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Samenvatting 

Generatieve grammatici hebben doorgaans een tamelijk rigide opvatting over de 
syntactische structuur van zinnen: aan zinnen wordt zoveel mogelijk een 
gelijksoortige structuur toegekend. Wanneer bijvoorbeeld een deel van de structuur in 
de ene vraagzin niet meteen zichtbaar is in de andere vraagzin, wordt aangenomen dat 
deze structuur "onzichtbaar" aanwezig is. Dit proefschrift gaat in tegen deze visie op 
zinsstructuur. Centraal staat de hypothese dat een reeks van syntactische 
verschijnselen veroorzaakt wordt door de afwezigheid van structuur die normaal 
gesproken wel aanwezig is. 

Een voorbeeld uit hoofdstuk 1 van dit proefschrift zal dit verduidelijken. De 
Engelse vraagzin begint met een vraagwoord. In afwezigheid van andere 
hulpwerkwoorden zoals will ('zal') of have ('hebben') wordt dit vraagwoord gevolgd 
door een vorm van het hulpwerkwoord do ('doen') en het onderwerp. Voorbeelden 
worden gegeven in (la) en (lb). Opvallend is dat do niet opduikt wanneer het 
vraagwoord het onderwerp van de zin is, zoals in voorbeeld (lc). 

( 1 ) a. Who did he meet yesterday? 
'Wie ontmoette hij gisteren?' 

b. When did he meet him? 
'Wanneer ontmoette hij hem?' 

c. Who met him yesterday? 
'Wie ontmoette hem gisteren?' 

Laten we deze vraagzinnen eerst eens vergelijken met de corresponderende 
mededelende zin in (2). De volgorde van de zinsdelen in deze voorbeeldzin is als 
volgt: onderwerp (he) - hoofdwerkwoord (met) - lijdend voorwerp {him) -
bijwoordelijke bepaling (yesterday). 

(2) He met him yesterday. 
'Hij ontmoette hem gisteren.' 

In het schema in (3) zijn deze zinsdelen genummerd. Het onderwerp staat op positie 
1, het hoofdwerkwoord op positie 2, het lijdend voorwerp op positie 3 en de 
bijwoordelijke bepaling op positie 4. 

(3) 
he met him yesterday 

1 2 3 4 

Zoals het schema in (3) correspondeert met zin (2), komt het schema in (4) overeen 
met zin (la). Het schema in (4) is zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht 
met schema (3): het onderwerp staat nog steeds op positie 1, het hoofdwerkwoord 
(dat veranderd is van een persoonsvorm in een infinitief) op positie 2 en de 
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bijwoordelijke bepaling op positie 4. Positie 3 is ongevuld. Dit wordt veroorzaakt 
door het feit dat het lijdend voorwerp is gerealiseerd als een vraagwoord. 
Vraagwoorden staan in het Engels, zoals we reeds opgemerkt hebben, op de eerste 
positie in de zin. In schema (4) is dit positie X. Jarenlang onderzoek naar een 
verscheidenheid van syntactische verschijnselen heeft aannemelijk gemaakt dat de 
aanwezigheid van een positie als positie X leidt tot de verwezenlijking van een 
tweede positie, hier positie Y genoemd. Deze positie wordt in schema (4) door did 
bezet. Laten we aannemen dat did opduikt, omdat positie Y anders onbezet zou zijn. 

(4) 

who did he meet yesterday 
X Y 1 2 3 4 

Dit verklaart meteen waarom did niet gebruikt wordt in mededelende zinnen zoals die 
in (2). In het corresponderende schema in (3) zien we dat positie X afwezig is bij 
gebrek aan een vraagwoord dat deze positie afdwingt. Als gevolg hiervan is ook 
positie Y afwezig. Deze positie wordt immers alleen gerealiseerd als positie X dat 
ook is. In structuren zonder positie Y is did nutteloos en zal daarom niet 
uitgesproken worden. 

Zin (lb) correspondeert met het schema in (5). Dit schema lijkt sterk op dat 
in (4). Dit keer is positie 4 onbezet, omdat het vraagwoord de functie van 
bijwoordelijke bepaling heeft. Net als in (4) verschijnt het vraagwoord op positie X 
en did op positie Y. 

