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Schwa-appendixen in het Frieso

Summary
In an inspiring paper Kager & Zonneveld (1986) have shown, primarily on me basis
of distributional regularities, that in Dutch underived forms word-final -~ or the
sequence -~C has to be considered as extrasyllabic at the underlying level. In this
paper I try to extend this analysis to Frisian. Ir turns out to be the case that much is to
be gained in understanding and formalising phonotactic constraints in Frisian wh en
a 'schwa-appendix' approach is invoked. Ir enables one to view these constraints as
intrasyllabic rather than as intersyllabic. In other areas this approach proves itself
useful as weil, a.o. in understanding and formalising (diachronic and synchronic)
phonological rules, but also in understanding certain relationships forms could incidentally enter into by means of no longer productive rules. A schwa-appendix approach forces us to assume a difference between the initial (phonological) and the
later (phonetic) syllabification of a form ending in -~(C). In order to obtain the
phonological syllabification, the syllabification algorithm must stop applying right
before -~(C). In order to obtain me phonetic syllabification of such forms, resyllabification is called for. When viewing the vowel schwa as a nucleus without phonetic
content at the underlying level, it can be explained why schwa is unsyllabifiable
there. Resyllabification is argued to be best considered as a reapplication of the
universal CV-rule in a structure-changing fashion, hen ce in a derived environment.
In een inspirerend artikel hebben Kager & Zonneveld (1986) aangetoond, primair
op basis van distributionele regelmatigheden, dat in het Nederlands in ongelede
vormen de woordfinale -~ of de woordfinale sequentie -~C op het onderliggende
niveau als extrasyllabisch geldt, dat m.a.w. de syllabegrens daar op dit niveau onmiddellijk voor ligt. Alle consonanten voor deze 'schwa-appendix' (Kager (1989:212))
horen nu tot de voorafgaande syllabe, die daardoor een langer rijm kan krijgen dan
het woord-intern toegestane maximum van [VX). Dergelijke rijmen zijn nu echter
de rijmen van een rechtsperifere syllabe, wat hun lengte onproblematisch maakt.
In deze benadering ontstaat er een verschil tussen de initiële 'fonologische' en de
latere 'fonetische' syllabificatie. Voor de Friese woorden krante' krant', oargel' orgel'
en amer 'emmer' zou aldus het volgende beeld ontstaan (het liggende streepje geeft
de syllabegrens aan):
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. (1)

fonologische syllabificatie

fonetische syllabificatie

krant-e
oarg-e1
aam-er

kran-te
oar-gel
aa-mer

Een en ander impliceert dat er in een later stadium van de afleiding resyllabificatie
plaats moet vinden, zie §3·2.
Aan het slot van hun artikel vragen Kager & Zonneveld zich af of en in hoeverre
hun analyse ook voor andere Germaanse talen kan gelden. Zij lijken daar geen hoge
verwachtingen van te hebben. Ondertussen is hun aanpak al uitvoerig toegepast op
Oostnederlandse dialecten, met name dat van Hellendoorn, in Nijen Twilhaar (1990)
en m.b.t. rwee fonologische verschijnselen op het Fries (De Haan (1988:54-58),
Visser (1990:479».1
Ik wil in dit artikel proberen deze schwa-appendix-analyse uitvoeriger te motiveren voor het Fries. In §1 zal ik ingaan op de twee vormen van schwa-appendixen die
in het Fries onderscheiden kunnen worden. De voornamelijk fonologische aanwijzingen die een schwa-appendix-analyse voor het Fries aannemelijk maken, komen in
§2 aan de orde. In §3 wordt ingegaan op schwa-appendixen en (re)syllabificatie. Met
een korte samenvattende paragraaf wordt besloten. 2

Vormen van schwa-appendixen
In het Fries kunnen twee soorten schwa-appendixen onderscheiden worden: -~ en
-~C -~ is gekoppeld aan de woordcategorie nomen 3 , terwijl -~Cwat dit betreft geen
beperkingen kent.
1·1

Schwa

Een schwa-appendix-benadering heeft in het Fries t.a.v. de inheemse, ongelede nomina een groot 'bereik', omdat veel nomina hun finale schwa hebben behouden,
anders dan in het Nederlands, waar ze in het algemeen gedeleerd zijn.4 Tegelijkertijd
spelen (nomen)finale 'volle vocalen nauwelijks een rol op het ongelede niveau. 5 Met
een schwa-appendix-analyse kunnen alle schwa-finale, ongelede, inheemse nomina
op het onderliggende niveau als monosyllabisch geanalyseerd worden. Er blijkt een
sterke correlatie te bestaan tussen finale schwa en het lidwoord dl', wat blijkt uit
paren gelijk betekenende vormen als de volgende (Tamrriinga (1985»:
(2)

it bil - de bille 'bil; dij'
it sou - de souwe 'zeef (voor vaste stoffen)'
it gol - de golle 'hooivak; graanvak'
it festjebûs - de festjebûse 'vestzak'?

Vooral het vierde geval van (2) is bijzonder illustratief. Het betreft de samenstelling
van festje, het verklei!1woord van fest 'vest', en bûs, de 'ingekorte' vorm van bûse
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'(broek)zak'. jèstjebûs is één van de, voor zover ik weet, drie (mogelijk vier) gevallen
van nominale samenstelling waarbij het lidwoord niet bepaald wordt door het rechter lid, hier het de-woord bûs, maar door het linker lid, hier het verkleinwoord jèstje. 8
Zodra de 'volle' vorm bûse gebruikt wordt, verschijnt het lidwoord de.
Binnen theorieën aangaande de 'hoofdigheid' van vormen, zou men op grond
van gevallen als onder (2) de finale -;;) kunnen beschouwen als een suffIx dat de keuze
van het bepaalde lidwoord bepaalt, vgl. Nijen Twilhaar (1990,1992a,1992b, deze
bundel). Het betreft hier dan gelede formaties in niet meer dan formele zin. Het
suffIx immers bepaalt alleen het genus van het nomen, maar niet, zoals een 'gewoon'
suffIx, de categorie van het woord waaraan het zich hecht.9 Evenmin levert het een
systematische betekenisbijdrage aan de geaffIgeerde vorm. Er is dialectische wisseling
tussen vormen met en vormen zonder deze schwa, d.w.z. in het ene dialect hebben
sommige nomina deze schwa, in het andere niet. Deze wisseling komt ook wel bij
een en dezelfde persoon voor. Dit verwacht je niet bij vormen die een suffIx naar
vorm en betekenis bevatten. Wanneer er een dergelijke variatie is, is de betekenis van
beide vormen volkomen gelijk. IO Bovendien wordt deze schwa vaak gedeleerd, wanneer een nomen als het eerste deel van een samenstelling optreedt. Bij verkleinwoordvorming en conversie naar een werkwoord (van de rweede zwakke klasse)
wordt hij systematisch gedeleerd. Dit is evenmin wat je van een suffIx naar vorm en
betekenis zou verwachten, vanwege het informatieverlies dat deletie oplevert.
Het feit dat nomina op -;;) een suffIx bevatten, zou in kunnen houden dat deze,
nu (formeel) gelede, vormen niet onderworpen mogen worden aan de regels van
initiële syllabificatie, die alleen op ongelede vormen werken, maar pas op een later
niveau gesyllabificeerd kunnen worden. Het is echter aantrekkelijker om er van uit te
gaan dat op het initiële lexicale niveau dergelijke vormen zich als monomorfematisch
gedragen, hoewel ze wel interne (morfologische) structuur bezitten, vgl. wat betreft
dergelijke vormen in het Hellendoorns Nijen Twilhaar (1990:38), waar ze worden
beschouwd als gesuffIgeerd met een klasse I-suffix. Hetzelfde is door De Haan
(1988:52-53), in navolging van ideeën m.b.t. het Nederlands, voorgesteld t.a.v. de
romaanse afleidingen in het Friese lexicon. Op dit vroege niveau mag de syllabificatie
ten dele taalspecifiek en gemarkeerd zijn en bijv. tegen een universeel principe als het
Maximal Onset Principle (MOP) ingaan, zie de vormen onder (1) in het linker rijtje,
terwijl de syllabificatie op latere, meer fonetische, niveaus steeds meer aan universele
principes onderworpen wordt, zie de vormen onder (1) in het rechter rijtje.
Omdat nomenfinale schwa niet kan worden beschouwd als een epenthetische
vocaal, waarvan de invoeging wordt bepaald door fonologische factoren, moet worden aangenomen dat hij op het onderliggende niveau aanwezig is.
De aanname dat een (lexicale) vorm tegelijkertijd geassocieerd is met een morfosyntactische en een prosodisch-fonologische hiërarchie, die niet noodzakelijkerwijs
isomorf hoeven te zijn, kan hier benut worden om tot een inzichtelijke representatie
te komen. Op het prosodisch-fonologische niveau is de finale schwa afwezig of,
anders gezegd, telt deze niet mee, terwijl hij wel aanwezig is, of meetelt, op het
andere niveau. In (3) wordt dit getoond voor het woord balke 'balk':
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(3)

