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33 Eén vorm, één betekenis? Een case study naar vragend en 
relatiefrelatief gebruik van which en what 

3.11 INLEIDIN G 

Hoofdstukk drie is een studie naar variatie tussen which and what. Variatie 

impliceertt dat er contexten̂ zijn waarin zowel which als what gebruikt zou 

kunnenn worden. Het is echter een bekend feit dat which en what in veel 

contextenn niet uitwisselbaar zijn (zie Karlberg 1954, Poutsma 1916: 944-1010, 

Quirkk et ai. 1985: 365-371, 1056-1120, 1244-1260; voortaan ook: K, P and 

Q). . 
Inn sommige vraagzinnen kunnen which en what probleemloos uitgewisseld 

worden. . 

(43)) Which/what star are you looking at (KI 8)? 

Err zijn ook vraagzinnen die slechts het gebruik van één van beide toestaan: 

(44)) Which hand do people usually write with (K21)? 

(45)) What eye can stand such a sight (K21)? 

Inn andere vraagzinnen zijn beide mogelijk, maar met een verschil in 

interpretatie: : 

(46)) What\ her husband? 

(47)) Which is her husband? 

Inn relatieve zinnen komt het veel minder vaak voor dat zowel which als what 

gebruiktt kunnen worden. In het algemeen is het gebruik van which beperkt tot 

** Het begrip context in dit hoofdstuk is vergelijkbaar met het begrip zin. Context is een verzamelnaam voor 

stukkenn gesproken of geschreven tekst van verschillende grootte, zoals een enkelvoudige (deel-}zinT een 

samengesteldee zin, of een aantal zinnen. 
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relatievee zinnen met een antecedent, terwijl what wordt gebruik als relativum 

mett ingesloten antecedent: 

(48)) The rain washed away the track, which prevented the trains from 

runningg (P972). 

(49)) The Bible, which has been retranslated, remains a bestseller (Q1247). 

(50)) What can i be cured must be endured (P988). 

Err zijn echter contexten waarin als relativum met ingesloten antecedent zowel 

whatwhat en which voorkomen: 

(51)) Be killed or kill ; choose (decide) whichyou wil l [..]. (K33)\ 

(52)) You shall choose what toys you like to take with you (P962). 

Ookk kan what soms vervangen worden door that which: 

(53)) We can but give thee that which we possess (P988). 

(54)) We can but give thee what we possess. 

Inn comment clauses (zinnen als (55) - (58)) bestaat geen variatie wanneer de 

commentt clause voorafgaat aan de matrixzin; in dat geval wordt uitsluitend 

whatwhat gebruikt (55). En ook wanneer de comment clause volgt op de matrixzin, 

iss er slechts één mogelijkheid: which (56): 

(55)) What was strange, she had all her sails set and sailed right against wind 

andd tide (P971). 

(56)) The course of true love did not run smooth, which was commonplace 

(P973). . 

Wanneerr de comment clause de matrixzin onderbreekt, zijn zowel which als 

whatwhat mogelijk: 

55 Zoals Karlberg zelf ook aangeeft, is dit voorbeeld ambigu, en kent zowel een vragende als een relatieve 

interpretatie. . 
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(57)) there has been Earles: nay, {which is more) pentioners (Jl 15). 

(58)) Fortunately, Mr. Mayfield was at home and, what is rarer, disengaged 

(P972). . 

Opp het eerste gezicht lijken er weinig overeenkomsten te zijn tussen de 

verschillendee geb rui leswijzen van iedere vorm. In dit hoofdstuk wil ik laten zien 

datt dat maar schijn is, en dat er wel degelijk overeenkomsten zijn. Preciezer: ik 

will  laten zien dat de betekenis die men aan het vragend voornaamwoord what 

(respectievelijkk which) kan toekennen, dezelfde is als de betekenis van het 

betrekkelijkk voornaamwoord what (respectievelijk which). 

Eerderee studies hebben voor andere functiewoorden dergelijke 

eenheidsbetekenissenn voorgesteld, en dit hoofdstuk is dan ook bedoeld als 

aanvullingg op deze studies. Bolinger (1972) bespreekt het Engelse thatversus 0 ; 

Bolingerr (1977) het Engelse any versus some, it versus 0 , there versus 0; Kirsner 

andd Van Heuven (1980) en (1988) het Nederlandse dezeldit versus die/dat; 

Garciaa (1989) het Oudspaanse ^ versus alii;  Garcia (1985) het Spaanse si versus 

élenélen Garcia and Van Putte (1990) het Papiamentu ku versus 0 . 

Dee status van een dergelijke eenheidsbetekenis is voor mij in dit hoofdstuk 

dee volgende. Ik wil niet beweren dat taalgebruikers één betekenis aan what of 

whichwhich toekennen. Ik wil ook niet beweren dat deze eenheidsbetekenissen tot de 

Engelsee taal behoren. Waar ik wel van overtuigd ben is dat taalgebruikers 

(hoewell  niet noodzakelijk alle taalgebruikers) verwantschappen (kunnen) zien 

tussenn de diverse gebruikswijzen van een vorm als what. Het formuleren van 

eenn eenheidsbetekenis kan naar mijn mening die verwantschappen duidelijk 

maken.. Het kan iemand voor wie die verwantschappen niet evident zijn, helpen 

omm ze te zien. 

Hett toekennen van één betekenis aan één vorm is voor mij dus een 

hulpmiddell  bij het ophelderen van de verwantschap tussen de gebruikswijzen 

vann één vorm. Soms zal de eenheidsbetekenis wellicht enigszins geforceerd 

aandoen.. Maar zolang de eenheidsbetekenis als hulpmiddel functioneert vind ik 

datt geen probleem. 

Dee betekenisomschrijving van what (respectievelijk which) waar ik in dit 

hoofdstukk van uitga is die van Karlberg (1954) voor vragend voornaamwoord 

whatwhat en which, die ik in paragraaf 3-2 bespreek. In paragraaf 3.3 ga ik na in 
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hoeverree deze betekenisomschrijving van toepassing is op het gebruik van which 

enn what als relativa. 

Hett materiaal waaraan ik de betekenisomschrijving zal toetsen bestaat uit 

voorbeeldzinnenn uit de studie van Karlberg (1954), de grammatica's van 

Poutsmaa (1916), Quirk et al. (1985) en Jespersen (1954) (voortaan ook: J) en 

hethet woordenboek Collins COBUILD (1991) (voortaan ook: C). 

3.22 BETEKENISVERSCHILLEN TUSSEN VRAGEND WHICH EN WHAT 

3.2.11 D E BETEKENIS VAN WHICH 

Hett vragend voornaamwoord which wordt gebruikt als men wil weten welk(e) 

individu(en)) uit een set de eigenschap heeft of hebben die in de vraag genoemd 

wordt.. Vergelijk het volgende voorbeeld: 

(59)) Which is her husband? He's the man on the right smoking a pipe 

(Q371). . 

Eenn dergelijke vraag wordt gesteld wanneer er sprake is van een groep mensen, 

waarvann er één haar man zou kunnen zijn. Which vraagt dus om uit een grotere 

groepp een selectie te maken (KI 7-26, P348-349, J208, Q369-370), en wordt 

dann ook 'selectief genoemd (K21). 

Mett deze selectiviteit hangen een aantal andere kenmerken van which-

vragenn samen: 

 Er is een setting waartegen de vraag wordt gesteld. Een vraag als (59) heeft 

slechtss zin wanneer al voorafgaand aan de vraag duidelijk is voor spreker en 

hoorderr dat er sprake is van een gezelschap van mensen. 

 Er zijn een aantal alternatieven aanwezig. Om vraag (59) zinvol te kunnen 

stellen,, moeten er in principe meerdere individuen zijn die haar man 

zoudenn kunnen zijn. 

 De te selecteren individuen kunnen losgemaakt worden van de rest. 

