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Dutch summary (Nederlandse samenvattig) 
 
In dit proefschrift wordt Negative Concord (NC) geanalyseerd als  syntactisch-
mortfologisch interface-verschijnsel. NC, dat kan worden gedefinieerd als het feit 
dat negatie semantisch slechts eenmaal wordt geïnterpreteerd terwijl het schijnbaar 
door meer dan een element in de zin wordt uitgedrukt, kan worden geclassificeerd 
als Strikt (1) of Niet-Strikt (2), afhankelijk van de vraag of n-woorden in alle 
contexten verplicht de negatieve markeerder begeleiden of niet. In het geval van 
Niet-Strikt NC moeten alleen postverbale n-woorden de negatieve markeerder 
begeleiden; preverbale n-woorden kunnen niet voorkomen met de negative 
markeerder zonder daarbij een Dubbele-Negatie-lezing op te leveren. 
 
(1)    a. *(Nie) zniszczyłem              niczyjej     ksi��ki                                      (Pools) 
               niet  verwoest-1.SG.MSC n-iemands boek 
               ‘Ik heb neimands book evrwoest’ 
 
          b.  Nikt                    *(nie)  dał    Marysi        ksi��ki 
               n-iemand-NOM    niet  gaf    Marie-DAT boek-GEN 
              ‘Niemand gaf marie een/het boek’ 
 
 
(2)     a.   *(No) ha     visto     a      nadie.                                                     (Spaans) 
                 niet   heeft gezien naar n-iemand 
                ‘Hij heeft niemand gezien’ 
 
          b.   Nadie   (*no)   compró el    periódico 
                n-iemand niet  kocht    de    krant 
               ‘Niemand kocht de krant’ 
 
 
In dit proefschrift wordt op basis van het Minimalistische Programma en het 
Distributed-Morphology-model, beargumenteerd dat post-syntactische operaties de 
distributie van n-woorden met betrekking tot de markeerder van zinsnegatie 
(sentential negative marker, SNM) bepalen, zowel in het Standaard als het Niet-
standaard Engels, en in een aantal Romaanse talen.  
 
In hoofdstuk 1 worden enkele benaderingen van Negative Concord besproken en uit 
de discussie blijkt dat zij allemaal proberen een antwoord te geven op de volgende 
vragen: (i) zijn n-woorden inherent negatief? en (ii) zijn n-woorden 
kwantificationeel? In deze dissertatie wordt er vanuit gegaan dat n-woorden niet-
negatieve indefinieten zijn. 
 
In hoofdstuk 2 worden de basisbegrippen van het MP en DM gepresenteerd. Het MP 
en de DM verschillen van elkaar in de voorgestelde eigenschappen van het Lexikon 
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en in de rol die toegeschreven wordt aan de Fonetische Vorm (PF). In het kort, DM 
deelt niet aanname dat het Lexikon paren bevat van geluid en betekenis. 
Daarentengen wordt de relatie van geluid en betekenis wordt uiteindelijk in de PF- 
tak bepaald, waar de PF-operaties centraal staan die de syntaktische output 
herstellen op basis van morphologische restricties. 
 
In hoofdstuk 3 wordt aangenomen dat de n-woorden van het standaard Engels zoals 
nobody, nothing en dergelijke niet inherent negatief zijn, en evenmin 
kwantificationeel. Zij zijn echter niet-negatieve indefinieten. Deze aannames geven 
ons de mogelijkheid een analyse van het Standaard Engels als een NC-taal voor te 
stellen. Desondanks zijn er twee PF-operaties die voorkomen dat n-woorden samen 
met de SNM verschijnen. Er wordt beargumenteerd dat deze operaties, Obliteration 
(4a) en Impoverishment (4b), uitgelokt worden door een taalspecifiek Filter (3), dat 
de toevallige herhaling van negatieve kenmerken binnen hetzelfde Spell-Out-domein 
verbiedt. 
 
(3)  */negatieve markeerder/ /polariteitsmorfeem/ als 

 
 (i)   /negatieve markeerder/ en / polariteitsmorfeem / adjacent zijn, 

 en 
 

 (ii) NEGATIEVE MARKEERDER en POLARITEITSMORFEEM
overeenkomen. 
 
 

 
Impoverishment kan de negatieve waarde van het polariteitkenmerk opheffen dat 
een n-indefiniet met zich meedraagt. Obliteration elimineert de syntactische 
eindknoop van de negatieve markeerder uit de morphologische structuur. Terwijl 
Impoverishment resulteert in insertie van een default vorm van de any-set, zoals 
gedefinieerd door het vocabulaire dat wordt aangenomen voor indefinieten in het 
Standaard-Engels, resulteert Obliteration in de ontsnapping van de negatieve 
markeerder aan de lexicale insertie. 
 
Met betrekking tot het uitdrukken van Dubbele Negatie in het Standaard-Engels 
wordt geclaimd dat deze volgt vanuit de aanwezigheid van een tweede negatieve 
synatctische eindknoop in de derivatie. Ik beschouw deze als een hoofd-adjunct van 
Focº. 
 

(4)        a.  [+Neg] � Ø      / {______ [+polariteit: negatief]}Spell-Out 

 
             b.  [+polariteit: negatief] � [+polariteit] / {______ [+Neg]}Spell-Out 
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Taalverwervingsdata tonen aan dat Engelse kinderen een fase doorlopen waarbinnen 
zij n-indefinieten produceren met een overte negatieve markeerder. Dit wordt als 
bewijs gezien voor de aanwezigheid van NegP in constructies met n-indefinieten.  
 
