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SUMMARY IN DUTCH 
In deze dissertatie wordt een verzameling parameters vastgesteld 
die gebruikt kan worden om de opbouw van linguïstische 
theorieën te analyseren en te vergelijken. Ik heb deze parameters 
‘de drie D’s’ genoemd: Distributie, Derivatie, en 
Directionaliteit. Deze drie D’s bepalen samen hoe een theorie is 
georganiseerd en daarmee hoe de theorie bepaalde linguïstische 
fenomenen representeert, namelijk of een model mismatches 
tussen niveaus toestaat en of lege categorieën gebruikt worden. 
 De eerste D (of organisatieparameter) is Distributie; dat 
wil zeggen het aantal en het type regels, het aantal en het type 
afhankelijke en onafhankelijke representatieniveaus en het 
aantal en het type uni- en bi-directionele intra- en 
interlevelrelaties. De tweede D, de tweede organisatieparameter, 
is Derivatie: de volgorde waarin een bepaald level of sublevel 
wordt gederiveerd van een ander level of sublevel. Een 
grammaticaal model zonder derivatie is autonoom; er is dan 
geen afhankelijke (derivationele) relatie tussen representationele 
strata. Of een model al of niet derivationeel is, is afhankelijk van 
verschillende factoren. De eerste factor is het aantal en het type 
levels: bronniveaus, doelniveaus, bron-naar-doelniveaus en ‘all-
first’ bronniveaus (computatieniveaus die verplicht als eerste 
komen in het plannen van een uiting). Dit bepaalt het aantal en 
het type koppelingen tussen niveaus en of deze transparant of 
flexibel zijn; dat wil zeggen of de relaties tussen levels één-op-
één zijn of dat ze mismatches tussen eenheden op verschillende 
niveaus toelaten. De derde en laatste organisatieparameter, 
Directionaliteit, behelst de richting waarin informatie tussen 
verschillende (sub-)niveaus wordt doorgegeven in het model, en 
of dit parallel loopt aan de volgorde die door het model 
verondersteld wordt in (processen die betrokken zijn bij) het 
genereren en analyseren van uitingen. 
 Ik heb deze drie dimensies gebruikt om drie theorieën en 
hun eigenschappen te analyseren: Traditional Generative 
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Grammar (Chomsky 1957, 1965, 1972, 1975, 1981, 1993, 
1995); Parallel Architecture (Jackendoff 1997, 1999, 2002, 
2007, 2010a, 2010b, fc., Culicover & Jackendoff 2005) en 
Functional Discourse Grammar (Hengeveld 2004, Mackenzie 
& Gómez-González 2005, Hengeveld & Mackenzie 2008, 2010, 
Hengeveld & Smit 2009). Deze theorieën zijn verschillend 
georganiseerd en hebben dan ook verschillende eigenschappen 
wat betreft de drie D’s. Het analyseren en vergelijken van de 
D’s van deze theorieën onthult een standaardrelatie tussen de 
frameworks en bepaalde distributionele, derivationele en 
directionele eigenschappen. Niet alle combinaties van D-
eigenschappen komen namelijk voor in de organisatie van 
modellen: door een domino-effect van keuzes op het gebied van 
Distributie, Derivatie en Directionaliteit ontstaan twee 
standaardscenario’s, die complementair zijn aan elkaar.  

Als er onafhankelijke linguïstische regels zijn en 
onafhankelijke verzamelingen van bouwstenen voor ieder 
organisatieniveau, dan zijn die niveaus ook onafhankelijk – ze 
zijn tegelijk mogelijke bronnen en mogelijke doelen van 
linguïstische operaties. Dit leidt tot allerlei bi-directionele 
koppelingen. Het hebben van deze eigenschappen leidt dan weer 
meestal tot flexibele koppelingen die mismatches tussen niveaus 
toestaan: er zijn geen derivationele processen die noodzakelijk 
tot levels leiden, en uni-directionaliteit wordt geminimaliseerd. 
Een voorbeeld van een model met deze eigenschappen is 
Parallel Architecture. Aan de andere kant zijn er modellen 
waarin er minder onafhankelijke regels en bouwstenen zijn dan 
niveaus. In dat geval zijn sommige niveaus afhankelijk van 
andere en zijn er waarschijnlijk uni-directionele koppelingen. 
Een dergelijk model veronderstelt waarschijnlijk transparante 
koppelingen die homomorfie op verschillende levels vereisen en 
er zijn waarschijnlijk derivationele processen die noodzakelijk 
tot andere niveaus leiden. Omdat er geen niveaus zijn die zowel 
bron als doel zijn, vinden er geen derivaties tussen alle niveaus 
onderling plaats en wordt informatie doorgegeven zonder vooraf 
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bepaalde volgorde. Een voorbeeld van een dergelijk model is 
Generative Grammar. 
