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Samenvatting

Taal kan in de context van communicatie worden beschouwd als een drie-eenheid
van vorm, functie en betekenis. Het gebruik van vormelijke elementen – woorden,
constructies en intonatiepatronen – wordt in hoge mate gedicteerd door de over te
dragen betekenis. Daarnaast is de functie van de uiting in de communicatie tussen
sprekers medebepalend voor de vorm.

Dit proefschrift beoogt in kaart te brengen hoe functies die behoren tot het
domein van de ‘informatieverpakking’ (information packaging) hun invloed uitoefe-
nen op de vorm van de taaluiting. Meer specifiek wordt de vraag beantwoord of en
hoe functies in de oppervlaktestructuur worden geneutraliseerd, en of dergelijke
neutralisatiepatronen een zinvol perspectief voor typologische classificatie bieden.

Information packaging (Chafe 1976) houdt zich bezig met de instructies die de
spreker geeft aan zijn toehoorder over de specifieke wijze waarop deze geacht wordt
de in de uiting aangeboden informatie te verwerken en op te slaan. In hoofdstuk 2
betoog ik dat information packaging slechts één aspect is van het bredere domein
der informatiestructuur, dat zich bezig houdt met de wijze waarop de inhoud
van de boodschap aansluit bij hetgeen eerder in de communicatie is uitgewisseld,
en de interne organisatie van de boodschap als een communicatieve handeling
(Halliday 1967). Informatiestructuur is een interpersoonlijke eigenschap van het
taalsysteem in de zin dat de keuze van de spreker evenzeer afhangt van zijn eigen
motieven als van de veronderstelde staat van kennis bij de toehoorder. Immers,
het welslagen van de communicatieve intentie van de Spreker hangt niet alleen af
van de mate waarin hij erin slaagt zijn bedoeling tot uitdrukking te brengen, maar
evenzeer van de mate waarin hij zijn boodschap heeft aangepast aan de staat van
kennis van die toehoorder. Omdat taalgebruikers geen directe toegang hebben tot
de kennis van een ander, plant de spreker zijn uiting aan de hand van complex
gelaagde veronderstellingen die hij bijhoudt over de staat van kennis van zijn
gesprekspartners. Sprekers hebben eigen veronderstellingen, veronderstellingen over
de veronderstellingen van anderen, veronderstellingen over de veronderstellingen
van anderen over veronderstellingen van henzelf (en anderen), enzovoorts. Binnen
een dergelijk complex gelaagd model van gesprekskennis kan de informatiestructuur
worden begrepen als de verzameling categorieën die het overdragen van kennis
tussen deze lagen ondersteunt.

Behalve information packaging kent de informatiestructuur nog twee modulen, te
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weten de activatiestatus van referenten (referent management) en het opbouwen en
onderhouden van narratieve cohesie (coherence management). Referent management
houdt bij in welke mate referenten die in de discourse worden gebruikt, voor de
toehoorder toegankelijk zijn. Dit is mede bepalend voor de vormelijke elementen
waarmee deze referenten worden aangeduid. Referent management heeft betrekking
op categorieën als gegeven en nieuw, die overigens veelvuldig worden verward met
concepten uit de information packaging. Een vergelijkbare situatie geldt voor
coherence management, dat bijhoudt in hoeverre de opeenvolgende proposities een
uit narratief oogpunt samenhangend geheel vormen. Ofschoon het niet moeilijk is
een unieke karakterisering te geven van de drie dimensies die deel uitmaken van
informatiestructuur, vertonen hun respectievelijke onderdelen de sterke neiging om
gebruik te maken van dezelfde uitdrukkingsstrategieën. Dit maakt het tamelijk
ingewikkeld om precies te bepalen wat hun afzonderlijke bijdrage aan de uiteindelijke
oppervlaktestructuur van de uiting is.

