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Samenvatting 

 

Dit artikel behandelt de uitdrukking van zinsnegatie in het  Westvlaamse dialect vanuit een generatief 
perspectief. Er wordt  aangetoond dat de distributie van het negatieve prefix  en- kan worden 
beschreven in relatie tot andere grammaticale kenmerken, met name de morfologische kenmerken van 
het werkwoord en de distributie van  werkwoordsvormen. 
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1. Inleiding 

 

1.1. Overzicht 

 

Het artikel van Paardekooper is zowel in zijn diachronische als in zijn synchronische dimensie zeer 

breed opgevat. Het biedt een grote rijkdom aan taalfeiten, systematisch gepresenteerd, maar het blijft 

vooral beschrijvend. In dit opzicht behoort het tot het terrein van de macro-dialectsyntaxis. Uiteraard kan 

een dergelijke breedschalige aanpak zelden aan een gedetailleerde analyse of verklaring van de 

taalfenomenen toekomen. Paardekoopers aanpak van de distributie van het negatieve morfeem en- 

leidt er dan ook toe dat bepaalde aspecten van het al dan niet gebruiken van en- in negatieve zinnen 

totaal niet aan bod komen.1 Mijn artikel kadert in de micro-dialectsyntaxis, die poogt de taalfeiten van 

één specifieke taal of dialect in detail te beschrijven en, indien mogelijk, te verklaren aan de hand van 

algemenere en abstracte principes. 

Wat de secundaire literatuur betreft valt overigens op dat Paardekooper de relevante generatieve 

publicaties volstrekt buiten beschouwing laat, hoewel in deze richting in de recentere periode heel wat 

aandacht is besteed aan een onderzoek naar de systematisering van de uitdrukking van zinsnegatie 

(voor Germaanse talen zie o.m. Matthewson 1990, Robbers 1992 , 1993, Haegeman 1995, 1998c, 

Hoeksema 1997, Hulk en van Kemenade 1997, Broekhuis en Klooster 1998, Van Kemenade 2000, 

Barbiers 2002). In mijn bijdrage zal ik proberen deze duidelijke lacune aan te vullen. Ik zal een beperkt 

empirisch domein analyseren, de uitdrukking van zinsnegatie in mijn eigen Westvlaams dialect, en dit 

benaderen aan de hand van een generatief perspectief. Hierbij zal ik aantonen dat de distributie van en- 

kan worden beschreven in relatie tot andere grammaticale kenmerken, met name de morfologische 

kenmerken van het werkwoord en de distributie van werkwoordsvormen.  

 

1.2. De distributie van en in negatieve zinnen 

 

Paardekooper geeft duidelijk aan dat het negatieve morfeem en- gerelateerd moet worden aan de 

vervoegde werkwoordsvorm. In principe staat en- altijd op de pv.; in de heel uitzonderlijke gevallen waar 

dit niet zo is komt en - toch steeds voor in een finiete zin. Uitzonderlijke gevallen worden door 

Paardekooper als 'reliktverschijnselen' bestempeld, ze komen voor in een taalsysteem waar en- aan het 

verdwijnen is. Bijvoorbeeld citeert hij in par. 2.1.(1a) voor het Katwijkzees en (1b) voor het dialect van 

Zuienkerke. Voorbeeld (2), uit het Twents-Achterhoeks, illustreert het voorkomen van en- op een 

voltooid deelwoord. 

                                                      

1
 Paardekooper bespreekt ook het Oudhoogduits (4.1) vrij uitgebreid. Anderzijds vermeldt hij het 

Oudengels niet. Dit is jammer en eerder onverwacht omdat het Engels steeds als de  prototypische 
illustratie van de diachronische evolutie van de uitdrukking van zinsnegatie ( 'Jespersen's cyclus' ) 
wordt gegeven (zie Zanuttini 1991, Kemenade 2000]). Met name is er een consensus dat het 
Oudengels een fase had waar zinsnegatie kon worden uitgedrukt door een eenzaam  negatief 
morfeem (ne). 



Neerlandistiek.nl 07.02 

 

 

(1) a. ik heb ehoord as tatte we geen zaut en krijge kenne

ik doch dat je iet maer en komme zau 

b. ga je vandaag nie en kaarten 

(2)              Hêe hef't nie en edoane (Koelmans 1967: 17) 2 

 

Hoewel deze vormen inderdaad afwijken van de algemene regel dat en- op de pv voorkomt respecteren 

ze de regel nog gedeeltelijk, met name komt en-  blijkbaar niet voor in pure infinitiefcomplementen. In 

mijn bijdrage wil ik deze correlatie tussen finietheid en de distributie van en- proberen te verklaren.  