morfo-syntactisch
M
~

b:>lk~

"'V
o

prosodisch-fonologisch

1·2 Schwa + consonant

Schwa-appendixen van de vorm -:Je fungeren wel als betekenisdiscrimineerders,
bijv. in sang'zang' - sangen 'donkerpaars' - sanger(je} 'zanik(en)', ming(e} 'meng(en)mingel 'liter', geev 'gaaf -#geevel 'gevel', sim 'sim, zoomtouw' - simmer 'zomer' simmel(s} 'zemel(en); zenuw(en)." Ze leveren echter geen systematische betekenisbijdrage aan de vormen waar ze deel van uitmaken, deze hebben m.a.w. een nietcompositionele betekenis. Omdat de correlatie tussen appendixen van deze vorm en
genus en/of woordcategorie veel minder duidelijk is dan in het geval van -:J, is het
eveneens veel minder duidelijk of zij als (formeel) suffIx opgevat kunnen worden.
Wanneer we -:J en -:Je samenvattend met elkaar vergelijken, komen we tot het
volgende. Het lijkt zo te zijn dat -:J alleen voor een andere woordvorm zorgt naast
een woord er zonder of voor een woord naast een wortel er zonder. -:Je daarentegen
zorgt voor een ander woord, met een andere betekenis, naast een bestaand of bestaanbaar woord van de vorm er zonder. Die andere betekenis kan echter niet
compositioneel opgevat worden (de betekenis van het woord zonder -:Je + de systematische betekenisbijdrage van -:Je), maar is gekoppeld aan de vorm met -:Je als
geheel.
Dit asymmetrische gedrag tussen -:J en -:Je is wellicht een synchrone reflex van
een diachroon verschil. -:J is het reductieproduct van een historisch als themavocaal
fungerende volle vocaal, terwijl de meeste sequenties van de vorm -:Jc, met name die
van de vorm;:) + sonorant, historisch gezien sufftxen zijn.12

2

Fonologische en andere aanwijzingen die pleiten voor een
schwa-appendix-analyse

We willen nu fonologische en andere aanwijzingen bekijken waaruit naar voren
komt dat een schwa-appendix-analyse voor met name de fonologie van het Fries
gunstige resultaten heeft.
2·1 Fonotactische restricties

Binnen een en dezelfde (fonologische) constituent zijn (klassen) segmenten in de
regel onderworpen aan beperkingen op hun onderlinge combineerbaarheid. De syllabe
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is een belangrijk domein voor het formuleren van dergelijke fonotactische restricties.
Uitgaande van een schwa-appendix-analyse kunnen we de voorspelling doen dat
fonotactische restricties betreffende het rijm van de syllabe voor een schwa-appendix
nooit geschonden zullen worden, omdat de consonanten voor -:J(C} op het fonologische niveau, voor zover mogelijk, tot het rijm van de syllabe er voor behoren. We
gaan er van uit dat deze restricties primair alleen voor het vroegste lexicale niveau
gelden. Ook t.a.v. vormen op -:J(C} kunnen ze nu geformuleerd worden als intrai.p.v. als intersyllabische beperkingen, hetgeen een elegante beschrijving oplevert.
Allereerst zijn er de twee volgende algemene gevallen:
(4)

(a) de distributie van stemhebbende fricatieven
(b) de distributie van stemloze fricatieven

Wanneer we geen schwa-appendixen en daarmee geen onderscheid tussen fonologische
en fonetische syllabificatie toestaan en dan de distributie van (stemhebbende en
stemloze) fricatieven in ongelede vormen willen verantwoorden, komen we onvermijdelijk uit bij karakteriseringan van de volgende vorm:
(5)

(a) een stemhebbende fricatief komt voor:
1) na een 'lange' sequentie (lange vocaal, dalende tweeklank, korre vocaal +
liquide) aan het einde van een vorm;
2) binnen een vorm na een 'lange' sequentie aan het begin van een syllabe die
schwa bevat
.
(b) een stemloze fricatief komt voor:
1) na een korre vocaal aan het einde van een vorm;
2) binnen een vorm na een korre vocaal aan het begin van een syllabe die schwa
bevat

Een dergelijke opsomming is een sterke aanwijzing dat er een generalisatie gemist
wordt. Binnen een schwa"appendix-analyse kan de distributie veel simpeler en inzichtelijker geformuleerd worden, waarmee een lastig descriptief probleem van de
fonologie van het Fries uit' de weg geruimd wordt:
(6)

(a) een stemhebbende fricatief bezet de derde positie in het rijm
(b) een stemloze fricatief bezet de tweede positie in het rijm

Woordparen als tsiis 'kaas' - dize 'nevel' en kich(e} 'kuch(en)' - richel'richel' worden
nu op dezelfde voet behandeld t.a.v. de positie van de fricatief in het rijm in de
initiële syllabificatie:
(7)

(a) (tsi:z)
(b) (kIx) "

"

(di:z)"g
(rlx)"gl

Daarnaast zijn er o.a. de volgende specifiekere gevallen. Eigenlijk moet ik kunnen
laten zien, dat deze restricties niet gelden, wanneer er binnen het woord een volle
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vocaal volgt. In het inheemse deel van het Friese lexicon, waar ik me hier toe beperk,
zijn er echter nauwelijks twee- of meerlettergrepige woorden met in de tweede of
laatste lettergreep een niet-schwa, cf. § 1·1 (ook noot 5) en §2·3. De fonotactische
restricties kunnen daarom ook als geldend voor het domein van het fonologische
woord geïnterpreteerd worden. 13
Niettemin houd ik voor de gevallen hier na vast aan een schwa-appendix-analyse.
Ik beschouw de syllabe als het primaire domein van (het forrquleren van) fonotactische
restricties. Dit betekent, dat ik tot het uiterste probeer zo'n restrictie syllabisch te
interpreteren en te formuleren. Dit levert de generaliserendste ('zuinigste') beschrijving op, omdat door de schwa-appendix-analyse steeds een intrasyllabische karakterisering van de fonotactische restricties mogelijk gemaakt wordt; zie geval (6) hier
voor, waardoor een schwa-appendix-analyse voor het Fries m.i . al voldoende onafhankelijk gemotiveerd wordt. De gevallen hier na sluiten zich hier bij aan, al vormen
ze, vooral vanaf (8d), meer een plausibiliteitsargument voor een dergelijke analyse.
(8)

