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Samenvatting (Summary in Dutch)

In dit proefschrift bespreek ik een aantal facetten die direct of indirect te maken
hebben met het fonologische woord in het Tilburgs. Een centraal punt van aandacht
hierbij is de nuttige kruisbestuiving tussen een restrictief theoretisch kader zoals
Government Phonology  enerzijds en taaldata uit het dialect van Tilburgs anderzijds.

Na een inleidend hoofdstuk, waarin onder meer informatie gegeven wordt
over de dialectologische achtergrond van het Tilburgs en een tweede hoofdstuk,
waarin de relevante aspecten van de theoretische kaders uiteengezet worden, zal de
analyse van diftongen en pseudo-diftongen het belangrijkste onderwerp zijn van
hoofdstuk 3. Ik laat zien dat er in het Tilburgs een verplichting bestaat, FINAL-C
geheten, om het fonologische woord – in dit geval, het woord zonder inflectionele of
andere affixen – te laten eindigen in een medeklinker die zich bevindt in een
structurele medeklinkerpositie in de lettergreep (cf. McCarthy 1993). Dit komt onder
meer tot uiting in het feit dat in het Tilburgs diftong-achtige constructies vooral aan
het woordeinde voorkomen en vrijwel nooit binnen in een woord terwijl dat bij
monoftongen juist omgekeeerd is. Deze complementaire distributie verklaar ik door
te verwijzen naar deze verplichting om in een medeklinker te eindigen. Deze
diftong-achtige sequenties bestaan immers onder meer uit een weinig sonoor,
medeklinker-achtig laatste deel, de glijklank of half-klinker /i/, /y/ of /u/. Als we
aannemen dat dit tweede deel in het Tilburgs dus een medeklinker is, die ook een
medeklinker positie in de lettergreep inneemt, is de distributie voor een deel
verklaard. Uiteraard is FINAL-C niet de enige factor hierin: thema’s zoals ‘wat kan er
in een medeklinker-achtige positie staan’ en ‘in welke positie willen half-klinkers
het liefste staan’ zullen ook een rol spelen in de analyse. Andere onderwerpen die in
dit hoofdstuk aandacht krijgen zijn de interpretatie van mogelijke uitzonderingen op
FINAL-C in dit dialect. Ik beweer dat het feit dat functiewoorden, uitroepen en
interjecties vaak wel op een klinker eindigen en dus niet tegemoetkomen aan FINAL-
C, verklaarbaar is uit de veronderstelling dat deze woorden in fonologisch opzicht
geen echt woorden vormen. Ook de vorm /Au/ wordt besproken: in vergelijking met

bijvoorbeeld /Ei/ komt deze vaker voor een medeklinker, dus binnen een woord,
voor. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat, in tegenstelling tot /Ei/ en /œi/,

er geen klinker is waarmee /Au/ kan wisselen zonder dat er grote veranderingen in
het hoofd van de sequentie (de /A/) plaatsvinden. Van een aantal woorden wordt
duidelijk gemaakt dat het hier wel uitzonderingen betreft: dit zijn leenwoorden uit
het Frans. Deze eindigen op een /i/. Dit zijn uitzonderingen omdat ik FINAL-C
definieer als betrekking hebbend op niet alleen medeklinker segmenten maar ook
medeklinker posities. Deze Franse leenwoorden eindigen weliswaar in een /i/ maar
deze bevindt zich niet in een medeklinker-positie. Het onderwerp van deze
leenwoorden vormt aanleiding tot een discussie over het begrip sonoriteit binnen
GP.

FINAL-C is een controversieel idee: het is immers precies tegengesteld aan
het belangrijke principe dat lettergrepen het liefst juist niet op een medeklinker
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uitgaan. Dit controversiële karakter maakt het extra belangrijk met feiten te komen
uit andere delen van de Tilburgse fonologie als ook uit andere talen en dialecten
waarin FINAL-C een rol lijkt te spelen. Zo wordt FINAL-C in dit hoofdstuk
geïllustreerd aan de hand van het Engels, de taal waarvoor FINAL-C destijds
‘ontdekt’ is, het Tunica, het Lardil en Germaanse dialecten zoals Standaard
Nederlands, Maasbrachts en Groningen Nederlands. We kunnen op een taalkaart van
een aantal Nederlandse dialecten een patroon ontdekken waaraan wederom de
werking van deze verplichting op te merken valt: in een aantal dialecten ziet men
diftong-achtige constructies vaker optreden aan het eind van een woord dan
woordintern. Als conclusie van dit hoofdstuk kunnen we onder andere stellen dat het
hier de bestudering van de taalfeiten is, die een impuls geeft aan een theorie. Dat wil
zeggen: in GP speelt FINAL-C vooralsnog geen rol. Dit hoofdstuk laat zien dat er
ook binnen GP aandacht moet komen voor de vraag naar wat het betekent dat een
woord-finaal segment moet staan in een onset positie.