Een tweede aspect van de distributie van en- dat ik zal bespreken is het feit dat dit negatieve morfeem 

'facultatief' zou zijn. Hoewel dit op het eerste gezicht inderdaad zo lijkt, bestaan er duidelijke 

syntactische beperkingen.3 Soms is  en- ook in een finiete zin volstrekt uitgesloten. Paardekooper 

signaleert een gelijkaardige beperking in het Oosterweels en Aarschots (par 3.2.3.1), maar hij gaat op 

de bewuste beperkingen niet echt in. In mijn analyse zal ik de distributie van en- in finiete zinnen 

beschrijven en een verklaring proberen te bieden in het kader van de generatieve aanpak. 

 

2. Negatieve zinnen in het dialect van Lapscheure  

 

2.1. En- en de pv 

 

In het Westvlaamse dialect van Lapscheure (o.m. Haegeman 1992, 1995 voor een algemene 

beschrijving vanuit generatief perspectief) wordt zinsnegatie aangegeven d.m.v. een negatieve 

                                                      

2
 In mijn idiolect komt en- soms ook voor op een deelwoord. Wegens plaatsgebrek kan ik hier niet op 

ingaan. (Haegeman 2001). Dit kenmerk en het feit dat en- een pragmatisch-discursieve functie heeft 
(zie noot 3) wijzen erop dat ook mijn dialect wat Paardekooper de verdwijnfase noemt heeft bereikt. 

3
 In mijn idiolect heeft en een pragmatisch-discursieve functie, en wordt het gebruikt als de negatieve 

polariteit van de zin niet overeenkomt met de verwachtingen. Dit kan ook in vraagzinnen en in 
voorwaardelijke zinnen voorkomen: 

(i) a. En-ee-j gie doa niemand gezien? ['in tegenstelling tot wat verwacht werd'] 

b. Oat nie en-regent ['maar we verwachten wel regen'] moe-je de blommen woater 
geven. 

Dit lijkt sterk op het systeem van Oost-Brabant en Limburg zoals beschreven door Paardekooper in 
3.2.4.  en wijst erop dat deze pragmatische functie van en-  in het westen ook nu nog bekend is, in 
tegenstelling tot wat Paardekooper suggereert. Het 'fijnzinnige onderscheid dat Overdiep (1937: 427) 
maakt tussen vraagzin met en…nie en zulke alleen met niet… , naar zijn zeggen emfatisch [tegenover 
niet emfatisch] ' bestaat in mijn idiolect ook. Voor het Gents zegt Tavernier (1959) dat dit onderscheid 
niet bestaat (Paardekooper : 3.2.2.2). Dat en- deze emfatische rol heeft gekregen is vermoedelijk een 
aanduiding dat we ook in mijn dialect voor de verdwijnfase staan (cf Paardekooper 3.3).  Zie ook 
Haegeman (2003) , waar ik dit verschijnsel relateer aan 'Jespersen's cycle'.  

Zanuttini (1997) [42] toont aan dat in sommige Italiaanse dialecten dergelijke 'presuppositionele'  
negatie anders wordt gerealiseerd dan in de gewone negatieve zin. De emfatische rol van en-  heeft 
tot een iets complexere analyse geleid dan die hier besproken. Voor verdere bespreking zie 
Haegeman (2003) . 
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constituent, bijvoorbeeld het negatieve bijwoord niet, of een negatieve quantor (niemand, niets, etc), of 

door een combinatie van twee of meer dergelijke negatieve constituenten (met zgn. 'negative concord', 

stapeling van negatieve elementen die mekaar semantisch niet annuleren). In finiete negatieve zinnen 

kan het vervoegde werkwoord ook nog vergezeld zijn van het negatieve prefix en- (3); dit prefix is 

volstrekt uitgesloten in niet-finiete zinnen (4).4 5 

 

(3) a. dank ik dienen boek nie (en)-kennen 

b. dank ik niets (en)-kennen 

c. dank ik ier niets nie (en)-kennen 

(4) a. mee Valère dienen boek nie te (*en)-kennen 

b. mee Valère niets te (*en)-kennen 

c. mee Valère ier niets nie te (*en)-kennen 

 

Het dialect dat hier besproken wordt - en dit geldt ook voor alle hedendaagse en historische dialecten 

van het Nederlands waar en- voorkomt en die Paardekooper behandelt- verschilt dus van het Frans 

waar de zinsnegatie zowel in de finiete zin als in de niet finiete zin tweeledig is. Het Franse negatieve 

morfeem ne kan worden weggelaten, maar de weglating is beperkt tot finiete zinnen.  

 

(5) a. Je (ne) connais pas cette chanson. 

ik (ne) ken niet dit lied 

‘Ik ken dit lied niet.’ 

 b. Ne pas connaître cette chanson, c'est impossible.

ne niet kennen dit lied, het is onmogelijk 

‘Dat lied niet kennen is onmogelijk.’ 

 

In mijn dialect kan en- voorkomen in vraagzinnen, in voorwaardelijke zinnen en ook in zinnen in 

gebiedende wijs6.  

 

 

 

                                                      

4
 Voor een bespreking van infinitiefzinnen ingeleid door mee zie Haegeman (1986).  

5 
Eenzaam en- komt in mijn dialect slechts heel uitzonderlijk voor in finiete zinnen (zie Haegeman 

2003). 

