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NEDERLANDSE WOORDKLEMTOON
(Hoofdklemtoon, Bijklemtoon, Reductie en Voeten)

RENE KAGER, ELLIS VISCH en WIM ZONNEVELD

1. INLEIDING

Dit artikel is geschreven met twee doelstellingen in gedachten. In de
eerste plaats stellen we ons ten doel een overzicht te geven van verschil-

lende analyses van Nederlandse woordklemtoon in het metrische kader
zoals die zijn uitgewerkt in de literatuur van ongeveer de afgelopen vijf
jaar. In de tweede plaats zullen we hier een schets geven van een aantal
recente eigen ideeen over Nederlandse woordklemtoon, in het kader van
de theorie van Hayes (1981, 1985). In zo'n Hayesiaanse beschrijving
figureren zogenaamde prosodische categorieen zoals de syllabe, de voet
en het woord. Onder deze is de voet relatief het controversieelst en, hoewel
onze analyse van klemtoon op zichzelf al kan worden opgevat als een plei-
dooi voor deze categorie, besteden we aan het eind van dit artikel aandacht

aan de mogelijkheid elders in de fonologie van het Nederlands onafhanke-
lijke evidentie voor deze categorie te vinden. In de verschillende secties

beneden komen derhalve achtereenvolgens aan bod: woordklemtoon

een literatuuroverzicht (sectie 2); een heranalyse van Nederlandse woord-
klemtoon (sectie 3); bijklemtoon en vocaalreductie (sectie 4); evidentie

voor voeten (sectie 5); en conclusies (sectie 6).

2. WOORDKLEMTOON - EEN LITERATUUROVERZICHT

Volgens de meest recente theoretische inzichten over woordklemtoon,
nl. die gebaseerd op Hayes (1981), heeft dit verschijnsel een aantal typo-

logische eigenschappen, waaronder de volgende. Klemtoonregels zijn

richtingsgevoelig in die zin dat ze opereren vanaf de rand van een domein
(bv. het woord), en vanaf die rand het domein in kijken; ze kunnen dat

van rechtsaf of van linksaf doen. Talen kunnen binnen de klemtoon-
domeinen alternerende patronen van relatief sterke en zwakke klemtoon
hebben, of maken grotere sprongen bij hun toekenning van klemtoon.

De eerste categorie talen maakt gebruik van zogenaamde gebonden (binai-

re) voeten, de tweede van ongebonden voeten. En tenslotte kunnen
talen zich al of niet iets aantrekken van het fonologisch materiaal dat zich

bevindt in de beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen; talen die

dat wel doen heten kwantiteitsgevoelig.

-
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We zullen in deze en de volgende sectie laten zien hoe het Nederlands
in dit kader past: op grond van de criteria is het een kwantiteitsgevoelige
taal, met gebonden voeten die van rechtsaf worden toegekend. We zullen
eerst een korte schets geven van de literatuur op dit gebied, die voor een
deel berust op eerdere analyses van het Engels, zowel in het lineaire als
het metrische kader. Daarna zullen we aangeven welke generalisaties naar
ons idee in een adequate theorie over Nederlandse klemtoon zullen moeten
worden ondergebracht, en we zullen zo'n theorie proberen te schetsen.

Binnen de metrische theorie van Liberman & Prince (1977) worden de
bekende getallen van Chomsky & Halle (1968) overboord gezet en ver-
vangen door abstracte patronen van (relatief) beklemtoond en onbeklem-
toond, + vs. -, en s vs. w, binnen klemtoondomeinen. Dat wil zeiggen dat
waar Chomsky & Halle representaties kennen als balloon, agenda, en

.
amenca (via toepassingen van de hoofdklemtoonregel: zet klemtoon op
de eerste 'zware' lettergreep van rechts, met een maximum van drie letter-' 3 3

monongahelagrepen) en anecdote en (via verdere operaties waarbij klem-
toon kan worden verschoven en bijklemtoongraden kunnen worden neer-
gezet), Liberman & Prince klemtoonregels gebruiken voor het genereren
van reeksen plussen en minnen bij lettergrepen, zoals aangegeven in (1)
onderste regel. Daarna wordt de hoofdklemtoon geselecteerd in een me-
trische boom, met knopen gelabeld s of w, zoals erboven getekend.

(1)

/ \
A / s/\ si\

iv\ /\w s WS WW s ww s w w W S W SW
balloon agenda america anecdote Monongahela
- + - + - - + - - + - + + +

De klemtoonregels formeren domeinen ( + - - ) die informeel 'voeten'
worden genoemd, en voeten worden in de woordboom samengenomen.
De totale boom voldoet aan de eisen van de Lexical Category Prominence
Rule (LCPR), hier gegeven onder (2).

(2) In (N1 N2) is s desda hij vertakt

De hoofdklemtoon in een woord kan na labeling gevonden worden door
het pad te volgen met uitsluitend essen. De andere plussen in het woord
zijn bijklemtonen, de overige lettergrepen zijn kandidaten voor reductie.

De LCPR gaat terug op een generalisatie voor het Engels geformuleerd
door Halle (1973): in een reeks beklemtoonde lettergrepen, zoals de plus-

- -
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sen van anecdote en monongahela, krijgt de meest rechtse plus die niet

in de laatste lettergreep staat de hoofdklemtoon van het woord. De LCPR

generaliseert voor het Engels ook nog over samenstellingen, waar precies

dezelfde patronen teruggevonden worden, en dezelfde keuze gemaakt

wordt voor de zwaarste klemtoon, zie (((ldbor)(union))president) (+ +)

versus (kitchen((tówel)(rack))) (+ + ).
Na 1977 volgen er nog (minstens) twee belangrijke ontwikkelingen,

met name die in het werk van Selkirk (1980a) en Hayes (1981). Inhakend

op de idean van Vergnaud & Halle (1978), laat Selkirk zien dat wanneer

'voeten' de formele status van prosodische categorie in metrische bomen

krijgen, het kenmerk (+/ klemtoon) in de analyse van Liberman & Prince

van het Engels overbodig wordt. Hayes accepteert dit voorstel, maar zijn

grootste bijdrage ligt erin dat hij de theorie over klemtoontoekenning
tilt naar het nivo van de universalia, en tot beperkingen komt op de notie
'mogelijk klemtoonsysteem'. Hij deelt reeksen klemtoonverschijnselen

in natuurlijke talen in in typen, waaruit dan o.a. blijkt te volgen dat het
klemtoonsysteem van een taal als het Engels een tamelijk uitzonderlijke

positie inneemt onder de bekende klemtoonsystemen.
We zullen deze twee meest recente bijdragen echter pas later ter sprake

brengen, en nu overgaan tot een aantal basisopmerkingen over het Neder-

lands. Daarbij wijzen we op drie punten met betrekking tot een aantal
ogenschijnlijke verschillen tussen het Engels en het Nederlands.

In de eerste plaats lijkt klemtoontoekenning in het Nederlands op het
eerste gezicht niet te werken volgens het principe van de eerste zware let-

tergreep van rechts. Tekenend in dit verband is bijvoorbeeld het verschil

tussen de Engelse en de Nederlandse uitspraak van het woord america,
waarbij in het Engels alle vier klinkers kort zijn (en dus het maximale

domein voor klemtoontoekenning van rechts gevuld wordt), terwijl in het

Nederlands alle vier klinkers lang zijn (volgens het principe van lange
klinkers in open lettergrepen). Toch ligt in het Nederlands klemtoon op
dezelfde plaats in dit woord als in het Engels. In de tweede plaats heeft

het Nederlands veel meer eindklemtoon dan het Engels. Het gebrek daar-

aan in het Engels wordt bij Liberman & Prince juist uitgedrukt door de

LCPR, waarbij voor (schaarse) uitzonderingen zoals balloon in (1) een
speciale uitzonderings-clausule in de LCPR wordt opgenomen (noem de

laatste lettergreep van zulke woorden (+F), en zeg dat N2 ook sterk is
als hij (+F) is). De vraag rijst dus hoe deze eigenschap van het Nederlands

beregeld moet worden. En tenslotte is het voor het Nederlands moeilijk

de LCPR te motiveren vanuit de klemtoonpatronen van samenstellingen,

omdat daar de hoofdklemtoon vaak uiterst links ligt, ondanks een vertak-

kend rechter deel, zie bijvoorbeeld bdd(handdoek), comptiter(tOperk),
hefschroef(vliegtuig), etc. Met name op de eerste twee observaties zullen

we beneden ingaan.

4.4. - -
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De bijdragen over het Nederlands die we hier achtereenvolgens zullen
behandelen zijn Neyt & Zonneveld (1982), die de eerste metrische klem-
toonanalyse van het Nederlands geven; Dijkstra (1982), Van Nes (1982)
en Kager en Visch (1983, 1984), die allen proberen meer orde te scheppen
in de tamelijk grove schets van Neyt & Zonneveld, via een zogenaamde
`zwaarteschaar; en Van der Hu 1st (1984) die een versie van de LCPR
voor het Nederlands introduceert. Zoals duidelijk zal zijn uit het boven-
staande bemoeien we ons beneden niet met twee op zichzelf niet onbelang-
rijke onderwerpen. In de eerste plaats komen zogenaamde 'grids' niet voor
in onze bespreking, laat staan 'grid only'-theorieen van klemtoontoeken-
ning. Het leek ons te ver te voeren ook deze hier te behandelen, temeer
daar ons ook geen gepubliceerde analyse van het Nederlands in dit kader
bekend is. In de tweede plaats doen we hier geen poging de morfologie
in onze beschrijving te betrekken; we zien dus af van een behandeling
van klemtoongevoelige, klemtoonneutrale, en klemtoonaantrekkende suf-
fixen, en van commentaar op een behandeling van deze verschijnselen
in bijvoorbeeld de Lexica le Morfologie, inclusief de 'cycle'. In feite be-
schrijven we voor het Nederlands de ongelede woordenschat (en wat als
ongeleed telt aan Romaanse derivationele morfologie), en vergelijken we
bestaande analyses ook op dat gebied.

