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Samenvatting 
in het Nederlands 

Het object van studie van de zinsfonologie is de verzameling van 
klankeigenschappen van verbonden spraak, i.e., van reeksen van woorden 
achterelkaar uitgesproken.l De afwisseling tussen beklemtoonde en onbeklemtoonde 
lettergrepen, de groepering van woorden in frases, en de identificatie van de 
relevante fonetische kenmerken, zoals toonhoogte er duur, behoren tot het 
onderzoeksdomein van deze tak van de taalkunde. 

Op grond van een analyse van de poëzie van de Italiaanse dichters Giuseppe 
Ungaretti (1888-1970) en Eugenio Mantale (1896-1981) heb ik in dit proefschrift 
een theoretisch model voorgesteld waarin de bovengenoemde zinsfonologische 
klankeigenschappen op een systematische manier worden verantwoord. De analyse 
heeft geresulteerd in een metrische definitie van de fonologische frase. De fonologische frase 
neemt in de Prosodische Hiërarchie de positie in tussen het prosodisch Jvoord en de 
intonatiefrase (vgl. Selkirk 1978, 1980): 

(1) Prosodische Hiërarchie 
fonologische zin 

I 
"intonatie-frasé 

fonologische frase 

I 
prosodisch woord 

I 
voet 

lettergreep 

Lettergrepen in een zin vormen voeten, voeten vormen prosodische woorden, 
prosodische woorden vormen fonologische frasen, enz.. Het metrisch definiëren 
van een fonologisch domein betekent dat de structuur van het domein uitgedrukt 
wordt in het aantal subdomeinen dat minimaal en maximaal voorkomt in het 

1 Prosodie is een andere term om deze klankeigenschappen aan te duiden. 
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betreffende domein. De metrische structuur van de voet is de meest grondig 
bestudeerde binnen de formele fonologie: afhankelijk van de taal bestaan voeten uit 
minimaal één lettergreep en maximaal drie lettergrepen. Uit het onderhavig 
onderzoek is gebleken dat niet alleen de voet maar ook het prosodisch woord en de 
fonologische frase in het Italiaans uit een minimaal en maximaal aantal subdomeinen 
bestaan. Dit resultaat is in tegenspraak met de huidige aanname binnen de 
zinsfonologie dat, met uitzondering van de lettergeep en de voet, domeinen geen 
maximale limiet kennen: domeinstructuren zijn n-air, niet binair of ternair. 

Drie standaardwaarden van de fonologische frase zijn uit het onderzoek naar 
voren gekomen. De gemiddelde structuur van de frase (de default frase) bevat vier 
lettergrepen waarvan één met frasale klemtoon, één met secundaire (= voet) 
klemtoon en twee zonder klemtoon. Het klemtoonpatroon van de frase zonder 
klemtoon correspondeert met het klemtoonpatroon van de default frase in het 
onderzochte Italiaanse corpus: sterk-zwak-STERK-zwak. De minimale structuur bevat 
drie lettergrepen waarvan één met frasale klemtoon en twee zonder klemtoon: zwak
S1ERK-zwak. En de maximale structuur bevat zes lettergrepen waarvan één met 
frasale klemtoon, één met voetklemtoon, één met primaire (= prosodisch woord) 
klemtoon, en drie zonder klemtoon: sterk-zwak-sterk-zwak-STERK-zwak. Vergelijk 
het klemtoonpatroon in due Montenegro. 

Deze metrische patronen van de fonologische frase zijn dusdanig dominant in de 
poëzie van Ungaretti en Mantale dat ik ze heb gedefiniëerd in de vorm van abstracte 
mallen (templates). De mallen lijken boven op de woorden gelegd te zijn, of anders 
gezegd, de woorden van de taal vullen de lege gaten (templatic positions) van de 
mallen. Hoe de woorden de posities vullen hangt af van de fonologische kenmerken 
van de woorden. De eerste lettergreep van het woord klemtoon zal in de regel een 
sterke positie in een mal vullen. Sprekers van het Nederlands weten dit, anders 
zouden we het grapje je legt de klemtoon verkeerd niet begrijpen. 

De abstracte mal is geïntroduceerd door Ito (1986) om de formele patronen van 
de lettergreep in het Japans vast te leggen. In het onderhavige proefschrift behelzen 
de mallen niet alleen de formele patronen van de lettergreep in het Italiaans, maar 
ook de formele patronen van de voet, het prosodisch woord en de fonologische 
frase in deze taal. 

