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H!O, WAT GEEFT DAT?

H!o, wat geeft dat? Een beschrijving van 
h!o ‘geven’ in het Taiwanees1

D!!" J!"#$ P"!$%&

ABSTRACT

Het Taiwanese woord h'o, dat als vol werkwoord ‘geven’ betekent, wordt nog 
op vele andere manieren gebruikt die vanuit de Nederlandse of Mandarijnse 
vertaling bezien sterk van elkaar verschillen. Wanneer we echter naar het 
Taiwanees zelf kijken en deze toepassingen met elkaar vergelijken zien we dat ze 
sterke semantische alsook syntactische overeenkomsten met elkaar vertonen. In dit 
artikel beschrijf ik het gebruik van h!o in het hedendaagse Taiwanees en kom ik tot 
de conclusie dat h'o op semantisch niveau steeds dezelfde drie entiteiten oproept: 
een ‘gever’, een ‘ontvanger’, en een ‘gegevene’.
TREFWOORDEN: Taiwanees, h'o, grammatica, taalbeschrijving.

INLEIDING

Dit artikel beschrijft het gebruik van het woord h!o in het hedendaagse 
Taiwanees (Taiwanees: T(i-gí; Mandarijn Táiyǔ 臺語). In hoofdfunctie is h!o 
een werkwoord met de betekenis ‘geven’. Voordat ik dieper op h!o inga, geef 
ik eerst wat achtergrond informatie over het Taiwanees als taal (1.1) en mijn 
werkwijze bij het verzamelen en ordenen van de data (1.2). 
 

1 Dit artikel is een aangepaste versie van een BA-scriptie bij Chinastudies; voor de volledige versie 
zie Pronk 2014.
2 Joren Pronk studeerde van 2010 tot 2014 Chinastudies aan de Universiteit Leiden. Op het 
moment van schrijven is hij bezig met de toelatingsprocedure voor de onderzoeksmaster linguïstiek 
in Leiden. Zijn interesses aan uit naar rammaticale variatie binnen de (Zuid-)Chinese talen en 
taalbeschrijving. 
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HET TAIWANEES

Taiwanees is de benaming voor 
de verschillende dialecten van het 
Zuidelijk Min die op het eiland 
Taiwan en een aantal kleinere 
eilanden in zijn omgeving, zoals de 
Pescadores en Quemoy gesproken 
worden (Taiwanees: T(i-uân 
B(n-l(m-gí; Mandarijn: Táiw(n 
Mı̌nnányǔ 臺灣閩南語). Het gaat 
hier om het gebied dat de facto 
onder bestuur van de regering van 
de Republiek China staat. Volgens 
Lín 林 (2008: 5) zijn er rond de 
veertien miljoen sprekers van het 
Taiwanees. Voor de verspreiding 
van het Taiwanees vergeleken 
met andere aan Taiwan inheemse 
talen (zoals het Hakka en het 
Amis), zie Kaart 1. Hierbij dient 
in het achterhoofd gehouden te 
worden dat deze kaart slechts een 
schematische representatie van 
de werkelijkheid is: ook in Oost-
Taiwan wordt bijvoorbeeld veel 
Taiwanees (en Hakka) gesproken.
 Evenals andere Sinitische talen is het Taiwanees een toontaal. 
Een toontaal is een taal waarin woorden die uit dezelfde klinker- en 
medeklinkerfonemen (betekenisdragende klanken) bestaan, in betekenis 
onderscheiden kunnen worden door middel van een ander verloop van de 
toonhoogte waarop de woorden worden uitgesproken. Een minimaal paar in 
het Taiwanees waarbij toon de onderscheidende factor is, zijn de woorden tsi̍t 
‘een’ en tsit ‘deze’: om de betekenis ‘een’ te krijgen moet de foneemcombinatie 
met een hoge korte toon worden uitgesproken, terwijl de betekenis ‘deze’ 
gerealiseerd wordt via een korte lage toon. In totaal kent het Taiwanees zeven 
tonen die traditioneel van 1 tot en met 8 genummerd worden waarbij 6 wordt 
overgeslagen. De zesde toon heeft vroeger bestaan maar is tegenwoordig 

