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Conditionele zinnen die een lexicale verwijzing bevatten naar een argument-conclusie-
relatie vertonen onderling grote formeel-syntactische variatie die wijst op verschillende 
graden van zinsintegratie tussen antecedent en consequens. Daarom bepleit deze bij-
drage een onderscheid tussen inferentiële en meta-inferentiële conditionele zinnen. Het 
eerste type weerspiegelt een redeneerproces van premisse naar conclusie en heeft een 
inferentiële taalhandeling in de consequens (“Als de gordijnen dicht zijn, zijn ze op 
reis”). In het tweede type, daarentegen, becommentarieert de consequens het inferen-
tiële proces in een assertieve of directieve taalhandeling (“Als de gordijnen dicht zijn, 
dan mag je concluderen dat ze op reis zijn”) waardoor het een subtype van de klassieke 
inhoudelijke conditionele zinnen vormt. Meta-inferentiële zinnen bevatten lexicale mar-
kering in antecedent en/of consequens. In de consequens beschrijft een epistemisch sub-
ject het inferentiële proces of de resulterende epistemische toestand, ofwel trekt hij de 
conclusie in twijfel. Het antecedent karakteriseert hij als premisse die de conclusie in de 
consequens rechtvaardigt of als symptoom op basis waarvan de consequens een dia-
gnose stelt.  

1 Achtergrond 
Sinds het invloedrijke werk van Sweetser (1990) gaat men er in de vakliteratuur over 
conditionele zinnen (CZ) van uit dat de conditionele relatie tussen het antecedent in de 
bijzin en de consequens in de hoofdzin op (minstens drie) verschillende niveaus of 
domeinen kan worden gesitueerd, m.n. het inhoudsdomein (content), het inferentiële 
domein (epistemic) en het taalhandelingsdomein (speech act). In deze bijdrage willen 
we ons echter toespitsen op het onderscheid tussen de eerste twee domeinen, zoals 
geïllustreerd in de voorbeelden in (1): 
 
(1a) Als je op de knop drukt, rinkelt de bel. 
(1b) Als de gordijnen dicht zijn, zijn ze kennelijk op reis. 
 
De inhoudelijke CZ in (1a) drukt een verband uit tussen het voorkomen van verschil-
lende toestanden of gebeurtenissen in de werkelijkheid: de druk op de knop veroor-
zaakt het belgerinkel. Dit is niet het geval bij de inferentiële CZ in (1b): de toestand 
van de gordijnen kan immers niet worden opgevat als de oorzaak van hun afwezigheid. 
De inferentiële zin drukt een redeneerproces uit van premisse naar conclusie. Zoals 
blijkt uit (2a) gaat het daarbij voor Sweetser ook om een causaal verband, maar dan in 
een ander domein: 
 
(2a) “It is not enough to recognize that the conditionality is between epistemic 

states rather than between propositions, it is further necessary to assume some 
connection between knowledge and conclusion. The causal link involved [...] is
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 certainly not at the content level, but is easy to see at the epistemic level : the 
knowledge causes the conclusion” (Sweetser, 1990, p. 117) 

(2b) “A conditional is an inferential if it expresses an inference from one proposi-
tion to another. The latter proposition thus expresses an epistemically possible 
or necessary conclusion. (Declerck & Reed, 2001, p. 42) 

 
Alhoewel de typologie van Declerck en Reed (2001) vaak een andere terminologie 
hanteert (zoals bvb. actualisatie voor het inhoudsdomein) en een heel gedetailleerde 
verdere opsplitsing in subtypes voorstelt, toont (2b) aan dat hun analyse, voor wat de 
inferentiële CZ betreft, in essentie parallel loopt met die van Sweetser (1990). 
 Naast de drie hierboven vermelde basisdomeinen onderscheiden Dancygier 
(1998) en Dancygier en Sweetser (2005, p. 126-136) verder, naar analogie van het 
concept van metalinguïstische negatie (Horn, 2001, p. 362-444), twee types 'meta-CZ', 
met name de metalinguïstische CZ en de meta-metaforische CZ1. Een eerste doel van 
deze bijdrage is om een onderscheid te bepleiten tussen de inferentiële CZ enerzijds en 
een nieuwe categorie van zgn. META-INFERENTIËLE CZ anderzijds2. Bij de analyse van 
het uitgebreide corpus van krantenartikelen voor het promotie-onderzoek van de twee-
de auteur is immers gebleken dat we, binnen de verzameling CZ die iets met het con-
cept inferentie te maken hebben, twee grote subklassen kunnen onderkennen, respec-
tievelijk geïllustreerd in (3a) en (3b): 
 
(3a) Als de gordijnen dicht zijn, zijn ze kennelijk op reis. 
(3b) Als de gordijnen dicht zijn, dan mag je concluderen dat ze op reis zijn. 
 