(5) 
when did he meet him -

X Y 1 2 3 4 

We kunnen de voorlopige conclusie trekken dat vraagzinnen twee posities meer 
bevatten dan mededelende zinnen. 

De vraag is nu hoe zin (lc) geanalyseerd zou moeten worden. Als we 
zinsstructuur op een rigide manier benaderen, dan zouden alle vraagzinnen twee 
posities meer hebben dan de corresponderende mededelende zin. Dit zou betekenen 
dat, zoals doorgaans wordt aangenomen, zin (lc) de structuur in (6) heeft. Het 
vraagwoord staat wederom op positie X, het hoofdwerkwoord op positie 2, het 
lijdend voorwerp op positie 3 en de bijwoordelijke bepaling op positie 4. Positie 1 
is leeg, omdat het onderwerp een vraagwoord is. Tot zover is alles zoals we zouden 
verwachten. Positie Y stelt ons echter voor problemen. In eerdere schema's werd 
deze positie gevuld door het hulpwerkwoord did. Preciezer: we hebben gesteld dat did 
verschijnt om te voorkomen dat positie Y ongevuld blijft. Als gevolg hiervan pleit 
de afwezigheid van did voor de afwezigheid van positie Y. 

(6) 
who - - met him yesterday 

X Y 1 2 3 4 
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Een alternatieve structuur voor zin (lc) is gegeven in (7). Deze structuur 
komt volledig overeen met die van mededelende zinnen gegeven in schema (3): het 
onderwerp staat op positie 1, het hoofdwerkwoord op positie 2, het lijdend voorwerp 
op positie 3 en de bijwoordelijke bepaling op positie 4. Als deze structuur correct is, 
dan is het duidelijk waarom did niet gebruikt wordt in combinatie met een 
vraagwoord dat de functie van onderwerp heeft: er is geen positie aanwezig waarop 
dit hulpwerkwoord zou kunnen staan. 

(7) 
who met him yesterday 

1 2 3 4 

De vraag blijft natuurlijk waarom de posities X en Y afwezig zouden zijn in 
structuur (7). Het voor de hand liggende antwoord is dat de posities X en Y alleen 
aanwezig zijn als dit nodig is om het vraagwoord op de eerste positie in de zin te 
laten staan. We zien in schema (7) dat positie 1, de positie waarop het onderwerp 
gewoonlijk staat, in afwezigheid van de posities X en Y de eerste positie in de zin 
is. Een vraagwoord in deze positie zal daarom, zoals in schema (7), het eerste 
element in de zin zijn. Dit is precies wat het Engels vereist. 

Indien het vraagwoord een andere functie dan die van onderwerp bekleedt, dan 
zijn de posities X en Y wel noodzakelijk om het vraagwoord als eerste element in de 
zin te laten verschijnen. Als de posities X en Y niet aanwezig waren in structuur (4), 
dan zou alleen positie 3 beschikbaar zijn voor het vraagwoord, zoals in structuur (8). 
Positie 3 is echter duidelijk niet de eerste positie in de zin. 

he met who yesterday 

1 2 3 4 

(8) 

Hetzelfde geldt voor structuur (5). In afwezigheid van positie X zal het vraagwoord 
when uitgesproken moeten worden op positie 4, zoals in schema (9). Ook deze 
positie is duidelijk niet zinsinitieel. 

(9) 
he met him when 

1 2 3 4 

Kortom, een flexibele kijk op de structuur van vraagzinnen leidt tot een natuurlijke 
verklaring voor de distributie van het hulpwerkwoord do, terwijl een rigide aanpak 
eerder vragen oproept. 

Ook in andere contexten en andere talen gedraagt het onderwerp zich vaak 
anders dan andere zinsdelen. Een reeks voorbeelden hiervan wordt besproken en 
geanalyseerd in dit proefschrift. Laten we hier eerst kort ingaan op één van deze 
voorbeelden. Het betreft wederom een Engels verschijnsel. Voorbeeld (10) is een 
vraagzin die bestaat uit een hoofd- en een bijzin. Het wonderlijke aan deze specifieke 
zin is dat het vraagwoord in de hoofdzin geïnterpreteerd moet worden als het lijdend 
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voorwerp in de bijzin. In dit geval mag het voegwoord that uitgesproken worden, 
maar het hoeft niet. 