Selectiee impliceert dat sommigen wèl gekozen worden, anderen niet. 
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 De overige kwaliteiten van de individuen zijn voor het beantwoorden van 

dee vraag niet van belang. In (59) wordt smoking a pipe gebruikt als middel 

tott identificatie, en niet om een kenmerk van haar man aan te geven dat 

nogg om andere redenen van belang zou zijn. 

Hett selectieve karakter van which wordt geïllustreerd in de volgende 

voorbeelden.. De set kan expliciet genoemd worden. Dit gebeurt onder meer in 

dee which (^constructie (60) en bij het zelfstandig gebruikte which dat 

terugverwijstt (61): 

(60)) He laughs, rattles, in reply to his aunt, who asks him which of the girls is 

hiss sweetheart (P948). 

(61)) "She presumed to criticize some of what she called the 'goings on' here. 

-- "Which, for example/" Ella asked (K23). 

Ookk kan geïmpliceerd zijn dat er sprake is van een set, zoals: 

(62)) Which is the best English dictionary (Q369)? 

datt volgens Quirk et al. impliceert dat er een afgebakende set woordenboeken 

is. . 

Dee alternatieven kunnen expliciet genoemd worden: 

(63)) Which conductor do you like best? (Von Karajan or Stokowsky) 

(Q369). . 

Off  op grond van kennis van de wereld is bekend welke alternatieven er zijn: 

(64)) Which hand do people usually write with (K21)? 

Behalvee het selectieve karakter van which wordt in de literatuur ook wel 

vermeldd dat which zou verwijzen naar een beperkte set. Hiertegenover zou what 
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betrekkingg hebben op een onbeperkte set (vetgelijk de door K17 aangehaalde 

literatuur).. Voor degenen die dit aannemen zijn zinnen als (65), waarin which 

naarr een onbeperkte set verwijst, problematisch: 

(65)) Which star are you looking at (KI 8)? 

Naarr mijn mening is het onderscheid tussen which en what gelegen in het feit 

datt which verwijst naar een set, terwijl what dat niet doet. De grootte van de set 

iss daarbij niet van belang, en dus is ook (65), waarin which naar een zeer grote 

sett verwijst, niet problematisch. 

3.2.22 DE BETEKENIS VAN WHAT 

WhatWhat kan gedefinieerd worden als het complement van which. What wordt 

gebruiktt wanneer er geen set is waaruit een selectie wordt gemaakt. What zou de 

ongemarkeerdee vorm genoemd kunnen worden, which de gemarkeerde. 

Vergelijkk het volgende voorbeeld: 

(66)) Send a note with each of them to explain under what circumstances 

theyy came before me (P947). 

Hett stellen van een dergelijke vraag gebeurt gewoonlijk niet in een context 

waarinn er een set mogelijke kant-en-klare antwoorden zijn. Met dit niet-

selectievee karakter van what hangen een aantal andere eigenschappen samen: 

 Er is geen setting. (66) kan bijvoorbeeld een nieuw verzoek zijn, dat geen 

relatiee heeft met voorafgaande verzoeken, of met een van te voren 

vaststaandee set van mogelijkheden. 

 Er zijn geen alternatieven aanwezig. (66) is typisch géén multiple-choice-

vraagg waar de alternatieven genoemd worden. 

 De te noemen eigenschap hoeft niet strikt te scheiden te zijn van andere 

eigenschappen:: wanneer één bepaalde omstandigheid geldt, hoeft dat nog 

niett te betekenen dat alle andere mogelijke omstandigheden niet gelden 

(vergelijkk hiertegenover het selecterende van which). 
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 What vraagt naar een aantal kwalitatieve aspecten van de omstandigheden. 

Vann belang is dat het éne antwoord kwalitatief verschilt van het andere. 

Hett gaat niet om identificatie. 

 What wordt ook gebruikt voor vragen waar een wat langer antwoord is 

vereist. . 

Dee volgende voorbeelden illustreren deze eigenschappen: 

(67)) What was the name of this tune? 

verondersteltt niet een set van namen waaruit gekozen kan worden. Er zijn geen 

verondersteldee alternatieven. 

Hett kwalitatieve karakter van what wordt ook genoemd door Karlberg, 

Poutsmaa en Quirk et al.: 

WhatWhat is used [...] in inquiries that are made regarding the nature, 

qualitiess or properties either of persons or things' (P947, vergelijk ook 

Q371). . 

(68)(68) What's her husband? B: He's a film director (Q371). 

Hett antwoord: hij is de man rechts, die een pijp rookt zou geen antwoord zijn op 

dezee vraag, want what vraagt niet om te identificeren. Het vraagt om een 

eigenschapp van haar man te noemen. Het antwoord impliceert geenszins dat 

haarr man dan geen andere eigenschappen bezit. Merk ook op dat what hier 

geanalyseerdd wordt als naamwoordelijk deel van het gezegde, terwijl which in 

whichwhich is her husband? het onderwerp is. 

Ookk duidelijk kwalitatief is what in: 

(69)) What eye can stand such a sight (K21)? 

datt vraagt hoedanig het oog is dat...., en niet of het het linker- of het rechteroog 

is. . 
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Hett kwalitatieve karakter van what blijkt ook uit de volgende dialoog 

tussenn een rechter (R) en een verdachte (V) die ervan wordt verdacht een auto-

ongelukk te hebben veroorzaakt. Het ongeval speelt zich afin G root-B rittannië: 

(70)) (R) What side of the road were you on? 

(V)) The right. 

(R)) What side was that? 

(V)) The left (K21). 

Hett is duidelijk dat de rechter verwarring had kunnen voorkomen door in zijn 

eerstee vraag het selectieve which te gebruiken. 

WhatWhat wordt ook gebruikt zonder voorafgaande setting: 

(71)) What's the time? 

iss een vraag die geheel op zichzelf kan staan, en typisch een discourse over een 

anderr onderwerp kan onderbreken. 

Mett betrekking tot het niet-selectieve karakter van what merkt Karlberg 

(1954:: 20) op: 

Thuss we have to say: 

(72)) In what part of London does he live (K20), 

sincee "if we were here to say In which part, this would imply a much 

moree definite division of London into separate parts than is found in 

actuall  fact (Jespersen [(1954: 208) JS]'\ 

Mett andere woorden: which zou hier impliceren dat het gedeelte van Londen 

waarr hij woont los te maken is van de rest van Londen, dat dan niet geselecteerd 

wotdt.. Dat which hier niet gebruikt kan worden, komt naar mijn mening niet 

doorr een 'actual fact', maar wel hebben Karlberg en Jespersen goed gezien dat 

whatwhat in vraag (72) impliceert dat de delen van Londen niet scherp omlijnd zijn. 

InIn de literatuur wordt ook wel opgemerkt dat what gebruikt wordt bij een 

sett met een zeer groot aantal alternatieven, zoals in: 



HoofdstukHoofdstuk 3: Eén vorm, één betekenis? Een case study naar which en what 65 

(73)) What star arc you looking at (K18)? 

Ikk heb op p. 62 betoogd dat het betekenisverschil tussen which en what te 

omschrijvenn is met wel versus niet naar een set verwijzen. In mijn analyse 

verwijstt (73) niet naar een set met een zeer groot aantal alternatieven, maar richt 

(73)) de aandacht op de redenen om naar één bepaalde ster te kijken. Which star 

areare you looking at daarentegen vraagt slechts om een ster aan te wijzen. 

3.2.33 SCHIJNBARE UITZONDERINGEN OP DE BETEKENISOMSCHRIJVINGEN 

InIn de literatuur worden een aantal uitzonderingen op de betekenisomschrijving 

vann which en what gemeld. Hiervan hoop ik in deze paragraaf aan te tonen dat 

zee voortkomen uit een verkeerde omschrijving van het gebruik van which en 

whatwhat of uit onvoldoende inzicht in de manier waarop een genoemde 

voorbeeldzinn wordt gebruikt. 