(a) de velaire nasaal -I) komt alleen voor na een korte vocaal; voor een schwaappendix geldt dit evenzo: saI)-;}r(je) 'zeur(en)', bOI) ~;} 'blaas (m .n. van dieren)' ,
dwiI)-;}! 'vuilstortplaats'.
'. , .
(b) een syllabe gaat nooit uit op Ih/; evenmin wanneer er een schwa-appendix
volgt.
(c) voor Irl komen geen hoge vocalen (en dus ook geen diftongen die daar op
eindigen) en geen gesloten en half-gesloten lange monoftongen voor l \ evenmin komen deze voor wanneer er een schwa-appendix volgt.
(d) Ir! komt niet voor dentale consonanten voor (in leenwoorden wel), al wordt er
nog wel een <r> geschreven; voor een schwa-appendix komt evenmin een Ir!
voor een dentale consonant voor: heJf-;} 'hart', woart-;}l'wortel', ierd-;} ' aarde' ,
dert-;}n 'dartel', skdn-;} 'mestvaalt', MaJf-um 'plaatsnaam'.
(e) lal komt niet voor dentale consonanten voor; voor een schwa-appendix komt
een lal evenmin voor een dentale consonant voor: plaSS-;} 'schedel', hoss-;}!
'guit', gall-;} 'gal', boll-;} 'stier', kladd-;} 'papieren zak', latt-;} 'lat', knott-;} 'strik',
pann-;} 'pan' «a> representeert I'JI).
Systematische uitzonderingen op deze regelmatigheid zijn o.a. de gevallen: 1)
wanneer lal, diachroon beschouwd, een verkorting van la:1 is: hast 'haast,
bijna', hazz-;} 'haas', mast-;}r ' meester'; 2) wanneer het de gebroken vorm van
de centraliserende diftong 10';}/, nl. [wa], betreft: boaJft 'borst', loart-;} 'keutel',
Goass-;} 'persoonsnaam', moann-;} ' maan', skoall-;} school'; 3) wanneer er,
diachroon beschouwd, een Irl voor de dentaal heeft gestaan (die nog wel
geschreven wordt, zie punt (d) hier voor): swart 'z,:,art', paJf-;} 'pers', waTl-;}
'wetvel, draaibare grendel', flard-;} 'flard'; bart-;} 'losse houten loopplank',
ska.m -;} 'mestvaalt'.
(f) I'JI komt niet voor Iml , ITJI en Ibl voor; voor een schwa-appendix komt bI
evenmin voor deze consonanten voor: stomm-;}!(je) 'srommel(en)', tromm-;}
' t~om ' , nomm-;}! 'nobel', s!omm-;}r(je) 'sluimer(en)'; tOI)-;} 'rong', t0I)-;}r 'donder', taI)-;} 'tang', saI)-;}r(je) 'zeur(en)'; kobb-;} 'meeuw; kub', kobb-;}! ' parel
(van zweet)' , slabb-;} 'slab', slabb-;}r(je) 'slabber(en)' «0> representeert lol) .
(g) I'J:I komt niet voor -ldI-ltvoor; voor een schwa-appendix komt I'J :I evenmin
voor deze clusters voor: faJd 'vouw; rimpel', faJd-;} 'vouw; rimpel' «I> wordt
niet uitgesproken).
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(h) 10:1 en logl staan in complementaire distributie: logl komt voor dentale
consonanten, 10:1 voor niet-dentale consonanten voor; voor een schwa-appendix vinden we deze distributionele regelmatigheid terug, zij het met name in
leenwoorden: osmoaz-g, moad-:1, sjoal-:1m 'sukkel', tromboan-;J, toat-:1m, noaz;Jm, kwoat-;J versus gloob-:1, katastroof:1, vnago0fs-;J, Mook-:1m, Room-;J, room:1r 'roemer', oop-;Jr ' (hooi)opper', stoov-;J stoof . 5
(i) 10:1 komt niet voor Ibl voor, tenzij in leenwoorden: agrofoob; in dit geval
eveneens voor een schwa-appendix: gloob-;J, mikroob-g.
(j) de centraliserende diftongen ligl, Iyg/, lugl, logl (zie punt (h) hier voor) en
lögl komen niet voor de velaar 1"(1 voor; voor een schwa-appendix komen deze
combinaties evenmin voor.
(k) de centraliserende diftong lugl komt niet voor de consonanten Ib,v,k,m,pl
voor; evenmin voor deze consonanten voor een schwa-appendix.
(I) de dalende diftong l:Jul komt niet voor 1"(1 voor; voor een schwa-appendix
komt deze combinatie evenmin voor.
(m) de dalende diftong IEil komt alleen aan het woordeinde voor; tevens voor een
schwa-appendix: nij, trij_;J.16
(n) Volgens Sytstra & Hof (1925:20) komt lol niet voor Irl voor. De enige uitzondering is wanneer lol deel uitmaakt van het brekingsproduct van de centraliserende diftong lugl, nl. [wo) : skuor'scheur', buor#man 'buurman'. In dat geval
kan deze combinatie ook voor een schwa-appendix voorkomen: tuorr-;J tor',
buorr-:1I 'borrel; bobbel, waterbel', buorr-en 'gehucht; dorpskom'
(0) Er bestaat in het Fries een dialectische variatie wat betreft het voorkomen voor
velare obstruenten van de centraliserende tweeklank Ilgl en de halfopen lange
voorvocaal IE :/. In het westen van Friesland komt Ilgl voor, in het oosten
IE:/, bijv. in het woord each 'oog', dat als [Igx) en [E:X) wordt uitgesprokenY
Deze dialectische distributie wordt pehandhaafd voor een schwa-appendix.
Woorden als each (Ig"() en seage zaag' (sl::l"()"g hebben in hun initiële
syllabificatie een vergelijkbare syllabestructuur.
(p) In mijn eigen dialect (Noordwestelijk kleigebied) wordt de lange monoftong
hl voor Inl als log) gerealiseerd, bijv. in het woord han 'hand' [hogn). Voor
een schwa-appendix vindt hetzelfde plaats, bijv. in het woord ran-e 'rand'
[rogngj.18

In de bovenstaande gevallen gaat het om bepaalde patronen in de combineerbaarheid
van vocalen of vocaalcombinaties met consonanten of consonantcombinaties in het
rijm van de syllabe. Genoemde combinaties worden zowel aan het woordeinde als
voor een schwa-appendix niet of juist wel aangetroffen. Dit is een aanwijzing dat we
met een schwa-appendix-benadering op de goede weg zijn.
Een schwa-appendix-analyse verschaft ons ook een criterium -aan de hand waarvan we een gemotiveerde beslissing kunnen nemen m.b.t. de vraag of we met een
systematisch of een toevallig gat in de distributie te maken hebben. Het niet voorkomen van een bepaalde combinatie in beide contexten vormt een aanwijzing dat we te
maken hebben met een systematisch gat. Wanneer een bepaalde combinatie niet aan
het woordeinde, maar wel voor een schwa-appendix voorkomt, vormt dit een aanwijzing dat we met een toevallig gat in de distributie te maken hebben. Ik noem drie
van dergelijke gevallen:
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(9)

(a) Sytstra & Hof (1925: 15) merken aangaande de "helderlange I' op: "Voor ben
m wordt zij in oorspronkelijk Friesche woorden niet gehoord. " Deze restrictie
is nodig blijkens vormen als: seem#lear, foneem, morfeem, ekstreem, ete. Voor
een schwa-appendix komt le:1 in inheemse woorden wel voor Ibl en Iml voor:
oereeb-~l'buitengewoon, zeer, erg', oereem-~s ' opgewonden, overstuur', oreem~J'idem', weem-~ 'pastorie', Weem-~l 'persoonsnaam'. We hebben hier blijkbaar te maken met een toevallig gat.
(b) De centraliserende tweeklank ligl komt niet voor Ib~ voor. Blijkens een vorm
als Ieb-~l'persoonsnaam' moet dit als een toevallig gat worden beschouwd.
(c) In ongelede woorden komt in het Fries, dank zij de werking van een diach roo n
fonologisch proces (Visser (1990), zie ook §2·5) de sequentie -ndniet aan het
woordeinde voor. Voor schwa-appendixen echter wel: grand-~ ' portie, rantsoen', skand-~ 'schande' , mand-~ 'gemeenschappelijk bezit', bind-~ 'bende',
kund-~ 'kunde', sûnd-~ 'zonde', illind-~ 'ellende', swind-~l(je) 'zwendel (en)',
hand-~l 'handel', blind-~r 'drommel'. De d in handel zou ingevoegd kunnen
zijn per regel. Deze invoeging komt synchroon echter alleen nog maar productief
voor in samenhang met het suffIX -er en is daarbij na Inl optioneel (Tiersma
(1985 :36)). De vorm handel en de er naast voorkomende vorm hannel moeten
daarom beide als gelexicaliseerd beschouwd worden. Wat ook tegen invoeging
pleit, is het feit dat de andere vormen geen variant zonder Idl hebben, wat men
bij een optionele regel wel zou verwachten. Er lijken nu rwee mogelijkheden te
zijn: 1) het niet voorkomen van de woordfinale sequentie -ndis een distributioneel toevallig gat; 2) we hebben hier te maken met een fonotactische restrictie
op de opbouw van het fonologische woord i.p.v. de syllabe. Hetzelfde zou
kunnen gelden t.a.v. de hier boven onder (a) en (b) genoemde gevallen. Wat
hier verder van zij, zoveel is zeker dat een schwa-aprendix-aanpak ons hier op
het spoor zet van toevallige gaten in de distributie 0 een preciesere aanduiding
van het soort fonotactische restrictie, i.c. het domein er van, mogelijk maakt.
Beide gevallen betekenen winst voor de fonologie van het Fries.