De relatie tussen de metrische kenmerken van de abstracte mallen en de metrische 
kenmerken van losse woorden enige flexibiliteit. Een belangrijk deel van dit 
proefschrift betreft de formalisatle van de grenzen aan deze flexibiliteit. De 
Optimaliteitstheorie die ontwikkeld is door de Amerikanen John McCarthy, Alan Prince 
en Paul Smolensky, en die sinds 1993 in omloop is, blijkt uitermate geschikt te zijn 
om tot zulke formaUsaties te komen. Een verzameling mogelijke kandidaten 
passeren een reeks van condities/beperkingen (constraints) die hierarchisch 
gerangschikt zijn; de kandidaat die het beste voldoet aan de vastgestelde 
beperkingen wint, d.w.z., deze kandidaat wordt daadwerkelijk gerealiseerd. In de 
Optimaliteitsvariant ontwikkeld in dit proefschrift, worden correspondenties 
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(!llatchings) tussen de (distinctieve) metrische eigenschappen van losse woorden 
(textual inpu~ en de metrische structuren van de fonologische domeinen (temptatie 
jnplll) door een hiërarchie van constrafnis gewaardeerd. 

Verschillende motieven liggen ten grondslag aan de theoretische stellingname om 
iexiual inputs van temptatie inputs te scheiden. Een eerste motief is economisch van 
aard: aangezien woorden en frasen veelal dezelfde metrische patronen vertonen ligt 
het voor de hand om niet ieder woord of iedere frase apart te voorzien van een 
metrische structuur. 

Een tweede motief is dat (bepaalde) metrische kenmerken van losse woorden 
onderdrukt kunnen worden door de metrische structuren van de mallen. Alternantie 
van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen is één van de belangrijkste 
kenmerken van de metrische mal. Als nu twee woorden op elkaar volgen waarvan de 
beklemtoonde lettergrepen te dicht op elkaar volgen dan dreigt deze alternantie 
verstoord te worden. We hebben te maken met een stress clash. Zo'n botsing wordt 
voorkomen door één van de twee klemtonen niet te realiseren, of door één van de 
twee klemtonen te verplaatsen naar een andere lettergreep. Bijvoorbeeld, in de frase 
álgemecn aanvaard hebben de lettergrepen al en vaard sterke klemtoon. Maar wanneer 
algemeen los uitgesproken wordt, of in een andere zinscontext, dan ligt de klemtoon 
op de laatste lettergreep: algemeen. De tegenovergestelde situatie ontstaat wanneer een 
reeks onbeklemtoonde lettergrepen op elkaar volgen. Dit wordt een stress Iapse 
genoemd. Opnieuw zorgt de metrische mal ervoor dat de gewenste alternantie van 
beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen wordt gerealiseerd. Dat wil zeggen, 
een accent wordt toegekend aan een onbeklemtoonde lettergreep. In dit proefschrift 
worden de klassieke stress clash en stress Iapse verschijnselen behandeld volgens de 
Optimaliteitstheorie: een schending van een PARSEER -beperking (PARSE constrain~ 
betekent deletie van lexicale (metrische) kenmerken (vgl. het niet-realiseren van een 
woordklemtoon), en een schending van een VUL-beperking (FILL constraint) 
betekent toevoeging van metrische kenmerken (vgl. het toekennen van een accent 
aan een onbeklemtoonde lettergreep). 

Een derde motief om abstracte metrische mallen te scheiden van de (distinctieve) 
metrische .kenmerken van woorden en frasen ligt besloten in de hypothese dat niet 
alleen het Italiaans, of het Italiaans van de twee dichters, gekenmerkt wordt door 
~en metrische structuur van fonologische domeinen, maar dat dezelfde of 
vergelijkbare mallen ook voor andere natuurlijke talen geldig zijn. Dit voedt de 
Universele-Grammatica gedachte van de theoretisch taalkundige. 

Naast de metrische definitie van de fonologische frase, en de formalisatle van 
metrische structuren in mallen, wordt in dit proefschrift een ander theoretische 
voorstel gedaan dat crudaal afwijkt van de standaard benadering binnen de 
generatieve zinsfonologie. In tegenstelling tot het (vroeg-)Chomskiaanse T-model 
van de grammatica, waarin de fonologie en de semantiek gezien worden als 
(tweederangs) componenten die de syntaxis interpreteren, stelt dit proefschrift voor 
dat de (zins)fonologie een autonome component vormt die weliswaar kan 
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communiceren met de syntaxis (én met de semantiek en de pragmatiek), maar die 
niet afhankelijk is van de syntaxis. De aanname binnen de Prosodische Fonologie is 
dat de syntactische oppervlakte-structuur vertaald wordt in fonologische fraseri. 
Verschillende voorstellen zijn gedaan betreffende de relevante syntactische 
informatie: grenzen van syntactische constituenten, syntactische relaties tussen 
constituenten, of de adjacentie van syntactische constituenten vormen de basis van 
de syntaxis-naar-prosodie vertaling. Deze drie benaderingen voorspellen echtermaar 
een deel van de fonologische observaties. Fonologische frasering blijkt in hoge mate 
afhankelijk te zijn van niet-syntactische informatie, zoals van het aantal lettergrepen 
waaruit woorden bestaan. 