Bij de (gewone) inferentiële CZ in (3a) realiseert de consequens een inferentiële taal-
handeling. Er wordt m.a.w. een conclusie getrokken (op basis van de gegevens in het 
antecedent). De consequens van de zgn. META-INFERENTIËLE CZ in (3b), daarentegen, 
beschrijft of becommentarieert dat inferentiële proces op een meta-niveau, zoals blijkt 
uit de expliciete aanwezigheid van het werkwoord concluderen. Het gaat daarbij dan 
ook om een taalhandeling van (gewone) assertie, eerder dan om een inferentie3. 
 Het hier voorgestelde onderscheid tussen inferentiële en meta-inferentiële CZ 
past binnen de achtergrondhypothese dat de geobserveerde verschillen op semantisch 
en pragmatisch vlak correleren met vormverschillen. De centrale notie, met name 
binnen de Grammaticalizatie-theorie, is die van ZINSINTEGRATIE (Lehmann, 1988; 
Hopper & Traugott, 2003): verschillende types van betekenisrelatie tussen het ante-
cedent en de consequens van een CZ gaan gepaard met verschillende graden van for-
mele vervlochtenheid van de bijzin met de hoofdzin. Vergelijk in dit verband de CZ 
van het inhoudelijke type in (4a) met het taalhandelingstype in (4b): 
 
(4a) Als je op de knop drukt, rinkelt de bel. 
(4b) Als je het mij vraagt, het lijkt me een uitstekend voorstel. 
 
Zoals o.m. blijkt uit de inversie in de hoofdzin van (4a) vertoont het inhoudelijke type 
een hoge graad van zinsintegratie tussen antecedent en consequens. De afwezigheid 
van inversie in de hoofdzin van (4b) wijst daarentegen op een veel beperktere graad 
van zinsintegratie tussen antecedent en consequens bij het taalhandelingstype. Het feit 
dat, op semantisch vlak, de als-zin in (4a) wél als voorwaarde geldt voor het vervullen 
van de consequens, terwijl dat in (4b) niét het geval is, hangt samen met het verschil 
tussen een antecedent dat wél een volwaardige syntactische constituent vormt van de 
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consequens in (4a) en een antecedent dat zich in een syntactisch eerder perifere positie 
t.o.v. die consequens bevindt in (4b). 
 Het belang van onderzoek naar zinsintegratie bij Nederlandse CZ hangt sa-
men met de grotere syntactische complexiteit van het Nederlands in vergelijking met 
bvb. het Engels (waarop de typologieën doorgaans zijn gebaseerd). Immers, door het 
veel gemarkeerdere inversiemechanisme en het ontbreken van een onderscheid tussen 
hoofdzins- en bijzinsvolgorde vertonen de Engelse pendanten van (4a-b) veel minder 
(interne én onderlinge) formele verschillen. 
 De hypothese is nu dat de inferentiële CZ uit (3a), net als de taalhande-
lingsCZ in (4b), een lage graad van zinsintegratie vertoont, terwijl de meta-inferentiële 
CZ in (3b) een hoge graad van zinsintegratie vertoont, vergelijkbaar met de inhoude-
lijke CZ in (4a). We kunnen meta-inferentiële CZ m.a.w. opvatten als een (vanwege 
hun metatalige karakter) bijzondere semantische subklasse van de inhoudelijke CZ. 
Het statuut van het antecedent als geïntegreerd zinsdeel bij die laatste twee types blijkt 
eerst en vooral uit het feit dat die als-zin, zowel bij de inhoudelijke CZ in (5a) als bij 
de meta-inferentiële CZ in (5b), kan fungeren als het antwoord op de vraag wanneer? 
of in welk geval?: 
 
(5a) Wanneer/In welk geval rinkelt de bel? Als je op de knop drukt. 
(5b) Wanneer/In welk geval mag je concluderen dat ze op reis zijn? 

 Als de gordijnen dicht zijn. 
 
Een tweede indicatie voor de syntactische verankering van het antecedent in de hoofd-
zin van de consequens is te vinden in de mogelijkheid om de als-zin, zowel bij de 
inhoudelijke CZ in (6a) als bij de meta-inferentiële CZ in (6b), in de focus-positie te 
plaatsen van een gekloofde zinspatroon:  
 
(6a) Het is (alleen) als je op de knop drukt, dat de bel rinkelt. 
(6b) Het is (alleen) als de gordijnen dicht zijn, dat je mag concluderen dat ze op reis 

zijn. 
 
