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11.2. Samenvatting in het Nederlands426

Motivering
Als ik een bron zou moeten noemen voor het onderzoek dat tot dit proefschrift

heeft geleid, dan zou dat het artikel van Benveniste (1952) zijn over de passieve
constructie van het perfectum in het Oud-Perzisch en het klassieke Armeens. Een
onderzoek naar het perfectum, d.w.z. naar het resultatieve aspect, en naar de dia-
thesis kan niet  aan de argumentstructuur voorbijgaan, al  was het  maar omdat de
constructie van het perfectum in het Oud-Perzisch in sommige dochtertalen tot het
ontstaan van een partiële ergativiteit heeft geleid. Bovendien wordt de agens hier op
dezelfde manier gecodeerd als de bezitter in een predicatie van bezit. Met andere
woorden: de perifrase van het perfectum is van nature possessief. En zo werd de
possessief noodzakelijkerwijs ook een speler in het veld.

De voor studie in aanmerking komende talen dienden zich als vanzelf bij mij
aan. Naast het Oud-Perzisch het Baskisch, met zijn karakteristieke ergativiteit, zijn
goede toegankelijkheid en de problematiek van zijn talrijke vermeende diatheses.
Als derde taal werd het Elamitisch gekozen, en wel om zijn status van verkeerstaal
lang voordat de Perzen zich in Elam (het huidige Iran) vestigden, om de dualiteit of
ergativiteit van de argumentstructuur die aan de taal wordt toegeschreven, en ook
om het feit dat er van veel getuigenissen in het Oud-Perzisch een Elamitische versie
bestaat. Deze drie talen bleken de voor het doel van mijn onderzoek noodzakelijke
kenmerken te bezitten: ze zijn voor zover bekend genetisch niet aan elkaar verwant,
vertonen interessante eigenschappen op het gebied van de diathesis, constructies van
bezit of de resultatief. Daarnaast vertonen het Oud-Perzisch en Elamitisch wel de
nadelen die dode talen voor onderzoek met zich mee brengen.

Het doel van het onderzoek is vervolgens gedefinieerd als een case study van het
Baskisch, het Oud-Perzisch en het Elamitisch met betrekking tot hun argumentstruc-
tuur, diathesis, bezit en resultatief. Een onderzoek naar de onderlinge relatie tussen
deze kenmerken en naar de wijze waarop elk der bestudeerde talen hiermee omgaat,
viel zo mede onder deze doelstelling.

Argumentstructuur en diathesis
Na de drie niveaus van analyse van een talige expressie (morfosyntaxis, seman-

tiek en pragmatiek) en de informatiestructuur in herinnering te hebben geroepen,
worden  in  hoofdstuk 3 de  diathesis  en  argumentstructuur  geïntroduceerd.  Hierin
worden de centrale syntactische functies gedefinieerd die ten grondslag liggen aan
de bepaling van de karakteristieke argumentstructuren (alignment types) al naar ge-
lang de wijze waarop een taal de markering van zinnen met eenplaatsige in die met
tweeplaatsige predikaten reproduceert. Dan worden de accusatief- en ergatiefstruc-
turen uiteengezet, hun gebruiksregels alsmede de gebruikelijke afwijkingen daarvan,
zoals de gescheiden markering van het object, duale of actieve structuur, gespleten
argumentstructuur en syntactische ergativiteit of accusativiteit.

Diatheses worden hier gedefinieerd als een verzameling syntactische constructies
waarbij de overgang van de ene naar de andere een wijziging van de vorm van het
werkwoord (een morfologische categorie) met zich mee brengt en een verandering
in de markering van ten minste één actant, zonder enige aantasting van de semanti-
sche of begripsinhoud van de expressie. De passieve, anti-passieve en bi-absolutieve
diatheses worden hierbij als voorbeelden aangehaald. De keus van een diathesis be-

426 Nous devons cette traduction à l’aimable concours de Wim Jansen.
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antwoordt  ten slotte  aan verschillende mogelijke doelstellingen  van  syntactische,
semantische en pragmatische aard.

Bezit
In hoofdstuk 4 wordt adnominaal bezit voorgesteld als een syntactische relatie

van afhankelijkheid tussen twee nominale woordgroepen, dat wat bezeten wordt of
het bezit (X), en de bezitter (Y), waarbij ik niet verwijs naar het buitentalige begrip
van bezit of eigendom. Deze relatiedefinitie kan uitgebreid worden tot die tussen een
substantief en een attributief adjectief of een relatieve bijzin.

