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Inleiding
Deze scriptie gaat over klemtoon bij samengestelde adjectieven. Klemtoon is een onderwerp 
waar vele taalkundigen het al over hebben gehad. In het Nederlands is de plaats van primaire 
klemtoon  gedeeltelijk  voorspelbaar.  Over  de  plaats  waar  de  primaire  klemtoon  op 
monomorfemische woorden ligt, is grote consensus, maar over de classificatie en analyse van 
het  klemtoonsysteem van het  Nederlands is  discussie.  De lijst  van taalkundigen die  zich 
hebben  bezig  gehouden  met  het  beschrijven  van  dit  systeem  is  lang.  Langeweg  (1988) 
beschrijft in haar dissertatie het klemtoonsysteem van het Nederlands. Kager (1989) probeert 
eveneens  enkele  voorspellingen  te  maken  over  de  plaatsing  van  primaire  klemtoon.  De 
consensus die de afgelopen kwarteeuw ontstaan is over de analyse van hoofdklemtoon, wordt 
recent ook weer in twijfel getrokken (Van Oostendorp, 2012).

Over  de  klemtoon  bij  samenstellingen  is  er  eveneens  veel  discussie.  Voor  nominale 
samenstellingen is de plaats van de primaire klemtoon erg voorspelbaar. Deze ligt altijd op 
het eerste deel. En behalve enkele uitzonderingen – waar iedereen het over eens is (stad'huis,  
jonge'man)1 – is  dit ook het onverdeelde beeld in de literatuur: (nominale) samenstellingen 
hebben de hoofdklemtoon op het linkerlid. Er zijn echter ook nog andere samenstellingen dan 
samengestelde naamwoorden. Zo is er bij samengestelde adjectieven meer variatie.

Het eerste probleem dat men bij het kijken naar samengestelde adjectieven tegenkomt, is het 
fenomeen van de klemtoonverschuiving. Bij (sommige) samengestelde adjectieven verschuift 
de klemtoon naargelang de positie in de zin. Wanneer een adjectief voor een nomen gebruikt 
wordt, staat het in attributieve positie en is de klemtoonpatroon [SW],2 wanneer het zich in 
een predicatieve positie (of in isolatie) bevindt heeft het klemtoonpatroon [WS]. Over welke 
adjectieven dit wel doen, en welke niet, is er enige discussie. 

Verder zijn er verschillende types samengestelde adjectieven. Het prototypische geval zijn 
woorden  zoals  beeldschoon,  doodmoe,  stokstijf,  gloednieuw,  etc.  Bij  deze  adjectieven 
versterkt  het eerste deel  het tweede deel.  Dit  type adjectieven geniet  veel aandacht  in de 
literatuur en er bestaat hierover een uitgebreid debat. Sommigen noemen dit type adjectieven 
geen samenstellingen, maar gelexicaliseerde frases. Anderen noemen deze adjectieven wel 
samengesteld, maar vinden dat deze de uitzondering zijn op de regel, terwijl nog anderen dit 
type de regel noemen, waarop enkele uitzonderingen zijn. Het doel van deze scriptie is uit te 
zoeken hoe de vork precies in de steel zit.

De  vragen  die  deze  scriptie  probeert  te  beantwoorden  zijn  de  volgende:  Welke  zijn  de 
verschillende types samengestelde adjectieven? Welke klemtoonpatronen vertonen deze types 
volgens de literatuur? Stemt het beeld dat in de literatuur geschetst wordt overeen met wat 
sprekers in werkelijkheid doen?

Deze vragen worden beantwoord door middel van een literatuurstudie en een experimenteel 
onderzoek. In hoofdstuk één is de literatuurstudie te lezen. Er wordt een algemene inleiding 
gegeven  op  de  morfologie  van  samenstellingen.  Uiteindelijk  worden  de  verschillende 
standpunten in de literatuur met betrekking tot deze adjectieven met elkaar vergeleken, om uit  
te zoeken wat de mogelijke onderverdelingen zijn. Om te onderzoeken of dit overeenstemt 
met hoe sprekers omgaan met klemtoon op samengestelde adjectieven, is er een experiment 
opgesteld. Dit experiment bestaat uit een productie- en perceptietest. In dit experiment wordt 
de variatie tussen twee regio's en twee generaties sprekers onderzocht. De uitwerking van dit 

1 Dit wordt verder toegelicht in 1.4.
2 S = strong (sterk); W = weak (zwak)
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experiment wordt besproken in hoofdstuk twee. In hoofdstuk drie worden de resultaten van 
dit experiment besproken en geanalyseerd.
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1. Achtergrond
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de literatuur op het gebied van samenstellingen in het 
Nederlands.  Eerst  worden de algemene morfologische eigenschappen van samenstellingen 
besproken.  Daarna  wordt  een  belangrijk  principe  uit  de  morfologie  van  samenstellingen 
toegelicht: de Right Hand Head Rule. Daarna wordt er beschreven voor welke eigenschappen 
het linkerdeel van de samenstelling verantwoordelijk is. Dan wordt een algemeen overzicht 
gegeven  van  de  klemtoon  bij  alle  soorten  samenstellingen.  Ten  slotte  worden  enkele 
theoretische standpunten over de klemtoon bij  samengestelde adjectieven gegeven en met 
elkaar vergeleken. 

1.1 Morfologie van samenstellingen

Het Nederlands is beroemd (of misschien wel berucht) om de eindeloze mogelijkheden die 
het biedt met betrekking tot samenstellingen. Een moedertaalspreker van het Nederlands kan 
op erg productieve wijze 'nieuwe' samenstellingen maken. Deze samenstellingen kan hij dan 
weer  inbedden in een andere samenstelling.  Zo beschrijft  (1)  een tentoonstelling over  de 
tenten van de Hottentotten.

(1) [[[hottentotten]N [tenten]N ]N [tentoonstelling]N]N

Op deze samenstellingen kan men echter erg veel uitbreiden. Wat de limiet bepaalt (als er al 
één is) is onduidelijk (Don, 2009). Zo kan men een woord construeren als in (2) wat zoveel  
betekent  als  een  ticket  dat  toegang  verschaft  tot  het  terrein  waarop  een  tentoonstelling 
plaatsvindt over de tenten van Hottentotten.

(2) [[[hottentotten]N [tenten]N ]N [[tentoonstelling(s)]N [terrein]N]N[[toegang(s)]N[ticket]N]N]N 

Bovenstaande  samenstellingen  zijn  voorbeelden  van  nominale  samenstellingen,  de  meest 
productieve en frequente soort  samenstelling in  het  Nederlands (Don, 2009).  Eén van de 
onderscheidende  eigenschappen  van  nominale  samenstelling  is  deze  recursiviteit.  Deze 
inbedding  is  niet  mogelijk  bij  adjectivische  samenstellingen  (Trommelen  &  Zonneveld, 
1986). Verder is het zo dat deze adjectivische samenstellingen minder productief zijn dan 
nominale samenstellingen. Samengestelde werkwoorden zijn eveneens niet recursief en zijn 
de  minst  productieve  soort  samenstellingen (Booij,  1992).  Prepositionele  samenstellingen 
vormen een gesloten klasse en zijn dus per definitie eveneens niet productief (Langeweg, 
1988).

Deze verschillende groepen samenstellingen hebben steeds de volgende structuur: [X Y]Y. 
Het laatste deel van de samenstelling is het morfologische hoofd en bepaalt de woordsoort. In 
het geval van nominale samenstellingen bepaalt Y eveneens het woordgeslacht.3

De mogelijkheden voor X worden bepaald door Y (Booij, 1992). Wanneer Y een nomen is, 
kan X een nomen, adjectief, werkwoord, prepositie, adverbium of getal zijn.

X = N [[zak]N[doek]N]N

X = A [[groot]A[vader]N]N

X = V [[speel]V[veld]N]N

X = P [[na]P[gerecht]N]N

X = Adv [[lang]Adv[slaper]N]N

X = G [[vier]G[kant]N]N

3 Deze aanname zal ik beargumenteren in 1.2.
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Wanneer  deze  Y  een  adjectief  is,  is  de  hoeveelheid  categorieën  van  X  beperkter.  De 
mogelijkheden zijn dan nomen, werkwoord of adjectief. 

X = N [[kurk]N[droog]A]A

X = A [[zoet]A[zuur]A]A

X = V [[fluister]V[stil]A]A

Samengestelde  werkwoorden zijn  vaak afgeleid  van samengestelde  nomina (blinddoeken,  
ijsberen, etc). Wanneer dit niet het geval is, kan de X-component een nomen, werkwoord, 
adjectief of prepositie zijn. 

X = N [[rang]N[schikken]V]V

X = V [[zweef]V[vliegen]V]V

X = A [[los]A[maken]V]V

X = P [[voor]P[komen]V]V

Deze werkwoorden kunnen scheidbaar  en onscheidbaar  zijn (3a en b).  De samengestelde 
werkwoorden met adjectief als eerste deel zijn steeds scheidbaar (3c) (Langeweg, 1988). 

(3) a. [[rang]N[schikken]V]V Ik heb gerangschikt.
    [[bloed]N[vergieten]V]V Er werd bloed vergoten.
b. [[voor]P[komen]V]V Die zaak komt morgen voor.

Ik heb het kunnen voorkomen.
c. [[los]A[maken]V]V Ik heb het touw los gemaakt.

Sommigen van deze onscheidbare samengestelde werkwoorden, zoals [[zweef]N[vliegen]V]V, 
zijn defectief. Deze werkwoorden worden dan enkel als infinitief gebruikt, bijvoorbeeld in 
een “aan het” constructie (Booij, 1992).

(4) *Ik heb gezweefvliegd.
*Ik heb zweef gevlogen. 

(5) Ik ben aan het zweefvliegen.

Samengestelde preposities kunnen enkel bestaan uit twee preposities (Langeweg, 1988). Deze 
klasse van samenstellingen is gesloten, dus het aantal woorden van dit type is beperkt. Ook 
de literatuur over dit onderwerp is erg beperkt.

(6) [[tussen]P[door]P]P

1.2 Right Hand Head Rule

Intuïtief is het duidelijk dat voor het grootste deel van de samenstellingen het rechterdeel het 
hoofd van de samenstelling is.4 Melkchocolade is een soort chocolade en  chocolademelk is 
een soort melk. Het soort samenstellingen waarvan het tweede lid de semantische categorie 
van het  geheel  bepaalt,  noemt  men  endocentrische  samenstellingen.  Dit  gaat  op voor  de 
meeste samenstellingen in het  Nederlands.  Omdat  het  eerste  lid een bepaling is  voor het 
tweede lid, wordt deze relatie ook wel de modifier-head-relatie genoemd (Booij, 1992).

Er zijn echter enkele gevallen van samenstellingen die qua betekenis geen hoofd hebben. 

4 Al erg vroeg werd opgemerkt dat het rechterdeel van een woord bepalend was voor de betekenis van het  
woord in zijn geheel. Brill noemt dit in zijn Nederlandsche Spraakkunst (1860) het hoofdwoord en kent hier de 
volgende eigenschappen aan toe:
Blijkens de aangevoerde voorbeelden bekleedt het bepalende woord de eerste, het hoofdwoord de laatste plaats  
in de zamenstelling. Ook bepaalt dit laatste woord de woordsoort en, bijaldien het zamengestelde woord een  
zelfstandig naamwoord is, het geslacht van het zamengesteld woord.
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Deze samenstellingen worden exocentrische samenstellingen genoemd (Booij & Van Santen 
1998).  Enkele  voorbeelden  hiervan  zijn  roodborstje, dikbuik, stokstaart,  etc.  Een andere 
categorie  zonder  betekenishoofd  zijn  de  copulatieve samenstellingen.  Velen  hiervan  zijn 
persoonsaanduidingen zoals  kind-ster, leerlingverpleegster en  assistent-beheerder.  Hier  is 
dan eveneens geen sprake van een  modifier-head-relatie. De kenmerkende eigenschap van 
zulke  samenstelling  is  dat  zowel  het  linker-  als  het  rechterlid  de  persoon  kwalificeren 
waarnaar de samenstelling verwijst. Zo is een kind-ster zowel een kind als een ster (Booij, 
1992).

