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EEN ONGERMAANS STUKJE AFRIKAANSE 
FONOLOGIE: DE TONISCHE SJWA

Frans Hinskens & Marc van Oostendorp*

1. De Afrikaanse sjwa

Het Afrikaans kent de sjwa, net zoals het Nederlands, als reductievocaal. De reduc-
tie kan zowel synchroon zijn – voorbeelden in (1) – als diachroon, in klemtoonloze
lettergrepen in zowel lexemen (teken) als morfemen (bene), zoals in het Neder-
lands.

(1) kanon /kɑˈnɔn/ > /kəˈnɔn/
gordyn /xɔrˈdəin/ > /xərˈdəin/

Maar anders dan het Nederlands en andere Germaanse talen, komt de sjwa in het
Afrikaans ook in beklemtoonde (‘tonische’) positie voor (Du Plessis Scholz 1980;
Ponelis 1990; Raidt 1983; Coetzee ms).

De sjwa is één van de korte vocalen van het Afrikaans en hij zit akoestisch dicht
bij /œ/, met dit verschil dat hij niet rond is. De beide spraakklanken contrasteren
en er zijn minimale paren, zoals

(2) dit, dut
respectievelijk /dət/, /dœt/

Blijkens Wissings (2018) metingen voor het Standaardafrikaans verschilt sjwa van
/œ/ akoestisch vooral op F2 (lagere formantwaarde, dus meer front) en in duur
(gemiddeld 66 vs 76 ms). Het verschil wordt wegens de in het gesproken Afrikaans
algemene neiging tot ontronding gemakkelijk geneutraliseerd (Wissing 2018).
Vergeleken met de Standaardnederlandse sjwa is de Standaardafrikaanse lager
(hogere F1-waarde) en meer front (hogere F2-waarde).

* Beide auteurs zijn verbonden aan het Meertens Instituut. Frans Hinskens is ook verbonden aan de Vrije
Universiteit Amsterdam; Marc van Oostendorp aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
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De Afrikaanse sjwa komt als beklemtoonde vocaal voor in items die gespeld
worden met <i> en corresponderen met de Nederlandse /ɪ/ als:

(3) immer, wind, hitte

Er zijn veel minimale paren van de sjwa met andere, volle, klinkers, zoals het vol-
gende vijftal:

(4) pit, put, pot, pet, pad
respectievelijk /pət/, /pœt/, /pɔt/, /pɛt/, /pɑd/

De sjwa figureert ook in de beklemtoonde suffixen -in en -is (het equivalent van
Nederlands -ist) als in bijvoorbeeld:

(5) kelnerin, humanis en pianis

die woordklemtoon hebben,1 en buiten de klemtoon ook in bijvoorbeeld

(6) intens.

Deze volle vocaal sjwa kan ook genasaliseerd worden, als in bijvoorbeeld

(7) dinsdag, in sy hart.

Sjwa is de meest frequent voorkomende vocaal in het Afrikaans (volgens Wissing
2018 komt hij vier keer vaker dan de nummer twee, /ɑ/), maar dit zit ’m waar-
schijnlijk in de accumulatie van het voorkomen als reductievocaal en als volle
vocaal.

Omdat er historisch blijkbaar twee sjwa’s zijn, kan het nuttig zijn om ze labels te
geven als sjwa1 en sjwa2,2 vergelijkbaar met ‘ui1’ en ‘ui2’ in de historische fonologie
van het Nederlands.3 De Afrikaanse sjwa heeft, anders dan de Nederlandse reduc-
tievocaal, waarschijnlijk niet de rootstructuur XX van twee timing slots (Van Oos-
tendorp 1997). Voor zover sjwa als volle vocaal het resultaat is van een klankveran-
dering, betrof die niet alleen de etymologische /ɪ/, maar ook het prominente eerste
element van de ongeronde voordiftong /əi/ (Nederlands /ɛi/), als in

(8) sy ‘zij’ pers.pron. 3 sg. F
gordyn (zie boven sub (1))

dat in het moderne Afrikaans ook een sjwa is. De beide andere diftongen hebben
overigens ook een centrale vocaal, maar dan de ronde /œ/, als eerste element.
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2. Sjwa in andere West-Germaanse talen