Kaart 1: De verspreiding van het Taiwanees. 
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opgegaan in de tweede en derde toon (Yáng 1991: 34).
 Net als de meeste andere Sinitische talen is het Taiwanees onderhevig 
aan toonsandhi. Toonsandhi is de wederzijdse beïnvloeding van tonen. 
Voor het Taiwanees wil dit zeggen dat een toon in een bepaalde tonale en 
grammaticale context een andere vorm kan aannemen. De toonsandhi van 
het Taiwanees is vergeleken met die van bijvoorbeeld het Mandarijn zeer 
complex. Over het algemeen treedt toonsandhi in het Taiwanees op in iedere 
lettergreep behalve de laatste van een woordgroep (Fang 2010: 19-20). Als 
het werkwoord kóng ‘spreken’ bijvoorbeeld los wordt uitgesproken, gebeurt dat 
met een tweede toon – de lexicale toon. In het woord kong-huat ‘zegswijze’ 
heeft kóng echter onder invloed van de volgende lettergreep -huat ‘-wijze’ 
toonsandhi ondergaan: de eerste lettergreep van het woord kong-huat wordt 
hierdoor met een eerste in plaats van een tweede toon uitgesproken. De toon 
die wordt uitgesproken na het optreden van toonsandhi heet de sandhitoon.

TRANSCRIPTIE, CONVENTIE EN WERKWIJZE

In dit artikel beschrijf ik het gebruik van h!o ‘geven’ in het Taiwanees. 
De Taiwanese voorbeelden en data die ik hiervoor gebruik komen uit de 
eerste a)evering (tijd: 0:0:32–1:00:06) van de Taiwaneestalige televisieserie 
Kh"n-tshiú 牽手 / Hold your hand. Voor een korte inleiding op de serie 
zie Pronk (2014: 14-15). Alle zinnen waar h!o ‘geven’ in voorkwam heb ik 
getranscribeerd, geglost en van Nederlandse vertaling voorzien. Daar ik geen 
moedertaalspreker ben kan ik echter een enkele zin gemist hebben.
 In sommige gevallen was ik niet zeker van wat er nu werkelijk 
gezegd werd. Bij deze zinnen heeft Kí Phín-tsì 紀品志, een 27-jarige 
moedertaalspreker van het Taiwanees, mij geholpen. In de Appendix in Pronk 
(2014: 43-50) zijn alle gegloste zinnen chronologisch gerangschikt te vinden.
 Na alle zinnen getranscribeerd, geglost en vertaald te hebben ben 
ik de zinnen gaan analyseren. Ik heb ze in twee hoofdgroepen ingedeeld op 
grond van de syntactische omgeving waarin h!o ‘geven’ voorkwam: h!o met 
twee naamwoordsgroepen (2.1) en h!o met andere werkwoorden (2.2). In de 
laatste groep waren twee syntactische subgroepen te onderscheiden: VP h!o 
NP (2.2.1) en h!o NP + VP (2.2.2).3 
 Voor het weergeven van termen en namen in het Mandarijn maak 
ik gebruik van de Hànyǔ P#ny#n 漢語拼音-transcriptie. Wanneer de term of 
3 Voor een overzicht van de gebruikte afkortingen: zie de lijst met afkortingen achteraan.
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naam voor het eerst genoemd wordt, geef ik achter de transcriptie de Chinese 
karakters in hun traditionele schrijfwijze.
 Taiwanees schrijf ik in het Taiwanese Romanisatiesysteem 
(Taiwanees: T"i-uân L!-ma-jì P#ng-#m H!ng-àn), kortweg het TL. Dit is het 
romanisatiesysteem dat sinds enkele jaren door het Taiwanese Ministerie van 
onderwijs wordt gepromoot als o*ciële romanisatie van het Taiwanees. Voor 
informatie over dit systeem zie Omniglot (2013).
 Over dit transcriptiesysteem wil ik kort nog twee dingen zeggen. 
Een neutrale toon wordt in het TL voorafgegaan door <-->, bijvoorbeeld 
in het perfectieve partikel --a. Dit dient de lezer te onderscheiden van het 
koppelteken <-> dat binnen een woord gebruikt wordt om de verschillende 
lettergrepen te scheiden, zoals in B"n-l"m-gí ‘Zuidelijk Min’.
 Elke lettergreep wordt in het TL geschreven zoals zij in isolatie 
wordt uitgesproken. De eerste lettergreep van het woord kong-huat ‘zegswijze’ 
wordt in het TL dus doorgaans met een tweede toon geschreven, omdat kóng 
‘spreken’ in isolatie een tweede toon heeft. Zoals hierboven is uitgelegd treedt 
er in het woord kong-huat toonsandhi op, waardoor de eerste lettergreep met 
een eerste toon uitgesproken wordt: kong. Het TL schrijft voor gesproken 
kong-huat echter <kóng-huat>.
 Deze conventie van het TL volg ik hier niet. Ik transcribeer de toon 
die wordt uitgesproken: wanneer er toonsandhi is opgetreden, transcribeer ik 
de sandhitoon; wanneer er geen toonsandhi is opgetreden, transcribeer ik de 
lexicale toon.

