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Een gevolg is ook dat Nederlandse Verb Raising nog steeds als hoofdverplaatsing
naar rechts geanalyseerd kan worden (mits geen XP die bij het ingebedde werkwoord
hoort wordt gepasseerd):

(r2) XP,, XPLT XP" ti V V

Bibliografie

Greenberg, Joseph (1966). 'Some universals of grammar with particular reference
to the order of meaningful elements.' In; J. Greenber-g (ed.) Universals of
Language (2e editie), 73-113. MIT Press, Cambridge.

Kayne, Richard (1994). Tlte Antisyttunetry of Syntax. MIT Press, Cambridge.

FOCUSPARTIKELS EN SUCCESSIEF-CYCLISCHE VERPLAATSING

Sief Barbiers

1. Focuspartikels als diagnostiek voor verplaatsing

In de analyse van Sportiche (1988) hebben de zinnen in (la,b) de onderliggende
structuur in (lc):

(1) a fTous les enfants], ont ti
alle de kinderen hebben

b [Les enfants]i ont tous ti

vu
gezien
vu

die

die

filrn
fìlm
fìlm
filmde kinderen hebben alle gezien

c ont [uo [*o tous [*, les enfänts]l vu ce filml

De basispositie van het subject tous les enfants is in de VP. De basispositie van de
kwantor tous is in de subject-NP, links van de rest van het subject. Zin (la) is het
resultaat van verplaatsing van het gehele subject naar een hogere positie. In zin (1b)
is tous achtergebleven in zijn basispositie en is de rest van het subject naar een
hogere positie verplaatst. Als deze analyse juist is dan markeert tous in (1b) de
basispositie van het subject. Dankzij deze eigenschap kan roas gebruikt worder,r bij
het onderzoek naar syntactische structuur, en in het bijzonder als een diagnostiek
voor verplaatsing (zie bijvoorbeeld Giusti 1990).

Scalaire focuspartikels zoals het Nederlandse maar hebben dezelfde eigenschap:
ze kunnen bij verplaatsing van het argument waar ze bij horen achterblijven in de
basispositie. De zinnen in (2) laten dit zien.

a
b

d

[", Jan zei ["0 dat ie l*, maar TWEE vogelsl gezien had]l
lcp lNp Maar TWEE vogelsl zei Jan [", dat ie t, gezien had]l
lcp [Np i"W'¿'E vogelsl zei Jan [.. dat ie maar t, gezien had]l
[6. Jan heefi [", TWEE jongens] verteld ["0 dat ie maar een boek heeft
gekochtll
#'Jan heeft maar TWEE jongens verteld dat ie een boek heeft gekocht'
[", [oo Met EEN bezoeker], zei Jan [", daf ie maar t, gesproken had]l

In (2b) is het gehele object van gezien, lmaar twee vogelsl, uit de ingebedde zin
gehaald en verplaatst naar de specificeerder van de matrix-CP. In (2c) daarentegen
is het partikel maar:achtergebleven in de basispositie van het object. In (2c) hoort
maar interpretatief bij het object: afgezien van het effect van topicalisatie betekent
(2c) hetzelfde als de zinnen (2a,b). In (2d) kan maar niet interpretatief bij de NP
tuvee jongens horen. De oorzaak hiervan is dat maar niet links-adjacént is aan de
basispositie van deze NP. In (2d) is de NP twee jon7ens imriîers een argument van

(2)



(3)
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het matrix werkwoord verÍellen. De basispositie van deze NP is dan ergens in de
matrix-CP, terwijl m.aar zich de ingebedde zin bevindt. De zin in (2e) tenslotte laat
zien dat PPs zich hetzelfde gedragen als NPs wanneer het gaat om de mogelijkheid
een focuspartikel achter te laten terwijl de bijbehorende PP verplaatst wordt. Zie
voor verdere bespreking Barbiers (1995).

2. Successief cyclische verplaatsing

De vraag rijst nu of het achterblijven van een fbcuspartikel beperkt is tot de
basispositie van de bijbehorende constituent of dat een fbcuspartikel ook op een
tussenlandingsplaats kan achterblijven. De zin in (3a) suggereert dat zoiets inderdaad
kan. De zin in (3b) laat zien dat de mogelijkheid om tnaar op te vatten als een
modificeerder van de NP twee vogels afhangt van verplaatsing van deze NP. Als de
NP twee vogels in zijn basispositie blijft, zoals in (3b), dan is die mogehjkheid er
niet.

