal niet de bezwaren blijken te kennen
die in dezeparagraaf tegen de deletiebenaderingzljn aangevoerd.

20 Alhoewel Neijt niet expliciet refereert aan een variabele (Delete in plaats van Delete a), wordt, vooral
door de verwijzing naar de overeenkomst met de verplaatsingsoperatie Move d. een deletievariabele
geimpliceerd.

2r Het is onduidelijk hoe in deze analyse de afleiding van (3.135) uit (3.135a) kan worden voorkomen.
Waarschijnlijk zal dat in de semantiek moeten worden opgelost, het domein waarheen Neijt immers ook
de interpretatie van de gedeleerde elementen verwijst.
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3.3.2 Basisgenerering van losse constituenten

In plaats van een deletieanalyse stelt Kerstens (1980) voor constructies als in (3.126)
te analyseren als constructies met zogenoemde 'losse' constituenten, dat wil zeggen
constituenten buiten zinsverband. Dit idee zal in de volgende paragrafen nader
worden uitgewerkt. De structuur die constructies als (3.126) in deze analyse krijgen
toegekend, is hieronder weergegeven.

(3.126b) De minister diende een wetsvoorstel in en [Np het kamerlid] [Np een

motiel.
(3.137) Peter is naar een film geweest en [Np Kees] [5p6p n?ar een concert].
(3.138) Mariken heeft hem gezien en [yphaar] [rup aangesproken].

(3.126c) AgrCoP

AgrCo'

AgrCo

de minister
diende een wets-
voorstel in

De twee NP-complementen van en in (3.l26c) staan 'los' van de zin die het eerste lid
vormt van de cocirdinatie. Voorbeeld (3.135) heeft laten zien dat losse constituenten
een correlaat nodig hebben in het andere lid van de coordinatie. Met dit correlaat
komen ze onder andere in een aantal syntactische eigenschappen overeen, zoals
naamval en selectierestricties. Zo heeft haar in (3.138) dezelfde naamval als het
correlaat hem in het eerste lid van de verbinding. Verder illustreert (3.134) dat losse
constituenten in dezelfde semantische context worden geinterpreteerd als hun
correlaten. Hiermee in overeenstemming is de bevinding van Van Bart & Kerstens
(1986) dat constituenten buiten zinsverband met een contrastief accent
geinterpreteerd worden met behulp van de presuppositie van de daaraan
voorafgaande zin. Ook de losse constituenten dragen een contrastief accent en
worden geinterpreteerd in dezelfde semantische context als de elementen waarmee
ze contrasteren, de correlaten. Om voor deze syntactische en semantische parallellen
zorgte dragen worden de losse constituenten via syntactische linkingregels verplicht
aan hun correlaten gerelateerd (zie par. 3.3.3) en krijgen ze op grond daarvan de

semantische context toegewezen waartn ook de correlaten fungeren (zie par. 3.3.4).
Zo zorgt de verplichte linking van losse constituenten ervoor dat zinnen als (3.135)
niet kunnen worden afgeleid, omdat de losse constituent in de studeerkamer een
correlaat mist in het andere lid, waaraan het verbonden zou kunnen worden. De
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losse constituenten uit (3.134) worden gelinkt aan de correlaten Johan en de

vergaderzaal.Yervolgens wordt de semantische context van de correlaten ( x komt
hongerig y uit ) toegepast op de losse constituenten die dan als Petra komt hongerig
de werkruimte uit, worden geinterpreteerd. De semantische aanwezigheid van
hongerig dat in de deletiebenadering moet leiden tot de aanname van een extra
syntactische conditie, volgt hier automatisch uit de semantische interpretatie van de

losse constituenten.
Met deze benadering van constructies als in (3.126) wordt aangesloten bij de

gedachte die Den Besten aan het eind van zijn bespreking van Neijts studie oppert:

(...) dat het misschien helemaal niet hoeft te gaan over het relateren van twee of
meer restanten. Eerder zou je weer gaan denken aan regels die een relatie
leggen tussen de restanten en de corresponderende elementen in Focus in de

antecedentszin. (p. 159)

Grootveld (1994) laat zien dat zo'n linking van losse constituenten aan hun correlaat
in het andere lid van de coordinatie ook parseerbaar is. Omdat haar aandacht echter
niet uitgaat naar een linguistische analyse, maar naar een adequate parsingsstrategie
en zij die formuleert in een drie-dimensioneel model, wordt haar linkingregel hier
niet verder besproken.

In de bovenstaande structuur zouden in plaats van twee ook 66n of drie losse

constituenten gegenereerd kunnen worden. Met andere woorden, in deze analyse
bestaat er geen principieel verschil tussen constructies met 66n losse constituent en

constructies met meer dan 66n losse constituent. Dat betekent dat de regel Conjunct
Movemen, die Ross (1967) heeft voorgesteld om (3.139) van (3.139a) af te leiden,
in deze analyse niet nodig is.

(3.139) Toni danste of Piet.
(3.139a) Toni of Piet danste.

Ook Neijt (1979) huldigt dit standpunt, al gaat zij van een Gappinganalyse uit.
Constructies met 6dn losse constituent gedragen zich identiek aan die met meer dan
6dn losse constituent. Zo is het negatiepatroon in beide constructies hetzelfde.

(3.140) * Jan won geen prijs en Marie.
(3.140a) Jan won geen prijs en Marie ook niet.
(3.140b) Jan en Marie wonnen geen prijs.

(3.141) * Jan won geen prijs en Marie een medaille.
(3.l{la) Jan won geen prijs en Marie geen medaille.

Aan de regel Conjunct Movement zou een extra conditie moeten worden toegevoegd
om de toepassing ervan in (3.140b) te voorkomen. Ook is er in beide constructies
geen finiet werkwoord als losse constituent mogelijk wanneer die nog andere

werkwoorden of objecten vereist, zoals de modale werkwoorden in (3.142) en
(3.143).

131



132 HOOFDSTUK 3

(3.142) * Hij moet de beste van de klas worden en wil.
(3.142a) Hij moet en wil de beste van de klas worden.

(3.143) * Hij moet de beste van de klas worden en zij wil.

Deze restrictie zou eveneens als extra conditie aan de regel Conjunct Moventent
moeten worden toegevoegd, terwijl in een grammatica zonder Conjunct Movement
de constructies (3.142) en (3.143) op identieke wijze verantwoord kunnen worden
(zie par. 3.3.4). De basisgenerering van constructies met 66n losse constituent in
plaats van de afleiding ervan door middel van een verplaatsingsregel sluit aan bij het
onderzoek van Kaan (1992) naar extrapositieverschijnselen. Kaan toont aan dat de

zogenoemde extrapositie-constructies niet als rechtswaartse verplaatsing moeten
worden opgevat, maar adequater zijn geanalyseerd als constituenten die in zinsfinale
positie zljn gegenereerd. Linkingregels zorgen voor de interpretatie van die
constituenten. Ook voor losse constituenten zullen, zoals gezegd, linkingregels
worden voorgesteld.

Omdat in deze analyse van basisgegenereerde constructies met losse

constituenten slechts informatie beschikbaar is over de aanwezige elementen en niet
over eventueel gedeleerd materiaal, kent die niet de bezwaren die in de vorige
paragraaf tegen de aanwezigheid van zowel deletievariabelen als restantvariabelen
zijn aangevoerd. Ook de voorbeelden (3.128)-(3.130) en (3.132)-(3.133) zijn in deze
benadering niet problematisch. De problemen waar deze voorbeelden op wijzen,
hebben immers betrekking op de relatie tussen een elliptische constructie en zijn
sententiele equivalent. Deze relatie bestaat in de hier gepresenteerde basisgenerering
van losse constituenten niet. Verder kan (3.131), die het probleem van negatieve
partikels in een deletieregel illustreert, in deze analyse van basisgegenereerde losse
constituenten op een adequate, niet ad hoc-wijze verantwoord worden als uiting van
een algemeen verschijnsel brj en en of. Hetzelfde negatiepatroon treedt immers ook
op btj nevenschikkingen zonder losse constituenten, constructies die evenmin door
deletie tot stand zijn gekomen.

(3.144) * Gert niet en Hermien
(3.144a) Gert niet en Hermien niet

Tegen deze analyse van losse constituenten kunnen wel andere bezwaren
aangevoerd worden. Die bezwaren betreffen de structuur van deze constructies,
zoals die in (3.126c) is weergegeven. In de eerste plaats is deze analyse, omdat die
niet van zinnen uitgaat, in strijd met de isomorfiehypothese en daarmee ook tegen de
gedachte dat in nevenschikking en onderschikking slechts enkele syntactische
constituenten worden verbonden (Kerstens 1981-82a). Omdat meerdere
constituenten achter het betrekkingswoord gegenereerd kunnen worden, schendt die
in de derde plaats ook het principe van binaire vertakkingen. Deze bezwaren zullen
hieronder besproken worden.
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De isomorfiehypothese stelt dat er een 66n-op-66n-relatie bestaat tussen de
propositionele structuur van een taaluiting en de syntactische dieptestructuur ervan.22

In de vroegere generatieve grammatica leidde deze hypothese tot de toewijzing van
een zinsstructuur op syntactisch niveau aan elke propositie waaraan een taaluiting
uitdrukking gaf.Ook de elliptische leden in de coordinaties (3.126), (3.137) en
(3.138) drukken proposities uit, te expliciteren met behulp van het finiete
werkwoord en eventueel andere elementen uit het andere lid van de verbinding.
Overeenkomstig de isomorfiehypothese zouden die dan ook een zinsstructuur
toegewezen moeten krijgen. Dat is het geval in de deletiebenadering, waarin
constructies als (2)26) van volledige zinnen worden afgeleid. In de analyse van
basisgenereerde losse constituenten is zo'n zinsstructuur daarentegen nergens in de
afleiding aanwezig.

Kerstens (1981-82a) en Sturm (1986) trekken de isomorfiehypothese op grond
van een aantal bezwaren in twijfel. Zo is vaak niet duidelijk welke propositie door
een taaluiting wordt uitgedrukt. Sturm geeft daarvan onder andere de volgende
voorbeelden.

(3.145) Hoeveel dan?
(3.t46) En?
(3 t47) o"o oi;::; 

,,86:7)

Als de propositionele inhoud van dit soort taaluitingen w6l duidelijk zou zijn, zou op
grond van de isomorfiehypothese een heel scala aan deletieregels aangenomen
moeten worden om al die taaluitingen van syntactische zinsstructuren af te kunnen
leiden.

Een ander bezwaar tegen de isomorfiehypothese betreft de afwezigheid van een
motivatie waarom semantische aspecten van een propositie die niet in oppervlakte
aanwezig zijn, wel op een abstract niveau verondersteld moeten worden en andere

semantische aspecten, zoals de culturele opvattingen van een spreker, niet. Met
andere woorden, de propositie als semantische dieptestructuur wordt in de
generatieve grammatica slechts verondersteld en niet beargumenteerd. Daar zou
tegenin gebracht kunnen worden dat het hier gaat om een hypothese. Het opstellen
van een hypothese is echter alleen zinvol wanneer de theorie daardoor meer feiten
kan verklaren en op een elegantere manier. De isomorfiehypothese sluit echter veel
taaluitingen als onderzoeksobject uit, omdat die geen propositie uitdrukken en geeft
aanleiding tot de aanname van een hele machinerie van deletieregels.

Hoewel Kerstens en Sturm een van de weinigen zijn die de isomorfiehypothese
expliciet ter discussie stellen, wordt in veel taalkundige analyses sinds Remarks on
nominalization van Chomsky (l9l}) de isomorfiehypothese niet strict toegepast.
Met andere woorden, de koppeling tussen de propositie als semantische
dieptestructuur en de zin als syntactische dieptestructuur wordt in veel studies
losgelaten. Een uitstekend voorbeeld daarvan is de X'-theorie, die de herschrijfregels
met S als beginsymbool verving. Deze theorie kent aan elke woordgroep, ook
zinnen, een structuur toe die volgens dezelfde principes is opgebouwd (zie ook
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hoofdstuk 2). Zo heeft elke woordgroep een specificeerderspositie waarin het
subject van de woordgroep kan worden geplaatst. Elke woordgroep kan daardoor als
een subject-predicaatverbinding worden geinterpreteerd, zonder dat die in de

syntaxis van een zinsstructuur moet worden afgeleid.
Hoewel veel studies nog wel werden en worden geleid door de vraag of aan een

bepaalde constructie een zinsstructuur ten grondslag ligt, wordt het propositionele
aspect ervan steeds vaker naar de semantische component van de grammatica
verwezen of zelfs niet meer besproken. Attributieve adjectieven die begin jaren
zeventig nog door middel van een Relative Clause Reduction-regel van volledige
zinnen werden afgeleid, worden in huidige generatieve analyses op een positie
binnen de structuur van NP's gegenereerd. De predicerende relatie die werd
uitgedrukt door de volledige zin, wordt niet meer in de syntaxis verantwoord, maar
toegeschreven aan de semantiek, net als de predicerende betekenis van bijstellingen,
waarvan Klein (1977) aantoont dat die niet van zinnen zijn afgeleid. Sturm (1986)
draagt als voorbeeld ook de analyse van absolute met-constructies in Van Riemsdijk
(1978) aan. Volgens Van Riemsdijk zijn die niet van zinnen afgeleid. De
predicerende betekenis ervan wordt vervolgens verantwoord door middel van een

semantisch kenmerk in het lexicon van met.

Sturm pleit voor een afwijzing van de isomorfiehypothese in syntactisch
onderzoek. Alhoewel ik zo'n afwij zing zeker het overwegen waard vind, is het
echter niet het thema van deze studie. Met de hierboven genoemde kanttekeningen
bij de isomorfiehypothese wil ik slechts laten zien dat, hoewel basisgenerering van
losse constituenten in strijd is met de isomorfiehypothese, het niet afwijkt van
huidige syntactische studies waarin veelal de syntactische dieptestructuur van de

semantische propositionele structuur is losgekoppeld. Ook al wordt er een propositie
uitgedrukt, dat betekent nog niet dat er ook een zin aan het begin van de afleiding
ervan hoeft te staan.

Dat er geen zin, maar losse constituenten zijn gegenereerd in (3.126c) is ook in
strijd met de hypothese dat codrdinatoren en subordinatoren slechts enkele
syntactische constituenten verbinden. Kerstens merkt over deze hypothese op dat die
misschien niet de syntactische structuur hoeft te betreffen, maar de semantische.
Deze suggestie is in overeenstemming met wat hierboven over de verhouding tussen
syntaxis en semantiek in veel syntactische studies is gezegd: de syntactische
dieptestructuur is van de semantische propositionele structuur losgekoppeld. Dat
betekent dat een bepaalde syntactische configuratie een propositie kan uitdrukken
zonder dat er met deze propositie een syntactische categorie correspondeert. Voor de
losse constituenten houdt dit in dat ze in semantisch opzicht een constituent vormen,
namelijk een propositie, zonder dat ze samen ook syntactisch een constituent hoeven
te zijn. De CLC's schenden de gegeven hypothese dan ook niet, wanneer die niet
syntactisch, maar semantisch wordt geinterpreteerd.

Het derde bezwaar dat tegen basisgenerering van losse constituenten zou kunnen
worden ingebracht is dat die in strijd is met het principe van binaire vertakkingen uit
de X'-theorie. Het elliptische lid in een constructie met twee losse constituenten
kr|gt immers een structuur toegewezen met drie zusters. Het principe van binaire
vertakkingen is afkomstig uit Kayne (1984). Hoewel deze restrictie aan elke
structuur in X'-theorie wordt opgelegd, geldt die oorspronkelijk alleen voor die
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structuren waarvan de elementen in een gouverneerrelatie staan ten opzichte van
elkaar.

(...) n-ary branching,t)2, can exist, at a given level of representation, only if
none of the n sister nodes in question needs to govern anything, at that level. (p.

r 33)

Nu is Co per definitie uitgesloten van regeerrelaties, zoals te zien is in Haegemans
definitie van government (Haegeman 1994:580), waarvan het relevante deel is
weergegeven in (3. 148).

(3.148) Government

X governs Y if and only if
(i) X is either of the category A, N, V, P, I
or
X and Y are coindexed etc.

Co is in paragraaf 2.6 daarentegen als doorgever van eigenschappen
gekarakteriseerd. Hiervoor is eenzelfde configuratie vereist is als bij regeren. Ook
het principe van binaire vertakkingen lijkt dus van toepassing te moeten zijn op
coordinatiestructuren. Dat is het echter niet. Immers, het doorgeven van
eigenschappen is geen verplichte functie van Co. In het vorige hoofdstuk zijn er
bijvoorbeeld syntactisch univalente CoP's aafl de orde gekomen, die geen

eigenschappen kunnen doorgeven, omdat er geen eerste lid is en dus ook geen

eigenschappen die doorgegeven moeten worden. Evenmin kan er in constructies met
losse constituenten van het doorgeven van eigenschappen sprake zijn. Zoals in
structuur (3.126c) te zien is, wordt het eerste lid in deze verbindingen gevormd door
een IP die geen naamval of selectierestricties heeft door te geven. De losse

constituenten nemen dan ook geen kenmerken van IP over, maar van elementen uit
die IP, hun correlaten. Een binaire hoofd-complementrelatie is daarvoor niet van
belang. De linkingrelaties, die in de volgende paragraaf zullen worden besproken,
zorgen voor het doorgeven van kenmerken aan de losse constituenten. Van het
betrekkingswoord is daarvoor alleen vereist, dat het die linkingrelatie niet in de weg
staat. Het betrekkingswoord mag dan ook geen selecteerder zijn.

Ook ten opzichte van elkaar hoeven de losse constituenten niet in een
regeerrelatie te staan, ook niet om anaforische relaties tussen de losse constituenten
te kunnen beregelen. Die anaforische relaties zijn immers tussen losse constituenten
mogelijk die ook tussen hun correlaten kunnen bestaan. Deze relaties kunnen dan
ook eveneens door linkingrelaties tussen losse constituenten en hun correlaten
verantwoord worden en dat hoeft niet door extra structuur tussen de losse
constituenten te veronderstellen.23

23 Coppen e.a. (1993) dragen onder andere de volgende zinnen met een wederkerig pronomen aan om de
aanwezigheid van een S-structuur in het eltptische lid van een CLC aan te tonen.

* Zij wilden harder rijden dan elkaar.
Zij hebben ons duurdere cadeaus gegeven dan elkaar.

(i)
(ii)
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Ik neem hier dus het standpunt in dat structuur (3.126c) is toegestaan in een X'-
theorie die het principe van binaire vertakkingen beperkt tot regeerrelaties. Die
beperking is gebaseerd op het feit dat dit principe door Kayne werd geintroduceerd
ter vervanging van c-commandeerrelaties, de relatie tussen een regeerder en een
geregeerde. Zo'n regeerrelatie is afwezig tussen losse constituenten en Co en het
principe van binaire vertakkingen hoeft in de structuur daarvoor dan ook niet te
worden nageleefd.

3.3.3 Linking van losse constituenten

In de vorige paragraaf is er al op gewezen dat de losse constituenten syntactische en
semantische ondersteuning behoeven van hun correlaten in het eerste lid van de

corirdinatie. De losse constituenten moeten daarvoor verbonden worden aan hun
correlaten. De volgende linkingregel zorgt daarvoor.

(3.149) Linkingregel (eersteversie)
Link een losse constituent C[ aan een element B in het andere lid van de
coordinatie.

Den Besten suggereert in het citaat uit de vorige paragraaf dat focus hierbij een rol
zou kunnen spelen.

(...) dat het misschien helemaal niet hoeft te gaan over het relateren van twee of
meer restanten. Eerder zou je weer gaan denken aan regels die een relatie
leggen tussen de restanten en de corresponderende elementen in Focus in de
antecedentszin. (p. 159)

Reinhart (1991) laat echter aan de hand van een aantal voorbeelden van zogenoemde
elliptic conjunctionszo zien dat het correlaat in de antecedentszin niet in focus hoeft te
staan.

* Wij lazen Pietje Bell en elkaar Oorlog & Vrede.
Ze lazen ons Pietje Bell voor en elkaar Oorlog & Vrede.

Volgens Coppen e.a. kan de ongrammaticaliteit van (i) en (iii) en de grammaticaliteit van (ii) en (iv)
slechts verklaard worden wanneer het antecedent van elkaar in het elliptische lid aanwezig is. Dat is het
geval wanneer er een zinsstructuur in dat Iid wordt verondersteld. Elkaar in (i) en (iii) ontbeert een
antecedent dat als reden zou kunnen worden aangevoerd voor de ongrammaticaliteit van deze zinnen.

* Ze wilden harder rijden dan elkaar reden.
* Wij lazen Pietje Bell en elkaar lazen Oorlog & Vrede.

Deze voorbeelden kunnen in de hier gepresenteerde niet-deletiebenadering echter ook op andere wijze
verklaard worden, namelijk als schendingen van het principe dat elke losse constituent aan een correlaat
verbonden moet worden . Elkaar in (i) en (iii) mist zo'n correlaat. Ook 7e respectievelijk wy zijn niet als
correlaat mogelijk. Een aantal kenmerken daarvan stemmen immers niet met die van elkaar oveteen, Ze
en wij zijn nominatief terwijl elkaar nooit een nominatief kan zijn. In (ii) en (iv) is daarentegen wel een
correlaat voor elkaar aanwezig, namelijk ons.

2aTotdeellipticconjunctionsrekentReinhart(1991) exceptionconjunctions,bare-argumentconjunctions
and comparative ellips. Voorbeelden van deze constructies staan in (i)-(iii).
(i) No-one kisses his mother, except (for) Felix.

(iii)
(iv)

(i)
(iii)
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-Where is the ice cream?
- I ATE it, and the cake too.

- What happened to Felix?
- We lost track of him on our way back, and of Lucie too.

Dat geldt ook voor het Nederlands, zoals de volgende voorbeelden aantonen. De
losse constituenten staan daarentegen wel in focus en kunnen dan ook niet
onbeklemtoond zijn."

(3.152) Eerst heeft Jan me/mij geslagen en toen pas ik/*'k hem/*'m.
(3.153) 'k/Ik heb hem/'m gisteren nog gezien en hij/*ie mij/*me.

Het is dus niet op grond van focus duidelijk welk element in het eerste lid van de

verbinding als correlaat fungeert voor een losse constituent. Daarnaast kan niet elk
element uit het eerste lid als correlaat dienst doen. Zo kan eerst in (3.152) niet het
correlaat vormen van ik. De overgenererende linkingregel (3.149) moet dan ook
worden ingeperkt. De syntactische beperkingen op de linking van losse

constituenten zullen worden besproken in de volgende paragraaf.
Zo'n linkingproces als voorgesteld in (3.149) is niet aan CLC's gebonden.

Eenzelfde soort linkingregel wordt immers door Kaan (1992) bepleit voor SubP's in
extrapositie-constructies, waar (3.154) een voorbeeld van is. Die regel relateert
SubP's in zinsfinale positie aan een ander element in de zin.

(3. 154) dat ik het horloge van het konijn gevonden heb dat zonet voorbij rende.
(Kaan 1992:45)

Daarnaast is zo'n linkingregel ook nodig om omgekeerd en andersom op de juiste
wijze te kunnen interpreteren. Beide woorden vereisen immers twee correlaten die in
een bepaalde verhouding ten opzichte van elkaar staan. Omgekeerd en andersom
zorgen voor een interpretatie waarin die relatie wordt omgedraaid.

(3.155) Jos heeft Frans gebeld en Frans Jos.

(3.155a) Jos heeft Frans gebeld en andersom.

De relatie die door de linkingregel wordt gelegd is, zoals de voorbeelden hierboven
laten zien, er niet een van coreferentialiteit. Om linking van coindexatie te kunnen

(ii) The critics liked your book and the public too.
(iii) More people love Bach than Mozart.

" Deze gevolgtrekking is gebaseerd op de volgende definitie van

de relatie tussen accent en frasale focus: "If u is a focus, then g
lexical item on its right branch in S-structure."

Rochemont & Culicover (1990:19) van

is a constituent dominating an accented
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onderscheiden, zal de relatie tussen een losse constituent en zijn correlaat door
middel van cijfers weergeven worden.

Linking van losse constituenten aan elementen in het andere lid van de
coordinatie is verplicht. Voorbeeld (3.135a) uit paragraaf 3.3.1 wordt door deze
linkingregel dan ook als ongrammaticaal van de hand gewezen. Voor in de
studeerkamer rs geen correlaat voorhanden.

(3.135a) * Uanl t heeft gelezen en fPiet] 1 [in de studeerkamer]2.

De volgende voorbeelden lijken met het verplichte karakter van die linkingregel in
strijd.

(3.156) Jan heeft Bas de hand gedrukt en Bas volgens mij weer Theo.
(3.157) Piet kuste Maria en Marie veruolgens Joop.

(Coppen e.a. 1993:39)

De gecursiveerde bepalingen in bovenstaande voorbeelden missen immers een
correlaat in het andere lid van de verbinding. Deze bepalingen zijn echter geen losse
constituenten, maar adjuncten. Adjuncten kunnen aan alle constituenten worden
verbonden, zoals aan de nevenschikkingen in (3.158) en (3.159), en de losse
constituentenTheo en Joop in (3.156) respectievelijk (3.157).

(3.158) De politie kon een van de daders en vervolgens ook zijn handlangers
aanhouden.

(3.159) Hij won op de kermis een teddybeer en volgens mij ook een zuurstok.

In de vorige paragraaf is erop gewezen dat AgrCo in CLC's niet zoals in 'normale'
coordinatie eigenschappen van het eerste lid aan het tweede doorgeeft. Het eerste lid
in de tot nu toe genoemde voorbeelden is immers een IP en die bezit geen

eigenschappen die de losse constituenten nodig hebben. De correlaten bezitten die
eigenschappen wel en het is dan ook de linkingrelatie die ervoor moet zorgen dat die
eigenschappen van het correlaat en die van de losse constituent met elkaar in
overeenstemming zijn. Tot die eigenschappen behoren, net als tot de cr-kenmerken
in de lexicale ingang van Co in (2.217) naamval en selectierestricties. Wijken de
losse constituenten in deze opzichten af van hun correlaten, dan leidt dat immers tot
ongrammaticaliteit.

(3.160) * HU, heeft mij2 gezien en ik1 hij2.
(3.161) * Hrj, heeft [een boek)2gelezen en ik1 [over vissen]2.

Dit doorgeven van eigenschappen van het correlaat aan de losse constituent door
middel van de linkingrelatie kan als volgt in de linkingregel worden geformaliseerd.
CR staat voor correlaat en LC voor losse constituent.
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andere lid van de

(3.162) Linkingregel (defrnitieve versie)

Link een losse constituent 0( aan een element B in het

codrdinatie en zorg ervoor dat: CR, [u-kenmerken]
LC, [cr-kenmerken].

De volgende zinnen geven aanleiding tot de gedachte dat ook de structurele positie

van het correlaat tot de cx-kenmerken behoort.

(3.163) De jongensl hebben zichzelfigewassen en [de meisjes]1 elkaq.
(3.164) Mariel heeft haarp gezien en ziji zichzelfi.

De voorbeelden (3.163) en (3.164) laten zien dat er tussen de losse constituenten
bindingsrelaties mogelijk zijn. Conform de Bindingstheorie worden bindingsrelaties
door middel van structurele (commandeer)relaties verklaard, terwijl tussen losse

constituenten geen structurele relaties bestaan, zoals in de vorige paragraaf is
aangenomen. Voor deze bindingrelaties kan worden gezorgd, wanneer verondersteld
wordt dat losse constituenten naast naamval en selectierestricties ook de structurele
positie van hun correlaten kunnen overnemen. De meisjes krijgt dan van de jongens
de positie [Spec, IP] toegewezefl, en elkaar van zichzelf lY, Compll. Dezelfde
structurele posities worden aan de losse constituenten aan zij en zichzelf toegekend.
Uit een grammatica waarin IP VP als complement neemt, volgt dat [Spec, IP] de [V,
Compll-positie c-commandeert. Dit maakt dezelfde bindingsrelaties mogelijk tussen

de losse constituenten in (3.163) en (3.164) als tussen hun correlaten.
In paragraaf 2.6 is aangenomen dat AgrCo het constituentenniveau van een lid

van de corirdinatie aan het andere lid doorgeeft. Hetzelfde moet in principe ook
mogelijk zijn bij deze constructies. Echter, de linkingregel wordt beperkt door een

conditie die linking slechts aan maximale projecties toelaat, zodat een lager
constituentenniveau (X' of X) nooit kan worden doorgegeven. De enige uitzondering
daarop wordt gevormd door VP, IP en TP. Deze en andere beperkingen op de

linkingregel staan centraal in de volgende paragraaf.

3.3.4 Condities op linking

In de vorige paragraaf is een overgenererende linkingregel voorgesteld die losse

constituenten aan elke constituent in het andere lid van de coordinatie kan
verbinden. In deze paragraaf zullen een aantal condities op dit linkingproces
geformuleerd worden.

De linkingregel (3.L62) uit de vorige paragraaf staat linking toe in (3.165) van
Susan aan Mary, het object varl zag en van Peter aan Jan, het subject daarvan. Toch
is (3.165) in die interpretatie ongrammaticaal.

(3.165) * Janl zagMary2 en Susan2 Peterl.

De volgende voorbeelden laten zien dat losse constituenten de volgorde kunnen
aannemen die hun correlaten in het eerste lid van de codrdinatie innemen.
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(3.166) [De nieuwe roman van Connie Palmen]r heeft [Marjo]2 gelezen en [de
nieuwe roman van Jelloun] r [Hanneke]2.

(3.166a) [Marjo], heeft [de nieuwe roman van Connie Palmen]2 gelezen en

[Hanneke]1 [de nieuwe roman van Jelloun]2.

(3.167) [Over Hooft]1 heeft [Jan]2 veel gelezen en [over computers]1 [Jeroen]2.
(3.167a) Uanlr heeft veel [over Hooft]2 gelezen en [Jeroen]1 [over computers]2.

Daarnaast kan de volgorde van de losse constituenten ook afwijken van die van hun
correlaten. In dat geval is de volgorde gelijk aan die van de correlaten in een

neutrale zin. I|;4.et neutrale zin wordt een zin bedoeld zonder getopicaliseerde
constituenten. De losse constituent die aan het subject van het eerste lid van de
coordinatie is gerelateerd, komt in dat geval op de eerste plaats, de object-
constituent op de tweede.

(3.168) [Over Hooft]2 heeft [Jan]1 veel gelezen en Ueroenlr [over computers]2.
(3.169) [De nieuwe roman van Connie Palmen]2 heeft [Marjo]1 gekocht en

[Hanneke]1 [de nieuwe roman van Jelloun]2.

Uitgesloten is de opeenvolging niet-subject - subject bij de losse constituenten,
wanneer de correlaten in het andere lid niet dezelfde volgorde innemen. De
voorbeelden (3. 170) en (3.171) illustreren dat.

(3.170) * [Jan]2 heeft [over Hooft]1 veel gelezen en [over computers]1 [Jeroen]2.
(3.lll) * [Wrj]z hebben [hem]1 overgehaald en [haar]r [ik]2.

Het indirect object zonder prepositie komt in een neutrale Nederlandse zin v66r het
direct object te staan; met prepositie is het zowel ervoor als erachter mogelijk.
Dezelfde volgordes vinden we in de opeenvolging van losse constituenten, ongeacht
de volgorde die hun correlaten innemen.

(3.112) Jan heeft Marie bloemen gegeven.
(3.112a) * Jan heeft bloemen Marie gegeven.
(3.173) Jan heeft aan Marie bloemen gegeven.
(3.I73a) Jan heeft bloemen aan Marie gegeven.