2·2 Fonologische regels

Een schwa-appendix-analyse kan ons behulpzaam zijn bij het begrijpen en formuleren van fonologische regels. Ik noem rwee gevallen:
(10) (a) Wat Inttusieve Stop-Formatie (ISF) betreft, wordt in Clements (1987:47, nt.
4) gesuggereerd dat dit proces alleen plaats vindt in tautosyllabische consonantclusters. In een schwa-appendix-aanpak .zijn we nu in staat te verklaren dat een
woord als hamster 'hamster' uitgesproken kan worden als [hampsterJ, omdat de
initiële syllabificatie (hamst),,~r oplevert, een configuratie waarop ISF kan inhaken. 19
(b) In De Haan (1988) wordt betoogd dat een schwa-appendix-analyse een verklaring kan geven voor het voorkomen van gerekte genasaliseerde vocalen, nl.
voor de tautosyllabische finale sequentie -ns. Woorden als skêtns 'schans' en
krêtnse 'krans' hebben in deze optiek een vergelijkbare syllabestructuut, nl.
(sbns)" en (kr:)fis),,~, en zijn daarmee input voor een en dezelfde rekkingsregel.

2·3 Voorspellende kracht t.a. v. fonologische structuur

Een schwa-appendix-analyse maakt het ons mogelijk een krachtige voorspelling te
doen t.a.v. de fonologische structuur van vormen met en zonder een schwa-appen-
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dix. In ongelede vormen kunnen alleen voor de sequentie -'d(C) voorkomen: a)
rijmen die het (universeel) toegestane woordinterne maximum van [VX] te boven
gaan en b) extrasyllabische segmenten, d.w.z. rijmen en segmenten die ook woordfinaal voor kunnen komen. Voor een volle vocaal in de volgende syllabe wordt
maximaal een rijm van de vorm [VX] voorspeld. Dit laatste is echter alleen te testen
in het niet-inheemse gedeelte van het lexicon, omdat er geen inheemse, ongelede,
meerlettergrepige woorden zijn die op - V((X)(C)) (V:;é;;l) eindigen. In dat gedeelte
lijkt de voorspelling tot op zeer grote hoogte uit te komen: ab-dij, a-be-kaat 'advocaat', a-bri-koas, al-me-nak, al-ter-na-tyf, a-ma-suer' embouchure'.
2-4 Het aan elkaar relateren van verwante vormen

Een schwa-appendix-analyse maakt het ons mogelijk om in bepaalde gevallen van
productieve afleiding vormen op een relatief eenvoudige wijze aan elkaar te relateren
of om in bepaalde gevallen van onproductieve afleiding te begrijpen hoe vormen
historisch aan elkaar gerelateerd konden raken. Het gaat om o.a. de volgende twee:
(11) (a) plaatsnaam en inwonersnaamlplaatsnaamadjectief
Reduzum - Reduster « Reduz+ster)
Drachten - Drachtster
De Lemmer - Lemster
(b) zelfitandig naamwoord en verkleinwoord
krokus - kraokje 'krokus'
finger - finkje 'vinger'
hynder - hynke 'paard'

We kunnen zeggen dat het inwonersnamen/plaatsnaamadjectieven vormende suffix
-ster (lla) zich hecht aan de fonologische syllabe van het grondwoord 2o , waardoor de
formulering van een eventuele truncatieregel vrij gemakkelijk wordt. Wanneer de
volledige vorm Reduzum als input wordt gekozen, krijgen we de jongere en nietplaatselijke vorm Reduzumeren niet * Reduzumster.
De gevallen onder (11 b) zijn incidenteel en improductief. Het betreft paren van
een nomen met een daar van afgeleid verkleinwoord. Synchroon hecht het
verkleinwoordmorfeem zich aan het gehele nomen eon richt zich qua allomorf naar
het laatste segment daar van (waarbij een finale schwa systematisch niet meetelt, zie
ook § 1·1). In deze gevallen lijkt de verkleinwoorduitgang zich aan de fonologische
syllabe van het grondwoord gehecht en zich qua allomorf naar het laatste segment
daar van gericht te hebben. Opgemerkt dient te worden dat naast krookje de 'reguliere' vorm krokuske voorkomt. 2 1 finkje en hynkt?2 zijn synchroon tot de kindertaal
beperkt (de laatste vorm alleen voorkomend in een bekend kinderliedje) ; daar buiten
komen fingerke en hynderke voor.
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Voorts zijn er aan elkaar gerelateerde vormen als die onder (12):
(12)

bigge - biggel 'big'
houwe - houwer 'hak, bepaald landbouwgereedschap'
moge - mogel 'houtmolm'
]arich - ]aring'persoonsnaam'
hu(n)ning- hu{n)nidP 'honing'
walem - waling 'walm'
bokkem - bokken - bokking 'bokking'
wolk -wolke - wolkem - wolked 4 'wolk'

Er lijkt hier een soort schwa-appendixuitwisseling of -substitutie plaats te hebben
gevonden. De betekenis van de vormen is daar niet door veranderd, terwijl anders
een andere schwa-appendix van de vorm -;;)Cvoor een ander woord met een andere
betekenis zorgt, zie § 1·2. Dit procédé is diachroon wellicht enigszins productief
geweest, maar synchroon kan men van een vorm niet (meer) de ene schwa-appendix
door een andere vervangen en de betekenis gelijk houden. Binnen een schwa-appendix-analyse zijn deze gevallen vrij gemakkelijk te begrijpen en te beschrijven. 25

2·5 Diachrone fonologie
Een schwa-appendix-analyse lijkt ons in het begrijpen en formaliseren van diachrone
fonologische processen ook goede diensten te kunnen bewijzen. Al vrij vroeg in de
geschiedenis van het Oudfries is de lage vocaal la! in gesloten lettergreep overgegaan
naar lel (Tonerhöhung) en is de sequentie Iql veranderd in leil ([ej]) . De vorm dag
bijv. is via degovergegaan naar dei. Hetzelfde is gebeurd met nagel, dat via neief26 tot
neil geworden is. Deze processen kunnen als intrasyllabisch worden begrepen en
geformaliseerd, wanneer we ervan uitgaan dat nagel er na initiële syllabificatie als
(nag)a;::)l uitzag. Doordat lal in een gesloten lettergreep stond, kon hij verhoging naar
lel ondergaan, waarna de aldus ontstane syllabefinale sequentie leyl kon worden
omgezet in lei/. Zonder een schwa-appendix zou er in de regels een opsomming van
op zijn minst twee contexten nodig zijn.
In Visser (1990:479) wordt betoogd dat er in de overgangstijd van Oud- naar
Middelfries een fonologische regel actief geweest is die de syllabefinale sequentie
-/ndl heeft omgezet in -/n/, waarnaast vaak ook veranderingen in het vocalisme
optraden. De werkwoordsstam find /fIndl werd omgezet in /fini, het nomen land
Ila(:)ndl in lla:n/. Het aardige is nu dat vormep die eindigen op -/nd;::)1 de regel
eveneens ondergingen; zo werd spinde tot spine en wonde tot wûne. Met een schwaappendix-analyse is het mogelijk dit proces (weer) als intrasyllabisch te begrijpen en
te formaliseren. Vormen als spindeen wonde krijgen als initiële syllabificatie (spInd)a;::)
en (vo(:)nd)a~ en worden daarmee input voor dezelfde regel als die /fIndl in /fini
omzet.
Een belangrijke onafhankelijke rechtvaardiging voor een schwa-appendix-benadering in het Nederlands wordt gevormd door het gedrag van schwa t.a.v. woord-
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klemtoon. In een woord op -;;,(C) valt de klemtoon altijd op de syllabe onmiddellijk
er voor, ongeacht de lengte van het woord, zie Kager & Zonneveld (1986:215219) .21 Dit kan zo verklaard worden: alle consonanten voor -;;,(C) horen na de
initiële syllabificatie tot de voorafgaande syllabe, die daardoor (super)zwaar wordt.
Hier kan het Nederlandse woordklemtoonsysteem, dat kwantiteitsgevoelig is en een
vorm van rechts naar links 'aftast', op inhaken. Deze onafhankelijke evidentie voor
een schwa-appendix-benadering is voor het Fries wellicht eveneens beschikbaar.
Echter, het systeem van woordklemtoon in het Fries is nooit diepgaand onderzocht,
waardoor we geen beargumenteerde uitspraken dienaangaande kunnen doen. Maar
ook zonder deze onafhankelijke evidentie is er voldoende reden een schwa-appendixanalyse voor het Fries vruchtbaar te achten.