Adnominaal bezit tussen twee substantieven kan door een hele reeks schemati-
sche formules427 worden weergegeven, die ik hier illustreer met war reporter (Y X),
Pedro’s car (Y-sec X) en the roof of the car (X link Y) in het Engels; met domus mea
(X Y-sec-x) ‘mijn huis’ in het Latijn; en met bīt šarr- im (X-prim Y-sec) of bīt-um ša
šarr-im (X link Y-sec) ‘het huis van de koning’ en  mārū-šu ša šarr- im (X-prim-y
link Y-sec)  ‘de  zoon  van  de  koning’,  alle  in  het  Akkadisch.  Een  stapeling  van
markeringen als in het Sumerische e dumu lugal urim-ak-ak-a(k) ‘huis zoon koning
Ur-GEN-GEN-GEN’, d.w.z. ‘het huis van de zoon van de koning van Ur’ duidt op een
ineensluiting van verscheidene possessieve relaties.

Bijzondere aandacht wordt in dit proefschrift gewijd aan schema’s waaraan een
nota genitivi ten grondslag ligt, een verbindingsmorfeem dat geneigd is zich naar het
bezit te richten (X link-x Y(-sec)). Dit verschijnsel is wijd verbreid in het Semitisch
en komt ook voor in de  iḍâfat-constructie van het moderne Perzisch (X-prim(-x)
Y(-sec)).  Ik  zal  aantonen dat  een  dergelijke  constructie  kan  voortkomen uit  een
vroegere constructie van het type domus ea regis (X T-x Y-sec) ‘het huis, dat van de
koning’, waarin de genitiefterm dank zij een anaforisch pronomen T is genomina-
liseerd en als appositie aan het bezit is toegevoegd. Een andere ontwikkelingsweg
kan van dezelfde appositionele constructie leiden tot een ‘dubbele casuscongruentie’
in de possessieve woordgroep, een verschijnsel dat ook onder de benaming Suffix-
aufnahme bekend staat. De nota genitivi kan vaak als betrekkelijk voornaamwoord
fungeren. Bovendien is in sommige talen de betrekkelijke bijzin vormelijk identiek
(of genetisch verwant) aan een bezittersterm in een possessieve woordgroep.

Naast het adnominale bezit wordt het predicatieve bezit geïntroduceerd. Dit pre-
diceert het bestaan van een adnominale bezitsrelatie tussen de bezitter en het bezit.
Possessieve  predicaten  zijn  er  in  talrijke  vormen,  zoals  de  volgende  model-
constructies in het Frans aangeven: Y a X, X appartient à Y, à Y est X, X est de Y, il y
a X de Y. In mijn proefschrift ga ik ervan uit dat Benvenistes onderscheid tussen
‘bezit’ en ‘toebehoren’ niet meer is dan een weerspiegeling van twee verschillende
informatiestructuren.

Tenslotte wordt de constructie met een externe bezitter beschreven als een trans-
formatie van adnominaal in predicatief bezit, die als doel heeft de betrokkenheid van
de persoonlijke sfeer van de bezitter in de beschreven stand van zaken te onder-
strepen.

Resultatief
Na de introductie van het begrip grammaticale tijd als referentie van de hande-

ling naar het tijdstip van uiting van de expressie, en van het aspect als ‘temporele
structuur’  van  de  handeling,  wordt  het  resultatieve  aspect  in  hoofdstuk 5
427 Verklaring: prim en sec staan voor respectievelijk een primaire (regerende term) en een

secundaire markering (geregeerde term). Het symbool  link duidt op een ‘verbinding’;  x
en y staan voor een markering die een congruentie met respectievelijk X en Y aangeeft.
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gedefinieerd als de uitdrukking van een toestand die het gevolg is van een daaraan
voorafgegane handeling. De toestand in kwestie is die van een centrale deelnemer
aan de handeling, t.w. de agens (X), de patiens (Y), de enige deelnemer aan een
intransitieve handeling (Z), of de begunstigde (W). Dit verklaart de notaties X-, Y-,
Z- en W-resultatief. Bovendien wordt de possessieve resultatief beschreven als een
resultatieve perifrase die gebouwd is op een possessief predicaat.

De resultatief (of ook wel het ‘resultatief perfectum’) lijkt op het ‘perfectum van
de handeling’, maar verschilt daarvan in die zin dat dit laatste de beschrijving is van
een eerdere handeling, die vervolgens in een toestand uitmondt. Desondanks zien we
in veel talen een sterke tendens bij resultatieve constructies in de richting van een
perfectum van de handeling op te schuiven, en van daaruit  naar  een eenvoudige
verleden tijd: de aoristische drift. Parallel aan deze ontwikkeling ontstaan er nieuwe
vormen om de mogelijkheid te behouden een resultatief tot uitdrukking te brengen.
Deze  vormen  zijn  vaak  perifrastisch  van  oorsprong  en  bestaan  uit  een  koppel-
werkwoordconstructie of een possessief predicaat.

Het Indo-Europese perfectum, dat een synthetische resultatief was, heeft even-
eens de aoristische drift ondergaan. Bijzondere aandacht wordt in dit proefschrift
besteed aan discussies rond de betekenis en de ontwikkeling van het Indo-Europese
perfectum in het Oud-Grieks en aan de wijze waarop de traditionele opvatting van
het  perfectum  onder  Indo-Europeanisten  samenvloeit  (of  niet)  met  het  moderne
begrip resultatief.