(3.174) Jan heeft Marie bloemen gegeven
(3.174a) en Pim bonbons.
(3.114b)* en bonbons Pim.
(3.174c) en aan Pim bonbons.
(3.114d) en bonbons aan Pim.

Eventuele plaats- en tijdsbepalingen hebben als losse constituent de vrije volgorde
die ze ook in neutrale zinnen in het Nederlands kennen.
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(3.17 5) Jan heeft gisteren dat boek gekocht.
(3.115a) Jan heeft dat boek gisteren gekocht.
(3.176) Jan heeft op de lagere school lezen geleerd.
(3.176a) Jan heeft lezen op de lagere school geleerd.
(3.177) Jan heeft gisteren dat boek gekocht
(3.177a) en vandaag dat tijdschrift.
(3.171b) en dat tijdschrift vandaag.
(3.178) Jan heeft op de lagere school lezengeleerd
(3.178a) en op de kleuterschool strikken.
(3.178b) en strikken op de kleuterschool.

Deze restricties op de linking van een losse constituent aan een corelaat in de
antecedentszin wordt door de volgende condities voorspeld.

(3.179) Linkingcondities van losse constituenten aan hun corcelaat
l. Losse constituenten moeten van links naar rechts gelinkt zijn aan een
constituent in de antecedentszin.
2. Losse constituenten moeten of aan de meest linkse constituent in het
linkerlid gelinkt zijn die niet aan een andere losse constituent gelinkt is, of
de linking van losse constituenten moet met uitzondering van de
adverbiale bepalingen in overeenstemming zijn met de volgende
hierarchie:

subject > objectl > object2 > object3> werkwoord(cluster)
(als in- [+Sub]
direct -+
[+Sub])

(3.179) voorkomt de onjuiste linking in (3.165) doordat die bepaalt dat de meest
linkse losse constituent als eerste gelinkt moet worden. Peter die de tweede losse
constituent vormt in die constructie is echter als eerste gelinkt. Ook de
ongrammaticaliteit van (3.170) en (3.171) volgt uit de linkingcondities in (3.179).
Over computers respectievelljk haar zljn immers noch gelinkt aan de hoogst
mogelijke constituent, noch aan het subject van de zin en overtreden daarmee de
tweede regel in (3.179). Die regel zorgt ervoor dat een losse constituent aan een
getopicaliseerde constituent verbonden kan worden die geen subject is, zoals in
(3.166) en (3.167), aan het subject wanneer dat de hoogste constituent van de zin
vertegenwoordigt (3.167a) en aan het subject wanneer dat niet de hoogste
constituent van de zin vertegenwoordigt ((3.168) en (3.169)). De bepaling indirect
-+ [+ SUB] in de bovengenoemde hiErarchie voorkomt de volgende onjuiste reeks:
direct object gevolgd door een indirect object zonder subordinator. Het
ongrammaticale (3.174b) is daar een voorbeeld van.

De linkingcondities in (3.179) zijn geen syntactische condities, maar condities
die de discourse betreffen. Er is hier is geen sprake van bepaalde (verboden)
configuraties, maar van volgorde en functies die beperkingen opleggen aan de
linking van constituenten buiten zinsverband. Het zou interessant zljn na te gaan of

t4L
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deze condities misschien verband houden met de productie- en perceptiestrategieen
van deze CLC's.

Wel een syntactische conditie is de Boundingconditie, die in paragraaf 3.2.3 is
besproken als conditie op verplaatsing en ook, zoals hieronder zal blijken,
onmogelijke linkingrelaties tussen losse constituenten en constituenten in de

antecedentszin aanwijst. In de linkingregel die Kaan voor extrapositiestructuren
heeft opgesteld, gelden NP en CP als barriBres voor het relateren van PP's26 en
relatieve bijzinnen in zinsfinale positie aan een ander element in de zin." NP en CP
(S) vinden we ook als grenzen in de Strict Subjacencycondition van Neijt (1919) (zie
par.3.3.1), die de afstand tussen de restanten in het rechterlid van de cocirdinatie
inperkt. Met deze conditie drukt Neijt de parallellen tussen verplaatsing en Gapping
uit. In paragraaf 3.2.3 is er echter op gewezen dat NP en CP niet de enige barriEres
voor verplaatsing zijn. De Boundingconditie van Koster (1981) drukt het eilandka-
rakter van alle XP's uit, met uitzondering van VP, IP en TP. Die Boundingconditie is
in die paragraaf als volgt gedefinieerd.

The Bounding Condition

y cannot be free in [B...[re]...1
where B is a top node.

unless F = VP, IP, TP
y - [Spec, SubP] or [Spec, AgrCoP]

Ook de linking van losse constituenten aan hun correlaten in het andere lid van de
coordinatie houdt met het eilandkarakter van elke XP rekening. Dtt zal, ik hieronder
illustreren.

a. NP

Voorbeeld (3.180) laatzien dat een element dat gedomrneerd wordt door een NP
niet als correlaat van een losse constituent kan optreden.

(3.180) * fppJan]1 weerlegt [wpde beperking lsrupop basisgegenereerde structuren]21

en [NpPiet]r [suopop afgeleide structuren]2.

Piet is in (3.180) aan Jan gelinkt en op afgeleide structuren aan op
basisgegenereerde structuren. Deze tweede linking wordt uitgesloten door de
Boundingconditie omdat op basisgegenereerde structuren zich op een positie

26 De categoriale benamingen PP en CP zijn hier uit Kaan (1992) overgenomen.

" I(aan (1992) heeft de volgende interpretative linking-regel opgesteld (p. 83):

an Xmax u can be interpretatively linked to a chain p if both (i) and (ii):
(i) u strongly binds p

(ii) there is no 5, 6 a CP or NP, that dominates B and does not contain cr.
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bevindt binnen de NP. De eerste linking is wel toegestaan, zoals ook de

grammaticaliteit van (3. I 8 1 ) aantoont.

(3.181) [Np Jan]1 weerlegt de beperking op basisgegenereerde structuren of
[n1pPiet],.

b. AP

Ook aan een element dat gedomineerd wordt door AP kan een losse constituent niet
gelinkt worden.

(3.182) * [ppPim]1 heeft [apverliefd [suupop Maaike]zl de hele tljd [s,upnaar haar]3

gekeken en [Np Maaike]r [suup op Pim]2 [5u6p naer hem]3.
(3.183) * Pim heeft [apverliefd [soupop Maaike]11 niet meer kunnen slapen en [s,up

tegelijkertrjd op Mariel 1.

c. SubP

In paragraaf 3.2.3 heb ik laten zien dat de Boundingconditie verplaatsing van een
prepositioneel object dat geen +R-pronomen is, verbiedt. Voorbeelden (3.184) en
(3.185) laten zien dat zo'n object evenmin als correlaat voor een losse constituent
dienst kan doen.

(3.184) * [Np Peter]1 verlangt lsuup naar [Np veel klarinetleerlingen]21 en [r.ip

Marjoleinl r [up een afgerond proefschrift]2.
(3.185) * [Peter]1 denkt [5u6p o&n [muziek]z I en [Marjolein]1 [promoveren]2.

Losse constituenten kunnen ook niet aan een element binnen een bijzin verbonden
worden, die immers ook een SubP vertegenwoordigt.

(3.186) * [Np Karel]1 besloot [s,rp dat er [Np 30 jongens]2 mee zouden gaanl en [Np

Pietll [up 30 meisjes]2.
(3.187) * Karel viel [5uspnadat hlj [rrrhet boek]1 uitgelezen hadl in slaap en [1'1phet

tijdschriftll.
(3.188) * Karel viel [suspna [Nphet boek]1 uitgelezen te hebbenl in slaap en [pphet

tijdschriftl,.

Dat is wel mogelijk wanneer de losse constituenten aan de bijzin verbonden zijn en

niet aan de hoofdzin.

(3.189) Karel besloot dat er [r.rp30 jongens]1 rlee zouden gaan en h,p30 meisjesll.

Aan een element binnen een infiniete zin, een VP, is linking wel mogelijk, zoals een

van de uitzonderingen op de Boundingconditie, F = VP, voorspelt.
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(3.190) [pp Karel]1 probeerde [vp [pp Harry]2 over te halen dat te doenl en [Np

Harryll [ypKarel]2.

Een andere uitzondering op de Boundingconditie is y - [Spec, SubP]. Net als
elementen uit die positie verplaatst mogen worden, is ook linking aan elementen in
die positie mogelijk. De vraagwoorden in de volgende voorbeelden staan in [Spec,
SubP]-positie en kunnen dan ook als correlaat fungeren.

(3.191) [r,rp Karel]1 vroeg [suup [r.ip hoeveel meisjes]2 er mee zouden gaan fiaar
Antwerpenl en [pp Piet]1 [Nphoeveel jongens]2.

(3.192) hrp Karelll vroeg [suup [r.'rp hoe]2 ze naar Antwerpen zouden gaan en

[NpPiet] 1 [51p wanneerlz.

Evenmin als in (3.186)-(3.188) is linking mogelijk aan elementen binnen deze

bijzinnen.

(3.193) * [rqp Jan]r vroeg [5,6p hoeveel meisjes er mee zouden gaan [susp na&r

Antwerpenl2l en [r,,rp Piet]r [suup naar Gent]2.
(3.194) * [lqpJan]1 vroeg [5u6pwat [tqpmorgen]z te doenl en [NpPiet]r [slpvandaag]2.

Dat is wel mogelijk, wanneer ook het vraagwoord als correlaat optreedt.

(3.195) [sp Karel]1 Vroeg [suup [Np hoeveel meisjes]2 er mee zouden go&r [5u6p noor
Antwerpenl3l en [ppPiet]1 [pphoeveel jongens]z [suupnaar Gent]3.

(3.196) [r.rp Jan]1 vroeg [s,up [Np wat]2 [pp morgen]3 te doenl en [r.ip Piet]1 [pp wat]2

IF{pvandaag]3.

De mogelijke linking aan naar Antwerpen en morgen in (3.195) respectievelijk
(3.196) wordt niet door de Boundingconditie voorspeld. Deze elementen bezetten
immers een positie binnen een SubP. De vraag is echter of we hier wel met losse

constituenten te maken hebben. Deze constituenten vertonen overeenkomsten met
een ander verschijnsel, namelijk sluicing, waar (3.197) en (3.198) voorbeelden van

zrjn.

(3.197) Hij vroeg mij iets maar ik weet niet wat.
(3.198) Hij vertelde mrj dat hij iemand had opgebeld en nu vraag ik me natuurlijk

af wie.

Ook in deze constructies treden losse constituenten op. Het verschil met CLC's is
echter dat deze constituenten niet aan cocirdinatieve verbindingen zijn verbonden en
geen correlaat nodig hebben.

(3.199) Hij gaat naar Indonesie, al vraag ik me af waarom pas volgend jaar.
(3.200) Hij is gisteren heel erg tegen haar uitgevallen voordat hij ook maar

enigszins besefte waarom.
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Noch waarom noch pas volgend jaar hebben in de bovenstaande voorbeelden een

correlaat. Ook de losse constituentenmet de bus en op Kees rn (3.201) en(3.202)
hebben geen correlaat nodig.

(3.201) De ene leraar legde uit wanneer ze op reis zouden gaan en de andere

waarom met de bus.
(3.202) Jan vroeg waarom Piet zo boos was en Karel waarom op Kees.

De vraagwoordconstituenten hebben daarentegen in deze constructies wel
correlaat nodig.

(3.203) * Jan vertelde over Piets woede en Karel waarom.
(3.204) * Piet zagde schoolklas vertrekken en Karel wanneer.

Sluicing is, zoals besproken zal worden in paragraaf 3.3.6, niet aan de

Boundingconditie onderhevig. In plaats van constructies (3.195) en (3.196) dan ook
als uitzondering op de Boundingconditie te formuleren, kunnen ze als mengvormen
van sluicing en CLC's beschouwd worden. l,{aar Gent en vandaag zijn in die
voorbeelden sluicingconstituenten, de vraagwoorden evenals Piet daarentegen

'normale' losse constituenten.

Wel in strijd met de bovengenoemde uitzondering, y - [Spec, SubP], is
voorbeeld (3.205).

(3.205) *Piet heeft [hier]1oV€r nagedacht en [daar]1.

In het geval van +R-pronomina fungeert SubP klaarblijkelijk als een boundinggrens.
Hoewel dit +R-pronomen wel verplaatst kan worden (mits het geen adjunct is, zie
(3.98)), kan er niet aan gelinkt worden.

d. AgrCoP

Tot slot de categorie AgrCoP. Net als de specificeerderpositie van SubP, doet ook
die van AgrCoP dienst als uitzonderingspositie op de Boundingconditie. In
paragraaf 3.2.3 is tevens een beroep gedaan op de eigenschap van AgrCo bepaalde
kenmerken van het eerste lid van de verbinding aan het tweede door te geven om
ATB-extractie te kunnen verantwoorden. Beide kenmerken kunnen ook de

mogelijke linkingrelaties aan AgrCoP en elementen daarbinnen voorspellen. Zoals
voorbeeld (3.206) aantoont, kan niet 66n nevengeschikt lid afzonderlijk als correlaat
dienst doen.

(3.206) Jan heeft een eend en een kip gevangen en Piet een muis.

(3.206) kan immers alleen worden geinterpreteerd als weergegeven in (3.206a) en

niet als weergegeven in (3.206b) of (3.206c).

(3.206a) Jan heeft een eend en een kip gevangen en Piet heeft een muis gevangen.
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(3.206b)+ Jan heeft een eend en een kip gevangen en Piet heeft een muis en een kip
gevangen.

(3.206c)* Jan heeft een eend en een kip gevangen en Piet heeft een eend en een

muis gevangen.

De interpretatie van (3.206) in (3.206a) wordt voorspeld doordat een muis aan het
eerste lid van de nevenschikking in de specificeerderspositie een eend wordt
verbonden. AgrCo geeft deze linkingrelatie vervolgens door aan het complement
een kip zodat de gehele codrdinatie als correlaat voor een muis optreedt. Linking aan

alleen een eend kan dan ook niet worden afgeleid. Linking van een muis aan alleen
een kip, zoals in de interpretatie (3.206c) is weergegeven, wordt door de

Boundingconditie voorkomen. AgrCoP vormt immers met uitzondering van zijn
specificeerderspo sitie een boundinggrens.

Op grond van de bovenstaande voorbeelden kan geconcludeerd worden dat het
eilandkarakter van XP's met uitzondering van VP, IP, TP, behalve voor verplaatsing,
ook geldt voor de linkingmogelijkheden van losse constituenten aan hun correlaat in
het voorafgaande lid van de cocirdinatie. Aan de Boundingconditie moet dan ook de

clausule and ycannot be linked to in [8,..["F] .l worden toegevoegd, zodat die ook
toepasbaar is op Iinking.

(3.201) The Bounding Condition

y cannot be free in [p...[re]...1
and ycannot be linked to in [p...[rX]...1
where B is a top node.

unress 

L Sf:iXA(y+ 
R-pronomen in case or rinking)

De Boundingconditie maakt de Major Constituent Condition (MCC) (Neijt 1979)
overbodig. Deze conditie vereist van de losse consituenten dat het major
constituents zljn. De deflnitie van een major constituenl is weergegeven in paragraaf
2.2, voetnoot l4 en hieronder herhaald.

(...) a constituent either immediately dominated by 56 or immediately
dominated by VP, which is immediately dominated by So.. (Hankamer 1973:18
voetnoot 2)

Deze MCC is in Neijts Gappinganalyse nodig om gevallen als (3.208) en (3.209) te
voorkomen, waar het deletiedomein, schrijft over respectievelijk is boos, geen

subj acentiegrens overtreedt. 28

" Den Besten (1981) wijst erop dat de Strict Subjacency Condition en de MCC met betrekking tot NP
overlap vertonen, omdat NP een subjacentiegrens is 6n als major constituent kan fungeren.
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(3.208) * HIj schrijft over Marx en ik Hegel.
(3.209) * Hij is boos op Pim naar huis gegaan en zij op Karlijn.

Omdat de Boundingconditie stelt dat er niet gelinkt mag worden aan elementen
binnen een maximale projectie, is voor de afleiding van de bovenstaande zinnen
geen MCC nodig. Hegel noch op Karlijn kan aan Marx respectievehjk op Pim,
gerelateerd worden en de ongrarnmaticaliteit van beide zinnen wordt terecht
voorspeld.

De enige categorieen die niet maximaal hoeven te zijn als losse constituent zijn
VP, IP en TP. Zo treedt in de volgende zin (3.210) een V als losse constituent op en

in (3.211) een V'.

(3.210) lDezejurkll is [ontworpen]2 door mijn oma en [deze broek]1 [gemaakt]2.
(3.211) tHUlr heeft [niet kunnen schrijven]2 en [zij]1 [niet willen schrijven]2.

Deze zinnen kunnen verklaard worden door de Boundingconditie zoals die in
(3.207) is geformuleerd. Evenals er uit een VP, IP en TP elementen verplaatst
kunnen worden, is linking aan elementen binnen deze projecties ook mogelijk. In
(3.210) is gemaakt aar. ontworpen verbonden, in (3.211) niet willen schrijven aan
niet kunnen schrijven.

Binnen deze theorie is ook een verklaring mogelijk van het feit dat er geen

vervoegd werkwoord als losse constituent mogelijk is. (3.143) uit de vorige
paragraaf is daar een voorbeeld van, evenals (3.212).

(3.143) * Hij moet de beste van de klas worden en zij wil.
(3.212) * Hij geeft hem een boek enzij leent.

Het element waaraan wil respectievelljk leent is gelinkt in de bovenstaande zinnen is

het vervoegde werkwoord uit het eerste lid van de verbinding: moet en geeft. Deze
linking wordt toegestaan door de Boundingconditie die IP niet als boundinggrens
opvat. De ongrammaticaliteit van beide voorbeelden wordt veroorzaakt door het
tweede deel van de linkingregel die stelt dat bepaalde kenmerken van het correlaat
en de daaraan losse constituent met elkaar in overeenstemming moeten ztjn. Moet en
geeft staan in I'-positie zodat ook de losse constituenten wil en leent als I' worden
opgevat. Geen van beide kunnen echter alleen een I' vertegenwoordigen. Ze vereisen
de aanwezigheid van een andere constituent. De vervoegde werkwoorden rookte en

dronk in (3.213) en(3.214) kunnen dat wel.

(3.213) Hij heeft gisteren veel gewandeld en rookte.
(3.214) Hij at een vis en dronk.

Door de rechtsvertakkende zinsstructuur van het Nederlands kunnen deze zinnen
ook als I'-coordinatie worden geanalyseerd.

De Boundingconditie wordt door Koster voorgesteld ter vervanging van andere

condities, onder andere de Subjacentieconditie voor verplaatsing. Door deze
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Boundingconditie ook toe te passen op constructies met losse constituenten, sluit ik
aan bij de grondgedachte van Neijts studie: het idee dat er aan

verplaatsingsconstructies en de constructies die ik hier als CLC's heb geanalyseerd,
een parallelle conditie ten grondslag ligt. Naast deze Boundingconditie is in het
eerste deel van deze paragraaf ook een discourseconditie op linking besproken.

Tot slot van deze parugraaf sta ik kort stil bij de semantische interpretatie van
losse constituenten. Neijt geeft in navolging van Sag (1977) de volgende
semantische representatie van de zogenoemde Gappingconstructies.

(3.215) John kissed Susan in the kitchen and Peter Mary.

(3.215a) {Johnu, Susanu}c A t (a, }, x (x kiss u in the kitchen)) & {Peter1, Maryo }
c i 6 (i, tr y (y kiss o in the kitchen))

In (3.215a) is behalve van een l,-expressie ook gebruik gemaakt van zogenoemde set

abstraction ({a} c e ). Door middel hiervan geeft Neijt de focusinterpretatie weer
die de correlaten John en Susan evenals Peter en Mary zouden uitdrukken. In
paragraaf 3.3.3 heb ik echter betoogd dat de correlaten in CLC's niet gefocust
hoeven te zijn. Bovendien is deze formalisering van set abstractie niet algemeen
aanvaard. Deze representatie neem ik ook om een derde reden niet over. In (3.215a)
zijn de twee leden van de coordinatie door middel van l"-expressies weergegeven. In
de hier gepresenteerde analyse van losse constituenten kan niet op grond van de

syntaxis zo'n ),-expressie voor het tweede lid gemaakt worden. Op syntactisch
niveau vertegenwoordigt het tweede lid immers geen volledige zin. In plaats hiervan
moet er een mechanisme gevonden worden dat de l,-expressie van het volledige lid
toepast op de losse constituenten.Zo'n mechanisme is voor VP-ellipsis in het Engels
uitgewerkt door Dalrymple e.a. (1991). Hun methode zou ook van toepassing zijn op
andere elliptische constructies, waaronder de in deze paragraaf besproken CLC's.
Een vervolgstudie zou dit mechanisme voor deze constructies moeten uitwerken.
Daarbij zou ook rekening moeten worden gehouden met gekwantificeerde losse
constituenten. Eventuele scopeverschillen tussen losse constituenten en hun
correlaten, zoals in de volgende voorbeeldzin, ondersteunen Coppens
kwantorenanalyse (1991) en het zou dan ook zinvol die bij zo'n semantische studie
te betrekken.

(3.216) Alle mannen houden van een filmster en een filmster van alle mannen.

3.3.5 CLC's en syntactische gelijkwaardigheid

Niet alleefi en, maar ook andere codrdinatoren en de insubordinatoren kunnen in
CLC's optreden (zie hoofdstuk 1).

( 1 . 166) Behalve een boek aan Marie, heeft Jan een cd aan Karel gegeven.
(1.167) De generaal heeft de soldaat geen bevel gegeven, laat staan de soldaat de

generaal.
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(1.168) Niemand heeft zijn studie afgerond, behalve Frank de zijne.
( l. 169) Iedereen heeft zijn studie afgerond, uitgezonderd Frank de zijne.
(1.170) De soldaat heeft de generaal een bevel gegeven in plaats van de generaal

de soldaat.
(1.171) Kees heeft van Marion gehouden net als Marion van Kees.
(1.172) Kees heeft meer van Marion gehouden dan Marion van Kees.

De vraag is nu waarom losse constituenten mogelijk zijn in constructies met deze

betrekkingswoorden en waarom niet in verbindingen met andere

betrekkingswoorden. In hoofdstuk 2 is het verschil tussen beide groepen
betrekkingswoorden gekarakteriseerd als een verschil tussen doorgevers en

selecteerders. Subordinatoren selecteren hun complement. Codrdinatoren en

insubordinatoren geven daarentegen kenmerken van CoP of van elementen buiten
Insub aan hun complement door. Voor Co is de lexicale ingang in (2.217)
voorgesteld, voor Insub die in (2.231).

(2.217) Co,betrekkingswoord, CoP [cx-kenmerken]
arg [cr-kenmerken]

(2.231) Insub, betrekkingswoord, y [cr-kenmerken]
arg [u-kenmerken]

waarbij yde eerst dominerende knoop van Insub is.

Van het doorgeven van eigenschappen kan in CLC's echter geen sprake zijn. Het
gaat in een CLC immers om een verband tussen een zin en losse constituenten. Een
losse constituent komt daarentegen met zijn correlaat in bepaalde eigenschappen
overeen. In paragraaf 3.3.3 is betoogd dat het door een linkingrelatie tussen de losse

constituent en zijn correlaat mogelijk is de kenmerken van beide elementen met
elkaar in overeenstemming te brengen. Die linkingrelatie is noodzakelijk omdat
losse constituenten syntactische en semantische ondersteuning behoeven die ze niet
van het betrekkingswoord ontvangen. Het antwoord op de hierboven gestelde vraag
luidt dan ook dat CLC's mogelijk zijn in verbindingen met Co en Insub, omdat die
hun complement niet selecteren. Ze leggen geen eisen op aan de vorm van hun
complement en evenmin aan het aantal constituenten dat in de complementpositie
kan optreden. Co treedt immers met betrekking tot losse constituenten niet als

doorgever van kenmerken op en een hoofd-complementrelatie is dan ook niet
vereist. Er is daarmee meer dan 66n losse constituent in die positie mogelijk. Sub

daarentegen selecteert en regeert zijn complement en staat dan ook geen losse

constituent toe, laat staan meer dan 66n.

In paragraaf 3.2 hebben we gezien dat bU ATB-extractie niet alleen de

syntactische gelijkwaardigheid van de leden een rol speelt, maar ook de semantische
gelijkwaardigheid ervan. Hoewel de verbindingen in (1.166)-(1.172) allemaal een

rekenkundige betekenis uitdrukken (zie par. 1.4), is die betekenisrelatie toch niet
bepalend voor het optreden van losse constituenten. Immers, ook in
nevenschikkingen met een asymmetrische betekenis kunnen losse constituenten
voorkomen.
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(3.217) Piet kust Marie en Marie vervolgens Joop.
(3.218) De officier diende een aanklacht in over zijn soldaat en de soldaat daarom

ook over zijn officier.

Bovendien staan de volgende subordinatoren geen losse constituenten toe, hoewel ze
semantisch gelijk zijn aan behalve (+).

(3.219) I Naast lanz'n vrouw gaf niemand iemand een cadeaude.
(3.220) * Buiten hij om jongleerballen heeft niemand om iets gevraagd.

De volgende subordinatoren lijken daar tegenvoorbeelden van, ze zljn het echter
niet.

(3.221) Zonder een diploma op zak, kun je niet veel beginnen.
(3.222) Met zijn examen voor de boeg, is er geen land met hem te bezeilen.

De subordinatoren zonder en met worden hier door twee constituenten gevolgd. Die
constituenten zijn echter geen losse constituenten zoals die in CLC's: ze hebben geen
correlaat in de rest van de zin en zijn voor de interpretatie daar ook niet van
aftankelijk. Het werkwoord hebbend of zijnde zou daarentegen aan deze
constituenten kunnen worden toegevoegd om de betekenis ervan te expliciteren.
Bovendien is na deze subordinatoren geen constituent in de nominatief mogelijk.

(3.223) Met *zijftraar dronken, is het lachen geblazen.

Hoe deze constructies ook geanalyseerd moeten worden2e, constructies met losse
constituenten kunnen ze niet zijn.

Hieruit mag niet de conclusie getrokken worden dat losse constituenten niet in
constructies zonder Co of Insub mogelijk zUn. Een aantal voorbeelden van
constructies met losse constituenten, zonder dat er van een verbinding door middel
van zo'n betrekkingswoord sprake is, wordt in de volgende en tevens laatste
paragraaf van dit deel over CLC's behandeld.

3.3.6 Andere constructies met losse constituenten

Pollmann (1976) geeft voorbeelden van constructies die erg veel lijken op CLC's uit
de vorige paragrafen.3o

(3.224) Jan doet 66n ding graag tuinieren.

2e ZieVanRiemsdijk (1978) en Klein (1983) voor twee mogelijke analyses van absolute rnet-constructies.

30 Zie ook Klein (1977).
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(3.225) Als iemand zulke dingen doet, dan Karel.
(3.226) De rechter weet maar 66n ding dat erger is dan moorden. Raad eens wat?
(3.227) Wie er ook belde, niet Karel.
(3.228) Ik heb Karel ontmoet: een vriend van vroeger.

Pollmann geeft een aantal argumenten die aantonen dat deze constructies evenmin
als CLC's door deletie-onder-identiteit van volledige zinnen kunnen zijn afgeleid.
Op de eerste plaats is in deze constructies de volledige variant niet altijd semantisch
equivalent aan de elliptische.

(3.229) Ik heb 66n das minder dan Piet: een gele.

(3.229a)+ Ik heb 66n das minder dan Piet: ik heb een gele das minder dan Piet.

Op de tweede plaats is de volledige variant niet altijd grammaticaal.

(3.230) Ik heb een nieuwe bezigheid voor de zomermaanden gevonden:
houthakken.

(3.230a) * Ik heb een nieuwe bezigheid voor de zomermaanden gevonden: ik heb
houthakken voor de zomermaanden gevonden.

(3.231) De rechter weet maar 66n ding dat erger is dan moorden. Raad eens wat?
(3.231a)* De rechter weet maar €,6n ding dat erger is dan moorden. Raad eens wat

de rechter weet dat erger is dan moorden?

(3.232) Als wij iemand weten voor die functie, dan Karel.
(3.232a)* Als wij iemand weten voor die functie, dan weten wij Karel voor die

functie.

(3.233) Welke lieftrebberij hij ook heeft, niet de radiotechniek.
(3.233a) * Welke liefhebberij hij ook heeft, hij heeft niet de radiotechniek.

Ten derde kan een volledige variant woorden bevatten die niet gedeleerd kunnen
worden ondanks hun gelijkheid met woorden uit het eerste deel van de verbinding.

(3.234) De rechter weet maar 66n ding dat erger is dan moorden. Raad eens

waarvan de rechter weet dat het erger is dan moorden?
(3.234a)* De rechter weet maar 66n ding dat erger is dan moorden. Raad eens

waarvan?

In plaats van deletie-onder-identiteit stelt Pollmann voor bovenstaande zinnen af te
leiden door middel van subject-copula-deletie. De losse constituenten in de
bovenstaande zinnen kunnen immers alle aangevuld worden met de combinatie dat
is, of een daaraan verwante vorm.

(3.235) Jan doet 66n ding graag: dat is tuinieren.
(3,236) Als iemand zulke dingen weet, dan is dat Karel.

l5l
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(3.237) De rechter wist maar 66n ding dat erger is dan moorden. Raad eens wat
dat is?

(3.238) Wie er ook belde, het was niet Karel.
(3.239) Ik heb Karel ontmoet, dat is een vriend van vroeger.

Ondanks het feit dat deze subject-copula-deletie niet de nadelen van deletie-onder-
identiteit heeft, is ook die niet zonder problemen, zoals Pollmann ook zelf al
aangeeft.'' Zo wijst hij erop dat deze deletieregel ook zal worden toegepast in
(3.240), waarin een adjectief als predicaatsnomen fungeert.

(3.240) Als iemand zulke dingen weet, dan is dat knap.
(3.240a) * Als iemand zulke dingen weet, dan knap.

Wordt het predicaatsnomen in deze zin gevormd door een substantief, dan is het
resultaat w61 grammaticaal.

(3.241) Als iemand zulke dingen weet, dan is dat Knap.
(3.241a) Als iemand zulke dingen weet, dan Knap.

Pollmann probeert het verschil in grammaticaliteit tussen (3.240a) en (3.241a) toe te
schrijven aan het semantische verschil tussen iemand in (3.240a) en iemand rn
(3.241a). De eerste verwijst naar een willekeurig persoon en de tweede naar een
specifiek persoon. De vraag is echter hoe deze semantische verschillen met subject-
copula-deletie in verband gebracht kunnen worden. Iemand speelt immers geen rol
in die deletieregel. Ik wijs er hier nog eens op dat Den Besten (1981) en Kerstens
(1981-82a) hetzelfde bezwaar tegen de deletieregel van Neijt en de daarop van
toepassing zijnde beperking hebben aangevoerd, namelijk dat de werking van een
conditie onduidelijk is wanneer die betrekking heeft op een ander element dan het
element waar de regel zelf betrekking op heeft (zie par. 3.3.1)

Het tweede bezwaar tegen subject-copula-deletie betreft de distributie van
naamval en persoonskenmerken. De losse constituenten dragen de naamval en
persoonskenmerken die ook de te specificeren elementen in het linkerlid van de
constructie dragen. Deze kenmerken lijken in strijd met een subject-copula-deletie,
zoals de ongrammaticaliteit van de volgende a-zinnen laat zien.