Zowel CZ van het taalhandelingstype als die van het inferentiële type, daarentegen, 
vertonen een veel lagere graad van zinsintegratie: de afwezigheid van bevraagbaarheid 
in (7a-b) en het problematische karakter van de gekloofde zinnen in (8a-b) wijzen 
duidelijk op een syntactisch perifeer statuut van de als-zin tegenover de hoofdzin in de 
consequens: 
 
(7a) *Wanneer/*In welk geval lijkt het je/me een uitstekend voorstel? 

Als je het mij vraagt. 
(7b) *Wanneer/*In welk geval zijn ze kennelijk op reis?  

Als de gordijnen dicht zijn. 
(8a) *Het is (alleen) als je het mij vraagt, dat het me een uitstekend voorstel lijkt. 
(8b) *Het is (alleen) als de gordijnen dicht zijn, dat ze kennelijk op reis zijn. 
 
Uiteindelijk willen we voor de verschillende types inferentiële en meta-inferentiële CZ 
de graad van zinsintegratie onderzoeken, om zo de semantisch-pragmatische typologie 
te onderbouwen, verfijnen of bij te sturen m.b.v. formeel-syntactische criteria. De 
hoofdbedoeling van deze bijdrage is echter om, bij wijze van eerste voorbereidende 
stap, de verschillende lexicalisatiestrategieën voor het concept inferentie in kaart te 
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brengen. Lexicale markering met adverbia of verbale predicaten die verwijzen naar 
een argument-conclusierelatie levert immers lang niet altijd een inferentiële CZ op. Bij 
deze inventaris maken we dan ook een onderscheid tussen de lexicale markering van 
het inferentiële statuut van de CZ en die van het meta-inferentiële statuut van de CZ. 
In het inferentiële geval is die markering immers alleen in de consequens aan te tref-
fen, terwijl bij de meta-inferentiële CZ in het antecedent én in de consequens (of één 
van beide) lexicale indicatoren opduiken. De rest van onze bijdrage bestaat m.a.w. uit 
de volgende drie grote onderdelen: 

 de markering van de consequens in inferentiële CZ (sectie 2) 
 de markering van de consequens in meta-inferentiële CZ (sectie 3) 
 de markering van het antecedent in meta-inferentiële CZ (sectie 4) 

2 De markering van de consequens in inferentiële CZ 
Zoals o.m. beschreven in Declerck en Reed (2001, p. 287) zijn er verschillende moge-
lijkheden om de taalhandeling van het trekken van de inferentie in de consequens 
expliciet lexicaal te markeren. Het onderscheid dat we introduceren tussen ZWAKKE 
markering (2.1) en STERKE markering (2.2) hangt samen met de mate waarin de toe-
voeging van deze markering gepaard gaat met structureel-syntactische aanpassingen. 

2.1 Zwakke markering van de consequens in inferentiële CZ 
Bij de zwakke markering van het inferentiële statuut gaat het om de toevoeging van 
een epistemisch-modaal element in de consequens: 
 
(9a) Als de prins heel de avond met Assepoester danst, moet hij toch weten hoe ze 

eruit ziet!  
(9b) Als de gordijnen dicht zijn, dan zijn ze blijkbaar/klaarblijkelijk op reis. 
(9c) Als hij [Grenouille] deze [formule] kende, tot op de gram en druppel nauwkeu-

rig - dan was hij kennelijk een bedrieger (die op schurkachtige wijze het recept 
van Pélissier had buitgemaakt om zich bij Baldini entree en een aanstelling te 
verschaffen. Raadde hij het echter ongeveer, dan was hij een geurgenie en wek-
te hij als zodanig Baldini’s professionele interesse.)P

4
P
 

 
Het werkwoord moeten in de consequens van (9a) is niet zozeer een geval van een 
deontisch-modaal (hoofd)werkwoord van verplichting, maar wel een epistemisch-
modaal (hulp)werkwoord in de betekenis “het kan niet anders dan dat ..”. Adverbia 
zoals blijkbaar, klaarblijkelijk of kennelijk in (9b-c), daarentegen, fungeren als lexica-
lisatie van het concept EVIDENTIALITEIT: de toevoeging van deze adverbia signaleert 
dat het antecedent wordt opgevat als “bewijsmateriaal” voor de conclusie die in de 
consequens wordt getrokken. Het weglaten van de modale hulpwerkwoorden of ad-
verbia uit (9a-c) betekent slechts een minimale structurele ingreep die nog altijd een 
gewone, ongemarkeerde inferentiële CZ oplevert: 
 