6 
Zie ook noot 3. Toevoeging van en- heeft ook in deze gevallen iets emfatisch, (4f) betekent zoveel 

als 'ik weet dat je zou willen, maar durf dat niet te doen'. Volgens Paardekooper (3.2.2..4) verzwakt 
en- de kracht van de Imperatief in voorbeelden als (i) in het Kleits: 

(i) En doe ta toch nie 

Dit moet in mijn idiolect dan anders zijn. 

Voor een comparatieve studie van  imperatieven en de uitdrukking van zinsnegatie in Romaanse talen 
zie onder meer Zanuttini (1996).  
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(4) b. En-weetje gie da niet? 

c. Oat niet en-regent, moe-je de blommen woater geven 

d. En-komt doa nie an! 

 

2.2. Zinsnegatie in infinitiefzinnen 

 

De vrij algemene beperking van het Nederlandse en- tot finiete zinnen is op het eerste gezicht 

verrassend. Paardekooper observeert deze distributie wel maar biedt geen verklaring voor dit 

verschijnsel. Ik probeer hier een verklaring te schetsen in een generatief kader. 

Men zou kunnen veronderstellen dat en niet kan voorkomen in infinitieven omdat de zinsnegatie daar 

niet voorkomt of dat die in elk geval anders wordt gerealiseerd dan dit het geval is in finiete zinnen. 

Maar uit een analyse van negatieve infiniefzinnen blijkt dat wat het uitdrukken van zinsnegatie betreft, 

het ontbreken van en- het enige is dat infinitiefzinnen onderscheidt van finiete negatieve zinnen. 

 

2.2.1. Negatieverplaatsing 
Zoals uitvoerig besproken in de generatieve literatuur (o.m. Haegeman 1995, Haegeman en Zanuttini 

1991, 1996 , Broekhuis en Klooster 1998) wordt in de Nederlandse finiete zin een negatieve constituent 

met zinsbereik verplicht verplaatst naar een positie links van het negatieve adverbium niet.7 

Extrapositie8 van dergelijke negatieve constituenten is onmogelijk. In (6a), bijvoorbeeld, blijft het 

negatieve complement van het adjectief dul , op niemand, rechts van het adjectief staan. Deze volgorde 

is niet grammaticaal. In (6b) wordt het negatieve complement van dul verplaatst naar een positie links 

van het adjectief en van het negatieve adverbium niet en de zin is grammaticaal. In (6c) is het negatieve 

complement van dul naar rechts verplaatst, wat leidt tot ongrammaticaliteit: (6d) toont aan dat de 

negatieve constituent links van niet moet staan. (6d) is grammaticaal als de negatie in niet die in 

niemand annuleert. 

 

 

 

                                                      

7
 Paardekooper signaleert in par 2.1.5,B dat om niet ('gratis') niet gecombineerd wordt met en. Dit is 

uiteraard te verwachten omdat deze negatie geen zinsbereik heeft. In mijn dialect kan een dergelijke 
negatieve voorzetselgroep met negatief complement zonder zinsbereik verschillende plaatsen 
innemen in de zin (cf. (7)): 

 (i) a. k peinzen dan ze da vu niets gedoan een  

  b. k peinzen dan ze da gedoan een vu niets 

  c. kpeinzen dan ze da nie vu niets goan doen 

Bovendien leidt  een stapeling van negative elementen (in (ic)) hier niet tot  'negative concord' maar 
wel 'dubbele negatie', waarbij de ene negatie (niet) de andere (vu niets) opheft.. 

8
 Paardekooper signaleert enkel dat het niet-woord geen uitloop kan zijn, maar deze beperking is niet 

voldoende (cf. 6a, 6d).  In het Afrikaans is uitloop positie wel mogelijk (voor bespreking zie onder meer 
Luijks (1991), Robbers (1992), 1993 , 1997). 
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(6) a. *da Valère (nie) dul ip  niemand (en)-is 

b. da Valère ip niemand (nie) dul (en)-is 

c. *da Valère (nie) dul (en)-is ip niemand  

d. (*) da Valère nie op niemand dul (en)-is 

 

Dezelfde beperkingen op de positie van negatieve elementen met zinsbereik vinden we terug in 

infinitiefzinnen: (7) illustreert het infinitiefcomplement van mee (Haegeman 1986); (8) illustreert een 

infinitiefcomplement van preberen; (9) illustreert een vooropgeplaatste infinitiefzin (cf. Den Besten en 

Webelhut 1987 , Haegeman 1995 ), (10) tenslotte is een onafhankelijke infinitiefzin: 

 

(7) a. *mee Valère (nie) dul ip  niemand te zijn  

b. mee Valère ip niemand (nie) dul te zijn 

c. *mee Valère (nie) dul te zijn ip niemand   

d. (*) mee Valère nie ip niemand dul te zijn 

(8) a. *da Valère prebeert van (nie) dul ip niemand te zijn  

b. da  Valère prebeert van ip niemand (nie) dul te zijn 

c. *da Valère prebeert van (nie) dul te zijn ip niemand  

d. (*) da  Valère prebeert van nie ip niemand dul te zijn

(9) a. *(Nie) dul ip  niemand zijn is nie meugelijk.  

b. Ip niemand (nie) dul zijn is nie meugelijk. 

c. *(Nie) dul zijn ip niemand  is nie meugelijk. 

d. (*) Nie ip niemand dul zijn is nie meugelijk. 

