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Samenvatting g 

Ditt boek behandelt de formele uitdrukking van concessieve bijzinnen in de talen 
vann de wereld. Zowel in de literatuur als in beschrijvende grammatica's hebben 
concessievee constructies bij lange na niet zoveel aandacht gekregen als bijvoorbeeld 
conditionelee of causale bijzinnen. Hoewel concessieve bijzinnen in veel talen op 
formelee gronden onderscheiden kunnen worden, delen ze ook vaak een serie 
syntactischee eigenschappen met andere adverbiale bijzinnen. In deze gevallen 
kunnenn ze slechts op semantische gronden worden onderscheiden van bijvoorbeeld 
conditionele,, causale of temporele zinnen. 

InIn deze studie ligt de nadruk op de systematische correlaties tussen de seman-
tischetische subtypes van concessieve bijzinnen van het algemene type in (1) enerzijds, 
enn de wijze waarop dit soort zinnen wordt uitgedrukt anderzijds. 

(1)) Hoewelp,q 

Hett kader van de Functionele Grammatica (FG) vormt het theoretische 
uitgangspuntt van dit boek, met name het deel binnen deze theorie dat de hiërar-
chischee of gelaagde discourse-structuur betreft (Dik 1989,1997; Hengeveld 1989, 
1990,, 1992, i997ab\ Crevels 1994, 1998). FG levert de basis voor de semantische 
subclassificatiee van concessieve bijzinnen die ten grondslag ligt aan het onderhavige 
onderzoek. . 

Afgezienn van de Inleiding in Hoofdstuk 1 en de Conclusie in Hoofdstuk 10, 
bestaatt dit boek uit twee delen: Deel I Theorie en Deel II Typologie. De hoofd-
stukkenn zijn als volgt ingedeeld: Hoofdstukken 2-4 bevatten een theoretische 
benaderingg van concessieve bijzinnen. Hoofdstukken 5-9 zijn gewijd aan de 
resultatenn van het typologische onderzoek en de daarop volgende toetsing van een 
zestall  hypotheses. 

Hoofdstukk 2 bevat een kort overzicht van de aspecten van FG die relevant zijn 
voorr deze studie, zoals met name de gelaagde discourse-structuur. Hoofdstukken 3 
enn 4 behandelen respectievelijk de semantische en formele eigenschappen van 
concessievee bijzinnen. 

Inn Hoofdstuk 3 wordt het semantische domein van concessie afgebakend door 
concessievenn te contrasteren met adversatieven, concessief-conditionelen en cau-
salen.. Voorts worden de overeenkomsten tussen FG's gelaagde discourse-structuur 
enn Sweetser's (1990) 'domeinen-benadering' behandeld op basis van vier ver-
schillendee semantische types van concessieve bijzinnen. Op basis hiervan worden 
er,, al naar gelang het semantische niveau waartoe de concessieve constructies 
behoren,, in/iouds-concessieven, epistemische concessieven, taalhandelings-conces-
sievenn en textuele concessieven onderscheiden. Aan de hand van een aantal testen 
wordtt aangetoond dat de verschillende semantische subtypes zich inderdaad ook 
semantischh en/of syntactisch verschillend gedragen. 
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Inn Hoofdstuk 4 wordt ingegaan op drie verschillende strategieën om zinnen in 
concessievee constructies met elkaar te verbinden: subordinatie, adverbiale appositie 
enn coördinatie. Om te kunnen testen of een voegwoord een subordinator, een 
adverbiaall  voegwoord of een coördinator is, zijn twee taalonafhankelijke criteria 
geformuleerdd en getest opeen aantal concessieve voegwoorden van de talen uit de 
steekproef.. Deze criteria zijn valide parameters gebleken voor de classificatie van 
verbindingsstrategieënn in de talen van de wereld. 

Hoofdstukk 5 bevat een kort overzicht van de hypotheses die in de Hoofdstukken 
6-99 worden getoetst aan de data van de talen uit de steekproef. De basis voor elke 
hypothesee wordt gevormd door de hiërarchie in (2), die weer is gebaseerd op de 
classificatiee van concessieve relaties zoals die wordt gegeven in Hoofdstuk 3 en de 
theoretischee basis daarvan zoals besproken in Hoofdstuk 2. 

(2)) Inhouds-niveau > Epistemisch niveau > Taalhandelings-niveau > Tekst-niveau 

Tenslottee wordt er ingegaan op de wijze waarop de talen uit de steekproef zijn 
geselecteerdd en de wijze waarop de data zijn verzameld. 

Hoofdstukk 6 bespreekt het subordinatie-coördinatie continuüm. Er wordt 
aangetoondd dat er een cross-linguïstische correlatie bestaat tussen het semantische 
niveauu waarop concessieve constructies worden geuit en de zinsverbindende 
strategieënn die hiertoe worden aangewend. Hoe hoger het semantische niveau, hoe 
aannemelijkerr het is dat er een coördinerende strategie wordt gekozen. Bovendien 
latenn de data zien dat er wat betreft de niet-coördinerende strategieën (subordina-
tiee en adverbiale appositie) ook een correlatie bestaat tussen de verschillende 
semantischee niveaus en het distributie-patroon van gesubordineerde constructies 
enn constructies waarin adverbiale appositie een rol speelt: hoe hoger het seman-
tischee niveau, hoe groter de kans dat de concessieve relatie uitgedrukt zal worden 
doorr middel van adverbiale appositie. 

Inn Hoofdstuk 7 ligt de nadruk op syndetische versus asyndetische verbinding. 
Dee data die in dit hoofdstuk worden besproken tonen aan dat er een cross-
linguïstischee correlatie is tussen het semantische niveau waarop een concessieve 
constructiee wordt geuit en de aan- of afwezigheid van een concessief voegwoord 
inn de constructie: hoe hoger het semantische niveau, hoe aannemelijker het is dat 
asyndetischee middelen gebruikt worden om de concessieve constructie te uiten. 

Hoofdstukk 8 behandelt de distributie van afhankelijke en onafhankelijke werk-
woordsvormenn in concessieve bijzinnen. Afhankelijke werkwoordsvormen kunnen 
gedefinieerdd worden als vormen die slechts in bijzinnen kunnen voorkomen, 
terwijll  onafhankelijke werkwoordsvormen ook in hoofdzinnen voorkomen. Het 
blijk tt echter dat talen die zowel over afhankelijke als onafhankelijke werkwoords-
vormenn beschikken, opvallend consistent zijn in hun keuze voor een bepaalde stra-
tegie.. De verwachting dat onafhankelijke werkwoordsvormen op de hogere seman-
tischee niveaus zouden voorkomen is niet bevestigd voor de talen uit de steekproef, 
aangezienn deze talen dezelfde strategie gebruiken op alle semantische niveaus. 

Hoofdstukk 9 is gewijd aan de lexicale contiguïteit van concessieve voegwoorden. 
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Dee observatie dat concessieve voegwoorden alleen constructies op verschillende 
semantischee niveas kunnen inleiden als deze niveaus aangrenzende categorieën 
vormenn in hiërarchie (2), wordt volledig door de typologische data bevestigd. 

Inn hoofdstuk 10 wordt getoond hoe de feiten met betrekking tot de zinsverbin-
dendee strategieën en de concessieve voegwoorden in elkaar grijpen en worden de 
theoretischee implicaties van de voorgaande hoofdstukken met elkaar in verband 
gebracht. . 




