


Stellingen 

behorende bij Fonoiogie en morfoioie van het Steuingwerfs: een toetsing van de 
natuuriijke generatievefonologie, bet proefschrift van H. Eloemboff. 

1. Met zijn opvatting dat de lettergreepstruktuur niet door universele regels kan 
worden bewerkstelligd omdat in verschillende taalsystemen gelijke seginentop-
eenvolgingen op verschillende wijze gesyllabificeerd kunnen zijn, negeert Theo 
Vennemann ten onrechte bet artefakt paranietrisering (Th. Vennemann, 
Neuere Entwkkiungen in der Phonologie. Berlijn etc. 1986:24-25). 

2. In het proces van taalverwerving speelt niet aileen bet aanbod van taal een 
belangrijke rol, maar ook wat niet wordt aangeboden. 

3. Behalve A. Sassen's verkiaring van [d] in de Groningse uitspraak van 'wezen' 
(inf.) nit /r/ is ook een verkiaring van fdj nit /z/ plausibel ('Variatie en veran-
dering door analogie in de vervoeging van het werkwoord': 18-19, in: Tabu 12 
(1982)). 

4. De suggestie dat het Zeeuws en het Ainsterdanis onder bet Nederlands 
geplaatst kunnen worden in een boomdiagram dat de taalgeschiedenis en/of de 
hiërarchische relatie tussen variëteiten reflekteert, berust op een hardnekkig 
misverstand resp. op de onjuiste opvatting dat 'hoger gelegen knopen ( ... ) staan 
( ... ) voor ruimere variëteiten die die elementen van de eronder staande varietei-
ten bevatten' (LA. Hudson, SociolinguEctiek, Nederlandse vertaling van Jo 
Daan, 1982: 53; mijn kursivering, H.B1.). 

5. Therapeutische verkiaringen van taalverandering Iijden doorgaans aan her 
euvel dat ze het lijden van voorafgaande generaties niet verkiaren. 

6. De opvatting van A. Hagen 'dat dialecten door hun beperkte funktiebereik 
zwakkere talen zijn, die de standaardtaal als onmisbaar complement hebben' is 
onjuist en draagt bij aan de overigens ook door hem niet gewenste beeldvor-
ming van dialekten als 'primitieve, gebrekkige talen' ('Dialect': 17, 37, in: A. 
Hagen en J. Sturm, DCNcahier 12, Dialect en school. Groningen, 1982). 

7. Met zijn suggestie 'Friese emigranten zijn stellig ook debet geweest aan de 
Stellingwerfse toponiemen Finkega, Makkinga, Peperga en Wolvega' negeert 
H. Halbertsma ten onrechte de mogelijkheid tot verklaren die door het Stel-
lingwerfse achtervoegsel -i(n)ge wordt geboden (Friesiands Oudheid, z.p., z.j.: 
xx)o. 



8. Anders dan R. Grootendorst opmerkt, komt niet elk subtype van de drogre-
den van de stroman in een gemengde diskussie voor ('Dc vele gezichtcn van de 
stroman': 103, voetnoot 6, in: W.K.B. Koning (ed.), Taalbeheersing in theoñe en 
praktijk. Dordrecht, 1985). 

9. Van enig onderwijs in bet Stellingwerfs aan de Stellingwerver scholen zijn, 
geldelijke konsekwenties daargelaten, slechts voordelen te verwachten. 

10. Modern Nederlands wieden vertoont geen sekwentie -de op een plaats waar 
zij oorspronkeijk niet heeft gestaan (W. Zonneveld, 'Hypercorrectie in taal-
verandering': 111, in: G.A.T. Koefoed en J. van Marie (eds.), Aspecten van 
taalverandering een verzanzeling inleidende anikelen. Groningen, 1978). 

11. De opvatting in de natuurlijke generatieve fonologie dat fonologische regels 
geen 'echte' regeis zijn als ze uitzonderingen kennen, is in strijd met de natuur-
iijke opvatting dat uitzonderingen de regel bevestigen. 

12. Homoniemen jagen taalgebruikers geen vrees aan. 

13. Het verdient crnstige overweging de stroomgebicdcn van bet Grootdiep en 
de Boven-Kuinder bij Oosterwoidc onder het beheer van de Vereniging tot 
Behoud van Natuurmonumenten te stellen. 

14. Voor een Steilingwerver ligt het meer voor de band om een steiling als deze 
te werven dan voor niet-Steilingwervers. 
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Woord vooraf 
Bij het verschijnen van deze studie past een woord van dank aan allen die 
hebben geholpen bij de totstandkoming ervan. Die dank gaat ook nit naar hen 
die voor mijn opleiding en vorming zorg hebben gedragen. Naast de docenten 
van de Rijksuniversiteit Groningen bij wie ik mijn studie Nederlands en de 
bijvakken Nedersaksisch en Middelfries volgde en de begeleiders van mijn 
promotieonderzoek denk ik Loch in de allereerste plaats aan m'n ouders, die me 
hebben aangemoedigd om door te leren, en verder ook aan m'n docenten 
Nederlands. Van hen noem ik graag Mew. M. Huese-Noordman, indertijd 
verbonden aan de RHBS te Oosterwolde. Dankzij haar grammatikalessen 
kreeg ik belangstelling voor het analyseren van zinsstrukturen. 

De stimulerend-kritische belangstelling die Albert Sassen aan den dag legde 
voor m'n doktoraalskriptie die ik bij Wietske Wiersema schreef over de werk-
woordsvolgorde in het Stellingwerfs en zijn kennis van de dialekten van het 
Drentse Ruinen en wijde omgeving maakten hem als vanzelfsprekend tot een 
'beoogd promotor' en projektleider. Voor zijn grondige bekommentariering 
van de onderzoeksresultaten en van de verschillende versies van dit bock, voor 
zijn relativerende en tegelljk stitnulerende instelling, en voor zijn vriend-
schappeijke wijze van begeleiden ben ikhem buitengewoon erkentelijk. 

Nadat ik tijdens mijn studie Nederlands kennis had genomen van de genera-
tieve fonologie en dialektologie, o.m. door bestudering van King 1969, wist Cor 
Hoppenbrouwers m'n belangstelling daarvoor nog aanzienlijk te versterken met 
zijn dissertatie-onderzoek en met zijn inspiratie tot het schrijven van een 
doktoraalwerkstuk over vokaalakernanties in het presens van het Stellingwerfse 
werkwoord. Hij bleek de taalkundige met nimmer aflatend enthousiasme aan 
wiens visie ik de mijne steeds kon toetsen, en dat op bijna elk willekeurig uur 
van de dag. Zijn zorgzaamheid als medeprojektleider t.a.v. de voorlopige 
versies van delen van het bock dient temeer met ere te worden genoemd omdat 
hij mijn overgang naar het kamp van de abstrakte fonologen niet alleen ruim-
hartig aksepteerde maar m'n positiebepaling ook vanuit de aldus ontstane 
tegenstelling nog wist te stimuleren. 

De onderzoekingen die tot deze publikatie hebben geleid, kwamen tot stand 
dankzij een subsidie van de Stichting Taalwetenschap/ZWO (thans NWO). De 
door de Stichting Taalwetenschap ingestelde begeleidingskommissie kende, 
naast de genoemde projektleiders, nóg een tweetal leden. Harry van der Huist, 
thans werkzaam bij de vakgroep Algemene Taalwetenschap van de RU Leiden, 
beschikte over veel kennis van de natuurlljke generatieve fonologie. Dat maakte 
hem tot een zeer gewenste medebegeleider. 1k dank hem in het bijzonder voor 
Ain inbreng in de onderzocksopzet en voor zijn kommentaar op enkele delen 
van dit bock. Hendrilc Entjes, thans emeritus-hoogleraar Nedersaksische taal-
en letterkunde, was mijn supervisor toen ik eerder als dialektoloog aan de 
Ijsselakademie in Kampen verbonden was. Hij hechtte, vooral nit taalgeografi-
sche motieven, groot belang aan een beschrijving van het Stellingwerfs. Zonder 
zijn stimulerende belangstelling en zijn visie op de historische en huidige positie 
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van de Oostnederlandse streektalen, waarmee ik al in 1969 kennismaakte, had 
ik een groot dccl van mijn aktiviteiten op het terrein van de streektaal niet op 
die wijze ontplooid, als het geval is geweest. 

Prof. dr. A. Feitsma en dr. J. Gvocdanovic traden op als beoordelaars van 
het voormalige ZWO-projekt. 1k dank hen en in hun personen ook andere 
leden van de Werkgemeenschap Dialektologie van de Stichting Taalwetenschap 
voor hun goede zorgen en suggesties. 

Teen 1k in 1969 door een suggestie in Bergveld's De Stellingwervers en hun 
dialect (1949) het plan opvatte een archiverende studie van het Stellingwerfs 
aan te vangen, ook em daar, wie weet, nog eens op te promoveren, voorzag ik 
zeker niet de ontwikkelingen die uiteindeijk zouden leiden tot een vooral 
theoretisch bock dat een dam opwerpt tegen al te konkrete fonologische 
theorieen. Gelukkig konden het noteren van woorden en uitdrukkingen en het 
maken van bandopnamen wel steeds geheel in de pas lopen met de dialektolo-
gische traditie. Speciaal voor deze studie werden opnames gemaakt in de 
periode 1981-1985, teen zo'n veertig groepen van due a viji personen nit Oost-
en West-Stellingwerf en Noordwest-Overijssel (en ook individuele informanten 
aldaar en elders) werden geinterviewd. Bij elke groep gebeurde dat tenminste 
twee dagen lang. 1k wil alle informanten ook in dit 'woord vooraf nog eens 
hartelijk dank zeggen, speeiaal de meest belaste groep, die nit Nijeberkoop: 
Men. Eltje Boek-Keizer, de heer Pieter Brouwer, Mevr. Bertha Brouwer-Cats, 
en wel heel in het bijzonder Albertje Bloemhoff-Seinstra, mijn moeder. 
Zonder twijfel is zij inmiddels de meest bevraagde informant van Stellingwerf 
en Noordwest-Overijssel. 

De IJsselakademie te Kampen maakte het in 1980 mogelijk dat ik een 
projektaanvraag voor de Stichting Taalwetenschap schreef. De Rijksuniversiteit 
Groningen stelde, nadat het benodigde subsidie was toegekend, een werkplek 
ter beschikking op bet Nedersalcsisch Instituut. Naderhand verleende de 
Stichting Stelllngwarver Schrieversronte te Oosterwolde bij de totstandkoming 
van het manuskript enkele techniscbe faciliteiten, met name op het gebied van 
de tekstverwerking. 1k ben deze instellingen zeer erkentelijk, evenals John 
Bilstra voor zijn automatiseringsadviezen, dare Doornenbal-Smith en Geart 
van der Meer resp. Rudi Ebeling voor het vertalen van de samenvatting in bet 
Engels en Duits, Gerry Kristen-van den Berg voor bet typen van de inleiding in 
vroege versie, ex-student-assistent Harry Scholtmeijer voor het afschrijven van 
een aantal banden en Anton Lotgering voor bet tekenen van de kaarten. 

Alle kollega's, bestuurderen, vrienden en kennissen die in de afgelopen 
jaren hun belangstelling toonden, ben ik daarvoor erkentelijk. In bet bijzonder 
denk ik aan Frans Zwarts, die in blijmoedige toonzetting doeltreffende stimu-
lansen gal, 1k denk ook aan Jan Kristen, die de studie van de streektaal in 
Overijssel zo na aan het hart ligt, aan Hermann Niebaum, Jurjen van der Kooi, 
Rudi Ebeling, Geert Kocks, Evert van den Berg, Klaas Bakema, Pieter Jonker 
en Sietske Bloemboff. En natuurlijk denk 1k heel in het bijzonder aan Pbilo-
mène: te lang heb 1k haar geduld op de proef moeten stellen. Reuze bedankt, 
allemaal! 
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N 
Probleemstelling 

0.1. Preliminair 

0.1.0.1. Onderzoeksmotieven 

Mag de fonoloog in zijn regels refereren aan segmenten die hij in geen van de 
betrokken woorden hoort? Met behulp van welke regels mag hij verwante 
woorden in een taal met elkaar in verband brengen, en hoe moeten zulke 
woorden fonologisch worden gerepresenteerd? Welk denkbaar type ordening 
tussen fonologische regels is waarschijnlijk het meest in overeenstemming met 
die in de werkelijkheid? Dragen fonologische regels-met-uitzonderingen het 
karakter van een proces of zijn ze van een opsommende aard? Aan de beant-
woording van dergelijke vragen hadden veel fonologen in de jaren zeventig en 
begin jaren tachtig dagwerk. Met gebruikmaking van de hierna te presenteren 
onderzoeksresultaten zal in deze studie op sommige ervan een defithtief 
antwoord worden geven, in andere gevallen wordt een bijdrage geleverd aan de 
voortgaande diskussie. 

Het laatste, maar zeker ook het eerste is om meer dan een reden wenselijk. 
Ten eerste zijn tot op heden vragen als de bovengenoemde nog steeds niet 
afdoende beantwoord, en ten tweede komt er, wanneer bepaalde fonologische 
theorieen voorgoed worden uitgeschakeld, meer tijd en energie vrij voor bet 
testen en bijstellen van hypothesen en komplete theorieen die wel bout lijken te 
snijden. In zijn 'Customer's guide to evidence in phonology formuleert JJ. 
Ohala 1986:4 aldus: 'By eliminating non-competitive hypotheses we can focus 
our attention on and give temporary allegiance to one or at most just a few 
hypotheses at a time'. 

Het is vooral binnen de stroming van de zogeheten Natuurlijke Generatieve 
Fonologie (voortaan: NGF) dat antwoorden op vragen als de bovenstaande 
vaak uitvoerig werden geformuleerd en beargumenteerd, en wel in (deel)theo-
rieën die als alternatief gelden voor de Standaard-Generatieve Fonologie. Deze 
theorie (voortaan: SGF) werd, als bekend, voor het eerst uitvoerig en samenvat-
tend verwoord in The Sound Pattern of English (= Chomsicy en Halle 1968; 
voortaan: SPE). Het was met name de SGF die het bovengenoemde type 
vragen had opgeroepen. 

Teneinde na te gaan of de NGF inderdaad een goed alternatief biedt, 
worden in het vervolg van de onderhavige studie de opvattingen, samen-
hangende hypothesen en regelmechanismen in de meest uitgebreide en duide-
lijkst geformuleerde variant van de NGF: de theorie uiteengezet in Hooper 
1976 aan een uitvoerige toetsing onderworpen en afgezet tegen opvattingen uit 
de SGF waartegen de NGF fulmineert. Daarmee wordt, door aldoende empiri- 



sche onderbouwing, antwoord gegeven op sommige van de bovengenoemde en 
daaraan verwante vragen, terwiji de NGF-alternatieven voor onderdelen van de 
SGF stuk voor stuk worden beoordeeld. 

De kontroverse tussen NGF en SGF dateert vooral nit de tweede helft van 
de jaren zeventig. Hoewel in het kommentaar op Hooper's NGF herhaaldelijk 
werd aangedrongen op een test van deze theorie aan de hand van een uitvoerig 
korpus (zie voor referenties scktie 0.4.), is over zo'n onderneming tot op heden 
niet gepubliceerd. Daarvoor zijn op z'n minst twee belangrijke oorzaken aan te 
wijzen. In de eerste plaats is dat er één waarvoor nauwelijks een veront-
schuldiging valt te bedenken: diskussies terzake verzandden doordat men zich 
baseerde op verschillende uitgangspunten. Van der Huist en Smith signaleer-
den dat begin jaren tachtig al: '...discussions within the derivational paradigm 
had reached an unfruitful stage, in that the participants ( ... ) no longer adhered 
to the same set of theoretical assumptions, but in fact disagreed about funda-
mental aspects of the theory' (1982:2). Treffend wordt dit verschil in uitgangs-
punten geillustreerd door de a priori's van de NGF-versie in Hooper 1976 in 
relatie tot de SGF, als hierna uiteengezet in sektie 0.2.1. Heel terecht merken 
Wang en Derwing 1986:113 dan ook op, Van der Hulst en Smith ib. in dit 
verband citerend, dat men de problemen in de fonologie in de eerste helft van 
de jaren tachtig meer heeft laten liggen dan opgelost, en dat terwijl de empiri-
cus juist de theoretische kontroverse hoort te zoeken, 'as the driving force that 
leads to better tests and dearer answers'. 

De tweede oorzaak van die tijdelijk verminderde belangstelling voor o.m. de 
kontroverse tussen de NGF en de SGF is gelegen in de opkomst van de zogehe-
ten lexikale fonologie in het begin van de jaren tachtig. Van eminent belang in 
dit type generatieve fonologie is de door Paul Kiparsky geintroduceerde maar 
voor het eerst in Mascaró 1976 geformuleerde . Strict Cyclicity (ook: Cycle) 
Condition (SCC), een konditie die de werking van de fonologische regels 
binnen het lexikon bepaalt. (Een uiteenzetting van Kiparsky's vroegste versie 
van de lexikale fonologie vindt men in }Ciparsky 1982a, en een overzicht van de 
ontwikkelingen in de lexikale fonologie als geheel is vervat in Kaisse en Shaw 
1985.) Al ver voordat hij zijn lexikale fonologie 'in eerste versie formuleerde 
had Kiparsky gepoogd met zijn Revised Alternation Condition (RAC) de mate 
waarin regels op niet in fonetische S gerealiseerde segmenten betrekking 
hebben, te beperken. In Kiparsky 1982a:152-154;159;173 signaleert deze 
onderzoeker dat de effekten die hij met de RAC beoogde ook volgen nit de 
SSC, die bovendien een groter deskriptief vermogen heeft. Daarmee is een 
alternantiekonditie in enigerlei vorm overbodig geworden, want de SSC damt, 
aldus Kiparsky, de 'mate van abstraktheid', lees voorlopig: de mogelijkheden tot 
verwijzing naar nimmer gehoorde segmenten, kennelijk voldoende in. 

