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Cycliciteit, klemtoon en HGI

RENE KAGER

Tot de weerbarstigheden in de Nederlandse fonologie behoren zeker de cycli-
sche klemtoonverschijnselen in van oorsprong uitheemse gelede woorden. Wel-
iswaar bestaat er een vrij grote eensgezindheid over het feit dat de
hoofdklemtoon in deze woorden grotendeels voorspelbaar is met de regels die
ook ongelede woorden beklemtonen marokkdan karavdan, romein gor-
dijn, specialist ameth.Vst maar over de plaats van secundaire klemtoon is
men het heel wat minder eens. De kwestie draait rond de vraag of, en hoe het
klemtoonpatroon van het grondwoord aan de oppervlakte komt in het afgeleide
woord. Volgens sommigen vindt er volledige uitwisseling van klemtoon in het
grondwoord plaats, al dan niet optioneel (Booij (1981)), anderen menen dat in
het uitheemse deel van de Nederlandse woordenschat geen woordformatie
plaatsvindt, zodat cyclische klemtoontoekenning niet kan bestaan (Van Zonne-
veld (1981)). De positie van de 'cyclisten' lijkt de laatste jaren dus nogal ver-
zwakt. Toch blijven gevallen als kolOnialisme, hydraidiciteit, en dialectologie
om een oplossing vragen.
De positie die ik zal innemen is dat klemtoontoekenning 'cyclisch' is, voorzover
het betreffende woord is afgeleid met een woordformatieregel. Suffixen als
isme, -iteit, -(o)logie, -iseer, -isch zijn ondanks hun uitheemse oorsprong wel
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degelijk produktief, en juist in woorden die met deze suffixen zijn afgeleid lij-
ken de sterkste cyclische effecen op te treden. In dit licht is het interessant om
na te gaan welke voorspellingen de Lexica le Fonologie (Kiparsky (1982) e.a.)
doet over klemtoon. Uitgangspunt van LF is dat in het lexicon het produkt van
woordformatie automatisch de lexicale fonologische regels ondergaat. Woord-
formatie en fonologische regels werken dus door elkaar heen, met als plezierige
konsekwentie dat cycliciteit niet !anger als onafhankelijk principe gestipuleerd
hoeft te worden. Indien het model juist is, krijgt ook de Nederlandse fonologie
op deze wijze cycliciteit 'gratis'.
Dat klemtoontoekenning in het Nederlands lexicaal is, blijkt uit het nogal grote
aantal uitzonderingen op het dominante klemtoonpatroon voor ongelede woor-
den. In principe moet er dus interactie mogelijk zijn tussen woordformatie en
klemtoontoekenning. Ik zal eerst de klemtoonregels voor ongelede woorden on-
der de loep nemen.
De inzichten uit Kager & Visch (1983, v.v. 1984) kunnen dienen als basis voor
een analyse in de lijn van Hayes (1981). Kager & Visch merken de kwantiteitsge-
voeligheid van klemtoontoekenning in het Nederlands op en maken een on-
derscheid tussen open (VV) en gesloten (VC) syllaben, waarvan de laatste als
'zwaarder' tellen dan de eerste. Een weegprincipe merkt voeten van de vorm
(VVs VCOF aan als `gemarkeerd'. Dit is de basis voor de verklaring voor het
feit dat in woorden als agenda, elektron, de klemtoon ongemarkeerd op de
voorlaatste syllabe ligt, en in woorden als dlmanak, mdrathon, op de voorvoor-
laatste, middels een trisyllabische voet. Trisyllabische voeten zijn echter binnen
het kader van Hayes (1981) onmogelijk in 'gebonden' (bounded) klemtoon-
systemen. De LCPR maakt het echter mogelijk om trisyllabische voeten uit het
voet-repertoire te bannen (zie ook Van der Hu 1st (1984):