ITWEE vogelsl, zei Jan nzaar dat ie t, gezien had
'Jan zei dat ie maar TWEE vogels gezien had'
Jan zei maar dat ie TWEE vogels gezien had
#'Jan zei dat ie maar TWEE vogels gezien had'

De meest gebruikelijke analyse van een topicalisatie zoals in (3a) is dat de
getopicaliseerde constituent een tussenlanding maakt in de ingebedde [spec,CP]. Op
grond van de zinnen in (4) moeten we echter concluderen datmaar in (3a) zich niet
in de ingebedde [spec,CP] kan bevinden (Hans Bennis, p.c.).

(4) a 1", TWEE vogels had Ian maar gezegd [". dat ie gezien had]l
b *[cp TWEE vogels had Jan gezegd [6p maar [. dat ie gezien had]ll

In (4a) gaat nxcrcLr vooraf aan het mâtrix-werkwoord gezegcl en kan dus niet in de
ingebedde [spec,CP] staan. In (4b) kan tnaar alleen maar in de ingebedde [spec,CP]
staan, want deze CP is het complement van hetl matrix r.verkwoord gezegd. Het
resultaat is echter een ongrammaticale zin.

Waar bevindt m.aar zich in zinnen zoals (3a) en (4a) dan wel, en waarom bevindt
maar zich daar? Het is aannemelijk dar. maar zich niet hoger dan de matrix-VP
bevindt: maar kàn bijvoorbeeld niet voorafgaan aan een indirect object of een
temporeel adverbium in de matrix-zin.

(5) a TWEE vogels had Jan (*maar) Piet (maar) gezegd dat ie gezien had
b TV/EE vogels had Jan (*maar) gistelen (rnaar) gezegd dat ie gezien had

Als maar zich in de rnatrix-VP bevindt in een zin als (4a), dan lijkt dat dc Barriers-
analyse van A-bar verplaatsing (Chomsky 1986:19) te ondersteunen. In deze analyse
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gaat de NP maar twee vogels eerst naar de ingebedde [spec,CP]. De NP kan
vervolgens niet in één stap van de ingebedde [spec,CP] naar de matrix-[spec,CP]. De
reden is dat de matrix-INFl zrjn VP-complement niet L-markeert. Daardoor is deze
VP een blokkerende categorie en een barière. De matrix-IP erft de barrière-status
van VP. Velplaatsing van de ingebedde [spec,CP] naar de matrix-[spec,CP] in één
stap is dan een vetplaatsing over twee barrières. Om een dergelijke schending van
subjacentie te vermijden moet de NP eerst aan de matrix-VP adjugeren. De zin in
(4a) krijgen we als nxaar in deze adjunctie-positie blijft staan terwijl de rest van de
NP naar de matrix-[spec,CP] gaat. Deze analyse verklaart waarom maar in de
matrix-zin interpretatief kan horen bij een NP die afkomstig is uit de ingebedde zin.
De vraag waarom nmar niet in de ingebedde [spec;CP] achter kan worden gelaten
blijft echter onbeantwoord.

3. Een alternatief?

Omdat de Barriers-analyse van zinnen als (4a) niet verklaart waarom maar niet in
de ingebedde [spec,CP] kan achterblijven, is het zinvol om op zoek te gaan naar een

betere verklaring. We weten dat mactr in elk geval in de basispositie van een
bijbehorende NP kan achterblijven. Het ligt daarom voor de hand na te gaan of maar
in zinnen als (4a) misschien toch de basispositie van NP in plaats van een
tussenlandingsplaats markeert. De generalisatie zou dan zijn datmaar uitsluitend in
de basispositie van een NP (of PP) kan achterblijven, en hier zou dan uit volgen dat
maar îiel" in de ingebedde [spec,CP] kan worden gestrand.

Als maar in (4a) de basispositie van twee vogels markeert, dan moet twee vogels
een argument van het matrix werkwoord gezegd zljn. Zoals (6) laat zien kan het
werkwoord zeggen echter niet tegelijk een direct-object NP en een sententieel
complement nemen. Een bijkomend probleem is dat het ingebedde werkwoord gezien
hier geen intern argurnent heeft.

(6) *Jan had [*, twee vogels] gezegd ["r dat ie had gezien]

Blijkens (7a) kan het werkwoord zeggen wel tegelijkertijd een van-PP en een
sententieel complement selecteren (Marcel den Dikken, p.c.). Een analyse die de
zojuist genoemde problemen op het eerste gezicht ltjkt op te lossen is weergegeven
in (7b).