3

Schwa-appendixen en (re)syllabi6.catie

3·1 Syllabificatit?8
Woordfinale -;;,(C) in, vaak schijnbaar, ongelede vormen is (als appendix) extrasyllabisch op het onderliggende niveau. Dit impliceert dat het SSA schwa daar moet
'negeren'.
Hoe kunnen we voorkomen dat het SSA op schwa opereert, zonder dit expliciet
te noemen? Zuiver synchroon beschouwd heeft het wellicht te maken met de onderliggende status van schwa. Deze minst gespecificeerde (reductie)vocaal van het Fries
kan op het onderliggende niveau gerepresenteerd worden als een nucleus zonder
fonetische inhoud, zie Booij (1988: 11):29
(13)

N

I
X

Aan (13) wordt fonetische/melodische inhoud gegeven d.m.v. de volgende redundantieregel, zie Booij (1988:21) :30
(14)

N

I

X

Ik neem aan dat regel (14) vrij 'laat' in de afleiding werkt, waarschijnlijk aan het
einde van de cyclische component. Schwa moet aanwezig zijn op het postcyclische
niveau, omdat hij een rol speelt in het niet-structuurbehoudende proces van syllabisering van (sonorante) consonanten. We kunnen nu hypothetiseren dat een nucleus
met melodisch materiaal verbonden moet zijn, wil deze tot een syllabe kunnen
projecteren. We formuleren daartoe de volgende nucleusbeperking: 31
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(15) Nucleusbeperking

Een syllabe kan geprojecteerd worden vanuit een nucleus dan en slechts dan als deze
melodische inhoud heeft
Gegeven representatie (13) zal het SSA op grond van (15) onmiddellijk voor schwa
ophouden te opereren. Gestuurd door het prosodische principe van maximaliteit
wordt, zo lang dit een welgevormde uitkomst geeft, het grootst mogelijke aantal preschwa consonanten bij het rijm van de syllabe er voor gevoegd.32
Wanneer een consonant niet 'regulier' kan worden gesyllabificeerd, wordt deze
gemerkt voor extrasyllabiciteit om aan de eis van prosodische wettiging ("Prosodic
Licensing") te voldoen (Ito (1986)) . Een segment geldt als prosodisch gewettigd,
wanneer het in de hogere prosodischer structuur is geïncorporeerd. -;;J(C) nu moet
ook voor extrasyllabiciteit worden gemerkt om prosodisch gewettigd te worden. De
regel die dit bewerkstelligt kan de volgende vorm hebben ('Ex' staat voor 'extrasyllabisch'):
N"

(16)

Ex

x

(X)

Regel (16) hoeft niet expliciet beperkt te worden tot het woordeinde, omdat een
fonologisch woord in het Fries niet met een schwa kan beginnen.
Wanneer we de voorgestelde procedure toepassen op woorden als akt-e 'akte' en
wraks-el(je) 'worstel(en)', resulteert dit in het volgende:
N"

(17)

N"

N"

I

N'

~
X

X

a

k

I

I

Ex

I

Ex

N

X

X

I

I

I

X

I

v

~~

X

I

X

X

a

k

I

I

Ex
Ex

N

X

X

I

I

I

X

I

I

Een sequentie van twee extrasyllabische constituenten gaat in tegen de periferieconditie, die extrasyllabiciteit reserveert voor alleen de randen van prosodische domeinen, cf. Kager (1989:205, 213/4) m.b.t. het Nederlands.
We zij n er impliciet van uitgegaan dat het principe van prosodische wettiging op
alle niveaus geldt, met als consequentie structuren als die onder (17). Wil een seg-
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ment 'overleven, dan is prosodische wettiging nodig, omdat aan het eind van elke
cyclus niet-geprosodificeerde elementen worden gedeleerd d.m.v. "Stray Erasure". In
Kager (1989:215) wordt evenwel aangenomen dat op het niveau van de initiële
syllabificatie bepaalde segmenten ongesyllabificeerd mogen blijven (en daarom niet
expliciet gemarkeerd hoeven te worden voor extrasyllabiciteit) . Deze aanname verlost ons in een keer van de problematische structuren onder (17). Een regel als (16) is
dan evenmin nodig; een dergelijke regel, waardoor twee segmenten in een keer voor
extrasyllabiciteit worden gemarkeerd, kan men ook beter kwijt dan rijk zijn. Tevens
hoeven er later geen segmenten 'ontmarkeerd' te worden voor extrasyllabiciteit.
Wanneer, op het postcyclische niveau, regel (14) aan representatie (13) melodische
inhoud gegeven heeft, kan schwa tot een volledige syllabe met een aanzet en eventueel een coda projecteren.
3·2 Resyllabificatie

In § 1·1 hebben we er op gewezen dat een schwa-appendix-aanpak er toe leidt, dat we
een onderscheid tussen de initiële fonologische en de latere fonetische syllabificatie
moeten toestaan. Wanneer we op het niveau zijn aangeland waar schwa fonetische
inhoud heeft gekregen en dus tot een syllabe kan projecteren, moet er resyllabificatie
plaats vinden, willen we de fonetische syllabificatie bereiken.
Het algemene beeld van deze resyllabificatie is als volgt: de sequentie .. . c-;} ...
wordt omgezet in ... -C;} ... Een syllabefinale consonant wordt de aanzet van de volgende, in eerste instantie schwa-initiële, syllabe. Deze 'verhuizing' is te begrijpen,
wanneer we het Maximal Onset Principle (MOP) er in betrekken, een universeel
principe op grond waarvan de fonetische syllabificatie bij voorkeur zodanig wordt
ingericht, dat de aanzet wordt gemaximaliseerd en de coda geminimaliseerd, wat in
het ideale geval tot louter open lettergrepen leidt. Resyllabificatie gaat dan ook altijd
van coda naar aanzet.
Het is nu de vraag hoe we resyllabificatie moeten begrijpen en formaliseren. Is er
bij voorbeeld een afZonderlijke resyllabificatieregel nodig of is resyllabificatie alleen
maar een effect van een onafhankelijk gemotiveerde regel? Uit de literatuur zijn mij
drie benaderingen van resyllabificatie bekend. 33
In Levin (1985) wordt aangenomen dat het SSA een universele CV-regel bevat:
(18)

N"