De sjwa is ook in andere West-Germaanse talen een hoogfrequente klank, maar
voor zover ons bekend is hij daarin nooit beklemtoond. Booij (1995) wijst erop dat
hij wel een zinsaccent kan krijgen (‘dit is de manier om dat te doen’), maar woord-
klemtoon heeft hij niet. Zowel voor het Nederlands als voor het Duits is er een uit-
gebreide literatuur die de speciale eigenschappen van de klinker beschrijft (Kager
& Zonneveld 1986, Booij, 1995, Van Oostendorp 1997 voor het Nederlands;
Wiese 1996 voor het Duits). Een andere typologische observatie die we kunnen
maken, is dat voor het Engels sinds SPE (The Sound Pattern of English, Chomsky
en Halle 1968) wordt aangenomen dat de sjwa altijd het resultaat is van reductie,
terwijl het Duits geen reductie lijkt te hebben: de onbeklemtoonde sjwa is altijd
onderliggend. Het Nederlands heeft zowel een onderliggende (invariabele) sjwa
(mode, jongen) als een sjwa die het gevolg is van reductie (pestoor). In al die talen is
er echter een nauw verband tussen sjwa en de onbeklemtoonde positie.

Ponelis (1990:23) en Gilles & Trouvain (2013) beweren dat ook het Luxem-
burgs de tonische sjwa kent. Volgens de laatstgenoemde auteurs komt sjwa in het
Luxemburgs, behalve in ‘unstressed position’, ook regelmatig voor ‘in stressed sylla-
bles or root syllables. The short vowels [ə] and [e] are complementarily distributed
allophones of the same phoneme /e/. [e] (with a more open [ɛ] alternative realiza-
tion) appears only before velar consonants as in Méck [mek] ‘fly’ or zéng [ʦeŋ]
‘ten’, whereas [ə] appears in all other positions. Luxembourgish sjwa is realized fre-
quently with light lip rounding and – compared to [e] – this vowel is strongly cen-
tralized.’ In tegenstelling tot het Afrikaans en het Nederlands is er in het Luxem-
burgs geen geronde centrale vocaal /œ/ resp. /ʏ/ waarmee deze sjwa contrasteert.
Daarom, vanwege het feit dat deze sjwa frequent gerond wordt en omdat het
mogelijk slechts een allofoon is, is het denkbaar dat deze Luxemburgse sjwa het
equivalent is van Nederlands en Afrikaans /ʏ/ resp. /œ/; deze indruk wordt ver-
sterkt door voorbeelden als /dən/, orthografisch dënn, voor ‘dun’. We vinden deze
vocaal ook in de eerste lettergreep van de aanduiding van de taal, Lëtzebuergesch
[ˈlətsəbuəjəʃ], die ook correspondeert met een /ʏ/ in het Nederlands. Het lijkt er,
kortom, op dat het Afrikaans de enige Germaanse taal is met een tonisch foneem
sjwa.
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3. Enkele onderzoeksvragen over de Afrikaanse 
tonische sjwa

Het voornaamste doel van deze bijdrage is om nieuwe vragen over de tonische Afri-
kaanse sjwa te stellen, die wij voornemens zijn te onderzoeken. In paragraaf 4 oppe-
ren we ook wat eerste antwoorden.

1. Is de Afrikaanse beklemtoonde sjwa het gevolg van een klankverandering
die de ongespannen ongeronde hoge voorvocaal /ɪ/ gecentraliseerd heeft?

2. Als deze nieuwe beklemtoonde sjwa het resultaat is van klankverandering, is
de akoestische ruimte van voorheen /ɪ/ dan ingenomen door een andere
korte vocaal?

3. Heeft de huidige beklemtoonde vocaal sjwa ook andere bronnen dan de
vroegere /ɪ/?

4. De Afrikaanse tegenhanger van Nederlands ik is ek, /ɛk/. Is dit een inciden-
teel geval of zijn er andere items met etymologisch tonisch /ɪ/ die in het
Afrikaans /ɛ/ zijn? In het laatste geval: is er sprake geweest van een ‘phone-
me split’?

