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t4
en
betoogt dat flexie altiid semantisch regelmatig is'
paratligma voor tle O"1O:llil:':^""n meervoudsvornt'
1...1 het opnemen van éÓn
0n hct
rrfa'tutitf, een verleden-ti1ds-vorm etc in een grammatica voldoeDde

'Ten gevolge hiervar is

een compaÍatief,

""o

opgovenvanb.v.alleverschillendebetekenissenvanallewoordenop.schdpinecn.verklaÍend
"
woordenboek' niet overbodig

is ten opzichte van derivatie' en dat
Daamaast merkt De Groot op dat l1exic altijd perifeer
hetonderscheiddusnuttigisomrestrictiesopaffixvolgordetevelantwoorden'
tonen dat zc allobei
wie heeÍt er nu geli.jk, s'chultink of De Groot? Ik zal proberen aan te
muar nict
ónderscheiden,
wel worden
een beetje gelijk hebben. Flexie en derivatie moeten
,^+ derivatie'
,t^.i"^tio
flof
met
Hqt
overeenkomsten
vertonen
vorÍnen van flexie

;A;i#:;lr,ï"p"rlo"
;#ffi;;';;ilï;
ffi;ïöË;:;;;J;.p;r.

k

\
I -^l
eigenschap
de oiconcchqn
zal iL Ào
r-- i-L^-^-+^
fl--i^',nmadc basrs
h
- dat
de
inherente-flexievormen

n-,:^
r- -^zosenaamde inherente_flexie. rn par.

2

3 aan de orde komt

r :..
-^4'
^r
in par'
betoogd
^ er
kunnen voÍïnen voor verde;e woordvorming. Toch blijkt, zoals
par'
5
In
flexie'
inherente
en
derivatie
tussen
worden
onderscheid gemaakt te moeten
en
flexie
tussen
worden dan de conclusies getrokken ten aanzien van het onderscheid

derivatie in het Nederlands.

2. Inherente flexie
Het
kunnen we onderscheiden tussen twee soorten: inherente en contextuele'
persoonsvorde
hier
aan
Ik
denk
taatste typ" wordt bepaald door de §yntactische context.
van
*"n ,ur'h"t werkwoord, waaÍin persoon en getal wordl uitgedrukt, en de verbuiging
met
een zuiver structunomina
van
naamvallen
de
Ook
gebruikte
adjectief.
het attributief
geen morfoloreel kaÍakter horen hierbij,'maa. dere vinden in het hedendaags Nederlands
desbetreffende
het
aan
toe
betekenis,
geen
eigen
voegt
gische expressie. Dit ,ypï n *1"
syntactische context'
ivoord. In-herente flexie àaarentegen wordt niet afgedwongen door de
van nomina'
meervoudsvoÍming
en heeft een eigen betekenisbijàrage. Ik denk hier aan
deelwoorverleden-tijdsvormen,
de
en
comparatief- en superlatiefvormen van adjectieven,
werkwoorden.
van
den en infinitieven

Bij flexie

Als we zeggen dat inherente flexie niet wordt afgedwongen door de syntactische
heeft' Als -'
context, wil dat niet zeggen dat inherente flexie geen syn-tactisch-e leleyantie
.""*óídig nomen gebruiken in subjectspositie, dan hgeft dat consequenbijvoorbeetd
meervoudige
""n
ties voor de persoonsvorm: Maar eén dergelijke consequentie is indirect:
door
coördinatie;
ook
maar
meervoudsvorming,
subjecten *ordin niet alleen gecreëerd door
is' zoals
meervoudig
of
gezien
enkelvoudig
semantisch
het
,íU3"r,
*u* h"t om gaat is of
de volgende voorbeelden laten zien:

(1) Veel vruchten zijn / is gezond

De sinaasappel en de citroen komen beide uit Spanje

derivatie horen
Bovendien hebben ook woordvormingsproces§en die ondubbelzinnig tot
deverbale -ingmaakt
Zo
consequenties'
iyntactische
zijn,
omdat ze woordsoortveranderend
hun syntactiin
de
lidwoord
het
affigering niet-neutrale nomina die als-bepaald lidwoord
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'syntactische relevantie' is geen goed cnterium
sche context vereisen. Met andere woorden:
om flexie af te bakenen van derivatie'