Neyt & Zonneveld (1982) bouwen voor het Nederlands bomen van het
type van Liberman & Prince, maar volgen daarbij Vergnaud & Halle
(1978) in hun beschrijving van het Latijn waarin het mogelijk is voeten
op te bouwen zonder daarvoor de +/- toekenning als trigger nodig te
hebben. Hun beschrijving betreft twee bizondere situaties, en twee alge-
mene, op de volgende manier:

(3) a. Bevat de laatste syllabe een lange klinker gevolgd door een of
meer medeklinkers, of een tweeklank, vorm dan een mono-
syllabische voet.

b. Bevat de laatste syllabe een 'ongedekte' klinker, of een korte
klinker, en bevat de voorlaatste syllabe een vorm dan een
linksvertakkende trisyllabische voet boven de laatste drie syl-
laben.

c. Al le nog ongegroepeerde syllaben worden van rechts naar
links opgenomen in bisyllabische voeten.

d. Groepeer alle voeten in een rechtsvertakkende boom.

Als labeling-conventie geldt:

(3) e. (N1 N2 ) binnen voeten (sw)
boven voeten (ws)
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Merk op dat syllabezwaarte weliswaar in de formulering van deze regels
is terug te vinden, maar geen principiele rol speelt; in (4) geven we een
aantal voorbeelden van de resultaten van het bovenstaande.

(4)

I I (\w SW SW s /x
s

paniek paragraaf bibliotheek kilo atlas brinta

7N \
w sw s w s

I s \w s w s s w S W s w w s w s w w
agenda rododendron abracadabra kariboe paramaribo

Neyt & Zonneveld zijn zich er natuurlijk van bewust dat bovenstaande
regels een te algemeen karakter hebben. Zij geven een lijst uitzonderingen,
maar besteden geen speciale aandacht aan de beregeling daarvan. Wel gaan
zij, zoals gebruikelijk in dit kader, in op reductieverschijnselen, maar wij
zullen hierop pas in de tweede helft van dit artikel terugkomen.

Het artikel van Neyt & Zonneveld is geschreven vóór het verschijnen
van Selkirk (1980a), maar doordat laatstgenoemde eveneens een aantal
ideeen overneemt van Vergnaud & Halle (1978), met name met betrekking
tot de prosodische categorie `voet', kan het toch beschouwd worden als
een bijdrage in het Selkirkiaanse kader. Selkirk geeft een analyse van het
Engels waarin de functie van de op zwaarte-gebaseerde +/- regel(s) van
Liberman & Prince wordt overgenomen door voeten. In haar analyse moet
de rechter (zwakke) tak van een voet altijd een korte klinker domineren,
wat voor een groot deel toch het zwaarte-effect behoudt.

Conceptueel belangrijk is haar idee dat de prosodische categorie `voet'
in de analyse van het Engels zou moeten worden gemotiveerd buiten klem-
toonverschijnselen om. In dit opzicht vult zij de oorspronkelijke ideeen
van Vergnaud & Halle aan door te laten zien dat de voet voor het Engels
onafhankelijk gemotiveerd is, waardoor de beslissing om de voeten-proce-
dure in de plaats te stellen van +/- toekenning aan kracht wint. Wij zullen
verderop op dit punt terugkomen.

Dijkstra (1982) en Van Nes (1982), tegelijk verschenen in dezelfde
aflevering van TABU, kunnen beide beschouwd worden als een poging

ps
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meer klaarheid te scheppen in de door Neyt & Zonneveld globaal beschre-
ven gang van zaken met betrekking tot plaatsing van klemtoon in het
Nederlands in het domein van de laatste drie lettergrepen. Dat wil zeggen:
als het Nederlands zich inderdaad niet houdt aan het binaire zwaar/licht
onderscheid van het Engels (zwaar: VX oftewel vertakkend, licht: V),
dan willen Dijkstra en Van Nes met enige voorspellende kracht bepalen
wanneer aan het woordeinde een mono-, bi- of trisyllabische voet wordt
opgericht. Doordat Neyt & Zonneveld niet zonder reden de bisyllabische
eindvoet voor het Nederlands als het ongemarkeerde ('elsewhere) geval
formuleren, gaat het in feite om twee situaties: een monosyllabische eind-
voet buiten de gevallen in (3a), en een trisyllabische eindvoet buiten die
in (3b).

De artikelen van Dijkstra en Van Nes kunnen worden samengenomen
omdat ze een duidelijke overeenkomst hebben: ze stellen beide als hulp-
middel een schaal voor voor syllabesterkte, vanuit het idee dat deze schaal
gebruik zal moeten maken van niet-ad hoc noties, en dat een op deze
schaal sterkere syllabe eerder hoofdklemtoon zal hebben (links-perifeer
zal zijn in een finale voet). Voor een deel incorporeren zij de observaties
die Neyt & Zonneveld in (3) uitdrukken, maar voor een ander deel zijn
hun voorstellen ook gedetailleerder. Dijkstra stelt de schaal in (5a) voor,
die betrekking heeft op de reeks in (5b), en geinterpreteerd moet worden
als in (5c).

(5) a. a V VC(C) VV(C)
b. ... V Co (i/a) Co V Co #
c. In (b) heeft de sterkste syllabe uit (a) primair accent; bij

gelijke waarde wint de linker-syllabe

Hoewel de terminologie niet echt metrisch is, is de bedoeling duidelijk.
Laten we beginnen aan te nemen dat de zwakte van a volstrekt oncontro-
versieel is, ook voor Neyt & Zonneveld, die niets opmerkten over de
sterkte of zwakte van deze klinker. De eigenschap van VVC in (a) wordt
gedekt door (3a). De -i- in het geparenthetiseerde gedeelte van (b) wordt
gedekt door (3b); met schwa op deze positie worden waarschijnlijk woor-
den als camera bedoeld, hoewel de auteur dat niet aangeeft. De tweede
helft van (c) wordt gedekt door (3c) en (3e).

De winst van de schaal ligt vooral in de eerste helft van (c), d.w.z. de
verfijning aangebracht in het middengebied van zwaarte. Op grond van het
verschil tussen atlas en matrcis concludeert de auteur dat VC sterker is dan
V (matras heeft dan een korte klinker links, wat niet oncontroversieel is).
Het idee dat VV sterker is dan VC(C) wordt wel in het artikel geopperd,
maar niet met voorbeelden gestaafd. Binnen VC zou nog een indeling
kunnen worden gemaakt, omdat een obstruente C dit cluster versterkt,
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zie voorbeelden als kompas, billet en cognac. Merk op dat de schaal dus
empirisch niet echt sterk gemotiveerd is, maar dat daarnaast met name de
laatste observatie een aanvulling zou kunnen zijn op (3a) van Neyt & Zon-
neveld. Dijkstra verdient daarnaast nog krediet voor het ondernemen van
een poging de 'stress-scale' theoretisch te motiveren vanuit de syllabe-
structuur, door zwaarte te laten afhangen van de mate van vertakking van
een rijm (naar ideeen van Hayes, waar Dijkstra overigens niet naar ver-
wijst). Op zo'n motivering komen we zometeen terug.

Van Nes' artikel bevat een sterkteschaal die overeenkomsten vertoont
met de bovenstaande, zij het dat hij tamelijk gedetailleerd is uitgewerkt,
zo te zien tot voorbij het punt waarvan Dijkstra zich terecht afvraagt
"wat nog binnen zo'n stress-scale moet worden verantwoord en wat niet".
Een opmerkelijk aspect van haar analyse is het idee om in het Nederlands
voeten te bouwen van links naar rechts door het woord heen, voor zowel
bij- als hoofdklemtoon, een idee dat ons onwaarschijnlijk voorkomt, en
waarvan wij ook geen andere aanhangers in de literatuur kennen.

Onafhankelijk van Dijkstra en Van Nes wordt het idee van de sterkte-
schaal uitgewerkt in het werk van Kager & Visch (1983), en met name
Visch & Kager (1984). Zij stellen de schaal in (6) voor, waarin zwaarte
oploopt van links naar rechts.

(6) a VV VC VCC VVC
1 2 3 4 5

Net als Dijkstra proberen zij de schaal theoretisch te verantwoorden,
en hiervoor kiezen zij de in een metrisch kader geschreven theorie over
de Nederlandse lettergreep van Trommelen (1983), die zij combineren
met ideeen uit Hayes (1981). Op grond van onderzoek naar een zeer
groot aantal natuurlijke talen formuleert Hayes de hypothese dat voor
lettergreepzwaarte met betrekking tot klemtoon slechts het zogenaamde
rijrn van de lettergreep van belang is, dat wil zeggen de vocalische top
(nucleus) en de medeklinkers (coda) rechts ervan. Als zwaar blijkt dan te
tellen een vertakkend rijm, als licht een niet-vertakkend rijm. Dit klopt
bijvoorbeeld heel goed voor het Engels. Voor het Nederlands volgt de
schaal in (6) uit de 'rijm projecties' die worden voorgesteld in de theorie
van Trommelen:

(7) 1. 2. R 3. R 4. R/\
N C N C

V V V C V C C

.a

R

N

I

N/\ I I I /\
0
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5. R

/\
V V C

De representaties zijn gebaseerd op het idee dat, in het ongemarkeerde
geval, nuclei de syllabische (meest sonore) elementen bevatten, d.w.z.
klinkers, terwijl de medeklinkers zich typisch in de coda bevinden. Het
verband tussen structuren en schaal wordt op de volgende manier gelegd:
vertakking van de rijmknoop brengt een tweedeling aan in de schaal tussen
posities 2 en 3; vertakking van de nucleus scheidt 1 en 2, en plaatst 3 en 4
tegenover 5; coda-vertakking tenslotte scheidt 3 en 4.