(9a’) Als de prins heel de avond met Assepoester danst, dan weet hij toch hoe ze 

eruit ziet!  
(9b’) Als de gordijnen dicht zijn, dan zijn ze op reis. 
(9c’) Als Grenouille deze [formule] kende, tot op de gram en druppel nauwkeurig, 

dan was hij een bedrieger. 
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2.2 Sterke markering van de consequens in inferentiële CZ 
Bij de sterke markering van het inferentiële statuut van de CZ vertoont de consequens 
zelf een complexe structuur bestaande uit een hoofdwerkwoord en een dat-zin die als 
lijdend voorwerp of onderwerp fungeert: 
 
(10a) Als er vreemde dingen gebeuren in Tsjetsjenië, wil dat zeggen dat er verkie-

zingen op komst zijn. 
(10b) Als hij hoop heeft gewekt, betekent dit dat hij in zijn economische en sociale 

programma ernstig is genomen. 
(10c) Als je er hier in Rotterdam jaarlijks vijfentwintighonderd op het bureau binnen-

krijgt, waarvoor je in feite niks hoeft te doen, dan kan het toch niet anders zijn 
dan dat het om een massaal probleem gaat. 

(10d) Als de officiële versie niet klopt, kan dit alleen maar betekenen dat Albert níét 
stierf aan de gevolgen van de val. 

 
De hoofdwerkwoorden in X wil zeggen dat Y in (10a) en X betekent dat Y in (10b) 
verwijzen naar de tekenrelatie tussen een symptoom (in het antecedent) en een dia-
gnose (in de consequens) die vaak ten grondslag ligt aan het trekken van een inferentie 
(zie daarover ook paragraaf 4.2. verderop). De formulering het kan toch niet anders 
zijn dan dat Y in (10c) geldt als de sterke pendant van moeten in (9a): beide drukken ze 
de epistemische noodzakelijkheid van de conclusie uit. De formulering in (10d) com-
bineert dan a.h.w. de twee sterke lexicalisatiestrategieën, m.n. de epistemische nood-
zakelijkheid (kan alleen maar) van de symptoom-diagnoserelatie (betekenen). Alhoe-
wel het weglaten van het hoofdwerkwoord uit de consequens in (10) een veel ingrij-
pendere structurele aanpassing veroorzaakt dan bij de zwakke markering in (9), o.m. 
door de omschakeling van bijzinsvolgorde naar hoofdzinsvolgorde, levert het nog 
altijd een inferentiële CZ op: 
 
(10a’) Als er vreemde dingen gebeuren in Tsjetsjenië, dan zijn er verkiezingen op 

komst. 
(10b’) Als hij hoop heeft gewekt, dan is hij in zijn economische en sociale programma 

ernstig genomen. 
(10c’) Als je er hier in Rotterdam jaarlijks vijfentwintighonderd op het bureau binnen-

krijgt, waarvoor je in feite niks hoeft te doen, dan gaat het toch om een massaal 
probleem. 

(10d’) Als de officiële versie niet klopt, dan stierf Albert níét aan de gevolgen van de 
val. 

3 De markering van de consequens in meta-inferentiële CZ 
De consequens van een META-INFERENTIËLE CZ realiseert niet zozeer een inferentiële 
taalhandeling maar wel een (gewone) assertie. M.a.w. de consequens beschrijft of be-
commentarieert het inferentiële proces op een meta-niveau. We plaatsen hierbij de 
lexicale markering van een positieve conclusie (3.1) tegenover die van een twijfel-
achtige of ongeldige conclusie (3.2). 
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3.1 Positieve conclusies in een meta-inferentiële consequens 
Bij een eerste type positieve conclusie expliciteert het epistemisch subject het eigen-
lijke inferentiële proces: de handeling van het ‘trekken van een conclusie’ wordt letter-
lijk benoemd: 
 
(11a) Als ik dan in het Memorial Sloan Kettering in New York zie dat men daar 

sinds 1982 een bedrag van 400 miljoen dollar mocht spenderen, dan mag ik 
toch wel concluderen dat men hier nogal krenterig is. 

(11b) Als daarbij wordt bedacht dat de determinanten van de geldgroeidoelstellingen 
in 1993 eerder wijzen op een neerwaartse aanpassing daarvan, kan alleen maar 
worden geconcludeerd dat de Bundesbank de markten een handreiking heeft 
gedaan. 

(11c) Als we namelijk uitgaan van de werkhypothese dat de prins niet aan zijn open-
heidsexperiment met Van Wijnen is begonnen om er slechter van te worden, 
lijkt het mij aannemelijk dat hij over het resultaat wel tevreden is. 