(3.242) De jongens hebben 66n persoon lelijk toegetakeld:jou.

Q.ZaZa) * De jongens hebben 66n persoon lelijk toegetakeld: dat is jou.

tt Een van de bezwaren baseert Pollmann op het zijns inziens ongrammaticale voorbeeld (i).
(i) Als Piet iets heeft beloofd, dan dat hij zou komen.
Dit voorbeeld is volgens mij en volgens mijn informanten echter wel grammaticaal. Daarmee vervalt zijn
bezwaar, dat de afleiding van (i) van de volledige grammaticale variant (ii) door middel van subject-
copula-deletie niet kan worden voorkomen.
(ii) Als Piet iets heeft beloofd, dan is dat dat hij zou komen,
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(3.243) Hij haat 66n mens meer dan enig ander: zichzelf.
(3.243a) * Hij haat 66n mens meer dan enig ander: dat is zichzelf .

Ook is onduidelijk hoe de juiste prepositie in het rechterlid geselecteerd kan worden,
wanneer er slechts sprake is van subject-copula-deletie.

(3.244) Hij heeft op 66n persoon gerekend: (dat is) op Piet.

Pollmann denkt dat de verschillende referenties van dat tn dat is in staat zouden
moeten zijn om voor deze kenmerken van de losse constituenten te zorgefi. Mijns
inziens echter wijzen de genoemde bezwaren in de richting van een analyse waarin
de losse constituenten worden basisgegenereerd en vervolgens, zoals die in CLC's,
aan hun correlaat in het linkerlid van de verbinding worden gerelateerd. Pollmann
probeert immers door middel van regels betreffende de verwijzing van dat en

iemand een verband tot stand te brengen tussen die losse constituenten en hun
correlaten. Zo'n verplichte syntactische linking zou de afleiding van (3.240a) kunnen
voorkomen. Voor knap is namelijk geen correlaat aanwezig en het kan dan ook niet
gelinkt worden. Voor jou, zichzelf en op Piet in (3.242)-(3.244) daarentegen wel,
namelijk 6dn persoon, een mens et op 6dn persoon. Yerder is de subject-copula-
deletie ook conceptueel twijfelachtig. De syntactische aanwezigheid van dat is in de

afleiding van deze zinnen is immers niet gemotiveerd en past niet in de tendens van
het generatieve taalonderzoek om predicerende relaties semantisch in plaats van
syntactisch te verantwoorden (zie par. 3.3.2).

De volgende voorbeelden laten zien dat de losse constituenten in deze

constructies evenmin als die in CLC's gelinkt kunnen worden aan elementen binnen
onder andere een NP, AP en SubP.

(3.245) * Als Jan [een beperking [op bepaalde structuren]l weerlegt, dan op
afgeleide structuren.

(3.246) x Als Pim [verliefd [op iemand]l de hele dag voor zich uit zit te staren, dan
op Marian.

(3.247) * [Naar [wie]l hij ook gezocht heeft, niet Marian

Dezelfde syntactische beperking, die van de Boundingconditie, zou dus ook op de

Iinking van deze losse constituenten van toepassing kunnen zijn. Semantisch wijken
deze constructies af van de CLC's uit de vorige paragraaf. Terwijl in de CLC's de

semantische context van de correlaten op de losse constituenten van toepassing is,
onderhouden de losse constituenten een predicerende relatie met hun correlaat. De
dat is-parafrases in (3.235)-(3.239) geven die predicering weer. De losse

constituenten komen hierin overeen met bijstellingen als in (3.248) en (3.249).

(3.248) JanzagKees, de koning van Frankrdk.

$.Za1d lan zag Kees, dat is de koning van Frankrijk.
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(3.249) Peter bewondert Hermans, de beste romanschrijver sinds de Tweede
Wereldoorlog.

(3.249a) Peter bewondert Hermans, dat is de beste romanschrijver sinds de Tweede
Wereldoorlog.

Door deze syntactische linking van losse constituenten aan hun correlaat in de eraan
voorafgaande zin, is het in tegenstelling tot Pollmanns regel van subject-copula-
deletie w6l mogelijk de invloed te beregelen die de interpretatie van iemand op de
ongrammaticaliteit van zin (3.250b) heeft.

(3.250) Als iemand op hockey mag, dan Kees ook.
(3.250a) Als iemand op hockey mag, dan mag Kees ook op hockey.
(3.250b)* Als iemand op hockey mag, dan is dat Kees ook.

(3.251) Als er iemand op hockey mag, dan Kees.
(3.251a) Als er iemand op hockey mag, dan is dat Kees.

Iemand is het element waaraan de losse constituent Kees gelinkt wordt en kan als
zodanig dan ook zijn invloed uitoefenen op die linking. De verschillende
interpretaties van (3.250) en (3.251) moeten, zoals is opgemerkt door Pollmann,
verband houden met de interpretatie van iemand. In (3.250) gaat het om een
generieke interpretatie, in (3.251) om een individuele.

Tot slot van deze paragraaf sta ik nog kort stil bij constructies als die in (3.226):
de zogenaamde sluicingconstructies. Een niet-deletieanalyse van deze constructies
vinden we ook in Van Riemsdijk (1978). Hij genereert de in deze studie
zogenoemde 'losse' constituenten in de complementpositie van het werkwoord. Zo
legt het werkwoord afvragen aan zijn complement de eis op dat het een [+wh]-
kenmerk draagt.

(3.252) Jan heeft gisteren iemand ontmoet en ik vraag me af wie.
(3.252a) * Jan heeft gisteren iemand ontmoet en ik vraag me af Kees.

Van Riemsdijk beperkt, net als Ross (1969) en Evers (1982), de sluicingconstructies
tot constructies met een wh-woord. Er lijkt mij echter geen essentieel verschil tussen
deze constructies en soortgelijke constructies met [-wh]-constituenten, die als
voorbeelden van stripping worden beschouwd.

(3.253) Jan heeft gisteren iemand ontmoet en ik vermoed Marina.
(3.254) Piet heeft weer een boek gepubliceerd en ik denk een over planeten.

Deze constructies vormen zelfs een aanvullend bewijs voor Van Riemsdijks stelling
dat de losse constituenten binnen de VP worden gegenereerd. Een wh-element is bij
deze werkwoorden immers uitgesloten.

(3.255) * Jan heeft gisteren iemand ontmoet en ik vermoed wie.
(3.256) * Jan heeft gisteren iemand ontmoet en ik denk welk.
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Van Riemsdijk laat zien dat zijn analyse stand houdt tegen de argumenten die Ross
(1969) aanvoert voor een deletieanalyse van dit soort constructies. Van Riemsdijk
suggereert vervolgens dat deze sluicingconstructies discourseverschijnselen zljn en

aan dienovereenkomstige regels gebonden zijn. Hij beweert verder dat de

sluicingregel er ongeveer uit moet zien als: 'locate a variable in the preceding
linguistic of pragmatic context, bind it to the sluiced wh-phrase, check if the
necessary well-formedness conditions (such as agreement in gender, person, and

number) are met, and interpret as usual' (p. 236). Deze regel vertoont veel
overeenkomsten met de linkingregel die ik in paragraaf 3.3.3 heb voorgesteld voor
CLC's. Ook hier wordt een relatie gelegd tussen een losse constituent en zijn
correlaat en worden syntactische kenmerken daarvan met elkaar in
overeenstemming gebracht. In overeenstemming hiermee is het feit dat de

sluicingconstituenten in de bovenstaande voorbeelden geen normaal complement
van V zijn. Ze kunnen immers een nominatief als naamval dragen of een prepositie
die niet door het werkwoord wordt geselecteerd.

(3.257) Iemand heeft gisteren opgebeld en ik denk hij.
(3.258) Hij heeft gisteren op iemand gewacht en ik vermoed op Kees.

Verder is in deze constructies ook meer dan een losse constituent mogelijk, in
tegenstelling tot wat Van Riemsdijk beweert.

(3.259) Hij heeft ergens met iemand afgesproken, maar ik weet niet met wie wat.

Dezelfde linkingregel die voor CLC's is voorgesteld kan echter niet op
sluicingconstructies van toepassing zijn. Op de eerste plaats is de afstand tussen de

losse constituent en zijn correlaat niet aan boundinggrenzen gebonden.

(3.260) Zlj vertelde me dat ze door iemand was uitgenodigd en dat ze heel veel
plezier had gehad. Hoewel ik haar daar veel vragen over gesteld heb en
zeer belangstellend heb geluisterd, wist ik toen ik thuis kwam, nog altijd
niet door wie.

Op de tweede plaats hoeven de losse constituenten in deze constructies geen

correlaat te hebben, zoals ook in paragraaf 3.3.4 is opgemerkt.

(3.261) Ik ga van de zomer naar Indonesie, al vraag ik me af waarom rn

hemelsnaam met de boot.
(3.262) Hij is gisteren heel erg tegen haar uitgevallen voordat hij ook maar

enigszins besefte waarom.

In plaats van aan een syntactische linkingregel zijn sluicingconstructies dan ook
onderhevig aan pragmatische regels. Deze pragmatische regels hoeven geen relatie
te leggen tussen de 'losse' constituent en zijn eventuele correlaat. Dat dat niet
problematisch is voor naamvalstoekenning illustreert Van Riemsdijk aan de hand
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van het volgende voorbeeld. De constituent drukt een naamval uit terwijl er geen
ander element aanwezig is die deze naamval kan toewijzen. Naamvalstoekenning
hoeft dus niet altijd binnen zinsverband plaats te vinden.

(3.263) [Hankamer, upon studying the wine list, addressing the waiter:]
Den Krciver Nacktarsch, bitte.

(Van Riemsdijk 197 8:245)

Deze pragmatische regels moeten zorgen voor de interpretatie van deze losse
constituenten in sluicingconstructies. Net als in Van Riemsdijks studie valt de

inhoud van deze regels echter buiten het bereik van deze studie.

3.3.7 Conclusie

In deze paragraaf zijn constructies als
losse constituenten.

(3.126) geanalyseerd als constructies met

(3.126) De minister diende een voorstel in en [het kamerlid] [een motie].

De losse constituenten het kamerlid en een motie zijn constituenten buiten
zinsverband die voor hun syntactische kenmerken en hun semantische interpretatie
gelinkt worden aan hun correlaat in het andere lid van de verbinding. Voor deze
linking is in paragraaf 3.3.3 een linkingregel voorgesteld, die in paragraaf 3.3.4
onderhevig bleek te zljn aan een pragmatische en een syntactische conditie.
Dezelfde syntactische conditie is ook op verplaatsing van toepassing.

Deze losse constituenten zijn mogelijk gebleken bij die betrekkingswoorden die
geen eisen opleggen aan hun complement, dat wil zeggen bij coordinatoren en
insubordinatoren. Daaruit volgt dat die betrekkingswoorden die geen syntactisch
gelijkwaardige leden verbinden geen losse constituenten toestaan. CLC's zijn dan
ook niet mogelijk in subordinaties en niet-parallelle coordinatie. Subordinatoren zijn
immers selecteerders en voor niet-parallelle coordinatie is in paragraaf 2.6 de
volgende regel voorgesteld.

(2.228) AgrCo, argl [cr-kenmerken]
arg2 [B-kenmerken]

3.4 Constructies van het type (a + b) c

In constructies van dit type staat het gemeenschappelijke element op een positie
rechtsadjacent aan de coordinatie en zou het ingevuld kunnen worden in het linkerlid
op de positie direct naast het betrekkingswoord. In de volgende voorbeelden is het
gemeenschappelijke element gecursiveerd en geeft (-) de plaats aan waar dit
gemeenschappelijke element ingevuld zou kunnen worden.
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(3.264) Carla wachtte voor (-) en Peter wachtte achter de Opera.
(3.265) Ik weet dat Piet behalve dat hij de man voor (-), ook de man achter de

Hema gezien heeft.

Twee vragen zullen in deze paragraaf behandeld worden: 1. Hoe wordt
achterwaartse samentrekking afgeleid? 2. Waarom is achterwaartse samentrekking
alleen bij rekenkundige betrekkingswoorden mogelijk (zie hoofdstuk 1)? Aan elke
vraag zal een aparte subparagraaf besteed worden.

3.4.1 Achterwaartse samentrekking

In paragraaf 3.2 zijn zinnen van het type a (b + c) geanalyseerd als het resultaat van
Across-the-Board-extractie. Een verplaatsingsanalyse voor constructies van het type
(a + b) c ligt in het verlengde hiervan. Zo'n verplaatsingsregel is bekend onder de

naam Right Node Raising. Het gemeenschappelijke element dat zich rechts in beide
leden van de nevenschikking bevindt, wordt door deze regel simultaan uit beide
leden verplaatst naar een positie rechtsadjacent aan de coordinatie. Hoewel het
conceptueel aantrekkelijk is zinsverbindingen van het type a (b + c) en die van het
type (a + b) c op overeenkomstige wijze af te leiden, is er een aantal argumenten die
zo'n verplaatsingsanalyse voor het tweede type in de weg staan. Op de eerste plaats
bestaat het gemeenschappelijke deel niet altijd uit 66n constituent. Ook meer dan een

constituent is mogelijk ((3.266), Neijt 1979:42), terwijl een linkswaartse
verplaatsing slechts op 66n constituent betrekking kan hebben (3.266b).

(3.266) Hij heeft niet openlijk verteld [aan hen] [dat hij ongelijk had], maar hij
heeft duidelijk gemaakt [aan hen] [dat hij ongelijk had].

(3.266a) Hij heeft niet openlijk verteld t1 ti , moor hij heeft wel duidelijk gemaakt t;

t; [aan hen]l [dat hij ongelijk had]i.
(3.266b)* Aan wiel wa! heeft hij niet openlijk verteld t; ! ?

Ten tweede verhindert de Boundingconditie verplaatsing van elementen uit een XP
en voorkomt dus verplaatsing van de nieuwe premier in (3.267b) die deel uitmaakt
van een SubP. Als gemeenschappelijk deel in een constructie van het type (a + b) c
is die echter wel mogelijk.

Hij heeft vertrouwefl [s,up in [de nieuwe premier]], maar
koestert een wantrouwen [5u6ptegen [de nieuwe premier]].
Hij heeft vertrouwen [in [ti]1, maar zijn vrouw koestert een

[tegen [ti]l [de nieuwe premier]1.

Wiel heeft hij vertrouwen [5u6pin [ti]l?

(3.267)

(3.267a)

(3.267b)*

zun vrouw

wantrouwen

Ook de volgende voorbeelden tonen aan dat het gemeenschappelijke deel c
betrekking mag hebben op een onderdeel van een constituent, terwijl de

Boundingconditie verplaatsing uit diezelfde constituent niet toelaat.
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NP
(3.268) Alfons besprak [Np de vraag [5u6p welke rijst we zouden eten]l en Harry

besprak [r-rpde vraag [sr6pwelke bonen we zouden eten]].
(3.268a) Alfons besprak [de vraag [welke rijst t1 ]l en Harry besprak [de vraag

[welke bonen !] [we zouden eten];.
(3.268b)* Wiei besprak Alfons [de vraag [welke rijst ti zouden eten]l?

SubP met een wh-element in de specificeerderspositie
(3.269) Ot weet [5,6p wie de ganzen mishandeld heeft] en Sien weet [5u6p wie de

eenden mishandeld heeftl.
(3.269a) Ot weet [s,6p wie de ganzen t1 ] en Sien weet [5u6p wie de eenden t; ]

Irrushandeld heeft]i.
(3.269b)* Watl weet Ot [wie ti mishandeld heeft]?

Een uitzondering op deze vrijheid van constructies van het type (a + b) c is volgens
Zwarts ( 1986) een corirdinatie. Een onderdeel hiervan mag niet als
gemeenschappelijk deel dienst doen. Zwarts illustreert dit onder andere aan de hand
van de volgende voorbeelden.

(3.270) Ot koopt eenden en Sien verkoopt ganzen en eenden.
(3.270a) 8 Ot koopt (-) en Sien verkoopt ganzen en eenden.
(3.271) Jack is writing an article on Aristotle and Freud, and Jill has just

published a monograph on Mesmer and Freud.
(3.271a) * Jack is writing an article on Aristotle and (-), and Jill had just published a

monograph on Mesmer and, Freud.

De ongrammaticaliteit van deze voorbeelden moet volgens mij niet aan de

Boundingconditie worden toegewezen. Eerder lijkt mij de ongrammaticaliteit van
(3.270a) een gevolg van het feit dat het gemeenschappelijke deel eenden in elk lid
een andere status heeft: in het eerste lid vormt het een major constituent (zie par.
3.3.4), terwijl het in het tweede lid een onderdeel van de categorie AgrCoP vormt.
Ook in de volgende voorbeelden heeft het gecursiveerde, gemeenschappelijke deel
in elk lid een andere status en ook die voorbeelden zijn ongrammaticaal.

(3.272) Jan komt over twee weken en Kees wacht nog twee weken.
(3.272a) * Jan komt over (-) en Kees wacht nog twee weken.
(3.273) Jan koopt boeken en Kees verkoopt rode boeken.
(3.273a) * Jan koopt (-) en Kees verkoopt rode boeken.

Constructies als (3.27la) zijn in het Nederlands eveneens ongrammaticaal.

(3.214) * Jack is bezig een artikel te schrijven over Arist6teles en (-) en Jill heeft
net een monografie gepubliceerd over M6smer en Freud.
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Een onderdeel van AgrCoP is echter niet per definitie als gemeenschappelijk deel
uitgesloten. Wanneer de betrekkingswoorden beklemtoond worden, is het resultaat
immers niet ongrammaticaal, maar marginaal.

(3.275) ? Zljbeweert dat Montignac zweert bij maaltijden van aardappels 6f (-) en

hij beweert dat Montignac zweert bij maaltijden van aardappels 6n vlees.

Ook de volgende voorbeelden laten zien dat het gemeenschappelijke deel wel
degelijk deel kan uitmaken van een AgrCoP.

(3.276) Alfons kookt b6nen (-) en Harry kookt 66rdappels en rijst.

(3.277)
(Nerjt 1979:44)

Frits denkt dat Anna (-) en Kees denkt dat Marf6t en Karel een koppet
vormen.

Constructies van het type (a + b) c schenden dus de Boundingconditie. Samen met
het feit dat het gemeenschappelijke deel een 'echte' variabele is en geen

constituentenvariabele maakt dit een verplaatsingsanalyse voor dit type constructies
onaannemelijk. Twee andere afleidingsmogelijkheden hiervan blijven daarmee over:
basisgenerering en deletie.

Basisgenerering van deze constructies is onproblematisch, zolang (a + b) als een

verbinding van constituenten geanalyseerd kan worden.

(3.278) [fietsen en brommers] met een achteruitkijkspiegel
(3.279) [voor in plaats van na] de fietstocht

De verbindingen tussen haakjes in (3.278) en (3.279) kunnen als een nevenschikking
van hoofden beschouwd worden. Zo't basisgenerering is echter niet mogelijk in de

volgende voorbeelden.

(3.280) [Hans ving en Cany doodde] de zieke hond.
(3.281) [dat Jan het meisje voor in plaats van dat hij het meisje achter] de Hema

gezien had.

De leden van de nevenschikkingen tussen haakjes vormen immers niet 66n
constituent. Ook de volgende voorbeelden zijn problematisch voor basisgenerering.

(3.282) [zowel voor als na] de fietstocht
(3.283) [of voor- of na]delen

Initiele cocirdinaties staan immers slechts maximale projecties als leden toe (zie par.
2.6). De leden in (3.282) en (3.283) zljn daarentegen onderdelen van een

woordgroep. Toch zijn de constructies grarnmaticaal.
Dat (3.280) en (3.281) niet als constituentenco6rdinatie zilnte analyseren, is een

gevolg van de X'-structuur die als constituentenstructuur in de generatieve
grammatica is aangenomen. Ik zou die dan ook op kunnen geven en in navolging
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van Zwarts (1986) een andere benadering kunnen aannemen. Zo'n radicale
ommekeer streeft echter het doel van deze studie voorbij. Ik laat het dan ook bij de
vaststelling dat constructies van het type (a + b) c binnen generatief kader niet in de
basis gegenereerd kunnen worden. Een korte excursie naar het model dat De Vries
(1992) bespreekt, laat zien dat niet elk model dat niet van de X'-structuur gebruik
maakt, deze constructies in de basis kan genereren.

De Vries gaat uit van reduced phrase markers in plaats van
constituentenstructuren. De Vries definieert die als "an unordered set of
monostrings" (p. 59) en een monostring op zijn beurt als "a string which is part of a
RPM." Zo'n RPM-string "may contain one and only one non-terminal symbol." De
RPM van de zin in (3.284) is gegeven in (3.285).

(3.284) [s John [yploves Mary]1.

(3.28s) {S,
NP loves Mary,
John VP,
John V Mary,
John loves NP,
John loves Mary )

In een co<jrdinatie worden de RPM's van twee (of meer) zinnen verenigd. In deze
unie van phrase markers treedt elke gemeenschappelijke string slechts eenmaal op.
Een voorbeeld van zo'n vereniging van phrase markers voor de coordinatie in
(3.286) staat in (3.281).

(3.286) John loves Mary and John hates Susan.

(3.281)

1

2
3

4

5

6

NP loves Mary

John V Mary
John loves NP
John loves Mary

S

John VP

I
NP hates Susan Za,b

3

John V Susan 4a,b
John hates NP 5a,b
John hates Susan 6a,b

De verschillende monostrings in een RPM onderhouden in De Vries' analyse een
precedentie- of dominantierelatie ten opzichte van elkaar. De enige monostrings die
niet in zo'n relatie ten opzichte van elkaar staan, zijn de gecocirdineerde leden: de a-
en b-leden in (3.287). Gecodrdineerde elementen worden dan ook niet in een
boomstructuur gerepresenteerd. Daarmee is er geen overkoepelende knoop
noodzakelijk waaronder de leden van de cocirdinatie worden gegenereerd. Wie
echter denkt dat daarmee achterwaartse samentrekking in (3.289) ook simpel en

elegant kan worden afgeleid, komt hedrogen uit. Achterwaartse samentrekking wijkt
immers ook in dit model af van normale corirdinatie. Naast (3.286) kan (3.287), die
beschouwd wordt als een onproblematische coordinatie, ook gelineariseerd worden
als (3.288).
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(3.288) John loves Mary and hates Susan.
(3.289) Mary loves, and Susan hates him.

Met elk gecodrdineerd lid correspondeert een symbool in de monostrings, namelijk
S in (3.286) en VP in (3.288). De RPM van een zin met achterwaartse
samentrekking daarentegen bevat geen monostring met een symbool dat de leden in
die coordinatie vertegenwoord\gt. Zo is de RPM van de coordinatie in (3.289) die in
(3.290). Geen enkele monostring daarvan heeft een symbool dat met de leden van de

coordinati e in (3.29 l) correspondeert.

161

(3.2e0) ts
NP loves him
NP hates him
Mary VP
Susan VP
Mary V him
Susan V him
Mary loves NP
Susan hates NP)

1

2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a

5b

(3.291) [s NP [vP V

De Vries leidt (3.289) af van de zinscoordinatie Mary loves him and Susan hates
him door him h de fonologische component van de grammatica te reduceren, wat ze

reduced linearization noemt Hieruit blijkt wel dat ook in dit model basisgenerering
van achterwaartse samentrekking niet mogelijk is. Voor de afleiding daarvan is een

extra reductieregel nodig. De Vries' afleiding van achterwaartse samentrekking is
daarmee niet economischer dan een analyse die uitgaat van X'-structuren en ook een

deletieregel nodig heeft om constructies als in (3.280) en (3.281) af te kunnen
leiden.

Omdat achterwaartse samentrekking in verbindingen van zinnen in dit
generatieve model niet door verplaatsing of basisgenerering veroorzaakt kan zijn,
blijft deletie als enige mogelijkheid over. Deletie veronderstelt de aanwezigheid van
volledige delen voordat deletie wordt toegepast. De volgende bindingsfeiten uit
Zwarts (1986) laten zien dat het gemeenschappelijk deel in een coordinatie met
achterwaartse samentrekking op een bepaald punt in de afleiding in elk der leden
vereist is.

(3.292) * Shei detests ! but I admire t1 Uilli's husbandll.

Stond lill namelijk op het moment dat de bindingstheorie zijn werk doet, op een
positie buiten de codrdinatie, zoals in (3.292), dan zou de onmogelijke binding van
she en Jill niet kunnen worden voorspeld. Het pronomen she c-commandeert immers
niet Jill in die positie, het bindingsprincipe C zou niet worden geschonden en dus

zouden beide coreferentieel moeten kunnen zijn. De onmogelijkheid daarvan kan
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echter verklaard worden wanneer Jill's husband aan het begin van de afleiding de
complementpositie van de VP in het eerste lid bezet. In die positie wordt het immers
wel door she ge-c-commandeerd en wordt het bindingsprincipe C geschonden.

(3.292a) * Shel detests Jilll's husband but I admire Jilli's husband.

(3.293) is een voorbeeld van een soortgelijke bindingsrelatie in het Nederlands.

(3.293) * Zij, was trots op (-) en hij was fel tegen Connies; nieuwste boek.

Zwarts gebruikt deze bindingsfeiten als argumenten tegen een verplaatsingsanalyse
van achterwaartse samentrekking. In feite vormen deze bindingsfeiten tegelijkertijd
een argument v66r een deletieanalyse. Immers, het gemeenschappelijke deel moet in
elk der leden van de coordinatie worden gegenereerd. Uit die positie kan het niet
verplaatst worden, zoals hierboven is aangetoond. Het moet in (3.292) en (3.293)
dus wel gedeleerd zijn.

Problematisch voor een deletieanalyse zijn de volgende voorbeelden uit Zwarts
(1986).3' Het gaat om zinnen waarvan de volledige variant ongrammaticaal is of een
andere interpretatie heeft dan die met achterwaartse samentrekking.

(3.294) Jack whistled and Jill hummed at equal volumes.
(3.295) Janet dissected, and Little Jesse strangulated, a total of six mice.
(3.296) The Sixers beat, and the Lakers were beaten by, different opponents.

(3.294a) * Jack whistled at equal volumes and Jill hummed at equal volumes.
(3.295a) Janet dissected a total of six mice and Little Jesse strangulated a total of

six mice.
(3.296a) The Sixers beat different opponents and the Lakers were beaten by

different opponents.

De Nederlandse varianten hiervan zijn de volgende.

(3.297) Jan floot (-) en Jeannette neuriede op dezeWe toonhoogte.
(3.298) Jeannette ontleedde (-) en de kleine Jan wurgde een totale hoeveelheid

van zes muizen.
(3.299) De Sixers versloegen (-) en de Lakers werden verslagen door

v e rs c hillende t e g enstande rs.

(3.297a) Jan floot op dezelfde toonhoogte en Jeanette neuriede op dezelfde
toonhoogte.

(3.298a) Jeanette ontleedde een totale hoeveelheid van zes muizen en de kleine Jan
wurgde een totale hoeveelheid van zes muizen.

32 Hii heeft enkele voorbeelden uit Gazdar (1981) en Abbott (1976) overgenomen
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(3.299a) De Sixers versloegen verschillende tegenstanders en de Lakers werden
verslagen door verschillende tegenstanders.

Hoewel Zwarts (3.294a) ongrammaticaal noemt, is de Nederlandse variant ervan in
(3.297a) wel acceptabel. Het heeft echter een andere interpretatie dan (3.297).
(3.297a) drukt uit dat Jan en Jeanette op een toonhoogte fluiten respectievelijk
neurien die identiek is aan een andere toonhoogte, terwijl in(3.297) Jan en Jeanette

op elkaars toonhoogte zingen. Ook tussen (3.298) en (3.299) en volledige varianten
daarvan in (3.298a) en (3.299a) bestaan interpretatieverschillen.33 Zo kan (3.298)
betekenen dat Jeanette en Jan samen zes muizen hebben bewerkt hebben, terwijl dat
geen mogelijke interpretatie is van (3.298a). (3.299) kan in tegenstelling tot (3.299a)
uitdrukken dat de Sixers ddn tegenstander versloegen en dat de Lakers door 66n

tegenstander werden verslagen en dat die tegenstanders niet dezelfde zijn. Daarnaast
kunnen (3.291)-(3.299) ook op de wtjze van de volledige zin geinterpreteerd
worden. Merk op dat deze zinnen niet alleen voor een deletieanalyse problematisch
zijn, maar ook voor een verplaatsingsanalyse van achterwaartse samentrekking. Ook
in die analyse worden die constructies immers van volledige zinnen afgeleid.

De interpretatieverschillen tussen de volledige nevenschikkingen en de

onvolledige in (3.297 )-(3.299) treden niet bij kwantoren op.

(3.300) Hij begroette enkele aanwezigen en zij negeerde enkele aanwezigen.
(3.300a) Hij begroette en zij negeerde enkele aanwezigen.

(3.301) Hij begroette een man en zij negeerde een man.
(3.301a) Hij begroette en zij negeerde een man.

De interpretaties van (3.300), namelijk die waarin hij andere aanwezigen begroette
dan die zij negeerde en die waarin het dezelfde groep aanwezigen betreft, zijn ook
mogelijk van (3.300a). Zo ook kan het zowel in (3.301) als in (3.301a) gaan om
dezelfde man als om verschillende mannen. Het hierboven gesignaleerde
interpretatieprobleem lijkt zich alleen voor te doen bij woorden als verschillend,
dezeffie en bij getallen. Onderzoek naar die woorden is dan ook noodzakelijk om uit
te kunnen uitmaken of de interpretatiemogelijkheden van de onvolledige zinnen
hierboven wel syntactisch verantwoord moeten worden of dat er misschien een

interpretatieregel op van toepassing is. In het laatste geval zouden ze een

deletieanalyse niet in de weg hoeven te staan.

Ik ga op grond van de bindingsfeiten in (3.292) en (3.293) en de genoemde
argumenten tegen een verplaatsingsanalyse en basisgenerering uit van een

deletieregel om dit type constructies af te kunnen leiden. Door middel van deze regel
Achterwaartse samentrekking worden elementen op de meeste rechtse positie in het

" De Vries (1992:116-117) noemt de zinnen (3.298) en (3.299) veffe van acceptabel in de interpretatie
waarin Jan en Jeanette samen zes muizen iets aandoen, respectievelijk de Sixers en de Lakers een

confrontatie aangaan met ieder een andere tegenstander. Deze oordelen lijken mij niet juist.
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linkerlid van de codrdinatie gedeleerd op grond van de aanwezigheid van een
identiek element op de meeste rechtse positie in het rechterlid van de corirdinatie.

(3.302) Achterwaartse samentrekftirug (voorlopige versie)

Co

optioneel

=
Co

Deze samentrekkingsregel is zowel van toepassing op zinscorirdinaties als op
cocirdinaties van niet-sententi€le constituenten.

(3.303) en voor en achter het huis
(3.304) of twee of drie boeken

Aan het begin van deze paragraaf is er al op gewezen dat constructies als (3.303) en
(3.304) niet in de basis kunnen zijn gegenereerd, omdat in initiele codrdinatie alleen
maximale woordgroepen worden verbonden. Deze samentrekkingsregel is

daarentegen niet nodig om de niet-initiele verbindingen (3.305) en (3.306) af te
Ieiden. In hoofdstuk 2 is immers vastgesteld dat Co zijn complement niet selecteert
en dus een element van een niet-maximaal constituentenniveau als argument toelaat.
(3.305) en (3.306) kunnen daardoor in de basis gegenereerd worden.