Resultatieve perifrases die met koppelwerkwoorden gevormd zijn, geven gewoonlijk
uitdrukking aan Z- en Y-resultatieven, maar ook wel aan X-resultatieven, een rede-
lijk zeldzame soort, waarop in dit werk, uitgaande van voorbeelden in dialectisch
Russisch, Oud-Slavisch, Litouws en Esperanto, de aandacht wordt gevestigd. Resul-
tatieve perifrases die gevormd zijn uit een bezitspredicatie zijn er in meer soorten
dan men soms aanneemt: het type met ‘hebben’ gevolgd door een passief verleden
deelwoord, dat in een aantal westerse talen van verschillende oorsprong verbreid is,
is niet het enige dat voorkomt. Een bezitspredicatie kan ook worden gerealiseerd met
een koppelwerkwoord in plaats van met ‘hebben’, en het hoofdwerkwoord kan ook
in de vorm van een actief deelwoord of een nomen van handeling voorkomen.

De grammaticalisering tot een resultatief van koppelwerkwoordconstructies met
een verleden deelwoord kan eenvoudig verklaard worden uit een bipropositionele
analyse als in [la porte est [totalement fermée]]. Bezitspredikaten met een verleden
deelwoord worden ook veelvuldig tot resultatief of perfectum van de handeling ge-
grammaticaliseerd. Een en ander kan in verband worden gebracht met de specifieke
semantiek van het bezitspredikaat, dat de betrokkenheid van de persoonlijke sfeer
van een deelnemer bij de stand van zaken verwoordt. Ook in dit geval is een bipro-
positionele analyse toepasbaar, zoals in [j’ai mon devoir [(de) totalement terminé]].
Hoewel men in het algemeen stelt dat perifrases van een bezitspredikaat met een
infinitief of een nomen van handeling gegrammaticaliseerd worden als een presens
met het progressieve aspect, zal hier aangetoond worden dat, en waarom, ook de
ontwikkeling naar een resultatief mogelijk is, zoals in het Nieuw-Grieks.

Tenslotte zal ik een aantal zaken op een rij zetten die vaak opkomen bij de studie
van resultatieven in verschillende talen: resultatief en tempus; het gezamenlijk voor-
komen met bijwoorden van tijd; de (on)mogelijkheid in een Y-resultatief de agens te
benoemen; de ontwikkeling van de resultatief in de richting van een evidentiële mo-
dus; de onduidelijke status van de possessieve resultatief in de literatuur; de verwis-
seling van de Y-resultatief met de lijdende vorm.
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Baskisch
In hoofdstuk 6 worden de kenmerken van het Baskisch uiteengezet. Ik behandel

voornamelijk  het  Eenheids-Baskisch  of  Euskara  Batua.  Het  Baskisch  is  een
geïsoleerde taal. In weerwil van de duidelijk ergatieve en niet gespleten argument-
structuur zal ik aantonen dat het Baskisch een diathesis met een passieve vorm zon-
der agenscomplement bevat, al wordt deze zelden als zodanig herkend, maar veeleer
als ‘intransitief’ of ‘medio-passief’ bestempeld, zoals in het voorbeeld  Kepak ogia
jan du ‘Piet heeft het brood gegeten’, ogia jan da ‘het brood is gegeten’.

Omgekeerd zal ik aantonen dat die vormen die gewoonlijk ‘passief’ en ‘anti-pas-
sief’ genoemd worden geen diatheses zijn, maar een Y-resultatief (ogia jana da ‘het
brood is gegeten’, d.w.z. ‘het brood is op’) en een X-resultatief (Kepa jana da lett.
‘Piet  is  gegeten  hebbend’,  d.w.z.  ‘Piet  is  klaar  met  eten’).  Er  bestaat  ook  een
W-resultatief  (Kepa  nik  liburuak  emana  da ‘Piet  heeft  de  boeken  van  mij
gekregen’),  evenals  een  possessieve  resultatief  die  door  Lafitte  (1979)  ‘parfait’
wordt genoemd (Kepak ogia jana du ‘Piet heeft het brood opgegeten’, d.w.z. ‘Piet
heeft  het  brood  op’).  In  tegenstelling  tot  de  echte  passieve  diathesis  laat  de
Y-resultatief de expressie van een agens toe (ogia Kepak jana da ‘het brood is op en
door Piet opgegeten’). Symmetrisch hiermee laat de X-resultatief de expressie van
een patiens toe (Kepa ogia jana da ‘Piet heeft het brood opgegeten en is daarmee
klaar’). De bezitsresultatief laat ook de expressie van een tweede complement toe:
nik ogia Kepak jana dut ‘ik zit ermee dat het brood door Piet is opgegeten’.