2 H!O ‘GEVEN’

2.1 H!O MET TWEE NAAMWOORDSGROEPEN

In deze paragraaf bekijken we het gebruik van h!o ‘geven’ met twee NPs. We 
beginnen direct met enkele voorbeelden:

(1) Fúzhu"ngs#, hòo ua nǹg k+ biézh$n.
 kledingju,rouw geven 1SG twee staaf veiligheidsspeld
 ‘Mevrouw, geef me twee veiligheidsspelden.’ (KT1 0:23:12-0:23:16)
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(1) is een aansporing aan de toegesprokene, de fúzhuángs# ‘kledingju,rouw’, 
de ua ‘ik’ twee veiligheidspelden te geven. De basisbetekenis ‘geven’ van 
het werkwoord hòo < h!o komt hier duidelijk naar voren. Na hòo ‘geven’ 
komen twee naamwoordelijke woordgroepen: ua ‘ik’ en nǹg k# biézh$n ‘twee 
veiligheidsspelden’. Volgens Yáng (1991: 289) volgt in het Taiwanees op 
h!o eerst een indirect object (de ‘ontvanger’) en dan een direct object (het 
‘gegevene’). Beide zijn facultatief, maar in het geval dat er slechts één NP op 
h!o volgt, is dat volgens haar altijd de ‘ontvanger’ (ibid.).
 De structuur van (1) klopt met wat Yáng zegt: na hòo ‘geven’ volgt 
eerst ua ‘ik’, de ‘ontvanger’, en daarna nǹg k# biézh$n ‘twee veiligheidsspelden’, 
het gegevene’. Dit strookt ook met de situatie waaraan de zin uiting geeft: 
nǹg k# biézh$n ‘twee veiligheidsspelden’ worden aan de ua ‘ik’ gegeven, en niet 
andersom.

(2) Tsi̍t-má s+ng h'o --li.
 nu  eerst geven 2SG
 ‘Dus geef ik het je nu.’ (KT1: 1:00:05)

(3) Un bàba tsi'ng-lâi è kà sù-gia̍p 
 1 papa toekomst zullen OBJ onderneming 
 k(  h'o --ua.     
 overhandigen geven 1SG     
 ‘M’n vader geeft de zaak later aan mij.’ (KT1 0:52:36-0:52:38)

