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SAMENVATTING VAN HET PROEFSCHRIFT 
 
Dit proefschrift bevat een syntactische verklaring voor de encodering van 
Informatiestructuur (IS), gebaseerd op de zogeheten Derivation-by-Phase theorie 
van Chomksy (Chomsky 2001, 2005a,b) en de cartografische benadering voor de 
syntaxis-pragmatiek interface (Aboh 2007a, Belletti 2001, 2004, Benincà en 
Polletto 2004, Rizzi 1997, 2001a,b). In het proefschrift wordt beargumenteerd dat 
IS direct geëncodeerd is in narrow syntax. Op aanname van het feature checking 
model van Pesetsky and Torrego (2007) wordt aangetoond dat [Topic] en [Focus] 
kenmerken moeten worden herkend en dat deze op de natuurlijke manier worden 
gecheckt, namelijk door de speciale functionele hoofden Topo resp. Foco. 

Bovendien toon ik aan dat het snijpunt van syntaxis en pragmatiek plaats vindt op 
het niveau van zowel de CP- als de vP fase. In andere woorden Topo en. Foco 
kunnen zowel projecteren binnen de edge van de CP en van de vP. 
 Deze analyse is ontwikkeld op basis van IS encodering in het Russisch. In 
deze taal wordt IS voornamelijk gereflecteerd door de volgorde van zinsdelen. De 
conclusies gebaseerd op dit werk heb ik vervolgens getoetst aan een aantal 
typologisch niet-verwante talen. 

De onderzoeksresultaten laten zich als volgt samenvatten: alle talen 
gebruiken de vP en CP phase-egdges om IS te encoderen. Cross-linguistuische 
varietie wordt bepaald door de mate waarin verschillende phase-egdges worden 
geactiveerd en door sommige taalspecifieke grammaticale eigenschappen die 
losstaan van IS. 

Het proefschrift begint met de beschrijving van bepaalde feiten over de 
Russische morphosyntaxis en de presentatie van de theoretische achtergrond van dit 
werk. Ik laat zien dat in een SVO zin in het Russisch alleen het werkwoord en het 
subject gedwongen worden om hun basisposities te verlaten en naar het 
inflectionele domein verplaatsen als gevolg van IS-onafhankelijke redenen, 
namelijk als gevolg van triggering door Agree kenmerken. Interne argumenten, met 
als basisvolgorde Indirect Object > Direct Object, ondergaan geen Agree-
gebaseerde verplaatsing.  
 Vervolgens presenter ik de Russische data m.b.t. IS. Ik laat zien dat er 
twee ordeningsprincipes van toepassing zijn in het Russisch. De IS Ordeningsregel 
vereist dat de zinsdelen verschijnen in de volgorde Topic > Discourse-neutraal > 
Focus. Het andere principe, de Scramblingregel stelt dat D-linked elementen naar 
voren moeten worden verplaatst in een positie binnen het preverbale domein. De 
latere regel resulteert in vooropverplaatsing van de focusexponent, die zich normaal 
gesproken achter in de zin bevindt. Vooropverplaatsing van focuselement is bij 
uitstek typerend voor het gesproken register van de taal. De hoofdconclusie hier is 
dat D-linking, het principe achter focus vooropverplaatsing, een verschijnsel is dat 
zich afspeelt op een ander niveau dan IS. 
 Na de bestaande benaderingen voor vrije woordvolgorde in het Russisch, 
die meestal het bestaan van [Topic]/[Focus] kenmerken en de hoofden Topo en Foco 
ontkennen, besproken te hebben, stel ik een nieuwe benadering in termen van het 
cartografisch model voor. 
 Allereerst presenteer ik een kaart van de clausale linkerperiferie als in (1): 
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(1) [ForceP Forceo [FrameP Frameo [InterP Intero [TopP Topo [topP topo [ FocP Foco  
 [topP topo [FinP Fino ]]]]]]]] 
 
