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DD Dutch Summary (Nederlandse samenvatting) 

Inn dit proefschrift bespreek ik vier verschijnselen op het gebied van negatie. Deze 
verschijnselenn zijn: (/') de wijze waarop zinsnegatie in een taal wordt uitgedrukt; (if) 
dee interpretatie van meervoudig negatieve uitdrukkingen; (iii)  de grammaticaliteit van 
negatievee imperatieven; en (iv) de interpretatie van zinnen waarbij een subject dat 
bestaatt uit een universele kwantor aan een negatieve markeerder voorafgaat. 

Inn hoofdstuk 2 geef ik een schets van de theoretische achtergronden van de 
generatievee syntaxis, de formele semantiek en de studie naar de syntax-semantics 
interface.interface. Ik beschrijf kort de essentiële gedachten achter het minimalistisch 
onderzoeksprogrammaa binnen de generatieve grammatica (Chomksy 1995, 2001) en 
bespreekk de belangrijkste operaties Merge, Move en Agree. Daarnaast ga ik in op de 
notiess van feature checking en lokaliteit. 
Eveneenss geef ik een beknopt overzicht van de grondslagen van de 
waarheidss voorwaardelijke semantiek en bespreek ik compositionaliteit van betekenis. 
Datt laatste houdt in dat de betekenis van een zin te herleiden valt uit de betekenis van 
dee zinsdelen en hoe de zin is opgebouwd uit deze delen. 
Tenslottee bespreek ik enkele achtergronden met betrekking tot de syntax-semantics 
interface.. De centrale vraagselling in dit deelgebied van de theoretische taalkunde is 
waarr zich de grens tussen syntaxis en semantiek bevindt: worden zinnen op 
oppervlakteniveauu geïnterpreteerd of biedt de syntaxis nog de mogelijkheid om na 
Spell-OutSpell-Out transformaties uit te voeren die een Logische Vorm (LF) opleveren die 
vervolgenss de invoer vormt voor het semantisch proces. In dit hoofdstuk poneer ik de 
stellingg dat de bestudeerde verschijnselen op het gebied van negatie in ieder geval 
geenn argumenten bieden om het laatste te veronderstellen. 

Inn hoofdstuk drie leid ik de vier verschijnselen op het gebied van negatie in en 
verschaff  ik waar noodzakelijk werkdefinities. 
Hett eerste verschijnsel, de wijze waarop natuurlijke talen zinsnegatie uitdrukken, 
vertoontt zowel synchrone als diachrone variatie. Sommige talen drukken zinsnegatie 
uitt door middel van een negatieve markeerder die links van het werkwoord staat 
(zoalss het Italiaans). Ook zijn er talen die naast deze pre verbale negatieve markeerder 
eenn optioneel negatief adverbium tot hun beschikking hebben, zoals het Catalaans. 
Dezee constructie, waarbij negatie door middel van een preverbale negatieve 
markeerderr en een negatief adverbium wordt uitgedrukt, is zelfs verplicht in het 
(formele)) Frans. In het Westvlaams daarentegen wordt negatie altijd door middel van 
eenn negatief adverbium uitgedrukt, maar is een preverbaal negatief element nog steeds 
beschikbaar.. In talen zoals het Duits wordt zinsnegatie uitsluitend door een negatief 
adverbiumm uitgedrukt. Voorbeelden staan in (1). 

(1)) a. Gianni non ha telefonato Italiaans 
Giannii  neg heeft gebeld 
'Giannii  heeft niet gebeld' 
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b.. No sera (pas) facil Catalaans 
Negg zal.zijn neg gemakkelijk 
'Hett zal niet gemakkelijk zijn' 

c.. Jean ne mange pas Standaard Frans 
Jeann neg eet neg 
'Jeann eet niet' 

d.. Valere {en) klaapt nie Westvlaams 
Valeree neg praat neg 
'Valeree praat niet' 

e.. Hans kommt nicht Duits 
Hanss komt neg 
'Hanss komt niet' 

Talenn veranderen in de loop der tijd met betrekking tot de uitdrukkig van zinsnegatie. 
Eenn goed voorbeeld hiervan is de ontwikkeling die het Nederlands heeft doorgemaakt 
(2).. Waar de laatste resten van het Oudnederlands (9e eeuws) suggereren dat 
uitsluitendd een preverbaal negatief element dienst deed als ontkennend element, 
vertoontt de Middelnederlandse ontkenning een hoge mate van overeenkomst met het 
hedendaagsee formele Frans, terwijl de negatie in het moderne Nederlands vrijwel 
identiekk is aan die in het Duits. 