In hoofdstuk 4 is de representatie van de fonologische eigenschap
ongespannenheid  en de gevolgen hiervan voor de analyse van het klinkersysteem,
het voornaamste onderwerp. Ongespannen klinkers worden vaak op een duidelijk
omschreven, specifieke manier geanalyseerd in GP. Deze kijk op ongespannenheid
kan worden getypeerd door het gegeven dat hoofdigheid, die bij gespannen klinkers
onderscheidingen van plaats weergeeft, bij ongespannen klinkers ontbreekt.
Gespannen /e/ kunnen we bijvoorbeeld representeren door de combinatie van twee
elementen, A (‘openheid’) en I (‘voorheid’),  (A,I), waarbij het element I hoofd is en
daarom onderstreept. Dit wil zeggen dat (in dit betreffende, denkbeeldige
taalsysteem) /e/ een open versie is van een voor-klinker. In dit zelfde taalsysteem
zou een /æ/ gerepresenteerd kunnen worden door (A,I): een voor-versie van een
fundamenteel open klinker. Bij ongespannen klinkers is centraliteit altijd het
belangrijkste en dus het hoofd van de combinatie: hoofdigheid is dus niet
beschikbaar om verschillende plaatsen te onderscheiden bij klinkers; het wordt
immers al gebruikt om aan te geven dat het een ongespannen en niet een gespannen
klinker betreft. Hierdoor zijn bij ongespannen klinkers minder verschillen in plaats
te onderscheiden dan het geval is bij gespannen klinkers. Ik laat zien dat door deze
specifieke wijze waarop GP ‘ongespannen’ ziet en de structuur van het taalsysteem
in kwestie, de Tilburgse kinkers /I/, /Y/, en /U/ niet kunnen worden gerepresenteerd
als middenklinkers maar dat ze gerepresenteerd moeten worden als hoog. In andere
woorden, ik beweer dat de GP theorie me dwingt tot het aannemen van een ‘High-
Vowel analyse’, HV, in plaats van een ‘Mid-Vowel analyse’, MV. Aangezien een
keuze niet op een andere wijze gemaakt lijkt te kunnen worden – klinkerwisselingen,
noch taalverwerving of fonetiek bieden doorslaggevende argumenten voor de ene of
de andere analyse – blijkt de restrictieve visie van GP dus een voordeel te zijn. Ik
laat zien dat een dergelijke (HV) analyse aannemelijk is, vooropgesteld dat men
genoemde klinkerwisselingen niet als pure ongespannen-wording maar als apofonie
of umlaut ziet. Voor beide van deze analyses zijn argumenten maar ik kies
uiteindelijk toch voor een umlaut analyse voor het Tilburgs.  Een conclusie van dit
hoofdstuk is onder meer dat het kijken door een specifieke theoretische ‘bril’,
bepaalde analyses uitsluit, waardoor verder onderzoek gestimuleerd wordt.
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Hoofdstuk 5 heeft als onderwerp morfofonologie. We zien in dit hoofdstuk op welke
manier de analyse op basis van FINAL-C te maken heeft met de afspiegeling van de
morfologie in de fonologie: er zijn meerdere niveaus binnen een woord en het blijkt
dat FINAL-C alleen relevant is voor het binnenste deel van het woord: het woord
zonder eventuele inflectionele of derivationele affixen. Het probleem is dat deze
FINAL-C analyse op het eerste gezicht niet te combineren lijkt met een, op zichzelf
voor de hand liggende, ‘Gesloten Lettergreep Verkorting’ (Closed Syllable
Shortening) analyse van verkorting van lange, ongespannen klinkers voor
inflectionele en derivationele suffixen in dit dialect. Ik beweer dan ook dat de
wisseling in het Tilburgs tussen lange en korte ongespannen klinkers niet een gevolg
is van ‘Gesloten Lettergreep Verkorting’ maar van de onmogelijkheid van een hoofd
van een nucleus om meer dan één afhankelijke positie te ‘fiatteren’. Dit wordt
gecombineerd met het voorstel dat talen verschillen met betrekking tot welke
domein-finale lege nuclei gefiatteerd worden. Het lijkt zo te zijn dat in het Tilbugs
de buitenste domein-finale lege nucleus wel maar de binnenste domein-finale
nucleus niet gefiatteerd wordt. Deze lege nucleus moet dus op andere wijze zijn
bestaansrecht krijgen: dit blijkt onmogelijk als de voorgaande klinker lang is. Als de
klinker verkort wordt, kan dit wel. Ook hier duwt de theorie me als het ware een
andere kant op dan in eeste instantie verwacht wordt: een analyse van
klinkerverkorting op basis van ‘Gesloten Lettergreep Verkorting’ lijkt voor de hand
liggend maar blijkt niet te werken. Een alternatieve analyse biedt niet alleen
uitkomst maar vergroot daarbij inzicht en verder begrip in fiatterings-mechanismen
en verschillen tussen woord-domeinen in het Tilburgs en in het algemeen.