Zinnen (2) en (3) lijken sterk op (1). Het grote verschil is dat op hòo slechts 
één object volgt: --li ~ lí ‘jij’ in (2) en --ua ~ guá ‘ik’ in (3). In overeenkomst met 
Yáng (1991: 289) zijn deze NPs het indirect object van de zin, de ‘ontvanger’. 
Het direct object, het ‘gegevene’, wordt in elke zin anders weergegeven. In (2) 
is het verzwegen; in de interpretatie van de zin is er echter wel een bepaald 
direct object aanwezig – weergegeven met ‘het’ in de vertaling. Het woord het 
verwijst naar de ‘digitale camera’ (su-è xiàngj#) die S+s+ 詩詩 aan haar broer 
-hào 阿皓 als huwelijkscadeau geeft. Op het moment in het verhaal dat (2) 
gezegd wordt, is zowel voor de spreker (S+s+) als voor de luisteraar (-hào) 
duidelijk dat het om een digitale camera gaat. Daarom hoeft S+s+ in (2) niet 
nog eens su-è xiàngj# te zeggen.
 In (3) is het ‘gegevene’ wel genoemd: sù-gia̍p ‘ondernemening, 
bedrijf ’. Het is door middel van het partikel kà < k" vóór het werkwoord k" < 
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ka ‘overhandigen’ geplaatst. Alleen deze algemene omschrijving is belangrijk 
voor mijn verhaal. Voor verdere informatie over het gebruik van k" > kà, zie 
bijvoorbeeld Barry Yang (2006).
 Tot nu toe gaat het in de in deze paragraaf behandelde voorbeelden 
telkens om een tamelijk concreet ‘gegevene’: nǹg k# biézh$n ‘twee 
veiligheidsspelden’ in (1), de uit de context duidelijke digitale camera in (2), 
en zelfs sù-gia̍p ‘onderneming, bedrijf ’ in (3) is nog vrij tastbaar vergeleken 
met echt abstracte begrippen als ‘kans’, ‘liefde’ of ‘gezichtsverlies’.
 Ook van zinnen waarin het ‘gegevene’ zoiets abstracts is, ben ik 
voorbeelden tegengekomen:

(4) S#s#,  mái  an-ne  --la, tsiá-nì tsè
 EIG:S+s+ niet.moeten dergelijk MP zo veel
 lâng t+  --e, li kam bè-táng  
 mens zich.bevinden DUR 2SG VR niet.mogen
 hòo ua tàm-pòo-a  bìn-tsú?  
 geven 1SG een.klein.beetje  gezicht   
 ‘S+s+, doe nou niet zo, er zijn zo veel mensen bij; kan je me even niet  
 voor de gek zetten?’ (KT1 0:52:20-0:52:24)

De opbouw in (4) – in het deel li kam bè-táng hòo ua tàm-pòo-a bìn-tsú? – is 
wat hòo betreft dezelfde als in (1): na hòo ‘geven’ komt eerst de ‘ontvanger’ 
ua ‘ik’ en dan het ‘gegevene’ tàm-pòo-a bìn-tsú. Bìn-tsú betekent letterlijk 
‘gezicht’, maar alleen in de betekenis van een sociaal gezicht, waarmee je 
gezichtsverlies kunt lijden. Het gaat dus om een overdrachtelijke opvatting 
van ‘gezicht’ die in de buurt van ‘aanzien’ komt. Het woord voor ‘gezicht, 
voorkant van het hoofd’ is in het Taiwanees b#n (Hóng 1995: 241). Letterlijk 
staat er in (4) dus ‘Kan je me niet een klein beetje gezicht geven?’ > ‘Kan je 
me even niet voor de gek zetten?’.

2.2 H!O MET ANDERE WERKWOORDEN

In 2.1 heb ik voorbeelden van h!o ‘geven’ in combinatie met twee NPs 
behandeld. In de komende paragraven kijken we naar zinnen waarin naast h!o 
ook andere werkwoorden worden gebruikt. Dit gebruik is onder te verdelen 
in de syntactische structuren VP h!o NP (2.2.1) en h!o NP + VP (2.2.2).
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2.2.1 VP H!O NP

(5) Ké hòo li be s(nn tsap nî --a --la.
 trouwen geven 2SG willen drie tien jaar PF MP
 ‘Ik ben al dertig jaar met je getrouwd.’ (KT1 0:08:11-0:08:12)

