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SAMENVATTIN G G 

Hett is bekend dat het Frans het gebruik van naamwoorden zonder 
lidwoordd in argumentpositie niet toestaat: 

(1)) *Elle a acheté vin pour son anniversaire. 
'Zee heeft voor zijn verjaardag wijn gekocht.' 

(2)) * El Ie a acheté fleurs pour son anniversaire. 
'Zee heeft voor zijn verjaardag bloemen gekocht.' 

Opp dit punt verschilt het Frans van Germaanse talen als het Engels en 
Nederlandss en Romaanse talen als het Italiaans, waarin het gebruik 
vann dergelijke "Kale Naamwoorden", beter bekend onder de Engelse 
termm "Bare Nouns", wel is toegestaan. Iets specifieker gezegd, 
soortnamenn ('mass nouns') en meervoudige zaaknamen ('plural 
nouns')) kunnnen er zonder lidwoord in argumentpositie gebruikt 
worden,, zoals te zien in respectievelijk (3) en (4). 

(3)) She has bought wine for his birthday. 
'Zee heeft voor zijn verjaardag wijn gekocht.' 

(4)) She has bought flowers for his birtday. 
'Zee heeft voor zijn verjaardag bloemen gekocht.' 

Ditt contrast ligt binnen de generatieve literatuur ten grondslag aan de 
volgendee algemene hypothese: 

(5)) French is a language with no "Bare Nouns" [Longobardi 
(2000)] ] 

'Hett Frans is een taal zonder "Bare Nouns'" 

Inn deze dissertatie zal ik beargumenteren dat deze hypothese 
genuanceerdd moet worden en dat het Frans wel degelijk geïntegreerd 
kann worden in het comparatieve debat over Bare Nouns. Op basis van 
dezee integratie zal ik tevens beargumenteren dat Bare Nouns op een 
anderee manier geclassificeerd kunnen worden dan tot nu toe werd 
aangenomen.. Zo zal ik een nieuwe graduele classificatie van Bare 
Nounss voorstellen die niet de morfologische kaalheid als uitganspunt 
neemt,, maar die hun bijzondere eigenschappen op semantisch en 
syntactischh op de voorgrond plaatst. Twee typen nominale groepen 
spelenn een prominente rol in de argumentatie en zullen hierom in 
afzonderlijkee hoofdstukken nader bestudeerd worden: (i) 
gecoördineerdee naamwoorden van het type N et N in het Frans, (ii) 
nominalee groepen die geïntroduceerd worden door des/du. De 
voorgesteldee classificatie heeft niet alleen als voordeel dat het Frans 
niett langer uitgesloten wordt uit het comparatieve debat over Bare 
Nouns,, het levert tevens een fijner plaatje op van de verschillende 
typenn Bare Nouns die onderscheiden kunnen worden. 
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Inn hoofdstuk één bespreek ik die zaken uit de (omvangrijke) 
literatuurr over Bare Nouns die relevant zijn voor de reoriêntatie van 
hett debat zoals die in de loop van de dissertatie voorgesteld zal 
worden.. Daarbij sta ik stil bij het feit dat er door de talen heen 
verschillendee typen Bare Nouns onderscheiden worden. Zo zijn 
Romaansee Bare Nouns wat betreft hun interpretatie beperkter in hun 
mogelijkhedenn dan Bare Nouns in Germaanse talen: Romaanse Bare 
Nounss kunnen uitsluitend "existentieel" geïnterpreteerd worden - wat 
will  zeggen dat ze een peroon of object in de zin kunnen introduceren 
datt nog niet eerder genoemd is - terwijl Germaanse Bare Nouns 
daarnaastt een "generieke'1 interpretatie toelaten: 

(6)) John was eating biscuitsexisl. I John hates catsgen. 
(7)) Gianni mangiava biscottiexisl. I *Gianni odia gattigen. 

'Jann was koekjes aan het eten. / Jan heeft een hekel aan katten.' 

Ikk sta stil bij het feit dat dit contrast in het verleden beschouwd is 
alss het belangrijkste onderscheid tussen Germaanse en Romaanse Bare 
Nouns,, ook wel aangeduid als respectievelijk vrijere en strietere Bare 
Nounss (cf. Longobardi (2000)), en dat Bare Nouns niet alleen speciaal 
zijnn wat betreft hun morfologische kaalheid, maar dat ze ook voorzien 
zijnn van tal van speciale semantische eigenschappen, onder andere op 
hett gebied van scope en aspect. 

Ikk rond hoofdstuk één af door kort enkele basisprincipes te 
introducerenn van het gehanteerde theoretische kader, het 
Minimalistischee programma van Chomsky (1995). Met name de plaats 
vann de semantiek binnen dit model speelt een belangrijke rol in mijn 
argumentatie:: ik neem aan dat een aantal belangrijke semantische 
eigenschappenn van nominale groepen volgen uit hun interne 
syntactischee structuur. 