Hoewel er voor enkele gevallen geen hoofd is qua betekenis, zijn er wel voldoende formele 
argumenten  om het  rechterdeel  het  hoofd  te  noemen,  ongeacht  of  er  sprake  is  van  een 
modifier-head-relatie.  Williams  (1986)  merkt  drie  kenmerken  van  afleidingen  en 
samenstellingen in het Engels op.

1 – In het algemeen bepaalt het suffix de woordsoort van de afleiding.
2 – Een prefix bepaalt in het algemeen niet de categorie van het woord waar het  
bijhoort.
3  –  Voor  de  meeste  samenstellingen  gaat  er  een  gelijkaardige  situatie  op  –  het  
rechterdeel van de samenstelling bepaalt de categorie van het geheel.

Deze  kenmerken  bij  elkaar  geeft  hij  de  naam  Right  Hand  Head  Rule  (RHHR).  Het 
rechterdeel van een samenstelling/afleiding is het hoofd hiervan. Hij stelt dat het “hoofd van 
X” dezelfde eigenschappen (distributie, categorie, etc) heeft als X zelf. 

Trommelen & Zonneveld (1986) testen deze RHHR aan de hand van samenstellingen en 
afleidingen in het Nederlands. Zij bekijken niet enkel de categorie van samenstellingen, maar 
ook de toekenning van woordgeslacht en de selectie van het meervoudsmorfeem bij nominale 
samenstellingen. 

Het  Standaardnederlands heeft  twee geslachten,  zijdig en onzijdig,  die  zich onder  andere 
onderscheiden door de toekenning van het bepaalde lidwoord in het enkelvoud. Bij de zijdige 
woorden hoort het bepaalde lidwoord de, terwijl bij de onzijdige woorden het lidwoord het 
hoort. Nominale samenstellingen krijgen dus het lidwoord dat hoort bij het tweede deel van 
de samenstelling. Dit wordt het helderst geïllustreerd met N + N samenstellingen waarvan 
men de leden kan omwisselen (Trommelen & Zonneveld, 1986).

(7) de sport + het veld → de veldsport / het sportveld
 de muziek + het blad → de bladmuziek / het muziekblad

Net zoals woordgeslacht bepaalt het rechterdeel van een samenstelling ook de selectie van het  
meervoudsmorfeem.  Het  Nederlands  heeft  voor  inheemse  woorden  twee  frequente 
meervoudsmorfemen -s en -en. Het systeem voor de toekenning van deze morfemen is voor 
deze discussie niet  erg belangrijk.  We kunnen aannemen dat  dit  lexicaal  bepaald is  voor 
enkelvoudige  woorden (8).  Zoals  te  zien  is  in  (9)  bepaalt  in  samengestelde woorden het 
tweede lid de selectie van het meervoudsmorfeem.

(8) detective-s avontuur-en
roman-s boek-en

(9) avonturenboek-en detectiveboek-en
avonturenroman-s detectiveroman-s

Trommelen  &  Zonneveld  voegen  ook  toe  dat  ieder  suffix  bepaald  is  voor  woordsoort, 
geslacht  en  selectie  van  het  meervoudsmorfeem.  Ook  voor  afleidingen  worden  deze 
eigenschappen dus bepaald door het rechterdeel (suffix). Zo is het suffix  -er bijvoorbeeld 
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bepaald  voor  zelfstanding  naamwoord,  zijdig  woordgeslacht  en  selectie  van  het 
meervoudsmorfeem -s. 

(10) zwemmen + -er  
[zwemmer]N de zwemmer  zwemmers

1.3 Ook linkerdeel speelt een rol

Hoewel het rechterdeel van een samenstelling voor de belangrijke kenmerken hoofd is, is het 
linkerdeel van de samenstelling toch bepalend op enkele vlakken. Eén van deze dingen is het 
intern  verbindingsmorfeem,  dat  in  sommige  samenstellingen  verschijnt.5 Dit  morfeem is 
soms  -s,  soms  -ə (gespeld als  -en/-e)  en  in  enkele  gevallen  -ər (gespeld als  -er).  Het  is 
algemeen aanvaard onder morfologen van het Nederlands dat het niet volledig voorspelbaar 
is  welke  samenstellingen  een  verbindingsmorfeem  nemen  en  wanneer  welk  morfeem 
geselecteerd wordt (Booij, 1992).6

(11) weer-s-voorspelling weersvoorspelling
 bij-ə-korf bijenkorf
 kind-ər-menu kindermenu

Historisch  gezien  is  dit  verbindingsmorfeem  in  sommige  gevallen  afgeleid  van 
naamvalsuitgangen. In andere gevallen is het afgeleid van woorden die oorspronkelijk op een 
sjwa eindigden, maar nu deze sjwa verloren zijn. Na het verlies van het naamvalsysteem zijn 
deze elementen analogisch verspreid  naar verschillende type's  samenstellingen,  zelfs  naar 
diegenen waarvan het eerste deel een werkwoordstam is (Don, 2009). In de literatuur is er  
enige  discussie  of  dit  -ə morfeem (en  in  mindere  mate  het  -s morfeem)  synchroon  een 
meervoudsinterpretatie heeft. 

Booij  en  Van  Santen  (1998)  concluderen  op  basis  van  morfologisch  bewijs  dat  de 
meervoudssuffixen zich onderscheiden van de verbindingsmorfemen, maar dat er toch een 
verband  tussen  bestaat.  Het  is  immers  zo  dat  wanneer  een  nomen  in  een  samenstelling 
verbindingsmorfeem -ə kiest, het ook het meervoudssuffix -ə zal kiezen. Als een nomen het 
verbindingsmorfeem  -ər kiest,  heeft  het  een  meervoud  op  -ərə.  Hoekstra,  J.   (1996) 
veronderstelt  dat  vele Nederlandse nomina twee stammen hebben. Een 'kale'  stam zonder 
verbindingsmorfeem en een stam mét verbindingsmorfeem. Deze tweede stam wordt dan 
gebruikt wanneer het nomen als linkerdeel van een samenstelling voorkomt, maar ook als 
basis voor de vorming van het meervoud. Dit fenomeen wordt stamallomorfie genoemd.

(12) STAM I STAM II
HUIS huiz huizə
BOEK boek boekə
KIND kind kindər

Hanssen  et  al.  (2012)  bestuderen  de  link  tussen  de  verbindingsmorfemen  en  de 
meervoudsmorfemen door middel van de uitspraak van deze elementen.7 Zij  vinden geen 
verschil  in  de  uitspraak en concluderen  dat  sprekers  van  het  Nederlands deze morfemen 
mogelijkerwijs als één en hetzelfde morfeem zien.

Hoewel  er  dus  over  de  synchrone  interpretatie  van  deze  verbindingsmorfemen  enige 

5 Dit zijn voornamelijk N+N samenstellingen, maar soms ook in N+A samenstellingen.
6 Een recente studie (Neijt & Schreuder, 2007) toont aan dat niet enkel analogie, maar ook ritme een 

belangrijke rol speelt in de selectie van deze morfemen.
7 Zij bestudeerden enkel het verbindingsmorfeem -e. Het is ook voor dit morfeem dat een 

meervoudsinterpretatie het meest voor de hand ligt (Booij & Van Santen, 1998).
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onenigheid bestaat,  is  uit  velerlei  studies van dit  fenomeen gebleken dat  deze morfemen 
afhankelijk zijn van het linkerdeel van een samenstelling (Don, 2009). 

Sprekers van het Nederlands gebruiken het feit dat het linkerdeel verantwoordelijk is voor de 
verbindings  -s als het  op spelling aankomt.  Als men bijvoorbeeld wilt  weten of men een 
verbindings -s moet schrijven in de samenstellingen kerk+straat en station+straat, kan men 
dit niet gewoon horen. De initiële s- van straat verdoezelt immers deze eventuele verbindings 
-s.  Om dit  op  te  lossen  vervangt  men  straat door  weg.  Dan  krijgt  men  stationsweg en 
kerkweg.  Hieraan  kan  men dus  zien  dat  kerk geen  verbindingsmorfeem  -s vereist,  maar 
station wel.  Het  veranderen  van  het  rechterdeel  verandert  daarentegen  niets  aan  de 
aanwezigheid van het verbindingsmorfeem. Samenstellingen met  station  behouden deze  -s 
(stationstoilet, stationsrestaurant, ...) terwijl de samenstellingen met kerk nooit een -s krijgen 
(kerktoren, kerkganger, ...) (Backhuys, 1989).

Hoewel dus het rechterdeel hoofd is voor een grote groep eigenschappen, is het linkerdeel 
van een samenstelling verantwoordelijk voor het verbindingsmorfeem (Backhuys, 1989). Dit 
ligt waarschijnlijk aan de historische oorsprong van deze morfemen (Don, 2009). Een ander 
domein waar het linkerdeel het soms voor het zeggen heeft is klemtoon, zoals zal blijken uit 
1.4.

1.4 Klemtoon van samenstellingen

Langeweg wijdt in haar dissertatie (1988) over het klemtoonsysteem van het Nederlands een 
hoofdstuk aan klemtoon bij samenstellingen. Zij trekt de volgende conclusies over de vier 
categorieën samenstellingen:

(13) a. Nomina
- Klemtoon wordt toegewezen aan het eerste deel tenzij de samenstelling:

- frasaal is;
- copulatief is;
- één van de ideosyncratische gevallen is.

b. Adjectieven
- Klemtoon valt op het laatste deel met uitzondering van één type woorden  
(met  -ziek,  -blind  en  -moe),  die  klemtoon  op  het  eerst  deel  hebben.

c. Werkwoorden
- Klemtoon wordt toegewezen aan het eerste deel.

d. Preposities
- Klemtoon wordt toegewezen aan het laatste deel.

Over de nomina stelt zij dus dat het algemene klemtoonpatroon strong-weak [SW] is. De 
copulatieve samenstellingen (puntkomma, prinsgemaal) analyseert zij als een opsomming van 
woorden.  Deze  opsomming  krijgt  het  frasale  klemtoonpatroon  [WS].  Wat  zij  frasale 
samenstellingen noemt, zijn samenstellingen die eigenlijk gelexicaliseerde nomenfrases zijn 
(jonge'man,  stad'huis).  Ook  deze  hebben  een  [WS]-klemtoonpatroon.  Voor  zover  ik  kon 
nagaan, zijn haar conclusies op dit vlak ook de algemene conclusies in de literatuur (Booij, 
1991; Backhuys, 1989; Visch 1990). 

De  focus  bij  dit  hoofdstuk  over  samenstellingen  ligt  op  de  nomina.  Over  de  andere 
categorieën gaat zij nogal snel heen. Klemtoon bij adjectieven is, zoals al eerder vermeld in 
de inleiding, iets waar niet iedereen het over eens is. Ik zal enkele standpunten behandelen in 
1.3.1.

Voor de werkwoorden is er slechts één type samenstellingen die niet aan de algemene regel 

9



voldoet.  Dit  zijn  de  werkwoorden  die  bestaan  uit  een  prepositie  en  een  werkwoord.  De 
scheidbare  werkwoorden  van  dit  type  voldoen  volgens  Langeweg  wel  aan  het  algemene 
patroon,  maar  de  onscheidbare  niet.  Dit  is  volgens  haar  omdat  het  linkerlid  van  deze 
onscheidbare werkwoorden geen prepositie is, maar een prefix. Deze werkwoorden kunnen 
immers  geen  ge- prefix  nemen  bij  het  voltooid  deelwoord,  terwijl  de  scheidbare 
werkwoorden dit wel kunnen.

Langewegs  analyse  van  de  preposities  is  eveneens  erg  oppervlakkig,  maar  ik  heb  geen 
bronnen gevonden die een andere analyse maken.

