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Stelling
De fonologische vorm en het klemtoongedrag van Nederlandse inflectionele en derivationele
suffixen kan voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan de wens om morfologische
structuur en fonologische structuur zoveel mogelijk isomorf te laten zijn. Deze isomorfie uit zich
op twee manieren: recursieve fonologische vormen moeten zoveel mogelijk overeenkomen met
recursieve morfologische vormen, en fonologische hoofden moeten zoveel mogelijk
overeenkomen met morfologische hoofden.
Structuur van deze lezing

1. Recursiviteit van het fonologisch woord
Recursie.

2. Nederlandse woordklemtoon van gelede, afgeleide en verbogen vormen
Een korte samenvatting van de recente theorievorming

3. Mogelijke verklaringen
Niveauordening en output-outputcorrespondentie

4. Morfologie en fonologie in het klemtoongedrag van inflectie
Weerspiegeling van recursie

5. Het klemtoonpatroon van derivationele suffixen
Weerspiegeling van hoofdigheid

1. Recursiviteit van het 'fonologisch woord'

Morfologisch woord: grootst denkbare morfologische eenheid: samenstellingen,
wortels plus alle derivationele en inflectione affixen.
Fonologisch woord: een eenheid waarbinnen klemtoon, lettergreepstructuur en
fonologische processen zich afspelen.

Fonologisch en morfologische woorden zijn niet altijd congruent:
A. B. fonologisch woord kleiner dan morfologisch woord

   PW   PW

(1)  kern beslissing

           MW

B. fonologisch woord groter dan morfologisch woord

   PW

(2)  heb   'k

 MW   MW
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Lange tijd is in de fonologische theorievorming vastgehouden aan de gedachte dat
fonologische woorden nooit recursief waren; recenter is de gedachte dat de voorkeur voor
nietrecursieve structuren een schendbare optimaliteitsconditie is.

(1) a. NONRECURSIVITY (Selkirk 1986, 1996)
A node at level n should not dominate another node at level n.

b.         α

α β

2. Nederlandse woordklemtoon van gelede, afgeleide en verbogen vormen

Het hoofdpatroon is: klemtoon op de voorlaatste lettergreep, tenzij de laatste
superzwaar is.

(2) a. commode [k�moÛd«] b.  ledikant [ledikAÛnt]

tempo  [tEÛmpo] automaat [otomaÛùt]

motor [moÛt�r] paniek [paniÛùk]

Dit patroon kan met (bijvoorbeeld) de volgende constraints gevangen worden:

(3) a. TROCHEE: Feet are left-headed and bisyllabic
 b. Align(Ft,R,W,R): Feet prefer the rightmost position in the syllable.
 c. SUPERHEAVY: Superheavy syllables get stressed.
 d. SUPERHEAVY » ALIGN-R, TROCHEE

(4) tEmpo SUPERHEAVY ALIGN
-R

TROCHEE

  ☞ tEÛmpo

tEmpoÛ *!

(5) paniùk SUPERHEAVY ALIGN
-R

TROCHEE

paÛniùk *!

☞ paniÛùk *

Op de hoofregel bestaan tal van uitzonderingen:

(6) chocola [Sokola], Panama [paÛnama]

Om deze uitzonderingen te vangen nemen we bv. aan dat deze onderliggend klemtoon
hebben; er is dan een principe dat deze klemtoon wil bewaren:

(7) a. IDENT-STRESS: Underlying stress patterns should be respected
      b. SokolaÛ SUPERHEAVY IDENT-

STRESS
ALIGN-

R
TROCHEE

SokoÛla *!

☞ SokolaÛ *
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       c. paÛnama SUPERHEAVY IDENT-
STRESS

ALIGN-
R

TROCHEE

panaÛma *!

☞ paÛnama *

Superzware lettergreeppatronen kennen (vrijwel) geen uitzonderingen:

      d. paÛniùk SUPERHEAVY IDENT-
STRESS

ALIGN-
R

TROCHEE

☞ paniÛùk * *

paÛniùk *!

Ook als de laatste lettergreep sjwa bevat zijn er nauwelijks of geen uitzonderingen:

(8) WEAK-SCHWA: Schwa should be in the dependent position of a foot.