In het nu volgende zal ik koh uiteenzetten welke onderzoeksmethoden zijn 
gebruikt en hoe het proefschrift is onderverdeeld in hoofdstukken. 

Het onderzochte corpus beslaat 162 gedichten van Ungaretti met een totaal aan 
2565 versregels, en 118 gedichten van Mantale met een totaal aan 2744 versregels. 
De gedichten van Ungaretti hebben een vrije versvorm, de gedichten van Mantale 
een (voornamelijk) gebonden versvorm. Alle gedichten zijn geparseerd in 
fonologische frasen volgens het syntactisch algoritme zoals voorgesteld door Hayes, 
Nespor en Vogel. De resultaten van deze parsering zijn statistisch verwerkt (zie 
Appendix C). De toegekende fonologische frasen zijn uitgedrukt in het aantal 
lettergrepen (metrische posities) dat ze bevatten. De uitkomst van deze parsering is 
vergeleken met een parsering die is toegekend door een vijftal luisteraars aan een 
subcorpus van de gedichten. Dit subcorpus bestaat uit opnames van dè dichters die 
hun eigen gedichten voordragen. 219 versregels van Ungaretti en 304 versregels van 
Mantale zijn op deze manier geanalyseerd. De statistische vergelijking van de twee 
parseermethodes is weergegeven in Appendix D. Zowel de syntactisch gebaseerde 
parsering als de empirisch getoetste parsering hebben bijgedragen t~t de metrische 
definitie van de fonologische frase. In Appendix E staat de metrische parsering van 
het subcorpus, zoals door de luisteraars toegekend. 

Na een inleidend hoofdstuk, wordt in hoofdstuk 2 een overzicht gegeven van (1) 
de syntactisch gebaseerde theorie van fonologische frasering van Nespor & Vogel, 
(2) de problemen die deze theorie geeft voor wat betreft de verantwoording van een 
aantal fonologische processen in het Italiaans, (3) de theoretische principes van de 
metrische fonologie, (4) de klemtoonkenmerken van het Italiaans, (5) de 
versificatieprincipes van de Italiaanse poëzie, en (5) de in dit proefschrift gevolgde 
onderzoeksmethode. 

In hoofdstuk 3 is de analyse van de gedichten gegeven. Per type 'versregel is de 
ongemarkeerde fonologische frasering bepaald. Vervolgens zijn de gemiddelde, de 
minimale en de maximale fonologische frase gedefiniëerd. Het hoofdstuk behandelt 
verder het fonologisch gedrag van verschillende syntactische configuraties, het 
fonologische gedrag van botsende klemtonen of ontbrekende klemtonen, en de 
niet-fonologische kenmerken van metrisch gemarkeerde fonologische frasen. 
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In hoofdstuk 4 worden de metrische kenmerken van Italiaanse woorden 
'behandeld, en worden de metrische patronen die beschreven zijn in hoofdstuk 3 
geformaliseerd in metrische mallen. 

Hoofdstuk 5 geeft een Optimaliteits-theoretische analyse van de correspondentie 
·tussen metrische mallen en metrische kenmerken van woorden. Verschillende 
· fonologische verschijnselen worden behandeld op lettergreep-, voet- en 
_ woordniveau. 

Hoofdstuk 6 gaat over de minimale structuur, en hoofdstuk 7 over de maximale 
structuur van de fonologische frase. Metrisch subminiJJJale en metrisch supramaximale 
frasen worden verklaard op grond van specifieke interacties tussen de fonologie aan 
de ene kant, en de. syntaxis, semantiek, pragmatiek of versificatie aan de andere kant. 
Speciale aandacht wordt gegeven aan imperatieven, vocatieven, deictische elementen, 
opsommingen, complexe preposities, morfologisch complexe woorden, syntactische 
vooropplaatsing, langzame spraak, begin- en eindregels van strofen, enjambement, 
en het prosodisch verschil tussen korte en lange versregels. 

Hoofdstuk 8 gaat over het gedrag van Italiaanse woorden die finale 
woordklemtoon hebb.en. Om tot de gewenste alternantie van sterke en zwakke 
lettergrepen te komen, hoort op zo'n finale sterke lettergreep een zwakke lettergreep 
te volgen. Afhankelijk van de positie in de frase kan aan deze wens op verschillende 
manieren worden voldaan. 

In hoofdstuk 9 wordt de metrische structuur van de fonologische frase gebruikt 
om de versvormen van Ungaretti en Mantale te analyseren. In plaats van de 
traditionele metriektermen, zoals versvoet en colon, wordt een definite van de 
versregel gegeven in termen van metrische gedefiniëerde fonologische frasen. Een 
metrisch gebonden gedicht van Mantale en een metrische ongebonden gedicht van 
Ungaretti zijn volgens de in het proefschrift voorgestelde te111plate-and-constraint 
methode geanalyseerd. 

De conclusies staan in hoofdstuk 10. 