(10) a. *Nie dul ip niemand zyn! 

b. *Nie dul zyn ip niemand! 

c. Ip niemand nie dul zyn! 

d. (*) Nie ip niemand dul zyn! 

 

In Haegeman (1995 ) en Haegeman en Zanuttini (1991 , 1996 ) wordt gesteld dat de verplichte 

verplaatsing van de negatieve elementen in het Westvlaams (en in andere Germaanse talen zoals het 

standaard Nederlands, het Duits, het Afrikaans, en de Scandinavische talen) de negatieve 

constituenten in staat moet stellen zinsbereik te verwerven. Er wordt voorgesteld dat dit gebeurt via een 

'specifier'-hoofd relatie met het hoofd van een functionele projectie, NegP, waar het hoofd Neg in finiete 

zinnen kan worden gerealiseerd als en-. Aangezien de verplaatsing van negatieve constituenten zowel 

in finiete zinnen als in infinitiefzinnen vereist wordt, neem ik aan dat de functionele projectie NegP, en 

het hoofd Neg, zowel in finiete zinnen als in infinitiefcomplementen aanwezig is. De afwezigheid van het 

negatieve morfeem  en- in infinitiefzinnen kan dus niet worden verklaard als een gevolg van de 

afwezigheid van de functionele projectie NegP. 

 

2.2.2. Stapelingen en  'negative concord'  
De voorbeelden (6)-(10) tonen reeds aan dat infinitiefzinnen 'negative concord' toestaan, het 
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verschijnsel waar verschillende negatieve constituenten samen voorkomen in de negatieve zin en 

mekaar niet annuleren9. Dit betekent dat de afwezigheid van en- in infinitiefzinnen niet kan worden 

verklaard als een gevolg van de afwezigheid van 'negative concord' in infinitieven.  

 

2.2.3. Infinitieven als structureel deficiënt? 
Men zou kunnen denken dat het negatieve morfeem en- uitgesloten is in infinitiefzinnen omdat 

dergelijke zinnen minder functionele structuur hebben. Deze verklaring is echter ook niet waarschijnlijk 

omdat voor een aantal infinitiefzinnen heel duidelijk blijkt dat ze alle constituenten van een finiete zin 

kunnen bevatten en toch kan en- er niet in voorkomen.  

In de voorbeelden in (11) bevat het infinitiefcomplement een clitisch pronomen, t,  als object. In het 

Westvlaams (net zoals in het Nederlands) staat een dergelijk object uiterst links in de zin en gaat het 

vooraf aan de modale adverbia (zeker in (11)), en aan het indirect object (Valère in (11)). Voor 

discussie, zie onder meer Haegeman (1996). Deze plaatsing is dezelfde ongeacht of de zin finiet (11a) 

of infinitivaal (11b-d) is. De aanwezigheid van een clitisch pronomen links in de zin suggereert dus dat 

infinitiefzinnen dezelfde plaatsingsmogelijkheden bieden als finiete zinnen. In generatieve terminologie 

betekent dit dat deze infinitiefzinnen structureel even rijk zijn als hun finiete tegenhangers.  

 

(11) a. da Marie beloofd eet da ze t Valère zeker morgen goa geven 

b. mee Marie t Valère zeker morgen te willen geven 

c. da Marie beloofd eet van t Valère zeker morgen te geven 

d. T Valère morgen geven is nie meugelijk. 

e. T Valère morgen zeker geven! 

 

De vooropplaatsing van het clitisch object t in (11) bewijst dat de functionele projecties waar clitische 

pronomina naartoe verplaatst worden in finiete zinnen ook aanwezig zijn in de Westvlaamse infinitiefzin 

(cf. Cardinaletti en Starke (1999) voor een theorie van sterke/zwakke pronomina en Haegeman (1996) 

voor een discussie van de distributie van clitische pronomina in het Westvlaams). 

 

2.2.4. Conclusie 
Uit de discussie blijkt dat infinitiefzinnen een even rijke structuur kunnen hebben als finiete zinnen. 

Bovendien staan ze 'negative concord' toe en is ook in infinitiefzinnen negatie-verplaatsing verplicht. Dit 

alles wijst erop dat we de verplichte afwezigheid van en- in infinitiefcomplementen niet kunnen verklaren 

                                                      

9
 Naar mijn taalgevoel heeft een stapeling van negatieve elementen geen 'versterkende ' of 

'emotionele' waarde. Dit is overigens ook niet het geval in het Frans en in andere Romaanse talen, 
waar dergelijke stapelingen heel gewoon zijn. 