In (5) staat achter h!o één NP: li ‘jij’. In de vorige paragraaf is besproken 
dat het NP dat direct op h!o volgt, altijd als indirect object fungeert – het 
beschrijft de ‘ontvanger’, niet het ‘gegevene’. Hierom ga ik er vooralsnog 
vanuit dat het NP in (5) ook een ‘ontvanger’ beschrijft. Voor we dit NP nader 
bekijken, richten we onze aandacht op een element dat nog niet in de zinnen 
van 2.1 voorkwam.
 Hòo in (5) staat niet op zich. Naast hòo staat er nog een ander 
werkwoord in de zin: ké < kè ‘trouwen’. H!o is niet zomaar nevenschikkend 
bij kè ‘trouwen’ geplaatst. Ké hòo li in (5) wordt immers niet als ‘trouwen en 
jou het geven’ geïnterpreteerd, maar als ‘met jou trouwen’. Ké ‘trouwen’ en 
hòo ‘geven’ beschrijven samen één handeling: ‘trouwen’. In dit werkwoord 
introduceert hòo een nieuwe deelnemer bij het er voor staande werkwoord ké 
‘trouwen’.
 Kè ‘trouwen’ is een onovergankelijk werkwoord, wat betekent dat 
het geen object bij zich kan dragen. Je kan niet zeggen *Kè --li. Ook het 
Nederlands kent onovergankelijke werkwoorden:

(6) a. In de stilte luistert ze.
 b. *In de stilte luistert ze hem.
 c. In de stilte luistert ze naar hem.

Luistert in (6a) heeft alleen een onderwerp: ze, ‘degene die haar aandacht 
op een bepaald geluid richt’; een lijdend voorwerp, ‘datgene waar ze (het 
onderwerp) haar aandacht op richt’, heeft het niet en kan het ook niet krijgen 
– vergelijk de foutieve zin (6b). Het is in het Nederlands wel degelijk mogelijk 
‘datgene waar ze haar aandacht op richt’ expliciet te maken. Dit is gedaan 
in (6c). Daar wordt hem geïntroduceerd door het voorzetsel naar dat een 
vaste combinatie vormt met luisteren: luisteren naar. Dergelijke voorwerpen 
die door een voorzetsel geïntroduceerd worden, worden voorzetselvoorwerp 
genoemd en zo terminologisch ook onderscheiden van het lijdend voorwerp.
 Een werkwoord dat wèl een lijdend voorwerp bij zich kan dragen 
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heet een overgankelijk werkwoord.

(7) In de stilte hoort ze hem.

Hoort in (7) heeft zowel een onderwerp ze, ‘degene die een bepaald geluid 
registreert’, als een lijdend voorwerp hem, ‘de geluidsbron’, en is dus een 
overgankelijk werkwoord.
 In (5) wordt hòo ‘geven’ gebruikt om een nieuwe deelnemer aan de 
handeling ké ‘trouwen’ te introduceren, namelijk ‘degene met wie de spreker 
getrouwd is’. Ké ‘trouwen’ wordt alleen gebruikt om iets over een vrouw te 
zeggen. Laten we ter vergelijking naar een ander werkwoord voor ‘trouwen’ 
kijken: tshu". Dit werkwoord wordt gebruikt wanneer een man trouwt:

(8) Li m+ng-a-tsài tiò tshuà bóo --a --ne.
 2SG morgen  juist trouwen vrouw PF RLV
 ‘Je gaat morgen al trouwen, joh.’ (KT1 0:57:59-0:58:01)

De li ‘jij’ in (8) is de jongeman -hào. Vanuit zijn (d.w.z.: een mannelijk) 
perspectief bekeken gaat hij morgen tshuà bóo ‘een vrouw trouwen’ > ‘trouwen’. 
In tegenstelling tot kè ‘trouwen’ is tshu" ‘trouwen, tot vrouw nemen’ een 
overgankelijk werkwoord en kan dus direct gevolgd worden door het lijdend 
voorwerp bóo ‘vrouw’. H!o kan niet tussen tshuà en bóo geplaatst worden.