5. Is de klankverandering symmetrisch verlopen, met andere woorden is /u/
ook gecentraliseerd?

6. Houdt de promotie van sjwa tot volle vocaal structureel verband met het
wankele lengtecontrast in de Afrikaanse vocaalinventaris, dat zich vooral
voor /r/ voordoet (Coetzee ms)?

7. Zijn er Nederlandse dialecten waarin /ɪ/ gecentraliseerd wordt of is?
8. In hoeverre heeft taalcontact een rol gespeeld in deze klankverandering? Via

tweedetaalverwerving? Meertaligheid?
9. Is de klankverandering in alle variëteiten van het Afrikaans hetzelfde verlo-

pen? Zo ja, verschillen ze alleen in tempo (zijn er progressieve dialecten of
etnolecten? conservatieve?) of ook kwalitatief?

4. Verdieping in sommige van de vragen
Binnen het bestek van deze bijdrage voor Afrikaanspromotor Jacques van Keymeu-
len zullen wij enige aandacht besteden aan de vragen 1, 2, 3, 4 en 7.

Het moderne Afrikaans kent geen foneem /ɪ/ (Posthumus 1968: 148-149) en
elke Nederlandse beklemtoonde /ɪ/ lijkt in het Afrikaans uitzonderingsloos te cor-
responderen met sjwa (Du Plessis Scholtz 1980: 61).4 Volgens Raidt (1983: 94) is
Nederlands /ɪ/ aan de Kaap vervangen door /ə/. Uit de literatuur over de Werde-
gang van het Afrikaans wordt niet onmiddellijk duidelijk hoe de huidige situatie
tot stand gekomen is. Voor zover de diachronie zich uit de literatuur laat recon-
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strueren, komen er enkele contouren naar voren; tot de meest geprononceerde
contouren behoort zeker de variatie tussen /ɪ/ en /ɛ/.

ɪ > ɛ
Raidt (1983: 94) meent op basis van het 18e- en 19e-eeuwse materiaal dat de nei-
ging om /ɪ/ te verlagen tot /ɛ/ in de Afrikaanse ‘Umgangssprache’ veel sterker
moet zijn geweest dan tegenwoordig; zij signaleert dat ɪ>ɛ in de Afrikaanse dialec-
ten tot ongeveer 1930 ver verbreid moet zijn geweest, maar daar inmiddels door de
‘Kultursprache’ grotendeels verdrongen is (vgl. Ponelis 1990: 22).

De Nederlandse /ɪ/ werd in 18e- en 19e-eeuwse Kaapse teksten vaak geschreven
als <e> en volgens Du Plessis Scholtz (1980: 61) was dit niet uitsluitend een ver-
schil in spelling, maar werd er /ɛ/ gerealiseerd; soms betrof het van oorsprong 17e-
eeuws Nederlandse ‘wisselvorme’ (bijv. Afrikaans lek voor standaard Nederlands
likken, lê voor liggen), maar in de meerderheid van de gevallen is de /ɪ/ pas aan de
Kaap veranderd in /ɛ/ (zoals in optel voor Nederlands optillen, wen voor winnen;
Du Plessis Scholtz 1980: 61; De Villiers 1978: 82) of sjwa. Volgens Ponelis (1990:
21-22) is het gebruik van Afrikaanse vormen met /ɛ/ voor Nederlands /ɪ/ voor
niet-nasalen in de 20e eeuw gestigmatiseerd geraakt of ingeëngd tot ‘die taal van
ouer mense’, waardoor er maar weinig /ɛ/ vormen (zoals hender) overgebleven zijn.

ɪ > sjwa

Volgens Ponelis (1990: 21) is /ɪ/ (in bijvoorbeeld wit en kind) ‘in Hollands […]
minder gespanne en meer sentraal en sjwa-agtig’, een realisatie die de auteur aan-
duidt als ‘hoë sjwa’, hoge sjwa. ‘Die toniese hoë sjwa het in Afrikaans tot die neu-
trale sjwa […] oorgegaan’.

De Nederlandse /ɪ/ correspondeerde volgens Le Roux (1921: 19) soms met
<ŭ>5, als in gunter (Nederlands ginder) en sluk (Nederlands slikken) en ook omge-
keerd als in klits (Nederlands klutsen).