Information packaging wordt in deze studie veeleer benaderd als een mechanis-
tisch dan als een interpretatief aspect van het taalsysteem. Het beschrijft wat de
toehoorder geacht wordt ‘te doen’ met een hem aangeboden boodschap, en niet
zozeer hoe hij deze geacht wordt ‘te begrijpen’. Deze mechanistische benadering
veronderstelt een model van de wijze waarop kennis in discourse wordt gestruc-
tureerd, aangezocht en opgeslagen. In hoofdstuk 3 doe ik een voorstel voor een
dergelijke model van discourse knowledge management, dat twee onafhankeli-
jke dimensies onderscheidt. ‘Adressering’ (addressation) (Jacobs 2001) draagt zorg
voor een thematische ordening van de kennis die gedurende de discourse wordt
uitgewisseld, opdat alle informatie die over een bepaalde referent beschikbaar komt
op een centrale plaats – een adres – in de kennisbank van de taalgebruiker verzameld
wordt. De inhoud van elk adres vormt een context set (Reinhart 1981) en wordt
gebruikt om de aanvaardbaarheid van nieuw aangeboden informatie over de referent
te bepalen. In dit opzicht deelt addressation de uiting in tweeën: een Topic dat
het adres identificeert waar de inhoud van de uiting geëvalueerd en uiteindelijk
opgeslagen moet worden, en een Comment dat de inhoud zelf bevat. Overigens
moet worden opgemerkt de inferentie dat de Comment ‘over’ de topicale referent
gaat, slechts een geringe rol speelt. Deze inferentie wordt verondersteld een effect
te zijn van de wijze waarop de kennis wordt gestructureerd in de kennisbank van
de taalgebruiker, in plaats van een voorwaarde waaronder een bepaalde wijze van
organisatie toelaatbaar is. De andere dimensie, actualisering (actualization) brengt
in de boodschap een tweedeling aan tussen het gedeelte dat een verandering in de
staat van kennis van de toehoorder teweeg kan brengen, en het gedeelte dat er toe
bijdraagt dat deze verandering met minimale inspanning verwerkt kan worden.

In navolging van Vallduví (1992) wordt aangenomen dat categorieën behorend
tot addressering en actualisering samen een eenheid kunnen vormen die ‘informa-
tionele articulatie’ (informational articulation) wordt genoemd: een syntagmatisch
paar instructies die worden toegevoegd aan de boodschap. De instructies vertellen
de toehoorder op welk adres hij de mededeling van de spreker wordt geacht te
evalueren, en hoe deze de aldaar reeds aanwezige kennis beoogt te beïnvloeden.
Het overnemen van Vallduví’s idee dat information packaging te maken heeft met
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syntagmatische structuren in plaats van losse instructies biedt een nieuw perspectief
op typologische classificatie in dit domein. In plaats van te onderzoeken in hoeverre
talen de individuele categorieën Topic, Focus en dergelijke onderverdelen, maakt een
beredeneerde combinatie van deze dimensies het mogelijk om het typologisch gedrag
van een geheel functioneel domein te onderzoeken. Bovendien vertoont het concept
van de articulatie zoals door Vallduví (1992) voorgesteld, sterke overeenkomsten
met de notie van Frame die in Functional Discourse Grammar (FDG; cf. Hengeveld
and Mackenzie 2008) wordt gehanteerd. Deze parallel biedt een aantrekkelijk
alternatief voor de wijze waarop information packaging momenteel in FDG wordt
geïmplementeerd.

Functional Discourse Grammar (FDG), de taaltheorie die het theoretisch raamw-
erk voor deze studie vormt, wordt geïntroduceerd in hoofdstuk 4. Overeenkomstig
de structuralistisch-functionalistische signatuur van FDG biedt het model de mo-
gelijkheid tot een geïntegreerde analyse van de formele, functionele en denotationele
aspecten van de taaluiting. Bovendien biedt FDG een context waarin de Gram-
matica – de module verantwoordelijk voor het genereren van interpersoonlijke,
representationele en morfosyntactische structuren – nauw samenwerkt met andere
onderdelen van het cognitief systeem die betrokken zijn bij communicatie. Beide
eigenschappen van FDG zijn essentiële voorwaarden voor dit onderzoek, en worden
derhalve gedetailleerd besproken. En passant worden enkele (voor de information
packaging minder relevante) voorstellen tot wijziging van het theoretisch kader
gedaan. In het bijzonder wordt ervoor gepleit om Dik’s oorspronkelijke opvatting
over de formalisatie van de interactie tussen restrictoren en de Layers waarin zij
worden gebruikt, in ere te herstellen (zie ook Smit and van Staden 2007).