(10) Who do you think (that) he will meet tomorrow? 
'Wie denk je dat hij morgen zal ontmoeten?' 

Dit laatste is niet zo vreemd, omdat ook in de corresponderende mededelende zin het 
voegwoord that optioneel is: 

(11) I think (that) he will meet him tomorrow. 
'Ik denk dat hij hem morgen zal ontmoeten.' 

Opmerkelijk genoeg sluiten complexe vraagzinnen waarin het vraagwoord in de 
hoofdzin geïnterpreteerd moet worden als het onderwerp van de bijzin, het gebruik 
van het voegwoord that uit. De voorbeeldzinnen in (12) illustreren dit. De asterisk 
geeft aan dat zin ( 12a) ongrammaticaal is. 

(12) a. *Who do you think that will meet him tomorrow? 
b. Who do you think will meet him tomorrow? 

'Wie denk je dat hem morgen zal ontmoeten?' 

Stel nu dat de bijzin over meer posities beschikt wanneer het wel een voegwoord 
bevat dan wanneer dit niet het geval is. Dit stelt ons in staat de verplichte 
afwezigheid van het voegwoord in (12) te wijten aan het feit dat de extra structuur die 
nodig is om dit voegwoord te kunnen huisvesten niet te verenigen is met het feit dat 
het vraagwoord in de hoofdzin geïnterpreteerd dient te worden als onderwerp in de 
bijzin. De precieze uitwerking van dit idee is te vinden in hoofdstuk 4 van dit 
proefschrift. Hier is het voldoende om op te merken dat een vraagwoord met de 
functie van onderwerp wederom leidt tot een kleinere structuur dan normaal. In 
kleinere structuren is er minder plaats voor woorden dan in grotere, wat ten koste 
gaat van elementen als het hulpwerkwoord do of het voegwoord that. 

Niet alleen vraagwoorden, maar ook betrekkelijke voornaamwoorden gedragen 
zich opmerkelijk als ze de functie van onderwerp vervullen. In hoofdstuk 3 wordt 
hier in detail op ingegaan. Wederom kan een kleinere zinsstructuur hiervoor 
verantwoordelijk worden gehouden. Verder wordt in hoofdstuk 3 een algemene 
analyse gegeven van de linkerperiferie van de betrekkelijke bijzin. Ingegaan wordt 
bijvoorbeeld op het feit dat betrekkelijke bijzinnen soms geïntroduceerd worden door 
een betrekkelijk voornaamwoord, zoals in het Nederlandse voorbeeld in (13a). In 
andere gevallen begint de betrekkelijke bijzin met een voegwoord, zoals in het 
Franse voorbeeld in (13b) (let op: zoals reeds in de jaren zeventig door Richard 
Kayne is opgemerkt, dient het element que in (13b) niet als betrekkelijk 
voornaamwoord geanalyseerd te worden). Tenslotte zijn soms ook beide elementen te 
vinden aan het begin van de betrekkelijke bijzin. Voorbeelden van dit laatste treffen 
we aan in variëteiten van het Nederlands zoals het dialect van Aarschot en het 
Middelnederlands. In het Aarschots en het Middelnederlands mag het betrekkelijk 
voornaamwoord gevolgd worden door het voegwoord, hoewel dit niet verplicht is. 
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(13) a. de man die ik heb gezien. 
b. l'homme que j'ai vu. 
c. de man die (dat) ik heb gezien. 

(Standaardnederlands) 
(standaardfrans) 
(Aarschots, Middelnederlands) 

Eerder hebben we opgemerkt dat, indien nodig, de posities X en Y beschikbaar zijn 
voor syntactisch materiaal in het domein dat voorafgaat aan positie 1 (de 
onderwerpspositie). Laten we aannemen dat het betrekkelijk voornaamwoord, net als 
het vraagwoord in de schema's (4) en (5), op positie X staat. Dan houden we positie 
Y over voor het andere element: het voegwoord. Zoals we in schema (14) duidelijk 
zien, worden de elementen op de posities X en Y niet altijd uitgesproken. 