1.5 Samengestelde adjectieven: verschillende analyses

De samengestelde adjectieven worden vaak opgedeeld in verschillende types. Zo beschrijft 
Van den Toorn (1983) een hele reeks types van samengestelde adjectieven. Hij stelt vast dat 
het eerste lid van een samenstelling vaak een vergelijking maakt. Het samengestelde adjectief 
bloedrood betekent dan zo rood als bloed. Het eerste deel van deze adjectieven kan zich soms 
van  deze  vergelijkende  betekenis  losmaken  en  krijgt  een  intensifiërende  betekenis.  Zo 
betekent bloedmooi niet zo mooi als bloed, maar eerder zeer mooi. Hetzelfde is gebeurd met 
stokoud (van stokstijf); knalgeel (van knalhard); beregoed (van beresterk); ... Adjectieven van 
dit type – met als eerste deel iets dat het tweede deel versterkt – worden van af nu aangeduid 
met versterkte adjectieven. Deze adjectieven genieten veel aandacht in de literatuur.

Alvorens  de  aandacht  te  richten  op  de  klemtoon  bij  deze  en  andere  samengestelde 
adjectieven, is het belangrijk om te kijken naar het fenomeen van klemtoonverschuiving. Dit 
verschijnsel beïnvloedt de klemtoon van deze adjectieven grondig en is dus essentieel om tot 
een goed begrip te komen van het klemtoonpatroon van dit type adjectieven.

De klemtoon van samengestelde  adjectieven verschuift,  naar  gelang de positie  in  de  zin. 
Wanneer een adjectief voor een nomen gebruikt wordt, staat het in attributieve positie en is 
het  klemtoonpatroon  [SW],  wanneer  het  zich  in  een  predicatieve  positie  (of  in  isolatie) 
bevindt  heeft  het  klemtoonpatroon  [WS].  Deze  alternantie  treedt  ook  op  wanneer  een 
enkelvoudig adjectief in een adjectieffrase met erg of zeer gekwalificeerd wordt (Backhuys, 
1989).

(14) a. Het is een [erg mooi] meisje Het is een [bloedmooi] meisje attributief
         [S    W]         [  S       W]

b. Het meisje is [erg mooi] Het meisje is [bloedmooi] predicatief
    [W     S]           [ W       S   ]

Als  reden  voor  deze  verschuiving,  wordt  vaak  stress-clash  genoemd.  De  Haas  (1985) 
definieert dit fenomeen als volgt:

(15) Als op het prosodisch niveau α de configuratie [[W S] S ] of [ S [ S W ]] voorkomt, 
dan is er sprake van een stress clash, waarbij α = voet (Σ), woord (M), fonologische
frase (Φ).

De oplossing voor deze stress-clash is het verschuiven van de linkse sterke lettergreep naar 
links (retractie), zoals in (14) geïllustreerd staat. De Haas bouwt een goed argument op voor 
deze stress-clash als oorzaak voor klemtoonverschuiving in afleidingen. Hij geeft een grote 
hoeveelheid  voorbeelden  en  beargumenteert  waarom  dit  zijn  zaak  vooruit  helpt.  Voor 
samengestelde adjectieven wordt deze  stress-clash wel vaak genoemd als oorzaak van deze 
klemtoonverschuiving, maar meestal blijft het bij slechts één voorbeeld. Vaak is het echter zo 
dat er vele voorbeelden te vinden zijn waar deze stress-clash niet de oorzaak kan zijn voor de 
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klemtoonverschuiving. 

Köhnlein  &  van  Oostendorp  (2012)  merken  op  dat  de  klemtoon  van  samengestelde 
adjectieven ook verschuift als de klemtoon van het naamwoord waar het bij hoort sterk naar 
rechts ligt (16a). Hier is er dus volgens de definitie in (15) helemaal geen sprake van stress-
clash. Zelfs als er een tweede adjectief voorafgaat aan het samengestelde adjectief vindt de 
verschuiving  plaats,  ondanks  dat  er  zo  dus  een  stress-clash  gecreëerd  wordt  (16b).  De 
lettergreep met hoofdklemtoon is in deze woorden voor het leesgemak onderstreept.

(16) a. een doodziek paleontoloogje
b. een dik, doodziek paleontoloogje

Köhnlein & van Oostendorp opperen dat de oorzaak van de klemtoonretractie te zoeken is het 
het versterkende element van deze adjectieven. Zij bouwen voort op het werk van Postma 
(2001) die postuleerde dat bepaalde constructies die een extreme hoeveelheid uitdrukken, een 
inherente kwantificatie hebben, die de EDQ (extreme-degree quantification) wordt genoemd. 
Ik zal niet in detail treden, maar relevant voor deze discussie is dat adjectieven een EDQ-
hoofd hebben in predicatieve positie. Het is dit EDQ-hoofd dat licentie geeft aan een toon- en 
lengtemarkering die uitgelijnd wordt naar rechts. Het EDQ-hoofd ontbreekt in attributieve 
positie. 

Bij versterkte adjectieven trekt de aanwezigheid van dit hoofd de klemtoon aan naar rechts. 
Köhnlein  &  van  Oostendorp  postuleren  dus  dat  het  klemtoonpatroon  van  versterkte 
adjectieven onderliggend [SW] is, maar in predicatieve positie onder invloed van het EDQ-
hoofd naar [WS] verschuift. Deze analyse biedt zodoende een alternatief voor de stress-clash 
verklaring.

Over de oorzaak van deze klemtoonalternantie is er naar mijn inzien nog geen bevredigende 
verklaring gevonden. De meeste  auteurs zijn  het  er  echter  over  eens dat  deze alternantie 
plaatsvindt. Voor deze discussie is het voldoende om dit aan te nemen. Over de vraag waarom 
deze  adjectieven  het  alternerende  patroon  vertonen  en  waarom  andere  samengestelde 
adjectieven dit niet doen, is echter niet iedereen het eens. 

Versterkte adjectieven worden vaak als een aparte klasse behandeld in de literatuur, ook met 
betrekking tot  de klemtoon.  Langeweg (1988) stelt  dat  deze adjectieven voldoen aan het 
alternerende [SW]-[WS] patroon, en dat dit dus de adjectieven zijn die zich aan de algemene 
regel houden. De uitzonderingen op haar regel zijn adjectieven die eindigen op ziek, blind, 
moe en  doof  (zeeziek, kleurenblind, schoolmoe, toondoof ). Deze vertonen steeds een [SW] 
klemtoonpatroon. Zij groepeert deze woorden samen omdat “[zij] een bepaald type ziekte 
aangeven”.

Verder geeft  zij nog enkele voorbeelden van adjectieven die wel het alternerende patroon 
vertonen, maar waarvan het eerste deel geen intensifiërende betekenis heeft (milieubewust, 
luchtdicht).8 Zij  geeft  echter geen verklaring waarom deze zich afwijkend gedragen. Haar 
analyse komt niet  helemaal bevredigend over,  omdat er  naast  die  twee voorbeelden, veel 
meer adjectivische samenstellingen zijn die  niet in haar  twee categorieën samenstellingen 
(versterkte en ziekte-omschrijvend) passen. Voor deze groep geeft/heeft zij geen verklaring.

Trommelen & Zonneveld (1986) merken vier kenmerken op voor deze versterkte adjectieven. 

8 Köhnlein & van Oostendorp (2012) merken zelf op dat hun analyse van de klemtoonverschuiving geen 
oplossing biedt voor dit type adjectieven.

11



1 – Ze kunnen niet recursief vergroot worden.
2 – Ze kunnen niet aangepast worden met een modifier.9

3 – Ze kunnen niet vergeleken worden. 
4 – Zij vertonen het alternerende klemtoonpatroon. 

Deze laatste eigenschap is al in (14) geïllustreerd, en de drie eerste worden geïllustreerd in 
(17).

(17) a. Ik heb het broodnodig.
    Ik heb het *stokbroodnodig.
b. De jongen is (een beetje) doof.
    De jongen is (*een beetje) stokdoof.
c. Hij is beresterk.
    Hij is *beresterker.

Op basis van deze kenmerken concluderen zij dat deze adjectieven geen samenstellingen zijn, 
maar frases. Zij merken op dat elk van deze kenmerken typisch is voor adjectieffrases in het 
Nederlands.  Zij reduceren dan de klasse van ware samengestelde adjectieven tot  klein en 
waarschijnlijk  gesloten.  Hieronder  vallen  dan  adjectieven  van  het  type  zeeziek  en 
sneeuwblind, met wat zij typical compound stress noemen (ie. [SW]).

Backhuys  (1989)  stelt  vast  dat  Trommelen  en  Zonneveld  een  grote  klasse  adjectieven 
vergeten in hun analyse. Het gaat om dezelfde adjectieven die Langeweg zeer kort noemde, 
maar  ook  niet  analyseerde.  In  tegenstelling  tot  de  versterkte  adjectieven  zijn  deze  zeer 
productief. In (18) enkele voorbeelden, maar er zijn er veel meer. 

(18)  vuurvast,  trefzeker,  doelbewust,  vakbekwaam,  buitenechtelijk,  waterafstotend, 
roemrucht, openbaar

Backhuys  ziet  de  samengestelde  adjectieven,  net  zoals  Langeweg,  met  standaard 
klemtoonpatroon  [WS],  met  [SW]-patroon  in  attributieve  positie.  Dit  zijn  dus  alle 
samengestelde  adjectieven,  met  daaronder  de  klasse  van  de  versterkte  adjectieven.  De 
adjectieven  die  niet  aan  deze  klemtoonwisseling  voldoen,  noemt  Backhuys  geen  ware 
samengestelde  adjectieven.  Hier  noemt  hij  het  tweede  deel  van  de  samenstelling  geen 
volwaardig  adjectief,  maar  een  pseudosuffix.  Het  klemtoon  patroon  van  dit  soort 
samenstelling is dan steeds [SW], aangezien deze suffixen niet beklemtoond kunnen zijn. 
Deze pseudosuffixen zijn: 

(19) a. -ziek: zeeziek, spilziek, twistziek
b. -vol: smaakvol, waardevol, liefdevol
c. -graag: grijpgraag, schietgraag, praatgraag
d. -rijk: roemrijk, invloedrijk, kleurrijk
e. -arm: calorie-arm, vetarm
f. -vrij: suikervrij, caffeïnevrij

Backhuys suggereert dat deze suffixen ideosyncratisch begonnen zijn en na verloop van tijd 
productief zijn geworden. Hij geeft enige adjectieven die zich in een tussenfase beginnen 
(mediageil, filmgek, sneeuwblind).

In tegenstelling tot Trommelen & Zonneveld rekent Backhuys de versterkte adjectieven tot de 
samengestelde  adjectieven  en  hij  trekt  de  volgende  conclusie:  er  zijn  twee  mogelijke 

9 Köhnlein & van Oostendorp (2012) stippen aan dat het moeilijk is om te zeggen of dit verschil echt 
syntactisch, of eerder semantisch van aard is. Het is inderdaad moeilijk om een modifier te vinden die geen 
semantisch conflict met het versterkende element oplevert. 
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manieren waarom adjectivische samenstellingen gevormd kunnen worden:

Type 1: Het rechterdeel is deel van een gesloten groep, waar tenminste  -vol, -rijk, 
-ziek en -graag toe behoren en het klemtoonpatroon is [SW]
Type 2: Het rechterdeel is niet van een vaste lijst en kan bijna alles zijn, bijvoorbeeld

- een gewoon onafgeleid adjectief: gastvrij, vuurvast, ... (een subgroep hiervan 
zijn de versterkte adjectieven)
- een niet-adjectief of zelf een onduidelijk morfeem: openbaar, schaakmat, ...
- een (pseudo)deelwoord: computergestuurd, stemgerechtigd, ...

Deze adjectieven vertonen het [WS] klemtoonpatroon en ondervinden een 
klemtoonverschuiving in attributieve positie.