De expressie van diatheses en resultatieven maakt in het Baskisch ruim gebruik
van de dualiteit tussen de perifrastische vormen van ‘zijn’ en ‘hebben’. Niet-peri-
frastische werkwoordsvormen bestaan alleen bij de hulpwerkwoorden en een gering
aantal basiswerkwoorden. De resultatieve vormen onderscheiden zich van die van de
handeling onder andere door het  gebruik van een bijzondere vorm van het  deel-
woord: in de resultatief wordt het deelwoord gemarkeerd door het nominaliserende
lidwoord  -a (in  het  Eenheids-Baskisch),  waardoor  de  rol  van  het  deelwoord  als
subject-  of  objectpredicatief  wordt  onderstreept  en  een  bipropositionele  analyse
wordt  vergemakkelijkt.  Deze  benadering  wordt  verder  ondersteund  door  over-
wegingen van woordvolgorde en deelwoordcongruentie,  alsmede door de verkla-
rende waarde die zij heeft voor dubbel-ergatieve of dubbel-absolutieve constructies.

Het bezitspredikaat met ukan ‘hebben’ is onlosmakelijk verbonden met transiti-
viteit, zowel bij de resultatief (waar een alternantie met eduki ‘houden, hebben’ op-
treedt) als bij de handeling, ook in de presens (ikusten dut ‘ik zie het’, lett. ‘ik heb
het in het zicht’). Bij het adnominale bezit hanteert het Baskisch twee genitieven (op
-ren en op -ko), die in het algemeen semantisch onderscheiden worden, maar in hun
gebruik grote overeenkomsten laten zien, bijvoorbeeld in hun nominaliseerbaarheid,
hun iteratief (stapelend) gebruik, predicatief gebruik en de vorming van deelwoor-
den  van  het  prospectieve  aspect.  De mogelijkheid  genominaliseerde  genitiva  als
appositie te gebruiken plaatst de de genitiefconstructie naast een gewone adjectief-
constructie en suggereert een interpretatie van het nominaliserende lidwoord als een
soort nota genitivi.

Oud-Perzisch
In  hoofdstuk 7 worden  de  kenmerken  van  het  Oud-Perzisch  uiteengezet.  Het

Oud-Perzisch is een uitgestorven Indo-Europese taal van de Indo-Iraanse groep. De
eerste schriftelijke getuigenissen ervan gaan terug op de zesde eeuw v.C. Het schrift
is  syllabisch-alfabetisch  en  taaleigen,  al  is  het  geïnspireerd  op  het  Sumerisch-
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Akkadische spijkerschrift. Het is vrij complex met, vanuit een modern perspectief,
talrijke tekortkomingen, waardoor er soms meer dan één lezing van een tekst moge-
lijk is. Sinds de ontcijfering ervan in de negentiende eeuw kent men de taal relatief
goed, maar de beperkte hoeveelheid teksten, de zich herhalende inhoud en de soms
gebrekkige toestand van het materiaal waarop ze geschreven zijn, maken dat er nog-
al wat grijze gebieden in onze kennis van de grammatica overblijven. Ter illustratie
van deze schaarsheid zij vermeld dat het electronische tekstcorpus dat ik heb samen-
gesteld ongeveer 7000 woorden in een duizendtal verschillende vormen bevat, en
een aantal lexemen dat nog geringer is.

Het Oud-Perzisch lijkt ruwweg op een typische oude Indo-Europese taal met een
nog rijke flexiemorfologie, maar toch al vereenvoudigd vergeleken met het Vedische
Sanskriet of het Avestisch van de Gathas. De argumentstructuur lijkt onversneden
accusativisch, maar de niet-nominatieve codering van de agens in het perifrastische
perfectum is  een  voorbode  van  de  splijting  in  de  argumentstructuur  die  men in
sommige moderne Iraanse talen kan waarnemen (bijv. Koerdisch), en met parallellen
daarvan in het Indische domein (bijv. Hindi).

Op het terrein van de diathese heeft het Oud-Perzisch de oude oppositie tussen
de actieve en medio-passieve vorm gehandhaafd, maar het kent ook een verbale af-
leiding  op  -ya die  in  de  presens  als  passieve  vorm  optreedt.  De  pragmatische
functies van de passieve vorm lijken hier te wedijveren met een springlevende tech-
niek van topicalisering door middel van dislocatie van het object en opname van een
resumptief pronomen.

In bezitsconstructies vertoont het Oud-Perzisch syncretisme tussen de genitief en
de datief. Adnominaal bezit wordt uitgedrukt door de bezitter in de genitief, al dan
niet vergezeld van een nota genitivi, die ook de rol van een relatief pronomen speelt.
Predicatief bezit wordt uitgedrukt door dezelfde genitiefmarkering op de predicatief
gebruikte bezitter als bij adnominaal bezit en het facultatieve gebruik van een koppel-
werkwoord.