Hethiervoclrgestel<leverschiltussen<letweesoortenflexielaatZichillustrerenaande

handvanmeervoudsvormingbijnominategenovercliebijverba.Alsveecnmcervoudig
de betekcnis niet:

de
blijft we"liswaar de woordsoort onverandcrd' maar
,mcer dan cen, wor«It toegevoegd. Meervoudsvorming bij nomina komt dan ook
betekenis

nomen maken, dan

opecnaanta}puntenovereenmetwatwcbijr]erivatieàantrcfÍbnvoorwàtbetreftde
verhoucling tussen basiswoord en algeleid woord'

ni"t ieder nomen ecn bijbehorende meervoudsvorm. nct
om te beginnen heeft lang
-kan
c)ndcr mcer de

werken op ieder potentiecl basiswoord
zoals ecn aI-lcidingsproces niet
meervoud (Sassen i992):
geen
hebben
nomina
soonen
volgende

\-)

stofnamen:
vcrzamcl-ingen:
abstracta:
talen:
gebeurtenisscn:

overige:

bloed, drop, hooi, wol
kroost, rommel, vee
aandacht, arbeid, bedrog, geluk
Duits, Frans, Latijn, Nederlands
gepraat, val, verraad
bluf, chaos, Pech, Publiek, willekeur

Indctweecieplaatszijnervcelmeervoudigenominametecnonvoorspelhaarbetckeniziin qua betekcnis:
,orp"",, z.als ook veel afgeleide woorden niei volledig regelmatig

(van bestaan)'
(3) letteren (Facttlteit der Letteren'), vaderen ('voorvaders')' middelen
Zcnuwen(dczcnuwenhebben),bocken(financióleadministratie),grocten(.doehcmde
grocten')

aan geprefigeerde
veel afgeleidc woorden hebben geen grondwoord; denk bijvoorbecld
nomina dic
pluralia
cr
ook
zijn
Evenzo
werkwoorden als lteginnen en verSeten'
-9ll'*'
waa"Ívan
164),
Trommelen 1993:
alleen in de meervoudsvorm voorkomen (zie De Haas en
hier enkele voorbeelden:

(4)Ardennen,capriolen,conserven,Engelsen,Fransen,hoofdbrekens,hurken,ingewanden,
lao*e.ón, ledematen,- lendenen, lotgevallen, manschappen, notulen'

.+

inkomsten,

personalia, waterlanders

Bdderivatieissomssprakevanconcurrerendeaffixen;zoisereenaantalsuffixen
nominali-

en ook de deadjectivische
beschikbaar om vrouwelijke persoonsnamen rc maken,
Bij de vervoeging van werkelkaar.
met
-re
concuÍreren
serende suffixen -iteit, -heid en
g",ur (contextuele flexie) vinden we daarentegen geen suffixconwoorden voor persoon

",
beide tijden en alle personen
currentie: bij alle we.k*oíd"n is het meervoudssuffix voor
-, voor de 2el3e pefsoon
hetzelfde:
werkwoorden
-en, en in het enkelvoud is het bij alle
Meervoudsvorming bij nomina is in dit
enkelvoud tegenwoordige tiid,
"r'*o"rs'nul',.
concufferende meervoudssuffixet, -en en -s, en daarnaast
opzicht ds dàvatie:
"r"r4n"*""
personalia)'
aantal leensuffix"n (ut. in bij voorbeeld musici' musea'
nig
""n
kunnen gedaan worden voor compaÍatief- en superlatiefvorvergetijkbare observaties

l6

ming. Zo ontberen hele klassen acljectieven ctcrgelijkc vormen: adjectieven mcI ecn
'verstcrkend' prcÍix als in doodziek en kerngezon.d. absolute ad.iecl.ieven
trls overletlen, en

relationcle adjectieven als buitenechtelijk en presidentieel. Ook hcel'r ecn comparaliefvorm
'a.ls beter dc idiosyncratische betekenis 'weer gezond,.
Het vormen van de verleden ti.jd van werkwoorden is eveneens inherente llexrc. Ook
hier zien we dat cr een aantal concurrerendc procódés is om dergclijke vurmen tc crcëren:
suÍligering dan wel klinkerwisseling, waarbij er ook nog cen aantal-typen klinkerwisseling
te onderscheidcn zijn. Dalzelfde geldt voor de vorming van voltooide àeelwoorden.
Tcgenwoordige en voltooide deelwoorden lijken ook op <lerivatie voor wat betrel't
idiosyncratische betekenissen: talloze declwoorden hebben ,r.r'n unr,,u.rpelbaar betekenisaspectl een paar voorbeelden:

(.5) tegenwoordige deelwoorden: ontzettend, razentl, woedcnd.
uitstekendl

stuitend. uitmunte

Vokooide dee.lwoorden: bedonderd, bclazcrd, beroerd, beslist, gcdrongen. gcdrukt,
gceerd, geëigend. gehakt, geknipt, gcslotcn, gczocht. gezond.
Ook hebben vecl voltooide deelwoorden geen grondwoord (mecr):