Backhuys sluit zijn artikel af met de belofte van een verdieping van zijn standpunten in een 
dissertatie, maar die is er helaas nooit gekomen. Na 1989 heb ik ook geen literatuur meer 
kunnen  vinden die  zich  over  dit  onderwerp  buigt.  Zijn  beschrijving  is  de  uitgebreidste, 
aangezien hij een groep adjectieven bespreekt die bij de andere auteurs niet of bijna niet aan 
bod komen. 

Hoewel de morfologische en syntactische analyse van deze vormen ter discussie staat, wordt 
in de literatuur in het algemeen wel erg duidelijk gesteld hoe deze adjectieven zich precies 
gedragen. Over het alternerende patroon van versterkte adjectieven, is er niet veel discussie. 
Deze  oordelen  zijn  vermoedelijk  gebaseerd  op  de  inzichten  van  de  taalkundigen  die  de 
artikels geschreven hebben, en het is maar maar de vraag of dit beeld beantwoordt aan hoe 
sprekers in realiteit omgaan met de klemtoon op deze adjectieven. 

Het empirische onderzoek dat een antwoord zou kunnen geven op deze vraag is – ondanks de 
grote theoretische interesse in dit onderwerp – erg beperkt. Bij mijn weten is Van Heuven 
(1987) het enige experimentele onderzoek dat zicht over deze kwestie buigt. Hij koos voor 
een  productie  -en  perceptietest.  In  zijn  productietest  vergeleek  hij  tweelettergrepige 
samengestelde en niet-samengestelde adjectieven. De niet-samengestelde adjectieven konden 
[WS] zijn (gemengd, bizar) of [SW] zijn (pittig, komisch). Het effect van ritmische context 
bleek willekeurig voor alle woordtypes, behalve voor samengestelde adjectieven. Enkel in dat  
geval  observeerde  hij  regelmatige  alternatie  tussen  een  (overwegend)  [WS]-en  een 
(overwegend) [SW]-klemtoonpatroon.

Na de analyse van de data uit zijn productietest, ging hij over op een perceptietest. Om te 
vermijden dat de luisteraars conclusies zouden trekken uit de ritmische context, werden de 
adjectieven  van  het  productie-experiment  uit  hun  context  geknipt.  De  luisteraars  werd 
gevraagd om te beslissen welke lettergreep het sterkst was. Bij de samengestelde adjectieven 
werd  vaak  een  willekeurige  distributie  van  oordelen  geobserveerd.  Dit  gaf  aan  dat  de 
klemtoon vaak gelijk ervaren werd, ondanks dat er akoestisch gezien sprake was van een 
sterkere en zwakkere lettergreep. Dit is een belangrijk gegeven om te onthouden, aangezien 
dit de resultaten van het experiment zou kunnen beïnvloeden.

Om  na  te  gaan  hoe  sprekers  over  het  algemeen  omgaan  met  de  klemtoon  op  deze 
samengestelde adjectieven, heb ik een experiment opgesteld. Omdat Backhuys' analyse van 
deze vormen de volledigste was, is deze als basis gekozen voor het onderzoek.
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2. Onderzoek
Omdat de analyse van Backhuys (1989) de grondigste was, is op deze analyse het onderzoek 
gebaseerd.  Hoewel  zijn  analyse  dus  zeer  uitgebreid  is,  waren  er  toch  meteen  enkele 
adjectieven waarover ik een andere intuïtie had dan Backhuys. Omdat ik een stuk jonger ben 
dan hij, en waarschijnlijk ook uit een andere regio kom, is het mogelijk dat hierin de oorzaak 
van de variatie schuilt. Daarom besloot ik om de klemtoonpatronen van enkele samengestelde  
adjectieven bij  vier doelgroepen te  bestuderen:  twintigers uit  Zuid-Holland,  veertigers  uit 
Zuid-Holland, twintigers uit Brussel en omstreken10 en veertigers uit Brussel en omstreken. 
Zo is het mogelijk om zowel synchrone als diachrone verandering te bestuderen.

2.1 Keuze van de stimuli

Backhuys beschrijft twee type's samengestelde adjectieven. De ware samenstellingen en de 
samenstellingen  met  pseudosuffix.  Van  beide  groepen  werden  enkele  adjectieven 
geselecteerd, deze staan in Tabel 1. Ook werden enkele adjectieven gekozen waarover ik een 
andere intuïtie had dan Backhuys voorspelde. Deze staan in Tabel 1 cursief gedrukt.

Een subgroep van de ware samenstellingen zijn de versterkte adjectieven. Omdat deze groep 
adjectieven in de literatuur als enige consistent geanalyseerd wordt met het [WS]-patroon in 
predicatieve  positie  en [SW]-patroon in  attributieve  positie,  zijn  deze apart  als  een soort 
controle groep opgenomen. 

adjectieven met pseudosuffix
[SW]

ware samenstellingen
alternerend

 versterkte adjectieven
alternerend

zoutarm
smaakvol 
twistziek 
zeeziek

filevrij

bankroet
windstil 
doofstom
goedkoop

openbaar
wereldwijd 
eigenwijs
waterdicht
vrijwillig 

stokoud
doodziek

peperduur
ijzersterk

Tabel I: Overzicht van de gebruikte adjectieven

2.2 Methodologie

Om een goed overzicht te krijgen van het klemtoonpatroon bij de moedertaalsprekers, leek 
het  interessant  om zowel  de perceptie  als  de productie  van samengestelde  adjectieven te 
testen. Hiernaast is dit ook nodig omdat het zo moeilijk is oordelen te krijgen over deze  
adjectieven én om te beoordelen wat mensen precies zeggen. De combinatie van zowel een 
perceptie- als productietest zorgt hopelijk voor een duidelijk beeld.

Om het klemtoonpatroon van deze adjectieven goed te kunnen bestuderen, werden deze in 
zinnen ingebed. Deze zinnen zijn elk erg anders, omdat de natuurlijkheid van de context erg 

10 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de rechtsreeks omliggende gemeenten: Asse, Dilbeek, Groot-
Bijgaarden, Wemmel, ...
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belangrijk is voor het goed kunnen beoordelen van klemtoon.11 Ieder adjectief werd voor het 
attributieve  gebruik  gekoppeld  aan  een  onzijdig  nomen.  Er  werden  paren  gevormd  van 
gelijkaardige  adjectieven.  Deze  adjectieven  hebben  de  volgende  eigenschappen 
gemeenschappelijk: 

1 – de hoeveelheid lettergrepen (twee of drie)
2 – het type adjectief (versterkt, pseudosuffix, ware samenstelling) 
3 – of ze volgens mijn intuïtie al dan niet aan de theorie van Backhuys voldeden.

Van deze paren werd steeds het ene adjectief gekoppeld aan een onzijdig nomen dat met een 
beklemtoonde lettergreep begint en het andere aan een nomen dat met een onbeklemtoonde 
lettergreep begint. De kolommen in (20) komen overeen met de kolommen in Tabel I.

(20) zoutarm di'eet windstil mo'ment stokoud me'neertje
twistziek 'mens doofstom 'kind doodziek 'dier

zeeziek 'kind bankroet fili'aal
smaakvol inter'ieur goedkoop 'huis

wereldwijd pro'bleem peperduur ge'schenk
waterdicht dak ijzersterk 'ding

filevrij par'cours12 openbaar toi'let
vrijwillig ge'baar eigenwijs 'meisje

Deze  combinatie  van  adjectief-nomen  werd  in  twee  zinnen  gebruikt.  Een  keer  met  een 
bepaald lidwoord, een keer met een onbepaald lidwoord. Bij het bepaalde lidwoord wordt er 
een -e (sjwa) achter het adjectief geplaatst. Deze sjwa is steeds onbeklemtoond, en zorgt er 
dus voor dat er geen sprake is van stress-clash tussen het nomen en adjectief. Dit kan dus de 
plaatsing van de klemtoon beïnvloeden.

(21) het Xe Y
een X Y

Voor  de  predicaatspositie  is  vaak  hetzelfde  nomen  gebruikt,  maar  soms  is  er  een  ander 
gekozen, om de natuurlijkheid van de context te verhogen. De predicaten staan steeds in 
zinsfinale positie. Enkele voorbeelden van contexten in (22). De volledige lijst zinnen is te 
vinden in Bijlage I. 

(22) Ik ging op zoek naar een openbaar toilet.
Het openbare toilet was bezet.
Het stationstoilet is openbaar.

Sofie is soms echt een eigenwijs meisje.
Het eigenwijze meisje bezorgt me grijze haren.
Hij gedraagt zich vaak eigenwijs.

2.2.1 Productietest

Voor de productietest zijn de 54 testzinnen samen met 46 fillers in willekeurige volgorde 
geplaatst.13 Deze lijst was voor alle proefpersonen dezelfde. Een proefpersoon werd gevraagd 

11 Dit blijkt uit mijn eigen ervaring met het beoordelen van deze adjectieven. In een natuurlijke zin, kan ik 
makkelijker klemtoon beoordelen dan in een geforceerde. 

12 Deze beide adjectieven werden oorspronkelijk bij de teststimuli opgenomen. Omdat er echter een 
tegenhanger ontbreekt werden ze later bij de fillers gerekend.

13 Deze lijst zinnen is te vinden in Bijlage II.
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de zinnen zo natuurlijk mogelijk voor te lezen. Het voorlezen van de zinnen werd opgenomen 
met een eenvoudige dictafoon, zodat ik er later naar kon luisteren om de klemtoonplaatsing te 
bepalen.14 Zo was het ook mogelijk om de verschillende sprekers met elkaar te vergelijken. 
Een bijkomend voordeel is dat de opnames allemaal op ongeveer hetzelfde moment in de tijd 
beoordeeld werden, en er dus zo gelijk mogelijke criteria waren voor de beoordeling. Er werd 
van elk samengesteld adjectief in elke van de drie positie's genoteerd of de spreker een [SW], 
[WS] of [SS] klemtoonpatroon gebruikte.

2.2.2 Perceptietest

Voor deze test is gebruik gemaakt van de intuïtie van de spreker over klemtoon. Omdat het 
soms moeilijk is om te beoordelen waar de klemtoon ligt,  werd de klemtoon overdreven. 
Door dit overdrijven is het immers makkelijker om te bepalen of de klemtoonplaatsing fout 
is. Van dit gegeven werd gebruik gemaakt bij deze test. Twee versies van hetzelfde adjectief 
werden met elkaar  gecontrasteerd,  in  dezelfde contexten als  de productietest.  Doordat  de 
klemtoon op de adjectieven overdreven werd, zou het mogelijk moeten zijn om te beoordelen 
welke versie het beste is.

Ik  las  de  zinnen  met  de  doeladjectieven steeds  tweemaal  voor:  éénmaal  met  overdreven 
klemtoon op het  linkerlid  van het  adjectief  en éénmaal  met  overdreven klemtoon op het 
rechterlid.15 De proefpersoon werd gevraagd aan te geven welke van beide zinnen het beste 
klonk. Er werd benadrukt dat ze vrij waren om te zeggen wanneer ze geen verschil hoorden, 
wanneer beide goed waren, beiden slecht, etc. Indien nodig herhaalde ik de zin nog een keer, 
in een verkorte versie (zoals in (21)). Klemtoon werd afwisselend eerst rechts en eerst links 
geplaatst. De verschillende posities van hetzelfde adjectief kwamen niet na elkaar door. Zij 
werden eerst allemaal in attributieve positie doorlopen (met onbepaald lidwoord), daarna in 
predicatieve. 

2.3 Proefpersonen

Zoals in de inleiding vermeld is, zijn deze twee testen afgenomen bij vier doelgroepen. Twee 
verschillende  generaties  (twintigers/veertigers)  in  twee  verschillende  doelstreken  (Zuid-
Holland/Brussel).  Dit  zijn  bijgevolg  twintig  proefpersonen  in  totaal.  Alle  twintig  zijn  ze 
moedertaalspreker van het Nederlands. Ze zijn allemaal in het Nederlands onderwezen en 
spraken Nederlands met hun beide ouders. Zij wonen allemaal in de doelstreek en hebben 
hier al hun hele leven gewoond. Voor de oudere generatie is een uitzondering gemaakt voor 
enkele jaren (bijvoorbeeld de studentenjaren),  zolang zij  al  minstens tien jaar  weer  in de 
doelstreek wonen.