(9) Ua be l(u hòo ua . l(m-p+ng-iú
 1SG willen achter.blijven geven 1SG OND vriendje
 --e --le!     
 OND RLV     
 ‘Die was ik voor mijn vriend aan het bewaren!’ (KT1 0:37:27-0:37:29)

In (9) gebeurt hetzelfde als in (5). Hòo vormt samen met het werkwoord l"u 
< lâu ‘achterblijven’ een werkwoordscluster waarin hòo een nieuwe deelnemer 
aan de handeling van het werkwoord l"u ‘achterblijven’ toevoegt. Het 
werkwoord lâu ‘achterblijven’ kan in tegenstelling tot wat de Nederlandse 
vertaling doet vermoeden ook als overgankelijk werkwoord fungeren, waarbij 
het in het Nederlands ‘doen achterblijven’ > ‘overlaten’ wordt. In (9) is l"u 
op deze manier gebruikt. Wat de spreker aan het bewaren was, was haar 
ch%w&n ‘eerste kus’. Omdat deze ‘eerste kus’ uit de context duidelijk is, is het 
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weggelaten (vergelijk (2) hierboven).
 Anders dan h!o ‘geven’ kan lâu ‘achterblijven’ als overgankelijk 
werkwoord slechts één object nemen: een direct object. H!o kan dan gebruikt 
worden om nog een deelnemer aan de handeling lâu ‘(doen) achterblijven’ > 
‘overlaten’ toe te voegen. L"u hòo ua $ l"m-p#ng-iú krijgt dus de betekenis ‘voor 
mijn vriendje overlaten’, wat, in aanmerking genomen dat het om een ch%w&n 
‘eerste kus’ gaat, in het Nederlands ‘voor mijn vriendje bewaren’ wordt.
 H!o in de combinatie VP h!o NP introduceert dus een extra deelnemer 
aan de handeling die door het VP uitgedrukt wordt. Door (9) weten we dat 
die extra deelnemer niet het lijdend voorwerp is, l"u < lâu is immers al een 
overgankelijk werkwoord. De deelnemer die h!o introduceert is altijd een 
indirect door de met het VP uitgedrukte handeling aangedaan of beïnvloed 
voorwerp. Voor meer voorbeelden van het stramien VP h!o NP zie Pronk 
(2014: 26-32).

2.2.2 H!O NP + VP

(10) --li'ng long hòo li sìng  pháinn, 
 EIG:A-li'ng allemaal geven 2SG verwennen slecht
 li tsai --boo?
 2SG weten er.niet.zijn
 ‘A-li'ng is helemaal door jou verwend, weet je dat?’ (KT1: 0:11:19- 
 0:11:21)

In (10) volgt op hòo ‘geven’ een NP li ‘jij’ en een VP sìng pháinn ‘rotverwennen’. 
Dit VP bestaat uit een werkwoord sìng < s#ng ‘verwennen’ en zijn resultatieve 
complement pháinn ‘slecht, kapot, rot’. Een resultatief complement geeft zoals 
de naam al zegt, het resultaat van de met het werkwoord uitgedrukte handeling 
weer. In dit geval moet pháinn ‘slecht, kapot, rot’ op een overdrachtelijke 
manier opgevat worden: de persoon in kwestie is niet letterlijk kapot- of 
rotverwend.
 De syntactische structuur in (10) is h!o NP + VP. Voordat we naar 
de semantische (d.w.z.: qua betekenis) samenwerking van de woorden kijken, 
geef ik eerst nog een aantal zinnen ter vergelijking van de woordvolgorde:



54

SHILINSHILIN

(11) Káu  sî  --hoonn kió Hànwén
 bereiken  moment  MP  roepen EIG:Hànwén
 sáng  +n tsi̍t k+ g"osèpào, 
 cadeau.doen 3PL deze staaf luchtdoelgeschut
 hòo in tng  khi  tshuè m"ma!
 geven 3PL terug.keren gaan zoeken mama   
 ‘Dan, hè, dan laten we Hànwén hun dit kanon geven en ze naar hun  
 mama’s terug laten rennen!’ (KT1 0:29:22-0:29:26)