Empirisch wordt de schaal gemotiveerd door de volgende observaties
over het Nederlands:

a. het echte lichte rijm a draagt nooit klemtoon in het Nederlands:
mode, oase, pantoffel, anecdote, salamander, etc.;

b. superzware rijmen (>3) hebben in het Nederlands hoofdklemtoon in
finale positie: toned, papier, piraat, astronaut, paragraaf, ambassadeur,
anacoloet, bibliotheek (...VVC) en spelonk, funest, concert, beni-
dorm, perkament, sonorant, recidivist (...VCC); (Kooij (1978) wees
al op de overeenkomst tussen deze twee finale superzware rijmen).

De overige twee typen rijm worden zwaar genoemd, en hun moge-
lijkheid om hoofdklemtoon te nemen hangt af van de omstandigheden:

c. wanneer de laatste twee syllaben van hetzelfde type zijn, 'wine de
voorlaatste het: kampong, harnas, atlas, nektar, wigwam (VC-VC)
en ruzie, tuba, auto, goeroe, kilo (VV-VV); dit suggereert dat de gram-
matica een variant bevat van (3c) van Neyt & Zonneveld;

d. wanneer de laatste twee syllaben een combinatie geven van VV en VC
wint volgens Kager & Visch VC: moeras, tabak, kolos, giraf, galop
(VV-VC) en panda, bamboe, porno, basta, brinta, jumbo (VC-VV);
hieruit concluderen zij dat VC in het Nederlands sterker is dan VV;

e. het onderscheid tussen VV en VC wordt nog duidelijker in woorden
zoals álmanak en tinanas (X-VV-VC) tegenover agenda en calflpso
(X-VC-VV): een voorlaatste VC-rijm wordt in het Nederlands nooit
overgeslagen, terwijl woorden met X-VV-VC bijna altijd klemtoon
op het voor-voorlaatste rijm hebben (soms op het laatste, maar vrijwel
nooit op het voorlaatste); we komen hierop nog terug.

De analyse die Kager & Visch op grond van deze observaties maken kan
worden gezien als een vervanging van (3a/b) van Neyt & Zonneveld door
het volgende 'weegprincipe':

/Nc
cN

I



205

(8) in (AB) is B s desda A < Ba
(waar g is zwaarte op schaar(7)

(8) is in feite een welgevormdheidsconditie op metrische structuren.
Bepaalde rijmverdelingen in structuren worden hoger gewaardeerd dan
andere met als consequentie dat het zwaarste rijm altijd op de sterkste
positie in een voet terecht komt. De lezer kan zich de manier waarop
bovenstaande observaties in een analyse met (8) worden geIncorporeerd
waarschijnlijk gemakkelijk voorstellen bij herbeschouwing van (4). Het
idee is om per woord alle mogelijke voetstructuren uit te proberen, en
tenslotte de correcte uit te kiezen via de condities in (8). Zo wordt bijv.
voor een woord als agenda de juiste structuur, nl. twee voeten met rechts
een vertakkende, gekozen uit vier mogelijkheden waarin ook nog voor-
komen: een trisyllabische voet, drie monosyllabische voeten, en twee
voeten met links een vertakkende.

Een uitbreiding van schaal (7) is nodig voor die gevallen waarin in de
laatste drie syllaben de zwaarte van de allerlaatste moet worden afgewogen
tegen die van de twee voorafgaande samen; het gaat dan met name om het
verschil tussen gevallen als dnanas, dlmanak aan de ene kant, en sonordnt,
paragraaf, perkament aan de andere: de finale -VXC telt als zwaarder
dan een vertakkende knoop voor zich, terwijl -VC het daarvan verliest,
zie de gewenste analyse in (9):

(9) a. b.

al-ma-nak
a-na-nas

*so-no-rant

/N
w s

1

s w s

*al-ma-nak
*a-na-nas
so-no-rant

Blijkbaar bevindt de in de afweging betrokken vertakkende knoop zich
op positie "(31/2)" in de zwaarteschaal. Merk op dat structuur (9a)
door Neyt & Zonneveld alleen gereserveerd wordt voor voorbeelden met
een mediale -i-, maar dat ze in feite veel talrijker zijn; zie ook nog carna-
val, alcohol, libanon, portugal, pancreas, camera, hercules, pentagon,
etc.

Tenslotte introduceren Kager & Visch voor het Nederlands de twee
mechanismen uit de metrische literatuur die nog enig systeem in uitzonde-
ringen kunnen aanbrengen: woorden die tegen de geformuleerde regels
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in toch finale klemtoon hebben, krijgen daartoe een kenmerk (+F) (men
herinnere zich een voorbeeld als balloon van Liberman & Prince), en woor-
den die andersom ten onrechte geen finale klemtoon hebben krijgen een
extrametrisch laatste rijm (volgens idee6n geformuleerd door Hayes)).
Onder de eerste klasse vallen bijvoorbeeld vrijwel alle woorden op -et , zie
raket, pamflet, marionet, etc., woorden op de klinkers -ee, -u en -eu,
zie cafe, idee, pygmee, moskee, canape, onomatopee, menu, parvenu,
individu, milieu, etc., en woorden op een tweeklank: karwei, partij, averij,
kabeljauw, etc.

Van extrametriciteit wordt gebruik gemaakt om onder de klasse VV-
VC woorden die met finale klemtoon (regelmatig volgens het zwaarte-
criterium) te onderscheiden van de groep met prefinale klemtoon. De
eerste groep bevat voorbeelden als kolos, tabak, matras, kolom, sering,
galop, de tweede chaos, robot, sesam, denim, pisang, rotan, etc. Door in
de laatste groep het laatste rijm als extra-metrisch te markeren, wordt
prefinale klemtoon voor deze uitzonderlijke groep bereikt.

De winst van de voorstellen van Kager & Visch zit hem vooral in het
feit dat ze beter zijn ingebed in de metrische theorie. Er wordt gebruik
gemaakt van zwaarte uitgedrukt in vertakking van rijmen, en de berege-
ling van subregelmatigheden en uitzonderingen wordt gezocht in de
mechanismen die daarvoor theoretisch beschikbaar zijn, d.w.z. (+F)
en extrametriciteit. In de tweede plaats zijn de voorstellen empirisch
verder uitgewerkt; ze dekken een groter aantal feiten, zoals de finale
-VCC gevallen, en trisyllabische voeten zonder mediale -i- of schwa.

Ondanks deze Hayesiaanse kenmerken kunnen hun voorstellen nog niet
als zuiver Hayesiaans-metrisch bestempeld worden: Hayes (1981) argumen-
teert bijvoorbeeld expliciet tegen het bestaan van trisyllabische voeten,
en het gebruik van een zwaarteschaal en het weegprincipe maakt welis-
waar een geformaliseerde indruk maar is toch op zichzelf afwijkend bin-
nen deze theorie. In plaats daarvan hanteert Hayes andere mechanismen,
zoals directionaliteit, voettoekenning en de LCPR, die bij Kager & Visch
ontbreken.

Van der Hulst (1984) en Kager (1985) bevatten beide pogingen om de
analyse voor het Nederlands zodanig bij te stellen dat hij wel in overeen-
stemming is met de theoretische inzichten van Hayes (1981). Daarbij
speelt in tegenstelling tot wat tot op dat moment voor het Nederlands
gangbaar is de LCPR een belangrijke rol. We zullen nu tot slot van deze
overzichtsparagraaf Van der Hulst (1984) behandelen, en Kager (1985)
incorporeren in de volgende paragraaf, waarin we een analyse van Neder-
landse woordklemtoon zullen geven naar onze meest recente eigen idee6n.

In Van der Hulst (1984) figureren zowel de zwaarteschaal (6) als de
afwegingsprocedure in (8), de laatste onder de naam 'mismatch conditie'.
Vanuit het Hayesiaanse idee dat voeten (maximaal) binair zijn, ziet klem-
toontoekenning voor het Nederlands er dan als volgt uit:
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(10) a. Ken van rechts naar links binaire voeten toe, die kwantiteits-
gevoelig zijn, en s-w gelabeld;

b. Bouw een rechtsvertakkende woordboom, die gelabeld wordt
via de LCPR

c. LCPR:
In (AB) is B sterk desda:

hij vertakt
(ii) hij een superzware syllabe domineert

(iii) hij een syllabe domineert die (+F) gemarkeerd is.

Kwantiteitsgevoeligheid heeft in deze analyse de vorm van de zwaarte-
schaal plus 'mismatch-conditie'. Voor de uitkomsten kan voor een groot
deel nog steeds worden terugverwezen naar (4) van Neyt & Zonneveld.
Het verschil tussen (10) en de analyse van Kager & Visch zit hem in het
verbod op trisyllabische voeten en de mogelijkheid om extrametriciteit
voor een deel te omzeilen via een variant van de LCPR, waarvan nu voor
het eerst voor het Nederlands gebruik wordt gemaakt. Van beide situa-
ties geven we voorbeelden:

(11) /\
s w s w s w w s

at-las ka-jak
s

/\
s w

al-ma-nak so-no-rant

Deze analyse is vrijwel geheel Hayesiaans, en maakt gebruik van de uit
dat werk bekende parameters. Hij genereert direct structuren, en hoeft
geen mogelijkheden af te wegen zoals gebeurde bij Kager & Visch. Toch
doet hij een beroep op twee mechanismen die in het kader van de me-
trische theorie van de vroege tachtiger jaren niet oncontroversieel zijn.
Het eerste behelst het gebruik van de LCPR, waartegen Prince (1983)
bezwaren aantekende, het tweede het beroep op zwaarteschaal plus
'mismatch conditie'.