(11d) En als hij niet stierf aan de val, deduceert hij verder - we schreven haast: dedu-
ceert hij lustig verder - was er dus een andere gewelddadige dood. Bewijs gele-
verd. 

(11e) Als Rem Koolhaas in het ontwerp van zijn Kunsthal een eenvoudige, maar te 
nauwe gang maakt, een hinderlijk laag plafond, een garderobetrap met zo'n 
onmogelijke helling dat voor de uitgifte balie de mensen tegen elkaar botsen of 
voortdurend overeind moeten worden geholpen, dan bewijst dit dat hij de bana-
le architectuur niet schuwt. 

 
Zowel met het werkwoord concluderen in (11a-b) als met het adjectief aannemelijk in 
(11c) wordt de consequens als een erg waarschijnlijke of verdedigbare conclusie voor-
gesteld. In (11d-e) hanteert men de terminologie van de logisch-deductieve bewijs-
voering om de conclusie kracht bij te zetten. 
 Bij een tweede type positieve conclusie verschuift de nadruk van de inferen-
tiële handeling naar de resulterende epistemische toestand: 
 
(12a) Als je in Roemenië een brochure of catalogus ziet die er leuk uitziet, is die 

gegarandeerd in het buitenland gedrukt. 
(12b) Als je ziet hoe haar lichaam er, dankzij fitnesscentra en kickboksen, in haar 

laatste maanden uitzag, is het duidelijk dat ze het de baas was geworden. 
(12c) Als ik de vorige eeuwen mag vergelijken met de twintigste, vind ik dat deze 

laatste veruit de waanzinnigste is. 
 
De consequens beschrijft de toestand van zekerheid (12a), duidelijkheid (12b) of over-
tuiging (12c) waarin het epistemisch subject is terechtgekomen ten gevolge van het 
trekken van een conclusie op basis van de gegevens in het antecedent. Bemerk echter 
dat, zeker in het geval van adverbiale modificatie, het onderscheid tussen inferentiële 
patronen van evidentialiteit in (9b-c) en meta-inferentiële patronen van epistemische 
toestand in (12a) niet altijd vlijmscherp is. 
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3.2 Twijfelachtige of ongeldige conclusies in een meta-inferentiële 
consequens 
De lexicale markering in de consequens van een meta-inferentiële CZ fungeert niet 
alleen als ondersteuning voor een positieve conclusie maar maakt het ook mogelijk om 
een conclusie expliciet te kenmerken als niét (absoluut) dwingend: 
 
(13a) Als de Grieken slagen, is dat dan een bewijs van uw stelling dat ook kleinere 

steden en regio's de Spelen moeten kunnen organiseren? 
(13b) Als je terugkijkt naar de proefballonnetjes die ze deze zomer hebben opgelaten 

over de 40-urige werkweek, de bevriezing van de lonen en de afschaffing van 
het brugpensioen, dan zou je de indruk kunnen hebben dat er van het sociaal 
overleg niets meer in huis komt. 

(13c) Immers, als je op een doordeweekse avond veertien mannen met tulbanden in 
de duinen aantreft, kun je bezwaarlijk aannemen dat ze een toeristentrip ma-
ken. 

In (13a) wordt de geldigheid van de conclusie in vraag gesteld (moet/mag ik dan con-
cluderen dat ..?), terwijl die conclusie in (13b) alleen als mogelijk wordt voorgesteld 
(je bent geneigd te concluderen dat ...). De bewering in de consequens van (13c), daar-
entegen, is veel sterker: het epistemisch subject markeert de conclusie expliciet als erg 
onwaarschijnlijk, zoniet uitgesloten (je kunt toch niet concluderen dat ...). Bemerk dat 
deze strategie van ‘afzwakking’ in (13), waarbij een conclusie in twijfel getrokken of 
afgewezen wordt, intrinsiek meta-inferentieel is. De consequens betreft hier immers 
telkens een assertieve of directieve taalhandeling en geen inferentiële. 

4 De markering van het antecedent in meta-inferentiële CZ 
In de voorafgaande paragrafen kwamen de verschillende lexicalisatiestrategieën voor 
de consequens van een CZ aan bod. Die stellen ons in staat een inferentieel type te 
onderscheiden van een meta-inferentieel type. Een belangrijk verschil tussen beide 
types betreft de codering van het antecedent. In het inferentiële geval is de markering 
van de consequens relatief autonoom en blijft het antecedent normalerwijze ongemar-
keerd. In het meta-inferentiële geval, daarentegen, hangt de markering van de conse-
quens heel vaak samen met de aanwezigheid van specifieke lexicale markering in het 
antecedent. In dit laatste luik bespreken we twee manieren waarop het statuut van het 
antecedent expliciet wordt aangegeven (op een meta-niveau), m.n. door dat antecedent 
te kenmerken ofwel als een premisse in een argumentatieschema (4.1), ofwel als een 
symptoom in een diagnostische tekenrelatie (4.2). 