(3.305) voor en achter het huis
(3.306) twee of drie boeken

Bij achterwaartse samentrekking hoeven niet alle identieke elementen te worden
gedeleerd (zie ook Van Oirsouw 1987).

(3.307) Jan heeft enkele mensen opgebeld en Marie heeft enkele mensen
opgebeld.

(3.307a) Jan heeft enkele mensen en Marie heeft enkele mensen opgebeld.

(3.308) Jan heeft een boek gekocht en Piet heeft een boek gekocht.
(3.308a) Jan heeft een boek en Piet heeft een boek gekocht.

Deze partiele deletie kan worden afgeleid wanneer men ervan uitgaat dat elk
element afzonderlijk wordt gedeleerd. De samentrekkingsregel in (3.302) moet dan
ook iteratief worden toegepast, waarbij elke keer 66n element wordt
samengetrokken.

De volgende vraag is wat onder een element moet worden verstaan. De
variabelen in de samentrekkingsregel in G3AD zijn echte variabelen. Immers niet

Z'YZX

Z'Yax
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alleen constituenten kunnen worden gedeleerd, maar ook delen van constituenten
(3.267) of zelfs delen van woorden, zoals in het voorbeeld (1.15) uit hoofdstuk 1.

(1.15) Jesse zag Marleen nadat en Piet zag Marleen voordat de film was
afgelopen.

(1.15a) Jesse zagMarleen na- en Piet zag Marleen voordat de fllm was afgelopen.

De identiteit tussen de variabelen heeft niet alleen betrekking op de fonologische
vorm van de elementen. Ook het syntactische structuur ervan evenals de semantiek
bepalen of twee variabelen identiek zijn. In de volgende voorbeelden kan het
gemeenschappelijke deel Marie niet worden gedeleerd.

(3.309) Gisteren las Marie en Piet zagMane.
(3.309a) * Gisteren las en Piet zag Marie.

In het linkerlid neemt Marie als subject van las de specificeerderspositie van IP in;
in het rechterlid staat het als object op een positie binnen de VP. Achterwaartse
samentrekking van dit element leidt tot ongrammaticaliteit. De marginaliteit van de

volgende voorbeelden lijkt met deze eis tot syntactische gelijkheid van Z in het
linkerlid enZ'in het rechterlid in tegenspraak.

(3.310) ? Jan haat en Marie houdt van Sofie.
(3.311) ? Ajax versloeg en Feyenoord werd verslagen door l/EC.

Sofie en NEC vormen het complement van Sub in een van de leden van de

codrdinatie en een major constituent in het andere. Dit categoriale verschil leidt in
deze zinnen niet tot ongrammaticaliteit. In deze twee voorbeelden staat een door het
werkwoord geselecteerde subordinator. Blijkbaar is in deze twee zinnen
herinterpretatie van het werkwoord met zrjn geselecteerde element als een
zelfstandige eenheid mogelijk. Het gemeenschappelijke deel kan dan in beide delen
worden geinterpreteerd als een major constituent. Herinterpretatie van een

werkwoord en een subordinator met een adverbiale functie is niet mogelijk. Achter-
waartse samentrekking van een element dat het complement vormt van zdn
adverbiale Sub, terwijl het antecedent als major constituent optreedt leidt dan ook tot
ongrammaticaliteit, zoals in het al eerder genoemde voorbeeld (3.272a). Het
constituentenniveau van beide elementen is dan immers niet identiek.

(3.272) Jan komt over twee weken en Kees wacht nog twee weken.
(3.272a) * Jan komt over (-) en Piet wacht nog twee weken.

De variabelen Z en Z' moeten ook semantisch identiek zijn. Zo is het volgende
voorbeeld ongrammaticaal, waar wanten in het eerste deel het touwwerk aan boord
van een schip betreft en in het tweede lid van de cocirdinatie 'handschoenen'
betekent.



166 HooFDSTUK3

(3.312) Jan klom in de wanten en Piet zat op de wanten.
(3.312a) * Jan klom in (-) en Piet zat op de wanten.

De regel van achterwaartse samentrekking in (3.302) is dus geen puur fonologische
regel. Behalve fonologische gelijkheid wordt er ook een semantische en syntactische
gelijkheid tussen de variabelen Z en Z' geeist. Deze variabelen zijn dan ook
entiteiten met fonologische, syntactische en semantische kenmerken.

De voorgestelde samentrekkingsregel beregelt niet de prosodische aspecten van
achterwaartse samentrekking. In het algemeen draagt het element vlak v66r het gat
accent.

(3.313) Jan werkt bfnnens- en Piet werkt buitenshuis.

Nader onderzoek zal moeten uitwijzen onder welke condities er van dat
accentpatroon kan worden afgeweken en hoe deze prosodische aspecten bij
achterwaartse samentrekking kunnen worden beregeld.

In deze paragraaf is voorgesteld constructies van het type (a + b) c waar mogelijk
in de basis te genereren. Voor andere gevallen is een deletieregel voorgesteld, die
een element rechtsperifeer in het linkerlid van een verbinding deleert op grond van
de aanwezigheid van een fonologisch, syntactisch en semantisch identiek element op
de rechtsperifere positie in het rechterlid. In deze paragraaf is nog geen aandacht
besteed aan de beperking van dit type constructies tot verbindingen met
rekenkundige betrekkingswoorden. Daarover gaat de volgende paragraaf.

3.4.2 Achterwaartse samentrekking en semantische gelijkwaardigheid

Constructies van het type (a + b) c komen, zoals in paragraaf 1.3.1.3.3 is
aangetoond, voor in parallelle coordinatieve verbindingen en in
insubordinaties.Volgens de ANS treedt achterwaartse samentrekking echter ook op
bij verbindingen met onderschikkende betrekkingswoorden (p.1561). Daarvan
worden de volgende voorbeelden gegeven. De beoogde gemeenschappelijke delen
zijn gecursiveerd.

(3.314) Je moet de kleine naast de grote dozen zetten.
(3.315) Je moet naast de grote de kleine dozen zetten.
(3.316) Je kunt nauwelijks de zwarte van de witte stukken onderscheiden.
(3.317) Ik geef altijd de voorkeur aan mee- boven tegenwerken.
(3.318) Daar staat een glas op een vat met wijn.
(3.319) Omdat Coby al gevraagd had welke grd6nten, vroeg Kees alleen welke

Silrdappelen w e zo uden eten.
(3.320) I.{adat ik uitgerekend had 6f, kon ik gelukkig bevestigen diit het klopte.

Deze voorbeelden zijn echter geen voorbeelden van achterwaartse samentrekking. In
de voorbeelden (3.314)-(3.316) is het hoofd weggelaten. Deze zinnen zijn daarmee
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voorbeelden van een andere vorm van ellips, namelijk hoofddeletie. It dit type is,

zoals de naam aangeeft, het hoofd van de constituent weggelaten. Hoofddeletie is

niet gebonden aan het schema (a + b) c.

(3.321) Je moet de grote dozen naast de kleine zetten.
(3.322) Naast de grote moet je de kleine dozen zetten.
(3.323) Je kunt nauwelijks de zwarte stukken van de witte onderscheiden.
(3.324) De zwarte kun je nauwelijks van de witte stukken onderscheiden.

ln (3.321) en (3.323) staat het gemeenschappelijke element, doTen respectievelijk
stukken, op een positie binnen de codrdinatie in tegenstelling tot c in het
bovengenoemde schema. In (3.322) en (3.324) staan verder de leden van de

verbinding niet op adjacente posities. Ook dat is in achterwaartse samentrekking
verboden en in constructies met hoofddeletie toegestaan, zoals is geillustreerd aan de

hand van de volgende voorbeelden.

(3.325) Om de grote niet te hoeven tillen, sleepte Kirsten de kleine dozen zelf
naar de zolder.

(3.326) Zlj tllde de grote dozen zelf naar de zolder, omdat ze wist dat haar man al
veel moeite zou hebben met de kleine.

(3.318) is geen voorbeeld van achterwaartse samentrekking omdat het relevante deel
niet geinterpreteerd kan worden als een glas met wijn op een vat met wijn. Om
dezelfde reden kunnen ook de volgende zinnen niet als achterwaartse samentrekking
worden beschouwd.

(3.327) Hij zette een beker naast een mok van steen.

(3.327a) *H1j zette een beker van steen naast een mok van steen.
(3.328) Hij legde papier op een boek van zijn vriend.
(3.328a) *Hij legde papier van zijn vriend op een boek van zijn vriend.

(3.317) is een onduidelijk geval. De leden in deze verbinding kunnen niet als bij
hoofddeletie van plaats verwisselen of op niet-adjacente posities voorkomen.

(3.329) * Ik geef altijd de voorkeur aan tegenwerken boven mee-.
(3.330) * Aan tegenwerken geef ik altijd de voorkeur boven mee-.

Verder is dit verschijnsel beperkt. Het treedt slechts op bij affixen en is niet bd elk
betrekkingswoord mo gelij k.

(3.331) * Hij geeft de voorkeur aan gras- boven cactusachtigen.
(3.332) * Hrj pleit voor mee- naast tegenwerken.

Deze laatste beperking pleit tegen de analyse van (3.317) als een voorbeeld van
achterwaartse samentrekking. Het is aan de andere kant onduidelijk welke andere
regel aan dit voorbeeld ten grondslag zou kunnen liggen.
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(3.319) en (3.320) zijn voorbeelden van sluicing (zie par. 3.3.6). In
sluicingconstructies kunnen een of meerdere losse constituenten op de plaats van
een bijzin optreden. Dit verschijnsel is niet aan codrdinatie gebonden. De
voorbeelden (3.334) en (3.335) laten zien dat nadat en omdat geen achterwaartse
samentrekking toestaan.

(3.333) ...dat Jan het meisje voor de Hema gezien had en dat hij ook het meisje
achter de Hema gezien had.

(3.333a) ...dat Jan het meisje voor (-) en dat hij ook het meisje achter de Hema
gezien had.

(3.334) ...dat Jan het meisje voor de Hema gezien had nadat hij het meisje achter
de Hema gezien had.

(3.334a)* ...dat Jan het meisje voor (-) nadat hij het meisje achter de Hema gezien

had.
(3.335) dat Jan het meisje voor de Hema een hand had gegeven omdat hij ook het

meisje achter de Hema een hand had gegeven.
(3.335a) * dat Jan het meisje voor (-) omdat hij ook het meisje achter de Hema een

hand had gegeven.

De voorbeelden uit de ANS zijn dus geen van alle voorbeelden van achterwaartse
samentrekking. Dit betekent niet dat achterwaartse samentrekking bij subordinatoren
per definitie is uitgesloten. Zo zljn de volgende voorbeelden grammaticaal, ondanks
het feit dat het gebruikte betrekkingswoord subordinatief is.

(3.336) Hij vertelde me dat hij die akte had moeten ondefiekenen zonder dat hij
die had willen ondertekenen.

(3.336a) Hij vertelde me dat hij die akte had moeten (-) zonder dat hij die had
willen ondertekenen.

(3.337) Hij gaf toe dat hij inmiddels al veel boeken over Vestdijk had gelezen
zonder dat hij ooit een boek van Vestdijk gelezen had.

(3.337 a) Hij gaf toe dat hij inmiddels al veel boeken over (-) zonder dat hij ooit een
boek vanVestdijk gelezen had.

(3.338) Ik heb hem naast een theelepeltje van zilver ook een bord van zilver
cadeau gedaan.

(3.338a) Ik heb hem naast een theelepeltje (-) ook een bord van zilver cadeau
gedaan.

(3.339) Zljheeft naast tv-masten ook radiomasten ontworpen.
(3.339a) Zljheeft naast tv- ook radromasten ontworpen.

(3.340) Die auto is naast luchtgekoeld ook watergekoeld.
(3.340a) Die auto is naast lucht- ook watergekoeld.
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(3.341) Hij heeft buiten zijn narcissenvelden ook zijn tulpenvelden van de hand
gedaan.

(3.341a) Hij heeft buiten zijn narcissen- ook zijn tulpenvelden van de hand gedaan.

De betrekkingswoorden in deze verbindingen lijken in semantisch opzicht op de
rekenkundige betrekkingswoorden. Ook zij drukken een kwantitatief verband uit net

als en en behalve en verbinden daardoor semantisch gelijkwaardige leden. Die
semantische gelijkwaardigheid van de leden lUkt dan ook cruciaal voor de

mogelijkheid tot achterwaartse samentrekking. De ongrammaticaliteit van de a-

zinnen hieronder ondersteunt deze hypothese.

(3.342) Hij heeft voor kerktorens watertorens ontworpen.

Q3a2a) * Hij heeft voor kerk- watertorens ontworpen.

(3.343) Hij legt de ganzenveren op de pauwenveren.

Q3a3a) * Hij legt de ganzen- op de pauwenveren.

(3.344) Ze vertelde dat ze zljn moeder om zijn hand
zijn vader om zijn hand had gevraagd,

(3.344a)* Ze vertelde dat ze zijn moeder (-) omdat ze
had gevraagd.

had gevraagd omdat ze ook

ook zijn vader om z,ijn hand

(3.345) Ik zag een theelepeltje van zilver achter een bord van zilver liggen.
(3.345a) +lkzag een theelepeltje (-) achter een bord van zilver liggen.

De subordinatieve betrekkingswoorden in bovenstaande voorbeelden dragen geen

rekenkundige betekenis. Achterwaartse samentrekking leidt in deze verbindingen tot
ongrammaticaliteit. Het verband tussen semantische gelijkwaardigheid en
achterwaartse samentrekking wordt verder ondersteund door de volgende
voorbeelden.

(3.346) Hij zag Frits en hij negeerde Frits.
(3.346a) Hij zag (-) en hij negeerde Frits.

(3.341)
(3.347a)?

Hij
Hij

zag Frits en vervolgens negeerde hij Frits.
zag(-) en vervolgens negeerde hij Frits.

(3.348) Hij haatte Frits en daarom negeerde hij Frits.
(3.348a)??Hij haatte (-) en daarom negeerde htj Frits.

(3.349) Geef hem een pak slaag of ik geef hem een pak slaag.

Q 3a9a) * Geef hem (-) of ik geef hem een pak slaag.

(3.350) Nooit bel ik Marian of hij belt ook Marian.
(3.350a) * Nooit bel ik (-) of hij belt ook Marian.
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In (3.346) is sprake van een symmetrische coordinatie en achterwaartse
samentrekking is volledig grammaticaal. De grammaticaliteit daarvan neemt echter
af in co6rdinaties met een asymmetrische betekenis en is volledig uitgesloten in niet-
parallelle corirdinatie waarin de semantische ongelijkwaardigheid van de leden zeer
duidelijk is.

De invloed van de semantische gelijkwaardigheid op de mogelijke toepassing
van achterwaartse samentrekking kan door middel van een vervanging van Co door
Rek in de deletieregel (3.315) worden weergegeven. Rek staat voor rekenkundig
betrekkingswoord. Tot de rekenkundige betrekkingswoorden worden die
betrekkingswoorden gerekend die semantisch gelijkwaardige leden verbinden.
Daartoe behoren dus ook syntactisch subordinatieve betrekkingswoorden als naast
en buiten.

(3.351) Achterwaartse samentrekking (definitieve versie)

Rek

optioneel

=
Rek

Deze deletieregel heb ik in de vorige paragraaf niet van toepassing verklaard op die
constructies waarvan het verband (a + b) als constituentencoordinatie kon worden
geanalyseerd. Voor de afleiding van deze constructies is een beroep gedaan op de
eigenschap van Co en Insub syntactisch gelijkwaardige leden te verbinden, die
daardoor ook woorddelen of delen van woordgroepen als complement toestaan. Van
deze eigenschap kan echter geen gebruik worden gemaakt bij de afleiding van
subordinatieve verbindingen met achterwaartse samentrekking op woordniveau,
zoals in (3.339) en (3.340). Subordinatoren zijn immers selecteerders en genereren
dan ook slechts maximale woordgroepen als hun complement. De deletieregel in
(3.351) is dus ook van toepassing zijn op subordinatieve, rekenkundige constructies
op woord- en woordgroepsniveau.

In deze en de vorige paragraaf is een deletieregel voorgesteld voor de afleiding
van constructies van het type (a + b) c. De rekenkundige betekenis van een
betrekkingswoord (zie par. 1.4) is bepalend gebleken voor de mogelijke toepassing
van achterwaartse samentrekking.

3.5 Conclusie

In dit hoofdstuk is een analyse gegeven van de in (3.1), (3.2) en (3.3) genoemde

elliptische constructies.

Z'YZX

Z'YaX
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De minister diende een wetsvoorstel in en gaf een persconferentie.
De minister diende een wetsvoorstel in en het kamerlid een motie.
De minister gaf en het kamerlid bezocht een persconferentie.

L7t

(3.1)
(3.2)
(3.3)

Voor constructies als in (3.1) is ATB-extractie voorgesteld, voor (3.2) een

basisgenerering van losse constituenten en voor (3.3) een deletieregel. Bij alledrie de

analyses bleken syntactische en semantische gelijkwaardigheid van de leden in een

verbinding een belangdke rol te spelen. ATB-extractie is geanalyseerd als een

enkelvoudige extractie uit het eerste lid van een verbinding die vervolgens door het
betrekkingswoord aan het tweede lid wordt doorgegeven. Dit doorgeven is mogelijk
door de regels die in paragraaf 2.6 voor AgrCo, Co en Insub zijn voorgesteld en die
ervoor zorgen, dat Co en Insub syntactisch gelijkwaardige leden verbinden. Dit
doorgeven is verder gebleken onder invloed te staan van een semantische conditie,
CSC, die het aftrankelijk stelt van de semantische gelijkwaardigheid van de leden.
Door een samenspel van deze syntactische en semantische factoren is het mogelijk
te voorspellen dat enkelvoudige extractie uit symmetrische coordinatie en

insubordinatie is uitgesloten, enkelvoudige extractie is toegestaan uit een

asymmetrische coordinatie en ATB-extractie is uitgesloten uit een subordinatie of
niet-parallelle codrdinatie.

In paragraaf 3.3 is een analyse van zinnen als (3.2) als constructies met losse

constituenten uiteengezet. Losse constituenten bleken mogelijk als complement van
betrekkingswoorden die zelf geen eisen opleggen aan hun complement. Losse
constituenten komen dus wel als complement van Co en Insub voor, maa-r niet als

dat van Sub of Co in niet-parallelle codrdinatie die syntactische ongelijkwaardige
leden verbinden.

Ten derde is in paragraaf 3.4.2 aangetoond dat de toepassing van achterwaartse
samentrekking afhankelijk is van de semantische gelijkwaardigheid van de leden.

Het belang van dit hoofdstuk voor het hoofddoel van deze studie, namelijk het
vinden van een adequate en gemotiveerde classificatie van Nederlandse
betrekkingswoorden, is op de eerste plaats dat het een verklaring biedt voor de
gebondenheid van deze elliptische constructies aan cocirdinaties en insubordinaties.
Op de tweede plaats motiveren de analyses in dit hoofdstuk de in hoofdstuk I en 2
gemaakte onderscheidingen tussen cocirdinatieve en subordinatieve verbindingen,
namelijk die tussen syntactisch ongelijkwaardige en syntactisch gelijkwaardige
leden en die tussen semantisch ongelijkwaardige en semantisch gelijkwaardige
leden. In dit hoofdstuk heb ik immers aangetoond dat deze onderscheidingen niet
slechts een rol spelen in de generering van codrdinatieve en subordinatieve
verbindingen, maar ook in de afleiding van bepaalde syntactische verschijnselen,
zoals extractie en samentrekking.





Hoofdstuk 4

Niet-parallelle coiirdinatie

In de voorafgaande hoofdstukken is enkele malen niet-parallelle coordinatie ter
sprake gekomen. Dit hoofdstuk is geheel gewijd aan dit type van verbinding,
waartoe in hoofdstuk 1 implicatieve codrdinatie, balansschikking, verbindingen met
want en dus en coordinatie op het niveau van de taalhandeling zijn gerekend. Aan
elke constructie is een aparte parugraaf gewijd. Ik bespreek vroegere analyses van
deze constructies en bekijk vervolgens of de in de voorafgaande hoofdstukken
voorgestelde onderscheidingen tussen co6rdinatie en subordinatie voldoende zijn om
ook deze constructies op een adequate wijze te kunnen analyseren.

4.1 Implicatieve coiirdinatie

De volgende zinnen zijn voorbeelden van implicatieve cotirdinatie.

(4.1)
(4.2)
(4.3)
(4.4)

(4.1a)
(4.2a)
(4.3a)

@.4a)

De implicatieve betekenis van deze constructies kan geexpliciteerd worden door
middel van een parafrase met als...dan.

Zeg dat nog eens en je krijgt een pak slaag.

Studeer flink en je zult slagen.

Loop door ofje krUgt een bekeuring.
Kom niet naar boven of je zult ervan lusten.

(ANS 1997 1529,1534)

Als je dat nog eens zegt, krijg je een pak slaag.
Als je flink studeert, zllje slagen.

Als je niet doorloopt, k rjg je een bekeuring.
Als je boven komt, zul je ervan lusten.

Slechts verbindingen met de co<irdinatoren en en o/ kunnen deze implicatieve
betekenis dragen. Het verschil tussen en e\ of is dat of een ontkenning van het eerste

lid veronderstelt en en niet. In de parafrases (4.3a) er (4.4a) vormt het eerste lid dan
ook de negatieve variant van die uit (4.3) respectievelijk (4.4).'

' In de ANS (1997:1535) wordt verder als belangrijk verschil tussen implicatieve corirdinatie met en en

die met a/ opgemerkt dat "het eerste lid van een nevenschikking met en de waarde kan hebben van een

advies, een verzoek of een pseudo-bevel, terwijl de zin die aan a/ voorafgaat altijd de waarde heeft van

een echt bevel of een echte waarschuwing." Met echt wordt waarschijnlijk niet-ironisch bedoeld. In de

paragraaf over conditionele aaneenschakelingen met en staat immers: "In het eerste lid wordt een



t74 HOOFDSTUK4

In hoofdstuk 1 zlln al enkele verschillen gesignaleerd tussen deze bijzondere
vorm van coordinatie en de parallelle codrdinatieve verbindingen. Zo staat
implicatieve coordinatie geen elliptische constructies toe: geen Across-the-Board-
extractie ((4.5) en (4.6)), geen losse constituenten als complement ((4.7) en (4.8)) en
geen achterwaartse samentrekking ((a.9) en (4.10)).

(4.s) Je maakt nog zo'n opmerking en je kunt gaan.
(4.5a) * Je maakt nog zo'n opmerking en kunt gaan.

(4.6) Je houdt je mond of je krijgt geen toetje.
(4.6a) * Je houdt je mond of krijgt geen toede.

(4.7) Jij verscheurt mijn tekening en ik verscheur jouw tekening,
(4.7a) I Jij verscheurt mijn tekening en ik jouw tekening.

(4.8) Jij tekent mijn onschuldverklaring of ik teken jouw vrijlatingsbevel niet.
(4.8a) * Jij tekent mijn onschuldverklaring of ik jouw vrijlatingsbevel niet.

(4.e) Lees over de generatieve grammatica en je knjgt inzicht in de generatieve
grammatica.

(4.9a) * Lees over (-) en je krijgt inzicht in de generatieve grammatica.

(4.10) Lees over de generatieve grammatica of je krijgt nooit inzicht in de
generatieve grammatica.

(4.10a) * Lees over (-) of je krijgt nooit inzicht in de generatieve grammatica.

Hoewel (4.7a) een goede Nederlandse zin is, kan het niet de verkorte vorm van de

implicatieve corirdinatie in (4.7) zljn Het mist daarvoor de nodige implicatieve
betekenis.

Verder draagt het tweede lid in een implicatieve codrdinatie altijd de
hoofdzinsvolgorde, ook als het eerste lid een bijzinsvolgorde heeft.

(4.11) Hij vertelde me dat hij 15 voordrachten moet houden of hij krijgt geen
diploma.

hypothetische situatie omschreven, in de vorrn van een advies of bevel; de situatie in het tweede lid moet
als een gevolg daarvan beschouwd worden. Is dat gevolg voor de aangesprokene op een of andere manier
nadelig(...),danishetadviesofbevelnadeligbedoeld"(p. 1529).Dezestellingisvolgensmijnietjuist.
Het is namelijk heel goed mogelijk een oprecht bevel uit te drukken met behulp van een implicatieve
constructie met en.
(i) Nog 66n opmerking en je gaat de klas uit.
Daarnaast kan ook een implicatieve constructie met o/ ironisch gebruikt worden. Het verschil tussen
beide soorten implicatieve corirdinatie lijkt mij dan ook geen verschil tussen uitgedrukte oprechtheid
versus onoprechtheid. Veeleer is het verschil dat implicatieve corirdinaties met of altijd een dreiging
uitdrukken, of dat nu oprecht bedoeld is of niet, en implicatieve cocirdinaties met en een dreiging kunnen
uitdrukken.
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(4.1la) * Hij vertelde me dat hij 15 voordrachten moet houden of hij geen diploma
knjgt.

Aan de andere kant komt implicatieve cocirdinatie onder andere in zijn vaste

volgorde overeen met parallelle coordinatie.

(4.12) Zeg dat nog eens en ik praat niet meer met je.
(4.12a) * En ik praat niet meer met je, zeg dat nog eens.

Om deze feiten te kunnen verantwoorden zal bij de bespreking van implicatieve
codrdinatie een onderscheid gemaakt worden tussen de structuur ervan enerzijds en

de syntactische en semantische ongelijkwaardigheid van de leden anderzijds. Ik sluit
hiermee gedeeltelijk aan bU de analyse die Culicover & Jackendoff (1997)
presenteren voor implicatieve cocirdinatie in het Engels. Ook zij analyseren die als

syntactisch coordinatief en semantisch subordinatief, al maken zij rn hun artikel niet
precies duidelijk wat zij onder die begrippen verstaan.

In paragraaf 4.1.I zal de syntactische structuur van implicatieve coordinatie aan

de orde komen, in paragraaf 4.1.2 de syntactische en semantische
ongelijkwaardigheid van de leden.

4.1.1 Syntactisch coiirdinatief

Culicover & Jackendoff (1997) baseren hun stelling dat implicatieve codrdinatie
syntactisch codrdinatief is, onder andere op argumenten tegen een subordinatieve
structuur voor implicatieve codrdinatie. Die subordinatieve structuur zou op grond
van de overeenkomst met als...dan-constructies die in (4.13) moeten zijn.

(4.13) [[X en/of] Yl
(4.14) [[als X] dan Yl

De constituentstatus van IX en/ofl is echter onaannemelijk, ook voor het
Nederlands. Op de eerste plaats neemt in structuur (4.13) Co de laatste positie in van
het eerste lid, terwijl Sub's en Co's in het Nederlands, evenals in het Engels, v66r het
lid staan waarmee ze een constituent vormen. Op de tweede plaats kan de

constituentstatus van [X enlofl niet worden vastgesteld op grond van verplaatsing. In
tegenstelling tot [als X] kan het immers niet achter het tweede lid Y geplaatst
worden.

(4.15) Eet je bord leeg en je krijgt een toetje.
(4.15a) * Je krijgt een toetje, eet je bord leeg en.

(4.16) Als je je bord leeg eet, krUe je een toetje.
(4.16a) Je krijgt een toetje als je je bord leeg eet.

t75
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Een ander argument tegen structuur (4.13) voor implicatieve codrdinatie is de

mogelijkheid van inversie in het eerste lid. Zo'n inversie is absoluut onmogelijk in
een ondergeschikte zin als de als-zin in (4.14).

(4.17) Mag je dat niet zeggen of hij k Ugt meteen een kleur?
(4.18) * Als zeg je dat, dan krUgt hij meteen een kleur?

Hoewel deze arglmenten wel een bewijs vormen tegen structuur (4.13), kan op
grond hiervan nog niet de conclusie getrokken worden dat implicatieve
nevenschikking syntactisch coordinatief is. Een syntactische subordinatieve
structuur als in (4.19), met [en/of Y] als adjunct aan X verbonden, is immers nog
niet uitgesloten op grond van de bovengenoemde argumenten, ook al wijkt die af
van de syntactische structuur van de semantisch overeenkomstige als...dan-
constructies.

(4.19) [X [en/of Y]l

De positie var, en/of komt in deze structuur wel overeen met de normale positie voor
betrekkingswoorden. Bovendien is inversie in alleen X met deze structuur in
overeenstemming. De vaste volgorde van de leden en het betrekkingswoord in een

implicatieve coordinatie wordt echter niet voorspeld wanneer [en/of Y]
overeenkomstig een bijwoordelijke bijzin aan X wordt geadjungeerd. Zoals (4.12a)
liet zien, kan die constituent niet vooropgeplaatst worden, in tegenstelling tot de a/s-
zin die zowel op zinsfinale als op zinsinitiele positie kan voorkomen. (4.20) en
(4.21) zijn andere voorbeelden daarvan.

(4.20) Kom niet boven of ik verscheur je tekening.
(4.20a) * Of ik verscheur je tekening, kom niet boven.
(4.21) Als je boven komt, verscheur ik je tekening.
(4.21a) Ik verscheur je tekening als je boven komt.

Deze vaste volgorde vormde een van de argumenten in hoofdstuk 2 voor een

syntactisch bivalente structuur voor cocirdinatie. Een ander argument daarvoor vormt
de onmogelijke aanwezigheid van Co-Y op posities waar maximale projecties
vereist zijn. Een zo'n positie is die van de leden in een initiele nevenschikking. De
volgende voorbeelden laten zien dat [en/of Y] uit een implicatieve coordinatie
evenmin die positie kan innemen.

(4.22) * Je houdt nu op en [of ik lees je geen verhaaltje meer voor] en [of je gaat

zonder eten naar bed.

Wanneer [erVof Y] een adjunct zol zijn, net als de als-zin, zon dat wel mogelijk
moeten zijn.

(4.23) En [als je nu ophoudt] en [als je belooft het nooit meer te zullen doen],
dan mag je vanavond tot acht uur opblijven.
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Een derde a"rgument tegen een univalente en voor een bivalente structuur voor
nevenschikking vormde het feit dat adjuncten van plaats kunnen wisselen, Co-Y en

een adjunct daarentegen niet.

(4.24) Ik haal de chef als je dat doet, voordat je me tegen hebt kunnen houden.
(4.24a) Ik haal de chef voordat je me tegen hebt kunnen houden, als je dat doet.

(4.25) Je doet dat niet voordat ik je toestemming heb gegeven of ik haal de chef.
(4.25a) * Je doet dat niet of ik haal de chef voordat ik je toestemming heb gegeven.

@.25a) is weliswaar niet ongrammaticaal, het kan echter geen semantisch equivalent
zijn van (4.25). De constituent of ik haal de chef is verbonden aan het gehele eerste
stuk en kent niet de mogelijkheid van de adjunct-zin voordat ik je toestemming heb
gegeven in $.2$ over een ander adjunct heen (a/s je dat doet) aan een constituent
(ik haal de cheJ) verbonden te worden.

Deze syntactische eigenschappen van implicatieve corirdinatie kunnen voorspeld
worden wanneer die net als parallelle coordinatie de volgende structuur krijgt
toegewezen.

(4.26) AgrCoP

XP

\
Zeg dat nog eens

Loop door

AgrCo'

AgrCo

Co

I

I

en
of

4.L.2 Syntactisch en semantisch ongelijkwaardige leden

Y

je krijgt een pak slaag
je krijgt een bekeuring

In paragraaf 2.6 is de syntactische gelijkwaardigheid van de leden van een
coordinatie toegeschreven aan de eigenschap van AgrCo en Co bepaalde kenmerken
aan hun complement door te geven in plaats van te selecteren. Daarvoor zijn de
volgende regels voorgesteld.