Eenn eerste uitzondering wordt gemeld door Quirk et al. (1985: 370): 

Conversely,, which can be used when there is no limited set of 

alternativess from which a choice is made: 

(74)) After all, which American has not heard of someone who, a 

feww days after his or her annual check-up, suffered a heart 

attack? ? 

Vanuitt mijn gezichtspunt is er echter geen reden om het gebruik van which hier 

alss een uitzondering te zien: 

 In de eerste plaats hoort het idee dat het aantal alternatieven gelimiteerd is, 

niett tot de omschrijving van het gebruik van which en what. Daarmee 

komtt (74) als uitzondering te vervallen. 

 Ten tweede is (74) een retorische vraag. Dus het gaat er hier niet om om 

eenn keuze te maken uit alternatieven, als wel om met kracht te beweren dat 

iederee Amerikaan wel iemand kent die een paar dagen na zijn of haar 

check-upp een hartaanval kreeg. De retorische vraag geeft aan dat men niet 
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inn staat is om iemand te selecteren die daar niet van gehoord heeft. Which 

heeftt hier, net als in zijn andere gebruikswijzen, een selectief karakter. 

Eenn tweede uitzondering komt eveneens van Quirk et al. (1985: 370): 

wee can select who or what rather than which even in cases where the 

numberr of alternatives is strictly limited by the context: 

(75)) What wil l it be - tea or coffee? 

Hett feit dat er een onbeperkt aantal keuzemogelijkheden is, is volgens mij niet 

kenmerkendd voor what. Wel heb ik gezegd dat what veronderstelt dat er niet 

gekozenn wordt uit een set. En dat is in dit voorbeeld ook niet noodzakelijk. Van 

belangg is dat in (75) de keuzemogelijkheden pas genoemd worden na het stellen 

vann de vraag. Een mogelijke analyse is dat what niet anticipeert op de later te 

noemenn set, terwijl which (dat hier ook niet onmogelijk is) dat wel zou doen. 

Hieropp wijst ook Jespersen (1954: 209), die stelt dar in het geval van what de 

sprekerr zich op het moment dat hij zijn vraag begint niet realiseert dat de keuze 

beperktt is. 

3.33 BETEKENISVERSCHILLEN TUSSEN RELATIEF WHICHEN WHAT 

3.3.11 INLEIDIN G 

Doell  van deze paragraaf is te laten zien dat de betekenisverschillen tussen 

vragendd which en what ook opgaan voor relatief which en what. Aangezien 

vragendd which selectief is en vragend what niet-selectief, is het doel van deze 

paragraaff  dus om aan te tonen dat ook relatief which selectief is, en relatief what 

niet-selectief.. Eerst volgt nu in paragraaf 3.3.2 een overzicht van het gebruik 

vann de relativa which en what. Daarna zal ik in paragraaf 3.3-3 - 3-3.5 trachten 

hett gevonden gebruik te relateren aan de betekenis van vragend which en what. 
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3.3.22 K O RT OVERZICHT VAN HET GEBRUIK VAN RELATIEF WHICH EN 

WHAT WHAT 

InIn de nu volgende bespreking van het gebruik van which en what in relatieve 

zinnenn onderscheid ik een aantal categorieën. Deze indeling is gebaseerd op de 

manierr waarop de relatieve bijzin gebruikt wordt. De indeling maakt gebruik 

vann twee criteria: 

 Is de matrixzin waar de betrekkelijke bijzin deel van uitmaakt een uiting 

waaropp een reactie wordt verwacht? Dit onderscheidt het gebruik van 

relatievee zinnen in bevelen van de overige gebruikswijzen, en is tevens een 

overeenkomstt tussen bevelen en vragen. 

 Is de betrekkelijke bijzin zelfstandig of onzelfstandig gebruikt? Met 

zelfstandigg wordt hier bedoeld dat de relatieve zin geldt als een zelfstandige 

mededeling,, die geen zinsdeel of deel van een zinsdeel is binnen een andere 

zin.. Voor onzelfstandig gebruikte relatieve zinnen geldt dat de informatie 

diee ze bevatten niet gepresenteerd wordt als mededeling, maar als een 

gegeven. . 

Opp basis van deze twee criteria onderscheid ik drie categorieën betrekkelijke 

bijzinnen: : 

I.. De matrixzin waar de betrekkelijke bijzin deel van uitmaakt is een uiting 

waaropp een reactie wordt verwacht, de bijzin is het object van een bevel. In deze 

contextenn bestaat et variatie tussen which en what. 

(76)) Be killed or kill ; choose (decide) which yon will [..] (K33). 

(77)) You shall choose what toys you like to take with you (P962). 

II .. De relatieve bijzin is onzelfstandig gebruikt (maar geen object van een bevel). 

Hierr moet onderscheid gemaakt worden tussen relativa met antecedent, en vrije 

relativaa oftewel relativa met ingesloten antecedent. In het algemeen geldt dat als 

relativumm met een antecedent which gebruikt wordt, als vrij relativum wordt 

whatwhat gebruikt (Q368): 

(78)) The Bible, which has been retranslated, remains a bestseller (Ql 247). 
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(79)) What can't be cured must be endured (P988). 

Ookk bestaat er variatie tussen het vrije relativum what en de combinatie van 

antecedentt that en relativum which: 

(80)) We can but give thee that which we possess (P988). 

(81)) We can but give thee what we possess. 

Ill ,, De relatieve bijzin is zelfstandig gebruikt, is geen zinsdeel binnen een andere 

zin. . 

Dee traditie maakt hier onderscheid tussen comment clauses, die voorafgaan aan 

dee zin waar ze naar verwijzen, en sentential relative clauses, die de zin waar ze 

naarr verwijzen onderbreken, of er op volgen. Voor de variatie die optreedt is de 

positiee van de zelfstandige relatieve bijzin ten opzichte van de zin waaraan hij 

gerelateerdd van belang: 

lila .. Zelfstandige relatieve bijzinnen die voorafgaan aan de zin waar ze naar 

verwijzenn gebruiken alleen relativum what. 

(82)) What was strange, she had all her sails set and sailed right against wind 

andd tide (P971). 

Illb .. Zelfstandige relatieve bijzinnen die de zin waar ze naar verwijzen 

onderbreken,, kennen zowel gebruik van which als what. 

(83)) Fortunately, Mr. Mayfield was at home and, what is rarer, disengaged 

(P972). . 

(84)) there has been Earles: nay, (which 'is more) pentioners (J 115). 

(85)) Marvin and Terry - which is something I'll never understand - were 

quarrellingg within a month of their marriage and were separated within 

threee months (Ql 120). 

(86)) Other circumstances now occurred in the city of London which seemed 

too show that our director was - what is not to be found in Johnson's 

Dictionary-- rather shaky (P972). 
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IIIe.. Zelfstandige relatieve zinnen die volgen op de zin waarnaar ze verwijzen, 

gebruikenn uitsluitend which: 

(87)) The rain washed away the track, which prevented the trains from 

runningg (P972). 

(88)) The course of true love did not run smooth, which was commonplace 

(P973). . 
(89)) He walks for an hour each morning, which would bore me (Ql 118). 

Hett is het gebruik van relatief which en what in deze drie categorieën, dat ik zal 

trachtenn te verklaren vanuit de betekenisomschrijving van vragend which en 

what.what. Ik zal bij de bespreking deze indeling in categorieën aanhouden, en 

beginnenn met het gebruik in relatieve zinnen die het object zijn van een bevel. 

3-3.33 VT//-RELATIVA IN BEVELEN 

InIn de literatuur trof ik de volgende voorbeelden aan van vrije relativa in relatieve 

zinnenn die het object zijn van een bevel. De term 'bevel' moet hier ruim opgevat 

worden.. Het gaat om bevelen, verzoeken, het geven van toestemming: 

(90)) Be killed or kill ; choose (decide) which you will  [..] (K33)b. 

(91)) You should vote for whichever) candidate you think best (Q1058). 