(9) k�Ûmod« SUPERHEAVY WEAK-
SCHWA

IDENT-
STRESS

ALIGN-
R

TROCHEE

k�Ûmod« *!

☞ k�moÛd« * *

Voor geïnflecteerde vormen werkt dit alles echter niet. Het lijkt hier net alsof de inflectie
onzichtbaar is:

(10) ge+harnas+t
 Ä«+hAÛrnAs+t

SUPERHEAVY IDENT-
STRESS

ALIGN-
R

TROCHEE

Ä«hAÛrnAst *!

L Ä«hArnAÛst * *

(11) kanari+s
 kanaÛriù+s

SUPERHEAVY IDENT-
STRESS

ALIGN-
R

TROCHEE

kanaÛriùs *!

L kanariÛùs * *

(12) harnas+en
hAÛrnAs+«

WEAK-
SCHWA

IDENT-
STRESS

ALIGN-
R

TROCHEE

hAÛrnAs« *!

L hArnAÛs« * *

Veel derivationele suffixen zijn wél zichtbaar. Ze zijn bovendien superzwaar en dragen
(dus) klemtoon:
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(13) anoniem  [anoniÛùm] anonimiteit [anoniùmitEÛit]

ceremonie [sIùr«moniÛ] ceremonieel [sIùr«monijeÛl]

hobby  [h�Ûbi] hobbyist  [h�bijIÛst]

Dit geldt echter niet voor alle derivationele suffixen. Sommige gedragen zich als
composita, anderen als inflectie:

(15) a. proza-achtig (*proza-achtig, *proza-achtig)
b. waarnemer (*waarnemer) 'observer'

3. Mogelijke verklaringen

We zouden kunnen aannemen dat (sommige) derivatie voor klemtoon komt, en sommige
andere derivatie, én inflectie, na klemtoon:

(17)
Level I derivation

(Type C)

Stress

Level II derivation
(Type A and B)
Inflection

We kunnen ook aannemen dat er een principe is die expliciet stelt dat geïnflecteerde
vormen in klemtoon getrouw moeten zijn aan het paradigma waar ze in zitten:

(18) kanarie+s

 kanaÛriù+s

IDENTOO

-STRESS

SUPERHEAVY WEAK-
SCHWA

IDENT-
STRESS

ALIGN-
R

TROCHEE

kanariÛùs * ! * *

☞ kanaÛriùs *

Beide verklaringen gaan echter voorbij aan het feit dat de inflectionele en derivationele
suffixen die onzichtbaar zijn, bestaan uit een sjwa en/of coronale medeklinkers:

(19) verbaal: -en /«(n)/, -t /t/, -te/-de /t«/- /d«/, -ten/-den /t«n/-/d«n/, -t/-d  /t/-

/d/, -end /«nd/

adjectivisch: -e /«/

nominaal: -en/-eren/-s /«(n)/ -/ «r«(n)/ -/s/, -s /s/
s
(20) -e /«/, -el /«l/, -en /«n/,  -er /«r/ (plus allomorf /aùr/), -erd /«rd/, -erig /«r«Ä/,

-ing /IN/, -nis /nIs/, -s /s/, -sel /s«l/, -st /st/, -ster /st«r/, -t /t/, -te /t«/, -tje

/c«/

4. Morfologie en fonologie in het klemtoongedrag van inflectie

Fonologische structuur moet zoveel mogelijk isomorf zijn aan morfologische structuur.
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 (21) MIRRORING
The prosodic structure of a word should be isomorphic to its morphological
structure.

In het 'ideale' geval zijn de twee structuren gelijk. De stem vormt dan een eigen fonologisch
woord; dit binnenste woord is het domein voor klemtoon:

(22)  ((kanariù         )PW  s ) PW Prosodic Structure
[[kanarie ]N    s ] N Morphology

(23) kanarie+s
 kanaÛriù+s

MIRRORING SUPERHEAVY WEAK-
SCHWA

IDENT-
STRESS

kanariÛùs *! *

☞ kanaÛriùs *

De reden dat inflectionele suffixen alleen coronalen mogen hebben is dat coronaal een
minimale (of zelfs afwezige) plaatsspecificatie is:

(24) LICENSE/F: The phonological feature F should be in the head of a recursive
Prosodic Word (i.e. not adjoined).