 Er zijn ook taalmodellen die een hybride benadering van 
de drie D’s laten zien, aangezien ze tegen de 
standaardcombinaties van eigenschappen ingaan. Zo’n 
schending van het domino-effect van de drie D’s volgt uit het 
combineren van D-eigenschappen uit de twee tegengestelde 
scenario’s. Als een model de distributionele eigenschappen van 
het eerste type (het model met autonome niveaus) combineert 
met de directionele eigenschappen van het tweede type (dat 
sterk directioneel is), dan ontstaat een tegenstelling in het 
model, tussen enerzijds het toestaan van mismatches tussen 
levels (kenmerkend voor een autonoom model) en anderzijds 
een duidelijke volgorde-eis voor processen (kenmerkend voor 
een derivationeel en directioneel model). Functional Discourse 
Grammar is een voorbeeld van zo’n hybride model. 
 Verder wordt in dit onderzoek gekeken naar de relatie 
tussen de organisatie van de verschillende theorieën op het 
gebied van de drie D’s aan de ene kant en het gebruik van 
zogenaamde lege categorieën aan de andere kant. Lege 
categorieën zijn representaties van veronderstelde grammaticale 
elementen die niet hoorbaar of zichtbaar gerealiseerd zijn. Het 
zijn schendingen van interface-transparantie, dat wil zeggen 
dat het relaties tussen betekenis en vorm betreft die niet één-op-
één zijn. Zo’n schending van transparantie kan in verschillende 
vormen voorkomen. Isomorfie tussen semantiek en syntaxis kan 
worden geschonden als er meer bedoeld en overgebracht wordt 
dan er daadwerkelijk gezegd wordt, zodat de semantiek rijker is 
dan de syntaxis (een kwantitatieve mismatch). Dit is het geval 
bij de verschijnselen begrepen argumenten, sluicing, small 
clauses en interjecties. De gebruikelijke transparante relatie 
tussen semantiek en syntaxis kan ook worden doorbroken 
wanneer de lineariteit van de beide niveaus niet parallel loopt, 
zoals het geval is bij raising. Bij raising wordt een argument dat 
semantisch gezien tot een ingebedde zin behoort, syntactisch als 
argument van de hoofdzin gerealiseerd (een distributionele 
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mismatch). Semantiek-syntaxis-transparantie kan verder zowel 
kwantitatief als kwalitatief worden geschonden door 
linguïstische fenomenen als control (waarbij een syntactisch 
element in de matrix zin correspondeert met twee semantische 
elementen: één in de matrix en één in de ingebedde zin; een 
kwantitatieve én distributionele mismatch). Een laatste type 
non-transparantie tussen semantiek en syntaxis dat besproken 
wordt, is pseudo-coördinatie (syntactische coördinatie die 
semantische subordinatie uitdrukt) en pseudo-subordinatie 
(syntactische subordinatie die semantische coördinatie uitdrukt), 
die beide de gebruikelijke één-op-één relatie tussen syntaxis en 
semantiek doorbreken. 
 In het onderzoeken van de relatie tussen de drie D’s en 
lege categorieën in Generative Grammar, Parallel Architecture 
en Functional Discourse Grammar, heb ik lege categorieën 
voorgesteld als het tegengestelde van representationele 
mismatches. Mismatches heb ik geclassificeerd aan de hand van 
twee parameters: ten eerste intra-level vs. inter-level mismatches 
(d.w.z. mismatches tussen verschillende niveaus vs. mismatches 
binnen een niveau) en ten tweede kwantitatieve vs. kwalitatieve 
mismatches (d.w.z. mismatches tussen de hoeveelheid 
elementen op verschillende niveaus vs. mismatches tussen het 
aantal verwachte en het aantal daadwerkelijk aanwezige 
elementen op een bepaald niveau). De bovengenoemde 
schending van interface-transparantie kan in een 
representationeel framework op twee manieren worden 
opgelost: ten eerste door de mismatch te behouden in de 
representaties, ten tweede door de mismatch te voorkomen door 
bijvoorbeeld een lege categorie te veronderstellen die het gebrek 
aan semantische rijkheid compenseert. Over het algemeen zal 
een grammaticaal model met de drie D-eigenschappen van 
Generative Grammar neigen naar het gebruik van lege 
categorieën om mismatches te voorkomen. Een model dat de D-
eigenschappen van Parallel Architecture heeft, zal naar het 
tegenovergestelde neigen: het zal de mismatches weergeven in 
representaties en op die manier schendingen van transparantie 
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accepteren. Aangezien het domino-effect tussen de drie D’s 
doorbroken kan worden zodat conflicterende D’s in een model 
kunnen worden gebruikt, kan een hybride model zoals 
Functional Discourse Grammar een gemengde benadering laten 
zien in deze keuze tussen lege categorieën en mismatches. 
 Deze dissertatie is van belang voor linguïsten die werken 
met generatieve modellen, met modellen van het autonome type 
en met functionele modellen van de grammatica. Het is ook 
bedoeld voor wie zich interesseert voor de organisatie van 
frameworks in het algemeen en het metatheoretisch vergelijken 
van bestaande modellen, alsmede voor hen die geïnteresseerd 
zijn in lege categorieën en mismatches.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