(92)) You should wear whichever dress suits you best (Q368). 

(93)) Choose whichever you like best (Q1247). 

(94)) Tell him which(ever) story you prefer. (K33). 

(95)) You can take which{evev) you like (Q1057). 

(96)) Make what noise you wil l with your tongues, so it be not treason 

(P962). . 

(97)) I am soon to pack your trunk. Missis intends to leave Gateshead in a 

dayy or two, and you shall choose what toys you like to take with you 

(P962). . 

6.. Zie noot 5 op p. 58. 
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Watt deze zinnen gemeen hebben is dat ze een mogelijkheid aanduiden in plaats 

vann een beschrijving van een toestand. Net als in vragen wordt in bevelen zowel 

whichwhich als what aangetroffen. Dat is ook te verwachten, gegeven de 

overeenkomstenn in gebruik tussen vragen en bevelen: zowel vragen als bevelen 

zijnn uitingen waarop een tweede partij een reactie dient te geven. Op p. 60 is 

vann vragend which gezegd dat het vraagt om uit een grotere groep een selectie te 

maken.. Uit deze omschrijving met 'vraagt om...' blijkt dat een tweede partij een 

reactiee dient te geven. Deze omschrijving zou dus ook geschikt moeten zijn 

voorr het formuleren van de betekenis van which in bevelen. Mij n taak is nu om 

tee laten zien dat bij het gebruik van which en what in bevelen hetzelfde verschil 

optreedtt als bij which en what in vragen, namelijk dat er bij which wel gevraagd 

wordtt om een keuze uit een set alternatieven te maken, en bij what niet. 

Datt er bij het gebruik van which sprake is van een keuze uit alternatieven is 

hett duidelijkst in (90) waar de alternatieven expliciet worden genoemd. 

Vergelijkk ook het gebruik van de superlatief best in (91), (92) en (93), dat de 

suggestiee wekt van meerdere alternatieven. In (94) en (95) vormt uitsluitend het 

gebruikk van which zelf een aanwijzing dat een keuze uit alternatieven wordt 

gemaakt.. Aan de andere kant is het duidelijk in (96), waar what wordt gebruikt, 

datt er geen set van mogelijke geluiden bestaat waaruit gekozen wordt. In (97) 

tott slot duidt what zelf aan dat het hier niet gaat om een keuze uit een set 

speelgoed. . 

InIn mijn analyse vloeit het gebruik van relatief which en what logisch voort 

uitt dat van vragend which en what. Daarmee heb ik mijns inziens een betere 

verklaringg voor het gebruik van which en what in bevelen gegeven dan Quirk et 

al.. die deze gevallen als gewone vrije relative beschouwen, en dan concluderen 

dat: : 

WhichWhich [as a free relative] [is] restricted to coocurrence with a small 

semanticc class of verbs {choose, like, please, want, wish) (Q1057). 

InIn de indeling van Quirk et al. blijf t het gebruik van vrij relativum which een, 

onverklaarde,, uitzondering. 
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3.3.44 WÏZ-RELATIVA IN ONZELFSTANDIG GEBRUIKTE RELATIEVE 
BIJZINNEN N 

Inn deze paragraaf bespreek ik relatieve bijzinnen die onderdeel zijn van een 

anderee zin. In deze categorie blijk t de aan- of afwezigheid van een antecedent te 

bepalenn welk relativum gebruikt wordt. Als relativum met antecedent wordt 

whichwhich gebruikt, als vrij relativum what. Ik vond hierop geen uitzonderingen. De 

vraagg is nu hoe dit samenhangt met het gebruik van vragend which en what. 

Quirkk et al. (1985: 371) beschouwen het kwalitatief gebruik van vragend 

whatwhat als de tegenhanger van het kwalitatief gebruikte relatief which. Relatief 

whichwhich wordt door Quirk et al. (1985: 367) omschreven als: 

[Relativee which] can have a personal noun phrase as its antecedent 

whenn the head is a complement with the role of characterization [...]: 

(98)) They accused him of being a traitor, which he was. 

Overr het gebruik van vragend what zeggen Quirk et al. (1985: 371): 

WhatWhat has a wide range of use, either as a determiner or as a pronoun, 

andd either with personal or with nonpersonal reference [...]. When it 

referss to a person, however, what as a pronoun is limited to questions 

aboutt profession, role, status, etc. Contrast: 

(99)) A: What's her husband? 

B:: He's a film director. 

A:: Which is her husband? 

B:: He's the man on the right smoking a pipe. 

A:: Who is her husband? 

B:: He's Paul Jones, the famous art critic. 

InIn this last function in [(99] [mijn nummering JS], what elicits an 

identificatoryy noun phrase as complement, and so it is the 

interrogativee counterpart of relative which. 
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Vanuitt mijn visie is het echter niet zo aannemelijk om relatief which te zien als 

tegenhangerr van vragend what. Ik ga ervan uit dat in principe relatief which 

samenhangtt met vragend which, en relatief what met vragend what. Wat ik zal 

moetenn aantonen is waarom relatief which en vragend what, die hier allebei 

kwalitatieff  lijken te zijn, toch niet met elkaar vergeleken mogen worden. De 

oplossingg van dit probleem zal tevens moeten laten zien waarom de relatieve 

bijzinn met antecedent consequent which gebruikt, en de relatieve bijzin met 

ingeslotenn antecedent consequent what. 

Dee oplossing kan gevonden worden door te analyseren hoe vragen en 

onzelfstandigee relatieve zinnen gebruikt worden. Met betrekking tot de eerder 

genoemdee criteria gelden de volgende verschillen tussen onzelfstandige relatieve 

bijzinnenn en vragen: 

 Vragen zijn (evenals bevelen) uitingen waarop door een tweede een reactie 

dientt te worden gegeven. Op onzelfstandige betrekkelijke bijzinnen wordt 

geenn reactie verwacht. 

 Vragen worden zelfstandig gebruikt, onzelfstandige relatieve zinnen niet. 

Dezee laatste zijn altijd zinsdeel binnen een andere zin. 

Datt onzelfstandige relatieve zinnen niet vragen om een reactie mag blijken uit: 

(100)) The Bible, which\\zs been retranslated, remains a bestseller (Q1247). 

(101)) What once took a century now took only ten months (C1659). 

Natuurlijkk is het niet uitgesloten dat de aangesprokene reageert ('Ja, dat is zo, ik 

hebb over de nieuwe vertaling gelezen in de krant). Maar wanneer de 

aangesprokenee reageert op (100) met 'de bijbel ' dan zal men dat een vreemde 

reactiee vinden, en het niet beschouwen als een antwoord op 'which has been 

retranslated'.. Ook wanneer gereageerd wordt met 'ja' dan zal dat beschouwd 

wordenn als teken van instemming, en niet als het verschaffen van een antwoord 

opp de vraag 'which has been translated'. 

Watt onzelfstandige relatieve zinnen wel doen, is het verschaffen van 

achtergrondinformatie,, die als gegeven wordt gepresenteerd. Zo kan in (100) 

whichwhich has been retranslated beschouwd worden als een achtergrondgegeven, één 

vann de feiten waaruit blijkt dat de bijbel een bestseller blijft . 
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Omdatt een onzelfstandige relatieve zin niet vraagt om een reactie, kan 

whichwhich in (100) niet aangeven: 'selecteer uit een set'. Het selectieve karakter van 

whichwhich moet dus, gegeven het feit dat which achtergrondinformatie verschaft, op 

eenn andere manier tot uiting komen. Mij n voorstel is dat which als gegeven 

presenteert:: 'er is geselecteerd uit een set'. 

Ikk veronderstel dus dat (gegeven de verschillen in gebruik tussen vragende 

enn onzelfstandige relatieve zinnen) de betekenis 'er is geselecteerd uit een set' 

geldtt voor relatief which, en 'er is niet geselecteerd uit een set' voor relatief what. 