Hoofdstuk 4 is gewijd aan de verklaring van het cruciale verschil tussen n-
indefinieten in het Standaard-Engels and n-indefinieten in de Niet-
standaardvariëteiten van het Engels. Postverbale n-indefinieten kunnen de SNM 
begeleiden in Niet-standaardvariëteiten van het Engels, ongeacht of zij Strikt of 
Niet-Strikt NC implementeren, zoals blijkt uit (5a) respectievelijk (5b). Data uit het 
FRED-corpus laat zien dat Obliteration (5b) ook wordt aangetroffen in die 
variëteiten van het Brits Engels die Niet-Strikt NC implementeren, aangezien net als 
in het Standaard-Engels, deze variëteiten eveneens worden beperkt door het Filter 
dat onnodige herhaling van negatieve kenmerken binnen hetzelfde Spell-Out domein 
verbiedt, dat wordt gedefinieerd volgens  de Phase-Theorie. 
 
(5)       a.      And uncle Albert, he wouldn’t do nothing, hardly.   (FRED, CON_005) 
 
            b.     Nobody’d got nothing, that’s the way it was.       (FRED, NTT_005) 
 
 
Deze conclusies voor het Niet-standaard Brits Engels kunnen worden uitgebreid 
naar het African American English (AAE), dat bekend staat om zijn veelvuldige 
toepassing van NC. Ik toon aan dat hoewel het AAE voornamelijk een systeem van 
Strikt NC implementeert, het voor sommige AAE sprekers het een Niet-Strikt NC-
taal is.  
 
Zulke variatie in het type NC maakt het onderzoek naar negatieve inversie (NI) in 
het AAE uiterst interessant aangezien Obliteration and Impoverishment zelfs voor 
sprekers met een Niet-Strikt NC systeem van kracht lijken te zijn in NI constructies. 
Dit is onverwacht, omdat een n-indefiniet en de negatieve markeerder zich in 
hetzelfde Spell-Out-domein bevinden.  
 
(6) a. Doesn’t nobody really know that it’s a God, you know.  

                                                                                   Larry H., 15, Jets 
 

 b. Ain’t no white cop gonna put his hands on me!        Jesse H., 16, Jets 
                            

(Labov 1972a: 187-188) 

 
 
In dit proefschrift wordt beargumenteerd dat in NI-constructies Focus een rol speelt, 
hetgeen verklaart waarom het negatieve hulpwerkwoord aan het subject voorafgaat. 
Binnen een dergelijke configuratie worden zowel Impoverishment and Obliteration 
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geblokkeerd, aangezien zij een syntactische structuur zouden opleveren die als een 
vraag zou worden geimplementeerd. 
 
Tenslotte, in hoofdstuk 5 worden ook een aantal Romaanse talen ook behandeld. 
Voor die talen die Niet-Strikt NC implementeren (bijvoorbeeld het Italiaans en het 
Spaans), wordt beredeneerd dat wanneer n-woorden preverbaal voorkomen 
Obliteration wordt toegepast, aangezien zij zich in hetzelfde Spell-Out-domein 
bevinden als de SNM. Postverbale n-woorden daarentegen begeleiden de SNM 
vanwege het feit dat negatie in Romaanse Null Subject talen boven de TP wordt 
ingevoegd.  
 
Net als in het Engels en Frans worden sommige dialectologische en diachrone data 
uit het Spaans als bewijs beschouwd voor een analyse in termen van Obliteration 
van de negatieve markeerder. Baskisch Spaans en Oud-Spaans laten beide zien dat 
preverbale n-woorden kunnen voorkomen in combinatie met de negatieve 
markeerder. 
Dubbele negatielezingen worden ook geanalyseerd als het bijkomend effect van een 
extra negatieve operator in Focus.  
 
In dit hoofdstuk wordt betoogd dat het gedrag van het Standaard-Franse pas vertoont 
opvallend veel overeenkomsten met het Standaard-Engels vertoont. Pas, waarvan 
wordt aangenomen dat het de SNM is, kan in geen enkele context voorkomen met n-
indefinieten voorkomen, en is onderhevig aan Obliteration. Ik concludeer dat een 
uniforme analyse van het Standaard-Frans en het Standaard-Engels mogelijk is, wat 
de overeenkomsten tussen de twee talen verklaart, evenals de verschillen tussen het 
Standaard-Frans en de Romaanse talen. 
 
(7)   a.   Jean *(n’) a (*pas) vu personne                        (Frans) 
 Jean ne heeft niet gezien n-iemand  
           ‘Jean heft niemand gezien’ 
             
        b. Personne *(n’) est (*pas)  venu  
 n-iemand ne is niet gekomen  
             ‘Niemand is gekomen’ 

(Rowlett 1998: 178 en 182) 

 
 
Strikt-NC-talen (zoals het Roemeens) laten de effecten van PF-operaties niet zien 
omdat zij ongevoelig zijn voor het Filter dat onnodige herhaling van negatieve 
kenmerken binnen hetzelfde Spell-Out-domein verbiedt. Het Catalaans aan de 
andere kant laat een geval van interne sprekersvariatie zien: het is niet gemakkelijk 
om het Catalaans te categoriseren als ofwel een Strict ofwel een Non-Strict NC taal, 
omdat de negatieve markeerder optioneel is.  
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In algemene zin kan worden gesteld dat er een verbinding bestaat tussen de 
interpreteerbaarheid vs. niet-interpreteerbaarheid van de SNM, hetgeen het 
onderscheid tussen Strikt en Niet-Strikt NC constitueert (Zeijlstra 2004), en de 
toepassing van het filter. Ik vermoed dat uitsluitend Niet-Strikt NC talen door het 
filter beperkt worden, omdat interpreteerbaar materiaal dat aan Obliteration 
onderhevig is geweest, gereconstrueerd kan worden wanneer het samen voorkomt 
met elementen met identieke oninterpreteerbare kenmerken.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