Van der Hulst realiseert zich dit wel, en doet een poging tot een analyse
die zowel de LCPR elimineert als het aantal gevallen terugdringt waarop
de mismatch-conditie betrekking heeft, door het zwaarteverschil op te
heffen tussen VV en VC. Het gevolg is dat aan de ene kant atlas en kaiak
nu dezelfde bisyllabische voet krijgen, terwij1 aan de andere kant alle
gevallen van klemtoon op de voor-voorlaatste lettergreep nu verantwoord
moeten worden via extrametriciteit van de slotsyllabe (dl-ma-n(ak), a-na-
n(as) en gol-go-th(a) (althans dat nemen we ook aan voor dit laatste VV-
finale geval, hoewel Van der Hulst daar niets over zegt) om *almdnak,
*andnas en *golgotha te voorkomen). Volgens ons is het opheffen van de

(i)

A

,
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LCPR voor het Nederlands op zijn minst verdere discussie waard, en het
opheffen van het verschil tussen VV en VC zeer ongewenst, waardoor dit
alternatief zeker geen verbetering is ten opzichte van het eerste voorstel
van Van der Hu 1st (voor dit punt verwijzen we ook naar Kager, Trommelen
& Visch (1985)). We sluiten hier het literatuuroverzicht af, en gaan over
naar onze heranalyse van Nederlandse woordklemtoon.

3. EEN HERANALYSE VAN NEDERLANDSE WOORDKLEMTOON

Een van de belangrijkste conclusies die we uit bovenstaande samenvat-
ting trekken is dat in de bestaande analyses van het Nederlands weliswaar
tamelijk uitvoerig met het begrip syllabe-zwaarte (of eigenlijk: rijm-

zwaarte) wordt gewerkt, maar dat het tegelijkertijd onvoldoende adequaat
in de analyse zelf is opgenomen. Dit geldt met name voor het gedeelte
lichter dan `superzwaar', waarover de meningen nogal uiteen lopen en
met betrekking waartoe naar ons idee een aantal belangrijke generalisaties
tot nog toe gemist zijn.

We zullen ons daarom met twee onderwerpen bezig houden: het weg-
werken van de mismatchconditie op grond van voorstellen van Kager
(1985), waarbij speciaal de verhouding tussen VV en VC ter sprake komt;
en het gedrag van de schwa, zoals aangepakt in Kager & Zonneveld (1986).
Onze theoretische achtergrond zal zijn die van Hayes (1981). Daarnaast
zullen we echter enkele ideeen uit Hayes (1985) onder de loep nemen,
voor zover ze relevant zijn voor de beschrijving van het Nederlands.

Het uitgangspunt van de te geven analyse is dat (10) van Van der Hu 1st
een goede benadering is voor het Nederlands, inclusief de LCPR, maar
zonder de zwaarteschaal en mismatch-conditie zou moeten kunnen.
We kunnen observeren dat de zwaarteschaal in (6) weliswaar door de
vertakkingen in het Nederlands rijm in (7) kan worden gegenereerd, maar
dat vervolgens de analyse zelf van de schaal gebruik maakt en niet meer
van vertakkingen. We zouden dus de schaal overbodig moeten kunnen
maken in een analyse die direct aan vertakkingen refereert. Dat kan door
terug te grijpen op een door Hayes (1981) voorgestelde parameter voor
kwantiteitsgevoelige talen (zoals het Nederlands), die in de formulering
van Kager (1985) er als volgt uit ziet:

(12) een recessieve knoop (een zwakke knoop in een voet) mag geen
vertakkend rijm hebben

Toepassing van deze conditie heeft tot gevolg dat zwaartes 3 tot en met 5
(VC, VCC en VVC) nu direct in de analyse zijn ingebouwd, en geen
w-positie in een voet mogen innemen. Op woordeinde zullen deze drie
dus altijd door een monosyllabische voet gedomineerd worden, terwijl
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labeling van voeten wordt opgeknapt via de LCPR in (10). Omdat de
verschillen ten opzichte van Neyt & Zonneveld nu beduidend worden,
geven we een aantal relevante voorbeelden nog eens onder de nieuwe
analyse.

(13) /s\ A
w s w s w w s s w

paniek
spelonk

w s

tabak
menu

(+F)

s w
paragraaf
president

1SW I

bibliotheek
anakoloet

Aw I

kilo kajak
Brinta. atlas

s
/\w

ww s w s

S w s w s w

agenda rododendron almanak

De tegengestelde klasse kdjak tabak wordt nu behandeld via het lot van
elke eindklemtoon die niet superzwaar is: kaiak wordt gelabeld via de
LCPR, en tabak via een (+F) gelabelde finale voet; idem dito voor een
vocaal-finaal woord als menu. Deze indeling draagt voor woorden op -ak
en andere dergelijke VC-finale klassen een tamelijk idiosyncratisch karak-
ter, zie ook cognac vs. spartak, kompas vs. harnas die het middengebied
van de zwaarteschaal van Dijkstra nog verder uithollen, zeker wat betreft
het verschil tussen sonorant en obstruent in -VC. Woorden op -et trekken
zich hiervan al helemaal niets aan en hebben nagenoeg altijd eindklemtoon
(en zijn dus redundant (+F)): brevet, raket, skelet, biljet, pamflet, musket,
buffet, toilet, bajonet, klarinet, marionet, cabriolet, etc.

Behalve een conceptuele vooruitgang omdat via (12) de zwaarteschaal
grotendeels overbodig wordt, betekent deze analyse ook empirische
winst ten opzichte van zijn voorgangers, met betrekking tot het onder-
scheid tussen VV en VC in het Nederlands. Laten we daartoe de voor-
komende klemtoonpatronen onder de loep nemen.

A "
I

I /N
I I

1

A
/s

/\
w

/\
1
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(14) a. VV-VV-VC:
VC-VV-VC:

b. VV-VV-VV:

VC-VV-VV:

c. VV-VC-VV:
VC-VC-VV:

d. VV-VC-VC:

VC-VC-VC:

anorak, requiem, bariton, kanadn, jupiter
almanak, sanhedrin, ischias, albatros, archipel
akela, diploma, piama, kimono, januari, valuta

farao, canada, mikado, primula, aloe
tornado, torpedo, bacterie, angora, evangelie
eskimo, pergola, tombola, swastika, bungalow
fiasco, calypso, agenda, aorta, flamingo
embargo, alhambra, inferno, bernardo, armando
elektron, bahamontes, rododendron, madagas-
kar
fernandez, hermandad, badminton

De taalfeiten in (a) bevestigen het beeld over de zwaarte van VC uitge-
drukt als een finale voet in de hier gegeven analyse; naar links worden
daarna binaire voeten gebouwd met VV als rechtertak, en de woordboom
wordt gelabeld via de LCPR. In taalfeiten van dit type wordt mediale
VV overgeslagen.

In (b) ligt klemtoon op de voorlaatste of voor-voorlaatste lettergreep.
Blijkbaar kan de laatste syllabe idiosyncratisch als extrametrisch gemar-
keerd worden (zoals we aannemen dat ook Van der Hu 1st doet).

Het patroon in (c) laat weer de aard van VC zien: hij mag niet worden
overgeslagen in woorden die anderszins identiek zijn aan (b). In een mis-
match analyse als die van Van der Hu 1st zou de laatste syllabe extra-
metrisch kunnen zijn, en wordt ten onrechte voorspeld dat het type *em-
bar-(go ) mogelijk is. De hier gegeven analyse sluit dat uit doordat VC altijd
een monosyllabische voet zal hebben:

ca-lyp(so)

/\
W S

em-bar-(go)

w7\ s

s w
di-plo-ma es-ki-(mo)

Ook als de laatste syllabe in de linker twee gevallen niet extrametrisch
is wordt dezelfde structuur opgeleverd, wat precies de neutralizatie van
klemtoonpatronen verantwoordt die hier optreedt. De taalfeiten in (d)
tenslotte, die bij Van der Hulst op dezelfde manier onverklaard blijven als
(c) en om dezelfde reden, krijgen prefinale klemtoon via de LCPR.

De discussie over de relatieve zwaarte van VV en VC wordt naar ons
idee ondermeer nog vertroebeld door gebrekkige fonologische en mor-
fologische analyse van feiten zoals saldris, jodócus, vademecum, senator,
museum, etc. In de groepen woorden met deze uitgangen bevinden zich

(15) //
w

-T\
s/V.w

alibi,

\
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een groot aantal gevallen, zoals de eerste drie, die zonder meer kunnen
worden geanalyseerd met schwa in de laatste syllabe (schwa in ongelede
woorden trekt klemtoon aan, zoals we beneden nog zullen zien). Vooi
zover woorden op -or, -us en -um in het meervoud alterneren met resp.
-oren, -i en -a, of vergelijkbare derivationeel-morfologische eigenschappen
hebben, nemen we dat als criterium voor morfologische geleding. Deze
gevallen kunnen eventueel geanalyseerd worden als een morfologisch type
klemtoonattractie, maar we zullen daar verder niet op ingaan.