Omdatt gegeven is dat which met antecedent gebruikt wordt, en what zonder, 

moett nu aangetoond worden dat het antecedent een set aanduidt, die ontbreekt 

wanneerr er geen antecedent is. 

Datt bij which uit een set geselecteerd is, en bij what niet, is in de meeste 

gevallenn duidelijk doordat minimale paren iets anders betekenen. Vergelijk: 

(102)) The Bible, which has been retranslated, remains a bestseller (Q1247). 

(103)) ? What has been retranslated, remains a bestseller. 

(104)) I will tell you the first thing which I can remember (C1662). 

(105)) I will tell you what I can remember. 

Dee zinnen zonder antecedent betekenen dat alles wat opnieuw vertaald wordt 

eenn bestseller blijf t (103) (tegenover alleen de bijbel (102)), respectievelijk dat ik 

jee alles zal vertellen wat ik me herinner (105) (tegenover alleen het eerste wat 

mee te binnen schiet (104)). De set is hier die van bijbels respectievelijk dingen. 

Wanneerr het antecedent het pronomen that is, is het moeilijker aan te 

tonenn dat that which uit een set selecteert, terwijl what dat niet doet. Dit geldt 

overigenss niet altijd. In sommige gevallen is het verschil duidelijk aanwezig. 

Vergelijk: : 

(106)) There are the evidences of your first engagement; may you be more 

faithfull  to that which you have just formed (P989). 

(107)) There are the evidences of your first engagement; may you be more 

faithfull  to what yon have just formed. 
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Inn (106) verwijst that noodzakelijk terug naar engagement. In (107) is zon 

Terugverwijzingg niet noodzakelijk. 'What you have just formed' kan een 

'engagement'' zijn, maar ook een huwelijk, of een zakelijke relatie. Hier geldt dat 

whichwhich aangeeft dat geselecteerd is uit een set, namelijk de set waar that naar 

verwijst.. What veronderstelt geen specifieke set. 

Waarr men per se bedoelt aan te geven dat er geen specifieke set is, bijv. in 

algemenee uitspraken, is that which niet op zijn plaats: 

(108)) What can't be cured must be endured (P988). 

(109)) *That which can't be cured, must be endured. 

Ookk hier is een duidelijk verschil zichtbaar tussen de zin met what en die met 

thatthat which. 

Nuu gebleken is dat er gevallen zijn waarin er een duidelijk betekenisverschil 

bestaatt tussen that which en what, hoeft voor die gevallen waarin er geen 

betekenisverschill  is, slechts aangetoond te worden dat het gebruik van ieder van 

dee varianten niet in strijd is met de zojuist gegeven karakterisering. Vergelijk: 

(110)) One or two shattered yew-trees still grew within the precincts of that 

whichwhich had once been holy ground (P988). 

(111)) One or two shattered yew-trees still grew within the precincts of what 

hadd once been holy ground. 

Mett that which wordt de nadruk gelegd op het precieze stuk grond dat door de 

omheiningg wordt afgegrensd, met what wordt benadrukt dat het stuk grond 

ooitt heilig was. In ieder geval is het gebruik van de relativa hier niet in strijd 

mett de voorgestelde betekenisomschrijving. 

Datt relatief which aanduidt dat er geselecteerd is uit een set, wordt nog 

eenss aangetoond in het gebruik van which in de constructie // is + N, which, dat 

opp het eerste gezicht een uitzondering lijk t te zijn op de regel dat een which-zin 

altijdd een antecedent heeft: 

(112)) Assuredly it was a daring thing which she meant to do (P990). 
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Dee NP a daring thing is niet het grammaticale antecedent van which she meant 

toto do. Doordat de NP echter direct voorafgaat aan de relatieve bijzin, kan hij 

well  functioneren als aanduiding van de set waaruit geselecteerd wordt, namelijk 

diee van de dingen. 

Apartee vermelding verdient ook het gebruik van het vrije relativum what in 

zinnenn van het volgende type: 

(113)) Other circumstances now occurred in the city of London which seemed 

too show that our director was - what is not to be found in Johnson's 

Dictionary-- rather shaky (P972). 

(114)) He wore, what was then very uncommon in this country, a loose brown 

linenn blouse (P972). 

(115)) Take next, what never palls or fails, Hewlett's "New Canterbury Tales" 

(P972). . 

Hett gaat hier om zinnen waarin de what-z'm onmiddellijk volgt op het 

werkwoordd van de matrixzin, en gevolgd wordt door een NP of AP, die een 

naderee invulling geeft. Dit type zinnen lijk t sterk op de nog te bespreken 

zelfstandigee relatieve zinnen. Toch ben ik van mening dat in deze voorbeelden 

dee what-zin opgevat kan worden als object van het werkwoord. De NP of AP 

diee volgt kan worden gezien als een nadere specificatie van dat object. En dus 

kann what in deze zinnen geanalyseerd worden als vrij relativum. 

Samenvattend:: in onzelfstandige relatieve bijzinnen met een antecedent 

geeftt which aan dat er uit een set is geselecteerd, in onzelfstandige relatieve 

bijzinnenn met ingesloten antecedent geeft what aan dat er niet uit een set is 

geselecteerd. . 

3 . 3 .55 W7/-RELATIVA IN ZELFSTANDIG GEBRUIKTE RELATIEVE BIJZINNEN 

3.3.5.11 INLEIDIN G 

Dezee paragraaf bespreekt het gebruik van het relativum in zelfstandige relatieve 

zinnen,, dat wil zeggen in zinnen die geen zinsdeel zijn binnen een andere zin. 

Vann de paren die hieronder volgen beschouw ik steeds de eerste als een 

onderdeell  van een matrixzin, de tweede als een op zichzelf staande zin: 
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(116)) What belongs to the public belongs to nobody (P988). 

(117)) Whats more, there are no signs of a change. 

(118)) The Bible, which has been retranslated, remains a bestseller (Q1247). 

(119)) The Bible, which is something I'll  never understand, remains a 

bestseller, , 

(120)) The rain washed away the track which had been laid a few weeks 

before. . 

(121)) The rain washed away the track, which prevented the trains from 

runningg (P972). 

Dee onzelfstandige relatieve zin is hetzij zelf een zinsdeel (zoals in (116)), hetzij 

deell  van een zinsdeel (zoals in (118) en (120)). De zelfstandige relatieve zin kan 

eenn vervolg op een eerdere zin aanduiden (zie (121)). Of de relatieve zin levert 

commentaarr op een andere zin, zoals in (119). Ook kan de zelfstandige relatieve 

zinn een volgende zin introduceren als opvallend (zie (117)). De traditie spreekt 

inn (119) en (121) van een sentential relative clause (vergelijk Q1118), (117) 

heett een comment clause. 

Quirkk et al. stuiten met hun classificatie op een aantal problemen. Deze 

problemenn zal ik nu bespreken aan de hand van tabel 24, waarin de classificatie 

vann Quirk et al. en die van mijzelf met elkaar worden vergeleken: 
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Tabe ll  24 

ClassificatieClassificatie van zelfstandige relatieve bijzinnen door Quirk et al. en door mijzelf 

relatievee bijzin 

WhatWhat surprises me, he 
didn'tt inform his parents 
(naarr Q1117). 

Marvinn and Terry - which 
iss something I'll never 
understandd - were 
quarrellingg within a month 
off their marriage and 
weree separated within 
threee months (Q1120). 

Colinn married my sister 
andd 1 married his brother, 
whichwhich makes Colin and 
mee double in-laws 
(Q1118). . 

Thingss then improved, 
whichwhich surprises me 
(Q1118). . 

classificatiee volgens 
Quirkk et al. 

commentt clause 

sententiall relative 
clause e 

sententiall relative 
clause e 

sententiall relative 
clause e 

positiee t.o.v. 
matrixzin n 

gaatt vooraf 

onderbreekt t 

volgt t 

volgt t 

eigen n 
classificatie e 

zelfstandige e 
relatieve e 
bijzin n 

zelfstandige e 
relatieve e 
bijzin n 

zelfstandige e 
relatieve e 
bijzin n 

zelfstandige e 
relatieve e 
bijzin n 

gebruikt t 
relativum m 

what what 

which which 
what what 

which which 

which which 

Dee drie problemen die Quirk et al. signaleren, zijn de volgende: 

Probleemm 1: 

Thee status of the sentential relative clause is somewhat anomalous. 

