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Stellinge nn behoren d bij het proefschrif t 
'Sententia ll  Negatio n and Negativ e Concord ' 

vann Hedde Zeijlstr a 

(1)) De relatie tussen de syntactische status van een negatieve markeerder en Negative 
ConcordConcord is unidirectioneel: uitsluitend onder Negative Concord talen kan men talen 
vindenn die zinsnegatie door middel van een overt syntactisch hoofd uitdrukken, (dit 
proefschrift) ) 

(2)) N-woorden in Negative Concord talen zijn noch negatieve kwantoren, noch Negatief 
Polairee Elementen, maar semantisch non-negatieve indefiniete uitdrukkingen die 
syntactischh zijn gemarkeerd voor negatie door middel van een oninterpreteerbaar 
negatieff  kenmerk, (dit proefschrift) 

(3)) Het onderscheid tussen Strict en Non-Strict Negative Concord talen is dat de negatieve 
markeerderr in de eerste categorie talen een oninterpreteerbaar en in de tweede categorie 
eenn interpreteerbaar negatief kenmerk draagt, (dit proefschrift) 

(4)) Talen verbieden negatieve imperatieven wanneer de negatieve markeerder in Neg° is 
basisgegenereerd.. Hieruit volgt dat alle Non-Strict Negative Concord talen dergelijke 
imperatievee constructies verbieden, (dit proefschrift) 

(5)) Negatie is niet in alle talen een syntactische categorie, (dit proefschrift) 

(6)) De afbakening tussen verschillende benaderingen binnen de taalkunde is veeleer het 
resultaatt van methodologische restricties dan van theoretische principes. 

(7)) Talen of dialecten die gesproken worden in gebieden die overwegend Rooms-Katholiek 
zijnn spreiden Negative Concord ten toon. Een verklaring hiervoor moet worden gezocht 
inn het gebruik van ontkenningen binnen de Rooms-Katholieke kerk. 

(8)) Geen woord is Nederlandser dan het woord onnederlands. 

(9)) Wie pleit voor een bedrijfsmatige aanpak binnen de wetenschap heeft noch verstand 
vann wetenschappelijke noch van bedrijfsmatige processen. 

(10)) Het beroep op tradities vormt vaak een excuus om zelf niet na te hoeven denken. 

(11)) Vertrouw nooit iemand die beweert te zeggen wat de mensen denken. 

(12)) Het is opvallend dat haters van abstracte kunst altijd beweren 'dat kan mijn kleine 
broertjee ook' en nooit 'dat kan ik zelf ook.' 