In hoofdstuk 6 kijken we naar ambisyllabiciteit. Waar we in een eerder
hoofdstuk hebben gezien dat de GP visie op ongespannenheid vergaande
consequenties heeft voor de analyse van het klinkersysteem, komen we in dit
hoofdstuk in aanraking met een andere consequentie van de bijzondere
eigenschappen van ongespannenheid. Ik behandel in dit hoofdstuk namelijk het
probleem van de ogenschijnlijk moeizame combinatie van het gegeven dat
ongespannen klinkers door een medeklinker gevolgd moeten worden in dezelfde
lettergreep met de, door velen aangehangen, GP analyse van fonetisch woord-finale
medeklinkers als medeklinkers in een onset positie. Als oplossing voor dit probleem
wordt in dit hoofdstuk voorgesteld dat woorden die eindigen op een lettergreep met
een ongespannen klinker en medeklinker, structureel, onderliggend eindigen op een
ambisyllabische medeklinker, gevolgd door een lege nucleus. Uiteraard kan men
slechts woordfinale ambisyllabiciteit als mogelijke structuur accepteren, als men het
concept ambisyllabiciteit in het algemeen verdedigbaar vindt. In dit hoofdstuk
betoog ik dat de notie ambisyllabiciteit,  gerepresenteerd als geminatie, een volledig
‘normale’ notie is en niet controversieel zou moeten zijn. Voor het Nederlands wordt
al door diverse mensen (cf. bijvoorbeeld Van Oostendorp 2000, Zonneveld 1993)
aangenomen dat een woord-finale medeklinker na een gespannen klinker in de onset
staat van een lege nucleus. Ik stel in dit hoofdstuk voor om alle woord-finale
medeklinkers, ook die na een ongespannen klinker, te representeren in de onset van
een lege nucleus. Er valt aan te tonen dat problemen die aan deze woord-finale
ambisyllabiciteit-analyse lijken te kleven, oplosbaar zijn: Final Devoicing – het
fenomeen dat stemhebbendheid aan het eind van een lettergreep  niet mogelijk is – is
niet onverenigbaar met woord-finale ambisyllabiciteit, hoewel dit in eerste instante
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wel het geval lijkt te zijn. Van klemtoon beweer ik in dit hoofdstuk dat het probleem
niet zo zeer ligt in het uitzonderlijke van deze woordfinale structuur maar dat het
meer zo is dat er een verschil is in klemtoon tussen tweelettergrepige en
drielettergrepige woorden. Ik kan daar geen verklaring voor geven maar laat zo wel
zien dat dit op zichzelf geen probleem is van woord-finale ambisyllabiciteit. Ik geef
dus in dit hoofdstuk een oplossing voor een probleem dat veroorzaakt wordt door het
toepassen van een bepaald theoretisch kader op gegevens uit een dialect, namelijk
het probleem van de noodzaak voor ongespannen klinkers om gevolgd te worden
door een medeklinker in dezelfde lettergreep in combinatie met de representatie van
een woord-finale medeklinker in de onset van een lege nucleus. Ik laat zien dat ik
voor de oplossing van dit probleem – de analyse van woord-finale consonanten na
ongespannen klinkers als ambisyllabisch – noch de theorie minder restrictief hoef te
maken noch iets anders ‘extra’s’ nodig heb. Ik suggereer daarmee dat ook hier het
toepassen van GP op, op het oog, weerbarstige feiten ons niet dwingt tot het
verminderen van de restricties van de theorie maar ons juist extra mechanismen
biedt, die er weliswaar al waren maar waarvan het bestaansrecht betwijfeld werd, nl.
ambisyllabiciteit.