(1) LCPR: een rechtertak is sterk d.e.s.d.a. deze vertakt

Onder de aanname dat in het Nederlands de rimes van recessieve knopen niet
mogen vertakken, maar de nucleus wel, moet elke VC-syllabe het hoofd van een
voet zijn. Een VC-syllabe op woordeinde krijgt dan een monosyllabische (dus
niet vertakkende) voet boven zich, zodat de LCPR deze automatisch het label
w (zwak) toekent. Een superzware syllabe telt als vertakkend t.o.v. de LCPR
(zie McCarthy (1979)). Klemtoontoekenning verloopt nu iteratief kwantiteitsge-
voelig van rechts naar links, en de structuur boven voetniveau is rechtsvertak-
kend. Enke le representatieve voorbeelden:

(2)
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Merk op dat onder deze analyse niet tabdk, maar kdjak het ongemarkeerde ge-
val vertegenwoordigt, wat in overeenstemming lijkt met de intuities van spre-
kers over dergelijke woorden. Een andere regel zet de structuren van anekdote,
avontuur en abracadabra om in de structuren (4):

(3)

(4)

ONTVOETING: F 0 / F Fs

/*`.s
w w s w S W s

T 7\
a nek do te a nek do te a nek do te

ONTVOETING STRAY ADJUNCTION

_----71), .7------._ w-----\
w w s w

T A T A)\
a bra ca da bra . a bra ca da bra . a bra ca da bra

ONTVOETING STRAY ADJUNCTION

Aldus zijn reduktiemogelijkheden (avantuur, anakdote, abracadabra) te ver-
antwoorden: het hoofd van een voet reduceert niet. Een tweede ontvoetingsre-
gel deleert een monosyllabische voet direkt voor een sterke voet:

(5) ONTVOETING II: r 0 / Fs

Deze regel, die evenals regel (3) aan segmentele beperkingen onderhevig is, de-
leert de eerste voet in koldnie (kaldnie). Voorlopig neem ik aan dat ONTVOETING

en ii ten opzichte van elkaar ongeordend zijn. De structurele beschrijving van
de regels garandeert dat in abracadabra slechts de tweede voet (braca) gedeleerd
kan worden.
Nu de 'cycliciteit' van klemtoonregels. LF voorspelt een verbod op structuur-
veranderende regels, tenzij aan de SB van deze regels cruciaal door aanhechting
van materiaal wordt voldaan. In dat geval is de SB van de regel namelijk niet
meer properly included in de identiteitsregel die na toepassing van alle regels op
een lexicaal domein wordt ingevoerd, zodat de Elsewhere Condition niet van
toepassing is (voor details verwijs ik naar Kiparsky (1982)). De klemtoonregels
kunnen dus structuur bouwen en veranderen, voorzover het domein van de
klemtoonregel niet per toepassing geheel binnen het domeinvan de identiteitsre-
gel valt. Zodoende kunnen binaire voeten 'over een haakje heen' worden
gebouwd:

TTS
(6) [[proza] isch] [[proza] isch

T
Dijand]

T
ig] [[vijand] ig]

Het klemtoonaantrekkende gedrag van -isch en -ig volgt dus uit de aanname dat
de klemtoonregels voor ongelede woorden hier van toepassing zijn.
Het contrast tussen hydrduliciteit en duthenticiteit volgt nu uit de aanname dat

T 7 7C 7\

7\ A
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ook ONTVOETING lexicaal is. De voet boven then ondergaat de regel in het
grondwoord authentiek op dezelfde cycle waarop klemtoon is toegekend. ONT-
VOETING werkt hier dus in een derived environment. De voet boven drau in hy-
drauliciteit kan noch op de eerste cycle hydraulisch noch op de tweede cycle
ONTVOETING ondergaan, maar de voet boven lici ondergaat ONTVOETING op de-
zelfde cycle waarop deze voet is gebouwd:

/C T
(7) Rau then tick) i

T
[thy drau lisch]

A T.
telt] [[au then ti] ci teit]

KLEMT.TT T
i teit] [[hy drau li] ci teit] [ply drau li] ci teit]

KLEMT. ONTV. SA

Indien ONTVOETING juist geformuleerd is, dan blijkt het lexicale karakter van de
regel ook uit het feit dat er toepassingen zijn in woorden die op de laatste cycle
niet meer aan de omgeving ervan voldoen. In materieel ondergaat de tweede
voet door gunstige segmentele omstandigheden ONTVOETING I, zodat de opper-
vlaktevorm matarieel kan worden verantwoord. In materialisme staat de voet
niet meer direkt voor een sterke voet, maar toch is de toepassing van ONTVOE-