14 Dit deed ik op het gehoord en dit is dus een relatief subjectief gegeven. Uit Van Heuven (1987) blijkt dat er 
een verschil is tussen een meetbaar klemtoonpatroon en een hoorbaar klemtoonpatroon. Ik wou onderzoeken 
hoe klemtoon door sprekers en hoorders ervaren werd, en daarom is voor deze methode gekozen.

15 Door verschillende personen is mij het gebruik van een opname gesuggereerd. Dit heeft het voordeel dat alle  
proefpersonen precies hetzelfde te horen krijgen. Ik vond echter dat interactie met de proefpersonen  
belangrijk kon zijn, en dit bleek inderdaad het geval. Als zij niet meteen goed konden oordelen, konden zij  
mij bijsturen (nog eens, een korter stukje, ...). Zo kreeg ik soms na enkele keren voorlezen toch een oordeel.  
Met een opname zou dit moeilijker geweest zijn.
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3. Resultaten van het onderzoek 
Na het afnemen van het onderzoek bleek dat de grootste variatie niet zit in de leeftijd of de 
locatie van de sprekers, maar eerder bij het individu. De variatie per groep is met andere 
woorden  gelijkaardig  aan  de  variatie  in  de  volledige  sprekersgroep.  Daarom  zullen  de 
resultaten voor alle twintig sprekers tegelijk besproken worden. Als er bijzonderheden zijn 
voor de verschillende leeftijdsgroepen of streken, zal dit vermeld worden.

3.1 Perceptietest

De tabel  hieronder  geeft  een  overzicht  van  de  resultaten  voor  alle  twintig  sprekers  per 
adjectief. De precieze getallen en de resultaten per deelgroep zijn te vinden in Bijlage III.

3.1.1 Adjectieven met pseudosuffix

Zoals uit de tabel op te maken valt, is in de 
gehele groep de behandeling van smaakvol en 
zeeziek nagenoeg  hetzelfde.  Slechts  één 
spreker  kende  smaakvol  het  alternerende 
klemtoonpatroon  toe,  en  dit  is  dus 
verwaarloosbaar.  De  verdeling  van  twistziek  
en zoutarm is minder eenduidig. Hoewel meer 
dan  de  helft  van  de  sprekers  deze  ook 
behandelde als een adjectief met pseudosuffix 
(en  zo  steeds  [WS]-klemtoonpatroon),  heeft 
dit  toch  voor  30%  van  de  sprekers  een 
alternerend klemtoonpatroon, zoals de gewone 
samengestelde  adjectieven.  Van  de  jongere 
sprekers heeft de helft dit alternerende patroon 
(twee in België en drie in Nederland). Slechts 

één spreker uit de oudere leeftijdsgroep alterneerde de klemtoon.

Zoutarm vertoont een nog patroon dat nog meer afwijkt. Daar heeft de helft van de sprekers 
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het  alternerende  patroon.  Zeven  hiervan  zijn  jonge  sprekers  (vier  in  België  en  drie  in 
Nederland). De overige drie sprekers met het alternerende klemtoonpatroon zijn de oudere 
Brusselaars. De twee sprekers met een [WS] patroon behoren beide tot de oudere generatie 
uit Nederland.

3.1.2 Ware samengestelde adjectieven 

Het opvallendste resultaat uit deze tabel is dat  goedkoop – ongeacht de positie in de zin en 
ongeacht de leeftijd en streek van de spreker – steeds een [SW]-klemtoonpatroon heeft. Een 
tweede  opvallend  resultaat,  is  dat  bij  deze  groep  adjectieven  de  proefpersonen  het  veel 
moeilijker  vonden  om  een  oordeel  te  geven  over  de  juiste  plek  van  de  klemtoon.  Bij 
eigenwijs vertelden drie sprekers mij dat zij niet wisten welke klemtoonplaatsing het beste 
was, of dat zij beide even goed waren. Bij  doofstom, openbaar, wereldwijd, en  waterdicht  
was dit het geval voor één spreker.

De oudere generatie sprekers had voor de helft het alternerende patroon voor bankroet (drie 
in Nederland, twee in België). Twee jonge Belgen en één jonge Nederlander hadden eveneens 
het alternerende patroon.

Bij  windstil, openbaar  en  waterdicht had meer dan 50% van de sprekers het alternerende 
patroon, bij  eigenwijs was dit zelfs meer dan 75%. Opvallend aan openbaar en eigenwijs  is 
dat er slechts een kleine hoeveelheid sprekers het [SW]-patroon hadden. Voor  windstil en 
openbaar zijn de percentages in de deelgroepen ongeveer gelijk aan de percentages in de 
volledige groep.  Bij  waterdicht echter  had 80% van de jongere  sprekers  het  alternerende 
patroon. Eén Belg vond dit adjectief steeds [SW] en één Nederlander [WS]. Bij de oudere 
generatie  beoordeelde  vijf  sprekers  het  adjectief  steeds  [SW]  en  vier  alternerend.  Alle 
Nederlanders van de oudere generatie hadden een alternerend patroon voor eigenwijs. Bij de 
Belgen van deze leeftijdscategorie was dit 75% .

Van de vijf sprekers die het alternerende patroon toekenden aan wereldwijd, waren er vier van 
de jongere generatie. Drie daarvan waren Belgisch, één Nederlands. De vijfde spreker die het 
alternerende patroon had, was een Nederlander van de oudere generatie. Ook bij  doofstom 
waren de meeste sprekers (vijf van de acht) die het alternerende patroon toekenden van de 
jongere  generatie,  twee  Belgen  en  drie  Nederlanders.  Bij  de  oudere  sprekers  die  het 
alternerende patroon hadden, waren twee Nederlanders, en één Belg.
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3.1.3 Versterkte adjectieven 

Op één uitzondering na, is er bij de versterkte 
adjectieven nooit een [WS] klemtoonpatroon 
geoordeeld.  Hoewel  deze  adjectieven  in  de 
literatuur  steeds  als  alternerend  beschouwd 
worden,  noemen  de  moedertaalsprekers  dit 
slechts een minderheid van de keren als beste 
klemtoonpatroon.  Hiervoor  wordt  in  sectie 
3.3 een mogelijke verklaring gegeven.

Voor  doodziek en  ijzersterk wordt  het 
alternerende  patroon  het  vaakst  als  beste 
beoordeeld,  maar  dit  zijn  nog altijd  slechts 
35%  van  de  gevallen.  Peperduur krijgt 
slechts  in  10%  van  de  gevallen  het 
alternerende  patroon  toegewezen.  Voor 

stokoud is dit 20%.

3.2 Productietest

Een tabel met een overzicht van de resultaten van deze test is te vinden in  Bijlage IV. De 
resultaten  van  deze  test  worden  enigszins  verstoord  door  het  feit  dat  sprekers  vaak  de 
klemtoon leggen op beide delen van het  adjectief.  Wanneer  ik  een [SS]-klemtoonpatroon 
observeerde, ging ik ervan uit dat dit hier in principe beide patronen onderliggend konden 
zijn.  Als  dit  [SS]-patroon in één van beide attributieve posities  van (21)  voorkomt,  is  er 
natuurlijk een voorkeur om dit  [SS]-patroon te analyseren zoals het patroon in de andere 
attributieve  positie.  Personen  die  dus  éénmaal  in  attributieve  positie  een  [SW]-patroon 
hadden (in  de  andere  attributieve  positie  dus  [SS])  en  een  [WS]-patroon  in  predicatieve 
positie,  hebben  een  mogelijk  alternerend  klemtoonpatroon.  Verder  hebben  sprekers  een 
(overwegend)  [SW]-patroon  als  ze  zowel  in  predicatieve  en  in  minstens  één  attributieve 
positie  een  [SW]-patroon  hebben.  Als  twee-  of  driemaal  per  spreker  een  [SS]-patroon 
geobserveerd werd voor één adjectief, besloot ik dat ik hierover geen conclusies kon trekken.

Ondanks het feit dat de [SS]-uitspraak van deze adjectieven een warrig beeld op kan leveren, 
viel één ding meteen op. Het klemtoonpatroon [WS] komt zelden voor waar men het niet 
verwacht (namelijk attributieve positie). Als het toch in attributieve positie voorkomt, is dit 
slecht één -of tweemaal per adjectief, in de 60 uitingen (20 proefpersonen x 3 posities). Dit is 
dus verwaarloosbaar en kan dus toegeschreven worden aan een spreekfout of idiosyncrasie.16 

Hierop  zijn  enkele  uitzonderingen.  Goedkoop  heeft,  net  zoals  in  de  perceptietest,  een 
overwegend [WS]-klemtoonpatroon. Slechts vijf uitingen waren niet [WS], maar [SS]. Ook 
openbaar heeft relatief vaak een [WS]-klemtoonpatroon. Vier sprekers gebruiken in alle drie 
de posities het [WS]-patroon en twee andere sprekers hebben een overwegend [WS]-patroon 
(op één van de attributieve posities werd dus [SS]-geobserveerd17). Vier sprekers alterneerden 

16 Dit is echter minder waarschijnlijk, wanneer een spreker slechts in één van beide uitingen een [WS]-patroon  
gebruikte. In het geval dat de tweede maal in attributieve positie een [SS]-patroon geobserveerd werd, is  
idiosyncrasie natuurlijk wel een mogelijkheid.

17 Beide sprekers lazen het goedkoop huis voor, ook al stond in de tekst het goedkope huis. Er is dus twee keer 
sprake éénzelfde uiting: goedkoop in attributieve positie, zonder sjwa. 
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hun klemtoonpatroon dan weer, en nog vier andere sprekers hadden een mogelijk alternerend 
patroon.  Vier  sprekers  hadden  een  [SW]-patroon  in  alle  posities.  Over  de  twee  overige 
sprekers kon ik geen conclusies trekken, zij hadden te vaak een [SS]-patroon. 

Verder is er met  bankroet  iets interessant aan de hand. Drie sprekers gebruiken in de  een 
bankroet filiaal context een [SW]-patroon en wisselen dit af voor een [WS]-patroon in de het  
bankroete filiaal context. In predicatieve positie hebben zij dan ook een [WS]-patroon. Dit is 
het  patroon dat  te  verwachten  is  als  stress-clash aan  de  basis  ligt  voor  het  alternerende 
patroon. Als er een sjwa achter het samengestelde adjectief staat, is er geen stress-clash en 
verschuift de klemtoon bijgevolg niet naar links. Dit is echter het enige adjectief waarbij er 
door  enkele  sprekers  consistent  een  verschil  wordt  gemaakt  tussen  de  twee  attributieve 
posities. Verder is  filiaal klemtoonfinaal, dus is er eigenlijk ook geen sprake van de  stress-
clash in de context zonder sjwa. Het lijkt er dus op dat stress-clash niet de juiste motivatie is 
voor de klemtoonverschuiving. 

De vier adjectieven met pseudosuffixen tonen gelijkaardige resultaten als in de perceptietest. 
Smaakvol en zeeziek hebben nagenoeg uitsluitend het [SW]-klemtoonpatroon (twee uitingen 
waren [SS]). Net zoals bij de vorige test blijkt dat er een minder eenduidig beeld is er voor 
twistziek en  zoutarm.  Bij  twistziek  hebben vijf sprekers het alternerende patroon. Dit  zijn 
allemaal sprekers van de jongere generatie (vier Nederlanders, één Belg). Nog vijf sprekers 
hadden een mogelijk alternerend patroon. Dit is nog één jonge Belg bij, één oudere Belg en 
drie oudere Nederlanders. Over zes sprekers was het niet mogelijk een conclusie te trekken 
en de laatste vier sprekers hadden het te verwachten [SW]-patroon. Voor zoutarm hadden acht 
sprekers  dit  te  verwachten patroon en nog eens vijf  een overwegend [SW]-patroon. Hier 
waren minder sprekers met een alternerend patroon. Slechts twee sprekers gebruikten dit, en 
twee anderen hadden een mogelijk alternerend patroon. Over de drie overige sprekers was het 
niet mogelijk een conclusie te trekken. 