(i) Il n'a jamais rien dit à personne. 

he ne heeft nooit niets gezegd aan niemand 

‘Hij heeft nooit iemand iets gezegd.’ 
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op basis van de afwezigheid van de relevante structurele positie. Bovendien hebben we gezien dat de 

Franse tegenhanger van en-, het negatieve morfeem ne niet enkel mogelijk, maar zelfs meestal 

verplicht is in infinitiefzinnen (zie 2.1, voorbeeld (5)). 

 

3. Het vervoegde hulpwerkwoord in IPP constructies 

 

Om de beperking op de distributie van en- te begrijpen zal ik eerst een ander terrein bespreken waar we 

een asymmetrie vinden tussen finiete zinnen en infinitiefzinnen: de IPP constructie. 

 

3.1. Infinitivus pro participio constructies (Hoeksema 1988, van den Wyngaerd 1994, 1996) 

 

In een gewone perfectieve zin in het Westvlaams treffen we de combinatie van een deelwoord met een 

perfectief hulpwerkwoord, hebben of zijn, aan: 

 

(15) a. da Valère dienen boek gekocht eet  

b. da Valère nor Amsterdam vertrokken is

 

Als een modaal werkwoord zoals willen een naamwoordelijk complement heeft, wordt het perfectum 

gevormd door middel van het hulpwerkwoord hebben en het deelwoord gewild (16a). Als het werkwoord 

willen echter een infinitiefcomplement selecteert, dan wordt het perfectum gevormd door middel van het 

hulpwerkwoord hebben en de infinitief willen (16b-c). Dit verschijnsel, waar het verwachte deelwoord 

(hier gewild) wordt vervangen door een infinitief (hier willen), wordt aangeduid met de term Infinitivus 

pro participio (IPP). In (16b,c) zien we dat in een IPP-constructie het hulpwerkwoord eet zowel voor als 

na het IPP-complement geplaatst kan worden. (cf. Haegeman 1998a ,b ,c ): 

 

(16) a. da Valère dienen boek gewild eet 

b. da Valère dienen boek willen kuopen eet 

c. da Valère dienen boek ee willen kuopen  

 

Het infinitiefcomplement in de voorbeelden in (16b,c) is een maximale constituent. Getuige daarvan het 

feit dat dit complement zelf een of meer maximale constituenten (hier de volledige naamwoordgroep 

dienen boek) kan bevatten. Van het hulpwerkwoord ee(t) neem ik aan dat het een hoofdpositie inneemt. 

Schematisch gezien krijgen we dus een afwisseling tussen twee volgordes10: 

                                                      

10
 Er bestaat variatie in de plaatsing van een infinitiefcomplement. Paardekooper's discussie van het 

Oosterweels en het Aarschots (3.2.3.1) toont aan dat de plaats van het hulpwerkwoord ook in andere 
dialecten correleert met het al dan niet verschijnen van en. Echter, de distributie van en- in het 
Oosterweelse voorbeeld (i) lijkt op het eerste gezicht anders dan die in mijn idiolect: 

 (i) a dat ‘m niet (kon) komme 
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(17) da Valère [XP willen dienen boek lezen] eet = XP    hulpwerkwoord 

 ?da Valère ee [XP willen dienen boek lezen ] = hulpwerkwoord    XP 

 

De volgorde is echter niet volledig vrij. Drie factoren beïnvloeden de distributie van het hulpwerkwoord 

en zijn complement in de IPP-constructie:  

i. het contrast tussen de finiete en de niet-finiete vorm van het hulpwerkwoord,  

ii. de tijdsvorm van het hulpwerkwoord,  

iii. de aanwezigheid van het negatieve morfeem en- op het hulpwerkwoord. 

Ik zal de drie factoren hier kort illustreren. 

In voorbeelden (18)-(19) zien we dat in tegenstelling met een hulpwerkwoord ee(t) in de tegenwoordige 

tijd, dat bij voorkeur rechts van het IPP-complement staat maar dat ook links van het IPP-complement 

kan komen te staan (zie (17)), het hulpwerkwoord een in de infinitiefvorm enkel rechts van het IPP-

complement kan staan.  

 

(18) a. mee Valère te [willen dienen boek lezen] een 

b. *mee Valère te een [willen dienen boek lezen ] 

(19) a. Valère peinst van te [keunen dienen boek lezen] een. 

b. *Valère peinst van te een [keunen dienen boek lezen ]. 

 

Het hulpwerkwoord in de verleden tijdsvorm oat gaat daarentegen verplicht aan het IPP-complement 

vooraf: 

 

(20) a. *da Valère [willen dienen boek lezen] oat 

b. da Valère oa [willen dienen boek lezen] 

 

Als het negatieve affix en- op de pv wordt gerealiseerd dan moet die ook verplicht aan het IPP-

complement voorafgaan, zelfs als het hulpwerkwoord in de tegenwoordige tijdsvorm staat. 