Het Indo-Europese synthetische perfectum is uit het Oud-Perzisch verdwenen,
met uitzondering van een enkele vorm van de optatief. De resultatieve functie hier-
van is overgenomen door een perifrase. De genitief dient ook hier voor het markeren
van de agens in het transitieve perifrastische perfectum. Dit perfectum met agens-
expressie stamt dus van een resultatief van bezit. Zonder agensterm vinden we in dit
perfectum de gewone, oorspronkelijke Y-resultatief terug; het intransitieve perfec-
tum, dat  in het  corpus heel  weinig voorkomt, komt van een Z-resultatief.  Onder
invloed van de aoristische drift laat de betekenis van het Oud-Perzische perfectum
zich in sommige voorkomens moeilijk onderscheiden van die van een eenvoudige
verleden tijd van de handeling: het perfectum gaat dan concurreren met de afstam-
meling van het oude imperfectum, dat op zijn beurt de tempus van de vertelling is
geworden, en met restjes van de oude aorist.

De verandering in het perfectum van een resultatieve duiding naar die van een
voortschrijdende handeling rechtvaardigt  de vraag naar  de diathese daarvan. Alle
wegen die ik op zoek naar een antwoord op deze vraag onderzocht heb, hebben ech-
ter aangetoond dat geen der argumenten die door onderzoekers zijn aangevoerd die
zich over deze vraag hebben gebogen, doorslaggevend is ten gunste van de bedrij-
vende dan wel lijdende vorm. Het komt mij eerder voor dat de perifrastische con-
structie, ook al is het resultatieve karakter van het perfectum tanende, nog voldoende
gevoeld wordt als een nominale predicatie, waarvan het intransitieve karakter de op-
name in een diathesis in de weg staat. Een alomvattende conclusie moge ontbreken,
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maar de tien argumenten die ik bestudeerd heb, hebben een interessant beeld opge-
leverd van de complexe relaties die er zijn tussen resultatieven die gebouwd zijn op
een bezitspredikaat en de lijdende vorm.

Elamitisch
In  hoofdstuk 8 worden  de  kenmerken  van  het  Elamitisch  uiteengezet.  Het

Elamitisch is een uitgestorven, geïsoleerde taal, waarvan de attestaties zich uitstrek-
ken over een periode van het einde van het derde millennium tot aan het einde van
het eerste millennium v.C. Elamitisch sprekende gemeenschappen leefden in contact
met de Mesopotamische beschaving en ontleenden daaraan hun spijkerschrift, dat
syllabisch van aard is met overblijfselen van een logografische component. Onder-
zoekers  onderscheiden  in  het  algemeen vier  tijdperken  in  de  uitzonderlijk  lange
bestaansgeschiedenis van de taal. Twee daarvan zijn in het bijzonder goed geattes-
teerd: het Middel-Elamitisch (ongeveer tussen de veertiende en de tiende eeuw v.C.)
en het Achaemenidische Elamitisch (van de zesde tot de vierde eeuw). Tijdens dit
laatst genoemde tijdperk was het Elamitisch een van de talen van het Perzische Rijk,
naast  het  Oud-Perzisch,  het  Babylonisch  (Laat-Akkadisch)  en  het  Aramees.  De
stukken die in het Elamitische corpus het best begrepen worden, zijn die welke een
pendant in het  Oud-Perzisch en het  Babylonisch hebben, wat het  geval is  bij  de
meerderheid van de zgn. Koninklijke Achaemenidische Inscripties. Zulke parallel-
versies  zijn  essentieel  gebleken  voor  het  ontcijferen  van  het  Achaemenidische
Elamitisch.  Zij  zijn  echter  onvoldoende  om een  goed  begrip  te  krijgen  van  het
grammaticale systeem van de taal, omdat zij beperkt van omvang zijn (net als het
Oud-Perzische corpus) en uit zich telkens herhalende stukken bestaan. Zo bevatten
Middel-Elamitische inscripties, die vooral op bakstenen zijn aangetroffen, formules
met genealogische informatie, formules die aan het gebouw zijn opgedragen, formu-
les die een vloek uitspreken over diegene die aan het bouwwerk schade mocht toe-
brengen,  en  wensspreuken voor een  lang leven  van  de  vorst  en  zijn  verwanten.
Langere  inscripties  die  van  dit  model  afwijken,  zijn  nauwelijks  te  begrijpen.  In
weerwil  van de moeilijkheid tot  goed gebruik ervan is  het  door mij  uitgewerkte
electronische  corpus  van  Elamitische  teksten  uitgebreider  dan  dat  van  het
Oud-Perzisch.  Het  bevat  circa  18000  woorden  in  ongeveer  3500  verschillende
verschijningsvormen.