Hoofdstuk 5 doet voorstellen tot wijziging van FDG die wel direct betrekking
hebben op information packaging. Deze spitsen zich toe op de formele analyse
van tot de information packaging behorende categorieën als pragmatische functies,
een analyse waarvan ik betoog dat deze voor een alternatief verruild moet worden.
Hiervoor zijn twee redenen te benoemen. Allereerst leidt de huidige weergave
van informationele categorieën als functies tot inconstitentie in het formalisme
van Functional Discourse Grammar. Ten tweede impliceert de analyse in termen
van functietoekenning aan evocationele eenheden dat information packaging van
die laatste afhankelijk is: namelijk, om een (informationele) functie te kunnen
toekennen, moet eerst een eenheid zijn ingeroepen om deze aan toe te kennen.
Dit echter lijkt intuïtief strijdig te zijn met de volgorde waarin een Spreker zijn
boodschap opbouwt. Het is veel logischer dat een Spreker eerst bepaalt hoe hij de
kennis van zijn toehoorder wil beïnvloeden, voordat hij bepaalt welke evocationele
handelingen hij daartoe moet uitvoeren. Om beide bezwaren het hoofd te bieden,
stel ik voor om de informationele articulatie als complexe eenheid in het FDG-model
op te nemen op het interpersoonlijk niveau. Daar krijgen de articulaties de status
van Frame, vergelijkbaar met de predicatieve Frames die op het representationeel
niveau gemeengoed zijn. Een Frame biedt een aantal zich op niet-hiërarchische
wijze tot elkaar verhoudende posities, en kwalificeert de relaties tussen die posities.
Zij worden derhalve niet gegenereerd door de Grammatica, maar zijn beschikbaar
in het Lexicon als bouwstenen op basis waarvan de Grammatica werkt.
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De posities van het informationele Frame kunnen worden gevuld door twee
typen nieuwe eenheden (Layers), Topic (Topi) en Comment (Cmi). Het hoofd
van de Topic Layer specificeert onder welk adres in de kennisbank de boodschap
moet worden geëvalueerd, terwijl de Comment Layer hetgeen bevat dat op dat
adres geëvalueerd moet worden. Aan elk van de eenheden kan een Focus operator
worden toegevoegd, die weergeeft of de eenheid informatie bevat die in staat is
de op dat moment bestaande staat van kennis te actualiseren. Daarnaast kan
een Focus operator worden gehecht aan evocationele eenheden die de posities in
de informationele eenheden vullen, om recht te doen aan zogenaamde ‘narrow
Focus constructies’ (Kíss 1998). De voorgestelde aanpassingen aan de theorie
verbeteren de consistentie van het FDG-formalisme, en doen recht aan de notie
dat planning van de informatiestructuur vooraf gaat aan het uitvoeren van de
daartoe te verrichten evocationele handelingen. Bovendien biedt de op Frames
gebaseerde analyse een vruchtbare invalshoek voor het analyseren van typologische
variatie in dit functionele domein. Namelijk, grenzen aan mogelijke scenario’s voor
information packaging zijn nu te verklaren in termen van de beschikbaarheid van
eenheden in het Lexicon (de informationele Frames), in plaats van verschillen in de
werking van de machinerie van de Grammatica zelf.

In navolging van Lambrecht & Polinsky (1997) en Lambrecht (2001b) wordt
aangenomen dat de informationele articulaties samen een paradigma vormen. Waar
hun oorspronkelijke voorstel gebruik maakt van één parameter om drie categorieën
te onderscheiden, stel ik dat twee dimensies dit paradigma structureren: de Layers
die voorkomen in het informationele Frame, en de locatie waaraan de Focus operator
wordt toegekend. Deze beide dimensies leveren een vijftal articulaties op die zijn
beschreven in Tabel 2:

bevat Focus op
Topi Cmi Topi Cmi

A + – + –
B – + – +
C + + – +
D + + + –
E ± ± – –

Tabel 2 Informationele articulaties

Het merendeel van deze articulaties correspondeert met scenario’s voor informa-
tion packaging die ruimschoots gedocumenteerd zijn in de pragmatische literatuur.
Wat een innovatie is ten opzichte van eerder werk, is de wijze waarop deze ‘canon-
ieke’ articulaties in een samenhangend paradigma geïntegreerd zijn. Articulatie
A, die slechts bestaat uit een Topic Layer, komt overeen met de zogeheten ‘en-
titeitsgeoriënteerde thetische bewering’ (entity-central thetic assertion; zie Sasse
1987). Articulatie B is zijn tegenhanger, en bestaat slechts uit een Comment Layer.
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Deze articulatie correspondeert met Sasse’s ‘gebeurtenis-georiënteerde thetische
bewering’ (event-central thetic assertion). Articulatie C is beter bekend als de
Topic-Comment articulatie, ofwel de categorische bewering (categorical assertion).
Deze wijze van information packaging wordt algemeen beschouwd als de standaard.
De kennis op een bestaand adres – geïdentificeerd in de Topic Layer – wordt er
vermeerderd met een nieuwe propositie in de Comment Layer. Articulatie E komt
overeen met de identificerende Focus constructie (identificational focus construction;
zie Kíss 1998). Een vreemde eend in de bijt is D, een Topic-Comment articulatie
waarin beide Layers bedoeld zijn om een actualisatie van de staat van kennis van de
toehoorder teweeg te brengen. Dit scenario wordt algemeen als weinig functioneel
beschouwd vanwege de tweeledige actualisatie-instructie, de verwerking waarvan
geacht wordt een zware belasting te betekenen voor de toehoorder. Deze belasting
wordt in veel talen geneutraliseerd door gebruik te maken van een uitdrukking die uit
twee scheidbare delen bestaat (Lambrecht 1994): één deel introduceert het nieuwe
Topic, terwijl een ander deel wordt benut om nieuwe informatie over dit Topic te
verkondigen. Niettemin zijn dergelijke oplossingen in de oppervlaktestructuur geen
rechtvaardiging om deze gevallen zonder meer te beschouwen als combinaties van
twee eenvoudige articulaties, al was het maar omdat de twee delen gewoonlijk één
boodschap vormen. Derhalve dient dit type information packaging beschouwd te
worden als een afzonderlijke articulatie, waarvoor het hierboven gepresenteerde
paradigma een natuurlijke basis biedt.

De theoretische noties besproken in de hoofdstukken 2 – 5 leveren alle noodza-
kelijke bestanddelen voor de empirische studie die het tweede gedeelte van dit boek
beslaat. De vraag in dit deel is hoe de informationele articulaties verdeeld zijn over
de mogelijke morfosyntactische uitdrukkingsstrategieën waarover talen beschikken.
Meer in het bijzonder is de vraag of neutralisatiepatronen die men aantreft in de
talen van de wereld tot empirisch bewijs kunnen dienen voor de paradigmatische
structuur van het informationele domein zoals die eerder is gesuggereerd.

Hoofdstuk 6 behandelt enige preliminaire methodologische vraagstukken. Het
hoofdstuk begint met een korte beschrijving van relevante studies uit het verleden,
het corpus van talen dat voor deze studie is gebruikt en enige algemene opmerkin-
gen over datakwaliteit. Vervolgens wordt het onderzoeksontwerp behandeld, dat
gebaseerd is op het systematisch in kaart brengen van isomorfie tussen een beperkt
aantal categorieën op het interpersoonlijk niveau (de vijf informationele articu-
laties, geïdentificeerd op grond van de discourse context), en een onbepaald aantal
categorieën in de oppervlaktestructuur (de zogeheten coderingsstrategieën). Elke
coderingsstrategie wordt gedefinieerd aan de hand van zijn ‘coderingspotentieel’
(coding potential). Dit biedt een belangrijk voordeel boven een definitie aan de
hand van morfosyntactische eigenschappen, omdat deze niet tussen talen vergeleken
kunnen worden (Haspelmath 2007). Deze beperking geldt niet voor het coding
potential, hetgeen cross-linguïstische vergelijkingen mogelijk maakt.