Een belangrijke observatie in dit verband is mogelijk dat de (onbeklemtoonde)
/ɪ/ zich in het Nederlands soms als een sjwa gedraagt, met name wanneer deze voor
een velaire consonant voorkomt (Van Oostendorp 2001). Interessant in dat ver-
band is ook de spelling van sjwa als <i> in woorden als koring, van het Nederlandse
koren. Dit alles wijst mogelijk op een intieme band tussen ɪ en sjwa, ook in het
Nederlands.

ɛ > ɪ
Vooral voorafgaand aan nasalen correspondeert Nederlands /ɛ/ vaak met histo-
risch Afrikaans /ɪ/, als in Afrikaans bring, dink, en skink, met /ɪ/ voor Nederlands
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breng, denk, schenk – variatie die ook in bepaalde traditionele dialecten van het
Nederlands (De Villiers 1978: 82) of meer bepaald 17e-eeuws Hollands (Ponelis
1990: 23) voorkomt. De grote meerderheid van de verschuivingen heeft echter aan
de Kaap plaatsgevonden (De Plessis Scholz 1980: 62).

Le Roux schreef in 1921 dat de Nederlandse /ɛ/ en /ɪ/ in grote delen van het
Afrikaanse taalgebied ‘sekundaire overgangen hebben doorgemaakt’ (p. 17), maar
dat de primaire toestand in Boland (noordoostelijk van Kaapstad) nog voorhanden
was. Nederlands /ɛ/ correspondeerde anno 1921 voor een velaire nasaal veelal met
/ɪ/, maar voor een ‘gedekte nasaal’ is de situatie volgens Le Roux onvoorspelbaar.
ɛ>ɪ voor niet-nasalen is volgens Ponelis (1990:22) zowel in het Nederlands als in
het Afrikaans ‘redelik skaars’.

ɛ > ɪ / sjwa

18e- en 19e-eeuwse Kaaps-Hollandse teksten bevatten varianten als bin voor ben
en kenders voor kinderen (Conradie 1986: 90-98), waarbij laatstgenoemde auteur
aantekent dat de <e> in kenders mogelijk voor sjwa stond.

Vormen als bring, dink en skink worden in het moderne Afrikaans met sjwa
gerealiseerd (Raidt 1983: 94). Veel vroegere sjwa’s voor /ŋ(k)/ zijn teruggedrongen
(en vermoedelijk /ɛ/ geworden).6 Voor /m/ of /n/ bevatten de oude Kaapse tek-
sten vrijwel altijd een sjwa (vgl. Raidt 1983: 94), maar tegenwoordig is de vocaal
veelal identiek aan de Standaardnederlandse – al vindt men in dialectaal Afrikaans
nog vaak sjwa (als in linde, him, Nederlands lenden, hem; Du Plessis Scholtz 1980:
63).

ɛ > sjwa?

Afrikaans sjwa voor Nederlands /ɛ/ is volgens Du Plessis Scholtz (1980: 62) ‘veel
minder gewoon’ dan ɪ>ɛ. In sommige gevallen gaat het volgens de auteur ook weer
om uit het Nederlands geërfde wisselvormen (zoals pik met sjwa voor standaard
Nederlands pek); maar de meerderheid van de gevallen (die ook in het Afrikaans als
dialectaal beschouwd worden), zoals verlip voor Nederlands verlept, is vermoedelijk
pas aan de Kaap ontstaan. De meeste gevallen waarin Afrikaans sjwa (gespeld als
<i>) correspondeert met Nederlands /ɛ/ komen vóór een nasaal voor. Voorbeel-
den zijn bring, dink en hings; volgens Du Plessis Scholtz (1980: 62) stamt de varia-
tie uit ‘die Hollandse volkstaal’.