Ondanks het zeer grote aantal gegevens dat in het corpus en in de literatuur ver-
zameld is, is het mij onmogelijk gebleken de argumentstructuur van het Elamitisch
nauwkeurig vast te leggen. Deze is noch strikt accusativisch, noch ergativisch (on-
danks eerdere uitingen in die richting van sommige onderzoekers), en moet op enig
moment in zijn prehistorie een actief karakter hebben gehad, zoals de rol van het
begrip bezieldheid bij de naamwoorden en de oppositie handeling-toestand bij de
werkwoorden aangeven. Het Elamitisch kent geen enkele systematische oppositie
binnen de diathesis, hoewel de tweede vervoeging, die op het predicatieve gebruik
van een ‘passief verleden deelwoord’ gebaseerd is, vormen genereert die in andere
talen met recht door een passieve verleden tijd van de handeling vertaald kunnen
worden.

Verrassend in het Elamitisch is vooral de grote verscheidenheid aan expressies
van het adnominale bezit: een constructie met ‘klassecongruentie’ (X Y-x), een geni-
tief die op -na uitgaat (X Y-sec), een inverse constructie (Y X-y), en een constructie
met nota genitivi (X link-x Y). Misschien is de nota genitivi in het Achaemenidische
Elamitisch, die dikwijls aan een invloed uit het Perzisch wordt toegeschreven, niet
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meer dan een late terugkeer van een ouder fenomeen, waaruit de klassecongruentie
verklaard zou kunnen worden. Het lijkt mij namelijk dat deze beter beschrijfbaar is
in het kader van een genitief die met het bezit congruentie vertoont. Uit de afwezig-
heid van attestaties in het Middel-Elamitisch (voor zover het mij mogelijk is hier-
over een oordeel te vormen) en de te zeldzame attestaties in het Achaemenidische
Elamitisch  (die  zich  bovendien  slecht  verhouden  met  de  parallelvormen  in  het
Oud-Perzisch)  kan  daarentegen  nauwelijks  enig  licht  geworpen  worden  op  het
predicatief bezit.

Op het gebied van de resultatieven beschikt het Elamitisch in de tweede vervoe-
ging over een klassieke Y-resultatief. Ik neem aan dat deze resultatief in het Achae-
menidische  tijdperk  minder  onder  druk  stond  van  de  aoristische  drift  dan  zijn
pendant in het Oud-Perzisch, d.w.z. het perifrastische perfectum. Het gebruik van de
tweede vervoeging met een agensterm is alleen in enkele zuiver Achaemenidische
voorkomens geattesteerd.  De toestand die uit  de handeling resulteert,  wordt  mis-
schien beter tot uitdrukking gebracht in de vierde vervoeging, die een bijzonderheid
van het Achaemenidisch is, en die ik als een possessieve resultatief wil interpreteren.
Hetzelfde gaat waarschijnlijk op voor de derde vervoeging in het Middel-Elamitisch,
hoewel men de resultatieve interpretatie bij geen enkele andere auteur zal terugvin-
den. Deze levert inderdaad een typologisch probleem op, want zij is strijdig met de
gebruikelijke interpretatie van deze vorm als ‘imperfectieve presens/futurum’ en lijkt
elke expressie van de handeling anders dan in de verleden tijd (eerste vervoeging) te
weerstaan. Om de resultatieve interpretatie van de derde vervoeging te onderbouwen
analyseer ik deze als een bezitspredicatie die uit een adnominaal bezit is afgeleid,
waarbij de syntactische bezitsrelatie omgekeerd is aan de semantische. Met andere
woorden, de taal formuleert de mededeling ‘hij heeft de brief geschreven’, d.w.z. ‘hij
heeft de brief af’ als ‘hij is degene van het schrijven van de brief’.

Vergelijking
Hoofdstuk 9 is gewijd aan een vergelijking van de drie talen met betrekking tot

de  argumentstructuur,  diathesis,  bezit  en  resultatief.  Daarin  is  een  tabel  met  44
kenmerken opgesteld die het optreden of niet van deze kenmerken in elk der drie
talen aangeeft. Aangezien het vaak moeilijk is, en vooral bij uitgestorven talen, deze
vraag met zekerheid te beantwoorden, heb ik een zekere mate van ongewisheid in de
afwegingen toegelaten.

Ondanks de totale afwezigheid van een onderlinge verwantschap, vertonen de
talen van deze studie een aantal gemeenschappelijke kenmerken. In hun argument-
structuur hebben ze alle een relatie met de ergatief, maar er is slechts een geringe
gelijkenis tussen de wel omschreven en stabiele ergativiteit in het Baskisch, de ‘zich
splijtende’ accusativiteit van het Oud-Perzisch en de zich consoliderende accusativi-
teit van het Elamitisch, welke laatste waarschijnlijk van een oudere actieve structuur
afkomstig is. Anderzijds kan men in geen der talen het bestaan van een spil van het
type X/Z of Y/Z vaststellen.