Regel (18) bouwt N tot de maximale projectie N " uit en neemt een prenucleaire X
als deze er is, in deze maximale projectie op. De CV-regel nu heeft volgens Levin het
vermogen om coda's te resyllabificeren. Omdat dit een structuurveranderende toepassing betreft, kan de CV-regel op deze wijze alleen werken in een afgeleide omge-
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ving, d.w.z. pas wanneer er door een morfologische of fonologische regel materiaal
aan de vorm toegevoegd is. Dat dit toegevoegde materiaal met een vocaal moet
beginnen, wil er codaresyllabificatie plaats kunnen vinden, is met de formulering van
de CV-regel gegeven en hoeft niet apart vermeld te worden. Tevens is met deze
formulering gegeven dat er slechts één codasegment geresyllabificeerd kan worden.
Het lijkt me dat we met deze benadering de resyllabificatiefeiten i.v.m. schwaappendixen in het Fries kunnen verantwoorden.
In Kager (1989:218-220) wordt iets in dezelfde geest voorgesteld. De resyllabificatie
van een rijm- of codasegment wordt daar opgevat als een effect van aanzetformatie
op het voortgezette syllabificatieniveau 2, waar de syllabificatieregels op een nietstructuurbehoudende manier opereren op de uitkomst van de initiële syllabificatie
van niveau 1. Het gaat om dezelfde syllabificatieregels, die op de twee niveaus onder
(voor een deel) verschillende condities werken. Anders dan in Levins aanpak, blijven
de oorspronkelijke associatielijnen tussen deze nieuwe aanzetsegmenten en het rijm
of de coda van de voorafgaande syllabe bestaan, zodat d.m.v. aanzetformatie ambisyllabische segmenten gecreëerd worden. Dit is m.b.t. het Nederlands in bepaalde
contexten nodig: intervocalische consonanten na korte vocalen zijn ambisyllabisch,
bijv. in dile{mm}a (Kager (1989:201)). Ik vraag me echter af wat voor aanwijzingen
er zijn dat dit voor een vorm als hon{dd}erd (Kager (1989:218)) ook moet gelden en
of daar de associatie tussen Idl en de coda moet blijven bestaan na reapplicatie van
aanzetformatie op niveau 2. Omdat ik voor het Fries niet over aanwijzingen beschik
dat een intervocalische consonant na een korte vocaal ambisyllabisch is, is Kagers
benadering niet zonder meer naar het Fries overdraagbaar. Merk op dat er ook bij
hem geen afZonderlijke resyllabiflcatieregel nodig is.
Rubach & Booij (1990: 143-146) willen voor het Pools evenmin van een dergelijke regel weten, omdat ze aan de aanname vast willen houden dat syllabificatieregels
alleen op ongesyllabificeerde X-slots opereren (: 144). Zij postuleren voor het Pools
de volgende regel van codavetwijdering (: 146):
(19) CocUz Erasure

N'

~<P

Na (19) opereert het SSA opnieuw, waarbij het oorpronkelijke codasegment in de
aanzet van de volgende syllabe opgenomen wordt. Het resyllabificatie-effect wordt
dus in twee stappen bereikt.
Rubach & Booij nemen aan dat (19) de eerste regel in het Poolse SSA is. Dit
impliceert dat (19) alleen kan opereren, nadat het SSA voor een eerste keer gewerkt
heeft, omdat daardoor de coda gecreëerd wordt waar (19) op in kan werken. 34
Het lijkt me een minder gewenste stap een regel als (19) in het SSA op te nemen.
Het SSA bestaat uit een complex van syllabebouwende regels; (19) daarentegen
vernietigt slechts syllabestructuur, en is evenmin als een structuurveranderende toepassing van een SSA-regel te begrijpen.
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Hiervoor heb ik opgemerkt, dat resyllabificatie altijd van coda naar aanzet gaat.
Dit moet een zo rechtstreeks mogelijke neerslag in de formalisering er van vinden.
Met een procedure in twee stappen, toepassing van regel (19) en het SSA, wordt daar
niet aan voldaan. Deze procedure is nogal omslachtig: zo wordt in bijv. most+y
'brug+en' de hele coda, -st-, door (19) gedeleerd, waarna -s- er weer in kan worden
opgenomen, omdat mos-ty een toegestane syllabificatie is. Het blijft een feit, dat er
soms twee consonanten geresyllabificeerd worden, bijv. in mo-sty, terwijl er door een
structuurveranderende toepassing van de CV-regel (18) slechts één consonant geresyllabificeerd kan worden.
Dat maakt regel (19) echter nog niet noodzakelijk. Ik zou hier het volgende
alternatief naar voren willen brengen. Naast de universele CV-regel postuleren Rubach
& Booij voor het Pools een taalspecifieke regel voor het creëren van complexe
aanzetten: Polish Onset (:125), die optioneel een 'extra' segment in de aanzet opneemt. De CV-regel is verplicht: de sequentie VCV kan alleen als V-CV gesyllabificeerd worden. Dit houdt in, dat de CV-regel in zijn resyllabificerende, structuurveranderende toepassing eveneens verplicht is: (kot)" +(y)" 'kat+en' moet worden geresyllabificeerd tot (ko)" +(ry)".
Het is nu een niet onlogische stap om er van uit te gaan, dat de taalspecifieke regel
van Polish Onset ook structuurveranderend mag werken; omdat dit een optionele
regel is, is hij dat eveneens in deze toepassing. De door Rubach & Booij vermelde
variabiliteit in de syllabificatie van intervocalische consonantsequenties kan zo gemakkelijk verantwoord worden. De vormen nagJ+y 'plotseling' en mog+i+y 'ze konden' kunnen worden ge(re)syllabificeerd als na-gly en mo-gly en als nag-Iyen mog-IJ;
in het eerste geval heeft Polish Onset structuurveranderend gewerkt, in het tweede
geval niet. Deze procedure wordt geblokkeerd, wanneer er niet-toegestane
consonantclusters in de aanzet door zouden worden gecreëerd. Regel (19) is in deze
aanpak niet nodig, wat vanwege de hier boven genoemde bezwaren er tegen als winst
beschouwd kan worden.
Voor het Fries, dat complexe aanzetten toestaat, moet ook een regel als Polish
Onset aangenomen worden, zie Visser (1992). De resyllabificerende toepassing hier
van is i.v.m. schwa-appendixen niet aan de orde. Wanneer een schwa-appendix
vooraf wordt gegaan door een sequentie van consonanten, is deze vrijwel uitsluitend
van de vorm sonorant+obstruent, bijv. in de volgende vormen: tsjilk-~ 'kelk', pfank~ 'plank', ark-~ ' (woon)ark', famp-~ 'lamp', harp-~ 'harp', he/t-;) 'helft', klint-;}
'primitieve woonhut', aLv-;} 'elf (num.)', Jerv-;} 'verf, skand-;} 'schande' en marg-~
'merg; soort bloedworst'. Een consonantsequentie voor een schwa-appendix is in
overeenstemming met de Sonoriry Sequencing Generalisation (SSG), d.w.z. vertoont, in de coda, een van links naar rechts afnemende sonoriteit, zie ook Kager &
Zonneveld (1986:209). Dit cluster kan niet als geheel in de aanzet van de volgende
syllabe opgenomen worden, omdat de sonoriteit van links naar rechts niet toe-, maar
juist afneemt, wat in de aanzet verboden is. T.a.v. sonorant-obstruent-c1usters blijft
de mogelijkheid van resyllabificatie dus beperkt tot het obstruentgedeelte. Dit hoeft
evenwel niet expliciet vermeld te worden. De enige mogelijkheid om hier aan de
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eisen van de SSG te voldoen en tegelijkertijd het MOP te bevredigen is de {re)syllabificatie van de obstruent in de aanzet van de schwallabe. De fonetische syllabificatie van
de hier boven genoemde vormen wordt derhalve: tsjil-k;}, plan-k;}, ar-k~, Iam-p~,
har-p~, hel-~, klin-~, al-tr.}, jèr-tr.}, skan-tb en mar-gd.35
Wij kiezen daarom voor Levins benadering, waarbinnen resyllabificatie opgevat
wordt als het gevolg van een structuurveranderende toepassing (in een afgeleide
omgeving) van de onafhankelijk gemotiveerde CV-regel. Tevens nemen wij aan, dat
de taalspecifieke regel die complexe aanzetten creëert ook zo'n toepassing kan hebben, al is dit i.v.m. schwa-appendixen om onafhankelijke redenen niet aan de orde. 36