Een enkele verdere uitzondering, zoals semarang (en een aantal andere
Indische plaatsnamen) en tubatuldbal, torremolinos, messias, en nebu-
kadnezar (en een aantal andere Griekse helden en Bijbelse figuren) zou je
overigens nog steeds kunnen laten twijfelen aan de hier verdedigde gene-
ralisatie met betrekking tot VV en VC. Toch treft de generalisatie ons in
feite als onontkoombaar. Onder woorden met een identiek laatste rijm
als in de gegeven uitzonderingen wordt de distributie van (14) ondersteund
door veel frequentere gevallen als boernerang, hannibal, portugal, senegal,
festival, papadopoulos, ananas, pancreas, ischias, adidas, tiberias, leonidas,
pythagoras, baltazar, zanzibar, etc. Daarnaast wijzen we ook nog op de
volgende observaties. Nederlandse intuities over woorden van vreemde
oorsprong, zoals Russische achternamen, houden zich vrijwel perfect aan
het onderhavige patroon: MOlotov, Akeratov, Medénnikov en Chleb-
nikov tegenover Korótkov en Vasnetsov; in merknamen en letterwoorden
vinden we naast elkaar Unicef en Unesco; uitzonderingen op finale super-
zwaarte, zoals olifant, leukoplast, hospitaal, katapult, slaan VV over;
hetzelfde geldt voor uitzonderingen op redundante (+F)-toekenning,
zoals bij -et: alfabet, esopet, en -ee: dominee, aloe; een klank die finale
klemtoon afstoot zoals fmale -ks, doet dat over VV heen, maar niet over
VC: betamax, crucifix, appendix, scalectrix; klassen waarin finale of niet-
finale klemtoon niet erg vastligt, zoals bij -on, houden zich ook aan de hier
geobserveerde regelmaat, zie rndraton, elektron, metadón (+F); en ten-
slotte, terwijl klemtoonafwisseling tussen voorlaatste en voor-voorlaatste
mag bij VV-VV (pdgina (-ina), rodeo (-eo), etc.), komt bij VV-VC afwis-
seling voor tussen laatste en voor-voorlaatste, zie teleac (-ecic), accOrdeon
(-eOn), carnaval (-avail. De conclusie lijkt onvermijdelijk dat een gram-
matica die het verschil tussen VV en VC opgeeft, een belangrijke genera-
lisatie van het Nederlands mist.

Het Nederlands wordt hier in feite dus geanalyseerd als een taal met een
iteratieve gebonden kwantiteitsgevoelige klemtoonregel onder de condities
van Hayes (1981). Het verschil met het Engels bijv. is teruggebracht tot
de clausule (c(ii)) van de LCPR in (10), die zegt dat finale VXC in het
Nederlands altijd hoofdklemtoon vangt.

Kager & Zonneveld (1986) is een artikel met twee in dit kader relevante
doelstellingen: de auteurs proberen een analyse over Nederlandse syllabe-
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structuur te maken die de mogelijkheden aanzienlijk beperkt, en ze laten
zien wat voor consequenties die analyse heeft voor klemtoontoekenning.
Uit hun analyse volgt dat voor het Nederlands inderdaad elke referentie
aan zoiets als een zwaarteschaal overbodig is, ook voor a en VV, d.w.z.
positie 1 en 2.

Het empirisch ondersteunde basisidee van Kager & Zonneveld luidt
dat elk Nederlands rijm verplicht en maximaal twee posities heeft. Dit
reduceert de Nederlandse lettergreep tot VX, met VV als open syllabe,
en VC als gesloten. Op woordeinde zijn de mogelijkheden groter, maar via
het begrip 'extrasyllabiciteie van Halle & Vergnaud (1980) vangen zij de
observatie dat slechts daar superzware lettergrepen kunnen voorkomen.

Voor Nederlandse klemtoontoekenning ligt het eerste gevolg van de
beperking van het Nederlandse rijm tot twee posities in de feiten van
(16). Deze zijn vergelijkbaar met (14a/b), maar dan met een (fonetisch)
korte klinker in voorlaatste positie die in het schrift door een geminaat
gedekt wordt.

(16) a. VV-V(C-C)VV: hosanna, dilemma, marokko, spaghetti
VC-V(C-C)VV: espresso, confetti, chinchilla, kentucky

b. VV-V(C-C)VC: mohammed, armageddon
VC-V(C-C)VC: sanballat, stensjemmet

Deze observatie werd al eerder gemaakt in Van der Hu 1st (1985), maar
voor zover wij weten bevat Kager & Zonneveld (1986) de eerste analyse
waaruit deze feiten dwingend volgen. Het idee dat in deze positie een
lange vocaal eventueel mag worden overgeslagen (zie (14a/b)) maar een
korte vocaal niet, druist tegen elke theoretische klemtoon-intuitie in. De
theorie dat elk Nederlands rijm verplicht twee posities heeft legt uit waar-
om het Nederlands de feiten van (16) heeft. Elke voorlaatste syllabe bevat
hier VC (ho-san-(n)a, etc.) die klemtoon vangt volgens de bovengegeven
analyse. Voor deze klasse wordt het patroon van (14) geneutralizeerd
tot (14c/d), en zo krijgen agenda, hosanna, embargo en espresso klemtoon
volgens precies hetzelfde principe.

Een nog verdere reductie van de mogelijke klemtoonpatronen vindt
plaats als de laatste lettergreep van een Nederlands woord een schwa
bevat. Niet alleen komt dan het kenmerk (+F) niet voor, wat (bijv. via
een lexicale markering (a,-F)) een manier zou kunnen zijn de observatie
te incorporeren dat schwa gegarandeerd nooit beklemtoond kan zijn in
deze positie, maar in feite ligt in het Nederlands altijd klemtoon onmiddel-
lijk voor schwa: *papaver, *drtikel, *fanfare, etc. zijn volstrekt on-Neder-
landse feiten. De eerste observatie is traditioneel erg bekend, de tweede
is naar ons beste weten voor het eerst ter sprake gekomen in het kader van
het ZWO-project Schultink/Trommelen over Nederlandse meervoudsvor-
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ming, en uitgewerkt in het hier besproken artikel. De erbij behorende taal-
feiten zijn die in (17).

(17) a. VV-VV-aC:
VC-VV-aC:

b. VV-VV-a:
VC-VV-a:

c. VV-VC-a:

VC-VC-a:

d. VV-VC-aC:

VC-VC-aC:

papaver, zigeuner, theater, discipel
artikel, tentakel, oktober, rendabel
parade, ruffle, chicane, oase, elite, lawine
fanfare, rancune, kantine, folklore, capsule
oranje, warande, egypte, riposte, kazerne
etappe, roulette, libelle, savanne, vitesse
escórte, gendarme, algarve, campagne
mascótte, antenne, mantisse, xantippe
lavéndel, cylinder, karakter, helicopter
kapittel, kanunnik, kadodder, johannes
september, sylvester, karbonkel, scharminkel
pantOffel, komkommer, manhattan, kartoffel

In de analyse van de Nederlandse lettergreep van Kager & Zonneveld
wordt tamelijk uitvoerig en op andere gronden dan klemtoon het idee
gemotiveerd dat links van de Nederlandse schwa alle medeklinkers, eventu-
eel clusters, naar links worden geduwd (anders gezegd: de lettergreep-
grens ligt onmiddellijk voor schwa), en dat finale syllabes met schwa
zelf extrametrisch zijn. Onder deze aannamen volgen de klemtoonfeiten
onmiddellijk. Merk op dat het op zichzelf niet voldoet om over het gedrag
van de schwa de volgende dingen te zeggen: schwa is onbeklemtoond
(nooit (+F)),want dat laat het geneutralizeerde patroon van (17) onver-
klaard; schwa is extrametrisch, want dit laat de klemtoon van papdver
onverklaard; een Nederlands rijm is verplicht VX, want ook dat laat
papaver onverklaard; het Nederlands heeft binaire voeten, want via extra-
metriciteit kan soms wel degelijk de derde lettergreep van rechts bereikt
worden (weer in *papaver); of fmale schwa is verplicht zwak in een bi-
naire voet, want we willen nu juist weten waarom dat zo zou zijn. De
aanname dat schwa al zijn voorafgaande medeklinkers in het rijm vóór
zich duwt levert fonologische syllabificeringen op als pan-tof-al, pa-paav-ar
en wa-rand-a die een vertakkend rijm in prefinale positie garanderen. Als
de finale syllabe met schwa nu extrametrisch is, leveren de adjunctie van
extrametrisch materiaal en conditie (12), die vertakkende rijmen weert uit
zwakke voetposities, automatisch de volgende representaties op:

(18) /\
w s W S s W S

r\\, snv r\s, r.\\\
pan-tof-b1 wa-rande sa-la-mander pa-paav=er

/\\

h

/
W
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De enige soort taalfeiten die dit patroon van klemtoon onmiddellijk voor
schwa in onze analyse zou kunnen ontduiken, zou 'ongedekte' VV voor
schwa moeten hebben. We zouden in dit verband dan met enige trots
kunnen wijzen op feiten als terrier, weduwe, betuwe, etc., maar we
hechten daar niet zo erg aan, want het patroon van VV voor schwa is in
het Nederlands schaars genoeg om te veronderstellen dat het in feite
uitgesloten is. We vermoeden een morfologische analyse achter woorden
op -ier, en een fonologische achter woorden op -uwe (bijv. die van Trom-
melen (1983)).