(1) a Jan had lmaar f* van twee vogelsll gezegd dat ie ze gezien had
b [", lro lrØ ltwee vogels]ll, had Jan maartigezegd ["0 OP' dat ie t, gezien

hadl

In (7b) is de PP verplaatst vanuit de aangegeven positie in de matrixzin naal
[spec,CP]; van is gedeleerd op PF. Het interne argument van het ingebedde
werkwoord gezien is een fonologisch lege operator die verplaatst is naar de
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ingebedde [spec,cP]. Deze operator is gecoïndiceerd met twee vogels in de matrix-
zin.

Deze analyse kan echter niet gehandhaafd worden. Het contrast tussen (ga) en
(8b) laat zien dat de PP op EEN nrcisje alleen maar een argument van het ingebedde
werkwoord kan zijn. Getuige het contrast tussen (8c) en (8d) kan ntaar in de
matrixzin staan en toch interpretatief bij deze PP holen, op voolwaarde dat deze pp
wordt verplaatst naar de matrix-[spec,CP].

TOCH NOG ZICHT OP ZICH IN HET ALGEMEEN NEDERLANDS

(8) a Ik dacht dat Jan [oo op EEN meisje] zou wachten
b *Ik dacht [0, op EEN meisje] dat Jan (op haar) zou wachten
c Ik dacht maar dat Jan [oo op EEN meisje] zou wachten

#'Ik dacht dat Jan maar op EEN meisje zou wachten'
d ["0 [r, Op EEN meisje], dacht ik maar [., dat Jan t, zou wachten]l

Leonie Cornips en Aafke Hulk

Het Algemeen Nederlands (AN) kent een beperkte klasse van transitieve
werkwoorden die ook intransitief met een onpersoonlijk subject kunnen voorkomen,
zoals vers¡treiden, oplossen, buigen en smelten (vervolg: inchoatieve constructies).
In inchoatieve constructies in het AN is de distributie van het element zich beperkt
en onregelmatig: in (la) is zich verplicht terwijl zich in (1b) optioneel en zelfs
onaanvaardbaar is in (1c):

We mogen hieruit concluderen dat de Barriers-analyse vooralsnog de beste verklaring
biedt vool de beschreven feiten.
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(1) AN a. Het gerucht verspreidt (*zich)
AN b. De suiker lost (ziclz) op
AN c. De boter smelt *(ziclz)

De bovenstaande onregelmatige distributie in liet AN is wel geanalyseerd als
arbitraire lexicale codering van zich (Everaert 1986: 85-86). Wij zullen betogen dat
de af- en aanwezigheid van zich in het AN niet arbitrair is, maar mede bepaald
wordt door de interactie tussen de aspectuele eigenschappenvan zich en prefixen en
partikels.

De aspectuele eigenschappen van zich in het AN worden zichtbaat wanneer we
taal(varieteiten) analyseren die over een volledig regelmatige distributie van zich in
inchoatieve constructies als in (1) beschikken, zoals het Heerlens Algemeen
Nederlands (HAN) en de Romaanse talen. Voor deze talen geldt dat een optioneel
zichlse in inchoatieve constructies die zowel tot de aspectuele klasse van'activities'
als tot 'accomplishments' horen, zich als een aspectuele markeerder gedraagt: de
constructie met zich ilcht de aandacht op het eindpunt van de activiteit uitgedrukt
door het predikaat (Zribi-Hertz 1987).

Bekijk hiervoor een werkwoord a\s koken dat, zoals (2a) laat zien, tot beide
aspectuele klassen behoort. Deze inchoatieve constructie staat immers zowel een
bijwoordelijke bepaling toe die de aandacht vestigt op de duur van de activiteit zoals
drie ntinuten lang (activity) als een 'eindpunt'-bepaling zoals in/binnen drie minuten
(accomplishment). In (2b) en (2c) blijkt dat de inchoatieve constructie met zich
respectievelijk geen duratieve maar wel een 'eindpunt'-bepaling toestaat. Hetzelfde
geldt voor de inchoatieve constructies met .ç¿ in het Frans in (3):

(z) a. dat het ei in drie minuten/drie minuten lang kookt
b. 'Fdat het ei z,ich drie minuten lang kookt
c. dat hel ei z.iclt in/binnen drie minuten kookt

HAN/AN
HAN/AN.

HAN/*AN