De SSC bepaalt, en dat is hier het kruciale punt, dat verplicht neutraliseren-
de regels 'cyclisch zijn', d.w.z. dat ze slechts in direkte aansluiting op den of 
meer gevallen van morfologisehe (en evt. fonologische) afleiding voorkomen; 
bovendien zou de SSC impliceren dat er geen andere lexikale fonologische 
regels zijn dan cydische (Kiparsky 1982a:130-131). (Zie overigens voor de 
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konstatering dat dli laatste niet joist is en de verstrekkende gevolgen daarvan 
sektie 0.2.2.) Verplicht neutraliserende regels zijn regels die een onderliggend 
segment veranderen in een ander segment met 'woordonderscheidende funktie' 
(Booij 1981a:138). In geval van afleiding kan er, zo was de gedachte, geen 
sprake zijn van puur abstrakte segmenten: de onderliggende fonologische 
vormen komen immers voor in de woordvorm waarvan in morfologische zin is 
afgeleid. Wanneer dus verplicht neutraliserende regels door een konditie als de 
SSC in hun working worden beperkt tot morfeemkombinaties vlak tevoren 
ontstaan door morfologische afleiding, is er geen ruimte voor regels die puur 
abstrakte segmenten omzetten in wél gehoorde segmenten. Ben in de ogen van 
Kiparsky bijkomend maar toch erg belangrijk voordeel is dat de SSC - in zijn 
interpretatie - mede gemotiveerd is door bet z.i. algemeen in talen werkzame 
elsewhere-principe. 

Aldus bracht de SSC enige rust teweeg wat de SGF-NGF-kontroverse 
botreft: do mate van abstraktheid vloeide blijkbaar voort uit die - van rijke 
evidentie voorziene - konditie. 

Ben zeer belangrijke ontwikkeling binnen de lexikale fonologie wordt 
gemarkeerd door de onderzoeksresultaten gepresenteerd in Halle en Mohanan 
1985 (en, in vervolg daarop, in o.m. Halle en Vergnaud 1987). In Halle en 
Mohanan 1985 wordt, vooral op basis van de reeds in SPE uitvoerig geanaly-
seerde 'Vowel Shift' in het Engels, getoond dat sommige lexikaal-fonologische 
regels wel, en andere niet, of niet steeds, gebonden zijn aan de SSC. Daarmee 
vervalt, en uit de analyses van Halle en Mohanan ib. blijkt dat overduidelijk, 
automatisch de uitsluiting van regels die naar volledig abstrakte onderliggende 
segmenten verwijzen. De beroemde vraag: 'How abstract is phonology?' 
(Kiparsky 1973a) liet rich dus in de tweede helft van de jaren tachtig gemakke-
lijk opnieuw stellen. Mogen bijv. vokalen als iy-c in serene-serenity en ey-x in 
sane-sanity uit lange e c.q. lange ce worden afgeleid, de vokaal met hoofdaccent 
uit bet eerste woord van elk paar met behulp van de Vowel Shift Rule (VSR), 
en die nit het tweede door een verkortingsregel? Halle en Mohanan 1985:77 
hebben daar geen moeite mee, en ze doen dan ook geen pogingen om volledig 
abstrakte segmenten op andere wijze uit te sluiten. 

Wang en Derwing 1986 konkluderen op grond van hun psycholinguistisch 
onderzoek dat voor een 'abstrakte benadering' - waarin dus niet-gehoorde 
segmenten worden aangenomen - als van Halle en Mohanan ib. terzake van de 
Vowel Shift Rule en daarmee interakterende regels, geen evidentie nit de direkt 
waarneembare werkelijkheid wordt verkregen. Integendeel, de mate van 
abstraktheid die Halle en Mohanan aannemen komt niet overeen met wat op 
grond van gereleveerd experinienteel onderzoek aan 'onderliggende vormen' 
aanwezig geacht mag worden in het taalvermogen van native speakers van het 
Engels. Uitvoeriger nog in de afwijzing van de VSR c.s. en soortgelijke 'abstrak-
te' regels in SPE zowel als in de lexikale fonologie van Halle en Mohanan 1985 
is Jeri J. Jaeger in haar bijdrage (Jaeger 1986) aan het hoofdzakelijk aan de 
geldigheid van fonologische theorieen gewijde Phonology Yearbook 3. Zij komt, 
dankzij experimenteel onderzoek en zich mede baserend op Jaeger 1980 en 
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1984, tot de konklusie dat native speakers van het Engels op enigerlei wijze wel 
verband leggen tussen vormen die o.a. met behuip van de VSR c.s. aan elkaar 
kunnen worden gerelateerd, maar zulke regels en bijbehorende abstrakte 
weergaves van fonologisch materiaal bezitten kennelijk geen c.q. nauwelijks 
enige psychische realiteit. (Voor bijzonderheden zij verwezen naar Jaeger 1986 
en Wang en Derwing 1986, en de aldaar aangehaa!de literatuur.) 

In een geheel andere richting echter denken beoefenaren van de lexikale 
fonologie. Zo voeren Halle en Mohanan 1985:103-104 argumenten aan voor de 
werking van de VSR ook in geval van ablaut in het sterke werkwoord in het 
Engels, na de centrale rol van die rege! (en een aantal andere) in die taal te 
hebben bevestigd, en aksepteren in beide gevallen een verscheidenheid aan 
puur abstrakte segmenten (vgl. sektie 0.2.2.). Hoewel zij het effekt van de VSR 
terzake niet als een direkt bewijs opvatten voor de aktiviteit van die regel in de 
synchrone fonologie van het Engels, achten zij de aangedragen feiten toch 'of a 
complexity and variety that would make it extremely difficult to propose an 
alternative treatment without Vowel Shift'. Zoals al werd opgemerkt verwerpen 
onderzoekers als Jaeger daarentegen niet alleen SPE maar ook varianten van 
de lexikale fonologie als die in Halle en Mohanan 1985, op grond van de 
externe evidentie verkregen in psycholinguIstische testsituaties. Maar boven-
dien, zo redeneert Jaeger 1986:94, als bet voor de native speaker al moeilijk is 
fonetisch niet-natuurlijke paren vokalen die door een aflcidingsrelatie zijn 
verbonden, met elkaar te associëren (als in geval van ablaut), hoe moeilijk moet 
het dan wel niet zijn de juiste abstrakte struktuur (de 'mentale representatie') 
van elk bij een minder doorzichtige alternantie betrokken woord te vormen? 
Aangezien, zo betoogt zij (ib.:75;94) de meeste taalkundigen ervan uitgaan dat 
de kennis die sprekers hebben van komplete woorden tenminste in de perfor-
mance is gerepresenteerd, zouden komplexe abstrakte strukturen en regels als 
in geval van de VSR c.s. primair gebruikt kunnen worden om de sprekersoorde-
len over verwantschap tussen woorden tot uitdrukking te brengen. 

Maar zijn er geen eenvoudiger middelen dan abstrakte mechanismen als de 
VSR c.s. om zulke verwantschappen te verantwoorden? Er zijn wel degelijk 
meerdere theorieën denkbaar die toestaan dat woorden in een vorm in het 
lexikon worden opgenomen die zeer dicht bij hun uitspraak ligt, en die diverse 
principes bevatten die a!ternerende woorden semantisch en morfologisch met 
elkaar verbinden, aldus Jaeger ib. Zij noemt in dit verband Derwing 1973, 
Vennemann 1974, Hooper 1976, Linell 1979, Wang 1985 en McCawley 1986. 
Maar, vervolgt zij nadrukkelijk, 'Al! of these proposals await further testing'. 
Heeft dus onderzoek als dat van Jaeger 1986 de psychologische relevantie van 
een SPE-benadering alsook die van 'de' lexikale fonologie inzake puur abstrak-
te, onderliggende vormen minder aannemelijk gemaakt, de keuze terzake van 
'konkreter' modellen staat daarmee volstrekt open: ze wachten op nadere 
toetsingen. 

Om te bepalen of de voornaamste vertegenwoordiger van het genoemde, 
resterende type voldoet aan de taalkundige eisen van de observationele, 
deskriptieve en verk!arende adekwaatheid, wordt in het vervolg van deze 
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publikatie versiag gedaan van een grondige test van de theorie der Natuurlijke 
Generatieve Fonologie a la Hooper 1976, en wel aan de hand van een uitge-
breid korpus van dialektgegevens. Deze materiaa!basis wordt beschreven in 
sektie 0.1.1. A! komt ook de taalhistorie als een vorm-van externe evidentie om 
de hock, in deze toetsing van de NGF wordt voornamelijk gewerkt met interne 
en daarmee meer traditione!e evidentie als dialektverschil, assimilatie, morfo-
no!ogische en allofonische variatie. Dit in tegensteliing tot het experimentele 
onderzoek van linguisten als Jaeger 1986, die bij voorkeur met externe evidentie 
werken. 'What evidence does accomplish is to help to choose between com-
peting hypotheses. Rather than prove one hypothesis, it disproves competitors', 
aldus J.J. Oha!a in zijn al eerder geciteerde 'Customer's guide to evidence in 
phonology' (1986). Uit de hierna te presenteren onderzoeksresultaten zal 
blijken dat de NGF met behulp van voor het merendeel interne evidentie 
voldoende is getest, zodat nieuwe toetsingen, waaronder psycholinguIstische, 
inmiddels overbodig zijn geworden. 

De keuze voor een uitvoerige toetsing van de NGF - als een be!angrijke, 
met de SGF konkurrerende theorie - is, nog afgezien van de noodzaak daartoe 
als hierboven en met name ook in sektie 0.4. gememoreerd, hierin ge!egen dat 
de 'gestandaardiseerde versie' in Hooper 1976 vee!omvattend is en zeer expli-
ciet werd gepresenteerd. Dat geldt zowel voor het observationee!, deskriptief 
alsook voor het verk!arend vermogen. Deze theorie !aat zich dus heel goed 
toetsen. (Ook door vele anderen wordt Hooper 1976 als de standaardversie van 
de NGF beschouwd, zoals valt af te leiden nit o.m. Lass 1984 en Hyman 1985.) 
Een bijkomend voordeel is dat Hooper ib. haar positie bepaalt ten opzichte van 
Vennemann 1974, zodat diens versie van de NGF hier dee!s kan worden 
meegewogen. Uit de karakterisering van de positie van Linell 1979 in sektie 
0.2.1. volgt waarom diens bevindingen niet in de toetsing betrokken zijn. De 
eveneens in Jaeger 1986 voor toetsing getipte studies van McCawley 1986 en 
Wang 1985 bevatten voorstel!en die nog niet in een goed uitgekristalliseerde, 
samenhangende theorie zijn uiteengezet; ze b!ijven her buiten beschouwing. 

A!lereerst wordt nu de probleemste!ling die aan het verrichte onderzoek ten 
gronds!ag !igt, in sektie 0.1.0.2. beknopt geschetst in re!atie tot de struktuur van 
van deze studie. De lezer die snel door wil naar een karakterisering van de NGF 
zij verwezen naar de sekties 0.3. en 0.4., en vervolgens, om kennis te nemen van 
de eigen!ijke toetsing, naar de hoofdstukken 1, 2 en 3. De verhouding tussen de 
voornaamste besproken onderwerpen en de nog jonge stroming van de !exikale 
fonologie is voor de toetsing van de NGF niet in direkte An van belang. Toch 
zu!len sommige ingewijden zich afvragen of de talloze alternanties die worden 
gepresenteerd, niet de beste verantwoording kunnen ondergaan in dat 'trendy 
kader. Mijn positie wordt die lezerskategorie duidelijk gemaakt in sektie 0.2.2. 
Aan het eind van die sektie wordt ook aangegeven voor we!ke theoretische 
richting men, na kennis genomen te hebben van de testresultaten, wellicht het 
best zou kunnen kiezen. 
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0.1.0.2. Opzet 

Met het onderzoek waarvan in bet volgende versiag wordt gedaan is beoogd, 
zoals in de vorige sektie al werd uiteengezet, een bijdrage te leveren aan diskus-
sies binnen het kader van de generatieve fonologie over kwesties op synchroon 
zowel als op diachroon terrein. De beschouwingen berusten op een beschrijving 
van de (mor)fonologie van het Stellingwerfs van Zuidoost-Friesland en 
Noordwest-Overijssel. De aandaeht gaat daarbij vooral nit naar de wijze van 
beregeling van synchrone alternanties, en in het bijzonder naar de geldigheid 
van de voorstellen dienaangaande in de Natuurlijke Generatieve Fonologie 
(NC?). 

De presentatie van de onderzoeksresultaten is als volgt gestruktureerd. Na 
een globale karakterisering van bet beschreven dialekt: het Stelllngwerfs in 
sektie 0.1.1., vo!gt een deskriptie (met een korte bespreking) van de segnientin-
ventaris, en worden enkele gebruikte fonetische tekens nader verklaard (0.1.2.). 
Door kennis te nemen van enkele suggestieve besehrijvingen in sektie 0.1.3. kan 
de lezer zicb oriënteren in de taaltheoretische diskussies waarin aan de in bet 
vervoig van dit bock te presenteren analyses een belangrijke en soms doorsiag-
gevende rol is toegekend. Het gaat bier om kwesties als bet onderscheid tussen 
morfo(no)logische en algemene fonologische regels (en in samenhang daarmee 
de niet zelden veronderstelde uitzonderingsloosheid van fonologische regels), 
absolute neutralisatie en extrinsieke regelordening, zaken dus die van betekenis 
ziju voor de beschrijving van taalverschijnselen van synehroon zowel als van 
diachroon karakter. Lezers die kennis hebben van een inleiding in de generatie-
ve fonologie als Booij 1981a en met name ook van Berendsen, Visch en 
Zonneveld 1984, kunnen dit toe!ichtende gedeelte zonder bezwaar overslaan. 

Vervolgens wordt, vooral vanuit een metatheoretisch gezichtspunt, de 
relevantie gesdietst van het verrichte onderzoek, en wel in direkte relatie tot 
her kruciaal belang van de diacbrone c.q. taalgeografisch georienteerde linguis-
tiek (sektie 0.2.1.). In sektie 0.2.2. wordt betoogd, vooral i.v.m. de ruitne mate 
van abstraktheid die in o.m. Haile en Mohanan 1985 heerst, dat de stroming 
van de !exikale fonologie niet op voorhand een goed alternatief biedt voor de 
NO?. Interessant genoeg ecbter ondervindt dat abstrakte karakter brede steun 
in de resultaten van de volgende hoofdstukken. Belangrijke bezwaren tegen de 
lexikale fonologie in samenhang met de bier gepresenteerde toetsingsresultaten 
leiden in sektie 0.2.2. vervolgens tot de voor!opige aanvaarding van het neo-
SPE-model gepresenteerd in Sproat 1985. De beperking van de rol die de 
diachronic in evaluatieprocedures kan vervullen is, naar aanleiding van vrij 
recente literatuur, aangegeven in sektie 0.2.3. In sektie 0.2.4. wordt de nadruk 
ge!egd op de relevantie van de taalgeografie in bet algemeen. 

De wijze waarop de NGF beperkingen oplegt aan de reeks denkbare 
generatieve beschrijvingen, de konsekwenties daarvan en de rege!typo!ogie 
waar een en ander toe leidt, worden beschreven in sektie 0.3. Subsektie 0.3.1. 
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bevat de NGF-kondities op fonologische regels, in 0.3.2. komt de NGF-regelty-
pologie als geheel aan de orde en in 0.3.3. leest men over de gevolgen van deze 
kondities en regeltypologie voor de synchrone en diachrone beschrijving. 

Ook onafhankelljk van de voorgenomen toetsing van de NGF, waarop door 
explikatie van theoretisehe tegenstellingen wordt aangestuurd in de sekties 
0.1.3. en 0.2.1., kan worden afgedongen op de premissen van deze theorie. Het 
hoe en waarom wordt uiteengezet in sektie 0.4. Vanwege de mogelijke impor-
tantie van de opvattingen in de NGF voor het generatieve beschrijvingsmodel 
heeft deze 'richting' een stroom van reakties teweeggebracht. Essentiële kritiek 
nit de voornaamste passeert de revue in het tweede deel van Iaatstgenoemde 
sektie. Het vervoig: de bespreking van de toetsingsresultaten hangt qua indeling 
samen met de struktuur van het korpus als geschetst in sektie 0.1.1. (p. 20-21). 

In hoofdstuk 1 worden, in een negental sekties, gevallen van alternantie 
behandeld die (vooral) voorkomen in het paradigma van het sterke en het 
onregelinatige zwakke werkwoord. Het merendeel van de mechanismen van 
verkicinwoord- en meervoudsvorming wordt in de weging van de NGF-
voorstellen betrokken in de diverse sekties van hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 
tenslotte handelt behalve over alternantietypen die opnieuw een kritisch licht 
doen schijnen op de voornaamste uitgangspunten van de NGF, over enkele 
opvattingen binnen deze theorie met betrekking tot de syllabe en in samenhang 
daarmee over het NGF-model van fonologische verandering. Daarnaast zijn 
enkele sekties van dat hoofdstuk gewijd aan een toetsing van meer recente 
(deel)theorieen over de syllabe. Het bijeengebrachte materiaal gal daartoe 
aanleiding; in dit verband zi] bovendien alvast opgemerkt, vooruitlopend op 
sektie 3.0, dat de NGF inzake de bouw van de syllabe voor een belangrijk deel 
als achterhaald moet worden beschouwd. 