(14) 
Standaardnederlands: die dat ik heb gezien 
Frans: QU] que j'ai vu 
Aarschots, Middelnederlands: die (dat) ik heb gezien 

X Y positie 1 en hoger 

Het feit dat het voegwoord dat in het Nederlands niet uitgesproken wordt, is 
opmerkelijk, omdat we tijdens de bespreking van Engelse vraagzinnen hebben gezien 
dat positie Y juist uitgesproken dient te worden. Echter, in tegenstelling tot het 
Engelse hulpwerkwoord do, dat tijdsinformatie bevat (onvoltooid verleden tijd in het 
geval van de vorm did), draagt het voegwoord dat niets bij aan de betekenis van de 
betrekkelijke bijzin. Daarom kan dit element als overtollig beschouwd worden. 
Overtolligheid blijkt een grond voor deletie. Ook betrekkelijke voornaamwoorden 
kunnen overtollig zijn, namelijk als ze geen geslachts- of getalsinformatie bevatten, 
zoals het Franse qui. Het Nederlandse die, daarentegen, bevat deze informatie wel. 
Dit blijkt als we ons realiseren dat het alleen gebruikt kan worden als het antecedent 
niet-onzijdig en/of meervoudig is (ter illustratie: het kind die ik heb gezien is 
ongrammaticaal). Kortom, het Nederlandse betrekkelijke voornaamwoord die is niet 
overtollig en moet daarom uitgesproken worden. 

Tot zover hebben we de volgende twee syntactische principes ontdekt: 

PRINCIPE A: Posities moeten uitgesproken worden (in het bijzonder 
positie Y). 

PRINCIPE B: Overtollig materiaal mag niet uitgesproken worden. 

Deze principes blijken actief te zijn in een verscheidenheid aan talen, mogelijkerwijs 
in alle talen. Ze hebben echter niet in elke taal een even grote invloed. In het 
Standaardnederlands, bijvoorbeeld, is PRINCIPE B belangrijker dan PRINCIPE A, 
getuige de deletie van het voegwoord dat. In het Aarschots en het Middelnederlands, 
daarentegen, duidt de optionaliteit van het voegwoord in de betrekkelijke bijzin erop 
dat beide principes even belangrijk zijn. 

Het Frans is nog steeds mysterieus: waarom wordt het voegwoord que niet 
net als het voornaamwoord qui weggelaten? Que draagt immers niets bij aan de 
betekenis van de bijzin en is daarom overtollig. Het zou kunnen dat dat dit ligt aan 
het feit dat PRINCIPE A belangrijker is in deze taal dan PRINCIPE B. In hoofdstuk 3 
wordt echter betoogd dat er iets complexers aan de hand is. Het Franse patroon in 
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(14) is eerder te wijten aan het feit dat het hieronder gegeven PRINCIPE C 
belangrijker is dan PRINCIPE B. 

PRINCIPE C: Bijzinnen beginnen met een voegwoord. 

Een voorbeeld als (15) illustreert het bestaansrecht van PRINCIPE C. In dit voorbeeld 
gaat het betrekkelijk voornaamwoord qui vergezeld van het voorzetsel avec ('met'). 

(15) la femme avec qui j'ai dansé 
'de vrouw met wie ik heb gedanst' 

De structuur van dit voorbeeld is gegeven in schema (16). Vergelijk deze structuur 
met die van voorbeeld (13b), ook gegeven in het schema. Omdat het voorzetsel avec 
bijdraagt aan de interpretatie van de bijzin, kan avec qui niet worden weggelaten. 
Dientengevolge is het onmogelijk om te voldoen aan PRINCIPE C. Avec qui staat 
immers op de eerste positie in de zin. Stel nu dat een principe genegeerd mag worden 
als het onmogelijk is om het te bevredigen. Als we, omdat het niet anders kan, 
PRINCIPE C mogen negeren, dan is het mogelijk om het voegwoord weg te laten. 
Het feit dat dit ook werkelijk gebeurt in het Frans, toont aan dat PRINCIPE B 
belangrijker is dan PRINCIPE A in deze taal, net als in het Standaardnederlands. 