5

Samenvattend

In dit artikel heb ik enkele aspecten van schwa-appendixen in het Fries behandeld. Ik
hoop aannemelijk gemaakt te hebben dat een schwa-appendix-analyse ons vooral
dieper inzicht geeft in 'de primaire fonologische structuur in het Fries'. De beschrijvende winst op andere terreinen kan als een extra aanwijzing voor de vruchtbaarheid
er van beschouwd worden.
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Noten
Hierbij wil ik Jarich Hoekstra en Durk Veenstra bedanken voor hun commemaar op een
eerdere versie van dit stuk. Wim Zonnevelds artikel "Schwa, superheavies, stress and
syllables in Dutch" (The Linguistic Review 10 (I 993),61-110), waarin een geheel nieuwe
analyse van schwa en schwa-appendixen voorgesteld wordt, verscheen helaas na het symposion en het bewerken van de lezing tot dit artikel. Bekeken moet worden of, en hoe, de
voorgestelde nieuwe aanpak ook voor het Fries geldigheid kan hebben.
Aan het slot van Cairns (1988) lijkt een soortgelijke analyse voor het Engels voorgesteld te
worden. Hij maakt gewag van de observatie "that me most parsimonious accoum of
imrafoot, imervocalic clusters is that they are essemially rhyme sequences". Dit geldt
alleen voor "roots in the core vocabulary which are either native or loans of great amiquiry"
(:232) .
Ik zal niet ingaan op gevallen waarbij er ogenschijnlijk sprake is van een dubbele schwaappendix, bijv. in rig-e/-e 'regel', noft-er-en 'nuchter', kramm-e/-e 'jakkes!'. Evenmin zal ik
ingaan op de vraag of er in het woord skànzenear 'schorseneer' (De Haan (I 988:58))
wellicht een schwa-appendix midden in het woord aangenomen moet/mag worden.
De ongelede woorden op -;} die geen nomen zijn, zijn op te noemen. Het betreft de
telwoorden a/ve 'elf', to/ve 'twaalf' en trije 'drie', de voorzetsels (be)tuske 'tussen', binne
'binnen', boppe 'boven', bûte 'buiten' en njonke 'naast', het bijwoord foare 'aan de voorkam; voor in huis' en het bijvoeglijk naamwoord/bijwoord tige 'voortreffelijk; terdege'.
De vier voorzetsels (be)tuske, binne, bûte en njonke zijn verouder(en)d en worden tegenwoordig vrijwel uitsluitend met een finale Inl gerealiseerd: (be)tusken, binnen, bûten en
njonken. In samenstellingen komen bin ne- en bûte- dialectisch nog productief voor. Van
de telwoorden op -;) komen naast a/ve en to/ve de schwa-loze variamen alfen tolfvoor.
Vgl. Nijen Twilhaar (I 990) voor het dialect van Hellendoorn, waarin, anders dan in het
Fries, ook veel adjectieven op -;} voorkomen.
Zoals Hoekema (I 965:63) t.a.v. alle woordcategorieën opmerkt: "Wy hawwe gjin gewoane
mearwurdliddige grounwurden dy't op in fol lûd utgeane" [We hebben geen gewone
meerlettergrepige grondwoorden die op een volle klinker uitgaan) .
Er zijn enkele gevallen van nomina op schwa met het lidwoord it. Zo is herte een poëtisch
verzwaarde vormvariant van het it-woord hert, 'hart, beschouwd als de zetel van gevoelens
e.d.'; in de betekenis 'zuigeling; (klein) kind' is er de verwachte afWisseling it hert - de
herte (WFT, deel 8). Het de-woord jlarde 'flard' kan in de betekenis 'deugniet; klein kind,
persoon' het lidwoord it hebben (WFT, deel 6) . Het nomen soarte 'soort' kan zowel het
lidwoord deals it hebben; it komt vooral voor in het symagme 'ditldat soarte (fan) N', cf.
de hier uit omstane bijvoeglijke naamwoorden hoksoarte 'van welke soort' en soksoarte
'zodanig, dergelijk' (de voornaamwoorden hok 'welk' en sok 'zulk' komen alleen met een
it-woord voor).
De andere, mij bekende, gevallen zijn: it erch - de erge 'erg, besef', it flym - de flime
'vlijm', it focht - de fochte 'vocht', it hoal- de hoal(l)e 'hol', it koard - de koarde 'koord',
it moarch - de marge ' merg', it oard - de oarde 'oord', it oerd - de oerde 'pum, spits (van
mes, pijl, e.d.)', it seal- de seale 'zaal', it span - de spanne 'span, paar', it spyn - de spine
'spinde', it swa(a)ard - de swarde 'zwoerd', it tsjil- de tsjille 'wiel', it web - de webbe 'web',
it wCj)ek - de wCj)ekke 'wak'.
De andere twee zijn: (it) finster 'venster' + (de) bank 'bank' -7 it finsterbank, (it) pakje
'pakje' + (de) drager 'drager' -7 it pakjedrager 'bagagedrager'. Opgemerkt diem te wor-
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den dar deze keuze van her lidwoord nier voor alle sprekers gelde. Een geval apart is het
verouderde (it) sketjeft 'gift voer aan rundvee op stal', bestaande uit het verouderde sket
'vee' (een mnl. woord!) + de, niet los voorkomende, ingekorte vorm jeft van jefte 'gift'.
Deze samenstelling kan zowel her lidwoord de als it bij zich hebben. Hoe het lidwoord it
hier kon komen, is me nier duidelijk. Het is wel waarschijnlijk dat her alleen aan de
ingekorte vorm sketjeft gekoppeld kon worden.
Er zijn evenwel ook enkele ' transparante' suffixen, bijv. schwa als een suffix van emfase bij
enkele voornaamwoorden en bijwoorden van plaars: ik-ikke 'ik', jim-jimme 'jullie', warwarre 'war', dir-dirre 'dit', dar-darre 'dar', hjir-hjirre 'hier', dêr-dêre 'daar', wêr-wêre 'waar'.
Een uitzondering vormen de, nier-dialectische, paren (de) merk ' markt' - (de) merke
'kermis', (it) merk ' merk' -(de) merke ' kermis', (it) jlach 'vlag, flap, benaming voor verschillende waterplanten' - (de) jlagge 'vlag', (it of de) jlaach 'vlag, flap , benaming voor
verschillende waterplanten' - (de) jlage 'vlag', (it of de) fertsjinst 'verdienste, loon' - (de)
fertsjinste 'verdienste, wat aanspraak geeft op erkentelijkheid', en (de) hulk 'kinkhoorn,
wulk' - (de) hulke 'armelijke woning, hut' (al heeft hulke ook de variant hulk met dezelfde
betekenis) . De correlatie tussen -;} en het lidwoord de geldt hier wel steeds.
Er zijn enkele gevallen waarin dit niet zo is, zie de vormen onder (12).
Synchroon is het te verdedigen dat schwa op het onderliggende niveau niet meer is dan
een nucleus zonder fonerische inhoud, zie §3·1, terwijl de consonant van de sequentie ;} C op dit niveau wel melodische inhoud heeft. Het is me echter niet duidelijk of en, zo ja,
hoe dit verschil met het in deze paragraaf genoemde verschil in verband gebracht kan
worden.
Voor een ' test' moet ik het niet-inheemse deel van het Friese lexicon er bij betrekken.
De combinatie -/a:rI komt voor in inheemse woorden als baar 'baar' en gewaar {wurde}
'gewaar (worden)'; de combinatie -/E:rI vooral in leenwoorden, zoals primêr, maar ook in
inheemse woorden, zoals dêr'daar', wêr'waar' en blêr{je} 'blat(en); blèr(en)'; de combinatie -l:J:rI alleen in leenwoorden, zoals deklJr, en in gevallen waarin Idl tussen l:J:I en lal
naar [rl overgegaan is, bijv. har{e} < had{e} 'houd(en)' (Veenstra (1989)).
Zo heeft een recent leenwoord als quote de mogelijke uitspraak [kwoata], terwijl het
woord foto niet als [foato:w ) uitgesproken kan worden. Een uitzondering op deze regelmatigheid zijn de incidentele dialectische vormen tool-;}v/toolv-;} 'twaalf en Jool 'vol',
waarnaast tolv/tolv-e en fol (met lol) voorkomen. In een klein gedeelte van de (noordwestelijke) Friese Wouden wordt de standaardfriese 1;):1 systematisch als [o:} gerealiseerd, wat
vormen als bool-;} 'brood (in concrete zin)' en kood 'koud' oplevert. In het zuidelijke
gedeelte van de Friese Wouden wordt, waar in de andere dialecten lu(:)1 voor Inl staat,
systematisch een [o:} gerealiseerd, bijv. in grûn 'grond' [gro:n} (elders [grun)) ,fon 'gevonden' [foon) (elders [fun)) en gûn-;} 'gulden' [go:n;}} (elders [gu(:)n;})) .
Dit geldt alleen voor de westelijke dialecten, waarin een onderscheid gemaakt wordt
tussen [Ej} en [aj], bijv. in nij ' nieuw' en nei ' naar; na'. In het Woudfries, waarin dergelijke vormen met [Ej} gerealiseerd worden, heeft IEil een ruimere distributie.
De uitspraak [e:x} komt in het [E:x}-gebied ook voor.
Woorden als skans 'schans' en krame 'krans' worden in mijn dialect uitgesproken met een
genasaliseerde [oa], wat een extra aanwijzing is dat Inl aanwezig is op het onderliggende
niveau en dat nasale vocalen worden afgeleid d.m.v een fonologische regel, vgl. ook (10b).
Een en ander impliceert, dat ISF een relatief 'vroeg' proces is en dat een schwa-appendix
relatieflaat in de prosodische structuur geïncorporeerd worde. Dat het gedeelte ramt van
een vorm als ramt#belied 'kaderbeleid' als [rambd} gerealiseerd kan worden, dus met een
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[bl, lijkt er op te wijzen dat ISF gewerkt heeft voor de fonologische regel van regressieve
assimilatie van stem, dus vrij vroeg. Maar wellicht kan dit geval ook zo geanalyseerd
worden, dat ISF rechtstreeks (voor de stemhebbende [dl!) een [b] invoegt en dan zegt het
niets over de plaats van ISF binnen het model.
Misschien kunnen we dit ook zo zeggen: -ster kijkt naar de prosodisch-fonologische
hiërarchie.
Synchroon fungeert krookje waarschijnlijk alleen als een verkleinwoord in formele zin: het
is, zoals alle verkleinwoorden, geassocieerd met het lidwoord iten kan geen diminuering
ondergaan. De betekenis is evenwel gewoon 'krokus' .
Het gaat in hynke om een verouderd procédé, omdat nu na -n de verkleinwoordallomorf
-tsje gekozen wordt. Het feit dat de -d- van hynder niet terug komt in het verkleinwoord
hynke, kan er op wijzen dat hynder de onderliggende vorm hyn-er had; de [dl kon ingevoegd worden door een regel die werkt na Inl en voor -er, vgl. wat eerder gezegd is naar
aanleiding van (9c). De vorm hiner (of hynner) is echter niet overgeleverd. Synchroon
moeten we de Idl onderliggend aannemen.
Merk op dat dit een vorm op -ich is, en voor zover ik weet de enige, die niet tot de
categorie adjectief behoort. Eigennamen, zoals jarich en Sybrich kunnen wel op -ich
uitgaan.
Dit zijn gevallen van synchrone alternantie. In het Middelfries heeft het telwoord mannichl
mennich 'menig' (zeer verschillend gespeld) de alternanten manninglmenning. Voor zover
ik weet komt deze alternantie in het Nieuwfries niet (meer) voor. Synchroon staan felch
'velg' en fel/ing naast elkaar. Doordat felch veelal als [fulgx] uitgesproken werd, kon het
gedeelte -[gx] wellicht als een schwa-appendix opgevat worden, wat de weg baande voor
de afwisseling met een vorm op -ing. Waarschijnlijk des te gemakkelijker, omdat vormen
op -[gx] altijd adjectieven zijn, terwijl vormen op -ingaltijd nomina zijn. De ook voorkomende vorm felge kan niet model gestaan hebben. Iets dergelijks, maar dan omgekeerd,
heeft zich wellicht voorgedaan met het pluraIe tantum ombal/ingen 'emballage; toespijzen,
toekruiden; bijzaken', waarnaast de vorm ombalgen voorkomt, samengetrokken uit