Het lijkt niet waarschijnlijk dat er een autonome verschuiving ɛ>sjwa heeft
plaatsgehad. Volgens Ponelis (1990:21) is er in de ontwikkeling van het Afrikaans
een historische fase waarin een gecentraliseerde /ɪ/, de ‘hoë sjwa’, varieerde met /ɛ/:
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(9a) k[ɪ̈]nd ~ k[ɛ]nd

gevolgd door een fase waarin de gecentraliseerde /ɪ̈/ veranderde in een ‘neutrale
sjwa’, waardoor sjwa ging variëren met /ɛ/:

(9b) k[ə]nd ~ k[ɛ]nd

/ɪ/ is dus via een gecentraliseerde /ɪ̈/ (‘hoë sjwa’), in sjwa (‘neutrale sjwa’) veran-
derd. Veel vormen met /ɛ/ hebben verschuiving naar /ɪ/ ondergaan en vandaaruit
naar sjwa. Vormen met /ɪ/ die veranderd zijn in /ɛ/ (zoals ek en wen) en vormen
waarvan de eerder tot /ɪ/ verhoogde /ɛ/ weer ‘gerestaureerd’ is (bijv. omtrent, engel)
zijn de dans ontsprongen.

5. Summa summarum

De tonische sjwa is vermoedelijk ontstaan doordat /ɪ/ stapsgewijs gecentraliseerd
werd (vraag 1) en ook in het Nederlands fonologisch gezien (zij het niet fonetisch)
al redelijk dicht bij de sjwa staat. Dit lijkt moeilijk te verenigen met Labov’s ‘Princi-
ples of Vowel Shifting’, die onder meer behelzen dat ongespannen vocalen dalen
(‘the tendency for vowels […] to fall along nonperipheral tracks’, Labov 2010:252);
dat zou resulteren in ɪ>ɛ, in plaats van ɪ>sjwa. De vrijgekomen ruimte in het
vocaaltrapezium / in de akoestische ruimte is in het moderne Afrikaans niet inge-
nomen door een andere vocaal (vraag 2). De huidige volle vocaal sjwa gaat voor een
klein deel terug op /ɛ/, maar de verandering van /ɛ/ in sjwa is indirect verlopen via
ɛ>ɪ resp. ɪ>sjwa (vraag 3). De verschuiving van /ɪ/ naar /ɛ/ lijkt historisch dialecto-
logisch niet sporadisch te zijn geweest, maar in het Afrikaans is ze lexicaal goed-
deels teruggedraaid door (wat Ponelis aanduidt als) ‘kultivering’ naar het model
van het Standaardnederlands, dat tot 1925 in Zuid-Afrika de norm was. Van een
‘phoneme split’ is nooit sprake geweest, wel van fonetische variatie (vraag 4).

Vragen 5 en 6 kunnen zelfs niet tentatief beantwoord worden op basis van
bovenstaande schetsjes.

Sommige Hollandse dialecten hebben de neiging om de sjwa meer voor in de
mond te maken. Dat er Nederlandse dialecten (geweest) zijn waarin /ɪ/ gecentrali-
seerd werd of wordt, kan niet uitgesloten worden; volgens Ponelis (1990:21) cen-
traliseren Hollandse dialecten de /ɪ/. Blijkens de FAND (deel 1, kaarten 63, 64 en
71) wordt wit in centrale en westelijke Brabantse, Oost-Vlaamse en West-Lim-
burgse dialecten met /ʏ/ gerealiseerd, heeft dik in de Vlaams Brabantse en West-
Limburgse dialecten /ʏˑ/ en winter in centrale en westelijk Brabantse en West-
Vlaamse dialecten /ʏ/ – in alle gevallen een geronde ongespannen middenklinker;
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van centralisering is nergens sprake. Vraag 7 laat zich, kortom, op dit moment nog
moeilijk beantwoorden.