Semanticallyy it is similar to comment clauses; compare which surprises 

meme in [Things then improved, which surprises me JS] with the comment 

clausee what surprises me. However, the which-c\ause cannot be initial, 

whilee the what-dause must be. On the other hand, it is similar to 

otherr nonrestrictive relative clauses in that it follows its antecedent and 

inn that it can be quite accurately paraphrased by a coordinate clause in 

whichh the wh-word is replaced by a demonstrative such as that; for 

examplee the relative clause in [Colin married my sister and I married his 

brother,brother, which makes Colin and me double in-laws JS] can be replaced 

byy and that makes Colin and me double in-laws (Ql 120). 
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Probleemm 2: 

[AA comment clause] corresponds to a sentential relative clause [...], 

exceptt that a sentential relative clause must be final: 

(122)) He didn't inform his parents, which is more surprising 

(Q1117). . 

Probleemm 3: 

Althoughh the sentential relative clause is generally fixed in final 

position,, it is occasionally found in medial position in informal 

conversation: : 

(123)) Marvin and Terry - which is something I'll never understand -

weree quarrelling within a month of their marriage and were 

separatedd within three months (Ql 120). 

Dee problemen van Quirk et al. komen volgens mij voort uit het onderscheid 

datt zij maken tussen comment clauses en sentential relative clauses. Dit 

onderscheidd is gebaseerd op een verschil in gebruikt relativum (comment 

clauses:: what, sentential relative clauses: which), en een daarmee 

corresponderendd verschil in positie (comment clauses: gaan vooraf aan de 

matrixzin,, sentential relative clauses: volgen op de matrixzin). Met deze indeling 

alss uitgangspunt ontstaan de volgende problemen: 

 De overeenkomsten tussen comment clauses en sentential relative clauses 

kunnenn niet verantwoord worden. 

 Er zijn ook sentential relative clauses die de matrixzin onderbreken. 

Mij nn eigen indeling maakt geen onderscheid tussen comment clauses en 

sententiall  relative clauses, maar beschouwt beiden als zelfstandige relatieve 

bijzinnen.. Daarmee kent mijn indeling ook niet de problemen van Quirk et al. 

Watt mijn indeling echter niet kan, is verantwoorden waarom er een verband 
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bestaatt tussen de positie van de relatieve bijzin en het gebruikte relativum. Dat 

zall  dan op een andere manier verantwoord moeten worden, en dat zal in de rest 

vann deze paragraaf gebeuren. 

Dee eerste stap in de verantwoording is een analyse van de manier waarop 

zelfstandigee relatieve zinnen gebruikt worden aan de hand van de criteria 

'zelfstandigheid'' en 'reactie'. Zelfstandige relatieve zinnen komen overeen met 

vragenn in hun zelfstandigheid: ze zijn een mededeling op zich, geen deel van een 

anderee zin. Ze verschillen van vragen doordat ze geen reactie vereisen. In dit 

laatstee komen ze overeen met onzelfstandige relatieve zinnen. Dus in (122) 

kunnenn twee mededelingen onderscheiden worden: he didn't inform his parents 

enn that is more surprising. En which is more surprising vraagt niet om een 

antwoord. . 

Vanuitt deze analyse kan een formulering voor het verschil tussen 

zelfstandigg relatief which en what opgesteld worden. De volgende formulering 

gaatt uit van het selectieve karakter van which en het niet-selectieve karakter van 

whatwhat in een zelfstandige mededeling, die gerelateerd is aan een andere 

mededeling,, en die niet vraagt om een reactie: 

Eenn zelfstandige relatieve which-zin selecteert de zin waar hij 

betrekkingg op heeft uit een set. Een zelfstandige relatieve what-zin 

selecteertt de zin waar hij betrekking op heeft niet uit een set. 

Dezee hypothesen zullen nu getest worden voor zelfstandige relatieve zinnen in 

dee verschillende posities. Aan bod komen achtereenvolgens: relatieve zinnen die 

voorafgaann aan de matrixzin (paragraaf 3.3.5.2), die de matrixzin onderbreken 

(paragraaff  3.3.5.3), en die volgen op de matrixzin (paragraaf 3.3.5.4). 

3.3.5.22 ZELFSTANDIGE RELATIEVE ZINNEN DIE VOORAFGAAN AAN DE ZIN 

WAARNAA RR ZE VERWIJZEN 

Wanneerr de zelfstandige relatieve zin voorafgaat aan de zin waaraan hij 

gerelateerdd is, dan wordt uitsluitend what gebruikt. Vergelijk: 

(124)) [Thomas Moore komt aan op Bermuda:] Bermuda itself seemed, at the 

firstt view, a kind of fairyland, [volgt citaat uit een brief JS]. The letter 
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whichh sketches his first impressions adds a touch of disenchantment, 

whichh Moore, remote always from realism, was careful to exclude from 

hiss verse, [volgt citaat uit de brief JS]. [nieuwe alinea JS] What was 

moree serious, the prospects of income also disenchanted him of his 

dream,, which was to make in Bermuda a home for himself and his 

familyy (P972). 

(125)) What was strange, she had all her sails set and sailed right against wind 

andd tide (P971). 

(126)) What's more surprising, he didn't inform his parents (Ql 117). 

Volgenss mijn hypothese zouden deze what-zxnnen moeten aangeven dat de 

eropvolgendee zinnen niet geselecteerd worden uit een set. Met andere woorden: 

dee eropvolgende zinnen zijn op de één of andere manier nieuw. In het geval van 

(124)) is dat ook duidelijk aan de hand: de what-xm introduceert hier een 

nieuwee alinea. Over de andere twee zinnen kan moeilijker een uitspraak gedaan 

worden:: de context ontbreekt. De volgende paragraaf zal echter laten zien dat 

dee in (124) waargenomen betekenis ook wordt aangetroffen in gevallen waarin 

dee what-zin voorafgegaan wordt door een voegwoord, die behandeld worden in 

dee volgende paragraaf 

3.3.5.33 ZELFSTANDIGE RELATIEVE ZINNEN DIE DE ZIN WAARNAA R ZE 

VERWIJZENN ONDERBREKEN 

InIn zelfstandige zinnen die de zin waarnaar ze verwijzen onderbreken, bestaat er 

variatiee tussen which en what. 

(127)) its effects not merely on the sum total of our wealth, but (which we 

conceivee to be a very different thing) on our national well-being (Jl 15). 

(128)) Not that he does not say what he means, and in strong words too; but 

hee cannot say it all; and what is more strange, will  not, but in a hidden 

wayy and in parables, in order that he may be sure you want it (Jl 14). 
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Eenn eerste manier waarop het betekenisverschil tussen which en what 

waarneembaarr is, is dat what aangeeft dat de mededeling waaraan de what-zxn 

gerelateerdd is, opgevat moet worden als een nieuwe wending in het verhaal. 

WhichWhich daarentegen geeft aan dat de gerelateerde zin behoort tot een reeks 

argumentenn voot één stelling. Het is dan ook niet verwonderlijk dat what-

zinnenn meer aangetroffen worden in narratieve teksten, waarin de opeenvolging 

vann gebeurtenissen belangrijker is dan de argumentatieve structuur: 

(129)) However, when Tom grew up, and gave Tokens of the Gallantry of 

Temperr which greatly recommends Men to Women, this 

Disinclinationn which she had discovered to him when a Child, by 

Degreess abated, and at last she so evidently demonstrated her Affection 

too him to be much stronger than what she bore her own Son, that it 

wass impossible to mistake her any longer. She was so desirous of often 

seeingg him, and discovered such Satisfaction and Delight in his Com-

pany,, that before he was eighteen Years old, he was become a Rival to 

bothh Square and Thwackum; and what is worse, the whole Country 

begann to talk of her inclination to Tom; on which Account the 

Philosopherr conceived the most implacable Hatred for our poor Heroe 

(JH3). . 