Inn hoofdstuk twee bestudeer ik de semantische en syntactische 
eigenschappenn van een constructie die qua vorm erg lijk t op Bare 
Nouns,, namelijk gecoördineerde naamwoorden van het type N et N. In 
tegenstellingg tot de ongecoördineerde naamwoorden uit (1) en (2) zijn 
gecoördineerdee kale naamwoorden wèl grammaticaal in het Frans: 

(8)) On a servi vin et champagne jusque tard dans la soiree. 
'Err werd tot taat in de avond wijn en champagne geschonken.' 

(9)) On a servi moules et crevettes jusque tard dans la soiree. 
'Err werden tot laat in de avond mosselen en garnalen geserveerd.' 

Inn het licht van de hypothese in (5) is de grammaticaliteit van (8) en 
(9)) onverwacht maar niet per definitie problematisch; omdat "Bare 
Noun""  een technische term is die niet alleen betrekking heeft op 
morfologischee kaalheid maar tevens gepaard gaat met bijzondere 
semantischee en syntactische eigenschappen, is het niet bij voorbaat uit 
tee sluiten dat NetWs slechts qua morfologie op Bare Nouns lijken. 

Ikk laat in hoofdstuk twee echter in detail zien dat Net TVs wat betreft 
hunn semantische eigenschappen veel overeenkomsten vertonen met de 
zogenaamdee vrijere Bare Nouns zoals die in Germaanse talen 
voorkomen.. Zo beschikken Franse N et N"$ over dezelfde 
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eigenschappenn met betrekking tot scope en aspect en laten ze zowel 
existentiëlee als generieke lezingen toe, zoals respectievelijk door (10) 
enn (11) geïllustreerd wordt: 

(10)) L'inspecteur Williams se rendit dans cette chambre de 
bonnee sans avoir aucune idéé de ce qu'il allait y 
découvrir.. Il eut un peu de peine a trouver 
1'interrupteur.. Il n'y avait pratiquement aucun meuble 
danss la piece, mise a part une table. Livres et revuesexist 

jonchaientt Ie plancher. 
'Inspecteurr Williams ging de kamer binnen zonder een idee te 
hebbenn over wat hij daar zou aantreffen. Hij had wat moeite het 
knopjee van het licht te vinden. Op een tafel na was er praktisch 
geenn meubelstuk in de kamer aanwezig. Boeken en tijdschriften 
lagenn verspreid over de vloer.' 

(11)) Loups et ourSgen deviennent plus grands a mesure qu'on 

avancee vers Ie nord. 
'' Wolven en beren worden steeds groter naarmate je verder naar het 
noordenn gaat.' 

Opp basis van deze overeenkomsten beargumenteer ik dat N et TVs als 
Baree Nouns beschouwd kunnnen worden. 

Hett feit dat het Frans Bare Nouns toestaat in de vorm van N et PT sis 
vann belang in het kader van het algemene debat over Bare Nouns en 
dee vermeende positie die het Frans typologisch inneemt: ondanks het 
feitt dat het Frans verschilt van de overige geciteerde talen voor wat 
betreftt het gebruik van ongecoördineerde kale naamwoorden, moeten 
dee Franse N et TVs als Bare Nouns beschouwd worden. Ik 
beargumenteerr dat de ruimte hiervoor echter ontbreekt in de huidige 
gebruiktee classificatie: hoewel de Franse TV et TVs wat eigenschappen 
betreftt erg lijken op Germaanse Bare Nouns laat ik zien dat er ook 
verschillenn zijn. Zo beargumenteer ik dat N et TVs sterker zijn op 
kwantificerendd gebied. 

Inn hoofdstuk drie bestudeer ik de semantische en syntactische 
eigenschappenn van een constructie die qua vorm sterk verschilt van 
diee van BN's, namelijk naamgroepen die worden geïntroduceerd door 
des/du: des/du: 

(12)) Elle a acheté du vin pour son anniversaire. 
'Zee heeft voor zijn verjaardag wijn gekocht.' 

(13)) Elle a acheté desfleurs pour son anniversaire. 
'Zee heeft voor zijn verjaardag bloemen gekocht.' 

Hett feit dat het Frans des/du gebruikt daar waar Germaanse talen als 
hett Engels en Nederlands en Romaanse talen als het Italiaans het 
gebruikk van Bare Nouns toestaan, is in het verleden een belangrijk 
argumentt geweest voor de introductie van de hypothese in (5). Voor 
watt betreft hun syntactische structuur wordt in de literatuur 
gesuggereerdd dat Bare Nouns en door des/du geïntroduceerde 
naamgroepenn sterk verschillen. 