Behalve de indeling van het onderzoeksverslag in een drietal hoofdstukken, 
heeft de materiaalbasis ook de opzet van de hoofdstukken zeif bepaald. De 
behandelde versehijnselen vertegenwoordigen voor het merendeel uiteenlopen-
de alternantietypen, hetgeen tot tamelijk op zichzelf staande verhandelingen 
leidt. Deze deelversiagen van het verrichte onderzoek bevatten soms redene-
ringen (en bijbehorend taalmateriaal) die ook voorkomen in andere sekties van 
het desbetreffende, of zells van een ander hoofdstuk. Het was niet steeds 
doenlijk om de redundantie te vermijden die aldus in een aantal gevallen 
optreedt. De explieietheid van de argumentatie zou in voorkomende gevallen 
hebben geleden onder een beknopte presentatie, terwiji ook aibreuk zou zijn 
gedaan aan de Ieesbaarheid. In verband met het laatste zijn doorverwijzingen in 
ruime mate gegeven. Omwille van de toegankelijkheid zijn in het zaakregister 
(p. 329) de voornaamste behandelde (mor)fonologische verschijnselen 
opgesomd en voorzien van paginaverwijzingen. 
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0.1.1. Het beschreven dialekt 

Onder Stellingwerfs wordt hier verstaan het Oostnederlands ('Nedersaksisch') 
van het grensgebied van Friesland, Overijssel en Drente, zoals dat in Daan en 
Blok's indeling (1969) van de Nederlandse dialekten wordt afgebakend (vgl. 
kaart 1, p. 17). Algemeen wordt als voornaamste kenmerk van het Stellingwerfs 
beschouwd de representatie van de gerekte, oerg. 'korte a' in open lettergreep 
en van de (ten tijde van het proces van rekking in open lettergreep of weldra 
daarna) ontleende 'lange aa', nl. als /e/, bijv. in [metrj'water' resp. [rear] 'raar' 
(zie echter ook kaart 7, p. 109). Ten widen en (zuid)oosten van het Stelling-
werfs wordt in de desbetreffende woorden een 'heldere aa' gerealiseerd (kaart 
1, gebied 19 en 23), ten oosten en noordoosten, nl. in het Middendrents en het 
Gronings (ib.: 24 en 26), een /3:/ of een meer gesloten variant daarvan (ik 
abstraheer van verdere bijzonderheden als verkorting en andere, vaak slechts 
fonetische nuances, vgl. ook Daan en Blok ib.:15). Wanneer we ook de repre-
sentatie van de zogeheten Oerg. el (in feite een /c/, vgl. Van Bree 1987:119) in 
beschouwing nemen, ontstaat dit typerende beeld van het Stellingwerfs: 

(1) Gotisch Nederlands 	Stellingwerfs 
jer 	jaar 	 [xor] 
swath water 	[Mctf] 
lats 	laat 	 [leta] 
--- 	raar (uit het 	[rear] of [war] 

Oudfrans ontleend) 

Daan en Blok's 1969 indeling in dialektgebieden is gebaseerd op de oordelen 
van autochtone taalgebruikers inzake overeenkomsten en verschillen met de 
naburige dialekten. Die zijn gerelateerd aan door dialektologen gehanteerde 
onderscheidende kenmerken. Resultaat van deze methode is onder meer dat 
alleen de grens tussen Stellingwerfs en Fries werkelijk diskrimineert. Het 
jongste voorstel voor een indeling van de Nederlandse dialekten: de featurefre-
kwentiemethode, ondersteuntl Sassen's opvatting (1953309) dat het toch zo 
Drents ogende Stellingwerfs 'sterk Friese eigenschappen' bezit, aldus Hoppen-
brouwers en Hoppenbrouwers 1988:72.2  

Het blijkt dat de Nedersaksische dialekten die op kaart 1 (p. 17) tot 'Stel-
lingwerfs' zijn samengevat, geen andere onderscheidende kenmerken hebben 
dan de hierboven genoemde /E:/. Vgl. in dezen vooral Sassen 1953:257 e.v., op 
wiens werk Daan en Blok 1969 zich bij de afbakening van het Stellingwerfs 
mede baseren. Eigenlijk is het fenomeen /c/ geen adekwaat kenmerk. De 
dialekten nl. van Kuinre, Blankenham, een aanpalend deel van de gemeente 
West-Stellingwerf, Blokzijl, Vollenhove, de smalle westelijke regio die de 
genoemde plaatsen verbindt en Wanneperveen, kennen i.p.v. /e/ de 'heldere 
aa', of zelfs de /o:/ (al. in Blokzijl, vgl. ook kaart 7, p. 109). De genoemde 
dialekten komen op een aantal punten zodanig overeen met 'het Stellingwerfs' 
dat men ze er, wellicht mede nit praktische overwegingen, toe rekent (vgl. Daan 
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Kaurt 1. Deel van de ove,zichtskaart van Nederjandye dialekten in Daan en Blok 
1969. Nr. 19 = Gelders-Overijssels, 20 = Twents-Graafschaps, 21 = Twents, 
22 = Stellingwerfs, 23 = Zuiddrents, 24 = Middendrents, 25 = Kollumerlands, 
26 = (3ronings en Noorddrents, 27 = Fries 
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en Blok ib.:35-36; overigens maken deze auteurs melding van de bovenbedoelde 
grens tussen Ic] en [a:] in bet Stellingwerfstalige gebied: dit betreft op hun kaart 
isoglosse nr. 4, vgl. kaart 1 op p.  17, en Daan en Blok ib.:37). 

Afgezien van de taalgeografische verkenningen van het Stellingwerfs ter 
vergelijking ook met het Drents van Ruinen e.o. in Sassen 1953 is deze varieteit 
(Hudson 1982:38: 'een verzameling van taalelementen met dezelfde maatschap-
pelijke spreiding') slechts incidenteel en zeer fragmentarisch voorwerp van 
taalwetenschappelijk onderzoek geweest. Mede tegen de achtergrond van a) 
het gesignaleerde kwaliteits- (Eloemhoff 1980d:221 ex.) en kwantiteitsverlies 
(Boelens 1956 en Mulder 1983) als gevolg van de toenemende invloed van het 
Nederlands en het Fries, b) de bijzondere geografische positie van deze 
streektaal als boven aangeduid, c) de belangwekkende taalhistorische verhou-
ding tot de aangrenzende, taalverwante gebieden - volgens een common sense-
opvatting is bijv. /jtm/, pron. pers. 2e pers.plur., nit het Fries ontleend - is de 
noodzaak van een archiverende beschrijving evident. De overgangspositie die 
het Stellingwerfs in taalgeografische An inneemt, brengt met zich mee dat in 
taalkundig onderzoek waarin gebruik gemaakt wordt van bet zogeheten geogra-
fisch kontinuum (d.i. de historische ontwikkeling gereflekteerd in de 'fasen 
naast elkaar', die als dialektverschillen bet taallandschap bepalen, vgl. ook 
sektie 0.2.4.), relevant materiaal nit dit dialekt niet gemist kan worden (vgl. in 
dezen bijv. Sassen 1953:292-309, Fokkema en Spahr van der Hoek 1967, en 
Hoekema 1979). 

De keuze van het Stellingwerfs als te bescbrijven dialekt enerzijds en 
anderzijds als objekt van analyserende deskripties die een bijdrage zouden 
kunnen leveren aan bet oplossen van bepaalde taaltheoretiscbe problemen, is 
overigens nogal toevallig. De kennis die de uitvoerder had van een aantal in de 
bedoelde diskussies in te brengen alternantietypen in bet Stellingwerfs en bet 
feit dat hij native speaker is van het Stellingwerfs van Nijeberkoop (vgl. kaart 2, 
p. 19) vormden een doorslaggevend motief. Bovendien kon hij, dankzij in 
eerder onderzoek opgebouwde relaties, gemakkelijk over de vereiste medewer-
king van informanten beschikken. 

Het korpus voor deze studie bestaat voor het overgrote deel nit mondeling 
afgevraagd, maar in sommige gevallen ook schriftelijk verkregen Stellingwerfs 
taalmateriaal, bijeengebracht in of door lokale groepen informanten van drie 
tot acht personen, en wel nit de gemeenten Oost- en West-Stelling-werf in Zuid-
oost-Friesland en uit Ijsselham, Steenwijk en Brederwiede in Noordwest-
Overijssel. Deze gemeenten omvatten bet grootste deel van bet Stellingwerfse 
taalgebied: men vergelijke kaart 1 (p.  17) en kaart 2 (p.  19). Kaart 2 toont de 
dorpen, steden en de forteresse Blokzijl waar groepen lokale informanten 
werden geraadpleegd. 

Strikt om redenen van praktische beperking is bet Stellingwerfs van Zuid-
west-Drente niet in bet onderzoek betrokken. Ook de aanwezigheid van (grote) 
groepen Nederlands- of Friestaligen, de laatsten met name in Oost- en West-
Stellingwerf, blijft buiten beschouwing.3 
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de gemeenten Oost-Stellingwerf, West-Stellingwerf, JJsselhani, Steenwijk en 
Brederwiede aangegeven. 
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Doorgaans werd alleen het dialekt van de oudste generatie (bestaande nit 
personen van ca. vijftig jaar en ouder) in de overwegingen betrokken, enerzijds 
om redenen van beperking, anderzijds omdat het Stellingwerfs van jongere ge-
neraties veelal ais regiolekt moet worden opgevat. (Voor de definiering van dit 
agglomeraat van tussenfasen tussen 'het' dialekt en het Algemeen Nederlands 
zij verwezen naar Hoppenbrouwers 1983a en 199(1) Voor het hoofdbestand-
deel: de toetsing van de premissen in de NGF lijken de (implikationeel-hierar-
chische) relaties tussen 'lekten' vooraisnog irrelevant.4  

Aan sociaal bepaalde talige gelaagdheden in het Stellingwerfs anders dan 
met betrekking tot de leeftijd van de informanten is in deze studie eveneens 
geen aandacht besteed. Van sociale en stilistische kenmerken was ni. weinig te 
bespeuren. Bovendien heeft Gerritsen 1989:104;117 onlangs nog vastgesteld dat 
inzicht in relevante sociale en stilistische faktoren de mogelijke oorzaken van 
taalverandering wel kan verhelderen, maar dat het hier niet om een absolute 
voorwaarde voor goed historisch taalkundig onderzoek gaat. 

Het enquêteren van de informanten nit de dorpen en steden aangegeven op 
kaart 2 (die voortaan als grondkaart dient zonder dat de plaatsnanien en de 
riviernaam Linde steeds opnieuw worden afgedrukt) vend plaats in groepsbij-
eenkomsten. Soms werden de antwoorden in de bijeenkomsten schriftelijk, rd. 
op lijsten, vastgelegd, meestal echter registreerde de bandrekorder en het 
gerichte interview (hoe zegt u...? hoe spreekt u nit...?) en de informele gesprek-
ken die vóór, tijdens en nA het interview plaatsvonden. De mate van bemnvloe-
ding die de gebruikte wijze van afvragen met zich mee kan brengen, bleek 
gering. Vergissingen werden in een enkel geval gekorrigeerd met behulp van 
materiaal nit het informele gesprek of door de voorkennis van de uitvoerder 
(die een en ander ter diskussie stelde in de desbetreffende groep informanten). 
De bezwaren die nogal eens tegen de aangegeven, tamelijk formele interviewsi-
tuatie worden ingebracht, zoals: het grammatikaliteitsoordeel reflekteert soms 
niet het feitelijke gebruik, vooral wanneer men zich bewust is van de status van 
een vorm die (ook) in een andere variëteit voorkomt (met name in het Alge-
meen Nederlands), wogen niet op tegen de eis dat binnen korte tijd een grote 
materiaalbasis moest worden verkregen. Deze zou tech in voldoende mate 
betrouwbaar kunnen zijn, gegeven de kennis en ervaring van de uitvoerder. Om 
het formele karakter van het interview te beperken, bediende deze zich van zijn 
moedertaal, het Stellingwerfs van Nijeberkoop (kaart 2, p.  19), en paste die 
soms nog iets aan het dialekt van de informanten aan. 

De verkregen materiaalverzameling heeft een nogal voor de hand liggende 
struktuur. Omdat niet op voorhand ken worden vastgesteld welke alternantiety-
pen precies van belang zouden zijn gelet op de taaltheoretische vraagstelling, 
werden uitgebreide lijsten van af te vragen woorden samengesteld. Een aantal 
in eerder onderzoek vastgelegde items representeerde voorlopig de syllabe-
struktuur. Ze werden zo geselekteerd en gegroepeerd dat bij afvraging ervan 
tevens inzicht in de werking van assimilatorische en andere fonologische regels 
zou ontstaan. In dit geval werd de informanten gevraagd een aantal gegeven 
voorbeeldzinnen, woordgroepen en samenstellingen op hun manier uit te 
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spreken. Op grond van eerdere studies van de auteur en zijn kennis van het 
Stellingwerfs werd eveneens een groep af te vragen items geselekteerd voor het 
in beeld brengen van verkleinwoord- en meervoudsvorming. Een vergelijking 
van materiaal nit zijn eigen idiolekt met bet Drents van Ruinen (Sassen 1953) 
leverde een basislijst voor klitika op. Deze formaties werden niet alleen expli-
ciet aan de informanten voorgelegd, maar ook gecheckt in interviews die aan de 
hand van de meest omvattende en wellicbt exhaustieve vragenlijst, ni. die van de 
werkwoordsvormen, werden gehouden. Met behuip ni. van een reeks studies 
van verwante dialekten alsook van publikaties over het Middelnederlands werd 
een lijst saniengesteld van in totaal 370 sterke en onregelmatige zwakke werk-
woorden. De infmitieven en bijbehorende werkwoordsvormen werden uitput-
tend afgevraagd in alle plaatsen van het onderzoeksgebied (kaart 2, p.  19). 

In de loop van bet onderzoek heeft een verlegging van bet zwaartepunt 
plaatsgevonden, te weten van een eerdere meer deskriptieve en archiverende 
naar de genoemde taaltheoretische doelstelling. Het gevoig is geweest dat de 
keuze van de deskriptieve momenten in deze publikatie door de relevantie voor 
de taaltbeoretische diskussie (in feite: door de toetsing der NGF-voorstellen, 
vgl. de sekties 0.2.1. en 0.3.) is bepaald. De morfo(no)logie van het (uitputtend 
afgevraagde) werkwoord in bet Stellingwerfs zal overigens in een aparte, 
voornamelijk deskriptieve publikatie worden gepresenteerd (Bloemhoff, te 
verschijnen). 

De hoofdindeling van deze studie volgt, zoals al werd opgemerkt, de 
struktuur van de gekozen materiaalbasis. Niet geheel onverwacht vinden we de 
meest uiteenlopende alternantietypen in het werkwoordparadigma. In de 
verideinwoord- en meervoudsvorming treedt in het Stellingwerfs eveneens een 
belangwekkende diversiteit aan de dag. De variatie in syllaben en segmenten 
levert behalve relevante alternantietypen ook enkele interessante gezichtspun-
ten op in verband met de bouw van de syllabe en de wijze van taalverandering. 
Wanneer dat nodig was, werd de geografische komponent in ruime mate benut. 
In sommige gevallen echter kon worden volstaan met de analyse van één of 
enkele lokale taalsystemen. Waar dat gezien het belang van de argumentatie 
wenselijk was, is bovendien gebruik gemaakt van materiaal nit andere Oostne-
derlandse dialekten (uit publikaties of dankzij de weiwiliende medewerking van 
informanten en/of instituten). 

0.1.2. De weergave van de lexikale segmenten 

In tabel 1 (p.  25) vindt men ter identifikatie van bet materiaal in een fonologi-
sche matrix een overzicbt van de Stellingwerfse lexikale segmenten. Niet alle 
komen ze in alle bestudeerde Stellingwerfse dialekten voor. 
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De niet-centrerende diftongen ontbreken in de matrix omdat ze worden 
opgevat als samengesteld nit tenminste twee segmenten; de centrerende 
ontbreken omdat het laatste deel van deze klanken, ni. het segment dat deze 
tweekianken centrerend doet heten, als schwa wordt opgevat. Ook de genasa-
leerde vokalen zijn niet in de matrix opgenomen. 

Een klein aantal bijzonderheden verdient een korte bespreking, omdat er 
sprake is van nogal van het Algemeen Nederlands afwijkende, ook op zichzelf 
interessante en/of voor het vervoig niet onbelangrijke details. Na korte vokaal 
veroorzaakt een /r/ - die in dit geval volgens de informanten (en volgens de 
onderzoeker: als waarnemer en native speaker) zeif niet wordt gerealiseerd - 
dat de crop volgende tautomorfematische koronale konsonant in lichte mate 
retroflex is. Volgens Smalley 1980:168 worden retroflexe segmenten verwezen-
lijkt door een licht opgekrulde tongpunt die de alveopalatale regio raakt of het 
palatum zelf. In het Stellingwerfs is de artikulatieplaats het achterste van de 
tandkas. Len rest van de /r/: een beweging van de tongpunt naar de tandkas 
maakt de koronalen alveolair.5  Het gaat hier om /, 4, , z, i/, in welke 
notaties de punt één tongpuntpositie achter die van het gebruikte fonetische 
teken aanduidt. VgI. nit diverse dialekten van het Stellingwerfs: [hat al [stat], 
[fat], [lot] of [kot] 'hart, staart, weg (adv.), kort (2x)', [bot], [koto] 'borst, 
korst', [koi] 'kersen', [fladol, [hado] 'gemeen vrouwspersoon, hard', [fco], 
[lt:oza] 'vaars, laars' etc. In [m5:] 'morgen' e.d., met syllabedragende nasaal 
dus, komt een retroflexe [11] voor. Om weergavetechnische redenen echter 
wordt in het vervolg van deze studie het mogelijk retroflexe karakter van de 
koronale syllabedragende konsonanten [1 en  [I] genegeerd. 