(16) 
avec qui que j'ai dansé 

qui que j'ai vu 
X Y positie 1 en hoger 

Langzamerhand wordt het duidelijk dat de syntaxis van een taal gezien kan 
worden als een samenspel van principes die elkaar kunnen tegenwerken. De 
belangrijkheid die aan de individuele principes wordt toegekend, bepaalt of 
bijvoorbeeld een voegwoord wel of niet uitgesproken dient te worden in een bepaalde 
context. Het aantrekkelijke is dat we kunnen aannemen dat talen over dezelfde 
principes beschikken en dat het verschil tussen talen geweten kan worden aan de 
belangrijkheid die per taal aan elk van deze principes wordt gehecht. Elke denkbare 
hiërarchie van de aangenomen principes definieert een mogelijke taal. Aldus doet een 
analyse van een individuele taal voorspellingen omtrent de mogelijke eigenschappen 
van andere talen. Als we de hiërarchie van bijvoorbeeld het Engels nemen en 
veranderen, dan defineert deze nieuwe hiërarchie een andere taal dan het Engels. De 
voorspelling is nu dat deze taal een mogelijke natuurlijke taal is. Het is ondoenlijk 
om, zelfs als we elke taal zouden kennen die op dit moment ergens in de wereld 
gesproken wordt, te controleren of elke voorspelde taal ook een mogelijke taal is. 
Het ligt namelijk voor de hand dat slechts een klein deel van de mogelijke talen ook 
een op dit moment daadwerkelijk gesproken taal is. Wel kunnen we het een en ander 
aannemelijk maken door onze theorie te testen aan de hand van de talen die 
daadwerkelijk bestaan of bestaan hebben. Vandaar dat dit proefschrift een 
taalvergelijkend karakter heeft. 

De gedachte dat talen zich laten beschrijven in termen van hiërarchisch 
geordende principes is de kern van de Optimaliteitstheorie. Deze door Paul 
Smolensky en Alan Prince aan het begin van de jaren negentig geïntroduceerde 
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theorie wordt besproken in hoofdstuk 1. De naam Optimaliteitstheorie is te danken 
aan het feit dat steeds een verzameling mogelijke structuren wordt bekeken om de 
beste structuur eruit te halen. Het Franse voorbeeld in (13b), bijvoorbeeld, is 
grammaticaal omdat structuur 3 in schema (17) het meest in overeenstemming is 
met de aanname dat PRINCIPE C belangrijker is dan PRINCIPE B en PRINCIPE B 
belangrijker is dan PRINCIPE A in het Frans. Structuur 3 is de enige van de vier 
gegeven mogelijkheden die PRINCIPE C niet schendt. Dat structuur 3 evenwel 
PRINCIPE B schendt, is irrelevant, omdat PRINCIPE B minder belangrijk is dan 
PRINCIPE C. Kortom, structuren mogen principes schenden zolang ze dat maar zo 
minimaal mogelijk doen. 

(17) 
Structuur 1: qui que j'ai vu PRINCIPE C 
Structuur 2: qui oue j'ai vu PRINCIPE C 
Structuur 3: n m que j'ai vu PRINCIPE B 
Structuur 4: QM] gnjg j 'ai vu PRINCIPE C 

X Y pos. 1 en hoger belangrijkste geschonden principe 

Hoofdstuk 2 bevat een onderzoek naar de precieze eigenschappen die 
toegekend moeten worden aan een model van de syntaxis van natuurlijke taal dat 
gebaseerd is op de Optimaliteitstheorie. Op een reeks van vragen wordt nader 
ingegaan. Hoe worden de structuren gevormd die met elkaar vergeleken worden? Hoe 
flexibel is zinsstructuur? Bestaan er syntactische principes die nooit geschonden 
mogen worden? Welke structuren mogen met elkaar vergeleken worden? Hoe groot 
is de potentiële beschrijvende kracht van het optimaliteitssysteem? Deze en andere 
vragen leiden uiteindelijk tot de introductie van het Derivaties & Evaluaties model, 
een syntactisch model waarin niet alleen op de evaluatie van structuren (zoals in 
(17)) wordt ingegaan, maar ook op de herkomst (de afleiding, de derivatie) van deze 
structuren. 