(12) Mái  hòo in khuánn bôo,  in tsiá
 niet.moeten geven 3PL kijken er.niet.zijn 3PL pas
 è tuí li kha hóo. 
 zullen richting 2SG tamelijk goed  
 ‘Je moet ze niet op je neer laten kijken, dan pas zullen ze wat beter  
 tegen je zijn.’ (KT1 0:49:39-0:49:41)

(13) Ua tsa̋ng hia-nì li'ng-pu. mà hòo li
 1SG gisteren zo zielig  ook geven 2SG
 khuàinn --tioh.     
 kijken  juist     
 ‘Hoe zielig ik gisteren was, heb jij ook gezien.’ (KT1 0:53:16-0:53:17)

In bovenstaande zinnen volgt op hòo steevast een NP: in ‘zij’ in (11) en 
(12), en li ‘jij’ in (13). Ook zien we in alle drie de voorbeelden dat het NP 
gevolgd wordt door een VP: tng khi tshuè m"ma ‘naar mama terugrennen’ in 
(11), khuánn bôo ‘neerkijken op’ in (12), en khuàinn --tioh ‘zien’ in (13). De 
woordvolgorde in deze drie zinnen is dus in hoofdlijnen dezelfde als in (10).
 Hoe uiteenlopend de Nederlandse vertalingen van de hierboven 
staande zinnen ook mogen zijn, de structuur van de Taiwanese zinnen is naast 
het syntactische vlak ook op semantisch gebied zeer uniform. Het NP dat na 
h!o komt is semantisch steeds de agens (de handelaar) van het VP dat erop 
volgt.
 Naast het feit dat de NPs in de vorige vier zinnen allemaal de agens 
van het erop volgende VP zijn, hebben ze ook met elkaar gemeen dat ze 
syntactisch als voorwerp bij hòo ‘geven’ geconstrueerd zijn. In 2.1 en 2.2.1 
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hebben we gezien dat het eerste NP na h!o altijd een indirect object is. Een 
mogelijke analyse zou nu kunnen zijn dat h!o NP + VP een pivotal construction 
is. Een pivotal construction heeft de structuur VP1 + NP + VP2, waarbij het 
NP als object van VP1 dient en als subject van VP2 (Chao 2011: 147). In 
het geval van h!o ‘geven’ zou het NP dan het indirect object van h'o zijn, en 
het subject van het er op volgende VP. Hoewel dit een mogelijke analyse is, 
denk ik dat er een gepastere is. Daar ik hiervoor informatie uit de voorgaande 
paragrafen nodig heb, zal ik deze in de algehele conclusie uiteen zetten.