De retroflexe segmenten /t 4, s, z, n/ treden ook op, evenals //, in 
samenhang met bepaalde centrerende diftongen (zie hieronder). Verder komen 
Al en /n/ als licht retroflexe konsonanten voor hoewel ze niet warden 
voorafgegaan door (etymologische) /r/ of door centrerende diftongen: in heel 
Oost- en West-Stellingwerf kennen sprekers nog [do1 'Anna' (meisjesnaam) 
vs. [dn] 'Anne' (jongensnaam); in sommige idiolekten hoort men [bala] 'bat', 
[maJo] 'ma! (verbogen adj.)' c.d. Met name in Oldeberkoop en De Hoeve 
werden zulke vormen opgetekend. De aan de retroflexe konsonanten vooraf-
gaande korte vokalen /o/, /a/ en /o/ zijn eveneens retroflex. Zij ondergaan 
tijdens de realisering door het omhoog krullen van de tongpunt in geringe mate 
fronting, waardoor ze helderder klinken dan hun niet-retroflexe tegenhangers. 
Hoewel dit suprasegmentele retroflexe karakter van de desbetreffende vokaal-
konsonant-kombinaties zelden betekenisonderscheid teweeg brengt (vgl. echter 
[ano] vs. [äno] hierboven, en bijv. [stat] 'staart' vs. [stat] 'stad') wijzen de 
informanten er vaak op dat er sprake is van 'een andere klank': niet zelden 
noemt men (ook spontaan!) /ot/ 'resten van veevoer, afval', [b$] 'bard' vs. 
in bijv. [pt] 'pot', [I3t] 'loten'. De retroflexe aard van de korte vokalen in de 
genoemde fonologische kontekst wordt in het vervoig in de transkriptie niet 
weergegeven. 
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In West-Stellingwerf vooral ten noorden van het riviertje de Linde (kaart 2, p. 
19) en in Oost-Stellingwerf komen, voor koronale konsonanten, realisaties van 
de /o:/ en /a:/ voor (en soms ook van de /u:/) die opgevat moeten worden als 
centrerende diftongen: het laatste deel van deze kianken is rd. een 'niet-sylla-
bisch' schwa-element. Omdat dat gerealiseerd wordt door het licht opkrullen 
van de tongpunt kan ook hier worden gesproken van retroflexe vokalen. Het 
type segment dat nu ontstaat is gekenmerkt door [+ kor]: 'Articulations from 
the interdental through the alveopalatal regions can be made in this way, 
involving either apical or lalnina! contact. Coronal vowels are retroflex.' 
(Anderson 1974a:300). De /o:o/ van [bo:at] 'boot' verschilt niet van die in 
[mo:oçfl 'moord', en de /a:o/ in [fa:ort] 'vaart' niet van die in [ma:at] 
'maat'. Herinterpretaties van bet volgende type onderstrepen dit. Met Ned. 
zooi, zoodje, Fries soad (in: in wad 'veel') is het in geschreven Stellingwerfs 
voorkomende soon etymologisch verwant; [so:oIj (in: een soort 'een heleboel') 
worth dus precies zo gespeld als [so:act(o)] 'soort'. Stellingwerfs [ho:liq] of 
[ho:otij 'dulineling' wordt door informanten soms als hoorling geschreven; het 
is echter de verbale stam van [ho:lçi] 'houden' die aan deze afleiding ten 
gronds!ag ligt. De afwezigheid van het likwiede element /ç/ (vg!. [bo:ot] vs. 
[ambo:açt] 'aan boord', zie ook p.  24) is in geva! van [5nso:ofl(o)] 'een boel' en 
[ho:arlti]] 'duinieling' kennelijk niet voldoende om de genoemde herinterpreta-
ties te voorkomen. 

Hoewe! blijkens (2) drie koronale artikulatieplaatsen kunnen worden 
onderscheiden, is in het vervoig van het verschil tussen de koronalen in de 
linker- en die in de middenko!om geabstraheerd. Ter onderscheiding van de in 
verge!ijking met het Nederlands markante retroflexe konsonanten zijn de 
specifikatiekombinaties [+ ant, + korl en [-ant, + kor] voldoende. Anders dan de 
[t] in [tapo] 'top', die alveolair is in vergelijking met de [t] in [trttv] 'tril!en', 
beschouw ik de iets verder naar achteren geartikuleerde koronale obstruenten 
na /o:-a/, /a:o/ en /u:a/ evenals bijv. [t]  in [bat] 'bord' als retroflex, al zijn ze dit 
m.i. in mindere mate dan na een korte vokaal (vgl. ook Ladefoged 1975:139, die 
resroflex strikt als een plaatskenmerk opvat). 

(2) dentaa/ alveolair retroflex 
[!rup] 'troep' [bog 'erg' [fog 'weg, vort!' 

Lthap] 'drop' [fodo] 'vod' [l,aj] 'bord' 
@to:m] 'droom' [4o:fl 'doof [do:j] 'dood' 

tryko] 'struik' [Ano] 'zon' [ftoo] 'vaars' 
ipfl 'ui' [bajj] 'borstel' 

[!p:] 'na' [äp]Anna' 

De /r/ is de triflende en, afhankeijk van de kontekst, soms dentale, soms 
alveolaire tongpunt-r. De huich-r die in sommige Stellingwerfse idiolekten in 
plaats van /r/ optreedt is niet in tabel 1 opgenomen. (Dit segment speelt in 
geen der analyses een ro!.) Aan het !ettergreepeinde met name treedt de 
trillende, stemloze tegenhanger van /r/, n!. /t/ op, vgl. [ka1ko] 'kerk', [swa:or] 
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'zwaar'. De /r/ daarentegen trill niet. Men zou hier kunnen spreken van een 
sonorante /d/. Er is bij de verwezenlijking van dit segment ni. geen sprake van 
een volkomen explosie maar van een 'tap', d.i. een 'single contraction of the 
muscles, so that one articulator is thrown against the other' (Ladefoged 
1975:147; zie ook Catford 1988:70-71). Met name in oostelijk Stellingwerfs 
[hur] 'sne!' en [kiaco] 'stuk papier, papieren zak' wordt de tongpunt ook 
inderdaad direkt in één beweging teruggetrokken, zodat er van een volkomen 
'tap' sprake is.6  In geval van [fomoori 'vermoorden', Efcor] 'varen' e.d. echter 
houdt de tongpunt de positie vast die voor het artikuleren van de volgende 
konsonant onniisbaar is: de 'tap-P assimileert hier tot [-tap], zodat het segment 
[r] ontstaat. Op dezelfde manier kan het segment [r] in [borli 'borrel', EfrI] 
'vierde deel' worden begrepen; het ontstaat doordat de tongpunt bij het vormen 
van de 'tap' niet teruggetrokken wordt. (Het kontinuwite karakter van /1/ sluit 
het assimileren van /r/ tot Fri aan de lateraal m.b.t. die eigenschap ult.) 
Dc stemloze tegenhanger van III is hier als /r/ weergegeven (vg!. [mcocfl 
'maart' en [foct]  'vaart'). Dc stemloze tegenhanger van de syllabedragende /ç/ 
is nit praktische overwegingen niet weergegeven. Het retroflexe karakter van de 
twee kontinuante r-k!anken (/r/ en /n/) is eveneens genegeerd in de transkrip-
tie. 

De /m/ is de labiodentaal nit Ned. 'water', /w/ vormt daarentegen de 
bilabiale tegenhanger uit [gowaxtoxj 'snel, viot'. 

In datzelfde [QowaxtQx] 'snel, vlot' treedt ook een bijna uvulaire explosief 
op. Dit segment /q/ wordt geartikuleerd met een zo goed als neutrale tong-
stand. Van het verschil in artikulatieplaats met /q/,  d.i. de velaire tegenhanger 
(nI. /k/ door assimilatie stemhebbend geworden dan we! /g/  die idiolektisch 
ve!air is geworden met name na voorvokalen) wordt in de fonetische weergave 
meestal geabstraheerd. Er wordt dan steeds van het symbool /q/ gebruik 
gemaakt. 

BIJ tabel 1, hiernaast. 
Dubbele vermeldingen houden in dat beide 'varianten' voorkomen. Naast lange 
voka!en komen, echter alleen positionee!, ook lange konsonanten voor. Deze 
worden, als de lange vokalen, door [:1 gemndiceerd. Indien in plaats van een 
vokaal een konsonant de syllabekern vormt, is dat aangegeven als in het volgen-
de voorbeeldmateriaal: [lo:pzp], [stt], [ltqffi 'lopen', 'zitten', 'liggen'. 
De hoogtegraden in cijfers zijn slechts ter verduide!ijking opgenomen, maar 
spelen overigens in de deskripties geen rol (orn redenen als uiteengezet in 
Bloemhoff 1980d). 
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Tabel 1. Kenmerkenmatrix van de onderscheiden Stellingwerfse segmenten. 

i 1. C Wy A (eU 03 cia j tawp b t t d 41 k 

kons 	------------+++++++++++ 
son 	+++++++++++++++ - - - - - - - -  
hoog 	++--++-++--++++ - - - - - - ++ 
midden -++--++-++-+ ------+-+--
hoogn= 43214324321344411121244 
achter 	-------+++++--+ - - - - - - - + 
ant 	-------------+-+++-+--- 
kor 
stem 	+++++++++++++++-+--++-- 
nasaal 
kont 	+++++++++++++++ - - - - - - - -  
rond 	----++++++----+ - - - - - - - -  
lat 
Iabiaal 	----++++++---++++ - - - - - -  
tap 
lang 

g g f V S s Z ? 9 X y mn n p 1) 1 I r r r ç £ h 

kons 
son -----------+++++++++++++ 
hoog -+ ------+++---++ - - - - - - - - 
midden +----+-+ - - - - -  
hoog.n= 241112124441124412222221 
achter ++ -------++----+ - - - - - - - + 
ant 
kor 
stem ++-+--++--+++++++++-+-+- 
nasaal -----------+++++ - - - - - - - - 
kont --+++++++++ -----++++---+ 
rond 
lat - - - - - - - - - - - - - - - - ++ - - - - - - 
labiaal - - + + - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - 
tap 
lang 
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Om rondingsgevallen als in de rechterkolommen van (3) nit assimilatie te 
kunnen verklaren is in de fonologische matrix (tabel 1) gebruik gemaakt van het 
cover-feature lab foal. 

(3)a Stellingwerfs van Nijeberkoop, 	idem en westelijk daarvan, 
oostelijk daarvan en elders, 	vooral benoorden de Linde 
o.m. bezuiden de Linde. 	(vgl. kaart 2, p.  19) 

[fiftini 	 [fyftin] 'vijftien' 
[bib]] 	 [bybj] 'bijbel' 
[Mib] 	 fmybo] 'Wiebe' 
[phpol 	 [pypo] 'pup' 

b algemeen 	incidenteel (idiolektisch) 

[pcpçmintTnj 	[pA:pfmAntln] 'pepermuntje' 
[i.kMLl] 	 [tkMtl] 'ik wil' 
[gubip] 	 [qA:brp] 'gegeven' (part.pret.) 

Voor de beschrijving van labiale en gelabialiseerde konsonanten en van 
interkonsonantale geronde vokalen is het gebruik van dit kenmerk dus vereist.7  
Op de /w/ na zijn labiale konsonanten [-road], zodat de ronding van bepaalde 
vokalen zoals hier: /1/, /i] en /u/ tussen of na labialen slechts kan worden 
toegeschreven aan het kenmerk labiaal (vgl. ook Goeman 1984-1985 voor 
soortgelijk materiaal). Van het kenmerk gedistribueerd kon kortheidshalve in 
deze publikatie worden geabstraheerd (zie echter Bloemhoff 1986 voor een 
deskriptie waarin dit kenmerk wel degelijk een rol speelt). 

Daar waar dat ten gerieve van de niet-Oostnederlaridse lezer wenselijk werd 
geacht, zijn de relevante fonologische segmenten in het voorbeeldmateriaal 
onderstreept. Indien dat in her vervoig niet anders is aangegeven, wordt voor de 
analyses gebruik gemaakt van materiaal nit het Stellingwerfs van Nijeberkoop, 
van welk dialekt de auteur als native speaker de meeste kennis heeft. 

0.1.3. Een globale inleiding in de taaltheoretische diskussies 

Goyvaerts 1980:57 presenteert en analyseert aan de hand van zijn dialektmate-
riaal uit het Belgische Lier een opmerkelijk verschijnsel: vgl. (4) (oorspronke-
lijke notatie). 



(4) 	dialekt Nederlands 
a vôlgk yolk 

yo. Nut 
lot zot 

b dafOlok datfolk 
mcxöjvrawo mctyudovrouwo 
nisot nitsot 

Indien /t/ aan /v/, /y/  of /z/ voorafgaat, treedt algemeen progressieve 
assimilatie van stem op, in het Nederlands wwel als in het dialekt van Lier. In 
(4)b echter zien we in het Nederlands /t/ optreden, maar dit segment wordt in 
de woorden dat, met en niet in bet genoemde Brabantse dialekt nimnier 
gehoord. Toch is de beginkonsonant van het tweede woord steeds stemloos. De 
konkiusie is dat met, niet en dat eigenlijk, dat wil zeggen in hun fonoiogisch 
onderliggende, Iexikaie vorm we! een /t/ als siotkonsonant hebben. Dit 
segment echter wordt gedeleerd na werking van de genoemde assimilatieregel, 
die in het Nederlands dus 'gewoon' de vormen in de rechterkolom van (4)b 
oplevert. Het fenomeen nu dat een segment, /t/ in dit geval, nimmer aan de 
oppervlakte verschijnt terwiji er toch reden is om de aanwezigheid ervan op een 
bepaald nivo in de derivatie te vermoeden, beet absolute neutralisatie. Naar de 
opvatting van vele 'konkrete' fonologen echter, onder wie de volgelingen van de 
NGF, moeten mike 'fantasieelementen' in een lingiñstische beschrijving 
worden verboden. Anderen vinden dat er in elk geval duidelijke beperkingen 
aan het gebruik van mike abstrakties moeten worden opgelegd. Het probleem 
is, welke dat dienen te zijn en hoe ze beargumenteerd zouden moeten worden. 

De voornaamste bezwaren van konkrete fonologen tegen absolute neutrali-
satie zijn a) dat segmenten die nooit gehoord worden, in het taa!verwervings-
proces moeilijk leerbaar zijn, en b) dat, hoewel regelverhes een algemeen 
aanvaard taaiveranderingsmechanisme is het nog nooit voorkwam, althans 
gesignaleerd is, dat door zo'n proces een abstrakt segment aan de oppervlakte, 
d.w.z. in fonetische vorm (weer) te voorschijn kwam. Dar, met, niet e.a. zouden 
voor zuike gevallen kunnen zorgen als de t-deletieregei verloren zou gaan. 
(Ziehier overigens een voorbeeld van de wijze waarop de diachronie kan 
worden benut in de diskussie over de (synchrone) organisatie van het taalver-
mogen). 

Kiparsky 1973a flu verbiedt eenvouthg absolute neutralisatie, en wel door 
middel van zijn Strong Alternation Condition. In een volgende publikatie zwakt 
deze auteur zijn eis af tot bet toestaan van neutralisatieregels alleen in afgeleide 
vormen, zodat een onderhggend fonologisch segment aitijd in een bij de 
alternantie(s) betrokken woordvorm aan de oppervlakte verschijnt (Kiparsky 
1973b; dit betreft de RAC, vgl. mijn p. 10). In SPE (= Chomsky en Halle 1968) 
komen echter regels van het type /ce/ • [31] voor (vgl. [bol] nit /bce/ 'boy'), die 
niet de status van neutraliserende regels hebben: in andere woorden ni. wordt 
oI] niet op andere wijze afge!eid, zo signaleren o.m. Booij 1981a: 73 en Hyman 
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1975:86, terwijl [cc] puur een fantasiesegment is. Het wordt immers door de 
regel /ce/ • [al] 'absoluut geneutraliseerd'. Dc vraag staat daarmee open, of 
toch niet de sterke alternantiekonditie de voorkeur verdient. 

In de NGF-opvatting echter beaamt men dit volmondig, of liever: Hooper 
scherpt die konditie nog wat aan zodat ook andere, haar onwelgevallige 
abstrakties kunnen worden vermeden. Spaans lee/ic 'melk' en lactar 'melk 
afscheiden' bijv. zijn niet door algemene fonologische regels die in de synchro-
nie een rol spelen, te verbinden; deze etymologisch verwante woorden zijn 
alleen door de historisch taalkundige aan elkaar te relateren. Kiparsky's sterke 
alternantiekonditie sluit echter niet nit dat icc/ic tech door een fonologische 
afleiding nit /lakte/ wordt gegenereerd, zodat er sprake is van een oppervlakte-
alternantie [laktar]/[leèe] (I-looper's notatie). Net voorgestelde NUF-verbod op 
absolute neutralisatie zowel als op dergelijke afleidingen kreeg de naain True 
Generalization Condition (TGC). Deze konditie wordt besproken in sektie 0.3. 

Een tweede kwestie die veel diskussie teweeg bracht is de door SPE toegela-
ten mogelijkheid om regels op kunstmatige wijze te ordenen, d.w.z. ze een 
dusdanige volgorde van werking op te leggen dat de juiste output wordt verkre-
gen. Vgl. buy. (5)a en b nit Taeldeman 1980:238 ex. (dialekt van het Belgische 
Aalst, oorspronkelijke notatie): 

(5)a #gryn+ o#buom + on# 'groene bomen' 
(onderliggend, levert op no schwa-deletie:) 
[grynbu.mon] 

b #gryn + ø#b,nm+ko# 'groen boompje' 
(wordt na werking van nasaalassimulatie:) 
[grymbum3ko] 

Alleen door een ordeningsuitspraak kan in (S)a worden voorkomen dat 
nasaalassimilatie optreedt na schwa-deletie. Evenals absolute neutralisatie trekt 
ook deze extrinsieke ordening een zware wissel op het taalleervermogen. 
Daarom verbiedt de NGF deze door SPE gegeven mogdlijkheid, en tolereert 
alleen intrinsieke ordening. Dat is een ordening die voortvloeit uit de regelfor-
muleringen zelf. Zo kan men zich voorstellen dat wanneer het Stellingwerfs 
gedurende een bepaalde periode optioneel apokope van de slot-schwa in 
woorden als [bedol, [stobo] ('bed', 'stronk') zou ondergaan, de bekende final 
devoicingsregel automatisch, 'intrinsiek' werkt na het verlies van de schwa, 
omdat dan pas de relevante kontekst ontstaat. Deze regelvolgorde vloeit voort 
nit de aard van de regels zelf, hoeft niet apart in de grammatika tot uitdrukking 
te worden gebracht en inipliceert daarmee geen speciale belasting van het 
taalleervermogen. 

Beschouw vervolgens het bekende proces van rekking in open lettergreep in 
het Oudnederlands. Heffen (bijv.) deed niet mee aan de rekkingsregel; oorzaak 
was de inderdaad - voor en door de lu - eens aanwezige geminaat, die echter in 
een bepaalde periode door degeminatie steeds tot [f] werd. Tot hoelang nu 
blijft een dergelijke situatie geldig? Anders gezegd: kon tot in lengte van dagen 



de rekkingsregel geordend blijven voor de werking van degeminatie, terwiji de 
geminaat nimmer meer in fonetische vorm verscheen? De SPE-fonologie sluit 
het niet nit: beide regels blijven in principe van strikt fonologische aard en 
houden hun extrinsieke ordeningsrelatie. IntuItief is men geneigd te zeggen dat 
de rekkingsregel weidra (mede) morfologisch is geworden, en dat de geminaat 
in werkelijkheid niet meer optrad. De principiele vragen echter die zich naar 
aanleiding van de verschillende mogelijkheden laten destilleren, luiden: welke 
regeltypen moeten worden onderscheiden, en welke kenmerken ervan zijn 
bepalend? Kunnen, anders gezegd, niet (meer) algemene alternanties nog door 
algeinene fonologische regels (als rekking en degeminatie) worden verant-
woord? Wanneer precies is er spraJce van een (mede) morfologisch bepaalde 
regel? 