De werking van dit model wordt verder geïllustreerd, getest en aangepast in 
de hoofdstukken 3-5 op basis van een studie naar het syntactische gedrag van het 
onderwerp en het voegwoord in verschillende contexten en verschillende talen. 
Illustraties van het soort verschijnselen dat wordt behandeld in de hoofdstukken 3 en 
4 zijn hierboven gegeven. Laten we daarom eindigen met een voorbeeld uit het tot 
nog toe onbesproken hoofdstuk 5. 

Hoofdstuk 5 is gewijd aan een aantal eigenschappen van Stilistische Inversie, 
een Franse constructie die zich kenmerkt door het feit dat het onderwerp volgt op het 
werkwoordscluster, terwijl het normaal gesproken eraan voorafgaat. Deze constructie 
komt in allerlei zinstypen voor. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op Stilistische 
Inversie in de meeste van deze zinstypen. Hier zullen we ons concentreren op 
betrekkelijke bijzinnen. Een voorbeeld van Stilistische Inversie is gegeven in (18a). 
Vergelijk de positie van het onderwerp in (18a) met die van zijn tegenhanger in 
(18b). Voor het gemak is het onderwerp onderstreept in deze en volgende 
voorbeelden. 

(18) a. Il a visité l'endroit où se sont rencontrés ses parents, 
b. Il a visité l'endroit où ses parents se sont rencontrés. 
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'Hij heeft de plek bezocht waar zijn ouders elkaar hebben ontmoet.' 

Het voorbeeld in (19a), dat ongrammaticaal is, illustreert dat het onderwerp niet mag 
volgen op het werkwoordscluster als er geen ander zinsdeel aanwezig is dat 
voorafgaat aan dit cluster. De voorbeeldzin in (19b), daarentegen, waarin het 
onderwerp netjes voorafgaat aan het werkwoordscluster, is wel grammaticaal. 

(19) a. *Se sont rencontrés ses parents à Paris, 
b. Ses parents se sont rencontrés à Paris. 

'Zijn ouders hebben elkaar in Parijs ontmoet.' 

Het is gebruikelijk om aan voorbeeldzin (18b) de structuur toe te kennen die is 
gegeven in schema (20). Evenals in schema (16) (bovenste regel) staat het 
betrekkelijk voornaamwoord où op positie X, positie Y is leeg en de rest van de 
bijzin staat op de posities 1 en hoger. 

(20) 

où - ses Daren ts se sont rencontrés 
X Y 1 positie 2 en hoger 

Een rigide visie op zinsstructuur zou leiden tot de aanname dat betrekkelijke 
voornaamwoorden in alle gevallen op positie X staan. Als gevolg hiervan moeten 
we aan voorbeeldzin (18a) de structuur in schema (21) toekennen. 

(21) 

où - - se sont rencontrés ses Darents 

X Y 1 positie 2 en hoger 

In schema (21) is positie 1 leeg. Dit is onverwacht, omdat in het normale geval deze 
positie niet leeg mag zijn. In schema (22) wordt de structuur van de voorbeeldzinnen 
in (19) gegeven. De ongrammaticaliteit van voorbeeld (19a) (structuur 1 in schema 
(22)) is duidelijk te wijten aan het feit dat positie 1 ongevuld is. 

(22) 

Structuur 1 (ongrammaticaal): - se sont rencontrés ses Darents 
Structuur 2 (grammaticaal): ses parents se sont rencontrés 

1 positie 2 en hoger 

Als we toch willen volhouden dat voorbeeld (18a) de structuur in (21) heeft, dan 
moeten we het volgende principe aannemen: 

Principe: Als positie X gevuld is met syntactisch materiaal, dan 
mag positie 1 leeg blijven. 
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Dit principe, dat door de jaren heen in tal van taalkundige publicaties is 
aangenomen, is in zekere zin vreemd. We verbinden nu eigenschappen van de ene 
positie aan eigenschappen van een andere positie. Het is zou veel eenvoudiger zijn 
als we simpelweg zouden kunnen stellen dat positie 1 gevuld moet zijn. 