De versterkte adjectieven tonen een verrassend beeld. Net zoals in de perceptietest, kregen zij 
niet  zo vaak het alternerende patroon. Zo heeft  doodziek  het  nooit,  maar twaalf  keer een 
[SW]-patroon. Acht keer werd er twee- tot driemaal een [SS]-patroon gebruikt en was het niet  
mogelijk om conclusies te trekken. Ook stokoud wordt opvallend vaak met dubbele klemtoon 
uitgesproken.  Iedere  spreker  deed dit  in  minstens  één  van  de  drie  uitingen.  Elf  sprekers 
hadden twee- tot driemaal het [SS]-patroon. Zeven sprekers hadden een mogelijk alternerend 
patroon, met dus éénmaal [SS] in attributieve positie. De twee laatste sprekers hadden een 
overwegend [SW]-patroon. Ijzersterk heeft veertien keer een [SW]-patroon en vier keer het 
alternerende patroon. Tweemaal is het weer niet mogelijk conclusies te trekken.  Peperduur 
tenslotte,  heeft  ook vaak  het  [SW]-patroon.  Tien  sprekers  hebben  in  de  drie  posities  dit 
patroon en  nog  vier  sprekers  in  twee  posities.  Twee  keer  werd  het  alternerende patroon 
gebruikt en twee keer was er sprake van een mogelijk alternerend patroon.

Voor de overige samengestelde adjectieven ziet het er als volgt uit. Voor doofstom gebruikten 
twee  sprekers  het  alternerende  patroon  en  twee  andere  sprekers  hadden  een  mogelijk 
alternerend patroon. Acht sprekers hadden een [SW]-patroon en drie hadden een overwegend 
[SW]-patroon. Bij  vijf sprekers was het niet mogelijk een conclusie te trekken. Ook voor 
eigenwijs waren er elf sprekers met een [SW]-patroon, maar de verdeling lag hier anders (vier  
sprekers hadden in elke van de drie posities een [SW]-patroon, zeven sprekers in twee van de 
drie posities). De hoeveelheid sprekers met een alternerend patroon was groter: vijf met een 
alternerend patroon en drie met een mogelijk alternerend patroon. Voor één spreker kon geen 
conclusie getrokken worden.

Zowel voor waterdicht als  wereldwijd waren er zes sprekers met een (mogelijk) alternerend 
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patroon.  Voor  waterdicht waren  er  twaalf  sprekers  met  een  overwegend  [SW]-patroon, 
waarvan negen sprekers dit patroon in alle posities hadden en vijf sprekers in twee van de 
drie. Voor wereldwijd was er slechts één spreker met een volledig alternerend patroon, maar 
er  waren  er  vijf  met  een  mogelijk  alternerend  patroon.  Acht  personen  hadden  een 
(overwegend)  [SW]-patroon en over  zes sprekers was het  niet  mogelijk  een conclusie  te 
trekken. Voor windstil tenslotte, kon ik voor zeven sprekers geen conclusie trekken. Er was 
eveneens maar één spreker met een alternerend patroon, maar zeven anderen hadden wel een 
mogelijk alternerend patroon. Twee sprekers hadden een [SW]-patroon in alledrie de posities 
en drie sprekers hadden dit patroon eenmaal in attributieve en eenmaal in predicatieve positie.

3.3 Analyse van de resultaten

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt er geen merkbaar verschil tussen de resultaten van 
adjectieven die gevolgd werden door een beklemtoonde lettergreep en van adjectieven die 
gevolgd  werden  door  een  onbeklemtoonde  lettergreep.  Zo  werd  bijvoorbeeld  zowel  bij 
eigenwijs als  windstil een hoog aantal  keren een alternerend klemtoonpatroon geoordeeld. 
Het  ene  adjectief  werd  gevolgd  door  een  nomen  met  beklemtoonde  eerste  lettergreep 
(eigenwijs  'meisje)  het  andere  door  een  nomen  met  onbeklemtoonde  eerste  lettergreep 
(windstil mo'ment). Ook voor andere adjectieven was geen consistente correlatie te vinden 
tussen klemtoonpatroon en nomen dat erop volgde. Daarom zal dit onderscheid vanaf nu niet 
meer gemaakt worden. 

Wat wel uit de gegevens van zowel de productie- als perceptietest blijkt, is dat er veel vaker 
een [SW]-patroon wordt gebruikt dan de literatuur voorspelt. In predicatieve positie kunnen 
we volgens Backhuys bij  alle adjectieven, behalve diegenen met pseudosuffix, een [WS]-
klemtoonpatroon verwachten. Dit is echter niet het geval. In het bijzonder bij de versterkte 
adjectieven vinden we slechts af en toe dit  alternerend patroon. Een mogelijke verklaring 
hiervoor,  is  dat  er  gebruik wordt gemaakt  van een contrastief  klemtoonpatroon. Bolinger 
(1961) definieert het fenomeen contrast als volgt en stelt vast dat contrast vaak gepaard gaat 
met een piek in de toonhoogte. 

(22) het [...] fenomeen van contrast, waarbij twee of meer items gecontrasteerd worden en 
een voorkeur aangegeven wordt voor enkele delen of delen van de groep

Bolinger stelt dat het element dat geconstrasteerd wordt, niet in de context aanwezig moet 
zijn.  Zo  kan  er  dus  op  deze  versterkte  adjectieven  ook  een  contrastieve  klemtoon  (of 
contrastief accent) komen te liggen op het adjectief in predicatieve positie. In (23a) is het 
duidelijk dat er een contrast gemaakt wordt tussen  ziek  en  doodziek, en wordt er gebruik 
gemaakt van contrastklemtoon (vetgedrukt). In (23b) is deze contrastklemtoon niet verplicht, 
maar het is zeker niet  ongrammaticaal.  Dit  lijkt  mij  een verklaring voor het  gegeven dat 
sprekers  vaak  een  [SW]-patroon  verkozen.  Er  werd  hen  immers  gevraagd  welke 
klemtoonplaatsing zij het beste vonden, en niet of het mogelijk was ze op beide lettergrepen 
te plaatsen.

(23) a. Het dier is niet gewoon ziek, het is doodziek. 
b. Het dier werd doodziek.

Dit zou ook een mogelijke verklaring kunnen zijn voor het verschil tussen de individuele 
versterkte adjectieven. Als er voor de spreker een groot verschil is tussen het adjectief en zijn 
versterkte tegenhanger, dan zou de voorkeur voor het contrastieve klemtoonpatroon groter 
moeten zijn dan wanneer er een minder groot verschil is tussen het adjectief en zijn versterkte 
variant. Zo zou men uit  de resultaten van de perceptietest  kunnen concluderen dat tussen 
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duur en peperduur het vaak een groot verschil in gradatie zit, terwijl tussen sterk en ijzersterk 
een  minder  groot  verschil  is.18 Uit  de  productietest  is  het  moeilijker  om een  dergelijke 
conclusie  te  trekken  (de  grote  hoeveelheid  van  uitingen  met  [SS]-klemtoonpatroon 
bemoeilijkt dit), maar het is wel zo, dat wanneer het linkerlid in predicatieve positie bij de 
versterkte  adjectieven  beklemtoond  was,  deze  klemtoon  soms  erg  overdreven  was.19 Dit 
suggereert dat er in deze gevallen toch eerder sprake was van een contrastieve interpretatie.

Dit  zou  dan  ook  het  verschil  kunnen  verklaren  tussen  de  resultaten  van  de  versterkte 
adjectieven aan de ene kant en de gewone samengestelde adjectieven aan de andere kant. 
Voor waterdicht, windstil openbaar en eigenwijs had meer dan de helft van de sprekers het te 
verwachten  alternerende  klemtoonpatroon.  Met  als  uitzondering  waterdicht  hadden  deze 
adjectieven een laag gehalte aan [SW]-oordelen (minder dan 20% van de sprekers). Van deze 
adjectieven  is  waterdicht het  enige  met  een  redelijk  productief  rechterlid  (geluidsdicht, 
luchtdicht, ...), wat een contrastieve betekenisinterpretatie kan opleveren. Het enige adjectief 
met echt een hoog gehalte aan [SW]-oordelen is wereldwijd. Een mogelijke reden is dat -wijd 
voor  sommige  sprekers  functioneert  als  een  pseudosuffix.  Dit  zou  verklaren  waarom de 
klemtoon  vooral  op  het  eerste  deel  ligt.  In  de  samenstellingen  met  -wijd  (wereldwijd, 
natiewijd, stadswijd) heeft dit rechterdeel niet meer de betekenis van breed. 

Bij doofstom en bankroet koos net iets minder dan de helft een alternerend patroon. Ongeveer 
evenveel  sprekers  kozen  voor  een  [SW]-patroon,  ook al  is  een contrast-interpretatie  hier 
nagenoeg onmogelijk. Ook uit het productie-experiment blijkt dat er vaak een [SW]-patroon 
gekozen wordt. Wat er hier aan de hand is, is moeilijk te achterhalen. Het is zo dat bankroet  
een moeilijk te analyseren woord is. Als spreker is het moeilijk om te achterhalen uit welke 
delen dit woord bestaat, en misschien wordt het daarom niet als samengesteld geïnterpreteerd.  
De verspreide verdeling van oordelen van doofstom zou te wijten kunnen zijn aan het feit dat 
in deze samenstelling beide delen even belangrijk zijn en dat de spreker eigenlijk een even 
grote klemtoon wil op beide delen. Uit het productie-experiment blijkt ook dat sprekers graag 
de klemtoon op beide delen leggen. 

Opvallend is ook dat goedkoop nooit een [SW]-klemtoonpatroon toegekend krijgt, noch in de 
perceptietest, noch in de productietest. Dit is waarschijnlijk een adjectief dat niet meer gezien 
wordt  als  samengesteld  adjectief,  maar  dat  gelexicaliseerd  is  als  een  tweelettergrepig 
enkelvoudig adjectief, met lexicale klemtoon die niet verschuift.20 

Als men ervan uitgaat  dat  goedkoop vroeger  een alternerend klemtoonpatroon had,  zoals 
andere samengestelde adjectieven, is deze lexicalisatie op het tweede lid ietwat verbazend. 
Het [SW]-patroon lijkt immers frequenter. Het komt steeds voor in attributieve positie, en 
soms ook in predicatieve  positie  (als  er  sprake is  van  een contrasterende betekenis).  Als 
Köhnlein & van Oostendorp gelijk hebben over de reden van de klemtoonverschuiving, dan 
komt het [WS]-patroon enkel voor in een specifieke context. Zij gaan er immers van uit dat 
het standaardpatroon [SW] is en dat er een verschuiving plaats vindt in predicatieve positie. 
Dit  maakt  de  lexicalisatie  van  hoofdklemtoon  op het  rechterlid  nog verbazender.  Als  de 
standaardvorm echter [WS] is, zoals Backhuys beweert, zou dit een reden kunnen zijn voor 

18 Dit is echter slechts een suggestie. Om dit te bevestigen zou er een combinatie van semantisch en fonetisch 
onderzoek gedaan moeten worden.

19 Dit was zeker voor alle sprekers en alle versterkte adjectieven het geval. Het was het vaakst het geval bij  
peperduur (zeven van de veertien sprekers met [SW]-klemtoonpatroon in predicatieve positie overdreven 
dit). 

20 Hoewel het niet in de resultaten is opgenomen, was een gelijkaardig effect te merken bij vrijwillig. Zeventien 
van de twintig sprekers hadden een [WS]-klemtoonpatroon in de perceptietest. Bij de productie werd slechts  
één uiting geobserveerd met [SW]-patroon (de overige hadden het [WS]- of [SS]-patroon).
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de lexicalisatie van de klemtoon op het rechterlid. Het klemtoonpatroon van de vorm die in 
niet-speciale contexten gebruikt wordt, lexicaliseert.