Een en ander impliceert, kortom, onderzoek naar regeltypologie. De NGF 
nu brengt een zeer strikte scheiding aan, waardoor - onder meer - fonologische 
regels ook werkeijk alleen maar fonologisch zijn. Bevat een regel naast fonolo-
gisch materiaal andere infonnatie die bijv. de rekkingsregel mede in werking 
stelt (vgl. immers bijv. Ned. dag-dagen versus daf-daffen: voorkomen meet 
worden dat de regel algemeen werkt), dan wordt in de NGF het fonologisch 
karakter per definitie als irrelevant opgevat. Fonologische regels kennen in de 
NGF daardoor bij voorbaat geen uitzondering(en), ze bevatten geen morfologi-
sche en/of syntaktische ('morfosyntaktische') informatie en ze zijn niet 
voorzien van een positief regelkenmerk. Het spreekt voor zichzelf dat zo'n 
regeltypologie en het verbod op extrinsieke ordening om een uitgebreide test 
vragen. 

0.2. De taaltheoretische relevantie 

0.2.1. Beperkingen op de reeks grammatikamodellen 

In de linguistische opvatting van de term dialekt zijn dialekten (tEen of tenmin-
ste varieteiten (vgl. p. 18) daarvan, zodat met de studie van dialekten een 
bijdrage wordt geleverd aan het taalkundig onderzoek in het algemeen. Ook de 
dialektoloog tracht de organisatie van de kennis die de mens van zijn taal heeft 
te expliciteren in termen van basiselementen, kondities, regels en principes en is 
daarbij op zoek naar universele eigenschappen van de grammatika, en dus van 
het menselijk taalvermogen. Wat de dialektologie echter tot een bijzondere 
komponent van het taalkundig onderzoek maakt is de opdracht geografische 
varianten zo mogelijk te interpreteren als het resultaat van taalverandering en ze 
aldus te verbinden met verschillende taalstadia. Taalveranderingen kunnen 
slechts geexpliciteerd worden in termen van (de struktuur van) de synchrone 
grammatika. Door nu elkaar in tijd opvolgende grammatika's te kontrasteren, kan 
inzicht ontstaan in de beperkingen op de veranderingen en dus in de eigenschap- 
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pen van die ammatika's zowel als in de beperkingen op graminatika's in het 
algemeen - en daardoor in genoetnde universele eigenschappen van het tnenselijk 
taalverinogen.8  Historische taa!kunde en taalverandering zijn daarmee een 
uiterst belangrijk rniddel, geen doel op zichzelf of slechts instrumenten ter 
verklaring van synchrone taalvariatie (deze immers '...can only be explained by 
reference to earlier language states and to the systematic nature of language 
change...' (Bynon 1977:22)). Het zijn daarom bepaalde diskussies die betrek-
king hebben op de organisatie van de grammatika en de beperkingen die men 
zou willen aanbrengen op de reeks denkbare modellen daarvan waaraan de 
hierna volgende resultaten van dialektonderzoek een bijdrage willen leveren. 

De belangrijkste beperking die aan het verrithte onderzoek werd opge!egd 
is gelegen in de keuze van een aantal kwesties nit de diskussie aangaande het 
klassieke (dat is het SPE-) model van de synchrone generatieve fonologie annex 
het 'orthodoxe' diachrone model van taalverandering op generatieve basis 
(voornarnelijk als gestandaardiseerd in King 1969), versus een in ruinte kring 
aangehangen alternatief zowel met betrekking tot de synchronie als de diachro-
nie, gestandaardiseerd in Hooper 1976. (Ook in vele andere studies wordt 
Hooper 1976 als de gestandaardiseerde variant van de NGF beschouwd, vgl. 
bijv. Gussmann 1980:1.) Dit t'weede model heet hier, zoals gezegd, voortaan de 
NGF (voor 'Natuurlijke Generatieve Fonologie'), het eerste de SGF (voor 
'Standaard-Generatieve Fonologie'). Dat bedoelde diskussie zeker nog aktueel 
mag heten moge blijken nit recente navolgingen van de NGF en nit de op deze 
theorie geleverde kritiek.9  Daarenboven is er de laatste jaren in toenemende 
mate vraag naar toetsingen van varianten van de generatieve fonologie; met 
name de NGF vormt een alternatief dat aan een grondig uitproberen moet 
worden onderworpen (nader over de noodzaak hiertoe handelt ook sektie 
0.1.0.1.). 

In zijn 'Over de biologische basis van taalvermogens' omschrijft Chomsky 
1981a:157 taalwetenschap als 'de abstrakte studie van bepaalde mechanismen, 
hun ontwikkeling en hun volgroeiing'. De groei nl. van de begintoestand van het 
mense!ijk taalvermogen naar een (rede!ijk) stabiele eindtoestand wordt bepaald 
door datzelfde (universele) taalvermogen en zekere begrenzingen die worden 
opgelegd door ervaring. Chomsky gaat er daarbij van uit dat het taalvermogen 
a!thans gedeeltelijk is aangeboren, waarbij hij zich mede baseert op Lenneberg 
1967. Hij vervolgt: 'De universele grammatika is een gedeeltelijke karakte-
ristiek ( ... ) van deze begintoestand. De grammatika van een taal die in de geest 
is gegroeid is een gedeeltelijke karakteristiek van de uiteinde!ijk bereikte 
toestand' (ib.:157). Aangezien onmiddellijke toegang tot het taalvermogen niet 
verwezenlijkt kan worden, moet de taalkundige zich behelpen met het opstellen 
en verfijnen van empirische hypotheses wil hij uitspraken doen over eigenschap-
pen ervan en, in samenhang daarmee, over de klasse van mOgelijke gramma-
tika's. Bovendien ligt het voor de hand te veronderstellen dat er interaktie is 
tussen het taalvermogen en andere kognitieve stelsels: daardoor ontstaat het 
probleem van de juiste idealisering en abstraktie (ib.: 158). Op  grond van 
nieuwe(re) evidentie knit de theorie worden aangevuld en/of verbeterd, maar 
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de empirische evidentie zal nooit he!emaal sluitend zijn, noch is het mogelijk 
een theorie over taal op voorhand van psychische realiteit nit te sluiten, of zoals 
Chomsky kernachtig uitdrukt: 'Als we worden uitgedaagd aan te tonen dat de in 
die theorie gepostuleerde constructies 'psychische realiteit' bezitten, kunnen we 
alleen maar de evidentie en de voorgestelde verkiaringen over die constructie 
herhalen.' (ib.:160). 

Ook met vele andere citaten nit het werk van Chomsky en dat van 'Chom-
skyanen' valt te illustreren hoe algemeen verbreid de opvatting is dat er in de 
taalwetenschap geen plaats is voor aprioristische beperkingen op het model van 
de grammatika1  met betrekking tot de kondities erop en op bet menselijk 
taa!vermogen.1'-' Zo stelt Chomsky 1981a:158 naar aan!eiding van het probleem 
van de juiste idealisering en abstraktie dat er weliswaar gewerkt moet worden 
met geldealiseerde systemen, maar dat we wel steeds rekening moeten blijven 
houden 'met de mogelljkheid dat een andere benadering ons misschien meer 
inzicht zou kunnen geven in de verschillende systemen waaruit de mense!ijke 
geest is samengesteld' (p.  158). Daarmee is Chomsky's positie genuanceerder 
dan zoals die in de literatuur vaak wordt gescbetst. Men vergelijke bijv. Line!! 
1979:5: 'Since many irrelevant factors intervene in performance the best way to 
determine mental grammars would then be to apply formal-linguistic methods 
in trying to investigate general and abstract conditions on linguistic structures. 
This, of course, is Chomsky's position and hence the 'officia!' view of many 
generativists.' Getuige het vorige citaat blijkt dit nogal mee te val!en (vgl. voor 
een relativering in dit verband ook Booij 1981a:65-66), al moet anderzijds 
onmidde!lijk worden toegegeven dat in de praktijk in de SGF (als verwoord in 
SPE en met betrekking tot de diachronie met name in King 1969) aIle aandacht 
valt op een puur forme!e, 'Galileische' benadering (vg!. Koster 1983a) wanrin 
het evaluatiekriterium 'een linguistische beschrijving dient zo eenvoudig 
mogelijk, d.w.z. ekonomisch te zijn' (zie over de uitwerking van dit principe 
voor de fono!ogie bijv. Hyman 1975) uitmaakt welke grainmatika de taa!verwer-
ver 'opstelt' op grond van het taalaanbod en de taa!beschrijver dus dient te 
selekteren. Ook de traditie van de diachrnne generatieve fono!ogie wordt in 
eerste instantie gekarakteriseerd door een formele benadering in termen van 
het synchrone SGF-model. 

Weldra echter werd er, en niet a!leen door de NGF, aandacht gevraagd voor 
het funktionele aspekt van regels en grammatika!e veranderingen: men 
vergelijke in dit verband bijv. Koefoed 1974, Koefoed en Van Mar!e 1978, Van 
Mar!e en Koefoed 1980-1981, Van Mar!e 1986 en Van der Flu!st 1978, in we!ke 
studies het puur funktione!e One Meaning One Form-principe (ook: Hum-
boldtiaans principe) een voorname p!aats is toebedeeld. Ook in de NGF speelt 
dit bcginsel een be!angrijke ro! (vgl. Hooper 1976:30-31), d.w.z. in geval van 
niet-puur-fono!ogische regels. Een en ander betekent niet dat het generatieve 
item-and-process-model werd opgegeven. Wel ontstonden er grammatika-
mode!len (zoals in het kader van de NGF) waarin voor bepaalde domeinen de 
item-and-arrangement-benadering ge!dt, n!. wanneer morfosyntaktische 
eigenschappen in een ('mede-fonologische') regel een ro! spelen. 
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Omdat bovengenoemd probleem van de juiste abstraktie voorlopig niet is 
opgelost, zou onderzoek gedaan moeten worden naar betekenisvolle relaties 
tussen formele en andere eigenschappen van regels, teneinde de empirische 
inhoud van 'het' generatieve model te versterken.11  Linell 1979 vormt een 
eerste aanzet tot een omvangrijk alternatief waarin ook zeer veel andere 
kriteria dan die welke voortvloeien nit de eenvoudsmetriek de revue passeren, 
'in particular since reliable data and plausible hypotheses about linguistic 
performance and psychological realities have generally not been seriously 
considered.' (p.  27). Overigens benadrukt deze voorstander van een integrale 
aanpak het preliminaire karakter van zijn taxonomie: 'The exact properties of 
many specific phonological regularities are still uncertain or unknown.' (ib.: 
175). Tot een duidelijke uitspraak over nieuwe evaluatiekriteria gerelateerd aan 
de 'generatieve', i.e. formele kriteria komt de auteur niet. Al vindt de onder. 
scheiding van morfo(no)logie en fonologie door zijn onderzoek ondersteuning, 
zijn matrices van diagnostische eigenschappen geven hem nog geen aanleiding 
om tot een nadere indeling en samenhang gerelateerd aan de vermoedelijke 
organisatie van de granimatika te komen. Wel echter konstateert hij dat hoewel 
enerzijds de scheiding in morfonologie en fonologie wordt gesteund door de 
feiten, 'facts do not support a very radical position in which one would claim 
that rules and regularities fall unambiguously into completely distinct cate-
gories', wat zijns inziens blijkt nit dialektvariatie en taalverandering (p.  211). In 
extenso moge dit blijken nit de bijdrage die de onderhavige studie wil zijn aan 
diskussies binnen de generatieve fonologie. 

Aangezien, zoals hierboven al werd opgemerkt, 'de onbewuste kennis' die de 
mens heeft inzake de interne organisatie van de door hem beheerste taal c.q. 
talen niet behoort tot een in zintuigelijk opzicht toegankelijke wereld, is een 
theorie onjuist wanneer zij de reeks denkbare grammatikamodellen op aprioris-
tische wijze inperkt. Dat een inperking noodzakelijk is, is even vanzelfsprekend 
als de eis om te komen tot een defmiering van (on-)mogelijke taalverande-
ringen. Niet alle denkbare wijzigingen immers zullen ook in werkelijkheid 
voorkomen (zoals in o.a. Zonneveld 1978a:101 e.v. al werd opgemerkt). 
Linguistisch onderzoek nu moet uitmaken welke principes, kondities en overige 
eigenschappen de klasse van natuurlijke talen bepalen. De analyse van natuur-
lijke taal dus moet uiteindelijk leiden tot het vinden van de genoemde beperkin-
gen. 

Uiteraard S men op grond van hypothesevorming steeds tot een (voorlopi-
ge) theorie (kunnen) komen. De bewijslast echter om nit te mogen gaan van 
een reduktie tot die werkelijkheid die in zintuigelijk opzicht waarneembaar is - 
waar de wijze van inperking door de NGF rd. op neer komt - dient volgens 
gangbare wetenschapsfilosofische opvattingen door de proponenten ervan 
gedragen te worden. Men vergelijke voor dit alles Koster 1983a, in welke 
publikatie weliswaar alleen de syntaxis aan de orde komt, maar het betoog geldt 
evenzeer de (mor)fonologie. De auteur merkt op, zich daarmee bevindend in 
de heersende Chomskyaanse traditie als tot uitdrukking komend onder meer in 
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het hierboven aangehaalde Chomsky 1980a en b, dat de principes en kondities 
die de struktuur van de grammatika bepalen, behoren tot Popper's wereld van 
de individuele mentate toestanden en niet zelden, of misschien well voorna-
melijk, terug te leiden zijn tot de biologische werkelijkheid (i.e. het menselijk 
brein, in fysieke zin), op haar beurt deel uitmakend van Popper's fysisehe 
wereld. Een a priori-reduktie van de grammatika tot wereld drie: die van het 
door de zintuigen waarneembare, waaronder ook de mensetijke kultuurproduk-
ten, is daarmee ongeoorloofd. Wie zo'n visie aanhangt, huldigt de 'common 
sense-opvatting' en negeert, of sterker nog: sluit daarmee een wetenschappelij-
ke benadering van het objekt nit, een benadering immers die 'onbevangen' 
dient te zijn. (In een recente publikatie betwijfelt Koster (1988) de biologische 
verbinding tussen grammatika en aangeboren taalvermogen omdat daar - nog - 
geen empirische evidentie voor is. Tech acht hij zijn zienswijze verenigbaar met 
'het vennoedelijke feit dat er essentiële componenten van de taal geheel of 
gedeeltelijk zijn aangeboren, en dus biologisch bepaald zijn' (p.  9)). 

Terwijl nu de SGF (ook de recente traditie ervan) argumentatie voor de 
grammatikale principes, kondities en eigenschappen aan analyses van taalver-
schijnseten wit ontlenen en zich niet met enige vooringenomenheid, niaar dus 
op GalileIsche (Koster 1983a, Chomsky 1980b:181 ex.) en 'Cartesiaanse' wijze 
(Chomsky 1980b) opstelt, poneert een konkrete theorie als de NGF een aantal 
kriteria die universele geldigheid moeten hebben, waarmee de reeks denkbare 
grammatika's op drastische wijze ingeperkt zou worden. Uiteraard moet nit 
nadere toetsing blijken, of de gestelde kriteria juist zijn. In veel gevallen, zo is 
uit onderzoek at wel gebleken, biedt de NGF z.g. konkrete a/tern atieven. Dat wit 
zeggen dat ze een beschrijvingskader aanreikt dat gehoorzaamt aan de 
(common sense-) opvatting dat slechts datgene een rol mag spelen in de 
beschrijving wat geacht mag worden hoorbaar te zijn en 'redelijkerwijs' op te 
slaan in het menselijk geheugen (en wat dus 'leerbaar' is). In verband met het 
voorkomen van alternatieve analyses waarbij het op voorhand met behuip van 
o.m. het evatuatiekriterium eenvoud moeilijk nit te maken is of de SGF dan we! 
het NGF-alternatief redelijk is, is het van groot belang dat de (overigens 
duidetijk geformuleerde) uitgangspunten van de NGF zijn getoetst. Thu het ni, 
zo zijn dat de in deze theorie voorgestelde kondities en regettypologie tot 
onwaarschijntijke deskripties leiden of zelfs op grond van de feiten onhoudbaar 
blijken, dan zijn in de bedoetde gevallen van vermoede gelijkwaardigheid de 
NGF-analyses in het nadeet - eenvoudig omdat de uitgangspunten ervan 
inkorrekt bleken. 

De NGF was het dus aiteszins waard in een uitvoerig onderzoek te worden 
getest: enerzijds omdat de auteur zich de positie van Chomsky 1980a en b tot de 
zijne had gemaakt en zich, in ruimer verband, rekende tot de aanhangers van 
Chomsky's 'biotogisch reatisme' (zoats boven aangeduid, vgl. ook Koster 1983a 
en b), anderzijds omdat, indien de uitgangspunten van de NGF onjuist bleken, 
de bewijslast van dit voor veten tech zo aantrekketijke of in elk geval heel 
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serieus te nemen alternatief (vgl. hieronder en p.  12) zeus niet nzeer door de 
proponenten van de NGF gedragen zou hoeven te worden, en wel vanwege het 
gebleken irrelevante karakter van deze theorie. 

De NGF heeft tot op heden nogal wat waardering gekregen en beschikt 
volgens velen in essentie over de juiste uitgangspunten voor een fonologische 
beschrijving. Hoewel naar het oordeel van Van der Hulst 1977-1978:447 
standaard-generatieve fonologen noch Hooper hun best doen om hun theorie 
van het 'aprioristisehe karakter' te ontdoen - voor hem reden om ook m.b.t. de 
NGF van een zwak-mentalistische theorie te spreken - is de theorie in Hooper 
1976 volgens deze auteur '...far more interesting than the standard theory. The 
book is particularly strong in giving sensible interpretations of formal mecha-
nisms of grammar and arguing against 'pseudo exception devices' and 'tricks' 
that produce the correct surface forms, but do not allow for such interpreta-
tions', en hij vervolgt: 'I think that Natural Generative Phonology is essentially 
on the right track.' (Van der Hulst 1979a:233). Hoppenbrouwers 1982, Kette-
mann 1978, Wetzels 1981 en vele anderen integreren (delen van) de NGF in 
hun fonologische deskripties, terwiji ook Booij 1981a zich waarderend uitlaat 
over Hooper 1976, hoewel hij niet bepaald kritiekloos is. 