(2.216) AgrCo, argl lcr-kenmerken]
argT [u-kenmerken]



In dezelfde paragraaf is er ook op gewezen dat deze regels niet voor niet-parallelle
cocirdinatie gelden. Terwijl immers het eerste lid van de verbinding verschillende
syntactische verschijningsvormen kan aannemen, wordt het tweede lid altijd door
een hoofdzin gevormd.
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(2.217)

(4.27)
(4.28)
(4.2e)
(4.30)

(4.31)

(4.32)

(4.33)

(4.34)

HOOFDSTUK4

Co, betrekkingswoord, CoP [u-kenmerken]
arg [cr-kenmerken]

Nog een woord en je gaat de klas uit.
Ik weet dat hij niets meer moest zeggen of hij ging de klas uit.
Zegnog een woord en je gaat de klas uit.
Van wie mag hij geen woord meer zeggen of hij gaat de klas uit?

In implicatieve corirdinatie worden syntactisch ongelijkwaardige leden verbonden.
Voor niet-parallelle cocirdinatie is daarom de volgende regel voorgesteld.

(2.228) AgrCo, argl [u-kenmerken]
argL [B-kenmerken]

Implicatieve codrdinatie onderscheidt zich hierin van asymmetrische codrdinatie,
die in het vorige hoofdstuk ook al een aantal malen aan de orde is gekomen. Tot
asymmetrische coordinatie worden bijvoorbeeld de volgende verbindingen met een
temporele respectievelijk consecutieve betekenis gerekend.

Jan heeft het nieuwste boek van Palmen gekocht en
meteen gaanlezen.
Mijn oom repareert tegenwoordig radio's en hij
afbraakprij zer op de markt.

hij is het vervolgens

verkoopt ze tegen

Hoewel beide verbindingen overeenkomen in de semantische ongelijkwaardigheid
van de leden, zijn de leden in een asymmetrische nevenschikking in tegenstelling tot
die in een implicatieve verbinding syntactisch gelijkwaardig. Zo kan in een
asymmetrische nevenschikkirg geen bijzin aan een hoofdzin verbonden worden.

[Ik weet dat Jan het nieuwste boek van Palmen gekocht heeft] en [hij is
het vervolgens meteen gaan lezen].
Ik weet [dat Jan het nieuwste boek van Palmen gekocht heeft] en [dat hij
het vervolgens meteen is gaan lezen].

In (4.33) is het lid volgend op het betrekkingswoord verbonden aan ik weet dat.. en
heeft dienovereenkomstig de hoofdzinsvolgorde. In (4.34) vormt het eerste lid van
de nevenschikking de bijzin bij ik weet en heeft het daaraan verbonden tweede lid
ook een bijzinsvolgorde. Een nevenschikking van de hoofdzin aan de bijzin is in
geen van beide voorbeelden mogelijk. Ook kunnen in een asymmetrische
nevenschikking niet-sententiele woordgroepen verbonden worden.
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Hij heeft een jas en vervolgens ook een broek gekocht.
Hij heeft Klaas en daarom ook maar Katrijn om advies gevraagd.
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(4.3s)
(4.36)

Voor betrekkingswoorden in asymmetrische nevenschikkingen geldt dan ook de

regel in (2.216).
Deze regels voor AgrCo en Co zijn in paragraaf 3.2 met ATB-extractie in

verband gebracht: ATB-extractie is geanalyseerd als een enkelvoudige extractie uit
het eerste lid van de nevenschikking die vervolgens door AgrCo aan de andere leden
wordt doorgegeven. Daarnaast bleken losse constituenten in de complementpositie
van Co mogelijk, omdat die zijn complement niet selecteert (par. 3.3.5) en een

relatie tussen deze losse constituenten en hun correlaten in het andere lid van de

nevenschikking toelaat. De regel in (2.228) voor implicatieve coordinatie en die in
(2.216) voor asymmetrische nevenschikking voorspelt dus de afwezigheid van losse

constituenten en ATB-extractie in implicatieve coordinatie versus de mogelijkheid
daarvan in asymmetrische nevenschikkingen.

(4.37) Je leest [dat boek]i nu uit en ik zal hetl niet terug brengen naar de
bibliotheek.

(4.37a) * Watl lees je ti nu uit en zal. ik t1 niet terugbrengen naar de bibliotheek?

(4.38) Jij biedt hem nu excuses aan en ik bied jou excuses aan.

(4.38a) * Jd biedt hem nu excuses aan en ik jou.

(4.39) Watl heeft Jan t1 gekocht en is hij tl vervolgens meteen gaanlezen?
(4.40) Watl repareert mijn oom tegenwoordig t1 en verkoopt hij ti tegen

afbraakprijzen op de markt?

(4.41) Jan vertelde het verhaal aan Kees en Kees vervolgens aan Sjaak.
(4.42) Jan had Vera bedrogen en Vera daarom ook Jan.

(4.37) en (4.38) zijn voorbeelden van implicatieve corirdinatie. (4.38a) is weliswaar
grammaticaal, maar slechts te interpreteren als een niet-implicatieve co6rdinatie.
(4 .39) -(4 .42) zllr. voorbeelden van asymmetrische nevenschikking.

Asymmetrische en implicatieve codrdinatie komen, zoals gezegd, w6l overeen in
de semantische ongelijkwaardigheid van hun leden. Een van de leden is semantisch
afhankelijk van het andere. Zo vormt in implicatieve codrdinatie het eerste lid de
voorwaarde voor het tweede. [n de asymmetrische nevenschikking in (4.31) vormt
het tweede lid een temporeel vervolg op het eerste en in (4.32) bestaat er een
consecutief verband tussen de leden. De invloed van semantische
(on)gelijkwaardigheid op elliptische constructies die in hoofdstuk 3 is vastgesteld is
dan ook op beide constructies van toepassing. Zo is in paragraaf 3.2 vastgesteld dat
enkelvoudige extractie uit een cotirdinatie is toegestaan wanneer de leden
semantisch ongelijkwaardig zljn. In paragraaf 3.4 is erop gewezen dat de
grammaticaliteit van een constructie met achterwaartse samentrekking afneemt,
naarmate de semantische ongelijkwaardigheid van de leden toeneemt. Zowel
implicatieve als asymmetrische cocirdinaties staan dan ook enkelvoudige extractie



180 HOOFDSTUK4

uit het eerste lid toe ((4.43) en (4.44)). Achterwaartse samentrekking leidt in
implicatieve codrdinaties tot een ongrammaticaal resultaat ((4.45)), in
asymmetrische nevenschikking tot een marginaal of ongrammaticaal resultaat
((4.46)-(4.47)).

(4.43) Het is ditl dat je t1 niet tegen hem moet zeggen of hij begint meteen te
gillen.

(4.44) Tegenwoordigl repareert; mijn oorrrl [t1 t; radio's !J en [tp verkoopt die
tegen afbraakprijzen op de markt.

(4.45) Geef hem een pak slaag of ik geef hem een pak slaag.
(4.45a) * Geef hem (-) of ik geef hem een pak slaag.

(4.46) Hij zag Frits en daarom groette hij Frits.
(4.46a) ? Hij zag (-) en daarom groette hij Frits.

(4.47) Mijn oom repareert tegenwoordig radio's en vervolgens verkoopt hij ze.
(4.47a) * Mijn oom repareert tegenwoordig (-) en vervolgens verkoopthlj radio's.

De hierboven aangegeven verschillen tussen implicatieve, asymmetrische en
symmetrische coordinatie zijn in het volgende schema samengevat.

Schema VI Verdeling van semantische en syntactische eigenschappen over
enkele Yormen van verbinding

I. Semantisch gelijkwaardige leden
lI. Syntactisch gelijkwaardige leden
III. Syntactische bivalentie

I

symmetrische codrd.
asymmetrische coord.
implicatieve coord.

+
+

+

Deze drie constructies hebben syntactisch een identieke structuur. Implicatieve
codrdinatie onderscheidt zich van de andere twee verbindingen doordat die
syntactisch ongelijkwaardige leden verbindt. De semantische ongelijkwaardigheid
van de leden deelt die echter met de asymmetrische coordinatieve verbindingen.

Naast onder andere extractie en achterwaartse samentrekking is er nog een
gebied waarop implicatieve codrdinatie van parallelle codrdinatie verschilt.
Culicover & Jackendoff 1997 laten zien dat de bindingsmogelijkheden in
implicatieve coordinatie identiek zijn aan die in als...dan-zinnen en verschillen van
die in parallelle coordinatie. Hieronder zijn twee voorbeelden hiervan gegeven.

(4.48) Another picture of himselfl in the newspaper and Susan thinks Johnl will
definitely go out and get a lawyer.

INII

+
+
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(a.48a) If another picture of himselfi appears in the

will definitely go out and get a lawyer.
(4.48b) * Another picture of himselfi has appeared

thinks John; will definitely go out and get a

(4.52) You give himl enough opportunity and
honest, will succumb to comrption.

(4.52a) If you give himl enough opportunity,
honest, will succumb to corruption.

(4.53) * We gave himl enough opportunity and
honest, succumbed to corruption.

newspaper, Susan

in the newspaper,
lawyer.

181

thinks Johnl

and Susan

(4.49) Another picture of himselfi in the paper and Johnl leaves.
(4.49a) If another picture of himselfi appears in the paper, Johni will leave.
(4.49b) * Another picture of himself; has appeared in the paper and Johnl has left.

Ook in het Nederlands vinden we bindingsverschillen tussen implicatieve en
parallelle codrdinatie. Zo is een pronomen in het eerste lid van een implicatieve
cocirdinatie en een daaraan gecoindexeerde R-expressie in het tweede niet
uitzonderlijk, in een parallelle co0rdinatie leidt zdn binding echter tot
ongrafirmaticaliteit.

(4.50) Nog een foto van heml verschijnt in de krant en Janl vertrekt.
(4.50a) Als er nog een foto van heml in de krant verschijnt, vertrekt Janl.

(4.51) * Er is nog een foto van heml in de krant verschenen en Janl is net
vanmorgen op vakantie gegaan.

Ook wat betreft de binding van pronomina door kwantoren zijn er verschillen aan te
wijzen tussen implicatieve nevenschikkingen en parallelle nevenschikkingen.

every senatorl, no matter how

every senatorl, no matter how

every senatori, no matter how

(4.54) Geef zai ar de gelegenheid toe en [alle senatoren]i zullen zich, hoe eerlijk
ook, met comrptie inlaten.

(4.54a) Als je za1 at de gelegenheid toe geeft, zullen [alle senatoren]i
eerlijk ook, met comrptie inlaten.

(4.55) * Zei moeten hard werken en [alle kamerleden]i hebben geen

hobby's.

zich, hoe

tijd voor

De structuur die in hoofdstuk 2 is voorgesteld voor coordinatieve verbindingen sluit
een c-commandeerrelatie uit tussen onderdelen van twee cocirdinatief verbonden
zinnen. De vraag is dan ook waardoor de hierboven gegeven
grammaticaliteitsverschillen tussen bindingsrelaties in implicatieve en die in
parallelle corirdinatie veroorzaakt worden. Zeker zo opmerkelijk zijn de voorbeelden
(4.52)-(4.55). Algemeen aanvaard is immers de stelling dat kwantoren een
gecoihdexeerd pronomen moeten c-commanderen. De afwezigheid van zo'n c-
commandeerrelatie in de parallelle cocirdinatie (4.55) leidt tot ongrammaticaliteit, in
de implicatieve co<irdinatie in (4.54) niet. Culicover & Jackendoff verklaren deze
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bindingsfeiten en die in (4.48) en (4.49) door een beroep te doen op de conceptuele
structuur van deze verbindingen: parallelle coordinatie beschouwen ze zowel op
syntactisch niveau als op conceptueel niveau als codrdinatief, implicatieve
corirdinatie daarentegen op syntactisch niveau wel cocirdinatief, op conceptueel
niveau daarentegen subordinatief. De verschillen in binding kunnen dan verklaard
worden wanneer deze bindingsrelaties niet op syntactisch niveau beregeld worden,
maar ook op conceptueel niveau, het niveau waarop implicatieve cocirdinatie zich
onderscheidt van parallelle cocirdinatie: het pronomen in het eerste lid van een
implicatieve nevenschikking kan gebonden worden door een R-expressie of een ge-
kwantificeerde NP in het tweede wanneer het eerste lid op conceptueel niveau
ondergeschikt is aan het eerste. In een parallelle coordinatie is op conceptueel
niveau sprake van cocirdinatie en binding van een pronomen in het eerste door een
element in het tweede is dan ook niet mogelijk. Culicover & Jackendoff maken,
zoals gezegd is in paragraaf 4.1, niet precies duidelijk watze onder subordinatie op
conceptueel niveau verstaan. Op pagina 205 van hun artikel geven ze de volgende
formule voor implicatieve codrdinatie.

(4.s6) [Ge:p] (p & q)

Ge staat in deze formule voor een generieke operator die p tot zijn domein heeft.
"Subordinate at conceptual structure" zeggefi ze op te vatten als "in the domain
restriction." Blijkbaar is er op conceptueel niveau niet van structuren sprake zoals op
syntactisch niveau. Twee pagina's daarvoor, waar Culicover & Jackendoff andere
studies bespreken waarin wordt voorgesteld binding op conceptueel niveau te laten
plaatsvinden, schrijven zij: "Furthermore, on no one's account can logophoricity be
defined in strictly syntactic terms, so sooner or later semantic conditions must be
invoked for at least some cases of binding. We are simply advocating sooner rather
than later" (p. 203). Het lijkt erop dat onderschikking op conceptueel niveau bij
Culicover &. Jackendoff dicht in de buurt komt van wat ik semantische
ongelijkwaardigheid van de leden genoemd heb. Gezien de voorbeelden hierboven
is die niet alleen van invloed op extractie en achterwaartse samentrekking, maar ook
op bindingsverschijnselen: semantische ongelijkwaardigheid tussen de leden van een
verbinding maakt een bindingsrelatie tussen elementen daaruit mogelijk, wanneer
die niet door de principes van de Bindingstheorie wordt uitgesloten. Zo sluit
Bindingsprincipe C de binding van het pronomen aan de R-expressie in (4.50) en
(4.51) niet uit. Het pronomen wordt imrners niet gebonden binnen de zin waarin die
optreedt en de R-expressie is geheel vnj conform Bindingsprincipe C. De
bindingsrelatie tussen beide is echter uitgesloten in (4.51) en grammaticaal in (4.50).
In (4.51) zijn de leden semantisch gelijkwaardig, terwijl in (4.50) het eerste lid
semantisch ondergeschikt is aan het tweede.

Volgens Culicover & Jackendoff is die semantisch conditie echter niet op
asymmetrische nevenschikking van toepassing. De volgende voorbeelden zijn
volgens hen dan ook ongrammaticaal. Ze analyseren asymmetrische nevenschikking
op grond daarvan als conceptueel cocirdinatief, overeenkomstig symmetrische
codrdinatie.
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(4.57) * Everyonel c&rrre home and hisi kids kissed him1.

(4.58) * Jotrnl won the contest and a picture of himself, appeared in the paper.
(4.59) * Hei came home and everyofleirs kids kissed him1.

(4.60) * A picture of himselfl appeared in the paper and Johnq was very proud.

De volgende voorbeelden laten echter zien dat bindingsrelaties tussen een pronomen

en een R-expressie of een kwantor wel mogelijk is in asymmetrische
nevenschikking in het Nederlands, al zijn ze in tegenstelling tot die in implicatieve
coordinatie marginaal.

(4.61) ? HU'kwam thuis en Janl ging meteen verder lezen in de spannende roman.
(4.62) ? HU' voelde zich ziek en daarom ging Ottol naar huis.
(4.63) [Alle politici]i moeten veel vergaderen en zrji zijn na vier jaar dan ook

afgebrand.
(4.64) ? Ziji moeten veel vergaderen en [alle politici]1 zijn na vier jaar dan ook

afgebrand.

(4.65) [Alle deelnemerS]1 namen afscheid en gingen vervolgens huni kinderen
ophalen bij de oppas.

(4.66) Jani won de wedstrijd en de volgende dag verscheen er dan ook een foto
van hem; in de krant.

(4.67) ? Zeinamen afscheid en [alle deelnemers]1 gingen vervolgens huni kinderen
ophalen bij de oppas.

(4.68) ? Eindelijk verscheen er een foto van hemi in de krant en Janl was dan ook
erg trots op zichzelfi.

De hier vastgestelde invloed van semantische ongehjkwaardigheid van coordinatief
verbonden elementen op bindingsrelaties tussen elementen daaruit, sluit aan bij wat
Koster (1987) over het bindingsprincipe C heeft gezegd, namelijk dat aan de binding
van R-expressies een discourseprincipe ten grondslag ligt. Het discourseprincipe dat
hij hiervoor heeft opgesteld, is weergegeven in (4.69).

(4.69) Discourse Principle for Coreferential NPs
For each sequence of coreferential argument NPs

Q= (NP1, ..., NP;, NP1*1,..., NP") (1 < i < n)
NPi*r must be more anaphoric than NPi (unless both are anaphors/
pronominals), depending on the relative prominence of NP1

Dit principe drukt uit dat de noodzaak een meer anaforische NP te gebruiken
afneemt naarmate de prominentie van de voorafgaande NP uit de sequentie ook
afneemt. Op de eerste plaats veronderstelt dit een schaal van meer anaforische naar
minder anaforische NP's:

(4.10) pronomen > epitheton > definiete descriptie > naam

183
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Op de tweede plaats zijn er factoren die de mate van prominentie bepalen. Koster
veronderstelt dat er structurele factoren zijn en factoren die de discourse-semantiek
betreffen. Die tweede zorgen er bijvoorbeeld voor dat een NP in een presuppositie
minder prominent is dan een NP in een zin die nieuwe informatie weergeeft. Tot de

eerst genoemde factoren behoren onder andere c-commandeerrelaties. Zo is een
subject dat de volgende NP c-commandeert prominenter dan een niet-subject. De
niet-coreferente interpretatie van beide NP's is dan ook dwingend in (4.71),
daarentegen niet-dwingend in (4.7 2).

(4.71) * Janl haat Jan1.

(4.72) We gaven Janl de jas die Jani altijd al had willen hebben.

In (4.12) kan voor de tweede NP dan ook een minder anaforische vorm gebruikt
worden dan de vorm die de eerste NP draagt.

(4.72a) We gaven heml de jas die Janl altijd al had willen hebben.

Meer voorbeelden van die laatste structuur zijn door Klein (1980) opgemerkt.

(4.73) Hiji kende haar al vele jaren toen Osewoudtl besloot haar te huwen.
(4.74) Hijl ambieerde zo'n veeleisende betrekking dat Kareli zijn huwelijk heeft

moeten verbreken.

Wanneer er geen sprake is van een c-commandeerrelatie kan ook de mate van
inbedding de prominentie van een NP bepalen. De prominentie van een NP neemt af
naarmate die meer is ingebed. De voorbeelden die Koster hiervan geeft, zijn de
volgende.

(4.75) * We talked with himl about John1.

(4.76) We talked with hisi father about Johnl.

De prominentiehierarchie op basis van inbedding formuleert Koster als volgt.

(4.77) non c-command
a. degree of embedding i (i > 0)
b. degree of embedding i + 1

c. etc.

Ook in de hier gegeven voorbeelden van bindingsrelaties in parallelle en
implicatieve cocirdinatie is geen sprake van een c-cornmandeerrelatie. De verschillen
in binding tussen beide vormen van coordinatie zou kunnen worden verklaard
wanneer deze prominentiehierarchie op basis van inbedding niet structureel maar
semantisch wordt opgevat. In een implicatieve corirdinatie zijn semantisch
ongelijkwaardige leden verbonden. Het eerste lid is semantisch ingebed in het
tweede. In een parallelle coordinatie zijn daarentegen semantisch gelijkwaardige
leden verbonden. De NP in het eerste lid van een implicatieve coordinatie is dan ook
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minder prominent dan een NP in het eerste lid van een parallelle coordinatie. Een
coreferente NP in het tweede lid van een implicatieve coordinatie hoeft
dientengevolge niet een anaforischere vorm te hebben dan die in het eerste lid. In
een parallelle co6rdinatie is een minder anaforische vorm voor de NP in het tweede
lid uitgesloten. De voorbeelden (4.78) en (4.79) illustreren dit.

(4.78) Jani houdt van voetbal en hijl zit op zwerlmen.
(4.18a) * Hrjt houdt van voetbal en Jani zit op zwemmen.
(4.79) Geef Johanl nu dat boek of hijl zal je voor altijd negeren.
(4.79a) Geef herrl nu dat boek of Johani zal je voor altijd negeren.

Ook de bindingsrelaties tussen kwantoren en coreferente pronomina, zoals aan de

hand van voorbeeld (4.54) is geillustreerd, zouden met deze semantische inbedding
verband kunnen houden.

Zoals het discourseprincipe uitdrukt, ztjn er gradaties van prominentie en dus

ook gradaties van semantische inbedding. Zo zou de semantische
ongelijkwaardigheid van de leden in implicatieve verbanden dwingend genoemd
kunnen worden, die in temporele nevenschikkingen niet-dwingend. Een temporele
nevenschikking staat wat betreft de semantische ongelijkwaardigheid van de leden
tussen een parallelle codrdinatie en een implicatieve in. Een pronomen in het eerste

lid en een daaraan coreferentiele R-expressie in het tweede is in die zinnen dan ook
marginaal (zie o.a. (4.61) en (4.62)). De dwingende semantische
ongelijkwaardigheid die implicatieve cocirdinatie uitdrukt, kan worden toege-
schreven aan het logisch implicatieve verband dat aan deze constructie ten grondslag
ligt (zie ook par. 1.4). De logische implicatie en de daaraan logisch equivalente
disjunctie zijn weergegeven in (4.80).

(4.80) a-+b=--roVb

De disjunctie uit (4.80) vinden we weerspiegeld in de volgende implicatieve
codrdinatie.

(4.81) Doe dat niet of ik bel de politie.

Implicatieve coordinatie kent echter ook de volgende voffnen.

(4.82) Zngdat nog eens en je gaat zonder eten naar bed.
(4.83) Loop door of je knjgt een bekeuring.

In (a.83) ontbreekt een negatie-element. In (4.82) is evenmin een negatie-element
aanwezig. Bovendien is in die zin en als betrekkingswoord gebruikt in plaats van
niet of. En moet in deze zin als een implicatief en en niet als een conjunctief en

worden opgevat. De vorm a v b van (4.83) is logisch afleidbaar uit zijn implicatieve
variant.

(4.83a) Als je niet doorloopt, krrjg j. een bekeuring.
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(4.83a) vereist een negatie in het eerste lid. De logische formule voor (4.83a) is dus
die in (4.84).

(4.84) -rn--)b

Volgens (4.80) is die weer equivalent aan (4.85)

(4.85) -r-r&Vb

en die op zijn beurt aan (4.86), het logische schema voor (4.83).

(4.86) avb

De semantische ongelijkwaardigheid in implicatieve codrdinatie is dus een logische
ongelijkwaardigheid die door implicatie wordt uitgedrukt. Implicatieve codrdinatie
kan dan ook met recht semantisch subordinatief genoemd worden.

Met de prominentiehierarchie uit (4.77) zljn natuurlijk niet alle factoren
beschreven die bij de bindingsrelaties van NP's in implicatieve coordinatie een rol
spelen. Ook klemtoon kan daarop bijvoorbeeld van invloed zijn. Ik heb hier echter
geen uitputtende analyse willen geven van bindingsverschijnselen in implicatieve
coordinatie. Hetgeen dat ik heb willen aantonen is dat semantische
(on)gelijkwaardigheid net als bij extractie en achterwaartse samentrekking ook een
rol speelt bij bindingsrelaties. Die bindingsrelaties motiveren daarmee naast
extractie en achterwaartse samentrekking eveneens het onderscheid tussen
semantisch gelijkwaardige en semantisch ongelijkwaardige verbindingen dat in
paragraaf 1.4 is voorgesteld.

In deze paragraaf zijn de overeenkomsten en verschillen tussen implicatieve
corirdinatie aan de ene kant en asymmetrische en symmetrische corirdinatie aan de
andere besproken. Voor een verklaring daarvan is een onderscheid gemaakt tussen
de structuur van deze verbindingen en de syntactische en de semantische
ongelijkwaardigheid van de leden. Op grond van de bevindingen uit paragraaf 4.1.7
kan implicatieve codrdinatie syntactisch een coordinatie genoemd worden. Hoewel
implicatieve coordinatie in tegenstelling tot asymmetrische codrdinatie syntactisch
ongelijkwaardige leden verbindt, komt die in de semantische ongelijkwaardigheid
van de leden daarmee overeen. Op grond daarvan noem ik implicatieve cocirdinatie
semanti sch subordinatief.

4.2 Balansschikking

Een tweede bijzondere vorm van corirdinatie is balansschikking. De volgende
zinnen zijn voorbeelden daarvan.
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(4.87) Je kunt tegenwoordig nergens meer komen of je
achtergrondmuziek.

(4.88) Er is geen mens of hij moet sterven.
(4.89) Het duurde niet lang of het begon hard te regenen.

(ANS 1991:1554-1555)

181

hoort

Kenmerkende eigenschappen van deze constructies zijn, 1. dat het betrekkingswoord
o/vereist is, 2. dat de zin volgend op of altijd een hoofdzinsvolgorde heeft, 3. dat de

bijzin niet vooropgeplaatst kan worden en 4. dat het eerste lid, in tegenstelling tot
implicatieve coordinatie, altijd een ontkennend element bevat.2 De
balansschikkingen worden onder andere door Bos (1964) en Paardekooper (1978) in
twee typen ingedeeld.

(4.e0)
(4.e1)
(4.92)

(4.93)
(4.e4)
(4.e5)
(4.e6)

Er is geen mens of hij moet sterven.
Ik heb dat nooit gedaan of het heeft mij berouwd.
Niemand is zo wijs of hij kan nog wel iets leren.

Het duurde maar kort of het begon hem te vervelen.
Het scheelde maar weinig of hij was gekozen.
Het kon niet anders of dit bericht moest mij verbazen.
Er is geen twijfel aan of hij zal wel terugkomen.

Bos typeert het eerste type in navolging van Overdiep & van Es (1949) als een

negatieve omschrijving van het positief. Zo kan geen...of / niemand...o/ worden
herschreven als ieder en nooit...of kan worden herschreven als altijd. De ontkenning
wordt in dit type geneutraliseerd door af Het tweede type is ingewikkelder.

Hier wordt door het stammorfeem van deze woorden een verschil, een niet-
hetzelfde zijn genoemd (duren = van tijdstip A tot B, dus een verschil in
tijdstip; schelen = (WNT.) afwijken in -, verschillen; anders nl. dan; beter, nl.
dan) en door het stammorfeem van twijfelen wordt een niet-zeker-weten
genoemd. Met andere woorden, bij nadere beschouwing blijken combinaties als
het scheelde niet veel of, etc. twee ontkenningen te bevatten waarvan slechts
66n geneutraliseerd wordt. We zouden dit als volgt kunnen voorstellen: het
scheelde niet veel of hij was gevallen = het was niet veel niet-hetzelfde of...=
hij was net niet (bijna) gevallen. Zo ook bv. er is geen twijfel of hij heeft het
gedaan = er is geen niet-zekerheid of hij hr"ft...=ongetwijfeld heeft hij het
gedaan. (Bos 1964.251)

2 [n plaats van een negatiepartikel is ook een negatief polair item mogelijk
Je hoeft maar te vragen of ik help je.
Hij was nauwelijks binnen of het begon te regenen.

Kraak & Klooster (1972) hebben erop gewezen dat in deze zinnen ook en gebruikt mag worden in plaats
van of. Waarom is onduidelijk.

Je hoeft maar te vragen en ik help je.
Hij was nauwelijks binnen en het begon te regenen.

(i)
(ii)

(iii)
(iv)
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Het eerste lid in constructies van het tweede type behoort tot een groep idiomatische
uitdrukkingen. In de bovenstaande voorbeelden kan niet zomaar een synoniem van
het eerste lid worden ingevuld.

@.94a) * Het maakte niet veel verschil of hij was gekozen.
(4.95a) * Het is niet anders mogelijk of dit bericht moest mij verbazen.

Omdat dit tweede type niet productief is, zal Ik mij in deze bespreking vooral
bezighouden met het eerste type zogenoemde balansschikkingen.

De term balansschikking stamt van Bos (1964) die het als een aparte verbinding
naast subordinatie en codrdinatie introduceert.

Blijkbaar kunnen we hier noch van nevenschikking noch van onderschikking
spreken. We hebben hier te doen met een apart type combinatie van twee
constructies pers.vnw. -VF3, waarvan een eigenaardigheid is dat bij de eerste
constructie altijd df een ontkenning optreedt bf een in deze combinatie
ontkennend bijwoord als nauwelijks, pas, etc. (=niet lang). Aangezien het
optreden van deze ontkenning of dit bijwoord een noodzakelijke voorwaarde is
voor het optreden van de combinatie bestaande uit de coniunctie o/ met
pers.vnw. -VF (cf. ik twijfel er niet aan of hij heeft het gedaan; *ik twijfel er
aan of hij heeft het gedaan, etc.) zouden we van balansschikking kunnen
spreken; de combinatie of met pers.vnw.-VF wordt in zekere zin in evenwicht
gehouden door een ontkenning of een bijwoord met een ontkennende strekking
als nauwelijks, etc. (p.2a3)

Niet alleen Bos beweert dat dit type zinnen niet in de tweedeling nevenschikking-
onderschikkirg onder te brengen is. Ook Paardekooper is van mening dat dit
onderscheid niet strict is vol te houden, zoals indirect blukt uit zijn volgende
woorden:

Al voor Den Hertog en Terwey heeft het type de aandacht van de
spraakkunstenaars getrokken die als ik goed zie bijna allemaal vastzitten aan de
dwanggedachte dat hier 6f onder- 6f nevenschikking moet zijn en die meestal
voor het eerste kiezen. Pas mevr. Bos die hierover het laatste, het uitvoerigste
en het beste heeft geschreven, komt los van die gedachte, waarvan de juistheid
onbewezen is. (p. 731)

In tegenstelling tot Bos gaat Paardekooper echter niet uit van een derde soort
verbinding, de balansschikking. Hij gaat volgens een vast schema de eigenschappen
van de verschillende 'balansschikkende' constructies na en concludeert naar
aanleiding daarvan dat die van het eerste type bijna-reeksvormers genoemd kunnen
worden.

3 VF staat voor Verbum Finitum,het finiete werkwoord (Bos 1964:228).
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Met betrekki.rg tot implicatieve codrdinatie heb ik in de vorige paragraaf

beweerd dat er een onderscheid gemaakt moeten worden tussen de syntactisch
codrdinatieve structuur ervan en de syntactische en de semantische
ongelijkwaardigheid van de leden. Voor de analyse van dit type constructies, die ik
voor het gemak met balansschikkingen zal aanduiden, is dat evenzeer van belang.
Deze aanpak zal de eigenschappen van balansschikkingen kunnen voorspellen
zonder een apart type verbinding daarvoor te hoeven aannemen.

4.2.1 Syntactisch cotirdinatief

Bos laat aan de hand van een aantal syntactische criteria voor onderschikking zien
dat balansschikking niet als subordinatief geanalyseerd kan worden (Bos 1964:242-
3).a Ze vergelijkt daartoe zowel het eerste lid van een balansschikking als het tweede
met een bijzin.