(2)) a. Inde in uuege sundigero ne stunt278 Oudnederlands 
Enn in weg zondaars neg stonden 
'Enn stonden in de weg van de zondaars' 

b.. Dat si niet en sach dat si sochte279 Middelnederlands 
Datt zij neg neg zag wat zij zocht 
'Datt zij niet zag wat zij zocht' 

c.. Jan loopt niet Modern Nederlands 

Dee ontdekking dat talen gedurende de loop der tijd variëren in de manier waarop 
zinsnegatiee wordt uitgedrukt is afkomstig van Jespersen (1917). Het cyclische verloop 
vann de uitdrukking van zinsnegatie staat daarom ook bekend als De Jespersen Cyclus. 
Dee variatie die talen ten toon spreiden ten aanzien van de uitdrukking van zinsnegatie 
levertt de volgende onderzoeksvraag op: op welke manieren is de syntaxis in staat om 
zinsnegatiee uit te drukken en hoe moet dit beperkte scala aan mogelijkheden worden 
verklaard. . 

Hett tweede verschijnsel dat ik in dit proefschrift onderzoek is de interpretatie van 
zinnenn met meer dan één negatieve uitdrukking. De Nederlandse zin in (3)a heeft een 
interpretatiee als in (3)b: de twee negaties heffen elkaar op. Dit is echter niet het geval 
bijj  de Italiaanse tegenhanger van deze zin. De zin in (4)a heeft een interpretatie als in 
(4)b,, waarbij de twee negatieve elementen lijken te zijn samengesmolten tot een 
semantischee negatie. 

""  Wachtendockse psalmen 63:5. 
27gg Lanceloet 20042. 
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(3)) a. Jan heeft niet niemand gebeld Nederlands 
b.. Jan heeft iemand gebeld 

(4)) a. Gianni non ha telefonato a nessuno Italiaans 
Giannii  neg heeft gebeld naar n-iemand 

b.. Gianni heeft naar niemand gebeld 

Ditt verschijnsel, dat zich niet alleen voordoet in het Italiaans maar in de overgrote 
meerderheidd der talen, heet Negative Concord. Negative Concord (NC) laat zich 
onderverdelenn in twee subcategorieën: Strict Negative Concord en Non-Strict 
Negativee Concord. De onderverdeling tussen Strict en Non-Strict NC spitst zich toe 
opp de vraag of een negatief subject in preverbale positie gevolgd wordt door een 
negatievee markeerder. In Strict NC talen (bijvoorbeeld het Russisch) is dit verplicht 
(5),, in Non-Strict NC talen, zoals het Portugees, is dit verboden (6). 

(5)) Nichego *(ne) rabotaet Russisch 
N-ietss neg werkt 
'Nietss werkt' 

(6)) Ninguêm (*nao) veio Portugees 
N-iemandd neg kwam 
'Niemandd kwam' 

NCC vormt een uitdaging voor de compositionaliteit van betekenis. De 
onderzoeksvraagg is daarom: hoe is het mogelijk dat twee negatieve elementen elkaar 
niett opheffen, maar gezamenlijk één semantische negatie vormen. 

Hett derde verschijnsel dat ik heb onderzocht behelst negatieve imperatieven. In een 
aantall  talen mag de imperatieve vorm van een werkwoord niet in combinatie met een 
negatievee markeerder voorkomen. Een voorbeeld van zo'n taal is het Spaans, waarbij 
dee betekenis van een negatieve imperatieve constructie uitsluitend tot stand kan 
komenn wanneer het werkwoord niet in een imperatieve maar in een subjunctieve vorm 
staatt (7). 

(7)) a. !Lee! Spaans 
Lees.2sg.imp p 
'Lees!' ' 

b.. *}No\ee\ 
Negg lees.2SG.lMP 
'Leess niet!' 

c.. \No leas! 
Negg lees.2sG.suBJ 
'Leess niet!' 

http://Lees.2sg.imp
http://lees.2SG.lMP
http://lees.2sG.suBJ
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Dee vraag die dit verschijnsel oproept is waarom het in sommige talen het geval is dat 
negatievee imperatieve constructies syntactisch uitgesloten zijn. 
Hett vierde verschijnsel betreft tenslotte de interpretatie van zinnen waar een 
universeell  kwantificerend subject aan een negatieve markeerder vooraf gaat. In het 
Nederlandss staat de negatie in het bereik van de kwantor ((8)a), zij het dat de 
grammaticaliteitt van dergelijke constructies marginaal is. In een taal als het Frans 
heeftt de negatie juist bereik over het subject ((8)b). 