(130)) the news was brought him/ That day he was to enter it that EubulusJ 

Whomm his dead Master had left: Governour/ was fled, and with him 

boree away the Queen,/ And Royal Orphan; but, what more amazed 

him,// His wife, now big with child, and much detesting/ Her 

husband'ss practices, had willingl y accompanied their flight (P971). 

(131)) Do you know the game of "Pass it on, neighbour?" said the new-comer, 

addressingg one of the company on the left. - "No," said the other, "and 

what'swhat's more, I don't care." (P971). 

Mett the whole Country began to talk of her inclination to Tom in (129) verschuift 

hett perspectief van hoe zij zich gedraagt tegenover Tom, naar het gedrag van 

'thee whole Country'. Daarmee is het een nieuwe wending in het vethaal. Het 
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doell  van (130) is niet om aan te geven dat de vlucht van zowel Eubulus als de 

vrouww van 'he' bijdragen aan zijn verdriet. Deze twee vluchten kunnen beter 

gezienn worden als twee afzonderlijke gebeurtenissen, die verteld worden in hun 

volgordee van ontdekking. Het is zeer aannemelijk dat voor 'him' het vertrek van 

zijnn vrouw op zichzelf belang heeft, en niet slechts in combinatie met het 

vertrekk van Eubulus. Op vergelijkbare wijze is in (131) de onwillendheid om 

ietss door te geven op zich voldoende motivatie voor het gedrag, en is het niet de 

combinatiee van niet kennen en niet kunnen die de doorslag geeft. 

Eenn which~c\zuse die als mededeling gerelateerd is aan een andere 

mededeling,, geeft aan dat die andere mededeling geselecteerd moet worden uit 

eenn set. Op het niveau van de discourse wordt een which-c\au$e dan ook vaak 

aangetroffenn als één van de argumenten (meestal de laatste) die een stelling 

moetenn ondersteunen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat which relatief vaak 

inn argumentatieve teksten wordt aangetroffen. Vergelijk: 

(132)) [Na de Romeinse tijd raakt de stad in verval; slechts een klein gedeelte 

vann de oorspronkelijke inwoners blijf t achter in de stad JS]: Their thin 

veneerr of civilisation was speedily lost: when they had used up all the 

finefine clothes; when they had burned up all the wood-work in the place; 

whenn the roofs of their houses fell in, they went back to the ancient 

manner;; they made a circular hut with a fire in the middle of it, around 

whichh they crouched. They had no more blankets and woollen cloaks, 

butt they did very well with a wild beasts's skin for dress. Their religion 

slippedd away and was forgotten; indeed that was the first thing to go. 

But,, which was strange, they had not even kept the remembrance of 

theirr ancestors' worship. If they had any religion at all, it was marked 

byy cruel sacrifices to a malignant unseen being, [nieuwe alinea JS] 

(P972) ) 

(133)) [Lysander probeert vader Egeus ervan te overtuigen dat hij een veel 

beteree echtgenoot is voor Egeus' dochter Hermia dan zij n rivaal 

Demetriuss JS]: I am, my lord, as well deriv'd as he,/ As well possess'd; 

Myy love is more than his;/ My fortunes every way as fairly rank'd,/ If 

nott with vantage, as Demetrius';/ And, which is more than all these 

boastss can be, I am beloved of beauteous Hermia (P972). 
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(134)) The State shall be my governours, but not my criticks; they may be 

mistak'nn in the choice of a licencer as easily as this licencer may be 

mistaknn in an author; This is common stuffe; and he might adde from 

Sirr Francis Bacon, That such authoriz'd books are but the language of the 

times.times. For though a licencer should happ'n to be judicious more then 

ordnary,, which will be a great jeopardy of the next succession, yet his 

veryy office and his commission enjoyns him to let passe nothing but 

whatt is vulgarly receiv'd already. Nay, which is more lamentable, if the 

workk of any deceased author, though never so famous in his life time 

andd even to his day, come to their hands for licence to be Printed ot 

Reprinted,, if there be found in his book one sentence of a ventrous 

edge,, utter'd in the height of zeal, and who knows whether it might not 

bee the dictat of a divine Spirit, yet not suiting with every low decrepit 

humorr of their onw, though it were Knox himself the Reformer of a 

Kingdomm that spake it, they will not pardon him their dash (Jl 14); 

(135)) But now the Bishops abrogated and voided out of the Church, as if our 

Reformationn sought no more but to make room for others into their 

seatss under another name, the Episcopall arts begin to bud again, the 

crusee of truth must run no more oyle, liberty of Printing must be 

enthrall'dd again under a Prelaticall commission of twenty, the privilege 

off  the people nullify'd, and which is wors, the freedom of learning must 

groann again and to her old fetters, all this the Parlament yet sitting. 

Althoughh their own late arguments .... (Jl 14). 

InIn (132) is they had not even kept the remembrance of their ancestors' worship één 

vann de argumenten die het verval van de inwoners van de stad laten zien. In 

(133)) is / am beloved of beauteous Hermia één van de argumenten, het 

belangrijkste,, die pleiten voor Lysander als huwelijkskandidaat. In (134) is if the 

workwork of any deceased author ... should come to their hands... één van de 

argumentenn dat ieder tijdperk zijn eigen soort censuur kent, en daarmee één 

vann de argumenten tegen censuur. In (135) is the freedom of learning must groan 

againagain één van de aan de bisschoppen toegeschreven waandenkbeelden, en 

daarmeee een argument tegen de abrogatie. 
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Dee mededeling waar de wh-z'm betrekking op heeft, kan ook deel uitmaken 

vann een set, doordat hij expliciet vergeleken wordt met iets wat eerder genoemd 

is.. Vergelijk: 

(136)) The course of true love did not run smooth, which was commonplace; 

but,, which was less ordinary, the barrier to his hopes was not the want 

off  money (P973). 

(137)) At the Swan they have no horses, or, which is equally negative in such a 

case,, they have but one (Jl 15). 

(138)) its effects not merely on the sum total of our wealth, but {which we 

conceivee to be a very different thing) on our national well-being (Jl 15). 

(139)) My love is more than his;/ My fortunes every way as fairly rank'd,/ If 

nott with vantage, as Demetrius';/ And, which is more than all these 

boastss can be, I am beloved of beauteous Hermia (P972; J115). 

(140)) and which was more than all, I fix'd a rudder (J 115). 

Inn (136) wordt 'the barrier to his hopes was not the want of money' vergeleken 

mett 'The course of true love did not run smooth'. In (137) wordt 

geconcludeerdd dan het hebben van één paard even erg is als geen paarden 

hebben.. In (138) wordt de optelsom van onze welvaart vergeleken met de 

optelsomm van ons welzijn. Aanwijzingen dat het hier om een vergelijking gaat 

zijnn de woorden less, equally, different. En in (139) en (140) wordt het object 

vann vergelijking expliciet genoemd na more than... Vergelijk hiermee het 

gebruikk van what's more in (131), dat niet het karakter heeft van een 

vergelijking. . 

Dee vergelijking kan het karakter aannemen van een contrast: 

(141)) He saw, which Eleanor had failed to see, That much more had been 

intendedd (J 115). 

(142)) even though they were - which they ain't - all you say they are (Jl 1 5). 

Ookk kan de zin waaraan de wh-zm gerelateerd is, vergeleken worden met 'de 

normalee situatie': 
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(143)) If, which very seldom happens, there are two such imperious spirits in a 

familyy Gil 5). 

(144)) Marvin and Terry - which is something I'll never understand - were 

quarrellingg within a month of their marriage and were separated within 

threee months (Ql 120). 