Nadat op de voorstellen geformuleerd in de NGF kritiek was gekomen, 
waarbij de wens om deze theorie uitvoerig te testen vaak met nadruk werd 
uitgesproken, is, o.m. door de opkomst van de niet-lineaire fonologie en de 
lexikale fonologie de aandacht voor de kontroverse tussen NGF en SGF 
enigszins afgenomen, ook al zijn de knelpunten niet tot een oplossing gebracht. 
De 'konkrete' fonologie bleef bepaald niet zonder invloed (zie boven) en 
ontwikkelde zich tot een eigen richting (Berendsen, Visch en Zonneveld 
1984:82). Tranel 1981 bijv. behandelt in een drietal delen van een lijvige 
publikatie over de fonologie van nasale vokalen, slotkonsonanten en 'Protective 
schwa's and h-aspire words' in bet Frans een aantal alternanties op NGF-wijze 
die in de door hem bestreden publikaties SGF(-achtige) analyses ondergingen. 
Berendsen, Visch en Zonneveld signaleerden recentelljk in hun handboek 
(ib:.81) dat de abstraktheidskontroverse de laatste jaren is geluwd, en 'dat 
fonologen tot de conclusie [zijnl gekomen dat de kwaliteit van analyses van taal, 
zo niet taal zeif, tenslotte de doorslag moet geven.' Afgezien van de vraag hoe 
men zich dit precies meet voorstellen, is bet ontbreken van het lidwoord de 
voor fonologen in dit citaat niet zonder betekenis, gelet op de bijval voor de 
NGF als boven beschreven (vgl. ook sektie 0.4.). Elders (p. 45) stellen deze 
auteurs zich 'voorlopig tevreden met de NATUURLIJKHEJDSCONDITIE 
van Postal', die luidt: uitspraakvorm en onderliggende vorm zijn gelijk, tenzij 
men door middel van een generalisatie een basisvorm om kan zetten in een 
oppervlaktevorm. 

Blijft de noodzaak de NGF in z'n geheel te toetsen, ook a1 is men (met 
genoemde auteurs) tegen de a priori's ervan. Hoe dan ook immers moeten 
belangwekkende hypothesen - die in bet geval van de NGF niet zo maar nit de 
lucht komen vallen maar ook op analyses van taalmateriaal gebaseerd zijn - 
grondig worden beproefd. En bovendien: wát meet bij de bepaling van de 



genoemde kwaliteit van de analyses de doorsiag geven? Indien, zoals in bet 
vervolg van dit onderzoek wordt gedaan, uitgangspunten, regeltypologie en 
bijbehorende nuanceringen veiwoipen worden, zal eerder, zoals gezegd, in geval 
van alternatieve maar toeb veelal gelijkwaardig lijkende analyses, tot een SGF-
aanpak kunnen worden besloten. Zo vloeien de bezwaren tegen bepaalde typen 
regels in Wetzels 1981 niet voort nit bet verwerpen van NGF-a priori's, maar nit 
het volstrekte falen van een nit de NGF overgenomen morfosyntaktisch 
regeltype in bepaalde deskriptieve situaties (vgl. p.  166-167). Bovendien zijn er 
nogal eens abstrakte analyses gegeven waarop viel af te dingen (vgl. buy. Trane! 
1981 en Bloemhoff 1982-1983), zodat een 'konkrete' oplossing voor de hand 
leek te liggen. 

Het is dientengevolge zaak meer analyses te presenteren waarin de abstrak-
te benadering overtuigt of zelfs onontkoombaar is. Zo blijft bet zoeken naar 
gevallen van absolute neutralisatie dus vooraisnog zinvol, temeer omdat o.a. 
Kiparsky stelt dat er nog maar een gering aantal bekend zijn, terwij! ze volgens 
deze auteur bovendien gemakkelijk verdwijnen (Kiparsky 1973a en 1982a). 
Nadere beschouwing van de bij deze gevallen betrokken regels zou wellicht 
kunnen leiden tot de opstelling van kondities op fono!ogische regels, aldus 
Dresher 1981:80, of wellicht tot de ontdekking van een formeel principe 
waarmee de mate van abstraktheid in enige analyse zou kunnen worden 
bepaald, d.w.z. beschreven en verklaard. Ook anderszins kan de NGF niet 
zonder meer om haar a priori's worden afgewezen. Extrinsieke regelordening 
bijv. kan niet zelden worden voorkomen door morfologisering van bepaalde 
regels aan te nemen of intrinsieke ordening ervan (Van der Hulst 1978). Het is, 
kortom, zaak gevallen van alternantie op te sporen waarbij extrinsieke ordening 
niet vail te ontkennen. 

In deze studie van de (mor)fonologie van het Stellingwerfs wordt dus de 
indeling getoetst van regels in de typen die in de NGF worden onderscheiden, 
en daarbij de uitgangspunten en een tweetal kondities die met bet ontstaan van 
deze theorie samenhangen en de aard ervan bepalen. Natuurlijk kan men in de 
eerste plaats streven naar een inventarisatie van al!e mogelijke te onderzoeken 
eigenschappen van regels, maar tegelijkertijd of eerder zeffs vraagt men zich af 
of dat inderdaad re!evante, i.e. ook verkiarende kenmerken (kunnen) zijn. De 
daaruit volgende niet-holistische, 'modu!aire' aanpak behelst een zoeken naar 
kondities, principes en regelindelingen die de onbewuste kennis van de taalge-
bruiker waarover het granimatikaliteitsoordeel verantwoording aflegt, explicite-
ren (Sturm en Weerman 1983:5-7). 

De kondities, principes en daardoor de regeltypologie die de NGF kent, zijn 
bijna uitsluitend formeel van aard, zodat een vergelijking met de SGF op basis 
van een empirische toetsing relevant en goed uitvoerbaar is. Temeer daar de 
NGF inderdaad beoogt de reeks denkbare grainmatika's die in de SGF-traditie 
mogelijk zijn, op principidle wijze nader in te perken met behulp van formele 
eigenschappen. Daarmee bevindt deze theorie zich in de recente generatieve 
traditie, waarin immers de vraag centraal staat welke principes en kondities van 
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de grammatika de leerbaarheid van een taal bepalen, kortom, hoe de universele 
grammatika de kiasse van mogelijke grammatika's inperkt (vgl. bijv. voor een 
uiteenzetting over de bindingstheorie Bennis en Hoekstra 1983 en 1989, voor 
het artefakt 'parameter' o.m. Van Riemsdijk 1979, Rizzi 1982 en Borer 1984, en 
zie voorts bijv. ook Hornstein en Lightfoot 1981a, Kerstens 1982 en Koster 
1983a en b). 

Tot flu toe is de speurtocht naar formele kondities die de biologische 
eigenschappen van het taalleervermogen karakteriseren vruchtbaarder en 
daardoor interessanter gebleken dan onderzoek naar de relatie tussen formele 
kondities en andere denkbare eigenschappen, temeer daar de aard van die 
relatie nog onduidclijk is (vgl. bijv. Kiparsky 1978:230 ex. over analogie en de 
vereenvoudiging van de grammatika). Vruchtbaarder ook in die zin dat tot op 
heden gevonden principes en kondities over een grote verkiarende kracht 
blijken te beschikken en interessante claims inhouden met betrekking tot het 
aangcborcn taalvermogen. Dc vraag is, in hoeverre de NGF tot zulk onderzoek 
bijdraagt. 

0.2.2. Lexikale fonologie als alternatief? 

In de jaren tachtig is de zogeheten lexikale fonologie een belangrijke stroming 
gaan vormen, hetgeen een nadere positiebepaling vereist. Men zal zich immers 
afvragen of hier misschien van een voordehandliggend alternatief sprake kan 
zijn, d.w.z. of dit nieuwe type fonologie niet de problemen wegneemt waarvoor 
Hooper 1976 zich gesteld zag, dan wel betere oplossingen aandraagt. 

Een zeer uitvoerige toetsing van 'de' lexikale fonologie evenwaardig aan die 
van de NGF waarvan in deze studie versiag wordt gedaan, kon om praktische 
redenen niet worden verwezen!ijkt. Bovendien bestaat er op dit moment - zoa!s 
uit de uiteenzetting hierna ook zal blijken - geen eenduidig lexikaa!-fonologisch 
model. Sproat 1985:353 konstateert dat er voor de periode tot en met 1984 
tenminste twee versies zijn: die van Kiparsky 1983a,b en 1984, en die geformu-
!eerd in Mohanan 1982. Oorspronkelijke versies van het !exikaal-fono!ogische 
model (in déze studie wordt vooral gerefereerd aan Kiparsky 1982a) zijn 
inmiddels weerlegd in onderzoek dat elders werd verricht, terwijl een alterna-
tief als dat in Booij en Rubach 1987 kan worden verworpen o.m. aan de hand 
van materiaal uit het Stel!ingwerfs, zoals hierna zal worden aangetoond. 

Enke!e resterende alternatieven blijken heel dicht bij de SFE-aanpak te 
staan. Daarmee is de cirkel rond: in deze studie immers wordt de NGF getoetst 
als alternatief voor de SGF, waarbij de SPE-benadering zal blijken te zegevie-
ren. Men !eze overigens in deze 'voorlopige uitslag' niet zonder meer een 
terugkeer- in- all e-opzichten, zoa!s uit het vervolg ook duide!ijk moge worden. 
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Een van de meest belangwekkende, overblijvende alternatieven wordt beschre-
yen in Halle en Mohanan 1985. Die zeer uitvoerige variant van de lexikale 
fonologie vormt in deze sektie het vertrekpunt in een uiteenzetting die tot de 
volgende konklusies leidt: 

a) de lexikale fonologie brengt geen oplossing in de abstraktheidskontrover-
se. De vroege varianten suggereren ten onrechte dat ze absolute neutralisatie 
voldoende inperken. Die bonus van eerdere lexikale fonologieen (Kiparsky 
1982a; 1982c:vii) wordt in Halle en Mohanan 1985 zonder enig bezwaar 
opgegeven ten gunste van een SPE-achtige aanpak die absolute neutralisatie 
toestaat alsook extrinsieke ordening van (met name ook lexikaal-) fonologische 
regels. (Dit type ordening, waar de NGF zo tegen fulmineert, wordt ook 
toegepast in o.m. de eerder genoemde lexikale fonologie gepresenteerd in Booij 
en Rubach 1987.) 

b) de strakke indeling in twee of zelfs meer lexikale strata binnen het 
lexikon en één postlexikaal stratum daarbuiten moet worden afgewezen. Zo 
blijkt tilt het Stellingwerfs dat sommige klisisformaties, anders dan in bijv. Booij 
en Rubach 1987 voor vergelijkbare gevallen in het Nederlands wordt aangeno-
men, niet tot het lexikon kunnen behoren. Toch zijn de desbetreffende regels 
lexikaal bepaald, nI. in die zin dat ze kennelijk op diakritische tekens in het 
lexikon werken. Het postlexikale stratum kent daarmee behalve puur fonologi-
sche ook lexikaal bepaalde regels. Ook uit elders verricht onderzoek blijkt dat 
een rigide scheiding van lexikale en post-lexikale nivo's waarop woord- resp. 
zinsfonologische regels werken, onjuist is. Met diE al is een zienswijze gerecht-
vaardigd nauw verwant aan die in Sproat 1985 (een belangrijk kritikus van de 
lexikale fonologie), Halle en Vergnaud 1987 en die gesuggereerd in Icaisse 
1987, waarin nI. fonologische regels niet meet direkt verweven zijn met een 
morfologische komponent of een lexikon, maar werken op een in zo'n module 
opgebouwde struktuur dan wel op een struktuur ontstaan door wisselwerkingen 
tussen het lexikon en de syntaktische en fonologische komponenten. Er is dan - 
in het eerste geval - een cyclisch stratum en een niet-cyclisch stratum a la Halle 
en Vergnaud 1987, Of er zijn, niet gebonden aan enig stratum, cyclische en niet-
cycisehe regels, zoals eerder al werd voorgesteld in am. Anderson 1974b en als 
gehanteerd in het van rijke evidentie voorziene Sproat 1985. (Regels zijn 
cyclisch, als aanhechting van morfologisch materiaal dan wel een eerder 
optredende fonologische regel de kontekst voortbrengt die - efl. opnieuw - hun 
werking oproept.) 

In beide geva!len kunnen fonologische regels formeel worden weergegeven 
ongeveer als in SPE. In deze studie gebeurt dat dan ook, evenals in ander 
recent werk als dat van Booij en Rubach 1987. Wel hanteren deze auteurs 
teksthaken om de grenzen van een morfologisch stratum te markeren, maar 
omdat in deze sektie uiteindelijk blijkt dat er voldoende empirische evidentie is 
om morfologische strata en zelfs de morfologische komponent af te wijzen, is 
dit markeringstype theE overgenomen. Originele SPE-formuleringen zijn 
voldoende, ook omdat nit Sproat 1985 duidelijk is geworden dat in (mor)fono-
logische regels orthodoxe morfosyntaktische kenn,erkspecifikaties vo!staan om 
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regels te doen inwerken op stammen c.q. woorden. (In relevante gevallen wordt 
in deze studie gebruik gemaakt van ('post SPE'-) labels die fonologische 
domeinen beschrijven. Het gebruik ervan is voor sommige deskripties een 
vereiste, zoals ook blijkt uit o.m. Nespor en Vogel 1986. Evenals in verschillen-
de recente versies van de lexikale fonologie (vgl. bijv. Booij en Rubach 1987), 
wordt in de meeste sekties om praktische redenen van de autosegmentele 
module geabstraheerd.) 

Dat voor SPE-achtige formuleringen is gekozen, volgt ook uit de doelstel-
ling van deze studie, nl. om NGF en SGF uitvoerig met elkaar te konfronteren. 
Daarbij blijken, zoals reeds werd opgemerkt, de NGF-alternatieven het tegen 
de SPE-mechanismen en principes te moeten afleggen. 

Het uitgangspunt ter bepaling van de mogelijkheden die de stroming van de 
lexikale fonologie zou kunnen bieden, vormt, als aangekondigd, het model in 
Halle en Mohanan 1985. In hun van een (terecht benadrukte) rijke empirische 
basis voorziene studie stellen deze auteurs belangrijke veranderingen voor op 
grond van hun schets in hoofdlijnen van de lexikaal fonologische theorie. Zij 
kunnen, ook volgens eigen mededeling, nog niet refereren aan een uiteenzetting 
van die thcorie die een redelijke konsensus weergeeft tussen de diverse 
proponenten. Dat komt doordat de lexikale fonologie en morfologie nog in 
ontwikkeling is. Van dat laatste getuigen expliciet Kaisse en Shaw 1985 in hun 
overzichtsartikel 'On the theory of Lexical Phonology', alsook Kaisse 1987, 
Selkirk 1986 en Sproat 1985. 

In alle niet zeer recente versies situeert de lexikale fonologie morfologische 
en daardoor opgeroepen fonologische processen op bepaalde, onderling vast 
geordende nivo's (ook: strata, levels) in bet lexikon. Zo kan wat bet Nederlands 
bctreft het klasse-1-suffix -in (in bijv. waard-waardin, vijand-vijandin) op bet 
eerste nivo worden aangehecht zodat final devoicing geen kans krijgt omdat op 
dit nivo hersyllabifikatie optreedt, en een klasse-2-suffix (bijv. -achtig in 
vijandachtig) op nivo 2. Accent-aantrekkende suffixen zijn immers qua aan-
hechting geordend vóór accentneutrale, wat zich laat aflezen uit de onmoge-
lijkheid van *vijandhedig  versus de gram matikaliteit van een afleiding als 
vijandigheid. Zulke geordende morfologische nivo's werden al beargumenteerd 
in Siegel 1974 en Allen 1978; van de gesignaleerde ordening in bet Nederlands 
gewaagt reeds Zwarts 1975. (Zie voor aanzetten tot een lexikale morfologie van 
het Nederlands Van Beurden 1987 en, uitgebreider, Heemskerk 1989; de eerste 
kontouren schetste Booij 1982-1983b.) 

Fonologische regels flu die in hun bereik beperkt zijn tot woorden, krijgen in 
de lexikale fonologie hun plaats op bet nivo waar de desbetreffende woord-
struktuur door een eerder morfologisch (en evt. een fonologisch) proces 
ontstaan is. Die woordstruktuur levert de benodigde fonologische kontekst. 
Zulke fonologische regels volgen in hun werking uiteraard op de desbetreffende 
morfologische regel (of regels: er kunnen per nivo meerdere morfologische 
operaties plaatsvinden). Ze heten, zoals al werd opgemerkt, (intrinsiek) cy-
clisch, omdat de aanhechting van morfologisch materiaal hun - evt. hernieuwde 
- werking oproept, als tenminste de gekreeerde input geschikt is. (Kiparksky 

we 



1982a:131; Halle en Mohanan 1985:66). Niet aldus tot het lexikon beperkte 
regels - men denke bijv. aan uitwendige assimilatie - verschijnen op het postiexi-
kale nivo. Bedacht moet worden dat niet alle postiexikaie regels alleen 'buiten 
woorden' werken; daarbinnen kunnen sommige dat eveneens. Men denke in 
dezen bijv. aan regressieve assimilatie in het Nederlands. Zowel in ik doe als in 
zakdoek treedt immers assimilatie van stem op. Omdat het hier kennelljk om 
een algemene fonologische regel gaat, is er in geval van zakdoek geen sprake 
van woordfonologie. Fonologische regels daarentegen die alleen maar de 
fonologische vorm van het woord in isolatie bepalen, als in geval van het 
verkleinwoord, zijn lerikaai. Ze zijn immers tot die morfologische kategorie 
beperkt. (Deze tweedeling van fonologische regels wekt natuurlijk reminiscen-
ties op aan het onderscheid tussen monI- en zinsfonologie, te onzent al eerder 
gemaakt in bijv. Van Marie 1978b, die op zijn beurt naar De Groot 1949:8 
verwijst.) 