Hoofdstuk 7 verkent de relatie tussen de informationele articulaties en indi-
viduele coderingsstrategieën, zonder aandacht te besteden aan de verdeling van
deze strategieën binnen of tussen talen. De aanname is dat de parametrische
structuur van het paradigma van informationele articulaties (zie Tabel 2) wordt
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weerspiegeld in de wijze waarop de articulaties samenvallen in hun coding potential.
Met andere woorden: van articulaties die parameterinstellingen gemeen hebben
wordt verwacht dat zij gezamenlijk in het coding potential van een strategie kunnen
voorkomen, terwijl dit voor articulaties die weinig gemeen hebben niet het geval zal
zijn. Concreet wordt verwacht dat articulaties A en C niet van dezelfde strategieën
gebruik zullen maken, evenals B en D. In het algemeen wordt deze verwachting
geschraagd door de bevindingen in het corpus: in deze vijftien talen zijn strategieën
met een ‘verboden coderingspotentieel’ buitengewoon zeldzaam.

Waar het doel van hoofdstuk 7 was om distributie en gedrag van individuele
coderingsstrategieën te bepalen, richt hoofdstuk 8 zich op de wijze waarop afzon-
derlijke talen hun articulaties verdelen over de beschikbare strategieën. In het
bijzonder is de vraag interessant wat een bepaalde distributie zegt over het relatieve
belang van de hierboven besproken informationele parameters (zie ook Tabel 2).
Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt een techniek voorgesteld die het
complexe netwerk van relaties tussen articulaties en coderingsstrategieën binnen
een taal omzet in kwantificeerbare observaties over de mate van gelijkenis tussen
de articulaties van die taal. De methode waarmee deze gelijkenisscores worden
berekend is gebaseerd op het iconiciteitsbeginsel (Haiman 1985), dat bepaalt dat
er een correlatie bestaat tussen de neutralisatie in de oppervlaktestructuur van
onderliggende categorieën, en hun onderlinge ‘cognitieve afstand’. Kort gezegd,
wanneer twee articulaties behoren tot het coderingspotentieel van een enkele strate-
gie, dan is dat een goede indicatie dat zij in enig opzicht op elkaar lijken. Wanneer
zij echter niet door middel van dezelfde strategie kunnen worden uitgedrukt, dan
zijn de onderliggende categorieën zeer verschillend. De gesuggereerde techniek
maakt gebruik van dit iconiciteitsbeginsel en houdt ook rekening met conflicten die
worden veroorzaakt doordat strategieën gedeeltelijk overlappende coding potentials
kunnen hebben. Een vergelijking van de gelijkenisscores biedt verder bewijs voor
de bevindingen die reeds in hoofdstuk 7 werden besproken: de paren en drietallen
van articulaties die een parameterinstelling gemeen hebben, hebben veel hogere
gelijkenisscores dan degene waarvoor dit niet het geval is. In een volgende stap
worden paarsgewijze gelijkenisscores gebruikt om talen te classificeren op grond
van wat ik hier ‘informational alignment’ noem: de mate waarin onderliggende cat-
egorieën al dan niet afzonderlijk in de oppervlaktestructuur worden geneutraliseerd,
en hoe de articulaties over de strategieën verdeeld zijn. De notie alignment is hier
geïmplementeerd op een wijze die een graduele classificatie toestaat. Namelijk, een
taal kan in mindere of meerdere mate overeenkomen met een aantal theoretisch
definieerbare alignment-patronen. De verwachting is dat de patronen die worden
gemotiveerd door één van de eerder besproken parameters vaker voorkomen, en
dat talen relatief meer gelijkenis met deze patronen zullen vertonen. Ook deze
verwachting wordt door de talen in het corpus bevestigd. De resultaten van hoofd-
stuk 7 en 8 tezamen vormen een solide basis voor de aanname dat het paradigma
van informationele articulaties dat in eerste instantie een theoretisch construct was,
enige empirische validiteit vertoont, en derhalve de moeite van verder onderzoek
waard is.