om bal/igen.
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Men vraagt zich af ofhier een analyse in termen van Pruning Clusters (PC's), zie Backhuijs
(1988), mogelijk is. PC's in het Nederlands zijn strings van de algemene vorm VXC die
aan de rechter kant van een onafgeleid, of als zodanig geldend, woord voorkomen en
verbonden zijn met de categorie adjectief en nomen ([ +N]). Zij bepalen echter het
morfologische geslacht van het nomen niet. De ene PC kan de andere vervangen waardoor er een ander woord met een andere betekenis ontstaat. Deze analyse lijkt dus niet
naar de gevallen van (12) over te planten te zijn. Hier betreft het immers een beperkt
aantal vormen die niet alle met een vaste categorie verbonden zijn. Bovendien gaat het om
een improductief procédé en treedt er geen betekenisverschil op in de vormen met de
verschillende schwa-appendixen.
De vorm neiel, met het meervoud neiels, komt nog voor, zie Tiersma (1985:57, note).
Een systematische uitzondering zijn vormen op -uwe, zoals wéduween Bétuwe, en op -iër,
zoals térriër.
Als uitgangspunt neem ik de syllabificatietheorie van Levin (1985). De syllabe wordt
beschouwd als een projectie van N (nucleus), terwijl de syllabebouwende regels in een
syllabestructuuralgoritme (SSA) samen gebracht zijn.
In Kager (1989), een werk in een moraïsch kader, wordt hij gerepresenteerd als een
melodie zonder mora (:215).
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Cf. Kager (1989:218).
In Kager (1989) kan de mora-loze schwa niet meedoen aan Co re Syllable Formation
(:198), voor de formulering waarvan een aan een mora verbonden vocaal van cruciaal
belang is.
In Iró (1989:219) wordt dit prosodisch principe aldus geformuleerd: "units are of maximal
size, within the other constraints on their form".
Er wordt ook wel aangenomen, dat een finale consonant altijd extrasyllabisch is. Wanneer
een vorm suffigering ondergaat, verliest de consonant deze status en wordt beschikbaar
voor syllabificatie. In deze analyse is er geen sprake van resyllabificatie in eigenlijke zin.
Omdat ik voor het Fries op dit moment niet over aanwijzingen beschik dat een finale
consonant er altijd als extrasyllabisch telt, laat ik deze benadering hier rusten.
In Rubach (1990) wordt voor het Duits aangetoond, dat Levins aanpak de beste is; dit
wordt "the preferred mechanism of universal resyllabification" genoemd (:92). In zijn
concluderende paragraaf zegt Rubach, na naar Coda Erasure in de nog niet gepubliceerde
versie van Rubach & Booij (1990) verwezen te hebben: "Thus, more generally, we have
two mechanisms of cyclic resyllabification: the CV Rule and Coda Erasure. The CV Rule
is universa!. In some languages such as Polish it is complemented by Coda Erasure" (:93).
In Rubach & Booij (1990) echter wordt Coda Erasure voor het Pools als het enige
mechanisme voor resyllabificatie beschouwd en wordt Levins aanpak voor deze taal expliciet afgewezen.
Wanneer er voor een schwa-appendix een cluster van twee obstruenten staat, wordt de
tweede als aanzet van de schwa-syllabe gesyllabificeerd: bijv. rasp-~ ' rasp ', sicht-~ 'zicht,
sikkel' , akt-~ 'akte' en blabz-~ 'weke modder, slijk' worden tot ras-p~, sich-~, ak-~ en
blab-~. In deze gevallen is er geen sprake van resyllabificatie, omdat de tweede obstruent
van het cluster ongesyllabificeerd was gebleven tijdens de initiële syllabificatie. In de
gevallen waarbij er voor de schwa-appendix een cluster van meer dan twee segmenten
staat, wordt een syllabificatie geconstrueerd die in overeenstemming is met condities op
coda en aanzet en waardoor de aanzet wordt gemaximaliseerd.
De finale hoge voorvocaal van een (oppervlakkige) lange vocaal-glide-sequentie, zoals in
de woorden jlaai-el'dorsvlegel' en maai-em 'majem' wordt ook geresyUabificeerd. Tussen
een dalende diftong en een schwa-appendix, als in }jou-er 'vier' en trij-e 'drie', wordt een
homorgane glij klank ingevoegd. De beide samenstellende delen van een diftong behoren
tot de{zelfde) nucleus. Een nucleus nu kan geen resyllabificatie ondergaan. Het invoegen
van een homorgane glij klank kan als volgt begrepen worden: er wordt een nieuw X-slot
gecreëerd dat geassocieerd wordt aan de laatste vocaal van de tweeklank en de aanzet van
de schwallabe vormt, zie Sluyters (1992:81) :
(i)

N

~X

X

X

L------------

u/i

X

I

;}
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