1. Een bijzin heeft een afhankelijke woordvolgorde. Beide in een balansschikking
verbonden zinnen hebben een onaftrankelijke woordvolgorde, al kan de eerste zin
wel een afhankelijke woordvolgorde hebben wanneer de balansschikking is ingebed.

Onderschikking
(4.97) Er is geen mens die niet eens moet sterven.
(4.91a) * Er is geen mens die moet niet eens sterven.

Balansschikking
(4.98) Er is geen mens of hij moet eens sterven.
(4.98a) * Er is geen mens of hij eens moet sterven.
(4.98b) Ik weet dat er geen mens is of hij moet eens sterven.

2. Een bijzin kan vooropgeplaatst worden en bewerkt dan inversie van het

onderwerp en het werkwoord. De in een balansschikking verbonden zinnen kunnen
niet van plaats wisselen.

Onderschikking
(4.99) Het begon te regenen zodra hij binnen was.
(4.99a) Zodra hij binnen was, begon het te regenen.

Balansschikking
(4.100) Hij was nog niet binnen of het begon te regenen.

a Het vierde criterium dat Bos noemt, luidt: "De gevoels- en beweringspartikels hebben geen

zinsdeelaccent" (Bos 1964:243). Zlj is zelf echter terughoudend over de waarde van dit criterium: "Er is,
geloven we, nbg een kenmerk, a[ is dat veel moeilijker te constateren." En: "(.,.) het is erg moeilijk om dit
(het zinsdeelaccent in van gevoels- en beweringspartikels in hoofdzinnen en de afwezigheid ervan in
bijzinnen, EvdH) zonder technische hulpmiddelen aannemelijk te maken." (p. 82). Omdat ik niet over
deze technische hulpmiddelen beschik, is dit criterium in de bespreking achterwege gebleven.
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(4.100a) * Of het begon te regenen, was hij nog niet binnen.

3. Een bijzin is vervangbaar door een woord of constituent die als zinsdeel
functioneert in het andere lid van de onderschikking. Een of-zin is volgens Bos niet
te vervangen door een woord of een constituent.

(4.101) Hij zei dat hij morgen komt.
(4.101a) Hij zei dat.

(4.102) Nauwelijks was hij binnen of het begon te regenen.

(4.102a)* Nauwelijks was hij toen binnen.

De eerste zin in een aantal balansschikkingen van het tweede type is wel
vervangbaar door een woord of constituent die de inhoud van het tweede lid nader
specificeert of modifi ceert.

(4.103) Het scheelde geen haar of hij was verdronken.
(4.103a) Hij was bijna verdronken.

(4.104) Het kan niet missen of hij wordt voorzitter.
(4.104a) Hij wordt beslist voorzitter.

Dit laatste criterium l|kt echter eerder op een semantische eigenschap van
balansschikking dan op een syntactische. Er zijn immers ook parafrases van
balansschikkingen mogelijk waarin het tweede lid als ondergeschikt aan het eerste
fungeert.

(4.105) Je kunt tegenwoordig nergens meer komen of je hoort
achtergrondmuziek.

(4.105a) Waar je tegenwoordig ook komt, hoor je achtergrondmuziek.
(4.105b) Je kunt tegenwoordig nergens meer komen waar je geen

achtergrondmuziek meer hoort.

(4.106) Ik twijfel er niet aan of Gerard komt morgen.
(a.106a) Ongetwijfeld komt Gerard morgen.
(4.106b) Ik twijfel niet aan Gerards komst morgen.

Bovendien kan een parafrase hoogstens een aanwijzing zijn voor de syntactische
structuur; als argument daarvoor kan het niet gelden.

Volgens Bos mag uit deze criteria niet geconcludeerd worden dat
balansschikking een vorm van cocirdinatie is. Daarvoor heeft die te weinig
eigenschappen met cocirdinatie gemeen:

1. Een codrdinatie met of kan recursief zijn, een balansschikking niet. De volgende
zinnen zijn dan ook ongrammaticaal in de recursieve lezing. De zinnen zijn wel
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goed, wanneer het tweede als een codrdinatie wordt opgevat met het tweede of als
betrekkingswoord.

(4.107) * Ik heb dat nooit gedaan of het heeft me berouwd of hij heeft me
tegengehouden.

(4.108) * Nauwelijks was hij weg of er ging een deur in het vertrek zachtjes open of
er werd gebeld.

2.Een codrdinatie met of kan initieel zijn, een balansschikking niet.

(4.109) * Of er is geen mens of hij moet sterven.
(4.110) * Of nooit komt hij hier of hij moet meteen bellen.

3. In een coordinatie met of is de volgorde van de leden in principe vrij, in een

balansschikking niet. De omkering van de leden in een balansschikking heeft een

ongrarnmaticale zin tot gevolg.

(4.111) Je doet het ofje doet het niet.
(4.111a) Je doet het niet ofje doet het.

(4.112) Hij was nog niet binnen of het begon te regenen.
(4.ll2a) * Het begon te regenen of hij was nog niet binnen.

4. In een parallelle coordinatie kan het betrekkingswoord worden weggelaten, in een

balansschikking niet.

(4.1 13) Je doet het, je doet het niet.
(4.ll3a)* Nauwelijks was Jan binnen, hij begon al weer te zeuren over de notulen.

5. De leden van een parallelle coordinatie houden hun betekenis wanneer ze

zelfstandig zijn gebruikt, terwijl de leden van een balansschikking als zelfstandige
uiting wel van betekenis kunnen veranderen.

(4.114) Ik heb dat nooit gedaan of het heeft me berouwd.
(4.II4a)* Ik heb dat nooit gedaan.

(4.1 15) Er is geen mens of hij moet sterven.

(41l5a)* Er is geen mens.

6. In een cocirdinatie met ofkan het gemeenschappelijke subject in het tweede lid en

eventuele volgende leden afwezig zijn, in balansschikkingen niet.

(4.1 16) Je doet het ofje doet het niet.
(a. I 16a) Je doet het of doet het niet.

(4.111) Jan was nauwelijks binnen of hij begon al weer te zeuren over de notulen.

191
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(4.117a) * Jan was nauwelijks binnen of begon al weer te zeuren over de notulen.

1. In een parallelle codrdinatie kunnen ook vragen of imperatieven verbonden
worden. In een balansschikking niet.

(4. I 18) Doe je het of doe je het niet?
(4.1 19) Doe het of laat het.

(4.120) * Is er geen mens of moet hr1 sterven?
(4.121) * Twijfel er niet aan of kom terug.

Bos trekt uit deze observaties de conclusie dat balansschikking ook geen coordinatie
kan zijn. Deze conclusie hjkt mij echter niet gerechtvaardigd. De hier genoemde
eigenschappen van cocirdinatie die balansschikking niet bezit, hebben immers geen

betrekking op de structuur van co6rdinatie. Zo wijst de eerste eigenschap op het
semantisch binaire karakter van balansschikking, een eigenschap die ook
coordinatieve verbindingen als die met alsmede en alsook bezitten. De tweede
eigenschap is ook gebonden aan de semantiek van het betrekkingswoord. Niet elke
coordinatie met of of met en kent immers ook een initiele variant, alleen die met een

distributieve dan wel exclusieve betekenis. Balansschikkingen dragen die betekenis
niet. (4.122) is een voorbeeld van een distributieve nevenschikking, (4.123) kan
geinterpreteerd worden als een niet-exclusieve disjunctie. In dat geval kan het
antwoord op die vraag luiden: Ia, graag. (4.123a) kan alleen als exclusieve disjunctie
worden opgevat.

(4.122) Jos en Coby vormen het ideale paar.
(4.122a) + En Jos en Coby vormen het ideale paar.

(4.123) Wil je koffie of thee? Ja, graag.

(4.123a)* Wil je of koffie of thee?

Ook de derde eigenschap is een semantische. Omkeerbaarheid van de leden van een
nevenschikking is mogelijk wanneer ze semantisch gelijkwaardig zijn. Omkering
van semantisch ongelijkwaardige leden leidt tot een semantisch vreemd resultaat,
zoals in de volgende asymmetrische nevenschikking of tot een onaanvaardbaar
resultaat, zoals in balansschikkingen.

(4.124) Hij kwam binnen en hij ging een boek lezen.
(4.L24a)VoHij ging een boek lezen en hij kwam binnen.

De ongrammaticaliteit van omkering van de leden in een balansschikking zou verder
toegeschreven kunnen worden aan de positie van de negatie in het eerste lid v55r het
betrekkingswoord of. Het optreden van dit of wordt daardoor bepaald. Wordt die
negatie immers weggelaten, dan verandert of rn en.
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(4.125) Hij was nog niet binnen of het begon te regenen.
(4J25a) Hij was net binnen en het begon te regenen.

193

Door omkering van de leden van een balansschikking wordt die volgorde van
negatie en o/omgedraaid.

(4.125b)* Het begon te regenen of hij was nog niet binnen.

Ook de vierde eigenschap, de verplichte aanwezigheid van het betrekkingswoord, is
niet in strijd met een eventuele corirdinatieve structuur voor balansschikkingen. Ook
al is een nevenschikkend betrekkingswoord niet verplicht in een codrdinatief
verband van twee hoofdzinnen, het kan bijvoorbeeld niet worden weggelaten
wanneer de coordinatie is ingebed.

(4J26) Je doet het, je doet het niet.
(4J26a) * Je moet kiezen of je het doet, je het niet doet.
(4.126b) Je moet kiezen of je het doet of dat je het niet doet.

De vijfde eigenschap betreft net als de eerste drie de semantiek van de

balansschikking. In een balansschikking zijn de leden semantisch ongelijkwaardig.
Ze hebben dan ook een andere betekenis wanneer ze als zelfstandige uiting worden
gebruikt. Over de syntactische structuur van balansschikking is daarmee echter niets
gezegd. De laatste twee eigenschappen hebben we nu nog niet genoemd. Beide
eigenschappen wijzen op de syntactische ongelijkwaardigheid van de leden:
balansschikkingen staan geen elliptische constructies toe en kunnen niet twee vragen
of twee imperatieven met elkaar verbinden. Op deze eigenschappen kom ik in de

volgende paragraaf terug.
Om de cocirdinatieve structuur voor implicatieve cocirdinatie aan te tonen, werd

in de vorige paragraaf een beroep gedaan op argumenten uit hoofdstuk 2. Dezelfde
argumenten zijn ook op balansschikking van toepassing.

Op de eerste plaats kunnen de leden in een balansschikking niet van plaats
verwisselen (zie ook Bos' tweede criterium tegen onderschikkende structuur voor
balansschikking). Verder kan de of-zin alleen niet als lid van een initiele coordinatie
optreden.

(4.127) * Er is geen mens en [of hij moet eten] en lof hij moet sterven].
(4.128) * Ik weet niet beter en [of hij komt morgen] en [of hij neemt een appeltaart

meel.

Alleen de balansschikking in zijn geheel is mogelijk op posities waar maximale
projecties worden vereist, evenals dat voor parallelle codrdinatie is gesignaleerd.
Ten derde kan de of-zin niet met een adjunct-bijzin van plaats wisselen.

(4.129) Karel was nauwelijks zo rijk geworden dat hij zich enige luxe kon per-
mitteren of hij had al een Jaguar gekocht.
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(4.129a)* Karel was nauwelijks zo rijk geworden of hij had al een Jaguar gekocht
dat hij zich enige luxe kon permitteren.

Op grond hiervan neem ik aan dat op syntactisch niveau geen van de leden van een

balansschikking ondergeschikt is aan het andere lid overeenkomstig een verbinding
met een SubP. De constructie als geheel moet als een AgrCoP gestructureerd zijn.

(4.130) AgrCoP

AgrCo'

er is geen mens AgrCo
ik weet niet beter

CoP

Co

l

of hij moet sterven
hij komt morgen

4.2.2 Syntactisch en semantisch ongelijkwaardige leden

Ook al is balansschikking syntactisch coordinatief, inhoudelijk verbindt het niet
twee zelfstandige uitingen, maar vormt het slechts 66n uiting. "(...) naar betekenis is
het ene lid aan het andere ondergeschikt" (Van den Toorn 1972:123). Deze
onderschikkende betekenis van een van de leden van balansschikking kan door
middel van de volgende parafrases worden geexpliciteerd.

(4.131) Er is geen mens of hij moet sterven.
(4.131a) Er is geen mens die niet moet sterven.

(4.132) Niemand is zo wijs of hij kan nog wel iets leren.
(4.132a) Niemand is zo wijs dat hij niet nog iets kan leren.

(4.133) Nooit kom ik hem tegen of hij houdt mij staande.
(4.133a) Nooit kom ik hem tegen dat hij mij niet staande houdt.

In deze parafrases is steeds de of-zin uit de balansschikking door een bijzin
vervangen. Deze parafrases zijn niet de enige mogelijke. De zinnen zouden ook
herschreven kunnen worden met het eerste lid ondergeschikt aan het tweede, zoals
Bos (1964) voor een aantal balansschikkingen laat zien.
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(4.132b) Een mens mag dan wijs zijn toch kan hij nog wel iets bijleren.
(4.133b) Altijd als ik hem tegenkom, houdt hU mij staande.

Bos vindt deze parufrases de juiste, omdat die de modaliteitsfunctie van het eerste

lid het beste overdragen. In het eerste lid wordt de houding van de spreker ten
opzichte van hetgeen in het tweede lid wordt uitgedrukt, gespecificeerd of
gemodificeerd.

Beide soorten parafrases maken duidelijk dat er in balansschikkingen semantisch
ongelijkwaardige elementen verbonden worden. Wat de parafrases echter niet
duidelijk maken, is welk lid nu het semantisch ondergeschikte element is. Van den

Toorn (1972) onderneemt een poging om zonder van parafrases als die hierboven
gebruik te maken, de semantische ondergeschiktheid van het tweede lid in
balansschikkingen aan te tonen. Hij laat door middel van Venn-diagrammen zien dat
alle of-zinnen in balansschikkingen als beperkende bijzinnen geanalyseerd kunnen
worden.

(4.134) Er was geen kind aanwezig of het had wel eens een grapefruit gezien.

De beperkende functie van de of-zin in (4.134) is duidelijk: er zijn geen kinderen
aanwezig die nog nooit een grapefruit hebben gezien. Deze betekenis kan op
inzichtelijke wijze door de volgende Venn-diagram weergegeven worden.

(4)34a)

K is de verzameling van alle kinderen en G van alle wezens die nog nooit een
grapefruit hebben gezien. De doorsnede van beide verzamelingen is de verzameling
van kinderen die nog nooit een grapefruit hebben gegeten, waarvan in (4.134) wordt
gezegd dat die niet aanwezig waren. Hoewel deze voorstelling van zaken voor een
voorbeeld als (4.134) duidelijk is, is die zeer twrjfelachtig in andere
balansschikkingen. Zo vat Van den Toorn de of-zin in (4.135) op als een beperking
van de adverbiale bepaling lange tijd, dat vervolgens het Venn-diagram in (4.135a)
krijgt toegewezen.

(4.135) Nauwelijks waren we thuis of het begon te regenen.

(4.r35a)

r95

T stelt de verzameling van alle ogenblikken van
ogenblikken waarop het niet begint te regenen.

lange tijd voor en R van alle
De doorsnede is daarmee de
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verzameling van ogenblikken waarop het niet begint te regenen, waarvan in zin
(4.135) gezegd wordt dat die niet een lange tijd representeert. In deze analyse en ook
andere die Van den Toorn geeft, is de relatie tussen de weergave door middel van
verzamelingen en de zin discutabel.

Wanneer we echter uitgaan van de implicatieve betekenis die aan

balansschikkingen ten grondslag ligt, zoals in paragraaf 1.4 is vastgesteld, kan net
als in implicatieve codrdinatie het eerste lid als ondergeschikt aan het tweede
worden beschouwd. Het eerste lid drukt immers een voorwaarde uit voor de inhoud
van het tweede lid. De logische formule voor implicatie is weergegeven in (4.136)
evenals zijn logische equivalent. In de voorbeelden daaronder is die implicatieve
betekenis voor een aantal balansschikkingen geexpliciteerd.

(4.136) a-+b=-r?vb

(4.137) Nooit komt hij hier of hij moet wel weer telefoneren.
(4.137b) Als hij hier ooit komt, moet hij wel weer telefoneren.

(4.138) Er is geen mens of hij moet sterven.
(4.138a) Als er een mens is, dan moet hij sterven.

(4.139) Je kunt tegenwoordig
achtergrondmuziek.

(a.139a) Als je tegenwoordig ergens

nergens meer komen of je

komt hoor je achtergrondmuziek.

hoort

(4.140) Ik heb dat nooit gedaan of het heeft mij berouwd.
(4.140a) Als ik dat deed, heeft het mij berouwd.

In de vorige paragraaf is vastgesteld dat de semantische ongelijkwaardigheid van de
leden in implicatieve cocirdinatie van invloed is op bepaalde bindingsrelaties. Zo kan
een pronomen in het eerste lid gebonden worden door een R-expressie in het tweede
lid en andersom (zie Klein 1980). Hetzelfde geldt voor de bindingsrelatie tussen een
pronomen en een kwantor. In een symmetrische corirdinatie is slechts de volgorde
van R-expressie en pronomen mogehjk. Een kwantor kan in dat type corirdinatie
zelfs geen pronomen binden. De volgende voorbeelden laten zien dat in een
balansschikkende zin net als in implicatieve cocirdinatie bindingsrelaties tussen een
pronomen in een van de leden en een kwantor of R-expressie in het andere lid
mogelijk zijn.

(4.141) Hiji kon geen van zijn collega's ontmoeten of Fransi begon n:zie te maken
over zijn syllabus.

(4.141a) Fransi kon geen van zijn collega's ontmoeten of hijl begon al ruzie te

maken over zijn syllabus.
(4.142) Nooit komt-iei me tegen of Fransi vraagt of ik een minuutje voor hem heb.
(4.142a) Nooit komt Fransl me tegen of hijl vraagt of ik een minuutje voor hem

heb.
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(4.143) [Alle professoren]1 komen de decaan nooit tegen of ze; vragen wel of hij
een minuutje voor henl heeft.

(4.143a) Zel komen de decaan nooit tegen of [alle professoren]i vraflen wel of hij
een minuude voor hen1heeft.

{4.144) Ze1 kunnen niemand ontmoeten of [alle politici]1 beginnen wel over hun
werk te praten.

(a.l44a) [Alle politici]; kunnen niemand ontmoeten of zei beginnen wel over hun
werk te praten.

Voor de verklaring van deze bindingsfeiten is in de vorige paragraaf een beroep
gedaan op het Discourse Principle for Coreferential NPs van Koster (1987). Dat
stelt, globaal gesproken, dat de noodzaak een pronominale vorm te gebruiken

aftrankelijk is van de prominentie van de eraan voorafgaande, coreferente NP. Die
prominentie wordt onder andere door de inbedding van de eerste NP uit de sequentie
bepaald. In de vorige paragraaf is die inbedding semantisch geinterpreteerd. In een

implicatieve codrdinatie is het ene lid semantisch ondergeschikt aan het andere, in
tegenstelling tot symmetrische coordinatie waarin de leden semantisch gelijkwaardig
zljn. Een NP in het eerste lid van een symmetrische corirdinatie is daarmee

prominenter dan die in het eerste lid van een implicatieve cocirdinatie. Een
coreferente NP in het tweede lid van een symmetrische cocirdinatie moet daardoor
als pronomen worden weergegeven, terwijl die in een implicatieve coordinatie ook
de vorm van een R-expressie mag krijgen. Dezelfde verklaring is ook van toepassing
op bindingsrelaties in balansschikkingen, zoals die in (4.141)-(4.144). Het eerste lid
is semantisch ondergeschikt aan het tweede. Een NP in het eerste lid is daarmee

even prominent als een NP in het eerste lid van een implicatieve coordinatie en een

anaforischere vorm voor een coreferente NP in het tweede lid is dan ook niet vereist.
In paragraaf 3.4 is aangetoond dat semantische ongelijkwaardigheid ook een rol

speelt bij achterwaartse samentrekking: achterwaartse samentrekking is mogelijk bij
verbindingen tussen semantisch gelijkwaardige leden. Wanneer de leden semantisch
ongelijkwaardig zijn, leidt achterwaartse samentrekking tot marginaliteit of
ongrarnmaticaliteit. Er is daar ook een voorbeeld gegeven van balansschikking. In
dit type constructies worden semantisch ongelijkwaardige leden verbonden en

achterwaartse samentrekking is in die verbindingen dan ook niet mogelijk. (4.145a)
illustreert dat eveneens.

(4.145) Nooit kan ik met hem praten of ik moet tegelijkertijd ook met zijn vrouw
praten.

(4.145a) * Nooit kan ik met hem (-) of ik moet tegelijkertijd ook met zijn vrouw pra-
ten.

Niet alleen in semantisch opzicht zijn de leden in een balansschikking
ongelijkwaardig, maar ook in syntactisch opzicht. Het eerste lid staat onder invloed
van buitenaf, het tweede niet. Zo kan het eerste lid inversie vertonen ((4.146)) of
worden ingebed en de bijzinsvolgorde aannemen ((4.147)). Het lid volgend op of
behoudt altijd de hoofdzinsvolgorde.



r98 HOOFDSTUK 4

(4.146) Komt hij je nooit tegen of hij houdt je staande?
(4.147) Zij vertelde me dat hij haar nooit tegenkomt of hij houdt haar staande.
(4.147a)* ZIj vefielde me dat hij haar nooit tegenkomt of hij haar staande houdt.

De syntactische ongelijkwaardigheid van de leden in een balansschikking kan net als
die van de leden van een implicatieve corirdinatie worden toegeschreven aan de
volgende regel voor AgrCo.

(2.228) AgrCo, argl [o-kenmerken]
arg2 [B-kenmerken]

In tegenstelling tot AgrCo in parallelle en asymmetrische nevenschikkirg geeft die
in implicatieve nevenschikking en balansschikking geen kenmerken van het eerste
lid aan het tweede door. Losse constituenten als complement en ATB-extractie
waarvoor dit doorgeven noodzakelijk is, zoals in hoofdstuk 3 uitvoerig is besproken,
komt bij balansschikkingen dus evenmin als bij implicatieve cocirdinatie voor.

(4.148) Nooit geeft zij iemand iets of zij geeft haar man een cadeautje.
(4.148a)* Nooit geeft zij iemand iets of haar man een cadeaude.

(4.149) Zij komt heml nooit tegen of zij spreekt hem; aan.
(4.149a) * Dit is [die man]1 die zij t1 nooit tegenkomt of zij spreekt ti &&n.

(4.149b) Dit is [die man]r die zij t1 nooit tegenkomt of zij spreekt heml aan.

Hiermee is balansschikking net als implicatieve coordinatie als een syntactische
coordinatie geanalyseerd die syntactisch en semantisch ongelijkwaardige leden
verbindt. Er hoeft dan ook naast nevenschikking en onderschikking geen derde soort
verbinding te worden onderscheiden, zoals Bos voorstelt. Met dezelfde drie
factoren, die ook coordinatie en subordinatie van elkaar onderscheiden, namelijk de
structurele valentie, de syntactische en de semantische (on)gelijkwaardigheid van de
leden, kan de plaats die balansschikking inneemt tussen beide vormen van
verbinding, worden bepaald.

4.3 Verbindingen met want en dus

De indeling van constructies met want en dus bij de corirdinaties laat zien dat de
ANS deze verbindingen als cocirdinatief analyseert. Deze visie wordt met betrekking
tot verbindingen met want echter niet door iedereen gedeeld. Zo noemt
Paardekooper (1978) want geen nevenschikkend voegwoord. Hij baseert deze
stelling met name op grond van verschillen tussen verbindingen met want en
parallelle cotirdinatie. Want verbindt in tegenstelling tot de betrekkingswoorden in
parallelle coordinatie alleen volledige zinnen. Een ander argument is dat de
betekenis van want in tegenstelling tot de coordinatieve betrekkingswoorden niet
door plussen en minnen kan worden uitgedrukt. Beide argumenten vormen echter
geen argument tegen een eventuele syntactische coordinatiestructuur voor
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verbindingen met want. Zoals immers met betrekking tot implicatieve cocirdinatie en

balansschikking is opgemerkt, verbinden ook zij slechts volledige zinnen en is hun
betekenis eerder kwalitatief dan kwantitatief en toch zijn ze syntactisch coordinatief.
De Vries (1971) geeft enkele argumenten die aantonen dat want wel een
nevenschikkend betrekkingswoord is. Een aantal daarvan heb ik ook in paragraaf
4.1.1 en 4.2.1 gebruikt om de syntactisch coordinatieve structuur van
balansschikkingen en implicatieve coordinatie aan te tonen.

Op de eerste plaats kan want met zijn complement niet en omdat met zijn
complement w6l nevengeschikt worden.

(4.150) Ik bluf thuis omdat het regent en omdat ik geen paraplu heb.
(4.151) * Ik blijf thuis want het regent en want ik heb geen paraplu.

Op de tweede plaats kan een woordgroep met omdat vooropgeplaatst worden en een
met want tret.

(4.152) Omdat het regent, blijf ik thuis.
(4.153) I Want het regent, ik blijf thuis.

Ten derde kan een omdat-constituent met een ander adjunct van plaats verwisselen.
Zo'n verwisseling is met een want-constituent niet mogelijk.

(4.154) Ik haal de chef als je dat doet, omdat hij straf mag uitdelen.
(4.154a) Ik haal de chef omdat hij straf mag uitdelen, als je dat doet.
(4.155) Ik haal de chef als je dat doet, want hij mag straf uitdelen.
(4.155a) * Ik haal de chef want hij mag straf uitdelen als je dat doet.

De volgende zinnen vormen een vierde aanwijzing voor de cocirdinatieve structuur
van een verbinding metwant.

(4.156) Hij bltjft niet thuis, omdat het regent.
(4.157) HU bl[ft niet thuis, want het regent.

De negatie in (4.156) kan zowel over het eerste lid alleen als over beide leden bereik
hebben. Deze laatste mogelijkheid is uitgesloten in een verbinding met want Het
negatiepartikel in het eerste lid heeft alleen betrekking op het eerste lid. Dit kan
worden voorspeld wanneer voor een constructie met want een AgrCoP-structuur
wordt aangenomen, waarin elementen uit het eerste lid niet die uit het tweede lid
domineren.
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hij komt niet AgrCo
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AgrCoP
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I

want

De Vries merkt over het betrekkingswoord want het volgende op.

Want is geen onderschikkend voegwoord. In veel opzichten gedraagt het zich
als een nevenschikkend voegwoord; niet in alle: het kan leden met een niet
gelijke valentie verbinden (...), het verhindert samentrekking, het verbindt bijna
uitsluitend subject-predicaat-constructies en het wijkt semantisch af van de

andere nevenschikkende voegwoorden. (p.41 8)

De verschillen tussen nevenschikkende voegwoorden en want die De Vries noemt,
zijn precies die verschillen die voorspeld worden wanneer we een constructie met
want, gelijk implicatieve cocirdinatie en balansschikking, karakteriseren als een
verbinding van syntactisch en semantisch ongelijkwaardige leden. De regel die voor
de andere twee vormen van niet-parallelle cocirdinatie is voorgesteld, maakt het
mogelijk dat het tweede lid in deze verbindingen andere syntactische kenmerken
draagt dan het eerste lid. Die regel is de volgende.

(2.228) AgrCo, argl [u-kenmerken]
arg2 [p-kenmerken]

Zo heeft het complement van want altijd de hoofdzinsvolgorde, ook als de hele
verbinding is ingebed.

(4.159) Ik vermoed dat hij morgen niet komt, want hij is ziek.
(a.159a) * Ik vermoed dat hij morgen niet komt, want hij ziek is.

De syntactische ongelijkwaardigheid van de leden is verder van invloed op extractie.
Omdat ATB-extractie is geanalyseerd als een enkelvoudige extractie uit het eerste
lid die door het betrekkingswoord wordt doorgegeven aan het tweede lid, is ATB-
extractie uit een verbinding met want niet mogelijk. Van een doorgeven van
kenmerken is daarin immers geen sprake. Het volgende voorbeeld laat zien dat uit
een constructie met want inderdaad geen ATB-extractie mogelijk is, enkelvoudige
extractie wel.

hij is ziek
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(4.160) Hij heeft Marijkel uitgenodigd voor zijn feest, want hij mag haar1.

(4.160a) * Wiel heeft hij t1 uitgenodigd voor zijn feest, want hij mag t1?

(4.160b) Ik weet wiel hij heeft tl uitgenodigd voor zijn feest, want hij mag dies.

In paragraaf 3.2 is het verschijnsel dat bekend staat als voorwaartse samentrekking
geanalyseerd als het resultaat van ATB-extractie. Zo ook het volgende voorbeeld.

(4.161) Hij is verliefd op Marieke en hij heeft haar een kaartje gestuurd.
(4.161a) Hij is verliefd op Marieke en heeft haar een kaartje gestuurd.

Zo'n zelfde constructie is dan ook niet mogelijk in een verbinding met want.

(4.162) Hij is verliefd op Marieke want hij heeft haar een kaartje gestuurd.
(4162a) * Hij is verliefd op Marieke want heeft haar een kaartje gestuurd.

De syntactische gelijkwaardigheid van de leden speelt ook een rol bij constructies
met losse constituenten. Losse constituenten zijn mogelijk als complement van een

betrekkingwoord dat daar geen eisen aan oplegt. Want doet dat wel, zoals de regel in
(2.228) weergeeft en losse constituenten zijn dan ook niet mogelijk als complement
Yafi want.

(4.163) De generaal groette de soldaat want de soldaat groette ook de generaal.
(4.163a) t De generaal groette de soldaat want ook de soldaat de generaal.

Op achterwaartse samentrekking bleek de semantische ongelijkwaardigheid van
invloed. Want die semantisch ongelijkwaardige leden verbindt, staat dan ook geen

achterwaartse samentrekking toe.

(4.164) Johan heeft Marijke uitgenodigd en Kees heeft Frits uitgenodigd.
(4.164a) Johan heeft Marijke en Kees heeft Frits uitgenodigd.

(4.165) Johan heeft Marijke uitgenodigd want Kees heeft Frits uitgenodigd.
(4.165a) * Johan heeft Marijke, want Kees heeft Frits uitgenodigd.

Verder is er in paragraaf 4.1.2 en 4.2.2 op gewezen dat semantische
ongelijkwaardigheid tussen de leden in een verbinding bepaalde bindingsrelaties
toestaat die in een symmetrische cocirdinatie zijn uitgesloten. Zo is een prorrofirerrl
gevolgd door een R-expressiel in symmetrische codrdinatie niet toegestaan, in
implicatieve corirdinatie en in balansschikkingen wel. De volgende voorbeelden
laten zien dat die volgorde ook mogelijk is in verbindingen metwant.

(4.166) Hiji wilde niet regeren want de koningl was erg ziek.s

t De Vries (1971) beoordeelt een soortgelijke bindingsrelatie mijns inziens onterecht als ongrammaticaal.
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(4.167) Hrj, mag geen smeergeld aannemen, want een politicusl is politiek
verantwoordelijk.

En hoe zit het met het betrekkingswoord dus? In de ANS wordt over dit
betrekkingswoord opgemerkt dat het een tussenpositie inneemt tussen parallelle en

niet-parallelle coordinatie. Het staat immers soms wel en soms geen elliptische
constructies toe.

(4.168) Hij is bijna het hele laar ziekgeweest, dus niet geslaagd.
(4.169) * Hij is ziek, dus blijft thuis.

Ik vraag me echter af of dus in (4.168) wel een betrekkingswoord is. Fungeert het
niet veeleer als een adverbium? Zo kan en aan (4.168) worden toegevoegd, wat niet
mogelijk zou mogen zijn als dus hier een betrekkingswoord was.