De neutrale constituentenvolgorde in de drie besproken talen is XYV, d.w.z. zij is
linksvertakkend, maar de naamwoordgroep is in wezen rechtsvertakkend, behalve in
de relatie tussen bezitter en bezit in het Baskisch, welke uitsluitend linksvertakkend
is, en in de voortzetting van de Indo-Europese linksvertakking in het Oud-Perzisch.
De drie talen kennen alle de zuiver verbale predicatie en die welke gebaseerd is op
het  predicatieve  gebruik  van  een  nominale  vorm van het  werkwoord  (het  ‘deel-
woord’),  maar alleen het  Baskisch heeft  een goed ontwikkeld systeem van hulp-
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werkwoorden.
De drie talen hebben ook een bezitsformule gemeen (X Y-sec), al is het niet de

enige. In constructies van dit type laten de drie talen alle de expressie van de bezitter
door een persoonlijk voornaamwoord toe, ondanks het feit dat het Oud-Perzisch en
het  Elamitisch  possessieve  persoonsaffixen  kennen.  Er  is  in  de  talen  een  zekere
overeenkomst tussen de possessiefconstructie en de constructie van de relatieve bij-
zin met zijn antecedent.

De drie talen kennen ook een op basis van een nominaliserend morfeem gevorm-
de genitiefconstructie zonder bezitsexpressie: het lidwoord van bepaaldheid in het
Baskisch, de nota genitivi in het Oud-Perzisch en de ‘classificeerder’ in het Elami-
tisch, drie schijnbaar verschillende, maar functioneel of diachronisch aan elkaar ver-
wante procédés.

Met betrekking tot het aspect van de resultatief vertonen de drie talen vormen
van Z- en Y-resultatieven, en ook een possessieve resultatief (in aanmerking nemen-
de  dat  de  possessieve  resultatief  en  de  Y-resultatief  met  agensexpressie  in  het
Oud-Perzisch  identiek  zijn).  Al  deze  vormen  zijn  het  voorwerp  geweest  van
beschrijvingen die ze identificeren met een ‘passief’ of met een ‘passief perfectum’.
In de door mij voorgestelde analyse komen zij echter als ‘resultatief’ naar voren (als
Y-resultatief  of  possessieve resultatief),  soms beïnvloed door de aoristische drift,
maar in geen van de gevallen zodanig dat van een diathesis sprake zou kunnen zijn.
Daarentegen bestaat er een echte passieve diathesis (zonder agensexpressie) in het
Baskisch en in het Oud-Perzisch (hier beperkt tot de presens, met een onvolledig
gegrammaticaliseerd agenscomplement). Geen der drie bestudeerde talen kent een
antipassieve diathesis in overeenstemming met mijn definitie daarvan (zoals hier-
boven al vermeld, is de zogenaamde ‘antipassief’ in het Baskisch een X-resultatief).

Naast deze gemeenschappelijke kenmerken heeft het onderzoek een aantal ken-
merken aan het licht gebracht die voor elke taal specifiek zijn. Zo zijn de volgende
kenmerken specifiek voor het Baskisch:

− Geen spoor van accusativiteit,
− Stabiliteit van de argumentstructuur,
− Minimale  rol  van  de  woordvolgorde  in  de  markering  van  syntactische

functies,
− Linksvertakking van het adnominale bezit,
− Overwegend linksvertakkende ordening van naamwoord en relatieve bijzin,
− Geen zuiver nominale predicatie (koppelwerkwoord verplicht),
− Geen possessieve persoonssuffixen,
− Sporen van adnominaal bezit volgens de formule ‘Y X’,
− Bestaan van een werkwoord ‘hebben’,
− Gebruik van de constructie met externe bezitter,
− Bestaan van een X-resultatief,
− Bestaan van een W-resultatief.

De volgende kenmerken zijn specifiek voor het Elamitisch:
− Geen spoor van ergativiteit (maar wel sporen van een actieve structuur),
− Geen middel om de centrale syntactische functies te markeren,
− Geen echte lijdende vorm,
− Geen duidelijkheid omtrent het  gebruik van een koppelwerkwoord in de
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nominale predicatie,
− Geen duidelijkheid omtrent predicatief bezit,
− Adnominaal bezit volgens de formule ‘X Y-x’,
− Adnominaal bezit volgens de formule ‘Y X-y’.

De volgende kenmerken zijn specifiek voor het Oud-Perzisch:
− Tekenen die wijzen op een splijting in de argumentstructuur,
− Gebruik van een predicatieve bezitter om het equivalent van ‘hebben’ uit te

drukken,
− Tekenen die wijzen op een ingrijpende aoristische drift.

Conclusie
De opmerkelijke  affiniteit  tussen  resultatief,  diathesis  en  bezit  wordt  in  mijn

Conclusie herbevestigd (hoofdstuk: 10). Toch ben ik van mening dat het belang van
het resultatieve aspect in de literatuur doorgaans onderschat wordt. Men houdt de
aoristische  drift  impliciet  voor  een  gegeven  feit,  men  ziet  sommige  resultatieve
vormen ten onrechte voor passiva aan en de theorie kent te veel gewicht toe aan de
semantiek van het werkwoord en de mate van ‘betrokkenheid’ van de deelnemers.