CONCLUSIE

In 2 hebben we verscheidene voorbeelden van het gebruik van h!o behandeld. 
In 2.1 hebben we gekeken naar h!o in combinatie met twee naamwoordelijke 
woordgroepen. We hebben gezien dat het eerste NP dat op h!o volgde als 
indirect object fungeerde en het tweede als direct object. Dat wil zeggen: 
eerst de ‘ontvanger’ en dan het ‘gegevene’.
 In 2.2 hebben we verschillende voorbeelden van h!o in combinatie 
met andere werkwoorden behandeld. 2.2.1 ging over de structuur VP h!o NP, 
en 2.2.2 over de structuur h!o NP + VP. In deze voorbeelden was ook altijd 
een NP aanwezig dat direct achter h!o stond.
 In de in 2.2.1 besproken structuur VP h!o NP introduceert h'o een 
extra deelnemer aan de handeling die door het VP wordt uitgedrukt. Dit 
komt overeen met het gebruik van h!o met één of twee NPs zoals beschreven 
in 2.1. En in 2.2.2 is gebleken dat het NP dat op h!o volgt, de agens van het 
er op volgende werkwoord is.
 Ik denk dat er een duidelijke uniformiteit in het gebruik van h!o zit. 
Uit 2.1 is gebleken dat direct na h!o altijd een indirect object, ‘een ontvanger’ 
komt. Ook in de voorbeelden uit 2.2 is er telkens een ‘ontvanger’ aan te 
wijzen; zoals bijvoorbeeld bij het werkwoord kè ‘trouwen’, waarbij de man de 
‘ontvanger’ is van de handeling dat de vrouw haar ouderlijk huis verlaat en hij 
daarmee de verantwoordelijkheid over haar krijgt. De man is niet degene die 
de trouwhandeling ondergaat (zoals het bij de vrouw bij tshu" ‘trouwen’ wel 
het geval was).
 Hoe zit het dan met h!o NP + VP? Ik denk dat h!o ook hier een 
indirect object introduceert: immers ook in alle andere gevallen waar er een 
NP na h!o komt, is dit het indirect object. Maar dit is volgens mij niet de 
enige overeenkomst. Semantisch gezien is een zin als Hòo li kè. ‘Ik laat je 
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trouwen.’ (structuur: h!o NP + VP) ook sterk verwant aan aan een zin als Hòo 
li biézh$n. ‘Ik geef je een veiligheidsspeld.’ (structuur: h!o NP1 + NP2). In 
beide zinnen is li ‘jij’ namelijk de ‘ontvanger’ van respectievelijk het werkwoord 
‘trouwen’ en het naamwoord ‘veiligheidsspeld’. Hoe je de ‘ontvanger’ van een 
‘veiligheidsspeld’ kan zijn is duidelijk. In de zin Hòo li kè. ‘Ik laat je trouwen.’ 
is de li ‘jij’ de ‘ontvanger’ van de toestemming, het recht of de kans te ‘trouwen’. 
Hiermee is het ‘trouwen’ (kè) in de zin Hòo li kè. net zo op te vatten als de 
‘veiligheidsspeld’ in de zin Hòo li biézh$n., namelijk als ‘gegevene’.
 H!o ‘geven’ is een woord dat drie entiteiten oproept: een ‘gever’, 
een ‘ontvanger’ en een ‘gegevene’. Wanneer de ‘ontvanger’ expliciet wordt 
gemaakt, wordt hij altijd uitgedrukt door een NP dat direct achter h!o staat. 
Het ‘gegevene’ kan zowel een NP zijn, als een VP en staat nooit tussen h!o en 
het NP dat de ‘ontvanger’ uitdrukt in. Het ‘gegevene’ hoeft echter niet per se 
achter de ‘ontvanger’ te staan: wanneer het uit de context duidelijk is, kan het 
ook impliciet gelaten worden; of kan het met de objectsmarkeerder k" voor 
het werkwoord dat voor h!o staat geplaatst worden.

SYMBOLEN EN AFKORTINGEN:
A ~ B A en B zijn varianten van elkaar
A < B A komt voort uit B
A > B A wordt B
<...> Gra/sche representatie
*A A wordt niet door moedertaalsprekers gebruikt

1 eerste persoon
1SG eerste persoon enkelvoud
2SG tweede persoon enkelvoud
3PL derde persoon meervoud
DUR duratief aspect
d.w.z. dat wil zeggen
EIG: eigennaam
ibid. ibidem, aldaar
MP modaal partikel
NP noun phrase, naamwoordelijke woordgroep
OBJ objectsmarkeerder
OND onderschikkingspartikel
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PF perfectief aspect
RLV relevantiepartikel
TL Taiwanees Romanisatiesysteem
VP verb phrase, werkwoordelijke woordgroep
VR vraagpartikel
VRL vrouwelijk
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 限公司.
Omniglot. 2013. “Taiwanese.” http://www.omniglot.com/chinese/taiwanese.htm. Geraadpleegd: 24  
 november 2013.
P"!$%, J!"#$. 2014. H!o, wat geeft dat?.Bacheloreindwerkstuk Chinastudies aan de Universiteit 
 Leiden.
Y1$4, B1""> C02$4-Y2. 2006. Syntactic Structure of Ka-Construction in Taiwanese Southern Min. 
 Lezing t.g.v. de National Conference on Linguistics aan de National Chiao Tung University te
 Hsinchu.
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