Tot slot van deze sectie keren we terug naar de LCPR in het Neder-
lands, naar aanleiding van opmerkingen over de status van deze conditie
in Prince (1983) en Hayes (1985). Eerder stipten we al aan dat het Neder-
lands verschilt van het Engels door de aanwezigheid van een veel grotere
hoeveelheid finale klemtoon, iets wat in de LCPR in (10) wordt uitgedrukt
door de clausules in (ii) en (iii) die refereren aan -VXC en (+F). Nu valt
bij beschouwing van de representaties in (13) op dat Neyt & Zonneveld's
oorspronkelijke labelings-regels in (3e), waaronder simpelweg 'w-s boven
voeten', kunnen worden teruggehaald in een Hayesiaans kader als finale
-VC in het Nederlands geldt als extrametrisch (en (+F)-gevallen uitzonde-
ringen op extrametriciteit zijn). Dit lijkt op het eerste gezicht een aantrek-
kelijke oplossing tegen de achtergrond van genoemde recente publicaties
zoals van Prince en Hayes. Hierin is het idee dat natuurlijke talen geen
bomen bouwen boven voeten, maar via een zogenaamde 'End Rule'
simpelweg of de meest linkse of de meest rechtse (zichtbare) voet mar-
keren voor hoofdklemtoon. Voor zover wij kunnen zien gaat door deze
stap echter een van de belangrijkste generalisaties van het Nederlands
verloren, namelijk dat het verschil tussen VC en VV zowel op woordeinde
als woordintern doorwerkt: op woordeinde is VC (maar niet VV) syste-
matisch het demarcatiepunt voor klemtoontoekenning naar links, woord-
intern vangt VC (maar niet VV) volgens hetzelfde systeem zelf klemtoon.
In het LCPR-loze alternatief wordt het eerste beregeld via extrametrici-
teit, en het tweede volstrekt los daarvan via conditie (12) voor kwantiteits-
gevoelige talen. Dit toeval wordt vermeden in een analyse die gebruik
maakt van een combinatie van conditie (12) en de LCPR.

Voor de geinteresseerde illustreren wij dit punt kort aan de hand van
de meest recente (niet-'grid only') publicatie die pleit voor het afschaffen
van de LCPR via 'End Rules': Hayes (1985). Zijn uitgangspunt is dat
klemtoonsystemen qua type veel asymmetrischer zijn dan de typologie van
Hayes (1981) suggereert, en dat met name links-dominante kwantiteits-
gevoelige talen' nooit een iteratieve klemtoonregel hebben. Nu is het
Nederlands, zoals duidelijk zal zijn, van dit type, maar elke bekende
analyse bouwt wel degelijk voeten van rechts naar links door het woord-
domein. De ontsnappingsmogelijkheid die het Nederlands gegund wordt
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binnen Hayes (1985) is om te vallen onder talen die mora's projecteren
in plaats van rijmen, en die wel iteratief (en linksdominant kwantiteits-
gevoelig) mogen zijn. Dit betekent dat het Nederlands niet de op vertak-
king van rijmen gebaseerde conditie in (12) heeft, maar in plaats daarvan
het algoritme in (19) voor de vorming van 'morische trocheedn':

(19) een morische trochee bevat een zwaar element of twee lichte
(linksdominant);
voor het Nederlands geldt: VC is zwaar

VV is licht
-C op woordeinde is licht

In de notatie wordt beklemtoond weergegeven met 'x', en onbeklemtoond
met Y. Als we nu zouden aannemen dat het Nederlands een rechter-End
Rule heeft, willen we dat hieruit representaties voortvloeien als die in (20).

(20)
(.) (x .)(x .) (x) (x .) (x)(.)(x) (x .) (x) (x)

para-graaf kilo al-ma-nak
bi-blio-theek tor-nado car-na-val

rodo-den-dron
wladi-wos-tok

De vraag die echter onmiddellijk rijst is hoe de End Rule over finale
VC heen kijkt. Dit zou kunnen door finale VC extrametrisch te noemen,
maar het bovengenoemde bezwaar blijft bestaan: VC is nu zowel extra-
metrisch voor woordeinde, als zwaar in het mora-algoritme. Een tweede
mogelijkheid, voor zover we kunnen zien, is de finale (of enige) positie
in een voet als extrametrisch te markeren, maar het is niet moeilijk in te
zien dat dit in feite letterlijk de LCPR is.

Een ander probleem zou zich kunnen voordoen bij het tegenovergestel-
de van extrametriciteit: (+F)-toekenning. Hoofdklemtoon kan terecht
komen op de laatste lettergreep van een woord als tabak als die een uit-
zondering is op extrametriciteit, maar dat mechanisme helpt niet bij een
geval als menu, waarin de laatste lettergreep, extrametrisch of niet, inhe-
rent licht (.) is. Ook als we hieraan nog een mouw kunnen passen, lijkt
ons de conclusie dat een analyse voor het Nederlands in het kader van
Hayes (1985) weliswaar niet totaal onmogelijk is, maar niet leidt tot meer
inzicht in de klemtoonverschijnselen van deze taal, ook omdat (voorlo-
pig) nog de evidentie ontbreekt dat het Nederlands typisch geanalyseerd
zou moeten worden als een mora-taal in plaats van een syllabe-taal.
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4. BIJKLEMTOON EN VOCAALREDUCTIE

In de vorige sectie is het Nederlands opgevoerd als een kwantiteitsgevoelige
iteratieve taal. Zoals zal zijn opgevallen is op het eind naar aanleiding van
Hayes (1985) weliswaar de vraag besproken of het Nederlands rijmen of
mora's telt, maar is iterativiteit op zichzelf niet ter discussie gesteld. De
reden is dat naar onze mening iterativiteit van klemtoon voor het Neder-
lands te veel winst oplevert om zo'n discussie iiberhaupt aan te gaan:
een klemtoonregel die iteratief naar links werkt, levert automatisch een
trocheisch voetenpatroon op dat links van de hoofdklemtoon voor een
zeer groot aantal gevallen bijklemtonen op de goede plaatsen oplevert.
Men denke hierbij aan de volgende voorbeelden, met een even aantal
lettergrepen links:

(21) a. A
w s

As w
astro-naut
fono-loog
janu-ari
propa-ganda
para-maribo

A A
s w sw ...

ence-phalo-gram
ency-clope-die
ono-mato-pee
tsjecho-slowa-kije
paral-lello-pipedum

Als daarentegen hoofd- en bijklemtonen zouden worden behandeld met
aparte regels, een zogenaamde 'main stress firse-theorie zoals overwogen
voor het Nederlands in Booij (1981), Van Zonneveld (1982a) en Van der
Hulst (1984), zou op drie punten verlies worden geleden: zo'n analyse
voorspelt het bestaan van talen met ongebonden hoofdklemtoon en ge-
bonden bijklemtoon, die voor zover wij weten niet voorkomen; voor het
Nederlands zou daarnaast de generalisatie verloren gaan dat zowel hoofd-
als bijklemtoon gebonden is, en dat bovendien de dominantierichting
voor beide dezelfde is. Het belangrijkste punt van het 'main stress first'-
idee, namelijk dat in natuurlijke talen de hoofdklemtoon ligt aan de zijde
van het woord waar de regel begint te itereren, kan volgens ons onder-
vangen worden door terug te grijpen op het oude idee van Liberman &
Prince dat woordboomconstructie automatisch oploopt met voet-construc-
tie; hieruit volgt bijv. meteen een rechtsvertakkende woordboom zoals
van rododendron als in (13).

De meest uitdagende feiten echter voor een analyse met gebonden
iteratieve klemtoontoekenning liggen natuurlijk in voorbeelden met een
oneven aantal lettergrepen links van de hoofdklemtoon. Men denke
hierbij aan voorbeelden als die in (22):

b. /.\/\
w w s



(22) a. /\ b.
w s

fo-neem
pa-niek
sa-lami
co-rona
py-thagoras

w w s

I w ...
ve-nezu-ela
fo-nolo-gie
a-nako-loet
a-braca-dabra
la-bora-torium
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De voorspelling dat ook in deze woorden bijklemtoon vooraan ligt zou
goed kunnen zijn, maar is dat helaas slechts voor een deel van deze feiten:
in (b) ligt bijklemtoon vooraan, maar in (a) niet. Een foute voorspelling
voor (b) is dat de tweede lettergreep bijklemtoon draagt. De constatering
dat de woorden van (22) zich ritmisch anders gedragen dan voorspeld,
wordt bevestigd door mogelijkheden van reductie, zoals al eerder gecon-
stateerd in Neyt & Zonneveld (1982). Als we op grond van de feiten in
(21) observeren dat zwakke lettergrepen van voeten links van de hoofd-
klemtoonvoet kunnen reduceren, en deze eigenschap diagnostisch gebrui-
ken om zwakke lettergrepen te identificeren, blijkt dat de eerste letter-
greep in salami en de tweede en derde van abracadabra als zwakke letter-
grepen (in plaats van voeten) moeten worden aangemerkt.

We zouden in deze situatie kunnen overwegen om dan toch maar
voor 'main stress first' te kiezen, of om bijklemtoon van linksaf toe te
kennen (zoals bijv. gesuggereerd in Booij (1982) en Van Zonneveld
(1982a)), maar de essentie van het door ons hier verdedigde alternatief
is ons toch te veel waard: het verantwoordt direct de positie van hoofd-
klemtoon, van bijklemtoon in feiten als (21), en de relatie tussen deze
twee, samen te vatten als `gebondenheid'. We kiezen er dan ook voor
om de eigenschappen van (22) te laten volgen uit iets anders, liefst een
principieel en onafhankelijk gemotiveerd 'anders'. We zullen van onze
idean hierover nu een korte schets geven, waarbij we putten uit 'work
in progress' in het kader van Kager (in voorbereiding).