(145)) The chairs (which is by no means always the case) combined comfort 

withh costliness (P973). 

(146)) Thus, which rarely happens in this world, he reaped the benefit of his 

chivalryy (P973). 

(147)) If, which very seldom happens, there are two such imperious spirits in a 

familyy (J 115). 

Ookk een what-zm kan in verband gebracht worden met een voorafgaande 

constituent.. Dan echter gaat het niet zozeer om vergelijking, maar om het feit 

datt de mededeling van de zin waar de what-iin naar verwijst in feite de 

mededelingg van de eerdere constituent vervangt. Alweer gaat het dus om een 

nieuwee wending: 

(148)) one poor girl who had either drowned herself, or rather what was more 

probable,, had been drowned by him (Jl 14). 

(149)) Great men are too often unknown, or what is worse, misknown 

(P971). . 

InIn (148) gaat het niet om de vergelijking van verdrinken met verdronken 

worden,, maar om het vervangen van verdrinken door verdronken worden. En 

inn (149) gaat de aandacht uit naar de miskende, niet naar de onbekende 

genieën. . 

Ookk op het niveau van de interpunctie is het betekenisverschil tussen 

whichwhich en what zichtbaar. Zo komt wanneer de relatieve zin typografisch 

gescheidenn is van het voegwoord 20 keer which voor, tegenover 5 keer what. 

Hett scheiden van voegwoord en relatieve zin legt de nadruk op het voegwoord, 

watt ook meestal hoorbaar is in de intonatie. Nadruk op het voegwoord betekent 

nadrukk op de verbinding met het voorafgaande, het voegwoord geeft immers 

eenn aansluiting, tegenstelling etc. aan. Dus is het gebruik van which te 

verwachten.. Vergelijk: 
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(150)) He was hard-favoured, and, which was worse, his face bore nothing of 

thee careless jollit y of the sailor on shore (P972). 

(151)) I regard marriage as sacred, and when, which God forbid, it proves 

unsacred,, it is horrible (Jl 15). 

(152)) Mr. Dombey's young child was so important to him as part of his own 

greatness,, or {which is the same thing) of the greatness of Dombey and 

Sonn Gi l5). 

(153)) As to Andrew Lang, far abler pens than mine have recently been busy 

doingg justice to his exttaordinary powers, and {what is infinitely more 

important)) his greatness of nature (P972). 

(154)) Fortunately, Mr. Mayfield was at home and, what is rarer, disengaged 

(P972). . 

Wanneerr de relatieve zin niet typografisch gescheiden is van het voegwoord, is 

dee situatie omgekeerd: hier werd 7 keer what gevonden, tegenover 2 keer which: 

(155)) It is a just remark of Dr. Johnson (and what cannot often be said of his 

remarks,, it is a very feeling one) that we nevet do anything consciously 

forr the last time without sadness of heart (P971). 

(156)) Not that he does not say what he means, and in strong words too; but 

hee cannot say it all; and what is more strange, will  not, but in a hidden 

wayy and in parables, in order that he may be sure you want it (Jl 14). 

(157)) Great men are too often unknown, or what is worse, misknown 

(P971). . 

(158)) and which was more than all, I fix'd a rudder (Jl 15). 

Mij nn conclusie over relatieve zinnen die de matrixzin onderbreken is dat hierin 

hett betekenisverschil tussen which en what op verschillende manieren naar 

vorenn komt. In het algemeen geldt dat what aangeeft dat de mededeling van de 

matrixzinn op zich staat; which geeft aan dat de mededeling van de matrixzin 

onderdeell  is van een set. Dit blijkt op verschillende manieren: what-zinnen 

wordenn meer aangettofTen in narratieve teksten waarin het gaat om 

opeenvolging,, which-zïnnen meer in betogende teksten, waarin het gaat om 

samenhangg tussen argumenten. Which-zmnen komen vaket voor wanneer de 
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matrixzinn wordt vergeleken of gecontrasteerd. En wanneer which of what 

voorafgegaann worden door een voegwoord, legt in het geval van which de 

interpunctiee meer nadruk op het voegwoord, en dus op de relatie met het 

voorafgaande. . 

3.3.5.44 ZELFSTANDIGE RELATIEVE ZINNEN DIE VOLGEN OP DE ZIN 

WAARNAA RR ZE VERWIJZEN 

Zelfstandigee relatieve zinnen die volgen op de zin waarnaar ze verwijzen 

functionerenn op een andere manier dan de eerder genoemde zelfstandige 

relatievee zinnen. Vergelijk: 

(159)) What's more surprising, he didn't inform his parents. 

(160)) He didn't inform his parents, which is more suprising. 

What'sWhat's more surprising in (159) geeft aan, zoals eerder besproken, dat he didn't 

informinform his parents een nieuwe wending in het verhaal is. Gegeven zijn positie is 

inn (160) echter he didn't inform his parents als mededeling onafhankelijk van 

WhichWhich is more surprising. Dus kan which is more surprising niet aangeven of he 

didndidn 't inform his parents een nieuwe wending is: dat is al gebleken. 

Vergelijkk ook: 

(161)) The course of true love did not run smooth, which was commonplace 

(P973); ; 

(162)) He likes reading, which I am glad to hear (P972). 

(163)) The rain washed away the track, which prevented the trains from 

runningg (P972). 

(164)) John is a soldier, which I should also like to be (P963). 

Dee zelfstandige relatieve zin die volgt op de zin waar hij naar verwijst komt 

hierinn overeen met de relatieve zin na een nominaal antecedent: ook die geeft 

niett aan of het nominale antecedent een nieuw gegeven is. Bij nominale 

antecedentenn gaat het om het feit dat er een antecedent aanwezig is. Dat geeft 

aann dat er geselecteerd is uit een set, namelijk de set aangeduid door het 
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antecedent.. Mij n voorstel is om deze omschrijving ook toe te passen op 

zelfstandigee relatieve zinnen na een zin als antecedent: het feit dat de relatieve 

zinn terugverwijst naar een antecedent, betekent ook hier dat er geselecteerd is uit 

eenn set. Uit mogelijke handelingen is gekozen een handeling 'he didn't inform 

hiss parents'. De relatieve zin die volgt op de zin waar hij naar verwijst sluit 

hierdoorr per definitie aan bij een bestaande setting. En vandaar dat uitsluitend 

whichwhich wordt gebruikt. 

3.44 CONCLUSIES 

Ikk hoop in dit hoofdstuk te hebben aangetoond dat aan de diverse 

gebruikswijzenn van which (respectievelijk what) één betekenis kan worden 

toegekend.. Voor which geldt steeds dat het selectief is, what is in al zijn 

gebruikswijzenn niet-selectief. De manier waarop dit verschil tot uiting komt in 

dee diverse gebruikswijzen is samengevat in tabel 25-
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Tabell  25 
HetHet betekenisverschil tussen which en what in de verschillende typen gebruik 

typee gebruik 

vraag g 

vraag g 

bevel bevel 

bevel bevel 

onzelfstandigee relatieve zin met 
antecedent t 

onzelfstandigee relatieve zin met 
ingeslotenn antecedent 

zelfstandigee relatieve zin gaat vooraf 
aann of onderbreekt de matrixzin 

zelfstandigee relatieve zin gaat vooraf 
aann of onderbreekt de matrixzin 

zelfstandigee relatieve zin volgt op 
matrixzin n 

relati-- betekenis 
vum m 

whichh selecteer uit een set. 

whatt selecteer niet uit een set. 

whichh selecteer uit een set. 

whatt selecteer niet uit een set. 

whichh er is geselecteerd uit een set. 

whatt er is niet geselecteerd uit een 
set. . 

whichh selecteert de zin waarnaar 
verwezenn wordt uit een set. 

whatt selecteert de zin waarnaar 
verwezenn wordt niet uit een set. 

whichh er is geselecteerd uit een set. 
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