 

(21) 

 

a. da Valère nie [willen dienen boek lezen] (*en)-eet 

b. da Valère nie en-ee [willen dienen boek lezen] 

c. da Valère nie en-oa [willen dienen boek lezen] 

 

In een analyse waar de afwisseling tussen de twee volgorden in (17) wordt afgeleid door de 

verplaatsing van het complement, zoals voorgesteld in Zwart (1995), dan zou men ervan moeten 

uitgaan dat naargelang de kenmerken van het hulpwerkwoord in het hoofd, de verplaatsing van het 

complement wordt afgedwongen. Met name zou de infinitiefvorm van het hulpwerkwoord een de 

                                                                                                                                                                      

  b dat ‘m nie  kommen en-kon. 

In mijn dialect is enkel de volgorde pv-infinitief (ia) mogelijk, en en- is er toegestaan: 

 (ii) dat je nie en koste kommen. 
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verplaatsing naar links van zijn complement moeten afdwingen. Hoewel dergelijke afleidingen niet a-

priori uitgesloten zijn, lijkt het toch natuurlijker de afwisseling in (17) direct en uitsluitend te koppelen 

aan de morfologische kenmerken van het hulpwerkwoord zelf. Op dit voorstel ga ik nu verder in. 

 

3.2. Hoofdverplaatsing naar links van het finiete hulpwerkwoord 

 

3.2.1. Twee functionele projecties in het Nederlandse middenveld 
Aangezien in (18) en in (19) hierboven het infinitiefpartikel te onafhankelijk is van de infinitief een die het 

selecteert, en ervan gescheiden is door een constituent, concludeer ik dat te niet mag worden 

geanalyseerd als een affix op de infinitief, maar dat het een onafhankelijke syntactische positie bezet 

(cf. Evers 1990). Ik neem aan dat te op een functionele hoofdpositie staat. Om de volgorde te + IPP-

complement + hulpwerkwoord af te leiden stel ik voor dat het hulpwerkwoord (een) een lager functioneel 

hoofd bezet. Ik noem het functionele hoofd dat te domineert F1, en dat wat de infinitiefvorm van het 

hulpwerkwoord domineert F2.  

 

(22)a F1  F2 

 te IPP-complement een 

    

Het IPP-complement staat links van het hulpwerkwoord in de infinitiefvorm. Aangezien het IPP-

complement in principe geselecteerd wordt door het hulpwerkwoord, moet het in eerste instantie een 

syntactisch complement van het hulpwerkwoord zijn. Ik stel voor dat het IPP-complement verplaatst 

wordt vanuit zijn oorspronkelijke complementpositie naar een positie links van F2. In generatieve 

terminologie is deze positie een specifieerderpositie van F2. Ik stel voor dat F2, dat het hulpwerkwoord 

een domineert, aspectuele kenmerken heeft. Door hoofdverplaatsing van het hulpwerkwoord naar F2 

en door de verplaatsing van het complement naar de specifieerder van F2 worden aspectuele 

kenmerken van F2 gevalideerd. 

 

(22)b 
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3.2.2. Tijdsvorm en werkwoordverplaatsing in het middenveld 
In de finiete vormen van de IPP-constructie in (16) waren twee volgorden mogelijk. Een pv in de 

tegenwoordige tijd (ee(t)) zonder en- zal bij voorkeur rechts van het IPP-complement staan, maar de 

positie links van het complement is niet uitgesloten. Ik stel voor dat in het eerste geval eet in F2 staat en 

dat in het tweede geval ee(t) naar F1 verplaatst is. 

 

(23) 

 

 

Als de pv in de verleden tijd staat (oat) of als hij het negatieve affix en- bevat (en-ee(t), (en)-oa(t)) dan 

moet hij altijd links van het IPP-complement staan. Ik stel voor dat het hulpwerkwoord in deze gevallen 

verplicht naar F1 wordt verplaatst: 

 

(24)a F1  F2 

  IPP complement *oat 

  IPP complement *en-eet

 Oat IPP complement *en-eet

 En-eet IPP complement  

 En-oat IPP complement  
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De relatie tussen de werkwoordmorfologie en de verplaatsing naar bepaalde posities in de zin is in de 

generatieve literatuur reeds uitvoerig aan bod gekomen (Pollock 1989, 1997, Vikner 1997, Holmberg en 

Platzack 1994, Koopman 1994 , Zwart 1996, 1997 etc.). In wat volgt zal ik de analyses die werden 

voorgesteld toepassen op de dialectdata. 