(6) behuisd, bejaard, bewust, geboren, gedecideerd, gedeisd, gefoÍuneerd,
gehavend, geliefd, gelinieerd, geroutineerd, verknocht, vermaard

gehaaid,

In veel opzichten is inherente flexie dus identiek aan derivatie, en de vraag
dringt zich

dan

ook op waaÍom we inherente flexie niet gewoon tot derivatie rekenen, en
de notie ,flexie,
reserveren voor contextuele flexie. Als argument daarvoor zou
ook nog aangevoerd kunnen
worden dat contextuele flexie perifeer is ten opzichte van inherente.
Z-o is tret een bekende
universele tendentie dat bij nomina naamval perifeer is ten opzichte
van getal (Greenberg
1963:. 65), en dat bij verba de con€ruentiec;tegorieën getal
en persoon penÍ.eer zijn ten
opzichte van inherenre flexiecaregorieën zoals tl.lo en asfect (Bybee
l9g5). Deze putor"n
zouden volgen uit de organisatie van de grammatica als we inherente
flexie zouden rekenen
tot derivatie, te beregelen in het lexicon, terwijl contextuele flexie dan post-syntactisch
zou

nJn.

In dit verband is relevant dat er ook externe evidentie is voor het onderscheid
tusseÍr
inherente en contextuele flexie. zo brijkt uit de studie van de
verwerving van het Nec
lands als moedertaal dat meervoudsvorming eerder verworven
wordt dan de congruentiecategorieën persoon en getal bij werkwoorden (schaerlaeckens
& Gillis l9g7). En bij
deflectie, het verlies van flexiecategorieën, gaat contextuele flexie
het eerst teloor. Zo zijn
in het Nederlands, Frans,
en Italiaans bij de nomina de naamvallen verloren gegaan,
lp*tr
maar de cateSorie getal niet. En in het Afrikaans is bij de werkwoorden
de contextuele
flexie verloren gegaan zodat markering voor persoon en getal ontbreekt,
maar het verschil
tussen tegenwoordige en verleden tijd niet, zij het d,at de laatste perifrastisch,
met een
hulpwerkwoord, wordt uitgedrukt.
Een laatste relevante observatie is dat inherente flexie derivatie kan
voeden, maar
contextuele flexie niet. Ik ga daar in de volgende paragraaf dieper
op in.

1.7

3. De interactie van flexie en derivatie
Verdedigcrs van de 'split morphology' hypothese hebben betoogd dat flexie altrjd perifeer

is tcn opzichte van woordvorming (inclusief derivatie), dat flcxievormen dus nooit iltput
vormen voor woordvorming. Dat is dan ook een belangrijk argument voor deze hypothesc.
Zoals ik in Booij (1993) hcb la[en zicn, is deze claim echter empirisch oniuisr. De luisre
generalisatre is dat inherente l'lexie wel degeliyk woordvorniing kan voeden. lk geef daarvan
hicronder een aantal voorbeelden:

(1) 't
b
c
d

meervoudige nomina'. heldendom, huizenri.j. dakenzec, sledenraàd
comparatieyer: betcrschap, ouderling, verwilder
deeLwoorden: ondeugend, geslotenheid, ongepast, ongezocht, gezochtheid
inJtnitieven: wetenschap, weddenschap, lijdensverhaal, slapenstijd, schoolzwemmen,
houlhakken. mastklimmen

In (7d) vinden we samenstellingen met een infinitief als linker- of rechterlid. Omdat
infinitieven een deels nominaal karakter hebben, zijn deze samenstellingen mogelijk, ook al
is verbale samenstelling in het Nederlands, evenals in de andere Germaanse talen, niet
produktief. Bij samenstellingen waar het hoofd een infinitief is, impliceert dit dat dergelijke
woorden niet vervoegd kunnen worden:

(8) *ik schoolzwem, *ik houthak, *ik

masrklim

Daarentcgen kan contextuele flexie niet voorkomen als deel van een samenstelling of
afgelcid woord:

(9) werkvrouw, +werktvrouw
werkvrouwen. +werkenvrouwen
grootstad, *grotestad

*kleinevee, kleine vee

Dit roept opnieuw de vraag op of

inherente flexie niet gewoon als derivatie moet worden

beschouwd.