Ikk zal in hoofdstuk drie beargumenteren dat, ondanks deze feiten, de 
doorr des/du geïntroduceerde naamgroepen wel degelijk als Bare 
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Nounss beschouwd kunnen worden. In dit verband beargumenteer ik 
datt zowel de (bekende) semantische overeenkomsten als verschillen 
tussenn door desldu geïntroduceerde naamgroepen en Romaanse Bare 
Nouns,, verklaard kunnen worden op grond van overeenkomsten en 
verschillenn in hun syntactische structuur. De syntactische structuren 
diee ik voorstel wijken af van wat hierover in de literatuur wordt 
voorgesteld:: ik laat juist zien dat Bare Nouns en door desldu 
geïntroduceerdee naamgroepen op dit punt overeenkomsten vertonen. 

Inn dit hoofdstuk beargumenteer ik dat Bare Nouns 
ondergespecificeerdd zijn op het gebied van getal en dat Num° -
waarvann aangenomen wordt dat het [+P1] of [-P1] kan zijn - een derde 
typee specificatie kent, te weten [aPl]. Voor Bare Nouns stel ik de 
volgendee syntactische structuur voor: 

(14)) [NumP [aPl] [NP N°]] 

Opp basis van een kritische bespreking van bestaande syntactische 
analysess van door desldu geïntroduceerde naamgroepen 
beargumenteerr ik dat de syntactische structuur van deze elementen 
lijk tt op die van Bare Nouns: deze bevatten geen DP-projectie, maar 
eenn NumP-projectie met daarin eveneens het kenmerk [aPl]. Tevens 
stell  ik voor dat het morfologische aanwezige Ie(s) niet de uitspelling is 
vann D°, maar van het kenmerk [aPl] in Num°. 

Inn hoofdstuk vier komen de lijnen uit de voorgaande hoofdstukken 
bijj  elkaar en formuleer ik een antwoord op de vraag hoe een "Bare 
Noun""  gekarakteriseerd moet worden. Ik beargumenteer dat de 
voorgesteldee analyses van JV et JVS en van de door desldu 
geïntroduceerdee naamwoorden laten zien dat de meest fundamentele 
eigenschapp van de technische term "Bare Noun" niet de 
morfologischee afwezigheid van het lidwoord is, maar hun speciale 
semantiek.. Hoewel ik laat zien dat Bare Nouns van taal tot taal 
subtielee verschillen vertonen - die ik weergeef aan de hand van een 
semantischee hiërarchie - beargumenteer ik dat alle Bare Nouns een 
aantall  cruciale eigenschappen bezitten die verklaard kunnen worden 
aann de hand van hun interne syntactische structuur : deze is 
ondergespecificeerd/deficientt en bevat het kenmerk [aPl] in Num°. 



129 9 

Pourr une approche scalaire de la déficience nominale : la 
positionn du francais dans une theorie des « noms nus » 

Jasperr Roodenburg 
Universitéé d'Amsterdam / Université Paris-8 

Sciencess du langage 

Résuméé : On a souvent suppose que Ie francais est une langue sans 
Nomss Nus, parce qu'il exclut 1'emploi des noms pluriels et des noms 
dee masse sans determinant en position d'argument. En consequence, 
Iee francais s'est trouvé écarté du debat comparatif sur les Noms Nus. 
Nouss soutenons dans cette these que cette approche n'est pas correcte 
ett que Ie francais doit être intégré au debat. Nous proposons une 
nouvellee classification scalaire des « Noms Nus », notion technique 
dontt nous soutenons que la nudité morphologique n'est pas la 
propriétéé définitoire. Nous avancons 1'hypothese que les Noms Nus 
doiventt être caractérisés par un comportement sémantique spécial, qui 
estt ancré dans la syntaxe : leur structure interne inclut une projection 
NumPP dont la tête contient Ie trait formel [aPl]. Nous supposons en 
outree que les differences sémantiques subtiles entre les Noms Nus de 
languess diverses découlent d'une variation de leur structure 
syntaxiquee au-dessus de NumP. 

AA scalar approach of nominal deficiency : the position of 
Frenchh in a theory of « Bare Nouns » 

Abstract:: It has often been argued that French is a language with no 
Baree Nouns because it does not allow the use of plural and mass 
nounss in argument position without an overt determiner. As a 
consequence,, French has been kept out of the comparative debate on 
Baree Nouns. We show in this dissertation that this view is not correct 
andd that French should be integrated into the discussion. We propose a 
neww scalar classification of « Bare Nouns » in a technical sense and 
arguee that the crucial property which should define this notion is not 
morphologicall  bareness. Instead, we propose that Bare Nouns should 
bee characterized by a special semantic behaviour which is anchored in 
syntax:: their internal syntactic structure includes a NumP projection 
thee head of which contains the formal feature [aPl]. We further argue 
thatt the subtle semantic differences distinguishing Bare Nouns across 
languagess follow from differences in syntactic structure above NumP. 

Disciplinee : Sciences du langage 

Motss clés : francais, Noms Nus, noms coordonnés du type N et N, 
groupess nominaux en des et du, syntaxe, sémantique, 1'interaction 
entree syntaxe et sémantique, Nombre, sous-spécification, déficience, 