TING in materieel nog terug te vinden: matarialisme of zelfs mat'rialisme. In
sentimenteel ondergaat men ontvoeting (sentimanteel), maar hoewel in senti-
mentaliteit (Hoeksema & Van Zonneveld (1984)) de omgeving voor ONTVOETING
verdwenen is, is in het woord toch de werking van de regel in het grondwoord
terug te vinden (sentimantaliteit). Vergelijk ook parsoon, met ONTVOETING op
de eerste voet, met parsonificdtie, en karakter met karakteristiek. De voetverde-
ling in intellectualisme, dialectologie volgt uit het feit dat de voeten lec(t) en
lect(o) tijdens de derivatie nergens aan de omgeving voor ONTVOETING voldoen.
lk heb argumenten gegeven voor de lexicale status van klemtoontoekenning en
ONTVOETING. Het moet nu in principe mogelijk zijn dat deze regels interacteren
met andere lexicale, klemtoongevoelige regels. Ik meen dat er tenminste een
zo'n regel bestaat, namelijk W-INSERTIE na [ii] voor vokalen. Deze regel dient te
worden onderscheiden van de post-lexicale regel HOMORGANIC GLIDE INSERTION,
die na [ii] dialekt-gebonden ofwel [w], ofwel [j] inserteert. Deze regel werkt ook
tussen woorden, afhankelijk van het betreffende dialekt, bijvoorbeeld in heb
je 't me nu [w] / [j] aangepakt, dat ik de accu [w] / [j] aansloot. Deze regel
is niet klemtoongevoelig, wat blijkt uit het verschil tussen mend en dccu, en uit
het verschil tussen ik sloot de dccu aan en ik zie de accu dmper. In alle gevallen
blij ft de dialektische variatie onafhankelijk van de prosodische context bestaan.
Binnen woorden bestaat voor sprekers van het post-lexicale j-dialekt echter
klemtoongevoelige alternantie tussen [j] en [w] (Zonneveld (1976, 1978)), wat
blijkt uit de volgende vormen:

(8)

ambigti[j]e
continti[j]e
fondU[j]en
individU[j]en
crti[j]e

II
dii[j]o
(Endo)

III
édu[w]ard
jagu[w]ar
genu[w]a
manu[w]eI

IV
febru[w]ári
intu[w]itie
ru[w]ine
du[w]el
nu[w]ance

7 T.

I
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De generalisatie van Zonneveld (1978) is, dat j-sprekers een [j] invoegen na een
beklemtoonde [ii], en een [w] na een onbeklemtoonde [a]. Ik zou willen voor-
stellen dat de [w] in de kolommen in en iv is ingevoegd door een lexicale klem-
toongevoelige regel W-INSERTIE. De dialekt-afhankelijke invoeging van [j] of
[w] in de kolommen i en ii kan dan op rekening komen van de post-lexicale
HGI, waarvoor dialekt-variatie immers onafhankelijk blijkt uit toepassingen
tussen woorden, als boven. Dit betekent dat ook de sprekers van het post-
lexicale w-dialekt de lexicale W-INSERTIE regel hebben, zodat dit een regel van
de Nederlandse fonologie is.
Nu lijken er moeilijkheden met de formulering van de regel te ontstaan. De
eerste syllabe van duel en de tweede van februari zijn immers metrisch ongelij k-
soortig nadat klemtoon is toegekend:

TT 77
fe bru

77.
(9) du el a ri

De ene syllabe is hoofd van een voet, de andere niet. Omdat voor verplichte
ONTVOETING in duel weinig onafhankelijke evidentie is, zodat de formulering
van W-INSERTIE lastig zou worden, stel ik voor dat de omgeving voor W-INSERTIE

alsvolgt is: 1

(10)
0 w / u V

De regel inserteert een w voor een voet. Enkele voorbeelden:

7c.
fe bru -1

(11) a ri du , el ja gu ar

De syllabe or in fluor kan dan geen monosyllabische voet boven zich hebben,
gezien het feit dat de regel hier niet werkt. Het uitzonderlijke gedrag van het
(zwakke) VC-cluster -or met betrekking tot klemtoon, zoals in dictdtor, send-
tor, radiator,Imaakt echter op onafhankelijke gronden de voetloze status van
-or duidelijk.I In Suez en Stuart heb ik daarentegen een sterke voorkeur voor
een [w], evenveel als in Manuel en Eduard. Dit volgt indien ez en art een voet
boven zich hebben:

(12) T T
Su ez

T T
Stu art

Wim Zonneveld wees mij echter op de mogelijkheid, dat deze woorden onder-
liggend al een /w/ hebben, net als lawine en kiwi. De vormen in (12) zijn dan
uiteraard nog geen tegenvoorbeelden tegen regel (10). Woorden als Genua heb-
ben klemtoon-parallellen in paria, radio etc. Voorlopig kan ik hier niet meer
over zeggen dan dat mijn analyse afdwingt dat deze woorden een voet boven
de laatste syllabe hebben, aangezien trisyllabische voeten niet tot het voet-
repertoire behoren.
De voorspelling is nu dat W-INSERTIE 'cyclisch' interacteert met klemtoonregels.
Met andere woorden, men verwacht gevallen te vinden waarin op de eerste cycle
voldaan wordt aan de SB van W-INSERTIE, terwij1 aan de oppervlakte deze om-
geving vernietigd is door klemtoonregels op de tweede of latere cycles. Deze
voorspelling wordt bevestigd door intellectu[w]alisme, individu[w]alisme, sen-
su[w]alisme, spiritu[w]alisme, bijvoorbeeld:

-r -r-
.

r.

-77
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7\ T 7\ T
(13) Hin tel lek tu weellisme] [[in tel lek tu wa] lisme] [[in tel lek tu wa] lisme]

Aldus kan de oppervlaktevorm intallectu[w]affsme verantwoord worden. Ande-
re gevallen die de voorspelling lijken te bevestigen zijn du[w]elleer, nu[w]an-
ceer, ru[w]ineer.

T
[du

T T T T T 7T
(14) el] [(du well eer] [[du we] leer] [[du we] leer]

KLEMTOON ONTVOETING,SA

De oppervlaktevorm du[w]alleer geeft aan dat ONTVOETING heeft plaatsge-
vonden.
lk heb laten zien dat het model van de Lexicale Fonologie een goed uit-
gangspunt kan zijn om een weerbarstig stukje Nederlandse fonologie, in dit ge-
val cyclische effekten, opnieuw te lijf te gaan. Tenslotte wil ik Wim Zonneveld
en Egon Berendsen bedanken voor hun commentaar op eerdere versies van deze
squib.

Bibliografie

Booij, G. E. (1981), Generatieve fonologie van het Nederlands. Utrecht-Antwerpen.
Hayes, B. (1981), A Metrical Theory of Stress Rules. IULC.
Hoeksema, J. en R. M. van Zonneveld (1984), Een autosegmentele theorie van het Nederlandse

woordaccent, in: Spektator 13-6, 450-472.
Hulst, H. van der (1984), Syllable Structure and Stress in Dutch. Dordrecht: Foris.
Kager, R. en E. Visch (1983), Een metrische analyse van ritmische klemtoonverschijnselen. Docto-

raalscriptie, Utrecht.
Kiparsky, P. (1982), From Cyclic Phonology to Lexical Phonology, in: H. van der Hulst & N.

Smith (eds.) The structure of phonological representations. Dordrecht.
McCarthy, J. (1979), On Stress and Syllabification, in: Linguistic Inquiry 10, 443-66.
Visch, E. & R. Kager (1984), Syllable weight and Dutch word stress, in: H. Bennis en W. U. S.

van Lessen Kloeke (eds.) Linguistics in the Netherlands 1984. Dordrecht.
Zonneveld, R. M. van (1981), Affix-valentie, in: CLOT 4, 268-302.
Zonneveld, W. (1976), Nope 2: D-deletion as Peyton Place, in: Spektator 4-4, 231-9.
Zonneveld, W. (1978), A Formal Theory of Exceptions in Generative Phonology. Dordrecht: Foris.

7

-

-0 -

-0 -0.


