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Aangaande graadbepalingen en
graadaanduidende bijzinnen

Het onderzoek dat aan dit proefschrift ten grondslag ligt betreft graadbepalingen

en graadaanduidende bijzinnen. Een voorbeeld van een graadbepaling met een

bijbehorende graadaanduidende bijzin vormen de vetgedrukte zinsdelen in (1):

(1) Zij had zo mooi gezongen dat de hele zaal er stil van was

De twee vetgedrukte zinsdelen horen bij elkaar (de zin is ongrammaticaal zonder

zo), maar hoeven niet bij elkaar te staan (dat wil zeggen, ze kunnen gescheiden

zijn door bijvoorbeeld een werkwoordsvorm als gezongen). De relatie tussen beide

zinsdelen komt uitgebreid aan de orde in het tweede deel van dit proefschrift.

In het eerste deel wordt bepaald welke structurele status het zinsdeel zo

mooi in de theorie over de zinsstructuur heeft. De vraag die in hoofdstuk 2 aan de

orde is, is of zo'n bijwoordelijke bepaling van graad (in het kort: graadbepaling) de

status van een specificeerder of van een geadjungeerde constituent heeft. In

structurele termen wordt er in dit proefschrift geen verschil gemaakt tussen beide

opties; dit is één van de consequenties van het onderzoeksprogramma van Kayne

(1994) dat ik hier aanneem (zie ook Hoekstra 1991). Specificeerders en

geadjungeerde constituenten (adjuncten) verschillen daarin, dat een specificeerder

een relatie onderhoudt met het hoofd van de projectie waarvan het een

specificeerder is: het hoofd en de specificeerder komen in een bepaald aspect

overeen. Een adjunct daarentegen onderhoudt geen relatie met het hoofd van de

projectie waaraan het geadjungeerd is en staat daardoor in een losser verband met

het hoofd dan een specificeerder. Door dit verschil in de relatie tot het hoofd van

de projectie, heeft de keuze om een graadbepaling als specificeerder of als adjunct

te zien verstrekkende gevolgen. Op grond van de discussie van die gevolgen in

hoofdstuk 2 kom ik tot de conclusie dat het de voorkeur geniet om graadbepalingen

als adjuncten te zien.

Hoofdstuk 3 gaat vervolgens in op de interne structuur van een

graadbepaling als zo mooi of mooier. Corver (1994, 1997) beargumenteert dat het
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morfeem -er in een comparatiefvorm als mooier geen graadbepalend element is,

maar een quantificeerder. Een vergelijkbare quantificeerder zou zich ophouden

in een graadbepaling als zo mooi: deze quantificeerder wordt in het Engelse so

much so uitgespeld als much `veel'. In hoofdstuk 3 draag ik argumenten aan tegen

deze analyse. Mijn conclusie is dat er in een graadbepaling als zo mooi of een

comparatiefvorm als mooier geen quantificeerder aanwezig is.

Met hoofdstuk 4 begint het tweede deel van dit proefschrift, dat over

graadaanduidende bijzinnen gaat. Zoals in het begin van deze samenvatting is

opgemerkt, hoort de bijzin in (1) bij het graadaanduidende element zo in zo mooi

en kan het niet zonder zo voorkomen. Deze afhankelijkheid van het element zo

houdt echter niet in dat de beide zinsdelen ook naast elkaar moeten voorkomen.

Hoofdstuk 4 gaat in op verschillende theorieën die er in de loop der tijd over de

structurele positie van de graadaanduidende bijzin en daarmee over de

afhankelijkheidsrelatie tussen zo en die bijzin zijn ontwikkeld. De conclusie dat de

bijzin niet in de projectie van het graadaanduidende zo wordt gegenereerd leidt

de analyse in die in hoofdstuk 5 wordt gepresenteerd.

Aan de hand van recente analyses van nevenschikking als een

asymmetrische structuur die geprojecteerd wordt door het nevenschikkende

element en aan de hand van voorbeelden van een viertal constructies stel ik een

analyse voor van de relatie tussen graadaanduidende bijzinnen en hoofdzin

waartoe zij behoren. Ik betoog dat een graadaanduidende bijzin in eenzelfde

structurele verhouding staat tot (een deel van) de hoofdzin als de verhouding van

het tweede element in een nevenschikkingsconstructie tot het eerste element van

die constructie. Als overkoepelende term voor onder- en nevenschikking gebruik

ik conjunctie.

In mijn analyse zijn graadaanduidenden bijzinnen geconjungeerd met een

deel van de hoofdzin of met de hele hoofdzin. Deze analyse wordt van

verschillende kanten ondersteund. Graadaanduidende bijzinnen in het Fries zijn

daarvan een frappant voorbeeld: aan de hand van de voorgestelde analyse is

precies te voorspellen wanneer een dergelijke bijzin in het Fries een

woordvolgorde toestaat die normaal gesproken gereserveerd is voor hoofdzinnen

en wanneer die woordvolgorde niet toegestaan is. Hoofdstuk 6 is aan deze data

gewijd. In dat hoofdstuk worden tevens voorbeelden besproken van negatief

polaire uitdrukkingen die in graadaanduidende bijzinnen voorkomen, maar

gelicenseerd worden door een negatief element dat zich (buiten de bijzin) in de

hoofdzin ophoudt. Ook deze voorbeelden ondersteunen de voorgestelde analyse.
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Deze samenvatting samenvattend leidt het voorliggende proefschrift tot de

volgende conclusies:

1 in een graadbepaling als te mooi bevindt zich geen projectie van een

quantificeerder;

2 graadaanduidende bijzinnen zijn geconjungeerd met de hoofdzin of met een

deel daarvan.
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