(25) automaat

 AutoÛmaùt

LICENSE

/Labial
MIRRORIN

G

LICENSE/
Coronal

SUPERHEAVY IDENT-
STRESS

ALIGN-
R

TROCHEE

☞ AutomaÛùt * *

AutoÛmaùt *! *

De reden dat inflectionele suffixen alleen coronalen mogen hebben is dat coronaal een
minimale (of zelfs afwezige) plaatsspecificatie is:

(26) VCC or V:C VCCC or V:CC
monomorphemic

            PW

   σ   σ    σ

(pErka)m E n t

         PW

 PW

    σ

h E r f    s   t

polymorphemic
          PW

     PW

 σ    σ

  a d E m     t

     PW

  PW

 σ

d E N k      t

5. Het klemtoonpatroon van derivationele suffixen

Veel derivationele suffixen dragen klemtoon en zijn superzwaar:
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(30) -aal /aùl, -aan /aùn, -age /aùZ«/, -air /Eùr/, -ast /Ast/, -eel /eùl/, -eer /Iùr/, -ees /es/,

-egge /EÄ«/, -erij /«rEi/, -es /Es/, -esk /Esk/, -eur /øùr/, -eus /øùs/, -iaan /ijaùn/, -

ide /iùd«/, -ief /iùf/, -iek /iùk/, -iet /iùt/, -ieus /ijøùs/, -in /In/, -iseer /isIùr/, -isme

/Ism«/, -ist /Ist/, -iteit /iùtEit/, -ei /Ei/

Het idee is dat hier een ander soort spiegeling een rol speelt, nl. spiegeling van
hoofdigheid, zoals voorgesteld door Revithiadou voor het Grieks:

(31) a. papaγal-os 'parrot-NOM.SG.'
papaγal-u GEN.SG.
papaγal-i NOM.PL.
papaγal-on GEN.PL.

b. papaγal-aku 'little parrot'

(32)  a.  HEAD-FAITH: Morphological heads should be faithful to their underlying
accentual specification.

b. HEAD-STRESS: Morphological heads should be stressed.

De twee soorten spiegelingen convergeren voor inflectionele suffixen (die zelf geen hoofden
zijn) maar niet voor derivationele suffixen (die dat wel zijn). Daarom zijn er minstens twee
typen derivationele suffixen - afhankelijk van het soort spiegeling dat gekozen wordt:

(33) Mohammed+aan

 mohAmEd+aùn

SUPERHEAVY IDENT-
STRESS

ALIGN

-R
TROCHEE HEAD-

STRESS

☞ mohAmEdaÛùn *

mohAmEÛdaùn * ! *

(34) *Mohammed+aan

 mohAmEd+An

SUPERHEAVY IDENT-
STRESS

ALIGN

-R
TROCHEE HEAD-

STRESS

mohAmEdAn * !

☞ mohAmEÛdAn *

(35) Mohammed+aan
 mohAmEd+aùn

Onset Align

           PW

 ☞ mohAmEd+aùn

*

                 PW
PW

mohAmEt+aùn

*!

Een derde klasse derivationele suffixen heeft gekozen voor een soort compromis:
compositumklemtoon reflecteert ongeveer de haakjesstructuur (maar niet precies), en de
bijklemtoon reflecteert ongeveer de hoofdigheid (maar niet precies).
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(27) achtig  /AxtIx/, -loos /loùs/, -ling /lIN/, -baar /baùr/, -dom /d�m/, -heid /hEit/, -nis /nIs/, -

schap /sxAp/, -zaam /zaùm/

(28) a. werkzaam [UEÛrkzaÝùm]

    PW    PW

    σ     σ

b. U E Ûr k z aÝù m

(29)  ALIGN(PW, X0): Boundaries of morphosyntactic words should be aligned with
boundaries of phonological words.

(36) werk+zaam
 wErk+zaùm

Onset Align

                PW

 wErk+zaùm

*!

                 PW
PW

☞ wErk+zaùm
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