(8)) a. Iedereen komt niet Nederlands 
'Niemandd komt' 

b.. Tous Ie monde ne par\e pas votre langue Frans 
Heell  de wereld neg spreekt neg uw taal 
'Niett iedereen spreekt uw taal1 

Ditt vierde verschijnsel vormt een vraag op het gebied van de syntax-semantics 
interface.. Terwijl de oppervlaktevolgorde in beide gevallen een interpretatie 
verondersteltt waarbij het subject bereik heeft over de negatie, is dit voor veel talen 
niett het geval. De onderzoeksvraag luidt: hoe valt dit verschijnsel te verklaren. 

Dee vier bovengenoemde verschijnselen zijn reeds eerder bestudeerd en verschillende 
analysess zijn geformuleerd om deze vragen te beantwoorden. In deze studie wordt 
echterr niet zozeer gepoogd deze verschijnselen in isolatie te bestuderen. Hun 
onderliggendee typologische correlaties worden evenzeer in ogenschouw genomen. De 
uiteindelijkee doelstelling van dit proefschrift is dan ook geweest om een eenduidige 
theoriee van negatie te formuleren die alle vier verschijnselen verklaart alsmede hun 
onderlingee correlaties. 

Omm deze correlaties correct te kunnen beschrijven heb ik onderzoek verricht binnen 
driee verschillende empirische domeinen. In hoofdstuk vier beschrijf ik de resultaten 
opp het vlak van diachrone en dialectologische variatie in het Nederlands. Door juist 
éénn taal in detail te bestuderen beschikt men over de mogelijkheid om zeer precieze 
generalisatiess op te stellen over deze verschijnselen. De diachrone data heb ik deels 
uitt de bestaande literatuur overgenomen, en zijn deels het resultaat van eigen 
onderzoekk in diverse historische bronen. De dialectologische data zijn het resulataat 
vann het veldwerk dat ik samen met een aantal collega's heb uitgevoerd voor de 
Syntactischee Atlas van de Nederlandse Dialecten (SAND). De nadelen van deze 
methodee zijn (/*) dat niet alle verschijnselen voorkomen binnen de Nederlandse 
microvariatiee en (/'/') dat het niet op voorhand valt uit te sluiten dat de generalisaties 
uitsluitendd van toepassing zijn op het Nederlands. In hoofdstuk 5 voer ik daarom een 
typologischee controle uit, d.w.z. dat ik voor een groep van 25 nier-willekeurig 
geselecteerdee talen hun gedrag met betrekking tot de vier verschijnselen heb 
bestudeerd.. Op basis van deze controle kunnen de volgende typologische implicaties 
wordenn opgesteld: 
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 De verzameling Non-Strict NC talen is een strikte deelverzameling van 
dee talen die negatieve imperatieve constructies verbieden; 

 De verzameling talen die negatieve imperatieve constructies verbieden is 
eenn strikte deelverzameling van talen die zinsnegatie niet uitsluitend 
doorr middel van een negatief adverbium uitdrukken; 

 De verzameling talen die zinsnegatie niet uitsluitend door middel van 
eenn negatief adverbium uitdrukken is een strikte deelverzameling van de 
verzamelingg NC talen; 

 De verzameling NC talen is een strikte deelverzameling van de 
verzamelingg talen die in zinnen waarbij een universeel kwantificerend 
subjectt vooraf gaat aan de negatieve markeerder, een lezing opleveren 
waarbijj  het subject binnen het bereik van de negatie valt; 