Haile en Mohanan 1985:58-64 argumenteren, in alwijking van o.m. Kiparsky 
1982a, Siegel 1974 en Allen 1978, voor in totaal vier morfologische nivo's voor 
het Engels. Daarvan is het tweede nivo niet cyclisch, in tegensteiling met het 
eerste, het derde en het vierde. In cyclische domeinen werken fonologische 
regels direkt op elke daarin gereedgekomen morfologische struktuur (nog-
maals, alleen als de fonologische struktuur geschikt is), in niet-cychsche voigen 
fonologische regels - eenmalig - op alle morfologische. Met de konstatering dat 
er niet-cyclische nivo's zijn en dat er regels zijn die op het ene nivo cyclisch 
werken en op het andere niet, moeten vroegere versies van de iexikale fonolo-
gie als Kiparsky 1982a en Mohanan 1982 enkele belangrijke modifikaties 
ondergaan. Bovendien wordt daarmee de Strict Cyciicity (ook: Cycle) Condi-
tion (SCC) gefaisifleerd. Deze konditie eiste dat alle iexikaal-fonologische 
regels cyclisch zijn. Die verwerping van de SCC is voor het vervoig van deze 
studie van groot belang. De mate van abstraktheid zou, zoals betoogd, volgens 
eerdere studies van Kiparsky in voldoende mate door dew konditie kunnen 
worden ingeperkt. Fonologische regels kunnen onder het strakke bewind van de 
SCC immers alleen alternanten verbinden die door morfologische afieiding aan 
elkaar gerelateerd zijn (en evt. door een eerdere fonologische afleiding binnen 
een cycius). Ten aanzien van de fonologie binnen het woord voorkomt de SSC 
daarmee hetzeffde als wat de NGF, i.c. de TGC, bij stipulatie verbiedt.12  
Absolute neutraiisatie kon in de vroege lexikale fonoiogie dus nog slechts 
optreden in geval van de zinsfonologie, i.e. - in termen van de NGF - wanneer 
algemene fonologische regels een rol spelen. 

Met behulp van vele alternerende woordparen laten Halle en Mohanan 
1985:94-97 ter motivering van niet-cydlische regels zien, dat in niet-afgeleide 
omgevingen vaak struktuurveranderende regels nodig zijn. Enkele reievante 
paren nit het Engels in dezen zijn sign-signature, malign-malignant, bomb-
bombing, iamb-iambic, long-longer en sing-singer met, naar geiang, /q/- en 
/b/-deletie in het grondwoord, dus in een niet-algeleide omgeving.t' (Halle en 
Mohanan ib. willen cycliciteit op zichzelf niet bestrijden. Ze werken toe naar 
een gemodificeerd ie)ikaal-fonologisch model, waarin cycliciteit een eigenschap 
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van (sommige) morfologische nivo's is en niet van fonologische regels; in dat 
opzicht sluiten ze niet aan op Mascarô 1976, waarin immers het cycliciteitsprin-
cipe als een eigenschap van regels wordt gezien.) 

De konstatering dat er niet-cyclische regels zijn impliceert dat neutralise-
rende regels ook kunnen aangrijpen op niet-afgeleide omgevingen. Zulke regels 
kunnen dus, zoals al werd aangegeven, bijv. [born] genereren uit /bomb/ en 
[sam] uit /sign/. Nu de 5CC in die zin niet blijkt op te gaan, wordt ook absolute 
neutralisatie niet meer op autornatische wijze ingeperkt. Een onderliggend 
segment hoeft niet per se in een der alternanten aan de oppervlakte te kornen, 
want fonologische regels werken kennelijk niet alleen op afgeleide omgevingen. 
En er is in de lexikale fonologie geen principe dat enerzijds de mogelijkheid 
open laat om hijv. [born] uit /bomb/ te genereren, en anderzijds fonologische 
regels verbiedt waarin wordt gerefereerd aan segmenten die in geen van de bij 
de regels betrokken woorden worden gehoord. In hun analyse van de sterke 
verba in bet Engels refereren Halle en Mohanan 1985:104-114 dan ook in ruirne 
mate aan onderliggende, puur abstrakte (want niet aan de oppervlakte komen-
de) vokalen als /o:/ in geval van lose-lost (ib.:106) en []en [3], onderliggende 
vokalen in de preteritumvormen ate en chose. Na door een ablautregel ontstaan 
te zijn (ib.:107) moeten deze vokalen zelf nog Vowel Shift ondergaan. In de 
andere vormen van deze verba dan die van het presens en in de infinitief komen 
de genoemde vokalen ook niet aan de oppervlakte. Eenzelfde situatie doet zich 
voor in geval van onderliggende /i:/ in bind, find, drive, ride etc., bij onderlig-
gende /0/ in o.m. de preterita bore, swore en wore (een vokaal die aan de 
oppervlakte tot [a] wordt), bij /x/ in fight, bought, tought, brought en sought, bij 
/:/, /3:! en /0:/  in onderliggende vormen van onder meer spoke-spoken en 
broke-broken, bij /i/ in geval van run, bij /i:/ in come, blow, crow en know, etc. 
Zo ook wordt bij de alternanten cone-conic en verbose-verbosity een onderlig-
gende /3:/ aangenornen: Vowel Shift en diftongering maken [0:] en [ow] van die 
vokaal in bet eerste lid van beide paren en door verkorting ontstaat [3] in het 
tweede (ib.:73 ex.). Vokalen met hoofdaccent in paren van het type divine-
divinity ([aj] vs. [t]), serene-serenity ([iy] vs. [ci) en sane-sanity ([ey] vs. [a]) 
worden verantwoord door enerzijds Vowel Shift en diftongering die onderlig-
gende en puur abstrakte /i:/ tot [aj], /c/ tot [iy] en /:/ tot [ey] maken, en 
anderzijds verkorting, die /i:/ in [i], /c/ in [c] en /:/in []omzet. Halle en 
Mohanan beargumenteren hun versie van de lexikale fonologie met behuip van 
meer dan dertig fonologische regels in onderlinge samenhang. Dat gegeven en 
de vele data waarop die regels berusten maken dat Aug bedachte alternatieven 
gemakkelijk als 'ad hoc' van de hand kunnen worden gewezen (ib.:104), en 
hetzelfde geldt bet bezwaar dat sommigen zouden kunnen maken tegen bet 
ruime gebruik van absolute neutralisatie. 

De volgende twee konklusies dienen flu te worden getrokken: a) evt. 
kondities op abstraktheid van regels vloeien niet voort uit bet cyclisch principe. 
Dc lexikale fonologie vorrnt daarrnee geen theorie die betere beperkingen aan 
abstraktbeid oplegt dan de NGF. Ze kent immers naast dat principe, ook in 
varianten als die van Halle en Mohanan ib., geen middelen die - als in de NGF 
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bepleit - 1) extrinsieke ordening van fonologische regels uitschakelen en die 2) 
absolute neutralisatie verbieden of anderszins aan banden leggen. Wel wordt 
extrinsieke ordening deels 'voorkomen' (men zou ook kunnen formuleren 
'opnieuw ingevoerd') door de ordening - in het lexikon - naar 'strata', 'nivo's', 
maar dit betreft slechts een verplaatsing van het probleem. Bovendien heerst er 
geen eenstemmigheid inzake het aantal te onderscheiden nivo's. b) met dit alles 
blijft de vraag open of en zo ja op welke wijze de bedoelde vormen van ab-
straktheid moeten worden ingeperkt. 

Een auteur als JJ. Jaeger (1986), die een abstrakie aanpak a la SPE in Halle 
en Mohanan 1985 zoals die hiervoor beknopt werd geschetst, nadrukkelijk 
afwijst op grond van psycholinguistisch onderzoek, aeht dan ook een toetsing 
van o.m. de NGF van groot belang (vgl. sektie 0.1.0.1.). Uit het vervolg van deze 
studie blijkt dat de toetsingsresultaten wel erg nadelig uitpakken voor de NGF. 
De vraag dringi zich vervolgens op of er Loch, als theorieen als die van Halle en 
Mohanan 1985 te abstrakt zijn, geen andere varianten van de lexikale fonologie 
zijn die enerzijds een goed alternatief bieden voor de NGF en anderzijds een 
aanpak als die van Halle en Mohanan ib. uitsluiten, zodat (elke abstrakte 
variant van) SPE evenzeer moet worden afgewezen. 

Oak Booij en Rubach 1987 pakken bet abstraktheidsprobleem niet aan in 
hun iexikaal-fonologisch alternatief voor o.m. Halle en Mohanan ib. Als in elk 
lexikaal-fonologisch model impliceren hun lexikale nivo's regelordening en ook 
binnen hun lexikale nivo's treedt een vaste, extrinsieke regelordening op. Booij 
en Rubach voegen postcyclische regels aan het lexikaal-fonologische model toe, 
en ze doen een poging om hun indeling in cyclische, postcycliscbe en postlexika-
le regels te handhaven door bepaalde klisisformaties Iexikaal te behandelen. 
Gevallen als heb-ik, kiab-ik beschrijven zij dan ook als gelexikaliseerde 
eenheden, omdat ze uitzonderingen vormen op de lexikale regel van final 
devoicing. De in de sekties 1.4. tIm 1.6. te bespreken klisisformaties nit het 
Stellingwerfs kunnen echter beslist niet worden beschouwd als behorend tot het 
lexikon. Men vergelijke met name de in sektie 1.6. gegeven argumentatie: de 
gepresenteerde formaties moeten wel postlexikaal zijn, omdat ze in bepaalde 
dialektgebieden na een algemene fonologische regel ontstaan. Eenheden als 
[kAj] (nit: /kAni/ Tun je'), [mall (nit /magi/ 'mag je') ontstaan n]. in het 
synchrone systeem door deletie van de laatste konsonant van de sLam, d.w.z. 
indieri f i 'je' volgt. Aangezien deze klisisformaties ecbter lang niet bij alle verba 
optreden moet de konidusie worden getrokken dat er in dit geval lexikaal 
bepaalde fonologische regels 'buiten bet lexikon' aktief zijn. Diezelfde konklu 
sie dringt zich al evenzeer op, als we de alternanten jmutvl vs. [mfm], [M3dJ vs. 
k3nI e.d. beschouwen. De distributie van deze alternanten is kennelijk bepaald 
door de syntaktische positie in de oppervlaktestruktuur. Naar gelang de positie 
in de zin dus wordt /t/ resp. /d/ gedeleerd (voor een uitvoeriger uiteenzetting 
zij verwezen naar sektie 1.4.). Oak nu is er sprake van Iexikaal bepaalde regels, 
want het desbetreffende proces treedt bij maar vier, overigens zeer frekwent 
gebruikte werkwoorden op. Kortom, we hebben bier in twee gevallen te maken 
met postlexikale regels die toch lexikaal bepaald zijn - omdat ze van positieve 
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markeringen afhankelijk zijn. Daarom voldoen ze niet aan alle kenmerken van 
postlexikale regels, en al evenmin aan die van de lexikale regels, die immers 
niet, gelijk zinsfonologische regels, op de syntaktische oppervlaktestruktuur 
kunnen werken (zie voor een opsomming van alle kenmerken die regels uit de 
lexikale fonologie karakteriseren Sproat 1985:355-356 en Pulleyblank 1983). 

Beide observaties uit het Stellingwerfs leiden tot de volgende hoofdkonklu-
sie: een rigide scheiding tussen zinsfonologische regels en woordfonologische 
regels moet worden afgewezen in die zin dat er zinsfonologische regels zijn die 
naar per item bepaalde lexikale informatie luisteren. Terwiji tot op heden door 
zo goed als alle proponenten van de lexikale fonologie de zinsfonologische 
regels als algemeen, d.w.z. als uitzonderingsloos werden beschouwd, bewijzen 
de gereleveerde gevallen dus dat er niet-algemene, ni. o.m. door gegevens in het 
lexikon bepaalde 'post-lexikale' regels zijn. Daaruit volgt dat er zich eigenlijk 
geen goed !exikaal-fonologisch model als alternatief voordoet voor het SPE-
kader dat in deze studie wordt besproken en gehanteerd onder vergelijking met 
de NGF, die een alternatief wil zijn. Integendeel, regels die alternanten als de 
bovengenoemde moeten verantwoorden vormen in SPE geen enkel probleem: 
morfosyntaktische labels, evt. aangevuld met fonologische, en/of diakritische 
(d.i. lexikaal bepaalde) tekens beschrijven in dat kader de juiste kontekst. (Een 
natuurlijke scheiding tussen 'woordstruktuur' en 'zinsstruktuur' volgt overigens 
uit Chomsky's le)ikalistische hypothese (1970)). Konkreet betekent een en 
ander onder meer dat fonologische regels die klisisgeva!len als de bovenge-
noemde beregelen de relevante woordgrenzen en morfosyntaktische kenmer-
ken van beide leden van de formatie bevatten; het eerste lid van de formatie 
bevat een diakritisch teken (een positief regelkenmerk) dat de werking van de 
regel oproept die de s!otkonsonant deleert indien /i/ 'jij' (of evt. /jtm/ 'jullie') 
volgt. Lexikale regels zijn in de lexikale fonologie echter binnen woorden 
werkzaam en bevatten passende morfosyntaktische en evt. fonologische 
informatie. Overigens wezen Nespor en Vogel 1986:31-33 alsook Selkirk 1986 
en Kaisse 1987 eerder al op het bestaan van zinsfonologische regels waarin geen 
morfologische, maar wel syntaktische kenmerken een rol spelen.14  

In hun overzichtsartike! 'On the theory of Lexical Phonology' geven Kaisse en 
Shaw 1985 al blijk van enige reserve ten aanzien van Kiparsky's lexikale fonolo-
gie en morfologie anno 1985 (Kiparsky 1985). Hoopvol echter merken deze 
auteurs op: '...the dust has not yet settled on these and many other issues within 
Lexical Phonology, and we can no doubt look forward to several years of 
turbulence before it does.' (p.  24). 

Inmiddels echter heeft Richard Sproat in zijn uitvoerige MIT-dissertatie 
(Sproat 1985) overtuigend laten zien dat a) het bestaan van een morfologische 
komponent - met name ook van een komponent gevormd door morfologische 
strata - moet worden afgewezen, b) dat de lexikale fonologie - verweven met de 
bedoelde morfologische nivo's - hetzelfde lot dient te ondergaan en c) dat het 
lexikon in de thans gangbare betekenis van het woord moet worden vervangen 
door een lexikon a la SPE, d.w.z. door een 'permanent lexikon' of 'datastruk- 
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tuur' in Sproat's terminologie. Deze komponent voorziet de overige komponen-
ten waar nodig van door het basisitem (stam, woord of affix) voorgeschreven 
'lexikale informatie'. 

De lexikale morfologie (ad a) wordt door Sproat (p.  365-427) afgewezen 
vooral op grond van zijn ontkrachting van de argumenten waarop dit type 
morfologie gegrondvest was. Morfologische blokkering blijkt geen geldig 
argument te zijn voor een unidirektionele ordening tussen morfologische nivo's. 
Inzake enkele belangrijke analyses als die aangaande flexie van verbale en 
nominale sanienstellingen en die van de relatie tussen compounding en zogehe-
ten cocompounding, die iii. ten voordele van lexikale nivo's leken te pleiten, 
konstateert Sproat dat ze niet noodzakelijk leiden tot een ordening mdiv. 
morfologische strata. Er bestaat verder een ordeningsparadox als gevoig van de 
aanhechting (in het Engels) van regelinatige meervoudsuitgangen aan her 
eerste lid van samenstellingen; die affixen moeten immers ook toevoegbaar zijn 
aan de sarnenstelling als geheel. Voorts vormt de in de lexikale morfologie (en 
fonologie) kennelijk niet nit te sluiten 'loop' een tegenargument tegen de voor 
deze theorie kruciale aanname van lineair geordende morfologische nivo's. 

De lexikale fonologie (ad b) wordt door Sproat (p.  427-459) afgewezen op 
grond van zijn argumenten tegen her opaciteitsprincipe (ook: 'bracketing 
erasure') en de argumentatie waarop dat principe stoelt15, tegen de cycliciteit 
van regels als kriterium voor een onderscheid tussen lexikale en postlexikale 
regels en tegen het principe van de struktuurbehoudendheid. In aansluiting op 
de eerder in deze sektie op grond van materiaal uit bet Stellingwerfs genoemde 
argumenten tegen een strikte indeling in lexikaal-cyclische en postlexikale 
(algemeen-fonologische) regels moet hier worden opgemerkt dat Sproat (ib.: 
446-448) aantoont, dat ook postlexikale regels cyclisch kunnen zijn. Daarmee is 
cyeliciteit niet ]anger een kenmerk dat lexikale en postlexikale fonologie 
onderscheidt. Eveneens betoogt Sproat, zoals hiervoor ook werd gedaan naar 
aanleiding van Halle en Mohanan 1985, dat er naast cyclische ook niet-cyclische 
lexikale regels zijn (ib.:444-445). Ktaarblijkelijk, en dat is in Sproat 1985 en in 
deze studie essentieel, is er niet zo'n uitgesproken verschul tussen tot her lexikon 
beperkte en postlexikale fonologie als in de lexikale fonologie en morfologie 
wordt geponeerd, afgezien van de speciale fonologische eisen die sommige 
affixen stelien, aldus redeneert ook Sproat ib.:353;459. 

Een goed alternatief voor de in het vervoig van deze studie beschreven en 
vervolgens afgewezen theorie van de NGF vormt het neo-SPE-model van de 
grammatika als geschetst in Sproat 1985:483 e.v. Zonder dat dit model in al z'n 
konsekwenties vail te overzien, kan gesteld worden dat het enkele onomstreden 
vernieuwingen van de generatieve grammatika in zich op kan nemen, terwijl bet 
die ruimte biedt aan fonologische regels inzake abstraktheid en ordening die 
kennelijk op z'n minst nodig is, gelet op de analyses in het vervolg van deze 
studie en op wat hier terzake is meegedeeld n.a.v. Halle en Mohanan 1985. In 
Sproat's model grijpen affixen dankzij hun morfosyntaktische kenmerken 
aan op geschikte, evenzo gekenmerkte en eveneens in het 'permanente lexikon' 
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opgeslagen stammen of woorden. Doordat morfologische So's in dit model 
ontbreken, is het ekonomischer dan de lexikale fonologie en morfologie (Sproat 
1985:466), terwiji de lexikale informatie voortdurend toegankelijk blijft, d.w.z. 
in alle komponenten. Een soortgelijke morfologische richting werd ook al 
ingeslagen door Selkirk 1982b en 1984, Aronoff en Sridhar 1983 en Guerssel 
1983 en 1985. 