Een mogelijke alternatieve verklaring is dat verschuiving naar het rechterlid nu eenmaal bij 
lexicalisatie  voor  samenstellingen  hoort.  Dit  is  beschreven  door  Plag  et  al.  (2008),  die 
beweren dat  voor nominale samenstellingen in het Engels het  klemtoonpatroon beïnvloed 
wordt door de lexicalisatie van deze samenstellingen. De klemtoon verschuift dan van het 
linkerlid  naar  het  rechterlid.  Net  zoals  in  het  Nederlands  worden  in  het  Engels 
samenstellingen met finale klemtoon vaak frasaal genoemd en bestaat hier enige discussie 
over  (Giegerich,  2009).  Deze  discussie  is  dus  vergelijkbaar  met  het  Nederlands.  Deze 
lexicalisatie levert dan monomorfemische vormen op, met finale klemtoon.

Deze  lexicalisatie  kan  dan  ook  verklaren  waarom  sommige  sprekers  het  [WS]-
klemtoonpatroon hebben bij de andere samengestelde adjectieven (openbaar, bankroet,  ...). 
Bij de sprekers die dit klemtoonpatroon verkiezen, zijn deze adjectieven misschien eveneens 
gelexicaliseerd.

De resultaten van de adjectieven met pseudosuffix zijn in tweeën gesplitst. De resultaten van 
beide experimenten van smaakvol en zeeziek vervullen de voorspellingen die door Backhuys 
gemaakt worden. Zij hebben steevast een [WS]-klemtoonpatroon. De twee andere adjectieven 
in deze categorie gedragen zich anders. 

Het geval van  twistziek is interessant. Hoewel het adjectief hetzelfde pseudosuffix gebruikt 
als  zeeziek, wordt het vooral door de jongere generatie eerder beoordeeld als een gewoon 
samengesteld adjectief, met voor de helft van de sprekers een alternerend klemtoonpatroon. 
Uit  de  productietest  blijkt  dat  ook  voornamelijk  de  jonge  sprekers  dit  adjectief  een 
alternerend klemtoonpatroon toekennen, al zijn er hier meer sprekers van de oudere generatie 
die dit doen. Het adjectief zoutarm gedroeg zich over de gehele groep sprekers meer als een 
samengesteld adjectief dan als een adjectief met pseudosuffix.21 

De vraag is natuurlijk: welke adjectieven volgen de regel en welke zijn de uitzondering? Is 
het zo dat er geen onderscheid gemaakt moet worden tussen adjectieven met pseudosuffix en 
ware samengestelde adjectieven en gedragen smaakvol en zeeziek zich dan uitzonderlijk? Of 
is er juist wel een onderscheid, en vallen zoutarm en twistziek dan in de categorie van de ware 
samengestelde adjectieven? 

Beide hypotheses zijn onbevredigend. In het eerste geval is het erg moeilijk te verklaren 
waarom  smaakvol en  zeeziek steevast  een [SW]-klemtoonpatroon hebben.  Een mogelijke 
verklaring is dat ook hier een proces van lexicalisatie aan de gang is. Dit zou dan de variatie 
verklaren, aangezien lexicalisatie een gradueel proces is. Dit levert echter het probleem dat 
goedkoop lexicaliseert met een [WS]-patroon en zeeziek met een [SW]-patroon. In het tweede 
geval kan je misschien wel postuleren dat -arm geen pseudosuffix is,22 maar het is moeilijk te 
verklaren waarom de -ziek van twistziek zich anders gedraagt dan de -ziek van zeeziek. 

21 Hoewel het niet in de resultaten is opgenomen, gedroeg filevrij zich erg gelijkaardig. 
22 Het enige wat volgens Backhuys (1989) kenmerkend lijkt te zijn voor deze pseudosuffixen is het afwijkende 

klemtoonpatroon. Backhuys geeft zelf als bijkomend kenmerk dat deze pseudosuffixen relatief productief 
zijn. Hij noemt echter ook enkele andere rechterdelen die erg productief zijn, maar wel het alternerende  
klemtoonpatroon vertonen, en dus geen pseudosuffix zijn. Als voorbeelden geeft hij -vast en -bestendig. Zo 
zou -arm in deze categorie geplaatst kunnen worden. De categorie pseudosuffix blijft echter wat vaag.
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Conclusie 
In deze scriptie probeerde ik de volgende vragen te beantwoorden: Wat zijn de verschillende 
types samengestelde adjectieven? Welke klemtoonpatronen vertonen deze types volgens de 
literatuur? Stemt het beeld dat in de literatuur geschetst wordt overeen met wat sprekers in 
werkelijkheid doen?

Uit het literatuuronderzoek in het eerste hoofdstuk kwam het volgende naar voren. Hoewel er 
door verschillende auteurs veel aandacht besteed werd aan samengestelde adjectieven, werd 
vaak slechts een beperkte groep adjectieven besproken. Tot Backhuys (1989) werden enkel de 
versterkte adjectieven en enkele anderen (met -ziek, -moe en -blind als rechterdeel) genoemd 
bij de analyse van samengestelde adjectieven. Backhuys betrekt veel meer adjectieven bij zijn  
analyse. Hij deelt de samengestelde adjectieven in in twee groepen:

Groep  I:  Samengestelde  adjectieven.  Een  subgroep  hiervan  is  de  versterkte  
adjectieven. Het klemtoonpatroon van deze adjectieven is alternerend.

Groep  II:  Adjectieven  met  pseudosuffix.  Deze  groep  lijkt  op  de  samengestelde  
adjectieven,  maar  gedragen  zich  eigenijk  anders.  Het  pseudosuffix  krijgt  nooit  
klemtoon, dus deze groep heeft altijd het [SW]-klemtoonpatroon.

Deze  analyse  is  eleganter  dan  die  van zijn  voorgangers,  niet  alleen  omdat  hij  veel  meer 
adjectieven verklaart (zowel Langeweg als Trommelen & Zonneveld lieten een hele groep 
adjectieven onverklaard), maar ook omdat hij een morfologisch onderbouwd argument geeft 
voor de uitzonderingen. Langeweg gaf een bizar semantisch argument voor het andere gedrag 
van  de  adjectieven.  Trommelen  &  Zonneveld  gaven  als  reden  ook  dat  de  versterkte 
adjectieven een andere syntactische structuur hebben dan de echte samengestelde adjectieven, 
maar dit argument is echter ook niet helemaal overtuigend. De analyse van Backhuys blijft 
bijgevolg het elegantst en uitgebreidst. 

In  de  literatuur  wordt  er  zo  blijkt  vaak  met  grote  stelligheid  beweert  dat  (de  meeste) 
samengestelde  adjectieven  een  alternerend  klemtoonpatroon  vertonen.  Er  is  echter  nooit 
empirisch onderzoek verricht of sprekers wel gebruik maken van dit alternerend patroon en 
dit  verkiezen boven een ander patroon. Uit  het experiment dat opgesteld werd voor deze 
scriptie bleek dat er een zeer grote individuele variatie bestaat bij moedertaalsprekers met 
betrekking tot de klemtoonpatronen van deze adjectieven. 

De  resultaten  van  het  experiment  staan  dus  in  contrast  met  de  stelligheid  van  het 
literatuuronderzoek. Uit de perceptietest bleek dat het zeer moeilijk is om duidelijke oordelen 
te krijgen over de klemtoonpatronen van deze adjectieven. Voor sommige adjectieven zijn 
nagenoeg alle sprekers het met elkaar eens, en voor andere bestaat er een grote individuele 
variatie.  Het  productieonderzoek  toonde  eveneens  deze  grote  variatie.  Het  beeld  op  de 
patronen die onderliggend kunnen zijn aan deze variatie wordt gedeeltelijk verstoord door 
allerlei randfenomenen, zoals contrast en focus. 

Het fenomeen van lexicalisatie zou voor een deel aan de grondslag kunnen liggen van het 
verschil  tussen  wat  de  literatuur  voorspelt  en  wat  de  sprekers  in  werkelijkheid  doen. 
Lexicalisatie is immers een gradueel fenomeen en levert dus per definitie variatie op. Dit 
roept de vraag op in hoeverre de adjectieffrases (die ook het alternerende klemtoonpatroon 
vertonen) ook gelexicaliseerd zijn. 

Het  feit  dat  er  zoveel  variatie  is,  zou  ook  kunnen  verklaren  waarom  Backhuys  in  zijn 
beschrijving  van  de  samengestelde  adjectieven  gebruik  maakt  van  vaag  gedefiniëerde 
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halfcategorieën zoals het pseudosuffix.

De antwoorden op de onderzoeksvragen van deze scriptie luiden als volgt. In de literatuur 
wordt  er  erg  duidelijk  gesteld  hoe  samengestelde  adjectieven  zich  gedragen.  De  meeste 
samengestelde  adjectieven  hebben  een  [WS]-klemtoonpatroon.  Deze  klemtoon  verschuift 
echter naar links in attributieve positie. Er zijn enkele samengestelde adjectieven die steeds 
een [SW]-patroon hebben. Deze hebben als rechterlid een pseudosuffix.

Sprekers  realiseren  bij  de  versterkte  adjectieven  deze  klemtoon  echter  ook  vaak  op  het 
linkerlid om een contrastieve betekenis aan te geven, ongeacht de positie van het adjectief in 
de zin. Zowel dit gegeven, als het gegeven van lexicalisatie maakt het moeilijk om te zeggen 
of de grammatica van de sprekers voldoet aan de patronen die in de literatuur beschreven 
worden. Het lijkt  erop dat het gedrag van de klemtoonpatronen op deze adjectieven voor 
sprekers een erg lexicaal fenomeen is. 
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Bijlage I: Lijst contexten
1. Ik wil een goedkoop huis kopen.
2. Ik heb het goedkope huis bijna gekocht.
3. Dat huis is goedkoop.

4. Ik bezocht een bankroet filiaal.
5. Ik werkte voor het bankroete filiaal.
6. Het filiaal ging bankroet.

7. Dat is echt een twistziek mens.
8. Van dat twistzieke mens moet ik niets hebben.
9. Soms is Marie wel eens twistziek.

10. Ik moet op een zoutarm dieet.
11. Ik volg tegenwoordig het zoutarme dieet.
12. Tegenwoordig is mijn dieet zoutarm.

13. Het was een vrijwillig gebaar.
14. Ik was ontroerd door dat vrijwillige gebaar.
15. Hij deed dat dan ook vrijwillig.

16. Ik ging op zoek naar een openbaar toilet.
17. Het openbare toilet was bezet.
18. Het stationstoilet is openbaar.

19. Sofie is soms echt een eigenwijs meisje.
20. Het eigenwijze meisje bezorgt me grijze haren.
21. Hij gedraagt zich vaak eigenwijs.

22. Ik neem het liefst een filevrij parcours naar mijn werk.
23. Het filevrije parcours volg ik natuurlijk het liefst.
24. Gelukkig is de weg naar mijn werk filevrij.

25. Ik lag op de kamer met een zeeziek kind.
26. Toen moest het zeezieke kind overgeven. 
27. Het kind werd onderweg zeeziek.

28. Hij heeft een smaakvol interieur.
29. Ik viel vooral voor het smaakvolle interieur.
30. Zijn interieur vond ik smaakvol. 

31. Ik hou wel van een windstil moment.
32. Tijdens het windstille moment konden wij even uitrusten.
33. Vandaag is het gelukkig windstil.

34. Toen beviel zij van een doofstom kindje.
35. Het doofstomme kindje stal ons hart.
36. Helaas was het kindje doofstom.

37. Ik vond langs de weg een doodziek dier.
38. Het doodzieke dier kon niet meer gered worden.



39. Het dier werd doodziek.

40. Vandaag zag ik een stokoud meneertje.
41. Toen vertelde het stokoude meneertje mij een verhaal.
42. Die man met de groene jas is stokoud.