PRINCIPE D: Positie 1 moet gevuld zijn. 

In de bespreking van Engelse vraagzinnen hierboven stelden we dat vraagwoorden op 
de meest linkse positie in de (bij)zin moeten staan. Dat kan positie X zijn, maar ook 
positie 1. In het laatste geval moeten de posities X en Y afwezig zijn. Laten we 
aannemen dat hetzelfde geldt voor betrekkelijke voornaamwoorden. Aldus is het 
mogelijk dat où in (18a) op positie 1 staat, zoals in schema (23). Deze structuur is 
in overeenstemming met PRINCIPE D en daarom grammaticaal. Structuur 1 in 
schema (22), daarentegen, bevat een lege positie 1. Als gevolg hiervan schendt deze 
structuur PRINCIPE D en is zij ongrammaticaal. Structuur 2 in hetzelfde schema 
bevat een onderwerp op positie 1, bevredigt zo PRINCIPE D en is daarom 
grammaticaal. Kortom, we doen de juiste voorspellingen. 

(23) 

ou se sont rencontres ses parents 

1 I positie 2 en hoger 

We hebben nu aan voorbeeld (18a) een kleinere structuur toegekend dan aan 
voorbeeld (18b). In deze kleinere structuur ontbreken de posities X en Y. In 
hoofdstuk 5 wordt deze hypothese bevestigd door een reeks van observaties. Laten 
we hier één van deze observaties kort bespreken. 

Een van de voorspellingen die we doen is dat wanneer Stilistische Inversie 
optreedt in een bijzin die geïntroduceerd wordt door een voegwoord, zoals in (24a), 
het voegwoord zich moet gedragen als een eenheid met de persoonsvorm. Waarom 
we deze voorspelling doen, wordt precies geformuleerd in hoofdstuk 5. Hier is het 
voldoende in te zien dat dit zo is omdat de positie Y niet aanwezig is in de kleinere 
zinsstructuur die Stilistische Inversie kenmerkt. Het enige alternatief voor het 
voegwoord is dan om op het werkwoord 'geplakt' te worden. Dit is niet uniek voor 
Stilistische Inversie in het Frans. Ook in een taal als het Iers vormen voegwoorden 
een eenheid met de persoonsvorm. In voorbeeld (24b), daarentegen, is het voegwoord 
autonoom en staat het op positie Y, zoals weergegeven in de schema's (14), (16) en 
(17). 

(24) a. l'homme qu'a rencontré André 
b. l'homme qu'André a rencontré 

'de man die André heeft ontmoet' 

Dit leidt tot de nog toe niet eerder gedane voorspelling dat het onmogelijk zou 
moeten zijn om elementen te plaatsen tussen het voegwoord en de persoonsvorm in 
(24a), omdat deze twee elementen een eenheid vormen. In (24b) kan dit wel, zoals de 
voorbeelden in (25) aantonen. Een adverbiale bepaling als de temps en temps ('af en 
toe') is vrij om ergens tussen het voegwoord que en de persoonsvorm a te staan. 
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(25) a. l'homme que, de temps en temps, André a rencontré 
b. l'homme qu'André, de temps en temps, a rencontré 

'de man die André af en toe heeft ontmoet.' 

Zoals gezegd zou dit niet moeten kunnen in het geval van Stilistische Inversie. De 
ongrammaticaliteit van voorbeeld (26), waarin de temps en temps tussen het 
voegwoord en het werkwoord staat, illustreert dat deze voorspelling uitkomt. 

(26) *l'homme que, de temps en temps, a rencoptré André 
'de man die André af en toe heeft ontmoet.' 

Het voegwoord que vormt dus inderdaad een eenheid met de persoonsvorm in 
Stilistische Inversie. Zo blijkt wederom dat in een kleinere zinsstructuur doorgaans 
minder plaats is voor extra woorden of woordgroepen, hetgeen de juistheid van een 
flexibeler kijk op zinsstructuur des te aannemelijker maakt. 