4. Inherente en contextuele flexie versus derivatie

Er zljn ook een aantal redenen om

inherente en contextuele flexie

niet van elkaar

te

scheiden. Een argument dat niet zo gemakkelijk op basis van het Nederlands gemaakt kan

worden is het volgende: een bepaalde morfologische categorie kan als inherente en als
contextuele flexie fungeren. Zo kan de Latijnse accusatiefnaamval het direct object
aanduiden (Romam'Rome', dir. object), maar ook een bepaling van richting (Romam 'naar
Rome'). In het eerste geval is er sprake van structurele naamval, en dus van contextuele
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flcxie, in het laatste geval van semantischc naamval, en dus van inherentc
f-lexie.2
Een belangrijke reden om in het Nederlands inherentc flcxic van
dcrivatie te onclcrscheiden is dat derivationele affixen mecstal nict aangehecht kunncn
worden aan mecrvoudige nomina of aan infinitieven. Met andcre woorden: derivationele
aÍfixen li.yken altij6 aan
dc stam (het nomcn of verhum zonder inflcctic.l te mocten worden
aangehecht. vergclijk:

(t0)
(11)

buik - buikig. buiken - *builenig
dijk - bedilk, dijken - *bedijken (mer als inlinirief *bedijkenen)
fi,'ts - fictsrr. fictsen - *fictscner
betoog - bctoging, betogen - *betogening

De enigc uitzondering op de regel dat infinitieven niet als
basrs voor dcrivatie dienen, r
te worden gevormd door werkwoorden als cloen, gaa.n., stean en z.ien (yan
Haering_,r
1944t:

(12)

doen-er, aÍ'-doen-de. on-doen-lijk
be-gaan-baar, uit-gaan-der, gaan-clerij
staan-der
zien-er, on-aÍ'-zicn-baar, on-zien-rijk, voor-zien-ing, voor-zien-ig,
aan-zicn-Iijk

Maar

.strikt genomen gaat het hier om alromorfen van werkwoordstammen die geen
infinitieven zljn, maar er vormelijk aan gelijk zijn.
Een tweede uitzondering wordt gevormd dàor het stffix -dom,
dat net als het procédé
van samenstelling, wel meervoudige nomina als input heeft:

(13)

heldendom, ploertendom, regentendom

De oorzaak van het doorgaans niet gebruiken van meervoudige nomina
ars basis voor
woordvorming is m.i. dat het
zonder pluralissuffix niet" als enkelvoudig hoeft te
.nomen
worden geihterpreteerd, het
'onverschillig' tËn aanzien van getal (Mattens 1970). In
de
_is
samenstelling schoenmaker
.bij voorbeeld Íoept schoen gee, eíelvoudige interpreiatie op,
een schoenmaker houdt

zich ongetwijfeld mei meer dari één schoen u"iig. aI"",
bij een
specifiek collectief suffix als -dom, of samenstellingen met een
rechterlid dat een coller,--x
aanduidt, krijgen we meervoudige nomina als linkerlid. Het
bijzondere van dit sufÍix .s
bovendien dar het een zelfstandig prosodisch woord vorrnr
tsar, 1995), en dus in
6oói3
fonologisch opzicht samenstellingen vormt.
punt gedragen.comparatieven en participia zich anders,
zoals uit de voorbeelden
. .-op ditbleek'
in (7)
comparatieven, superlatieven en participia kunnen ui; vooÀeero
gesubstan-al
tiveerd worden door middel van woordsoofieranierende nominaliserende
suffixen:

(14)
2

de oudere, de jongere, het oudere, hetjongere
de oudsre, de jongste, het oudste, het jóngste

op het punt dat dezelfde naamval zowel een syntactrsche als een
semanÍsche fi.uctie kan hebben is met

name gewezen door Kurylowicz (1964).

l9
de gekwetste, de verstotene, het gekwctstc, het verstotene
dc lcvcndc. hct lcvcnde, de stervende, (iets) blijvends