Een belangrijke rol in deze studie speelt de aoristische drift. Dank zij deze drift
gaan bepaalde werkwoordsvormen of intransitieve perifrases uitdrukking geven aan
een transitieve handeling, een soort ‘expressie van de transitief door de intransitief’,
zoals de passivistische theorie verlangt. Als de agens in de zin de thematische rol
vervult en als deze anders gecodeerd is dan een intransitief onderwerp, kan een splij-
ting in de argumentstructuur optreden.  Bovendien, als een possessieve resultatief
gevormd is met ‘hebben’, is de constructie identiek aan die van een transitief werk-
woord van handeling, wat voor dit type vormen de oorzaak van een aoristische drift
kan zijn. Hier ziet men hoe nauw argumentstructuur, diathesis, resultatief en predi-
catieve possessief met de aoristische drift verbonden zijn.

Ik stel bovendien dat de possessieve resultatief slechts op grond van een formeel
criterium gedefinieerd zou moeten worden. Deze resultatief bouwt voort op een pre-
dikaat van bezit dat uitdrukking geeft aan de toestand van een betroffene die vaak,
maar niet noodzakelijkerwijs, dezelfde is als de agens van de handeling. Een vorm
van dit type geeft potentieel uitdrukking aan twee toestanden: die van de patiens en
die van de betroffene. Al naar gelang de taal en factoren van semantische of pragma-
tische aard kan de ene toestand er meer uitspringen dan de andere.

Men kan aan het hier gepresenteerde werkstuk talrijke lijnen van verder onder  -  
zoek vastknopen. Binnen het theoretische onderzoek kan het dan gaan om de zoek-
tocht naar universalia. Kandidaten hiervoor kan men zoeken onder de implicationele
relaties die men aan de vergelijkende tabel in Sectie 9.2 kan ontlenen: op basis van
de kenmerken die de drie talen gemeen hebben, of van specifiek Baskische en Ela-
mitische kenmerken, of van de eigenschap die sommige kenmerkparen hebben en
die de talen in drie onderscheiden groepen opdelen, of tenslotte van de eigenschap
die sommige implicationele relaties hebben en die zich laten aaneenschakelen tot
een keten die op een implicationele hiërarchie gaat lijken.

Een andere lijn van onderzoek kan bestaan uit de studie van nominaliserende
morfemen en van de appositie als middelen om syntactische afhankelijkheden tot
uitdrukking te brengen. Het onderhavige onderzoek heeft ook aangetoond dat som-
mige criteria die gebruikt  zijn om resultatieve constructies te classificeren of om
diathetische constructies te definiëren, om een herbevestiging vragen. Wat betekent
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het wanneer een zin ‘uitdrukking geeft aan de toestand’ van de ene en niet van de
andere deelnemer? Wat betekent ‘semantische invariantie’ en hoe brengen wij die in
overeenstemming met de semantische functies van de diathesis? Hoe ziet een intrin-
sieke definitie van de diathetische vorm of  voice eruit? De uitweiding die aan de
X-resultatief besteed is, zou men ook als aansporing kunnen zien om te onderzoeken
of dergelijke resultatieven om een of andere goede reden zo zelden beschreven zijn,
of dat ze gewoon verwaarloosd worden.

Lijnen van onderzoek die specifiek zijn voor de ene of de andere taal worden in
mijn Conclusie aangegeven. Zij zijn er alle op gericht de bestudering van de gege-
ven taal op basis van het beschikbare materiaal te verdiepen, of dit materiaal uit te
breiden (met dialectisch materiaal of oudere stadia van het Baskisch; met bijdragen
uit het Avestisch, Vedisch en Middel-Perzisch om een beter begrip te ontwikkelen
van het  perfectum in het  Oud-Perzisch;  met een uitbreiding van het  Elamitische
corpus). Er zijn twee gissingen met betrekking tot het Elamitisch die om bijzondere
aandacht lijken te vragen: de prehistorische nota genitivi en het resultatieve karakter
van de derde vervoeging. De argumentstructuur in het Elamitisch, met inbegrip van
de erin toegepaste actantmarkeringen en de middelen ter verhoging en ter verlaging
van de valentie, bieden een bij uitstek interessante uitdaging voor nader onderzoek.
Tenslotte nog het volgende. De kaukasologie en elamologie laten een halve eeuw
van vooruitgang zien, en ik hoop vurig aan deze laatste een bijdrage te leveren. Het
moment zou wel eens gekomen kunnen zijn om het dossier van de hypothese van
een Elamitisch-Kaukasische verwantschap te heropenen, om het onmiddellijk weer
te sluiten als zou blijken dat de voorwaarden voor een wetenschappelijke benadering
van deze vraag nog altijd niet gerealiseerd zijn.