4.1 Het antecedent als premisse in meta-inferentiële CZ 
In een inferentiële CZ fungeert het antecedent als gegeven of premisse op basis waar-
van men in de consequens een conclusie trekt. Bij een meta-inferentiële CZ wordt dat 
redeneerproces expliciet beschreven. Daarbij kan het epistemisch subject het antece-
dent karakteriseren als de premisse die de conclusie in de consequens rechtvaardigt: 
 
(14a) Als we namelijk uitgaan van de werkhypothese dat de prins niet aan zijn open-

heidsexperiment met Van Wijnen is begonnen om er slechter van te worden, 
lijkt het mij aannemelijk dat hij over het resultaat wel tevreden is. 
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(14b) Als daarbij wordt bedacht dat de determinanten van de geldgroeidoelstellingen 
in 1993 eerder wijzen op een neerwaartse aanpassing daarvan, kan alleen maar 
worden geconcludeerd dat de Bundesbank de markten een handreiking heeft 
gedaan. 

 
Het nomen werkhypothese in (14a) geeft expliciet aan dat het aanvaarden van de aan-
nemelijkheid van het antecedent leidt tot de aanvaardbaarheid van de conclusie in de 
consequens. Alhoewel de formulering met het werkwoord bedenken in (14b) zwakker 
of indirecter is dan die in (14a), gaat het ook in dit geval om een expliciteren van het 
statuut van het antecedent als premisse, d.i. als uitgangspunt voor een redenering. 

4.2 Het antecedent als symptoom in meta-inferentiële CZ 
In verband met werkwoorden zoals betekenen of willen zeggen in de voorbeelden 
(10a-d) van paragraaf 2.2, hebben we er al op gewezen dat de handeling van het trek-
ken van een conclusie gebaseerd kan zijn op de tekenrelatie tussen een symptoom en 
een diagnose. In heel wat meta-inferentiële CZ blijkt het epistemisch subject echter 
ook, expressis verbis, aan te geven dat het antecedent het statuut heeft van een symp-
toom op basis waarvan de consequens een diagnose stelt. We moeten m.a.w. een on-
derscheid maken tussen een inferentiële strategie die de tekenrelatie gebruikt om naar 
de conclusie in de consequens toe te redeneren en een meta-inferentiële strategie die de 
tekenrelatie becommentarieert in het antecedent. In dat laatste geval fungeert de expli-
ciete observatie van het symptoom als motivatie voor de diagnose beschreven in de 
consequens. Een eerste manier om die observatie openlijk lexicaal te markeren is 
m.b.v. echte perceptiewerkwoorden: 
 
(15a) Als je in Roemenië een brochure of catalogus ziet die er leuk uitziet, is die 

gegarandeerd in het buitenland gedrukt. 
(15b) Als ik dan in het Memorial Sloan Kettering in New York zie dat men daar sinds 

1982 een bedrag van 400 miljoen dollar mocht spenderen, dan mag ik toch wel 
concluderen dat men hier nogal krenterig is. 

(15c) Als je ziet hoe haar lichaam er, dankzij fitnesscentra en kickboksen, in haar 
laatste maanden uitzag, is het duidelijk dat ze het de baas was geworden. 

(15d) Als je de 24-jarige Zweed dartel en met sprekend gemak de overstapjes aan de 
linker- en rechterflank van de Anderlechtse aanvalsmachine ziet opstapelen, 
kan het niet anders dan dat de eerste stap die Christian Wilhelmsson als kleine 
uk ooit zette een overstapje was. 

(15e) Als je terugkijkt naar de proefballonnetjes die ze deze zomer hebben opgelaten 
over de 40-urige werkweek, de bevriezing van de lonen en de afschaffing van 
het brugpensioen, dan zou je de indruk kunnen hebben dat er van het sociaal 
overleg niets meer in huis komt. 

(15f) Als je kijkt wat ik in het leven allemaal heb mogen doen, ben ik een ongeloof-
lijk geprivilegieerd man. 