Inn hoofdstuk zes behandel ik verschillende vragen naar de syntaxis van negatieve 
markeerders.. Allereerst beargumenteer ik aan de hand van verschillende testen dat 
preverbalee negatieve markeerders en negatieve affixen beschouwd dienen te worden 
alss syntactische hoofden (X°). Negatieve adverbia daarentegen zijn syntactische 
maximalee projecties (XP). Deze onderverdeling van negatieve elementen heeft 
gevolgenn voor de opbouw van de synatctische structuur van negatieve zinnen. Terwijl 
syntactischee hoofden altijd een eigen syntactische categorie projecteren is dat voor 
negatievee adverbia niet noodzakelijk het geval. Daarom is de verwachting dat er drie 
soortenn talen zijn: talen met een negatief hoofd die een eigen functionele projectie 
NegPP genereren, talen waarbij het negatieve adverbium een Spec,NegP positie bezet 
enn waarbij het hoofd Neg° leeg blijf t en talen waarbij er geen functionele projectie 
NegPP beschikbaar is. In dergelijke talen neem ik aan dat het negatieve adverbium zich 
inn een vP-adjunt positie bevindt en dat negatie in deze talen dus geen syntactische 
categoriee vormt. Merk op dat deze typologische classificering overeenkomt met die 
voorr NC talen. De aanwezigheid van een negatief hoofd Neg° in een bepaalde taal 
impliceertt het voorkomen van NC in die taal. 
Naastt de syntactische status bediscussieer ik ook in dit hoofdstuk de positie van 
negatievee elementen in de zin. Ik stel op semantische gronden vast dat dat de positie 
vann NegP zich in de meeste talen direct boven vP en in enkele talen zelfs boven TP 
bevindt.. Talen met een negatief hoofd onderscheiden zich verder in talen waarbij dit 
hoofdd wordt basisgegenereerd in Neg° en talen waarbij het hoofd als een clitic-achtig 
off  inflectioneel element wordt basisgegenereerd in de directe omgeving van het finiete 
werkwoord. . 
Aanemendee dat in imperatieve constructies geen functionele projectie TP aanwezig is 
enn dat imperatieve werkwoorden naar een positie Mood° dienen te bewegen volgt de 
restrictiee op negatieve imperatieve constructies direct: aangezien MoodP in een 
hogeree positie staat dan NegP moet het werkwoord over Neg° heen bewegen naar 
Mood°.. Dat is uitsluitend mogelijk wanneer Neg0 niet gevuld is met een negatieve 
markeerder.. In talen waarbij de negatieve markeerder wordt basisgegenereerd in Neg0 

zijnn negatieve imperatieven dan ook uitgesloten. 
Uitt de afwijkende positie van de negatieve operator in niet-NC talen (vP-adjunct 
positie)) tegenover die in NC talen (in NegP) volgen de inverse bereiken van negatieve 
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zinnenn met een universeel kwantificerend subject. Aangezien het subject wordt 
basisgegenereerdd in vP staat in NC talen de negatie altijd hoger dan de originele 
subjectt positie terwijl in niet-NC talen de negatieve markeerder in hetzelfde domein 
wordtt basisgegenereerd. Omdat universele kwantoren in de regel niet over negatie 
heenn kunnen bewegen, leveren NC talen voor de genoemde constructies inverse 
lezingenn op. 

Inn hoofdstuk 7 staat de semantiek van n-woorden centraal. N-woorden zijn negatief 
gemarkeerdee indefinite expressies, zoals nessuno in het Italiaans (4) of nichego in het 
Russischh (5). De betekenis van n-woorden vormt een notoir probleem voor theorieën 
opp het gebied van negatie. Aan de ene kant lijken zij semantisch negatief te zijn, 
omdatt zij in bepaalde contexten geïnterpreteerd kunnen worden als negatieve 
kwantoren,, maar in andere contexten lijk t het er eerder op dat zij semantisch non-
negatieff  zijn en door een andere negatie worden gelicenseerd. 
Err kunnen grofweg drie verschillende benaderingen worden geselecteerd: 
benaderingenn die stellen dat alle n-woorden semantisch negatief zijn en middels een 
process van polyadische kwantifactie tot een grote negatieve kwantor samensmelten. 
Protagonistenn van een dergelijke theorie zijn Haegeman & Zanuttini (1991, 1996) en 
Dee Swart & Sag (2002). Aan de andere kant zijn er theorieën waarin wordt 
voorgesteldd dat n-woorden semantisch niet-negatieve Negatief-Polaire Elementen 
(NPE's)) zijn die door een al dan niet overt aanwezige negatie worden gelicenseerd. 
Dergelijkee theorieën zijn voorgesteld door bijvoorbeeld Ladusaw (1992) en 
Giannakidouu (1997, 2000). Ten slotte zijn er analyses die stellen dat n-woorden 
contextueell  of lexicaal ambigu zijn russen negatieve kwantoren en niet-negative 
NPE's.. Deze analyses zijn gepresenteerd door Van der Wouden & Zwarts (1993) en 
Vann der Wouden (1994) resp. door Herburger (2001). 
Inn dit hoofdstuk bespreek ik alle drie de soorten analyses en constateer ik dat n-
woordenn noch als negatieve kwantoren noch als niet-negatieve NPE's kunnen worden 
beschouwd.. Een probleem voor analyses in termen van negatieve kwantoren is dat n-
woordenn ook kunnen voorkomen in de complementen van voorzetsels zoals zonder of 
vann werkwoorden zoals verhinderen of vrezen. Eveneens zijn n-woorden geen NPE's 
aangezienn de distributie van NPE's te veel afwijkt van die van n-woorden. Zo kunnen 
NPE'ss niet in fragmentarische antwoorden voorkomen, terwijl n-woorden dat wel 
kunnen.. Ook kunnen NPE's over de zinsgrens heen worden gelicenseerd in 
tegenstellingg tot n-woorden. Tenslotte laat ik zien dat de analyses in termen van 
ambiguïteitt het gedrag van n-woorden evenmin kunnen verklaren. Bovendien 
beargumenteerr ik op pretheoretische gronden dat theorieën die het gedrag van n-
woordenn zonder ambiguïteit kunnen verklaren te prefereren zijn boven 
ambiguïteitanalyses. . 
Inn mijn conclusies val ik terug op een interpretatie van Laudsaw's voorstel dat zegt 
datt n-woorden indefinieten zijn die syntactisch congrueren met de negatie (Ladusaw 
1992).. Ik toon aan dat een aantal problemen met betrekking tot de semantiek van n-
woordenn op deze manier kunnen worden ondervangen. Bovendien wijzen de 
typologischee implicaties tussen NC en de syntactische status van de negatieve 
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markeerderr ook in de richting van een benadering van NC in termen van syntactische 
congruentie. . 