ll gevallen van inherente ílexie bi.j derivatic zou willen onderbrengen. dan z,i.jn
daarvoor de beste kandidaten comparatief- en superlatiefvorming cn participia. Er tckcnt
zich dus binnen de inherente flexie ook ccn twccdeling af: nominale meervouden en
infinitieven treden alleen op als input bij samenstelling en bij derivatic met affixcn dic ccn
zellstandig prosodrsch woord vormcn, zoals -dom. Anders gezegd: het nominale meervoudssullix cn hct vcrbalc inliniticfsuflix -en mo-qcn alleen aan rand van een prosodrsch
woord staan. Dc trappcn van hct adicctief en de deelwoorden daarentegen laten wel
dcrivatic toc. en zouden dus a1s vorm van derivatie beschouwd kunnen worden. Dat vormt
'^ tcl'voor deelwoorden in die zin een probleem dat ze ook deel van verbale paradigmata
, -..men. Het zi.jn dus zowel werkwoorden a1s ad.jcctieven, en het is in hun adjectivischc
intcrprctatic dat ze input vormen voor dcrivatic.
Een andere eigenschap die de verschlllcnde vormen van flexic tezamen onderscheidt
van derivatie, is de fonologie. Flexionele suflixen makcn, andcrs dan dcrivationele suÍ'llxen
slechts gebruik van een zeer beperkt aantal van de klanken van het Nederlands: de cnigc
vocaal is dc schwa. cn dc cnigc consonanten zi.jn de coronale ln/. hl , lsl , ltl cn ldl . De
schwa is de minst gemarkeerde vocaal van het Nedcrlands. dc 'dcfault vowcl', en universeel zijn coronale consonanten de minst gemarkeerde. Hct is ccn bekend Ièit dat flexionele
murÍ'cmcn vaak alleen 'gebruik maken' van de minst gemarkeerde klanken vàn ecn taal, en
hct Ncdcrlands is daarop gcen uitzondering. Deze fonologische gcncralisatre zou gemist
wordcn a1s wc inherente flexie als derivatie zouden beschouwen. Wel is hct zo dat de hl
alleen in comparatieven voorkomt, dus hct zou denkbaar zijn om comparatieven als ecn
vorm van dcnvatie te beschouwen.
Als men dus

5. Conclusies en consequenties

Hierbovcn zagcn we dat flexie en woordvorming geen volledig gescheiden componenten
van de grammatica kunnen zijn. Een bepaald type flexie, inherente flexie. bleek woordvorming tc kunnen voeden. Meervoudige nomina en infinitieven kunnen optreden in samens' 'lingen (en meervoudige nomina ook als bases voor het derivationele suffix -doz).
. ,vi.jl comparatieven, superlatieven en participia ook input vorïnen voor derivatie. Dit
impliceert verwerping van de hypothese van 'split molphology'. Toch bleek het niet juist
om inherente flexie niet te onderscheiden van derivatie, omdat meervoudige nomina cn
infinitreven geen basis voor derivatie kunnen zijn. De desbetreffendc sufflxen werken als
'closing morphemes': zij sluiten het woord af voor verdere affigering (tenzij hct suffix een
zelfstandig prosodisch woord is). Als gevolg van deze beperking treden de relevante
sulïixen alleen op aan de rechter periferie van een (prosodisch) woord.
De inherente flexie voor de verleden tiid en contextuele flexie vorïnen nooit input voor
woordvorming, noch voor samenstelling, noch voor derivatie (zie ook de data in (9)). De
vcrklaring hiervan is wellicht gelegen in het feit dat zowel 'verleden tijd' (Jakobson 1971)
als contextuele flexie (zie Lehmann 1988) een deiktisch karakter hebben: voor de interpretatie ervan moet een beroep gedaan worden op context en/of situatie. In een samenstelling
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*werktevrouw staat het suffix -te niet in de hoofdpositie (want vrouw is het hoofd), en

als

is 'verleden tijd' geen eigenschap van de samenstelling in zijn geheel. Dientengevolge
wordt de notie 'verleden tijd' niet interpreteerbaar. Woorden zijn immers anaforische

dus

eilanden, en delen van woorden kunnen niet zelfstandig een deiktisch

/

anaforisch karakter

hebben.

Merk op dat woorden a\s ik-cultuur geen tegenvoorbeeld tegen deze stelling vormen: in
heeft iÀ zijn deiktisch karakter verloren. Ook eigennamen kunnen voorkomen als
woord
dit
linkerlid van een samenstelling:
(

1

5) Heineken-ontvoerders, Rijnreisj e, Jos-Brinklol

Eigennamen zijn echter geen deiktische uitdrukkin Eent ze komen overeen met definia
NP's in die zin dat ze een unieke referent hebben, maar het zijn 'starre verwijzers': in c
mogelijke wereld hebben ze dezelfde referent, anders dan definiete NP's als de buurmnn.
De consequentie van deze analyse is dat flexie en derivatie geen gescheiden componenten van de grammatica vorÍnen. Er is één morfologisch systeem dat de notie 'mogelijk
woord van het Nederlands' definieert, en waarin zowel samenstelling, derivatie als flexie
thuishoren, zodat ze met elkaar kunnen interacteren. Wel zijn er beperkingen op de
interactie tussen deze drie typen van morfologische processen. Deze beperkingen kunnen

deels worden geformuleerd

in

termen van het al-of-niet deiktisch karakter van een

flexionele categorie.
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