Op grond van een eerste beschouwing zou men het verschil tussen (21)
en (22) kunnen gieten in termen van hoofden van voet-structuur (sterke of
enige lettergreep): in (22) staan hoofden onmiddellijk naast elkaar, in (21)
niet. Zo'n analyse zou gebruik kunnen maken van het begrip 'clash'
van Liberman & Prince (1977); hoewel volgens ons Hammond (1984)
laat zien dat clash succesvol zou kunnen zijn op woordnivo, is ons geen
'clash-based' analyse bekend die ook generaliseert over ritmische aanpas-
sing boven woordnivo (zie bijv. Hayes (1984), en voor dit specifieke punt
Kager & Visch (1986a)). Andersom is het volgens ons echter wel zinvol
om te proberen de niet-'clash-based' analyse van Hayes (1984) voor frase-

I .. I
I
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nivo te generaliseren naar woordnivo. Deze analyse maakt gebruik van ad-

junctie van het volgende type:

(23) In ... X Y ... DTE adjungeer Y aan X

Volgens deze formulering is het volgende van belang voor adjunctie:
adjacentie van X en Y, en hoofdklemtoon (`DTE') rechts. Aanhechting

van Y aan X maakt verder Y per conventie zwak ten opzichte van X;
en tenslotte wordt de werking (23) ingeperkt door 'c-command' (of beter:
Hayes"maximality', waarop we hier niet te diep willen ingaan) van X over
Y.

Een analyse van Nederlandse fraseklemtoon met het bovenstaande als

basis is uitgewerkt in Kager & Visch (1986b). De ingredi6nten van regel
(23) komen zo overeen met onze behoeften voor de beregeling van
Nederlandse reductie dat het bijna onontkoombaar is om deze analyse tot
het woord nivo uit te breiden. Dat zou als volgt kunnen.

In woorden met een even aantal lettergrepen links van de hoofdklem-
toon, zoals onomatopee in (21), zou liefst niets moeten gebeuren, en de
adjunctie-analyse levert dat ook op: de eerste lettergreep heeft geen mo-
gelijke 'X' links om aan aan te hechten; de tweede lettergreep kan hooguit

vacueus worden aangehecht (net als de vierde) aan de linkerzuster; en aan-
hechting van de derde lettergreep naar links wordt geblokkeerd door de
afwezigheid van c-command. Tot zover gaat alles naar wens: ritmisch
welgevormde opeenvolgingen blijven intact.

In woorden met een oneven aantal lettergrepen links, zoals abracadabra
in (22), blijkt echter precies de werking van (23) onder woordnivo, zie

(24).

(24)

N /\ N A
s w s w s s w
abracadabra venezuela

De eerste lettergreep heeft geen mogelijkheid om links aan te hechten,

maar de tweede adjungeert aan de adjacente en c-commanderende eerste
lettergreep als zwak, verliest z'n klemtoon en wordt reduceerbaar.

Uit (24) is duidelijk dat deze procedure een tussenliggende represen-
tatie oplevert waarin de derde lettergreep overblijft in een positie die
identiek is aan die van de eerste lettergreep van salami in (22). Kenners

van de Nederlandse reductieliteratuur zullen bij deze overeenkomst onmid-
dellijk denken aan de `Janus-syllabe' van Van Zonneveld (1982b), dat
wil zeggen aan de observatie dat onmiddellijk voor hoofdklemtoon initiele

en derde lettergrepen veel op elkaar lijken qua reductiemogelijkheden, en
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als klasse moeilijker reduceren dan 'even' lettergrepen: reductie in de
gecursiveerde klinkers van foneem, toneel en fonologie is onderling verge-
lijkbaar, maar lastiger dan de reductie in de gecursiveerde klinkers van
astronaut, onomatopee, golgotha, molotov en fonologie.

Voor de aanhechting van deze syllabe is geen andere landingsplaats te
vinden dan de DTE zelf: tussen de tweede en derde lettergreep bestaat
immers geen c-command meer. We stellen voor deze adjunctie te laten
plaatsvinden via regel (25), die van hetzelfde type is als (23).

(25) In Y DTE adjungeer Y aan DTE
(waarin Y c-commandeert DTE)

De regel zelf zorgt voor outputs als in (26):

(26)

w/Ns
,A /\

w s s w w
foneem salami abracadabra

en de conditie op c-command voorkomt toepassing van de regel op de
tweede syllabe van januari en de vierde van onomatopee (hetzelfde volgt
uit 'disjunctieve ordening' van (23) en (25) via de 'elsewhere condition';
we laten dat hier verder zitten). In feite vertoont onze analyse van Neder-
landse reductie nu veel overeenkomsten met die van het Engels van Hayes
(1981), inclusief zijn 'postress' en 'prestress destressing', waarbij de hier
gegeven indeling in voeten vooral overeenkomt met suggesties gedaan voor
het Engels in Withgott (1982) en Prince (1983: 88), en voor het Neder-
lands door Booij (1982). Het komt ons voor dat metrische indelingen zoals
abra- cadabra en vene-zuela ook intuitief acceptabeler zijn dan (?)abra-
ca-dabra en (?)venezu-ela.

Een vraag van enige belang die hierna nog overblijft, is al eerder bespo-
ken in Neyt & Zonneveld (1982): waarom vindt in woordfinale lettergre-
pen geen reductie plaats? Belangrijk is om te constateren dat hun analyse,
d.w.z. reductie slechts in zwakke voeten, al snel gefalsifieerd kan worden
met reducerende syllaben rechts van de hoofdklemtoon in woorden zoals
alfabet, dnanas, jertizalem, etc. (tegenover hypothenUsa, mechisa, alba,
etc.). De moraal lijkt ons daarom dat woordfinale lettergrepen inderdaad
vanwege hun positie nooit reduceren. Er zijn al allerlei manieren om dit
in een analyse in te bouwen, en een daarvan zal in de volgende sectie
besproken worden.

4

w s
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Onze hierin gepresenteerde analyse van 'ontvoeting' als metrische ad-
junctie heeft de volgende eigenschappen. Ten eerste vormt hij een bescher-
ming van de iteratieve voetbouwanalyse in de goede zin van het woord:
ogenschijnlijk uitzonderlijke situaties worden door onafhankelijke mecha-
nismen verklaard. Ten tweede maakt hij gebruik van metrisch constituent-
schap in de vorm van voetstructuur (zie de rol van c-command). Ten derde
legt de analyse het juiste verband tussen posities en graden van reductie.
En ten vierde geeft hij naar onze mening een aantrekkelijke basis om te
generaliseren over ritmische aanpassing op frase-nivo en reductieverschijn-
selen (ontvoeting) op woord-nivo; met name is daarin aantrekkelijk dat hij
geen gebruik maakt van de verdachte notie 'clash'.

5. EVIDENTIE VOOR VOETEN

Tot nu toe hebben we prosodische categorieen als syllabe, voet en woord
niet anders gemotiveerd dan door klemtoontoekenning. De positie van
beklemtoonde lettergrepen bleek goed berekenbaar door vanaf de rechter-
rand van het woord lettergrepen in voeten onder te brengen. Als voeten,
waarover we het in deze paragraaf zullen hebben, inderdaad basiseenheden
van metrische representatie zijn, is de voorspelling dat ze kunnen inter-
acteren met andere (bijv. segmentele) fonologische regels, ondermeer
door daarvoor als domein te dienen. Direct na de introductie van voeten
heeft men vanzelfsprekend gezocht zowel naar dergelijke onafhankelijke
evidentie, als naar beperkingen op een theorie met voeten als domein. Zo
laat Kiparsky (1979) zien dat het voorkomen van de conjunctie 'op woord-
einde of voor onbeklemtoonde vocaal' op inzichtelijke wijze kan worden
vermeden door invoering van de context 'binnen een voet'. Aan de andere
kant doet Selkirk (1980b) pogingen de kracht van de theorie in te perken
door te laten zien dat de introductie van prosodische categorieen het
gebruik van `grenssymbolen' overbodig maakt.

Uit de literatuur is inmiddels een groot aantal analyses bekend dat de
voet als prosodisch domein hanteert (waaronder volgens ons de best ge-
motiveerde is Rappaport's (1984) analyse van vocaaldeletie in het Tibe-
rian Hebrew, waar als bijeffect klemtoonverschuiving altijd plaatsvindt
'binnen een voet'). Toch moet hierbij volgens ons een kanttekening wor-
den gemaakt. We dienen ons goed te realiseren welke eisen zijn te stellen
aan een echte voet-gebaseerde analyse. Gaat het bijv. om een regel waarvan
wordt beweerd dat hij 'binnen een voet' werkt, dan mag hij niet triviaal
kunnen worden geherformuleerd als opererend `tussen een beklemtoonde
en een onbeklemtoonde vocaal', of 'in/voor/na een sterke/zwakke positie',
etc. (zie voor dit punt ook de duidelijke uiteenzetting van Hammond
(1982)). De analyse moet telkens worden getoetst tegen een alternatieve
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analyse die slechts (sterke, zwakke, initi6le, finale, etc.) lettergrepen
noemt.

We zullen enkele processen van het Nederlands aldus op hun voet-
gevoeligheid testen. We behandelen achtereenvolgens vocaalreductie,
verhoging van e, schwa-reductie, i--gliding en verkorting van a in die volgor-
de. We vonden geen consonantische processen die ook maar de schijn van
voetgevoeligheid hadden, waardoor alle onderzochte regels sterk op elkaar
lijken en in elk geval een reductie-component gemeenschappelijk hebben.
Onze conclusie zal zijn dat geen ervan ondubbelzinnig in aanmerking komt
voor een voetgevoelige formulering.

