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Samenvatting

Aspecten van de syntaxis van het Haïtiaans

Dit  proefschrift  geeft  een  beschrijving  van  een  verzameling  constructies  in  het  

Haïtiaans, een taal die wordt gesproken op Haïti door meer dan 10 miljoen sprekers.  

Het  is  één de twee officiële talen van Haïti,  samen met het  Frans,  de taal  van de  

voormalige kolonisatoren, dat een hogere sociale status heeft. Verschillende van de 

constructies  die  in  dit  proefschrift  worden  behandeld  zijn  tot  nu  toe  nauwelijks 

beschreven  in  studies  die  aan  de  syntaxis  van  het  Haïtiaans  zijn  gewijd.  De 

beschrijving  is  erop  gericht  om  duidelijk  te  maken  welke  interpretatieve  effecten 

verbonden zijn aan syntactische reeksen. De Haïtiaanse voorbeelden zijn afkomstig uit 

diverse  typen  teksten  die  gedurende  de  laatste  jaren  zijn  gepubliceerd,  of  zijn 

geconstrueerd op basis van de intuïties van de auteur die een moedertaalspreker van de 

taal is. 

Het proefschrift bestaat uit drie delen. Het eerste deel bestaat uit drie hoofdstukken.  

Hoofdstuk 1 is gewijd aan de negatiemarkeerder pa die als hoofd wordt gegenereerd 

en waarvan de oorsprong volgens veel taalkundigen (Sylvain, 1936 ; Lefebvre, 1998 ; 

Fattier, 2003, DeGraff, 1992, 1993) het tweede deel van de discontinue negatie in het 

Frans (ne ... pas) is. Hoofdstuk 2 richt zich op de verschillende componenten van het 

temporele,  aspectuele en modale systeem, de onderdelen waarvan in  het  Haïtiaans 

worden uitgedrukt door drie preverbale morfemen (te, ap, (v)a), waaruit verder twee 

complexe eenheden kunnen worden gevormd: te+ap (tap) et te+(v)a) (ta). Hoofdstuk 

3 beschrijft de syntactische en semantische eigenschappen van de modale elementen. 

In de syntactische representatie die wordt voorgesteld voor Haïtiaanse zinnen worden 

modale  elementen  boven  werkwoorden  gegenereerd.  Niet  alle  Haïtiaanse  modale 



viii

elementen zijn historisch afgeleid van Franse werkwoorden. Bepaalde morfemen die 

historisch afgeleid zijn van voorzetsels genereren modale betekeniseffecten.

Het  tweede  deel  van  het  proefschrift  bestudeert  verschillende  syntactische 

constructies. Hoofdstuk 1 heeft betrekking op constructies die we gedetransitiviseerd 

noemen.  Deze  constructies  kunnen  verschillende  interpretaties  hebben  die 

corresponderen met passieve,  medio-passieve en anti-causatieve constructies  in  het 

Frans. Een verschil tussen de gedetransitiviseerde zinnen in het Haïtiaans en passieve 

constructies in het Frans is dat het verwijderde argument op geen enkele manier in de  

zin  teruggebracht  kan  worden  in  het  Haïtiaans.  Hoofdstuk  2  presenteert  de 

verschillende middelen waarmee reciprociteit kan worden uitgedrukt in het Haïtiaans. 

Er worden twee typen onderscheiden: de strategie met een kwantificeerder (yonn…lòt) 

en de lexicale strategie (afwezigheid van een markeerder). Zoals in het Frans, moet het  

subject  in  de  tweede  strategie  altijd  als  een  meervoudig  extern  argument  worden 

gerealiseerd. Hoofdstuk 3 bestudeert de verschillende strategieën die in het Haïtiaans 

beschikbaar  zijn  om reflexiviteit  uit  te  drukken (het  reguliere  voornaamwoord,  de 

vorm  kò+voornaamwoord,  de  vorm  tête+voornaamwoord,  afwezigheid  van  een 

markeerder) en gaat daarnaast in op uitdrukkingen van reciprociteit. Hoofdstuk 4 is 

gewijd aan constructies met een dubbel object. Het eerste type is de constructie met  

twee directe  objecten,  die  analoog is  aan  de constructie  met  twee  objecten in  het 

Engels  (double-object  construction,  ex :  John  gives  Mary  the  book).  In  deze 

constructie worden de DP’s niet geïntroduceerd door een connector. Het tweede type 

is een constructie met een prepositioneel object. De preposities die in deze constructie 

gebruikt worden zijn alle historisch herleidbaar tot Franse preposities.  Hoofdstuk 5 

presenteert  seriële  werkwoordsconstructies.  Gebruikmakend  van  de  gehanteerde 

definiërende eigenschappen van seriële werkwoordsconstructies laat de analyse zien 

dat  de  verschillende  typen  seriële  werkwoordsconstructies  geen  homogene  klasse 

vormen in het Haïtiaans en dat geen enkele beschikbare analyse de verzameling seriële 

werkwoordsconstructies  in  deze  taal  afdoende  kan  beschrijven.  Hoofdstuk  6 

bestudeert  de  vorming  van  vragen  in  het  Haïtiaans:  ja/nee  vragen  en 

vraagwoordvragen.  Er  wordt  aangetoond  dat  ja/nee  vragen  kunnen  worden 
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gemarkeerd door intonatie of door het woord  èske dat altijd in intitiële positie staat. 

Subjectinversie  vindt  niet  plaats  in  het  Haïtiaans.  Vraagwoordvragen  worden 

gemarkeerd  door  het  WH-morfeem  ki,  gevolgd  door  morfemen  die  alle  ook  een 

gebruik hebben in andere grammaticale contexten: zo wordt ki kote ‘waar' gevormd uit 

het  WH-woord  ki  en  het  nomen  kote  ‘plaats’.  Bepaalde  WH-uitdrukkingen zijn 

versteend, een eigenschap die af te leiden is uit het feit dat ze niet kunnen worden 

gemodificeerd.

Het derde deel van het proefschrift heeft betrekking op de structuur van de DP in 

het Haïtiaans. In dit deel worden de syntactische en semantische eigenschappen van 

enkelvoudige nominale groepen en possessieve woordgroepen bestudeerd vanuit de 

optiek van een vergelijking van het Haïtiaans en het Frans. Er wordt aangetoond dat 

kale nomina verschillende semantische interpretaties kunnen krijgen; dat de meeste 

adjectivische modificeerders rechts van de NP worden geplaatst; en dat er twee typen 

genetivische DPs zijn (met en zonder  pa),  waarvan de semantische eigenschappen 

verschillend zijn.  De eigenschappen van het  morfeem  pa in possessieve structuren 

werden  nog  niet  eerder  onderzocht  voor  het  Haïtiaans.  In  dit  proefschrift  wordt 

aangenomen dat het morfeem pa twee verschillende structurele posities kan innemen 

in constructies met een ‘possessieve’ betekenis: P° ou N°. 

In dit proefschrift wordt het Haïtiaans vergeleken met het Frans, de superstraat-taal  

die sterk de syntaxis van het  Haïtiaans heeft  beïnvloed en meer dan 80% van het 

lexicon heeft geleverd. Het Haïtiaans wordt ook vergeleken met een aantal Afrikaanse 

talen, substraat-talen die waarschijnlijk een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling 

van  het  Haïtiaans.  Het  theoretische  kader  voor  de  beschrijving  is  dat  van  de 

generatieve  grammatica  zoals  gedurende  een  halve  eeuw  ontwikkeld  door  Noam 

Chomsky en zijn navolgers.