Inn hoofdstuk 8 presenteer ik tenslotte mijn eigen theorie over NC. Ik baseer mij 
daarbijj  op de volgende punten: (/) n-woorden zijn niet-negatieve indefinieten die 
syntactischh gemarkeerd zijn voor negatie door middel van een oninterpreteerbaar 
kenmerkk [uNEG] (9): 

(9)) [[n-Q]] = M\[Q(x) & P(X)][UNEG] 

(//')) de negatieve operator Op-, draagt een interpreteerbaar kenmerk [iNEG] dat in staat 
iss de [uNEG] kenmerken van n-woorden te elimineren en dat door middel van 
existentialexistential closure in staat is de vrije variabelen die door n-woorden worden 
geïntroduceerdd te binden; en (/'//) meervoudige congruentie, d.w.z. de aanname dat 
meerderee [uNEG] kenmerken door eenzelfde [iNEG] kenmerk kunnen worden 
geëlimineerd. . 
Bovendienn stel ik dat de negatieve markeerder niet altijd de realisatie van de negatieve 
operatorr hoeft te zijn. Het kan ook de realisatie van een [uNEG] kenmerk zijn dat 
doorr een abstracte negatie wordt gelicenseerd. Aangzien de negatie altijd de hoogste 
positiee in een keten van n-woorden inneemt, wordt hieruit direct het verschil tussen 
Strictt en Non-Strict NC verklaard. In Strict NC talen is de negatieve markeerder 
semantischh niet-negatief, in Non-Strict NC talen is deze wel identiek aan de negatieve 
operator.. Omdat bij zinsnegatie de gehele vP onder het bereik van de negatie valt, 
moett het wel zo zijn dat in Non-Strict NC talen de negatieve markeerder 
basisgegenereerdd is in Neg°, hetgeen meteen de correlatie tussen Non-Strict NC en het 
verbodd op negatieve imperatieven blootlegt: als een negatieve markeerder in Neg° is 
basisgegenereerd,, blokkeert dit de verplaatsing van het werkwoord naar Mood°. 
Onderr deze aannamen, die elk onafhankelijk worden gemotiveerd, wordt NC 
compositioneell  verklaard. In hoofdstuk 8 geef ik gedetailleerde verklaringen voor de 
diversee NC constructies in een aantal verschillende talen. In het tweede deel van 
hoofdstukk 8 bespreek ik bovendien hoe de problemen die ik in hoofdstuk 7 aanvoerde 
voorr andere theorieën binnen deze analyse zijn opgelost. In het laatste deel van 
hoofdstukk 8 geef ik in het kort aan hoe deze theorie over NC zich verhoudt tot 
taalverwervings-- en taalveranderingsvraagstukken. 

Hoofdstukk 9 bevat tenslotte een samenvatting van de belangrijkste empirische en 
theoretischee conclusies. 




