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Samenvatting

In dit proefschrift gaat het om zinnen van de vorm Als A het geval was ge-
weest, dan zou B het geval zijn geweest. Zulke zinnen worden tegenfeitelijke
voorwaardelijke zinnen (TVZs) genoemd: voorwaardelijk omdat er met het
antecedent Als A het geval was geweest een voorwaarde wordt geformuleerd
waaronder het consequent B waar zou zijn geweest; en tegenfeitelijk omdat ze
op de een of andere manier lijken te impliceren dat het antecedent A in feite
onwaar is.
Verschillende talen gebruiken verschillenden middelen om de tegenfeitelijkheid
van TVZs tot uitdrukking te brengen. Deze cross-lingustische variatie is het
hoofdonderwerp van deze studie. Daarbij gaat het enerzijds om de morfos-
yntactische en semantische aspecten van de interactie tussen werkwoordstijd,
aspect, grammaticale wijs, en modaliteit en anderzijds om een semantische en
pragmatische analyse van de presupposities en implicaturen van TVZs in een
dynamisch theoretisch kader.

In hoofdstuk 1 bespreekt de auteur een aantal analyses van de bijdrage die
de verschillende morfologische elementen van een TVZ leveren aan de tegen-
feitelijke betekenis ervan. Daarbij wordt gezocht naar een gemeenschappelijke
deler van de verschillende morfosyntactische strategien die in de onderzochte
talen worden gebruikt om tegenfeitelijkheid uit te drukken. Sommige talen
hebben een gerichte uitdrukkingswijze daarvoor, terwijl andere temporele mid-
delen gebruiken of spatile middelen of een participant-georinteerde strategie. De
conclusie van dit hoofdstuk is dat een overkoepelende semantiek kan worden
geconstrueerd aan de hand van het voorstel in Karawani & Zeijlstra (2010). Het
gaat in al deze gevallen om Niet-Aktuele Veridicaliteit (NAV). Simpel gesteld
vooronderstelt een NAV-morfeem dat de zin waarop het van toepassing is waar
is in een andere wereld dan de actuele wereld en op een tijdstip dat mogelijk
verschilt van het tijdstip waarop de zin geuit wordt. Uit een dergelijke defini-
tie volgt dat zulke morfemen niet alleen als tijdsmarkeerders (verleden tijd)
maar ook als modusmarkeerders (tegenfeitelijkheid) gebruikt kunnen worden.
Dit betekenisaspect kan op analoge wijze ook gedestilleerd worden uit de mor-
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femen van talen met een spatiel of participant-georinteerd morfeem en talen
waarin tegenfeitelijkheid direct in de lexicale semantiek besloten ligt.
Het idee dat de semantiek die aan alle TVZs ten grondslag ligt uniform is,
ongeacht de morfologische strategie, fungeert in dit hoofdstuk enkel als werkhy-
pothese. Waar het in de eerste plaats om gaat is om het inzicht dat verschillende
talen verschillende morfologische combinaties gebruiken om tegenfeitelijkheid
uit te drukken. Het zal blijken dat er subtiele verschillen zijn tussen de ver-
schillende manieren van uitdrukking binnen n taal, en tussen talen onderling,
maar die liggen buiten het bereik van dit hoofdstuk. Ze komen in hoofdstuk 4
uitgebreid aan de orde.

Hoofdstuk 2 zoomt verder in op de constructie van TVZs in het Palestijns
Arabisch en geeft een beschrijving en een analyse van de morfosyntaxis en de
semantiek van de bestanddelen die daarvoor essentieel zijn. De discussie van
deze Palestijns Arabische data is van belang voor de typologische discussie in
hoofdstuk 3, aangezien het Palestijns Arabisch een relatief transparante inter-
actie laat zien tussen de verschillende morfologische onderdelen en de syntac-
tische structuur van TVZs. Er wordt bewezen dat drie eenvoudige aannames
de compositionaliteit van TVZs kunnen verklaren: (i) er is een beperking die
maakt dat elke finiete zin een werkwoordstijd bevat; (ii) de betekenis van
verleden tijdsmorfologie moet worden beschreven in termen van NAV; en (iii)
het syntactische skelet van TVZs beschikt over een projectie XP boven TP die
wereldvariabelen kan bevatten. In het Palestijns Arabisch is deze projectie een
tweede TP die een onderdeel vormt van het tegenfeitelijke complex bestaande
uit [CP 〈〈 MoodP 〈〈 TP].

Hoofdstuk 3 probeert ons begrip van de typologie van TVZs te verfijnen
door met de blik van hoofdstuk 2 te kijken naar talen als het Engels, het
Hebreeuws, het Hindi en het Zulu. Vastgesteld wordt dat er cross-lingustische
evidentie bestaat voor het bovengenoemde tegenfeitelijke complex maar dat de
vereiste van een tweede TP en de overte realisatie van verleden tijdsmorfologie
geparametriseerd zijn. Verder biedt dit hoofdstuk enig inzicht in een belangrijke
cross-lingustische puzzel die de rol van imperfectief aspect in TVZs betreft. De
conclusie is dat dit imperfectief aspect opduikt in met name het consequent
van TVZs omdat het wordt geselecteerd door de (noodzakelijkheids) Modale
wekwoorden die toekomende tijd uitdrukken. Deze Modale wekwoorden zijn
op hun beurt vereist vanwege de aanname dat ze semantisch zijn gespecificeerd
voor werkwoordstijd. Dit rechtvaardigt de conclusie dat het gebruik van de
verleden tijd als plaatsvervanger een noodzakelijk ingredint van TVZs is, maar
dat talen kunnen verschillen afhankelijk van het feit of deze vereiste syntactisch
of semantisch wordt vervuld.

TVZs nodigen uit tot de gevolgtrekking dat het antecedent onwaar is. In
hoofdstuk 4 wordt de aard van deze gevolgtrekking onderzocht. De conclusie
is dat het hier een presuppositie in de dynamische zin van dat woord betreft.
Een eenvoudige theorie die een relatie legt tussen de syntactische gemarkeerd-
heid van een TVZ en de informatietoestand van een taalgebruiker die zon TVZ
accepteert, ligt aan de basis van deze presuppositie. Meer in het algemeen
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wordt in dit hoofdstuk een semantische onderverdeling van voorwaardelijke
zinnen in drie types gegeven. Bij elk daarvan hoort een type informatietoes-
tand, gekarakteriseerd door de kennis en/of de verwachtingen van de taalge-
bruiker ten aanzien het antecedent van de voorwaardelijke zin. Zo vooronder-
stellen indicatieve voorwaardelijke zinnen dat het antecedent compatibel is met
wat de taalgebruiker in kwestie weet; enkel gemarkeerde voorwaardelijke zin-
nen vooronderstellen dat het antecedent niet compatibel is met wat hij of zij
verwacht, en dubbel gemarkeerde conditionele zinnen vooronderstellen dat het
antecedent niet compatibel is met zijn of haar kennis.

De dissertatie eindigt met een bespreking van een aantal onderwerpen die
vragen om verder onderzoek. Het gaat hier met name om de rol van lexicaal
aspect in het vervullen van de tijdsspecificatie in TVZs. Verder onderzoek hier-
naar kan wellicht meer inzicht opleveren in de rol die werkwoordstijd en aspect
meer in het algemeen in TVZs spelen.