 
Zowel met het werkwoord zien in (15a-d) als met het werkwoord terugkijken in (15e) 
is de lexicale verwijzing naar de perceptie van het symptoom gekoppeld aan de expli-
ciete markering van het trekken van de conclusie in de consequens. Zin (15f) toont 
echter aan dat de verwijzing naar de observatie in het antecedent (met kijken) ook kan 
combineren met een ongemarkeerde consequens. 
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De lexicale markering van de observatie van het symptoom kan ook gebeuren op een 
zwakkere of indirecte manier, met behulp van zgn. pseudo-perceptiewerkwoorden, 
m.a.w. werkwoorden die niet rechtstreeks verwijzen naar een zintuiglijke waarneming, 
maar die toch een vergelijkbare notie van observatie weerspiegelen: 
 
(16a) Immers, als je op een doordeweekse avond veertien mannen met tulbanden in 

de duinen aantreft, kun je bezwaarlijk aannemen dat ze een toeristentrip ma-
ken.  

(16b) Als ik de vorige eeuwen mag vergelijken met de twintigste, vind ik dat deze 
laatste veruit de waanzinnigste is. 

(16c) Als je mag afgaan op de rust die hij vandaag uitstraalt, ligt Knopfler daar ech-
ter niet wakker van. 

 
De indirecte verwijzing naar de handeling van het waarnemen in het antecedent mag 
blijken uit de parafrase van aantreffen in (16a) als zien zitten. Op analoge wijze impli-
ceren zowel het vergelijken in (16b) als het afgaan op in (16c) een handeling van 
kijken naar. Net als bij de voorbeelden in (15), stellen we bovendien vast dat er ook in 
(16) bij de meerderheid van de gevallen zowel in het antecedent als in de consequens 
lexicale markering opduikt. Alleen in (16c) wordt de conclusie getrokken in de vorm 
van een ongemarkeerde consequens. 
 Tot slot merken we op dat in bepaalde gevallen de markering van het antece-
dent van een meta-inferentiële CZ zich in het grensgebied bevindt tussen een analyse 
als premisse (uit paragraaf 4.1) en een analyse als symptoom (uit deze paragraaf 4.2), 
zoals in het volgende voorbeeld van een antecedent met interne nevenschikking: 
 
(17) Als je namelijk – bedacht Richis – alle slachtoffers niet meer als afzonderlijke 

individuen, maar als delen van een hoger principe opvatte en je op idealistische 
wijze hun afzonderlijke eigenschappen als een hecht versmolten geheel nam, 
dan moest het uit dergelijke mozaïeksteentjes samengestelde beeld het beeld 
van de op zichzelf staande schoonheid zijn, en de betovering die daarvan uit-
ging was dan niet meer van menselijke maar van goddelijke aard.5

 
De formuleringen iets opvatten als en iets nemen als zijn allebei equivalent met iets 
beschouwen als, dat etymologisch weliswaar duidelijk een perceptuele oorsprong heeft 
maar (via metaforische extensie) toch vooral verwijst naar een mentale activiteit die 
nauw verwant is met een vorm als bedenken uit het premisse-voorbeeld in (14b). 