 (1) is een gemodificeerde versie van Rizzi’s (1997) voorstelling van de 
linkerperiferie. In de bovenstaande structuur wordt een onderscheid aangelegd 
tussen verschillende types topics, namelijk frames, sterke en zwakke topics. Frames 
zijn uitdrukkingen die scene-setting zijn. Een sterk topic (gehuisvest in TopP) is 
een aboutness topic, d.w.z. het duidt aan waar de zin over gaat. Zwakke topics (in 
topP) zijn simpelweg gegeven (d.w.z  D-linked) niet-focale constituenten. 
 Verder ontwikkel ik een syntaxis voor canonieke zinsfinale focus in het 
Russisch. Ik beargumenteer dat de encodering van focus in het Russisch plaatsvindt 
binnen de vP-periferie. De voornaamste premisse van deze benadering is dat een 
phase een construct constitueert dat bestaat uit een lexicale kern, een domein en een 
edge. Zowel CP als vP worden verondersteld over een dergelijke structuur te 
beschikken. Wat betreft de edges van deze twee phases wordt aangetoond dat 
functionele hoofden erbinnen kunnen worden gerepliceerd en tegelijkertijd kunnen 
projecteren. Bovendien kunnen de vP en CP edge hoofden met elkaar 
communiceren. Dit heb ik laten zien voor FocP in het Russisch. Hoewel zowel CP 
als vP worden verondersteld over een edge te beschikken, stel ik dat de interne 
structuur hiervan verschillend is. De CP edge in het Russisch heeft een architectuur 
als in (1), maar de vP-perfierie is verarmd en ziet eruit als (2). Dit is niet verrassend 
aangezien de twee phases semantisch verschillend zijn. Waar de CP phase 
propositioneel is, is de vP phase eerder predicationeel of situationeel.  
 
(2) [topP topo [FocP Foco [ vP ]]] 
 
Los van de afwezigheid van een groot deel van het Topic-veld, ontbeert de  
vP edge ook hoofden die verantwoordelijk zijn voor clause-typing, namelijk Forceo 
and Intero. Dit verklaart eveneens een bepaalde eigenschap van Russische Wh-
woorden, die hun bijzonder maakt in vergelijking met Wh-woorden in andere talen. 
 Cross-linguistisch neigen Wh-elementen ertoe dezelfde distributie 
vertonen als focus constituenten. In het bijzonder kunnen Wh termen voorkomen in 
dezelfde positie als niet-Wh gefocuste elementen. In het Russisch kan dit niet: hier 
mogen Wh-termen niet voorkomen in de canonieke focus positie, d.w.z. aan het 
einde van de zin. In plaats daarvan moet een Wh-woord verplaatst worden naar het 
preverbale domein, ofwel in het middenveld, ofwel in de linkerperiferie. Dat 
Russische Wh-woorden niet in de lagere FocP kunnen blijven, reflecteert, zo stel 
ik, het feit een Wh-woord in deze positie niet kan congrueren met het Intero hoofd 
dat aanwezig is in de CP edge, maar afwezig is in de vP edge. Uitgaand van het 
concept van phase-extension (Den Dikken 2007, Pesetsky 2007) stel ik voor dat als 
het Wh-woord in de lagere FocP blijft, het onzichtbaar wordt voor Intero omdat V-
verplaatsing de eerste phase verlengt en daardoor maakt de voormalige edge deel 
uit van het domein. Ik laat zien dat deze analyse eveneens het gebrek aan lange 
Wh-verplaatsing in het Russisch kan verklaren. De syntaxis van Russische Wh-
verplaatsing die ik voorstel in dit werk is mede gebaseerd op werk van Cheng en 
Rooryck (2000), Cable (2007), en Aboh en Pfau (te verschijnen).   
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 Tenslotte breid ik de analyse voor IS encodering in het Russisch uit naar 
andere talen. Data uit een aantal andere talen (Bantu, Gur, en het Tsjadisch) die het 
bestaan van een vP-periferie ondersteunen worden gepresenteerd. De beschreven 
empirische feiten laten de volgende gegeneraliseerde structuur van de vP edge zien: 
 
(3) ([topP topo )[FocP Foco ([topP topo) [ vP ]]]] 
 
Het enige verplichte deel in (3) is FocP; topP can worden geactiveerd in sommige 
talen, maar afwezig zijn in andere. De hoofdconclusie is dat de vP edge in alle talen 
beschikbaar is. Bovendien neem ik aan dat de clausale linkerperiferie universeel 
complex is en overeenkomt met de structuur in (4): 
 
(4) [ForceP Forceo [FrameP Frameo [InterP Intero [TopP Topo [ FocP Foco ([topP topo ) 
 [FinP Fino ]]]]]]] 
 
De enige parametrische keuze die een taal dan kan maken in termen van de CP 
edge, is of er wel of geen topP’s zijn. De rest van de functionele hoofden zijn 
universeel beschikbaar. Cross-linguistische  variatie m.b.t. de oppervlakte-
uitdrukking van deze posities kan het gevolg zijn van IS-onafhankelijke 
parametrische settings. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  