 

4. Werkwoordverplaatsing in het Vlaamse middenveld 

 

4.1. Tense- kenmerken en morfologie 

 

We hebben vastgesteld dat de hoofdpositie F1 twee vormen van het finiete werkwoord aantrekt: de 

verleden tijdsvorm van het hulpwerkwoord en de complexe negatieve vorm die bestaat uit het morfeem 

en- geadjungeerd aan het hulpwerkwoord. (25) biedt een overzicht van de relatie tussen de tijdsvorm en 

werkwoordverplaatsing in de IPP-constructie: 

 

(25) a. da Valère gisteren oa willen no Gent goan 

b. *da Valère gisteren willen no Gent goan oat 

c. ?da Valère vandoage ee willen no Gent goan 

d. da Valère vandoage willen no Gent goan eet 

 

Wat de verplichte verplaatsing van de verleden tijdsvorm van het werkwoord betreft, stel ik voor dat het 

functionele hoofd F1 de abstracte niet-gevalideerde T(ense)-kenmerken van de zin draagt en dat de 

verleden tijdsvorm in het Westvlaams de aanwezigheid van een T-kenmerk signaleert. Een dergelijk T-

kenmerk moet worden gevalideerd door verplaatsing van het werkwoord naar F1, het hoofd dat het 

bewuste kenmerk draagt (cf. Chomsky 1993).  

Om de optionele verplaatsing van de tegenwoordige tijdsvorm van het hulpwerkwoord de verklaren, stel 
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ik voor dat in zinnen met een tegenwoordige tijdsvorm van het werkwoord F1 niet altijd een Tense-

kenmerk heeft. De aanwezigheid van een niet-gevalideerd T-kenmerk leidt tot werkwoordverplaatsing 

naar F1, de afwezigheid van een dergelijk T-kenmerk betekent dat verplaatsing niet nodig is (zie ook 

Pollock 1997 voor een gelijkaardige analyse voor de optionaliteit in de verplaatsing van de Franse 

infinitief). De verleden tijdsvorm van het hulpwerkwoord zal altijd aan het IPP-complement voorafgaan; 

een tegenwoordige tijdsvorm kan aan de IPP vorm voorafgaan of volgen.  

Dat er een verschil in aanwezigheid van tijdskenmerken op functionele hoofden kan bestaan tussen de 

verleden tijdsvorm en de tegenwoordige tijdsvorm, kunnen we in verband brengen met hun morfologie: 

de verleden tijdsvorm is uitgedrukt door een uitgang (te/de). De tegenwoordige tijdsvorm heeft geen 

morfologische realisatie.  

 

(26) a. Zunder werk-t(igd) -en in Gent. 

b. Zunder werk  -en in Gent. 

 

4.2. Negatie en werkwoordverplaatsing 

 

4.2.1. Finiete zinnen 
Wat de uitdrukking van zinsnegatie betreft neem ik aan dat het functionele hoofd F1 ook 

verantwoordelijk is voor het valideren van de negatiekenmerken. Ik stel voor dat de aanwezigheid van 

het negatieve morfeem en- op het hulpwerkwoord aanduidt dat het negatieve kenmerk van F1 door 

verplaatsing moet worden gevalideerd.  

 

(27) a. da Valère nie en-oa/en-ee willen no Gent goan 

b. *da Valère nie willen no Gent goan en-eet/en-oat 

 

De analyse gaat ervan uit dat het kenmerk voor zinsnegatie op F1 zit, de positie die ook Tense 

valideert. Misschien kunnen we stellen dat het kenmerk negatie als dusdanig in combinatie met Tense 

wordt gevalideerd. Een dergelijke band tussen Tense en Negatie is niet beperkt tot de Germaanse talen 

(zie onder meer Laka 1990, Zanuttini 1991, 1996)  

 

4.2.2. Infinitiefzinnen 
Wat de infinitiefvorm van het hulpwerkwoord betreft constateerden we dat die nooit naar F1 wordt 

verplaatst: 

 

(28) a *Mee Valère nie te een/een te [willen no Gent goan] 

b Mee Valère nie te [willen no Gent goan] een 

(29) a *Een [keunen dienen boek lezen] is nie meugelijk. 

b [Keunen dienen boek lezen] een is nie meugelijk. 
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Ook en- kan niet voorkomen in infinitiefzinnen. Ik stel voor dat de infinitiefvorm precies onverenigbaar is 

met en- omdat de infinitiefvorm niet naar F1 kan worden verplaatst. Als verklaring voor deze beperking 

formuleer ik de hypothese dat de infinitiefvorm niet gemarkeerd is voor Tense. Dit betekent dat de 

positie F1 geen infinitief kan aantrekken.  

 

4.3. De distributie van het negatieve morfeem en- 

 

Tot zo ver heb ik me vooral geconcentreerd op de IPP-constructies. Ik heb de finiete/niet-finiete 

asymmetrie in de distributie van het negatieve hoofd en- in verband gebracht met de beperking op 

verplaatsing van het hulpwerkwoord naar de positie F1: enkel finiete werkwoorden kunnen naar F1 

worden verplaatst. Ik stel voor dat een negatief morfeem op het hulpwerkwoord gerelateerd wordt aan 

de aanwezigheid van een niet gevalideerd negatief kenmerk op F1, wat hulpwerkwoordverplaatsing 

naar F1 afdwingt om het negatieve kenmerk te valideren. Omdat infinitieven door de afwezigheid van 

een eigen Tense-kenmerk niet naar F1 verplaatst kunnen worden, zouden ze een en morfeem niet 

kunnen valideren en zijn ze onverenigbaar met en-. 