(4.168a) Hij is bijna het hele jaar ziek geweest en dus niet geslaagd.

Ook in het volgende voorbeeld van een constructie met een losse constituent treedt
dus als adverbium op. Het kan immers van plaats verwisselen en door een andere Co
vooraf worden gegaan.

(4.110) Hij heeft Kees uitgenodigd, dus Marie ook.
(4.I10a) Hij heeft Kees uitgenodigd, Marie dus ook.
(4.170b) Hij heeft Kees uitgenodigd en dus Marie ook.

De ongrammaticaliteit van (4.169) wordt voorspeld wanneer het betrekkingswoord
dus overeenkomstig want als een betrekkingswoord wordt geanalyseerd dat
syntactisch en semantisch ongelijkwaardige elementen verbindt. In dat geval is
immers geen ATB-extractie ((4.169)) mogelijk noch achterwaartse samentrekking.

(4.I11) Hij heeft Kees uitgenodigd, dus ook zij heeft hem uitgenodigd.
(4.l7la) * Hij heeft Kees (-) dus ook zij heeft hem uitgenodigd.

Het volgende voorbeeld laat zien dat in een verbinding met dus ook een pronomen
aan een coreferente R-expressie vooraf mag gaan. Deze mogelijkheid is eveneens te
danken aan de semantische ongelijkwaardigheid van de leden.

(4.172) HUt hield niet van vergaderen, dus de koningi zorgde voor
plaatsvervangers en ging zelf naar het zwembad.

De semantische relatie die door dus en want wordt uitgedrukt is een implicatieve,
zoals in paragraaf 7.4 is opgemerkt. Voor dus geldt de logische formule a -+ b en

voor want het omgekeerde daarvan. Over het verband dat door want wordt
uitgedrukt, is vaak opgemerkt dat het een oorzakelijk verband is, in tegenstelling tot
omdat dat een reden aangeeft. In het verschil tussen beide zou een verklaring
gevonden kunnen worden voor het tot nu toe nog onverklaarde feit waarom niet-
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parallelle coordinaties altijd door een hoofdzin gevolgd worden en nooit door een

bijzin. Een oorzaak brengt een noodzakelijk gevolg met zich mee, terwijl bij een

reden wil en opzet in het spel is. Met andere woorden, door omdat wordt in de

volgende zin uitgedrukt dat het een beslissing van de spreker is niet te komen op
grond van het feit dat hij ziek is, terwijl in (4.174) wordt weergegeven dat het niet-
komen een noodzakelijk gevolg is van het ziek zijn.

(4.173) Jan komt niet omdat hij ziek is.
(4.174) Jan komt niet want hij is ziek.

De want-zin heeft dus geen epistemische functie. Hetzelfde zou gezegd kunnen
worden van de andere besproken vormen van niet-parallelle coordinatie. Hetgeen in
het tweede lid wordt uitgedrukt is een waarheid en niet de houding van de spreker
ten opzichte van de inhoud van die zin. Het uitdrukken van een vaststaand feit
gebeurt hier door middel van een zin die niet in een andere zin ingebed is: een

hoofdzin.

4.4 Coiirdinatie op het niveau van de taalhandeling

De vierde en laatste bijzondere vorm van coordinatie die ik in dit hoofdstuk zal
behandelen, is die op het niveau van de taalhandeling. De ANS laat zien dat dit type
verbinding voorkomt bij de betrekkingswoorden want, of, maar en dus. Hieraan kan
ook nog en toevoegd worden . (4.179) is daar een voorbeeld van.

(4.115) Betaal de rekening nou maar, want de dienster wordt ongeduldig.
(4.176) Wanneer is je proefschrift af, of mag ik dat niet vragen?
(4.177) Vader was gisteren dronken, maar ik mocht het aan niemand vertellen.
(4.178) Deze schoenen hebben 200 gulden gekost, dus dat hoef je niet meer te

vragen.
(4.179) Hoe oud ben je en mag ik ook vragen waar je woont?

Het betrekkingswoord in deze constructies verbindt het tweede lid semantisch met
de taalhandeling van het eerste lid en niet, zoals in parallelle coordinatie, met de

inhoud van het eerste. De Vries (1911:419) formuleert deze eigenschap voor
verbindingen met want als volgt: "Het wanr-lid motiveeft niet het gebeuren in het
eerste lid - zoals het omdat-lid doet -, maar het uiten ervan; het motiveert de speech

act, het beweren, niet de bewering." Die taalhandeling is geexpliciteerd in de

volgende voorbeelden.

(4.175a) Ik dring erop aan dat je de rekening betaalt, want de dienster wordt
ongeduldig.

(4.176a) Ik vraag je wanneer je proefschrift af is of mag ik dat niet vragen?
(a.fi7a) Ik vertel je dat vader gisteren dronken was, maar ik mocht het aan

niemand vertellen.
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(4.178a) Ik vertel je dat deze schoenen 200 gulden gekost hebben, dus dat hoef je
niet meer te vragen.

(4.119a) Ik vraag je hoe oud je bent en mag ik ook vragen waar je woont?

Deze constructies laten net als de andere bijzondere vorrnen van coordinatie geen
onvolledige zinnen als hun leden toe.

(4.180) Ik ben toen met hem meegegaan en ik zeg verder niets meer.
(4.180a) * Ik ben toen met hem meegegaan en zeg verder niets meer.
(4.181) Ik heb gisteren gespdbeld, maar ik wilde dat eigenlijk helemaal niet

vertellen.
(4.181a)* Ik heb gisteren gespijbeld, maar wilde dat eigenlijk helemaal niet

vertellen.

(4.182) -Wat zeg je?

-Dat Kees eindelijk een vriendin heeft en wist je al dat ook Karel nu een
vriendin heeft.

(4.182a) * -Dat Kees eindelijk en wist je al dat ook Karel nu een vriendin heeft.

Deze constructies zijn geen syntactische verbindingen, zoals de in deze studie
besproken coordinatieve en subordinatieve verbindingen, maar verbindingen op
discourseniveau. Zo hoeven de betrekkingswoorden met de daaropvolgende zin niet
aan de taalhandeling van het direct eraan voorafgaande lid verbonden te zijn, maar
kunnen ook betrekking hebben op de taalhandeling van meerdere voorafgaande
uitingen, die zelfs over meerdere spreekbeurten verdeeld kunnen zljn. (4.183) is daar
een voorbeeld van.

(4.183) A: -Hoe heet je?
B: -Marian.
A: -Ben je getrouwd?
B: -Ja.

A: -Of vind je het misschien vervelend dat ik je dat vraag?

Verder heersen er geen beperkingen op de soorten zinnen die als lid na het
betrekkingswoord mogen optreden.

(4.184) Vader was gisteren dronken. Maar dat wilde ik eigenlijk helemaal niet
verder vertellen.

(4.185) Vader was gisteren dronken, maar vertel het niemand verder.
(4. 186) Ga naar boven en maak je bed op ! Of hoor je niet goed?

Het tweede lid in (4.184) is een bewerende zin, in (4.185) een imperatief en in
(4.186) een vraagzin.Het is dan ook niet de eerste zin die de functie van de gehele
verbinding bepaalt.

Deze vormen van niet-parallelle corirdinatie zijn identiek aan de al eerder
genoemde voorbeelden (2.135) en (2.136).
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(2.135) En hoe gaat het ermee?
(2.136) Maar ben jij het daar wel mee eens?

Ook deze constructies vormen geen onderdeel van een cocirdinatieve verbinding,
maar vormen een zelfstandig onderdeel in de discourse. Ze zijrr dan ook niet
syntactisch aan een ander element verbonden, maar op pragmatisch niveau. Deze
constructies zijn geanalyseerd als zelfstandige CoP's die niet door middel van
AgrCoP met een andere CoP zijn verbonden. Zo'n zelfde analyse is op deze niet-
parallelle codrdinaties van toepassing. Ze hmgeren als zelfstandige uiting en zijn,
zoals de voorbeelden hierboven hebben laten zien, niet syntactisch aan een ander
element verbonden. Het gevolg is dat deze vorm van niet-parallelle cocirdinatie dan
ook geen elliptische constructies toestaat, die besproken zijn in hoofdstuk 3. Deze
vormen van ellips komen immers alleen voor in syntactische verbindingen.

Door de pragmatische verbondenheid van CoP aan de eerste zin in deze niet-
parallelle coordinaties kan deze CoP heel goed als een zelfstandige zin worden
weergegeven, zoals in de volgende voorbeelden.

(4.187) Proficiat hoor! Of ben jij Jan Adams niet?
(4.188) Vader was dronken gisteren. Maar moet ik jou dat eigenlijk wel vertellen?

Een discourseanalyse zal antwoord moeten geven op de waag wanneer en op welke
wijze deze univalente CoP's aan de taalhandelingen van andere uitingen in de

discourse verbonden kunnen worden. Zo'n analyse valt buiten het bereik van deze

syntactische studie.

4.5 Conclusie

In dit hoofdstuk zijn implicatieve cocirdinatie, balansschikking en verbindingen met
want en dus geanalyseerd met behulp van eigenschappen die in hoofdstuk 2 en3 ziln
voorgesteld om parallelle nevenschikking van onderschikking te kunnen
onderscheiden. Deze verbindingen bleken structureel codrdinatief te zljn, in
tegenstelling tot parallelle coordinatie echter syntactisch en semantisch
ongelijkwaardige elementen te verbinden. Deze karakterisering verklaart de positie
van niet-parallelle cocirdinatie tussen parallelle codrdinatie en subordinatie in, zoals
die aan de hand van een aantal syntactische verschijnselen in hoofdstuk 1 is
vastgesteld.

In de bespreking van deze constructies zijn ook bindingsrelaties aan de orde
gekomen, waarbij de semantische (on)gelijkwaardigheid van de leden in een
verbinding een rol bleek te spelen. Naast extractie en achterwaartse samentrekking
motiveren deze bindingsfeiten dan ook dit semantische onderscheid dat in paragraaf
1.4 is voorgesteld.

In paragraaf 4.4 is coordinatie op het niveau van de taalhandeling besproken.
Deze constructie neemt als pragmatisch verschijnsel een aparte plaats in tussen de

andere vormen van niet-parallelle corirdinatie.





Hoofdstuk 5

Samenvatting en conclusies

In de voorafgaande hoofdstukken is de traditionele tweedeling van
betrekkingswoorden in nevenschikkende en onderschikkende een te globale indeling
gebleken. Constructies met behalve, laat staan, dan en als zijn immers niet
eenduidig als 66n van beide te categoriseren. Ook bepaalde bijzondere vormen van
coordinatie, zoals balansschikking en implicatieve coordinatie, hebben een aantal
eigenschappen die typerend zijn voor onderschikking. In plaats van deze tweedeling
pleit ik dan ook voor een genuanceerdere classificatie op basis van drie kenmerken:
L wel of geen structurele bivalentie;2. wel of geen syntactische gelijkwaardigheid
tussen de verbonden leden; 3. wel of geen semantische gelijkwaardigheid tussen de
verbonden leden.

Het eerste onderscheid is besproken in hoofdstuk 2, waar structuur (5.1) is
voorgesteld voor subordinatieve verbindingen en structuur (5.2) voor cocirdinatieve
verbindingen.

(s 1) x (s.2) AgrCoP

SubP AgrCo'

AgrCo

hij komt niet

Zoals structuur (5.1) Laat zien, maakt slechts €6n lid van de subordinatieve
verbinding X-Sub-Y deel uit van de woordgroep SubP, hij ziek is. Sub vereist met
andere woorden 66n argument en om die reden heb ik die dan ook univalent
genoemd. AgrCoP is in paragraaf 2.4 in navolging van Coppen e.a. (1993) bepleit
als de projectie voor een cocirdinatieve verbinding. CoP is univalent en komt slechts
als zelfstandige uiting voor. Zo gauw in een coordinatie twee of meer leden zijn
verbonden, treedt AgrCoP op, die als inflectiecategorie onder andere zorgt voor de
agreement tussen de leden. Beide leden van een cocirdinatieve verbinding X-Co-Y
nemen dan ook een positie in binnen deze AgrCoP. Op grond daarvan heb ik

X

Z
j komt niet

CoP

>\
CoX

Co

I

hij ziek is

hij is ziek



208 HOOFDSTUK 5

AgrCoP bivalent genoemd. Uit deze bivalente structuur voor coordinatie, waarvoor
ik argumenten heb gepresenteerd in paragraaf 2.3.2, volgt onder andere de vaste
volgorde van de elementen in een coordinatie. Zoals is vastgesteld in paragraaf
1.3.1.4, kan immerc en hij is ziek in (5.4a) niet op een positie voor hij komt niet
komen te staan, terwijl dat voor de SubP omdat hij ziek is wel mogelijk is.

(5.3) Hij komt niet, omdat hij ziek is.
(5.3a) Omdat hij ziek is, komt hij niet.
(5.4) Hij komt niet en hij is ziek.
(5.4a) * En hij is ziek, komt hij niet.

Eveneens in hoofdstuk 2 is het tweede genoemde kenmerk besproken: een

corirdinator verbindt syntactisch gelijkwaardige leden, terwijl een subordinator
syntactisch ongelijkwaardige leden verbindt. Dit verschil is toegewezen aan de
functie van Sub als selecteerder en regeerder die bepaalde kenmerken oplegt aan zijn
complement en de functie van Co als doorgever van kenmerken. Co geeft syntacti-
sche kenmerken, die op CoP aanwezig zijn, door aan zijn argument. Voor deze
eigenschap is de lexicale ingang voor Co in (5.5) voorgesteld. Regel (5.6) zorgt
ervoor dat bepaalde kenmerken identiek zijn voor alle CoP's in AgrCoP.

(s.5)

(s.6) AgrCo, argl [a-kenmerken]
argZ la-kenmerkenl

Co legt geen syntactische restricties aan zijn complement op en kan dan ook elke
syntactische categorie verbinden, in tegenstelling tot Sub.

Het derde onderscheid is besproken in hoofdstuk 1: cocirdinatoren en
betrekkingswoorden als behalve, laat staan, als en dan, die in een aantal opzichten
codrdinatief te noemen zijn, leggen alle een conjunctieve of disjunctieve relatie. Ten
gevolge daarvan zijn de leden die zij verbinden semantisch gelijkwaardig, in
tegenstelling tot de leden in asymmetrische nevenschikking, in specifieke
constructies als implicatieve cocirdinatie en in de meeste subordinaties.

In hoofdstuk 3 is aangetoond dat dit semantische kenmerk samen met die van de
syntactische gelijkwaardigheid van de leden een rol speelt in de analyse van
coordinatieve elliptische constructies. Zo zijn in paragraaf 3.2 constructies die
bekend staan als het resultaat vafl voorwaartse samentrekking, geanalyseerd met
behulp yan Across-the-Board-extractie, een simultane extractie van een element uit
alle leden van de verbinding. Ik heb beargumenteerd dat deze ATB-verplaatsing
bestaat uit een enkelvoudige verplaatsing uit het eerste lid van de verbinding die
door AgrCo en Co aan de andere leden van de verbinding wordt doorgegeven. Dat is
mogelijk door de regels in (5.5) en (5.6), die ervoor zorgen dat in een corirdinatie
syntactisch gelijkwaardige leden verbonden worden. Daarnaast bleek ook
semantische gelijkwaardigheid tussen de leden een rol te spelen bij extractie uit
cocirdinatieve verbindingen. De Coordinate Structure Constraint is op grond

Co, betrekkingswoord, CoP [cx-kenmerken]
arg Icx-kenmerken]
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daarvan als een semantische conditie beschouwd. Door een samenspel van deze

syntactische en semantische factoren kan onder andere worden voorspeld dat
enkelvoudige extractie is uitgesloten uit symmetrische cocirdinatie, dat die is
toegestaan uit asymmetrisch cocirdinatie en dat Across-the-Board-extractie
uitgesloten is uit subordinatie. Deze analyse bleek eveneens een verklaring te bieden
voor SGF-cocirdinatie. Voor constructies met de zogenoemde parasitaire gaten
daarentegen niet. Voor deze constructies, die Williams (1990) beschouwt als
cocirdinatief geinterpreteerde subordinatieve constructies, is een alternatieve analyse
gegeven in paragraaf 2.3.1.

Voor de analyse van de zogenoemde Gapping-constructies is het door Kerstens
(1980) geopperde idee, dat het hier gaat om constructies met losse constituenten die
in de basis zijn gegenereerd, overgenomen en verder uitgewerkt. In plaats van een
deletieregel is dan ook een linkingregel voorgesteld die deze losse constituenten
relateert aan hun respectievelijke correlaten in het andere lid van de verbinding.
Deze losse constituenten blijken alleen mogelijk te zl1n als complement van een
betrekkingswoord dat geen selecteerder is. Met andere woorden: deze constructies
komen voor in verbindingen met een betrekkingswoord waarop de lexicale ingang in
(5.5) van toepassing is.

Alleen voor het derde type elliptische constructie heb ik een deletieregel
voorgesteld, die lexicaal materiaal deleert op een positie linksperifeer aan het
betrekkingswoord onder invloed van identiek materiaal rechtsperifeer in het
rechterlid van de verbinding. Op de toepassing van deze regel bleek de semantische
gelijkwaardigheid van de leden van invloed. Immers, dit verschijnsel treedt niet
alleen op in verbindingen met codrdinatoren, maar onder andere ook in
subordinatieve verbindingen met een conjunctieve of disjunctieve betekenis.

De semantische (on)gelijkwaardigheid van de leden in een verbinding oefent
verder invloed uit op bepaalde bindingsverschijnselen. Zo zijn in hoofdstuk 4 data
gegeven die laten zien, dat een bindingsrelatie tussen een pronomen in het linkerlid
van een cocirdinatie en een R-expressie in het rechterlid is uitgesloten in
symmetrische coordinatie, marginaal is in asymmetrische coordinatie en volledig
grammaticaal in implicatieve codrdinatie.

De combinatie van deze drie genoemde kenmerken levert acht mogelijke
groepen betrekkingswoorden op.
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Schema VII Een classificatie van hetrekkingswoorden in het Nederlands

I. Semantisch gelijkwaardige leden
II. Syntactisch gelijkwaardige leden
III. Syntactische bivalentie

IIIII

codrdinatoren in symmetrische
verbindingen + + +

corirdinatoren in asymmetrische
verbindingen - + +

corirdinatoren in niet-parallelle
verbindingen +

cocirdinatoren met syntactisch
ongelijkwaardigeleden + - +

insubordinatoren + +
subordinatoren met semantisch +

gelijkwaardige leden
subordinatoren met syntactisch - +

gelijkwaardige leden
subordinatoren

Van elk type is hieronder een voorbeeld gegeven.

symme tri s c he c o o rdinati e

(5.7) Hij houdt van voetb al en zlj zwemt twee keer per week.

asymmetri s c he c o ri rdinatie
(5.8) MUn oom repareert tegenwoordig schoenen en hij verkoopt die tegen

afbraakprijzen op de markt.

nie t - p arall e lle c o ti rdinati e

(5.9) Nooit komt hU mij tegen of hij wil wat geld van me lenen.

corirdinatie met syntactis ch ongelij kw aardi g e leden
(5.10) Als je naar huis gaat en je komt langs de bakker...

insubordinatie
(5.11) Iedereen is uitgenodigd behalve ik.

subordinatie met s emantis ch g elij kw aardi g e le den
(5.L2) Naast schoenen heeft hij ook een jas gekregen.
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s ub o rdinati e me t syntac t i s c h g e lij kw aardi g e I e de n
(5.13) Ikzag de man van mijn buurvrouw

subordinatie
(5.14) Hij komt niet omdat hij ziek is.
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Vijf van deze acht typen heb ik uitvoerig besproken in de voorafgaande
hoofdstukken, namelijk codrdinatoren in symmetrische verbindingen,
subordinatoren, insubordinatoren, codrdinatoren in niet-parallelle verbindingen en

corirdinatoren in asymmetrische verbindingen. Een vergelijking van de eerste twee
stond centraal in hoofdstuk 2 om de syntactische verschillen tussen beide te kunnen
aanwijzen. De insubordinatoren zijn die betrekkingswoorden genoemd die in de

ANS bU de subordinatieve betrekkingswoorden worden opgesomd, maar ook
codrdinatieve eigenschappen bezitten. In paragraaf 1.4 is gewezen op een

semantische overeenkomst tussen insubordinatoren en cocirdinatoren: beide
verbinden semantisch gelijkwaardige leden. Daarnaast is in hoofdstuk 2 gebleken
dat deze insubordinatoren ook syntactisch gelijkwaardige leden verbinden, maar dat
ze net als subordinatoren syntactisch univalent zijn. De elementen van een

insubordinatieve verbinding hebben dan ook geen vaste volgorde. Wel staan deze

verbindingen elliptische constructies toe, waarvoor immers de semantische en

syntactische gelijkwaardigheid van de leden bepalend is. Globaal gesproken kunnen
de insubordinatoren syntactisch subordinatief en semantisch cotirdinatief
genoemd worden.

Tot de niet-parallelle coordinatie heb ik die verbindingen gerekend die in de

ANS tot de cocirdinatieve verbindingen worden gerekend, maar een aantal
codrdinatieve verschijnselen niet toelaten. In hoofdstuk 4 zljn deze niet-parallelle
coordinaties, met uitzondering van coordinatie op het niveau van de taalhandeling,
als syntactisch coiirdinatief en semantisch subordinatief geanalyseerd.
Dienovereenkomstig hebben de elementen in niet-parallelle coordinatie een vaste

volgorde en is geen van de drie genoemde elliptische constructies in niet-parallelle
coordinatie mogelijk.

Asymmetrische coordinatie is voornamelijk ter sprake gekomen in hoofdstuk 3

en 4. De leden in dit type verbinding zijn semantisch ongelijkwaardig, syntactisch
echter gelijkwaardig. In tegenstelling tot niet-parallelle codrdinatie zijn in deze
verbindingen dan ook elliptische constructies mogelijk: zowel enkelvoudige
extractie als ATB-extractie is toegestaan, als complement van het betrekkingswoord
zijn losse constituenten mogelijk en achterwaartse samentrekking leidt in deze
constructies tot marginaliteit in plaats van tot ongrammaticaliteit.

Twee typen uit het bovenstaand schema zijn slechts terloops ter sprake gekomen.
Zo is in paragraaf 2.6 melding gemaakt van coordinatoren die net als niet-parallelle
co<irdinatoren, syntactisch ongelijkwaardige leden verbinden en waarvoor de
volgende regel is voorgesteld.

AgrCo, argl [u-kenmerken]
arg2 [B-kenmerken]

(s.1s)
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Subordinatoren met semantisch gelijkwaardige leden, zoals naast en buiten, zijn aan
de orde gekomen in paragraaf 3.4 die achterwaartse samentrekking als thema heeft.
Alleen subordinatoren met syntactische gelijkwaardige leden zijn niet eerder
genoemd. Dit type vormt een uitzondering met betrekking tot de andere types,
omdat de syntactische gelijkwaardigheid van de leden door toeval is bepaald en niet
een gevolg is van regel (5.6). De NP de man is immers aflrankelijk van het
werkwoord za7, de NP mijn buurvrouw van het subordinatieve betrekkingswoord
van. Dit type onderscheidt zich in feite dan ook niet wezenlijk van de
subordinatoren.

Uit deze bevindingen blijkt op de eerste plaats dat de betrekkingswoorden in het
Nederlands niet strict te scheiden zrjn in codrdinatoren en subordinatoren. Beide
groepen bezetten slechts twee posities in een classificatie van acht groepen
betrekkingswoorden. Deze classificatie wordt bepaald door drie kenmerken, die
onder andere aan de hand van elliptische constructies en bindingsrelaties zijn
gemotiveerd. Twee andere posities worden ingenomen door insubordinatoren als
behalve, in plaats van, als en dan, en de betrekkingswoorden in niet-parallelle
codrdinatie. De traditionele tweedeling moet deze twee groepen betrekkingswoorden
als uitzonderingen beschouwen. In deze studie heb ik aangetoond dat die net als de
codrdinatoren in parallelle verbindingen en subordinatoren onderdeel uitmaken van
een systeem dat aan betrekkingen in het Nederlands ten grondslag ligt.

Op de tweede plaats vormen onder andere de insubordinatoren en de
betrekkingswoorden in niet-parallelle coordinatie een argument voor de

Mismatching Hypothese die Culicover & Jackendoff ( 1997) voor implicatieve
coordinatie in het Engels hebben voorgesteld. Deze hypothese zegt dat de
syntactische structuur en de conceptuele structuur van een constructie niet identiek
hoeven te zijn. Zo is implicatieve cocirdinatie niet alleen in het Engels maar ook in
het Nederlands in syntactisch opzicht een cocirdinatie, maar in semantisch opzicht
een subordinatie. Hetzelfde geldt voor de zogenoemde balansschikkingen en
constructies met want en dus. De insubordinatoren zijn omgekeerd in syntactisch
opzicht subordinatief, in semantisch opzicht echter coordinatief.

Aan de semantiek is in deze studie een grotere rol toegekend dan in het algemeen
in generatieve studies wordt gedaan. Dat wil niet zeggen, dat de functie van
semantische condities gelijkwaardig is aan die van syntactische. Het is aangetoond
dat de hier besproken syntactische condities autonoom zijn ten opzichte van de
semantische. In de paragrafen waar semantische (on)gelijkwaardigheid aan de orde
kwam, heb ik doen blijken dat die dan wel invloed kan hebben op syntactische
verschijnselen, maar niet de syntactische condities daarop kan schenden. Zo bepaalt
een syntactische conditie of extractie uit het tweede lid van een corirdinatieve
verbinding mogelijk is of niet. De semantische conditie CSC kan alleen optreden in
die gevallen waarin ook in syntactisch opzicht ATB-extractie is toegestaan.
Achterwaartse samentrekking, die eveneens door semantische gelijkwaardigheid
beinvloed wordt, is geen syntactische regel in de stricte zin, maar een deletieproces
dat plaatsvindt in de afleiding van een syntactische structuur naar de fonologische
component van de grammatica. De bindingsrelaties, die zijn besproken in hoofdstuk
4, bleken onderhevig te zijn aan een discourseprincipe. Ook hier speelt de
semantische gelijkwaardigheid een rol op een niveau dat niet syntactisch van aard is.
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De mismatches tussen de syntaxis en semantiek van insubordinatie en niet-parallelle
coordinatie, weerleggen dan ook niet het idee van de autonomie van de syntaxis,
waar binnen de generatieve grammatica van uit wordt gegaan.

Tot slot van dit hoofdstuk wijs ik op twee vragen die zich naar aanleiding van

deze conclusies aandienen. De eerste is waar en hoe de semantische
(on)gelijkwaardigheid in de grammatica gerepresenteerd dient te zl1n. Het
discourseprincipe in hoofdstuk 4 dat de bindingsrelaties met deze semantische
(on)gelijkwaardigheid in verband brengt, doet vermoeden dat de component waar de

discourse gerepresenteerd is daarvoor de geschikte plaats is. Nader onderzoek zou
moeten uitwijzen of dat ook daadwerkelijk zo is. In deze studie heb ik slechts

gebruik gemaakt van de begrippen semantische gelijkwaardigheid et semantische
ongelijhwaardigheid. Beide begrippen vereisen een preciezere formulering en

formalisering. Onderzoek daarnaar zou zich ook bezig moeten houden met de

verschillen in semantische ongelijkwaardigheid. In deze studie is immers ook naar
voren gekomen dat een temporeel verband een minder sterke invloed heeft dan een

causaal verband, dat op zijn beurt weer minder dwingend is dan de semantische
ongelijkwaardigheid die door een implicatieve coordinatie wordt uitgedrukt.

Een andere belangrijke vraag is die naar de universaliteit van de voorgestelde
classificatie. Spelen de genoemde kenmerken ook een rol in andere talen en is de

daaruit voortvloeiende classificatie ook op betrekkingswoorden in andere talen van
toepassing? Zo is balansschikking een constructie die wel in het Nederlands
voorkomt, maar bijvoorbeeld niet in aanverwante talen als het Engels of Duits. Het
zou interessant zijn na te gaan of andere constructies in die talen misschien de

Mismatching Hypothese ondersteunen.





Bibliografie

Gebruikte afkortingen

FdL. Forum der Letteren
JL. Journal of Linguistics
LA. Linguistic Analysis
LL Linguistic Inquiry
LR. The Linguistic Review
NEM Neerlandica Extra Muros
Ntg. De nieuwe taalgids
Ntl. Nederlandse taalkunde

Abney, S.P. (1987), The English Noun Phrase in its Sentential Aspect. Dissertation
Massachusetts Institute of Technology.

Abott, B. (1976),'Right Node Raising as a Test for Constituenthood.' In LL 7, 639-
642.

Abraham, W. (1979), 'AuBer.' In: H. Weydt (red.), Die Partikeln der deutschen
Sprache. Berlin-New York: De Gruyter, 239 -255 .

Bakker, D.M. (1968), Samentrekking in Nederlandse syntactische groepen. Lerdse
Germanistische en Anglistische Reeks IV. Universitaire Pers Leiden.

Bakker, D.M. (1983), 'Cocirdinatie en major constituents.' In: Glot 6, 182-221.
Bart, P. van & J. Kerstens (1986), 'Over ellipsen.' In: Nrg. 79,348-362.
Bennis, H. & T. Hoekstra (1989), Generatieve Grammatica. Dordrecht/Providence:

Foris Publications.
Berry-Rogghe, G. (1970), ' The 'Conjunction' as a grarnmatical category.' In:

Linguistics 63,5-18.
Besten, H. den (1977),'On the Interaction of Root Transformations and Lexical

Deletive Verbs.' Ms. MIT en Universiteit van Amsterdam. [Ook
gepubliceerd in: Besten, H. den (1989), Studies in West Germanic Syntax,
Dissertatie Universiteit van Tilburg.l

Besten, H. den (1978), 'On the Presence and Absence of Wh-Elements in Dutch
Comparatives.' In: LI. 9, 641-67 l.

Besten, H. den (1981), 'Bespreking van: Anneke Neijt. Gapping. A Contribution to
Sentence Grammar.'In Glot 4, 133-161.

Bloomfield, L. (1965e7,L-anguage.London: George Allen & Unwin LTD.
Borsley, R.D. (1994), 'In Defense of Coordinate Structures.'ln LA.24,218-246.
Bos, B. (1962), 'The coordinative construction in Modern Dutch.'In Lingua I1,45-

58.
Bos, G.F. (1964), Het probleem van de samengestelde zin. London/The Hague/

Paris: Mouton & Co..



216 BIBLIOGRAFM

Bresnan, J.W. ( 1973), 'Syntax of the Comparative Clause Construction in English.'
ln: LL.4,275-343.

Burton, S. & J. Grimshaw (1992),'Coordination and VP-internal Subjects.' In: 11.

23,305-3t3.
Chomsky, N. (1970), 'Remarks on nominalization.' In: R.A. Jacobs 8L P.S.

Rosenbaum (red.), Readings in English Transformational Grammar.
Waltham (Mass. )/Torontollondon: Ginn and Comp any, 184-221 .

Chomsky, N. (1981), Lectures on Government and Binding. Studies in Generative
Grammar 9. Dordrecht/Cinnaminson: Foris Publications.

Chomsky, N. (1986), Barriers. Linguistic Inquiry Monographs 13. Cambridge
(Mass.)/London: The MIT Press.

Chomsky, N. (1992), A minimalist program for linguistic theory. MIT Occasional
Papers in Linguistics 1. MIT.