Ponelis (1990: 23) meent dat de verlaging van de gecentraliseerde /ɪ̈/ waar-
schijnlijk geen contactverschijnsel is, aangezien de tonische sjwa ‘’n gemarkeerde
segment is’, dat door de Khoekhoe (en later door andere zwarten) vervangen is
door /ɛ/. De vraag of een segment gemarkeerd is, kan alleen taalspecifiek en vaak
alleen voor specifieke prosodische posities beantwoord worden. En dat de tonische
sjwa in het Khoekhoe Afrikaans vervangen is door een ander segment, laat strikt
genomen geen conclusies toe over het aandeel van Afrikaans-Nàmá tweetaligen in
de genese ervan. Tegelijkertijd lijkt het wel vast te staan dat de tonische sjwa een
Kaapse en Afrikaanse voortzetting is van fonetische tendenzen in dialecten van de
Hollandse kolonisten; dit is in lijn met het zogenoemde superstraat-scenario, dat
het Afrikaans benadert als voortzetting van structurele variatie die reeds aanwezig
waren in de dialecten van de 17e-eeuwse Nederlandse kolonisatoren en settlers. De
voor bepaalde aspecten van de historische ontwikkeling van het Afrikaans naar
voren gebrachte alternatieve taalcontactscenario’s van interlectische aanpassing en
creolisering7 zijn ook in verband met de tonische sjwa daarom echter niet per se
van tafel. Vraag 8 kan op basis van de hier geschetste feiten en ontwikkelingen dus
evenmin beantwoord worden.

Dat deze complexe klankverandering in alle variëteiten van het Afrikaans het-
zelfde verlopen is lijkt, ook gezien de historische en dialectologische nuances die
door sommige auteurs op sommige plekken worden aangebracht, onwaarschijnlijk.
In hoeverre de verschillen niet alleen de fasering maar ook de fonologische kwali-
teit betreffen, laat zich zonder exacte data (voor de moderne en historische dialec-
ten van het Afrikaans) niet vaststellen. Ook vraag 9 kan in dit stadium daarom niet
beantwoord worden.

De tonische sjwa werpt, kortom, een scala van vragen op die historisch dialecto-
logische, historisch fonologische, contact-linguïstische en taalstructurele kanten
opwijzen. Slechts enkele daarvan zijn hier met het nodige voorbehoud en eigenlijk
alleen nog maar voorlopig beantwoord. Aan het werk, dus!
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NOTEN

1 De /ɪ/ in het onbeklemtoonde Nederlandse derivatiesuffix -/ɪɣ/, als in aardig, lollig
en enig, kan als sjwa gerealiseerd worden, al is het niet duidelijk hoe verbreid dit
is. Ponelis (1990: 23) wijst erop dat de ‘neutrale sjwa’ al voorkwam in Middelne-
derlandse vormen als sculdech.

2 Dit is niet wat Wissing (2018) bedoelt met Type I-sjwa en Type II-sjwa; die aan-
duidingen gaan over slotlettergrepen met sjwa plus sonorante consonant resp.
sjwa plus obstruent.

3 Raidt (1983: 99) meldt een lange sjwa, weergegeven als [əː], in wie (meervoud van
wig) [vəːhə], en voegt toe dat het hier om een “einmaliger Fall” gaat. Coetzee (ms)
is nauwkeuriger en meldt: “the only place where a long sjwa is found is in the
plural of nouns that end in /-əx/. When the /ə/-plural suffix is added, the /x/ is
replaced by a glide (/j, w, ɦ/) and the preceding vowel lengthens”; Coetzee geeft
als voorbeeld [vəːɦə].

4 Nederlandse sjwa’s corresponderen in het Afrikaans default met sjwa, al zijn ze
in sommige omgevingen ook weg gesyncopeerd (bijvoorbeeld werklik, maklik, be-
grafnis) of geapocopeerd (bijvoorbeeld oop, vark, tant). Sporadisch is de Neder-
landse slotsjwa in items als senuwee, weduwee en skaduwee (~skadu) gepromoveerd
tot /e?/ met secundaire klemtoon.

5 Vermoedelijk met de klankwaarde die latere auteurs als sjwa aanduiden.
6 Op dit punt is Du Plessis Scholtz (1980: 62) niet eenduidig.
7 De drie scenario’s zijn samengevat en geïllustreerd in Hinskens (2009: 18-23). Zo-

als in Hinskens (2014) wordt gedemonstreerd, heeft interlectische aanpassing een
rol gespeeld in de lenitie van de stemhebbende mediale obstruenten /ɣ, v, d/ en
hun Nàmá equivalenten /ɡ, b, d/ in vormen als reën (‘regen’), aand (‘avond’) en
zaal (‘zadel’).
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