In Neyt & Zonneveld (1982) wordt vocaalreductie als voet-gevoelig
opgevoerd, vanwege de beperking tot 'zwakke voeten'. Het cruciale aspect
van reductie dat zij aldus wilden verantwoorden is de immuniteit van de
laatste lettergreep van een woord. We hebben in paragraaf 4 laten zien dat
deze voorgestelde conditionering onjuist is, maar wellicht is een andere
voetgevoelige conditionering dat wel. De formulering die mogelijk in aan-
merking komt is 'nooit in de laatste voet', maar die zal beter moeten uit-
vallen dan 'nooit in de laatste lettergreep'. De enige positie waar een ver-
schil kan blijken is een niet-finale zwakke lettergreep in een finale voet.
Deze test veronderstelt dus de middelste lettergreep van een trisyllabische
voet (sww), ofwel een naar rechts geadjungeerde (Janus-)syllabe in een
voet van de vorm (w s(w)). Voeten van het eerste type kunnen in onze ana-
lyse alleen voortkomen uit aanhechting van een extrametrische lettergreep
aan een binaire voet. In de relevante positie treedt echter moeiteloos
reductie op: canada, panama, bungalow. De tweede soort positie is natuur-
lijk ook een reductiepositie: paniek, salami, abracadabra, etc. Een voet-
gebaseerde analyse is hier dus zelfs minder adequaat dan een syllabe-ge-
baseerde.

Een tweede regel is de verhoging van e tot i die optreedt in o.a. koreaan
(korea) en ideaal (idee). De segmentele omgeving van deze regel eist een
direct volgende vocaal, of eventueel een door hiaatdelging ingevoegde
glide, in welk geval hij als een voorbeeld van assimilatie te beschouwen is
(zie Trommelen & Zonneveld (1979)). Klemtoonconditionering is duide-
lijk, alleen is de vraag of de voet daarin een rol speelt. De distributie van
de omgevingen is als in (27).

(27) a. ocedan archeoloog
koreaan choreograaf
meteoor stereotiep
recreatie homeopatisch
irre6e1 irrealisme

europedan
apotheose
condoleance
napoleontisch
kameleontisch

b. rodeo
alinea
borneo
napoleon
jerobeam
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c. reactie d. feoddal deodorant e. chéops
theater theatraal theologie reamur
creatie leontien geometrie museum
reeel realisme realiteit dorothea
cleopatra pleonasme pejoratief galileo (galilef)

Net als vocaalreductie is de regel beperkt tot zwakke lettergrepen, links
en rechts van de hoofdklemtoon (DTE), resp. (a) en (b). Hoofdklemtoon
(e) en bijklemtoon (d) blokkeren, hoewel het laatste ook gevangen kan
worden door de observatie dat de initiele lettergreep (zie (c)) ook verho-
ging weerstaat (om wat voor reden dan ook). In finale lettergrepen kan
uiteraard niets uitgetest worden, omdat de omgeving voor verhoging een
volgende vocaal vereist. De conclusie is dat dit proces plaatsvindt in (niet-
initiele) zwakke lettergrepen, en niet in aanmerking komt als voetgevoelige
regel.

Van vrijwel dezelfde aard als de twee voorafgaande is de regel van
schwa-reductie, een proces dat schwa verder reduceert tot iets dat vaak
nul dicht benadert. De werking van deze optionele regel wordt bevorderd
door de context 'obstruent liquida-vocaal', wat een verband met syl-
labificatie doet vermoeden. Een aantal relevante taalfeiten zijn de volgen-
de:

(28) a. interésse asteroide b. interest c. geranium
tafereel anterieur asterix terrarium
macaroni intelligent interim politie
sigaret interferOn selderie karakter
materidal recupereren uterus konijn
literatuur cholesterol opera garage

interessant delibereren

Uit politie en macaroni blijkt dat ook uit reductie van voile vocalen ont-
stane schwa's met de regel mee kunnen gaan. Zowel de (verdere) reductie
van de initiele syllabe (geranium) als die van de `Janus'-syllabe (delibere-
ren) lijken ons in dezelfde mate moeilijker als die van de syllaben in ove-
rige posities, een verschijnsel dat al eerder ter sprake kwam in paragraaf 4.
De regel heeft geen kenmerken van voet-gevoeligheid, en werkt in zwakke
lettergrepen.

De drie tot nu toe behandelde regels werkten alle in zwakke lettergre-
pen: vocaalreductie in alle behalve de laatste, e-verhoging in alle behalve
de eerste, en schwa-reductie simpelweg in alle beschikbare. Een vierde
variatie op hetzelfde thema vinden we terug in de regel van i-gliding,
waardoor onbeklemtoonde i z'n syllabische eigenschappen verliest tussen
(meestal) een obstruent en een vocaal. Zie hiervoor bijvoorbeeld de feiten
in (29).



(29) a. graciéus
spatieer
aziaat
plagiaat
copieer

missiondris
rationeel
visionair
legionair
papiamentoe

bolividan b. bolivia
venetiaan venetie
enthousiasme azie
religieus regio
principieel opium
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De regel werkt niet in initiele positie (piano, viool, pianola, siamees), maar
behalve dat altijd in zwakke lettergrepen links van de DTE, zoals het
contrast tussen (a) (wel 'gliding') en (b) (geen 'gliding') laat zien. Dit kan
rechtstreeks zo geformuleerd worden, zonder tussenkomst van voeten.

De laatste regel van de vijf is qua taalfeiten, en daarmee ook qua formu-
lering, de meest onzekere. Het gaat hierbij om a-verkorting, een regel die
een (optioneel) verkortend effect heeft op lange a in elk geval in een sterke
positie links van de hoofdklemtoon, zie de gevallen in (30).

(30) kapitéin
paragraaf
januari
vaticaan
abonnement
acrobaat

anakolóet
katalysator
alabastine
amanuensis
materiaal
acrobatiek

arondissemént b.
catalogiseren
paarallellogram
abiturient
katholiciteit
animositeit

onomatopée
automatiseren
aromatiseren
matematiseren
materialiseren
karikaturaal

Behalve onder bijklemtoon lijkt de regel ook te werken onder hoofd-
klemtoon, maar dan onder zeer specifieke omstandigheden: nooit niet-
initieel (zie het contrast tussen de bij- en hoofdklemtoon van by. ma-
temátisch), en initieel alleen als de volgende syllabe reduceerbaar is (ca-
nada en krakatau vs. vacuum en radio). De vraag of de regel ook werkt
onder bijklemtoon zou beantwoord moeten kunnen worden
door feiten als onomatopee en automatiseren, maar onze intuities
hierover verschillen onderling nogal (lijkt de tweede a van matematisatie
meer op de eerste dan op de derde? zie verder gevallen als aromatisatie,
palatalisatie en karikaturalisatie). Tenslotte is de status van zwakke letter-
grepen uiterst moeilijk te bepalen, vanwege de concurrerende regel van
vocaalreductie: het is moeilijk onafhankelijk van reductie een oordeel te
vellen over verkorting in banaan, natuur, racks, paragraaf, literatuur,
administrateur, krakatau, etc.; in absoluut finale positie (canada) speelt
dan natuurlijk nog de onafhankelijke lengte van klinkers daar. Onder deze
omstandigheden is het onbegonnen werk dit verschijnsel hier te presente-
ren als cruciaal wel of niet voet-gevoelig. Mogelijke formuleringen zijn
bijvoorbeeld 'op sterke posities links van de DTE', 'altijd, behalve in de
DTE (tenzij onder speciale voorwaarden)', maar ook nog: 'in zwakke
voeten'. De feiten zijn echter te onduidelijk om hier een keuze uit te
maken.

niet-initiele
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We kunnen naar onze mening uit dit onderzoek naar vijf klemtoon-
gevoelige fonologische regels, die elk een vocaal in de focus hebben, in
elk geval de volgende conclusies trekken. Voeten in het Nederlands zijn
te motiveren als mechanisme voor het zoeken van klemtoonposities;
onafhankelijke evidentie buiten klemtoontoekenning is, op grond van de
door ons onderzochte verschijnselen, niet te verkrijgen. Dit kan zo toeval-
lig voor het Nederlands uitvallen, en onder dat gezichtspunt is zo'n ogen-
schijnlijk negatieve conclusie niet echt rampzalig. En we moeten natuur-
lijk ook altijd de mogelijkheid open laten dat verder onderzoek wel dege-
lijk voet-gevoelige processen aan het licht zal brengen. We hopen onder-
tussen wel een bijdrage te hebben geleverd aan de discussie over de crite-
ria waaraan zulke processen zullen moeten voldoen.

6. CONCLUSIES

In dit artikel hebben we ons uitvoerig bezig gehouden met Nederlandse
klemtoon: de toekenning van hoofd- en bijklemtonen, reductieverschijn-
selen, en fonologische processen afhankelijk van klemtoon. Mede op grond
van een bespreking van de relevante literatuur, hebben we een analyse van
Nederlandse klemtoon geschetst in het volgens ons best uitgewerkte kader
op het ogenblik voor handen: de metrische theorie van Hayes. Hoofdklem-
toon wordt toegekend binnen de laatste drie lettergrepen, rekening
houdend met de LCPR, lexicale specificaties voor extrametriciteit, fono-
logische syllabificatie-eigenschappen van de schwa, en het zwaarteverschil
tussen VV en VC. Reductie vindt plaats in zwakke lettergrepen, en wordt
gevoed door regels die metrische structuur kunnen herarrangeren onder be-
perkte voorwaarden. We hebben in onze voorstellen geen gebruik hoeven
te maken van een `zwaarteschaar of een 'mismatchconditie'. Binnen
het Hayesiaanse kader maakt onze analyse gebruik van voeten, maar we
hebben geen harde onafhankelijke evidentie kunnen vinden voor deze
prosodische categorie buiten klemtoonverschijnselen.
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