Coppen, P.-A. (1991), Specifiing the Noun Phrase. Dissertatie Katholieke
Universiteit Nijmegen. Amsterdam: Thesis Publishers.

Coppen, P.-A., R. van der Borgt, S. van Dreumel, E. Oltmans & L. Teunissen
( 1 993),'Een implementatie van gapping.' In: Gramma/TW 2, 3l-45.

Corver, N. (1990), The syntax of le{t branch extractions. Dissertatie Katholieke
Universiteit Brabant.

Culicover, P.W. & Jackendoff, R. (1997), 'Semantic Subordination despite Syntactic
Coordination.' In: LI. 28, 195-217 .

Dalrymple, M., S.M. Shieber & F.C. Pereira (1991), 'Ellipsis and higher-order
unification.' In: Linguistics and philosophy 14,399-452.

Dik, S. C. (197221, Coordinarion. Its implications for the theory of general
linguistics. Amsterdam: North-Holland Publishing Company.

Dowty, D.R., R.E. Wall & S. Peters e.a. (1981), Introduction to Montague
Semantics. Studies in Linguistics and Philosophy 11. Dordrecht: D. Reidel
Publishing Company.

Drosdowski, G. (red.) (1995), Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache.
Duden B and 4. Mannh eim/LeipziglW ien/Znrich : Dudenverlag.

Emonds, J.E. (1985), A Unffied Theory of Syntactic Categories. Studies in
Generative Grammar I 9. DordrechUCinnaminson: Foris Publications.

Evers, A. (1982), 'Sluicing vs. gapping.' In: Utrecht Working Papers in Linguistic
1 l, 75-t 16.

Fanselow, G. & S.W. Felix (1993a3), Sprachtheorie. Eine Einfiihrung in die
Generative Grammatik. Band I: Grundlagen und Zielsetzungen. Uni-
Taschenbil cher 1441. Tiibingen/B asel: Francke Verlag.

Fanselow, G. &. S.W. Felix (1993b3), Sprachtheorie. Eine Einfiihrung in die
Generative Grammatik. Band 2: Die Rektions- und Bindungstheorie. Uni-
Tachenbii cher I 442. Tiibingen/ B asel : FranckeVerlag.

Gamut, L.F.T. (1982), Logica, taal en betekenis 2. Intensionele logica en logische
grammatica. Utrecht/Antwerpen: Uitgeverij Het Spectrum.

Gazdar, G. (1981),'Unbounded Dependencies and Coordinate Structure.'In: LL 12,

155-184.
Geerts, G., W. Haeseryn, J. de Rooij & M.C. van den Toorn (1984), Algemene

N e de r I an d s e S p raakkun s t . Gr oringen-Leuve n : Wolters -Noordhoff.



BIBLIOGRAFIE 2r7

Gleitman, L.R. (1969), 'Coordinating conjunctions in English.' In: D.A. Reibel &
S.A. Schane (red.), Modern studies in English. Readings in
Transformational Grammar. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, INC., 80-
1t2.

Godard, D. (1989), 'Empty Categories as Subjects of Tensed Ss in English or
French?' In: LI. 20, 497 -506.

Goodall, G. (1987), Parallel structures in syntax. Coordination, causatives, and
restructuring. Cambridge Studies in Linguistics 46. Cambridge University
Press.

Groot, A.W. de (19621; 19683), Inteiding tot de Algemene Taalwetenschap. Tevens
inleiding tot de grammatica var het hedendaagse Nederlands. Groningen:
Wolters-Noordhoff N. V.

Grootveld, M. (1992), 'On the representation of coordination.' In: R. Bok-Bennema
& R. van Hout (red.), Linguistics in the Netherlands 1992. AVT
Publications 9. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing
Company,6I-74.

Grootveld, M. (1994), Parsing coordination generatively. HIL Dissertations 7.
Dissertatie Rijksuniversiteit Leiden.

Haegeman, L. (1994), Introduction to Government and Binding Theory. Oxford/
Cambridge (U.S.A.) : Blackwell.

Haeseryn, W., K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij & M.C. van den Toorn (lgg7\,
Algemene Nederlandse Spraakkunst. Groningen: Martinus Nijhoff;
Deurne: Wolters Plantyn.

Hankamer, J. (L973),'Unacceptable Ambiguity.' In: LI. 4, 17 -68.
Hauwermeiren, P. van (1973), 'Enkele opmerkingen bij M.C. van den Toorn,

Balansschikking en disjunctie.' In: Ntg. 66, 148-150.
Heijden, E. van der (1998), 'Volgorderestricties en andere karakteristieke

eigenschappen: principiEle verschillen tussen nevenschikking en
onderschikking.' ln: NEM. XXXVI, 36-47 .

Heijden, E. van der & M. Klein (1995), 'Rekenkundige voegwoorden: de 'logica'

van samentrekkingen.'In: Nrg. 88, 22-38.
Hendriks, P. (1991), 'The coordination-like structure of comparatives.' In: F.

Drijkoningen & A. van Kemenade (red.), Linguistics in the Netherlands
1991. AVT Publications 8. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins
Publishing Company, 41 -50.

Hendriks, P. (1995), Comparatives and Categorial Grammar. Groningen
Dissertations in Linguistics 1 4. Dissertatie Rij ksuniversiteit Groningen.

Hertog, C.H. den (19032), Nederlandsche spraakkunst. 3e stuk De leer der
woordsoorten. Amsterdam: W. Versluys.

Hertog, C.H. den (IgO4\, Nederlandsche spraakkunst. 2e stuk De leer van den
samengestelden zin. Amsterdam: W. Versluys.

Hohle, T. (1983), Subjektlilcken in Koordinationen. Ms. Ttibingen.
Horn, G. M. (1974), The NP-Constraint. Ms. Gerepr. door de Indiana University

Linguistics Club in 1977.
Hudson, R.A. (1987),'Zwicky on heads.' In: JL. 23, 109-132.



2t8 BIBLIOGRAFIE

Huybregts, R. & H. van Riemsdijk (1985), Parasitic gaps and ATB. Tilburg Papers
in Language and Literature 76. Tilburg University.

Jackendoff, R. (1971), 'Gapping and Related Rules.' In: LI. 2,31-35.
Jackendoff, R. (1977), X' Syntax: A Study of Phrase Structure. Linguistic Inquiry

Monograph Two. Cambridge (Mass.)/London: MIT Press.
Johannessen, J. B. (1993), Coordination. A minimalist approach. Dissertation

University of Oslo.
Johannessen, J. B. (1998), Bespreking van 'Birgit Wesche, Symmetric Coordination.

An Alternative Theory of Phrase Structure.' In: Linguistische Berichte 173,
13 1-135.

Kaan, E. (1992), A minimalist approach to extraposition. Doctoraalscriptie
Rij ksuniversiteit Groni ngen.

Kayne, R. S. (1984), Connectedness and Binary Branching. Studies in generative
graflrmar 1 6. Dordrecht/Cinnaminson : Foris Publications.

Kayne, R. S. (1993), The Antisymmetry of Syntax. Ms. Graduate Center CUNY.
Kerstens, J. (1980), 'Over samentrekking.' In: Ntg.73,375-394.
Kerstens, J. (1981-82a), 'Bestaat Gapping eigenlijk wel?'In: Spektator 11,67-79.
Kerstens, J. (1981-82b), 'N.a.v. 'Gapping bestaat'.'ln: Spektator Il, 85-86.
Kerstens, J. (1991), 'Problemen met samentrekking.' In: Ntg. 84,118-120.
Klein, M. (1977), Appositionele constructies in het Nederlands. Dissertatie

Katholieke Universiteit Nijmegen.
Klein, M. ( 1980), 'Anaforische relaties in het Nederlands.' In: Ntg. 73,271-292.
Klein, M. (1983), 'Over de zgn. absolute met-constructie.'In: Nrg. 76, 15l-164.
Klein, M. (1985a), 'Koordination oder gapping?' In: W. Kiirschner & R. Vogt (red.),

Grammatik, Semantik, Textlinguistik. Akten des 19. Linguistischen
Kolloquiums Vechta 1984. Band I. Tiibingen: Max Niemeyer Verlag,
15 1-159.

Klein, M. (1985b),-Behalve: voorzetsel of voegwoord?.' In: Nt1.78,363-368.
Klein, M. (1986), 'Corirdinatieverschillen tussen het Nederlands en het Engels.' In:

Spektator 15,396-405.
Klein, M. (1987), tPronominal 

adverbs and principles (B) and (C) of the binding
theory.' In Linguistics 25, 607 -6ll .

K1ein, M. (1989), 'Subjacency Effects Without Movement: The Case of Pronominal
Adverbs in Dutch.'In: C. Bhatt, E. Lribel & C. Schmidt (red.), Syntactic
Phrase Structure Phenomena in lr{oun Phrases and Sentences.
AmsterdamlPhiladelphia: John Benjamins Publishing Co., 5 l-64.

Klein, M. (1991),'Co0rdinatie in de ANS.'In: Gramma 15,227-234.
Klein, M. & M.C. van den Toorn (1977-78), 'Vooropplaatsing van PP's.' In:

Spektator 7 , 423-433.
Klein, M. & M.C. van den Toorn (1979), 'Van NP-Beperking tot XP-Beperking: een

antwoord op Kooij en Wiers 1978.'In: I/rg. 72,97-109.
Komen, J.A.M. (1993), 'De uitzonderlijkheid van uitgezonderd.'In: Ntg. 86, 127-

148.
Komen, J.A.M. (1994), Over de ontwikkeling von absolute constructies.

Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.



BIBLIOGRAFTE

Komen, J.A.M. & A.M. Duinhoven (1993), 'Gesteld en toegegeven als markering
van hypothese en concessie.'In: FdL.34, 161-183.

Kooij, J. (1992),'Naast en behalve: over reeksvormers en taalfouten.' In: H. Bennis
& J. W. de Vries (red.), De Binnenbouw van het Nederlands. Een bundel
artikelen voor Piet Paardekooper. Dordrecht ICG Publications, 209-216.

Kooij, J.G. & E.L. Wiers (1976-77), 'Vooropplaatsing van PP's in het Nederlands.'
In: Spektator 6, 445-449.

Koster, J. (1980), 'Het Nederlands als SOV-taal.' In: M. Klein (red.), Taalkundig
bechouwd. Den Haag: Martinus Nijhoff, 188-205.

Koster, J. (19812), Locality Principles in Syntax. Studies in Generative Grammar 5.

Dordrecht/Cinnaminson : Foris Publications.
Koster, J. (1984),'Onverteerde restanten.' In: Spektator 14, 357 -362.
Koster, J. (1987), Domains and Dynasties. Studies in Generatieve Grammar 30.

Dordrecht/Providence: Foris Publications.
Kuno, S. (1976),'Gapping: A Functional Analysis.' In: LI. 7, 300-3 18.

Kraak, A. & W.G. Klooster (1972\, Syntaxis. Culemborg/ Keulen: Stam-Robijns.
Lakoff, G. (1986), 'Frame semantic control of the coordinated structure constraint.'

In: A.M. Farley e.a. (red.), CLS 22, Part 2: Papers from the parasession
on pragmatics and grammatical theory, 152-167.

Landman, F. & I. Moerdijk (1980), 'Behalve als voorzetsel.' In: Spektator 9,335-
347.

Lang, E. ( 1984), The semantics of coordination. (Oorspronkelijke titel Semantik der
koordinativen Verkniipfung. Berlin, 1977. Vertaald door John Pheby.)
Studies in Language Companion Series 9. Amsterdam: John Benjamins
B.V.

Langendoen, D.T. (1,915),'Acceptable conclusions from unacceptable ambiguity.'
In: D. Cohen & J.R. Wirth (red.), Testing Linguistic Hypotheses.
Washington: Hemisphere Publishing Corporation, lll-121 .

Liddel, H. G. & R. Scott (red.) (1996) A Greek-English Lexicon. Oxford: Clarendon
Press.

Lubbe, H.F.A. van der (1978), Woordvolgorde in het Nederlands. Een synchrone
structurele beschouwing. Assen: Van Gorcum.

McNally, L. (1992),'VP Coordination and the VP-Internal Subject Hypothesis.' In:
LL 23,336-341.

Munn, A. (1987), 'Coordinate Structure and X-bar Theory.' In: McGill Working
Papers in Linguistics 4,121-139.

Munn, A. (1989), Coordinate Structures, X-bar Theory and Parasitic Gaps. Ms.
University of Maryland.

Munn, A. (1992), 'A null operator analysis of ATB gaps.' In: LR. 9, l-26.
Munn, A. (1993), Topics in the Syntax and Semantics of Coordinate Structures.

Dissertation University of Maryland.
Muysken, P. & H. van Riemsdijk (1986), Features and Projections. Studies in

generative grammar 25. Dordrecht/Riverton: Foris Publications.
Napoli, D.J. (1983), 'Comparative Ellipsis: A Phrase Structure Analysis.' ln: LI. 14,

675-694.

219



220 BIBLIOGRAFIE

Neijt, A. (1979), Gapping. A Contribution to Sentence Grammar. Studies in
Generative Grammar 7. Dordrecht: Foris Publications.

Neijt, A. (1981), 'Gaps and Remnants - Sentence Grammar Aspects of Gapping.' In:
L.A. g,69-93.

Neijt, A. (1981-82), 'Gapping bestaat.'In: Spektator ll, 80-84.
Oirsouw, R. R. van (1987), The syntax of coordination. Croom Helm Linguistics

Series. London/New York/Sydney: Croom Helm.
Oishi, M. (1992), 'A Note on Conjunct Asymmetry and Checking Domain.' In:

Journal of English Institute 21 , Sendai, Japan, 15-3 I .

Overdiep, G.S. &. G. van Es (1949), Stilistische grammatica. Zwolle: Tjeenk
Willink.

Paardekooper, P.C. (1970), -Groter als.'ln: Ntg. 63,329-337.
Paardekooper, P.C. (1970), 'Twee onbruikbare begrippen: endo- en eksocentrisch.'

In: l/rg. 63,291-292.
Paardekooper, P.C. (19785), Beknopte ABN-syntaksis. Eindhoven: uitgave in eigen

beheer.
Pollmann, T. (1976),'Een regel die subject en copula deleert?' In Spektator 5, 282-

292.

Quirk, R., S. Greenbaum, G. Leech & J. Svartvik (1985), A Comprehensive
Grammar of the English Language. London/New York: Longman.

Radford, A.(1997), Syntactic theory and the structure of English. A minimalist
approach. Cambridge University Press.

Reinhart, T. (1991), 'Elliptic Conjunctions - Non-Quantificational LF.' In: A.
Karshner (red.), The Chomslcyttn turn. Oxford: Blackwell, 360-384.

Riemsdijk, H.C. van (1978), A Case Study in Syntactic Markedness. The Bindtng
Nature of Prepositional Phrases. Studies in Generative Grammar 4.

Lisse: Peter de Ridder Press.
Riemsdijk, H. van & E. Williams (1986), Introduction to the Theory of Grammar.

Current Studies in Linguistics 12. Cambridge (Massachusetts)/London:
The MIT Press.

Rijkhoek, P. (1998), On Degree Phrases & Result Clauses.Groningen Dissertations
in Linguistrcs 27 . Dissertatie Rijksuniversiteit Groningen.

Rijpma, E. & F.G. Schuringa (1969), Nederlandse spraakkunst (bewerkt door dr.
Jan van Bakel). Groningen: Wolters-Noordhoff.

Rochemont, M. S. & P. W. Culicover (1990), English focus constructions and the
theory of grammar. Cambridge Studies in Linguistics 52. Cambridge:
Cambridge University Press.

Roose, H. (1964), Het probleem van de woordsoorten. in het bijzonder van het
bijwoord in het Nederlands. London/The Hague/Paris: Mouton & Co.

Ross, J. R. (1967), Constraints on variables in syntax. PhD Dissertation MIT.
Ross, J. R. (1969), 'Guess who?.' In: R. I. Binnick, A. Davison, G. M. Green & J. L.

Morgan, Papers from the fifth regional meeting of the Chicago Linguistic
Society,252-286.

Ross, J. R. (1986), Infinite syntax. (herdruk van Ross 1967). Norwood: Ablex
Publishing Corporation.

Sag, I.A. (1917), Deletion and logicalform.Indiana University Linguistics Club.



BIBLIOGRAFIE

Seuren, P.A.M. (1973), 'The Comparative.' In: F. Kiefer & N. Ruwet (red.),
Generative grammar in Europe. Foundations of Language,
Supplementary Series 13. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company,
s28-564.

Stillings, J.T. (1975),'The Formulation of Gapping in English as Evidence for
Variable Types in Syntactic Transformations.' ln: LA. 1,247-273.

Sturm, A. (1986), Primaire syntactische structuren in het Nederlands. Leiden:
Martinus Nijhoff.

Sturm, A. (1995a), 'De wet van Paardkooper is niet voor 66n gat te vangen: over
(voorwaartse) samentrekking en periferie.' In: Nrg. 88, 193-222.

Sturm, A. (1995b), 'SGF-cocirdinatie bU nader inzien: verklaring van de
eigenschappen en ongehoorde mogelijkheden.'In: Nrg. 88, 333-353.

Svenonius, P. (1992),'The extended projection of N: Identifying the head of the
noun phrase.' ln: Working Papers in Scandinavian Syntax 49,95-121.

Thiersch, C. (1993), 'Some remarks on asymmetrical coordination.' In: F.

Drijkoningen & K. Hengeveld (red.), Linguistics in the Netherlands 1993.
AVT Publications 10. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins
Publishing Company, l4l -152.

Toorn, M.C. van den (1970), 'Wat is een endocentrische woordgroep?' In: Studia
Neerlandica l,l-19.

Toorn, M.C. van den (1972), 'Balansschikking en disjunctie.'In: Ntg. 65,104-123.
Toorn, M.C. van den (19817), Nederlandse Grammatica. Groningen: Wolters-

Noordhoff.
Thompson, S.A. (1972),-lnstead of and rather than clauses in English.'In: -/I. 8,

237-249.
Valin, R. D. Van (1986), 'An Empty Category as the Subject of a Tensed S in

English.'ln LI. 17, 581-586.
Vries, G. de (1992), On coordination and ellipsis. Dissertatie Katholieke

Universiteit Brabant.
Vries, J.W. de (l9lI), 'Want en omdat.'In: Nrg. 64,414-420.
Wesche, B. (1995), Symmetric Coordination. An Alternative Theory of Phrase

Structure. Linguistische Arbei ten 332.T ibingen: Max Niemeyer Verlag.
Williams, E. (1978),'Across-the-Board Rule Application.' In: LI. 9, 3l-43.
Williams, E. (1990),'The ATB theory of parasitic gaps.'In: LR. 6,265-279.
Williams, E. (1994), Themntic Structure in Syntax. Cambridge: MIT Press.
Zee, N. van der (1982), 'Samentrekking als transformationeel zorgenkindje.'In: Glot

1,77 -106.
Zonneveld, R. van (I992a), -X-bar Syntax and Coordination.' In: D. Gilbers & S.

Looyenga (red.), l,anguage and Cognition 2. Yearbook 1992 of the
research group for Linguistic Theory and Knowledge Representation of
the University of Groningen. Groningen : Universiteitsdrukke rlj, 333 -3 48 .

Zonneveld, R. van (1992b),'De wet van Paardekooper en het gat van Hcihle: Over
SGF- coordinatie.'In: H. Bennis & J. W. de Vries (red.), De Binnenbouw
van het Nederlands. Een bundel artikelen voor Piet Paardekooper.
Dordrecht: ICG Publications, 401-4 1 l.

221



222 BIBLIOGRAFIE

Zonneveld, R. van (1994a), Kleine syntaxis van het Nederlands. Dordrecht: ICG
Publications.

Zonneveld, R. van (1994b), 'Coordinatie, negatie en SGF.' In: Tabu 24, 15-36.
Zonneveld, R. van (1996), 'SGF-cocirdinatie en de continuatieve beknopte bijzin van

doel.' ln: Tabu 26, 4l-51.
Zonneveld, R. van (1998), 'Een nieuwe nevenschikking ontdekt.' In Ntl. 3,47-59.
Zwart, C.J.W. (1993), Dutch Syntax. A minimalist approach. Groningen

Dissertations in Linguistics 1 0. Dissertatie Rij ksuniversiteit Groningen.
Zwart, J.W. (1995), Bespreking van'Coordination. A minimalist approac,/r by Janne

Bondi Johannessen.' In: Glot Intemational l, 1l-13.
Zwarts, F. (1978), 'Extractie uit prepositionele woordgroepen in het Nederlands.' In:

A. van Berkel, W. Blok, G. Brummel & Th. Janssen (red.), Proeven van
ne e rlandistiek. Groningen: Nederlands Instituut, 303 -399 .

Zwarts, F. (1986), Categoriale grammatica en algebralsche semantiek.Een onder-
zoek naar negatie en polariteit in het Nederlands.

Zwicky, A. (1985), 'Heads.'In: JL.2l,l-30.



Summary

The grammatical distinction between coordinators and subordinators is well-known
among linguists. Several studies have revealed, however, that not all conjunctions in
Dutch can be characterized as one or the other. Behalve ('besides' and 'except for'),
in plaats van ('instead of), dan ('than'), laat staan ('let alone') e.9., which are

analysed as subordinating conjunctions in most grammars, can be shown to have

coordinative properties as well. Furthermore, there are certain coordinative
constructions that display subordinative properties. Among these constructions are

implicative coordinations, so-called balansschikking (constructions with a negative
particle in the first part and of ('or') as the conjunction word, cf. (10) below), and

constructions with want ('for') and dus ('so'). In the Algemene Nederlandse
Spraakkunst, they are discussed in a separate chapter under the headings of
oneigenlijke nevenschikking ('spurious coordination') (Geerts e.a. 1984) and

bijzondere vormen van neyenschikking ('special cases of coordination') (Haeseryn

e.a. 1997). The purpose of the present generative study is to arrive at an adequate

and well-motivated classification of conjunctions in Dutch.
In chapter one, an inventory is made of Dutch conjunctions that do show

coordinative phenomena and ones that do not. The term conjunction is used as a
cover term, including subordinators, coordinators, and prepositions. Following
Emonds (1985), it is argued that prepositions and subordinators are members of the
same word class, in this study referred to as the class of onderschikkende
betrekkingswoorden ('subordinating connectors'). On the basis of four phenomena

that are typical for constructions with en ('and') and of ('or'), two classes of
conjunctions can be distinguished that show both coordinative and subordinative
properties. The first one is the group of so-called insubordinators. Like coordinators,
they connect equal elements of any syntactic category and allow elliptic
constructions, such as so-called Forward Conjunction Reduction, Gapping and
Bach,yard Conjunction Reduction (cf. (5)-(7)). In contrast with coordinative
constructions however, elements in a insubordination do not require a fixed word
order. The second group, that of the non-parallel coordinators, does not connect
equal elements nor any syntactic category nor does it allow elliptic constructions.
Non-parallel coordinators, however, do require the same fixed word order as the

elements in a coordinative construction. In section 1.4, a semantic difference is
discussed between coordinators and insubordinators on the one hand and

subordinators and non-parallel coordinators on the other. The semantics of the
relationship expressed by the first two can be described as a conjunction or
disjunction. As a result, the members in coordinations and insubordinations are

semantically equal. Conversely, the two remaining kinds of conjunctions express a

temporal, implicative or other qualitative connection and the members they link up
are therefore semantically unequal.
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In chapter two, it is argued that there are two syntactic differences between
coordinative and subordinative constructions. Firstly, arguments are presented for
the syntactically bivalent structure of coordinative constructions versus the univalent
structure of subordination. In other words, a SubP consists of a subordinator and a
subordinative object ((1)), whereas AgrCoP consists of a coordinator and both
conjuncts ((2)). In section 2.4, which deals with recursive coordination, it is assumed
that AgrCoP is the maximal projection of a coordinative construction.

Among other things, the fixed word order of the elements in a coordinative
construction in contrast with the possibility of topicalisation of a SubP relates to
these different structures. Secondly, following Johannessen (1993), the Sub is
analysed as a governor, whereas Co is considered to be a non-governor. Co does not
select certain syntactic features, but sees to it that specific syntactic features of CoP
are present on its argument as well. Therefore, a lexical entry for Co is proposed, as

described in (3). According to the rule in (4), AgrCo takes care of the fact that there
is agreement between both CoP's.

Co, conjunction, COP [cxfeatures]
arg [ufeatures]

AgrCo, argl [ufeatures]
arg2 [ufeatures]

A lexical entry that is similar to the one in (3) is adopted for insubordinators, since
they too connect syntactically equal conjuncts. The same is true for evenmirlzomin-
a/s ('neither'), which is discussed in section 2.5. It is claimed, however, that
structurally, these connectors do not behave like a coordinative construction. Their
structure is univalent just like a SubP and therefore looks more like an
insubordinator than a coordinator. Also the not quite coordinator-like behaviour of
zowel-als ('both-and') is analysed in this section.

So far, three characteristics have been proposed that distinguish coordinators
from subordinators, one of them being semantic, the other two concerning syntactic
properties.

In chapter three, it is argued that two of these properties are crucial in the
analysis of elliptic constructions in coordinations, such as Forward Conjunction

Y

AgrCoP

I

CoP AgrCo'>\ r---..--------
Co X AgrCo CoP

[----
Co

(2)

Y

(3)

(4)
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Reduction, Gapping and Backward Conjuntion Reduction, mentioned above.
Examples of each kind are presented in (5)-(7).

De minister diende een wetsvoorstel in en (-) gaf een persconferentie.

'The minister put forward a bill and held a press conference.'

De minister diende een wetsvoorstel in en het kamerlid (-) een motie.
'The minister put forward a bill and the Member of Parliament a motion.'

De minister gaf (-) en het kamerlid bezocht een persconferentie.

'The minister held and the Member of Parliament visited a press

conference.'

Previous analyses where the first two constructions are the result of deletion rules
are rejected and an alternative analysis is offered. Forward conjunction reductions as

in (5) are analysed as being the result of Across-the-Board-extraction (ATB-
extraction), where an element is extracted simultaneously out of all members of the
coordination. This extraction process is argued to consist of a simple extraction out
of the first conjunct of the coordination, which is passed on to the second and other
conjuncts by AgrCo and the coordinator. This is done by means of the rules in (3)
and (4), which account for syntactic equality of conjuncts in a coordination. It is
shown that semantic equality of the conjuncts plays a role in these extractions as

well. The Coordinate Structure Constrainr is therefore considered to be a semantic
constraint. The interplay of these semantic and syntactic factors predicts that simple
extraction is impossible from symmetric coordination and insubordination, possible
from asymmetric coordination, and that ATB-extraction is out both in non-parallel
coordination, like implicative coordination, and in subordination. This analysis of
Forward Conjunction Reduction also accounts for the so-called SGF-coordination
(subject gap in fronted finite verb). This is not the case with Parasitic Gop-
constructions that, as opposed to Williams (1990), I claim not to be coordinatively
interpreted subordinative constructions and for which an alternative account is
presented in section 2.3.1.

Kerstens' idea (1980) that Gapping-constructions are in fact constructions with
free constituents, base generated in the complement position of Co, is elaborated in
section 3.3. Instead of a deletion rule, linking rules are proposed that link these free
constituents to their correlates in the first conjunct. Free constituents are only
possible in the complement position of a connector that does not select its
complement. In other words, this type of elliptic construction occurs with connectors
for which a lexical entry like the one in (3) holds true: coordinators and
insubordinators.

Only for the last elliptic construction a deletion rule is proposed that deletes
material left peripheral to the conjunction word on the basis of identical material
right peripheral in the second conjunct. This rule seems to be subject to semantic
equality between conjuncts, for not only coordinators, but also insubordinators and
subordinators like zonder ('without') and naast ('besides') allow this kind of elliptic
construction.
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Chapter four deals with non-parallel coordinations. It is argued that the proposed
distinctions between coordinations and subordinations are sufficient to justify both
the coordinative and subordinative behaviour of these constructions. Non-parallel
coordinators are syntactically bivalent just as coordinators in symmetric
constructions. However, they connect elements which are neither syntactically nor
semantically equal. From this it follows, among other things, that the elliptic
constructions discussed in chapter three do not occur in non-parallel coordination,
but that the elements in a non-parallel coordination do show the fixed word order of
the elements in coordinative constructions, which is argued to be due to the

syntactically bivalent structure of coordinative constructions. Furthermore, it is

shown in this chapter that certain binding phenomena are also related to the

semantic (un)equality of the conjuncts.
These three properties, that distinguish coordination from subordination, predict

the existence of yet four other groups besides the four discussed above. In chapter 5

an overview of these eight groups is given (cf. Table I).

Table I A classification of Dutch connectors

I. Semantically equal conjuncts
II. Syntactically equal conjuncts
III. Syntactically bivalent structure

symmetric coordinators
asymmetric coordinators
non-parallel coordinators
coordinators of syntactically

unequal conjuncts
insubordinators
subordinators of semantically

equal conjuncts
subordinators of syntactically

equal conjuncts
subordinators

+

+

+
+
+
+

An example of each class of conjunction words is given below.

symmetric coordination
Hij houdt van voetbal en zij zwemt twee keer per week.
'He likes soccer and she goes swiming twice a week..'

ilIil

(8)
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asymme tric c o o rdination
De minister diende een wetsvoorstel in
persconferentie.
'The minister put forward a bill and then he

Naast schoenen heeft hij ook een jas gekregen.

'Apart from shoes he also got a coat.'

sub o rdination of syntac tic ally e qual c onj unct s
(r4) Ikzag de man van mijn buurvrouw.

I saw the husband of my neighbour
'I saw my neighbour's husband.'

subordination
(1s)
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en hij gaf vervolgens een

held a press conference.'

non- p aralle I c o o rdination
I.looit komt hij mij tegen of hij wil wat geld van me lenen.
never meets he me or he wants some money from me borrow
'Every time he meets me, he wants to borrow some money from me.'

c o o r dinatio n of sy nt ac t ic ally une q ual c o nj un c t s

(11) Als je naar huis gaat en je komt langs de bakker,...
'If you go home and you pass the baker's,....'

insubordination
(r2) ledereen is uitgenodigd behalve ik.

'Everybody has been invited except for me.'

sub ordination of s emantic ally e qual c onj unc t s

(13)

Hij komt niet omdat hij ziek is.

'He will not come, because he is i11.'

Two conclusions are drawn from this investigation. First, the traditional dichotomy
between coordinating and subordinating conjunction words is too rough to give a

comprehensive account of all Dutch conjunction words. In the present study, an

alternative classification of eight groups of connectors is proposed that is based on
the three properties mentioned above that distinguish coordinators from
subordinators. The connectors that can not be described in the traditional framework
other than as exceptions to the dichotomic distinction, are shown to be a systematic
part of this new classification.

Second, there is a mismatch between the syntactic structure and the conceptual
structure of insubordinators and non-parallel coordinators. As Table I shows, the
former are considered to be syntactically subordinative and semantically
coordinative, the latter to be semantically subordinative and syntactically
coordinative. Both analyses are arguments in favour of the Mismatching Hypothesis,
the validity of which is also proved by implicative coordination in English
(Culicover & Jackendoff 1997). According to this hypothesis, syntactic structure and
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conceptual structure may not match. Furthermore, it has been shown that the
syntactic conditions discussed in this study are autonomous with respect to the
semantic ones. Although semantic conditions may constrain syntactic processes,
they do not ovemrle syntactic conditions. Therefore, the mismatches of
insubordination and non-parallel coordination do not refute the autonomy of syntax,
which is one of the fundamental assumptions in generative gralnmiu.
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