5 Conclusie en vooruitblik 
De hoofdbedoeling van deze bijdrage was het in kaart brengen van de verschillende 
soorten lexicale elementen die voorkomen in het antecedent en/of de consequens van 
een CZ en die verwijzen naar het concept inferentie, m.a.w. het redeneren van argu-
ment naar conclusie. Bij deze inventaris van de verschillende lexicalisatiestrategieën 
maken we, op basis van de aard en de plaats van de elementen, een onderscheid tussen 
INFERENTIËLE CZ en META-INFERENTIËLE CZ. In het inferentiële geval treffen we de 
markering alleen in de consequens aan, en ondersteunt ze de taalhandeling van het 
trekken van een conclusie, ofwel op een zwakke manier m.b.v. een modaal adverbium 
of hulpwerkwoord (2.1) ofwel op een sterke manier m.b.v. een hoofdwerkwoord (2.2). 
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Bij de meta-inferentiële CZ, daarentegen, gaat het om een beschrijving van of een 
commentaar op het inferentiële proces, en bijgevolg om een assertieve eerder dan een 
inferentiële taalhandeling. Hierbij verschijnen de lexicale indicatoren zowel in het 
antecedent als in de consequens. Bij de markering van de consequens kan het episte-
misch subject ofwel de conclusie als positief voorstellen door het inferentiële proces of 
de resulterende epistemische toestand te beschrijven (3.1) ofwel expliciet aangeven dat 
de conclusie twijfelachtig of ongeldig is (3.2). Het antecedent van een meta-inferen-
tiële CZ kan enerzijds openlijk worden gekarakteriseerd als de premisse die de con-
clusie in de consequens rechtvaardigt (4.1). Anderzijds kan de observatie van een 
symptoom, zoals gelexicaliseerd d.m.v. (pseudo-)perceptiewerkwoorden in het ante-
cedent, fungeren als motivatie voor een diagnostische conclusie in de consequens 
(4.2). 
 Zoals kort besproken in de achtergrondschets in paragraaf 1 is het seman-
tisch-pragmatische onderscheid tussen inferentiële en meta-inferentiële CZ nauw ver-
bonden met het (formeel-syntactische) domein van zinsintegratie. Blijkens de afwe-
zigheid van bevraagbaarheid en de problemen met het gekloofde zinspatroon, vertonen 
zinnen van het inferentiële type een lage graad van zinsintegratie, vergelijkbaar met 
die bij CZ van het taalhandelingstype. M.a.w. de als-zin bevindt zich in een syntac-
tisch perifere relatie of positie tegenover de hoofdzin in de consequens. Het antecedent 
van meta-inferentiële zinnen, daarentegen, is wel perfect bevraagbaar en inpasbaar in 
de focuspositie van een gekloofde zin. De als-zin fungeert als volwaardige constituent 
in de hoofdzin en er is hier bijgevolg sprake van een hoge graad van zinsintegratie, 
vergelijkbaar met die bij (gewone) CZ van het inhoudelijke type. 
 Verder formeel-syntactisch onderzoek naar zinsintegratie, in de lijn van 
Smessaert, Cornillie, Divjak en van den Eynde (2005), zal moeten uitwijzen of en in 
welke mate de verschillende soorten lexicale markering resulteren in een verschillend 
gedrag, o.m. wat betreft proportionaliteit (bevraagbaarheid) en gekloofde zinspatronen. 
Ook op het vlak van psycholinguïstische experimenten, waartoe Verbrugge, Smessaert 
en Van Belle (2005) een eerste aanzet geeft, is verder onderzoek nodig naar de invloed 
van specifieke lexicale markeringen op verschillende parafrase- en compatibiliteitstes-
ten. 

Noten 
0. We willen de twee anonieme beoordelaars van de eerste versie van onze 
bijdrage van harte danken voor hun waardevolle opmerkingen en suggesties. 
1.  In beide gevallen verwijst het voorvoegsel meta- naar het gebruik van zgn. 
metataal, m.a.w. 'taal(vormen) waarin of waarmee over taal gesproken wordt'. In meta-
linguïstische CZ zoals (i) geeft men commentaar op de linguïstische vorm (bvb. de 
woordkeuze van cocksucker) terwijl de meta-metaforische CZ zoals in (ii) commentaar 
geven op het gebruik van een bepaalde metafoor ("bruggen zijn als paarden"): 

(i) That's what we're in business to do, get this cocksucker nailed, if you'll 
excuse my Greek (Dancygier & Sweetser, 2005, p. 128). 

(ii) If the beautiful Golden Gate is the thoroughbred of bridges, the Bay 
Bridge is the workhorse (Dancygier & Sweetser, 2005, p. 132). 

2.  Net als bij de termen 'metalinguïstisch' en 'meta-metaforisch' van Dancygier 
en Sweetser (2005) duidt het voorvoegsel meta-in 'meta-inferentiëel' op het geven van 
(metatalige) commentaar (zie ook noot 1). 
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3.  Een analoog onderscheid tussen een objectniveau en een metaniveau treffen 
we ook aan in een ander taalhandelingsdomein bij de niet-conditionele voorbeelden in 
(i-ii): 

(i) Waarom helpt ze ons niet ? 
(ii) Ik vraag me af waarom ze ons niet helpt. 

De enkelvoudige zin in (i) realiseert een INTERROGATIEVE taalhandeling : er wordt een 
(directe) vraag gesteld. De samengestelde zin in (ii), daarentegen, kunnen we META-
INTERROGATIEF noemen omdat hij de handeling van het stellen van een vraag (in de 
ondergeschikte vraagzin) op een meta-niveau beschrijft of becommentarieert. Ondanks 
de expliciete aanwezigheid van het werkwoord zich afvragen in de hoofdzin gaat het 
hierbij niet om een interrogatieve maar wel om een (gewone) assertieve taalhandeling. 
4.  Süskind, P. (1988). Het parfum : de geschiedenis van een moordenaar. Am-
sterdam: Bakker, p. 75. 
5.  Süskind, P. (1988). Het parfum : de geschiedenis van een moordenaar. Am-
sterdam: Bakker, pp. 204-205. 
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