43. Watertekort is een wereldwijd probleem.
44. Men moet het wereldwijde probleem van watertekort dringend aanpakken.
45. Het probleem van watertekort wordt langzamerhand wereldwijd. 

46. Iedereen hoopt op een waterdicht dak.
47. Het waterdichte dak was tegen de grootste stortbuien bestendigd.
48. Gelukkig was ons dak waterdicht.

49. Die oude telefoon is een ijzersterk ding.
50. Ik kreeg het ijzersterke ding maar niet stuk.
51. Zijn wil is ijzersterk.

52. Ik kreeg een peperduur geschenk voor mijn verjaardag.
53. Met tegenzin gaf ik hem dat toch het peperdure geschenk.
54. Mijn nieuwe schoenen waren peperduur.



Bijlage II: Voorleeslijst
LEESLIJST

Lees alle zinnen zo natuurlijk mogelijk door.

Het mooie gebouw stond in de art-deco wijk.
Ik was ontroerd door dat vrijwillige gebaar.
Sofie is soms echt een eigenwijs meisje.
Dat liedje is stom.
Daarom is hij dan ook lief.
Het enge steegje jaagde mij de stuipen op het lijf.
Vandaag zag ik een stokoud meneertje.
Hij heeft een smaakvol interieur.
Toen vertelde het stokoude meneertje mij een verhaal.
Ik heb een nieuw toestel moeten kopen.
Voor mijn verjaardag geef ik een groot feest.
Het eigenwijze meisje bezorgt me grijze haren.
Dat ene steegje is eng.
Ik viel vooral voor het smaakvolle interieur.
Zijn wil is ijzersterk.
Het bloesje dat ik gisteren kocht is groen.
Dat huis is goedkoop.
Het was een vrijwillig gebaar.
Ik zat te lezen op het kleine bankje.
Ik lees graag een spannend boek.
Ik heb een lief vriendje.
Het dier werd doodziek.
Ik geef een feest en het wordt groot.
Ik heb nog een lange weg af te leggen.
Die oude telefoon is een ijzersterk ding.
Helaas was het kindje doofstom.
Dat is echt een twistziek mens.
Tijdens het windstille moment konden wij even uitrusten.
Hopelijk was dat water zuiver.
Het doodzieke dier kon niet meer gered worden.
Ik stookte een heet vuur.
Ik kocht een groen bloesje.
Wat was het groene bloesje mooi.
Ik moet op een zoutarm dieet.
Het hete vuur warmde mij op.
Het lieve vriendje van Marie stuurde mij een verjaardagskaartje.
Ik kreeg een peperduur geschenk voor mijn verjaardag.
Ik heb het goedkope huis bijna gekocht.
Watertekort is een wereldwijd probleem.
Toen moest het zeezieke kind overgeven.
Tegenwoordig is mijn dieet zoutarm.
Ik legde mijn hoofd op het zachte kussen.
Ik volg tegenwoordig het zoutarme dieet.
Het vuur werd heet.
Ik las het spannende boek in één keer uit.
Zijn interieur vond ik smaakvol.
Het kind werd onderweg zeeziek.



Ik werkte voor het bankroete filiaal.
Ik vond langs de weg een doodziek dier.
Ik wil een goedkoop huis kopen.
Het boek was erg spannend.
Ik kreeg het ijzersterke ding maar niet stuk.
Toen beviel zij van een doofstom kindje.
Iedereen hoopt op een waterdicht dak.
Hij zingt een stom liedje.
Soms is Marie wel eens twistziek.
In de tuin stond een klein bankje.
Het zuivere water spoelde over mijn gezicht.
Ik zie de lange weg voor mij.
Ik loop 's nachts nooit door een eng steegje.
Het probleem van watertekort wordt langzamerhand wereldwijd. 
Vandaag is het gelukkig windstil.
Het stomme liedje zit in mijn hoofd.
Ik heb het pittige tentamen niet gehaald.
Die man met de groene jas is stokoud.
Het doofstomme kindje stal ons hart.
Het filiaal ging bankroet.
Het waterdichte dak was tegen de grootste stortbuien bestendigd.
Ik neem het liefst een filevrij parcours naar mijn werk.
Gelukkig was ons dak waterdicht.
Het openbare toilet was bezet.
Mijn favoriete boek is erg klein.
Men moet het wereldwijde probleem van watertekort dringend aanpakken.
Ik hou wel van een leuke jongen.
Ik drink enkel zuiver water.
Ik hou wel van een windstil moment.
Ik heb een stevige tafel.
Van dat twistzieke mens moet ik niets hebben.
Dat was een pittig tentamen.
Het stationstoilet is openbaar.
Ik lag op de kamer met een zeeziek kind.
Ik wil graag een zacht kussen.
Pas maar op, dat toestel is nieuw.
Ik ging op zoek naar een openbaar toilet.
Op het grote feest ontmoette ik hem.
Ik heb een mooi gebouw gezien.
Met tegenzin gaf ik hem dan toch het peperdure geschenk.
Hij deed dat dan ook vrijwillig.
Dat tentamen vond ik pittig.
De leuke jongen gaf mij zijn nummer.
Gelukkig is de weg naar mijn werk filevrij.
Wat is die weg toch lang.
Ik bezocht een bankroet filiaal.
Gelukkig is mijn kussen erg zacht.
Mijn nieuwe schoenen waren peperduur.
Het filevrije parcours volg ik natuurlijk het liefst.
Ik vind die jongen best wel leuk.
Hij gedraagt zich vaak eigenwijs.
Ik vind dat dat gebouw mooi is.
Het nieuwe toestel is nu al kapot.



Bijlage III: Perceptietest: Precieze getallen en resultaten per deelgroep

alternerend WS SW

smaakvol 1 0 19

zeeziek 0 0 20

twistziek 6 0 14

zoutarm 10 2 8

goedkoop 0 20 0

bankroet 8 4 8

windstil 12 4 4

doofstom 8 2 9

openbaar 11 6 2

eigenwijs 13 3 1

wereldwijd 5 0 14

waterdicht 12 1 6

stokoud 4 0 16

doodziek 7 1 12

ijzersterk 7 0 13

peperduur 2 0 18

Tabel II: Perceptietest - precieze getallen totale groep 
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Bijlage IV: Resultaten productietest
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bankroet

X sw sw sw ss sw sw ss ss ss sw sw sw sw sw ss ss ss sw sw sw

Xe sw sw ss ss sw sw ws ss ss ws sw sw sw ws ss ws ss ws sw sw

pred ws sw sw ss sw sw ws ss ss ws sw sw sw ws ss ws ss ws ws ws

doodziek

X ss ss ss ss sw ss ss ss ss sw sw sw ss sw sw sw sw sw sw sw

Xe ss sw ss ss sw sw ss sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw

pred ss ss ss sw sw ss ss ss sw ss sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw

doofstom

X ss ss ss ss sw ss sw ss sw sw sw sw sw sw ss sw ss sw sw sw

Xe sw sw sw ss sw sw ss sw sw sw sw sw sw sw sw sw ss sw 1 sw

pred ws ss ss sw sw ss ws sw sw sw sw sw sw ws sw ws ss sw sw ss

eigenwijs

X sw sw sw sw sw ss sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw

Xe sw ss sw ss sw sw sw sw sw sw sw ss ss sw ss ss ss ss sw sw

pred ws sw ws sw sw ws ws ss ws ws sw ws sw ws ss sw sw sw sw sw

goedkoop

X ws ws ws ws ws ws ws ws ws ws ws ws ws ws ws ws ws ws ws ws

Xe ws ws ss ws ws ws ws ss ws ws ss ws ws ss ws ws ws ws ws ws

pred ws ws ws ws ss ws ss ws ws ws ws ws ws ws ws ws ws ws ws ws

ijzersterk

X sw sw sw ss sw sw ss ss sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw

Xe sw sw sw ss sw sw ss sw sw sw sw sw sw ss sw sw sw sw sw sw

pred sw sw ws ss ss sw ss sw ss ss ss sw sw sw ws ws sw ws ss sw

openbaar

X sw ss ws sw ws ws ss sw ss sw sw sw ss sw sw ws ws ws ws sw

Xe sw ss ws sw ss ss sw sw sw ss sw sw sw sw sw ws ws ws ws sw

pred ws ss ws ws ws ws ws ws ws ws sw sw ws ws sw ws ss ws ws sw

peperduur

X sw sw sw sw sw sw sw sw ss sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw

Xe sw sw sw sw sw ss ss sw sw sw ss sw sw sw sw sw sw ss sw sw

pred ws ss sw sw ss ws ws ws ss sw sw sw ws sw sw sw sw sw sw sw

smaakvol

X sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw

Xe sw sw sw sw sw sw sw sw sw ss sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw

pred sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw

stokoud

X ss sw ss ss ss ss ss ss ss ss 2 ss ss sw ss ss sw ss sw ss

Xe ss ss ss ss sw sw ss sw sw ss sw ss sw ss sw sw ss sw sw sw

pred sw ws ss ss ws ss ss ss ss ss ws sw ws ws ss ss sw ws ss ws

twistziek X ss sw ss sw sw ss ss ss ss ss sw sw sw sw sw sw ss sw sw sw

Xe sw ss sw ss sw sw sw ss ss sw sw ss sw sw sw ss sw ss ss sw



pred sw ss ws ss ws ss ws ss sw sw ws ss ws ws ws ws sw ws ws sw

waterdicht

X sw sw sw sw sw sw sw sw sw ss sw sw sw sw ss ss sw sw sw sw

Xe sw sw sw sw sw ss sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw

pred sw sw ss ss ws ws sw ws ss ws sw sw ws ss ws sw sw sw sw sw

wereldwijd

X ss ss ss sw sw ss sw ss ss sw sw sw ss sw ss ws sw ss sw sw

Xe sw ss sw ss sw sw sw sw sw sw sw sw sw ss sw sw sw ss sw ss

pred ss ss ss ss ss sw sw ws ss ws sw sw ws ws ws sw sw ss ss ws

windstil

X sw ss ss sw ss ss ss sw ss sw ss sw sw ws ss sw sw sw sw ss

Xe sw sw ss sw sw sw sw ss sw ws ss sw ss ss sw ss sw sw sw sw

pred ws ss ws ss ss ws ws ws ss ws ss ss ws ws ws ss sw sw ss ws

zeeziek

X sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw

Xe sw sw sw sw sw ss sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw

pred sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw

zoutarm

X sw ss sw sw sw sw sw ss ss sw sw sw sw sw ss sw sw sw sw sw

Xe ss ss sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw sw ws ss ss ss ss ss sw

pred sw ss ws sw sw sw sw sw sw sw sw sw ws sw ws ws sw ss ws sw

filevrij

X sw sw ss ss sw sw sw sw ss sw sw sw sw ss sw ss ss ss ss sw

Xe sw sw sw ss sw sw sw ss sw sw sw sw ss ws sw ss ss ss ss sw

pred sw ws ws ss ws ws sw ws ws ss ws ws ss ws ws sw sw ss ws ss

vrijwillig

X ws ws ws ws ws ws ws ws ws ws ws ws ws ws ws ws ws ss ws ws

Xe ss ss ws ws ws ss ws ws ws ws ss ws ss ws ws ws ws ss ws ws

pred ss ws ws ws ws ws ss ss ws ws ws ss ws ws ws ws ws ss ws ws

Legende:

X en Xe: attributieve positie, met of zonder sjwa
pred: predicatieve positie
BR20: jongere generatie sprekers uit Brussel en omstreken
LE20: jongere generatie sprekers uit Leiden en omstreken
BR40: oudere generatie sprekers uit Brussel en omstreken
LE40: oudere generatie sprekers uit Leiden en omstreken
1 – deze spreker las hier doofziek voor (met klemtoonpatroon ss)
2 – deze spreker las hier oud voor (in plaats van stokoud)
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