Mijn uitgangspunt van het artikel was de observatie van de finiete/niet-finiete asymmetrie in de 

distributie van en-. Die asymmetrie geldt ook voor lexicale werkwoorden. Ik ga ervan uit dat de 

beperkingen op de distributie van en- die we aangetroffen hebben bij de hulpwerkwoorden van de IPP-

constructies moeten worden veralgemeend. Infinitieven hebben geen Tense kenmerk, ze worden nooit 

door F1 aangetrokken, en zullen dus nooit drager zijn van en- omdat en- aangeeft dat het negatieve 

kenmerk van F1 moet worden gevalideerd door verplaatsing naar F1. De finiete/niet-finiete asymmetrie 

die ik heb beschreven is een gevolg van de positie van het werkwoord: de verplaatsing van het 

werkwoord naar F1 is nodig voor validatie van en-. 

 

4.4. Verschillen met het Frans 

 

De beschrijving van de dialectdata hierboven leidt tot de volgende conclusies: 

- In het middenveld van het beschreven dialect vinden we evidentie voor twee functionele 

posities. Deze posities duiden we aan met F1 en F2. 

- Verplaatsing naar F1 is nodig voor de validatie van een Tense-kenmerk en van het negatie-

kenmerk. Bij tegenwoordige tijdsvormen heeft kan F ook een tijdskenmerk dragen, maar dit is 

niet algemeen. Bijgevolg wordt een tegenwoordige tijdsvorm niet verplicht naar F1 verplaatst. 

- Infinitieven hebben geen tijdskenmerk en worden bijgevolg  nooit naar F1 verplaatst. 

Wegens de afwezigheid van hun tijdskenmerk kunnen infinitieven niet naar F1 verplaatst worden en 

daardoor zijn ze ook onverenigbaar met en-. De vraag rijst dan hoe het Frans verschilt van het Vlaams, 

met name waarom ne in de Franse infinitieven wel mogelijk is. 

Op basis van de voorbeelden in (30) besluiten we dat Franse infinitieven een andere distributie hebben 

dan het werkwoord: 
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(30) a. Jean ne mange pas de chocolat 

Jean ne eet niet chocolade 

b. *Jean ne pas mange de chocolat 

c. *Ne manger pas de chocolat 

ne eten niet chocolade 

d. Ne pas manger de chocolat, c’est dur

ne niet eten chocolade, het is hard 

 

De data in (30) wijzen erop dat de finiete form mange  ('eet') verplicht verplaatst wordt over de negatie 

pas, terwijl dit niet mogelijk is voor een infinitief. Schematisch kunnen we dit samenvatten in (31); 

 

Dat de infinitief niet naar F1 wordt verplaatst suggereert dat ook in het Frans een infinitief geen 

tijdskenmerken heeft. Maar dan rijst de vraag waarom ne in Franse infinitiefzinnen wel op F1 voorkomt 

terwijl dit in het Vlaamsse dialect dat ik hier bespreek volstrekt uitgesloten is. Ik vermoed dat dit verschil 

moet worden verklaard door het feit dat en- in het Vlaams een gebonden morfeem is dat als affix op het 

werkwoord fungeert. In het Frans is dit niet het geval: in (30d) is ne gescheiden van het werkwoord door 

het negatieve adverbium pas en er kunnen nog andere constituenten voorkomen tussen ne en de 

infinitief: 

 

(30) e  ne pas trop souvent manger de chocolat

ne niet te vaak eten chocolade 

 

Het Franse ne is geen werkwoordsaffix. De validatie van ne is enkel gebonden aan F1, maar niet aan 

de combinatie met een werkwoord. Het Vlaamse en- is een werkwoordaffix. Het vereist validatie in F1 

maar het vereist ook validatie via een werkwoord.  

 

5. Conclusie 

 

In tegenstelling tot de brede aanpak van Paardekoopers bijdrage is mijn artikel een poging tot de micro-

analyse van de distributie van en in één bepaald dialect. Ik meen dat dergelijke studies breedschalige 

analyses zoals die van Paardekooper vervolledigen in de zin dat aan zijn brede beschrijving een 

detailopname toegevoegd wordt. Gebruikmakend van de aannames van de generatieve taalkunde, heb 

ik geprobeerd een principiële verklaring te bieden voor de distributie van en-, met name de beperking 

van de distributie van en- en de correlatie met finietheid. Deze verklaring correleert feiten in het dialect 
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met taalfeiten uit andere talen en past bijgevolg in een comparatieve benadering van de taalfenomenen. 
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