Alvorens deze sektie af te sluiten met een korte uitleg van Sproat's model in 
fig. 1 (p.  44) is het goed om de konklusie te herhalen dat er kennelijk wel ruimte 
moet zijn voor absolute neutralisatie en extrinsieke ordening, maar dat het nog 
steeds een probleem blijft welke principes deze artefakten van de SGF moeten 
inperken en in hoeverre dat moet gebeuren. 

Sproat's model (fig. 1) kent, zoals op grond van het voorgaande ook ver-
wacht mocht worden, geen morfologische komponent. Het lexikon bevat 
stammen, affixen en woorden (d.w.z. alleen 'idiosynkratisch komplexe'). X1  en 
Y' bestaan nit X,x en Y,y, waarin X en Y staan voor de syntaktische heift van 
elk van deze twee lexikale vormen, d.w.z. voor de informatie die nodig is voor 
de invoer in de syntaktische komponent. In geval van 'morfologische afleiding' 
worden X en Y, evenals in geval van ongelede of idiosynlcratisch komplexe 
woorden, in de syntaktische dieptestruktuur ingevoerd in een door Sproat niet 
nader aangeduide rudimentaire lexikale vorm en gecheckt op de mogelijkheid 
verenigd te worden, dus op de welgevormdheid van het woord dat in de syntak-
tische dieptestruktuur door de kombinatie van X en Y ontstaat. Deze 'test' 
vindt plaats op grond van de kombinatiemogelijkheden die de lexikale items X 
en Y vanuit het lexikon projekteren naar de formaties waanan ze in de syntak-
tische komponent deel uitmaken en de beperkingen opgelegd door de kondities 
en principes van die komponent zeif. Ook in de syntaktische oppervlaktestruk-
tuur (en in de Logical Form!) kunnen formaties als XY specifikaties nit het 
'pennanente lexikon' (of: 'datastruktuur') ontvangen. De informatie in het 
lexikon - voor afgeleide zowel als niet-afgeleide woorden - is dus bereikbaar op 
elk nivo van het model waar ze nodig is. Zo ook wordt lexikale fonologische 
informatie beschikbaar gesteld en kunnen dus ook diakritische tekens vanuit 
het lexikon in de fonologische komponent worden geprojekteerd. Dc delen x en 
y in fig. 1 vormen de 'onderliggende' fonologische heiften van X1  en Y1  De 
fonologische interpretatie van xy vindt plaats met gebruikmaking van de in de 
fonologische komponent aanwezige fonologische regels die aangrijpen op items 
als xy. Het kan daarbij om algemene regels gaan, maar ook om niet-algemene. 
Die kunnen immers gestuurd worden door diakritische tekens die bij x en y 
horen en die dankzij de datastruktuur permanent beschikbaar zijn. 

De eerder genoemde klitische vormen als [kAjJ 'kun je' ontstaan .dus in 
Sproat's model zeker niet in het lexikon, en dat was ook waar het materiaal om 
vroeg. Immers, nadat /hn/ 'kim' op de juiste positie in de syntaktische opper-
vlaktestruktuur is gekomen, maakt het gebruik van z'n lexikale informatie dat 
het n verliest indien [iJ 'jij' of [jtm] 'jullie' volgt. De bijbehorende fonologische 
regel deleert vervolgens /n/ nit het reeds als /kAn/ gemnterpreteerde morfeem. 
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0.2.3. De 'beperkte' rol van de diachronie 

Recente ontwikkelingen in de historische taalkunde lijken de visie dat taal-
veranderingen kunnen worden begrepen als aanwijzingen voor de synchrone 
struktuur op losse schroeven te zetten. Is intussen de volgende uitspraak in 
Kiparsky 1968:174 tot een gemeenplaats geworden: 'What we really need is a 
window on the form of linguistic competence that is not obscured by factors like 
performance, about which next to nothing is known. In linguistic change we 
have precisely such a window', in de inleiding van Kiparsky 1982c:VIII vat deze 
auteur zijn recente inzichten inzake de rol van de diachrone taalkunde in de 
karakterisering van synchrone eigenschappen van taalsystemen als volgt samen: 
'...linguistic change is not as direct a 'window' on linguistic structure as one 
might have hoped. But insofar as we can specify the roles played by the other 
variables in change, it still gives us an accurate source of evidence whose 
importance grows as our conception of grammar becomes more richly articula-
ted'. 

Deze beperking is het gevoig van de vcrminderde rol toebedacht aan het 
evaluatiekriterium eenvoud, oftewel ekonomie in de selektie van grammatika's 
tijdens het proces van taalverwerving. Aannemelijk is gemaakt dat de taalver-
werver weliswaar op grond van het taalaanbod de eenvoudigste grammatika 
opstelt, maar dat bij voortgaande verwerving nog niet eerder 'verwerkt' 
taalaanbod niet steeds op de eenvoudigste manier met het al in het taalvermo-
gen aanwezige systeem in overeenstemming hoeft te worden gcbracht. Zo zal 
eerder (op grond van hono:rzs e.d.) verworven honor in het Latijn niet zijn 
'geherstruktureerd' tot honos, doordat het verwante honestus en de regel die s 
omzet in r - ter verantwoording van alternanties alsflo:s -flo:rzs - later werden 
verworven. Zulke 'verkeerde analyses' in bet proces van taalverwerving dus 
kunnen in formeel opzicht tot ingewikkelder grammatika's leiden, of soms tot 
even gekompliceerde (Kiparsky 1978:230). Daarom is er een theorie nodig over 
de 'interveniërende faktoren' die relaties leggen tussen de output van de 
grammatika, andere vormen die als output voorkomen, onderliggende eenhe-
den of regels (i.v.m. opaakheid, vgl. p. 47)16; echter, 'Arguments that they (lees: 
bedoelde interveniërende faktoren) are required to select the synchronically 
correct grammar have not been forthcoming' (Kiparsky 1978:235). Het een-
voudskriterium is dus voorlopig slechts een zonder voorbehoud te hanteren 
maatstaf voor zover het de evaluatie van synchrone deskripties betreft. 

Booij 1982-1983a:312 verbindt aan een en ander de konklusie dat de 
taalhistorie niet meer kan worden gebruikt als direkte evidentie voor linguIsti-
sche struktuur. Uiteraard zou dezelfde teleurstellende konklusie moeten 
worden getrokken voor de taalgeografie. Ook al is er in dit geval ongetwijfeld 
van minder interveniërende faktoren sprake dan bij vergelijking van 'bet Mnl.' 
en bet huidige Nederlands bijv. (vgl. ook noot 16), deze tak van taalwetenschap 
interpreteert immers waar mogelijk het synchrone, geografische naast elkaar 
als een opeenvolging van systemen in tijd. Dat Booij's gevolgtrekking echter te 
ver gaat volgt al uit bet voorlaatste citaat van Kiparsky. Evidentie ertegen wordt 
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in deze studie met name geleverd in de sekties 1.1., 1.6. en 2.6., bijv. waar het 
uitblijven van verdergaande dissimilatie van diftongen bij bepaalde klitische 
vormen wordt opgevat als ten aanwijzing voor de niet-lexikale status daarvan 
(sektie 1.6.; een status die bovendien juist niet wordt voorspeld door de kondi-
ties nit de NGF, waarmee deze theorie - opnieuw - wordt afgewezen). 

De meer genuanceerde opvatting over de relatie tussen de diachronie en de 
struktuur van de grammatika houdt ook in dat argumentatie met betrekking tot 
abstrakthei4 voor zover die gebaseerd is op histo,ische evidentie, opnieuw moet 
worden doordacht (Kiparsky ib.). Dit betekent bepaald niet dat absolute 
neutralisatie zou zijn uitgebannen, integendeel. In o.m. mijn sekties 1.12. en 
2.5. wordt juist aannemelijk gemaakt dat er sprake is van puur abstrakte 
segmenten. Een van de voornaarnste bezwaren tegen absolute neutralisatie (vgl. 
p. 27 en Booij 1981a:71) bestond erin dat puur abstrakte vormen in de taalge-
schiedenis blijkbaar nimmer door regelverlies aan de oppervlakte zijn gekomen, 
wat toch, gelet op de algemeen aanvaarde geldigheid van dit laatste mecha-
nisnie van verandering, heel goed mogelijk zou moeten zijn. Aangezien echter 
regelverlies vaak mede funktioneei gemotiveerd lijkt te zijn en de taalgebruiker 
de onderliggende, absoluut geneutraliseerde eenheid niet gemakkelijk kan 
'herkennen' omdat dit geen opperviaktevariant is, is de kans dat deze ooit 
(weer) aan de oppervlakte komt op zichzeif gering: zo lljkt het in sektie 2.5. bijv. 
niet waarschijnlijk dat /v/ en 	aan de oppervlakte zullen komen als gevolg 
van het verlies van de desbetreffende strengtheningsregei. Bovendien is het 
aantal tot op heden verondersteide gevallen van absolute neutralisatie ook erg 
gering (vgl. p. 35). Regelverlies zal dus in dit verband uiterst zeiden kUnnen 
optreden. 

Bedoeld 'niet herkennen' kan worden opgevat als het gevolg van een der 
bovengenoemde interveniêrende faktoren. Deze zijn te rekenen tot een tweetal 
betrekkelijk nieuwe (taalverwervings-)evaluatiekriteria: komplexiteit, i.e. de 
omvang van de informatieopslag, en opaciteit, i.e. het relatieve gemak waarmee 
de struktuur van het systeem ontdekt wordt (Kiparsky 1974:197). In de al eerder 
genoemde sektie 1.1.2. is inderdaad sprake van een konkrete situatie die is 
ontstaan door zuike intervenierende faktoren. Het eerdere systeem met 'puur 
abstrakte seginenten' moet als zodanig worden opgevat enerzijds omdat een 
konkrete analyse op grond van de algemeenheid van de relevante devoicingsre-
gel als implausibel moet worden beschouwd, anderzijds omdat de verandering 
naar een konkreter systeem juist als het bewijs voor het bestaan van ten 'puur 
abstrakt' voorstadium te begrijpen vail. Taalverandering en dialektgeografie 
kunnen dus wel degelljk hulp bieden om de juiste grammatika te selekteren. 

Zowel in de SGF-benadering als in die van de NOF wordt aangenonlen dat 
een taalsysteem geluternaliseerd wordt op basis van de ter beschikking staande 
konkrete (hoorbare) gegevens nit de voorbeeldtaal, maar Hooper's gevolgtrek-
king dat dit automatisch leidt tot het afwijzen van absolute neutralisatie omdat 
puur abstrakte segmenten niet in zintuigelijke Si waargenomen kunnen 
worden, wordt terecht bestreden door Dresher 1981:83: 'But even in theories 
allowing great abstractness, it is taken for granted that speakers formulate rules 
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which are based on surface forms.' De SGF verklaart m.b.v. een puur abstrakte 
schwa - die op grond van hoorbare vormen wordt aangenomen - de in mijn 
sektie 1.1.2. beschreven verandering beter dan de NGF. Op grond van de 
vermoede intervenIerende faktoren is het nauwelijks denkbaar dat hier regel-
verlies zou optreden om bet absoluut geneutraliseerde segment /o/ weer aan 
de oppervlakte te brengen, waarmee Kiparsky's bedenkingen tegen absolute 
neutralisatie (vgl. mijn p.  35) opnieuw worden afgezwakt. 

Er is kennelijk geen aanleiding om absolute neutralisatie als een marginaal 
fenomeen te negeren of zelfs volledig uit te bannen. Echter, sommige situaties 
met puur abstrakte segmenten blijken toch gemakkelijk te kunnen verdwijnen. 
De inperking van de groep van mogelijke absolute neutralisaties kan voorlopig 
wellicht geschieden door bet eenvoudskriterium annex een gemarkeerdheids-
theorie: in minder eenvoudige, (in onderdelen) gemarkeerde systemen kunnen 
- al dan niet analogische - vereenvoudigingen worden verwacht, aldus een 
ouder voorstel van Kiparsky. Deze auteur komt in een vrij recente publikatie 
(1982a:172) met een tamelijk verstrekkende nieuwe hypothese betreffende de 
taalverwervingsselektiekriteria in de vorm van een (nog nauwelijks geteste) 
konditie, nl. het zogeheten Derivational Simplicity Criterion: Ties in geval van 
alternatieve maximaal eenvoudige grammatika's die met de kortste derivatie'. 

0.2.4. 	De relevantie van het dialektonderzoek en de taalgeografie 

Spreekt het voor .zichzelf dat de analyse van elk taalsysteem in beginsel kan 
bijdragen tot de voortgang in de algemene linguIstiek, d.w.z. tot de kennis van 
de universele grammatika, taalgeografie als - wat mij betreft enige - interpreta-
tie van de term dialektologie heeft blijkbaar een linguistische rechtvaardiging 
nodig (aldus ook o.a. Van Bakel 1981). Hoebeke 1975:52 merkt in zijn overzicht 
van de Nederlandse dialektologie op '...that dialectology finds it hard to define 
its object of study'. In de in dit onderzoek gevolgde interpretatie van de plaats 
van de studie naar regionaal bepaalde variatie is van een dergelijk probleem 
geen sprake. Kreeg de taalvariatie in de dialektologie zijn behandeling door-
gaans door pure toepassing van modellen van de synchrone grammatika, en 
droeg de dialektologie aldus zelden bij aan diskussies in de algemene linguistiek 
(vgl. opnieuw Hoebeke 1975), de hier gekozen opstelling impliceert een 
exklusieve bijdrage aan de algemene linguIstiek, vergelijkbaar met bijv. de rol 
van de 19e-eeuwse taalgeografie inzake de theorie van de uitzonderingsloosheid 
(als gekenschetst o.m. door Koefoed en Schultink 1978). 

De genoemde linguIstische rechtvaardiging nu bestaat erin dat lokale en 
regionale verschillen in een z.g. geografisch kontinuUm (vgl. mijn p.  18; 29-30, 
Chambers en Trudgill 1980 en Bynon 1977), niet zelden geInterpreteerd kunnen 
worden als opeenvolgende taalstadia. Wanneer de desbetreffende chronologie 
inderdaad aannemelijk is gemaakt, kan men, zoals in sektie 0.2.1. al werd 
opgemerkt, uitspraken doen over de veronderstelde verandering in samenhang 



met de organisatie van de grammatika. De mogelijkheid is dan geopend 
eigensehappen van het syncbrone model af te lezen nit de verander(en)de 
struktuur. Daarbij valt op, dat de taalgeogralie op unieke wijze bijdraagt aan 
diskussies in de algemene linguistiek, waarmee niet alleen de positie van dit 
vakonderdeel wordt gekonsolideerd, maar zeus verstevigd. Op deze mogelijk-
heden van de taalgeografie voor de algemene linguistiek attendeerde 1k 
overigens al eerder in Bloemhoff 1984.17 

De funktie van het kontinuum wordt met name gedemonstreerd in de 
sektiesLL,1.2.,1.6.,1.7.,L8.,2.2.,2.6alsookin3.2.en3.3. Wanneer (in een 
geografisch kontinuum) een dialekt voorkomt met een verondersteld geval van 
absolute neutralisatie naast een dialekt waarin bet desbetreffende segment wel 
aan de oppervlakte komt, zoals dat in sektie 1.12. aan de orde is, dan vormt dat 
op z'n minst een suggestie dat in het eerstgenoemde dialekt inderdaad een puur 
abstrakt segment voorkomt (een dergdijke redenering wordt ook gebruikt in 
Zonneveld 1981-1982:343-344). Taalgeografie, taalveranderingen, en daarmee 
vergelijkingen tussen historisch verwante systemen, kunnen aldus sterke 
aanwijzingen geven met betrekking tot de vermoedelijke struktuur en eigen-
schappen van de (universele) grammatika. Ze leveren echter nog geen 'recht-
streeks' bewijs: de werkelijke regels zijn mogelijk niet falsifieerbaar (Van der 
Hulst 1979a:219-220; Chomsky 1981a). Bedoelde dialektologische 'aanwij-
zingen' vindt men, zoals werd opgemerkt, vooral in de hierboven genoemde 
sekties. 

Het is de toetsing van opvattingen en theorieon aan nieuw materiaal, die, 
aldus o.m. Hamans 1984, de meest vruchtbare vorm van dialektonderzoek is. 
Die motivatie, vermeerderd met de bijzondere mogelijkheden van het geogra-
fisch kontinuum, maakt toetsing van de NGF aan materiaal uit een redelijk 
groot dialektgebied met vele lokale en reona1e verschillen bijna tot een 
vanzelfsprekendheid. Zulk een onderzoek overigens is elders, voor zover 
bekend, nog niet tot stand gekomen. 
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0.3. De kenmerkende eigenschappen van de NGF 

0.3.1. Dc NGF-kondities op regels 

Wanneer men geen nadere beperkingen oplegt aan de generatieve grammatika, 
ontstaan gemakkelijk analyses met een niet meer als acceptabel te ervaren dis-
krepantie tussen de onderliggende en fonetische representaties (vgl. de sekties 
0.1.3. en 0.2.1.). Dc vraag is echter op welke wijze zo'n beperking principieel 
moet worden aangebracht. 

In de SGF zijn aanvullende kondities opgesteld die er voor moeten zorgen 
dat de selektie van de 'juiste' grammatika tot stand komt. Aldus funktioneert 
Postal's (1968) Naturalness Condition: 'The underlying representation of a 
form equals its surface phonetic representation, unless one has a reason (a 
generalization) to deviate' (citaat uit Trommelen en Zonneveld 1980). Zoals al 
werd opgcmerkt echter kunnen zeer sterke generalisaties het aannemen van 
puur abstrakte onderliggende segmenten motiveren ('absolute neutralisatie'); 
zie voor vbb. nit het Nederlands en/of Nederlandse dialekten Zonneveld 1981-
1982, Goyvaerts 1980, en Taeldeman 1980. Door middel van Kiparsky's 1973a 
'sterke alternantiekonditie' (vgl. sektie 0.1.3.) werd een dergelijke analyse 
verboden, en wel omdat puur abstrakte segmenten moeilijk of in het geheel niet 
leerbaar geacht zouden moeten worden, en omdat in de geschiedenis van talen 
zulke segmenten nimmer door regelverlies 'aan de oppervlakte' zijn gekomen 
(vgl. mijn p.  27 en 47, en ook Van der Hulst 1977-1978:440). (Illustreert dit 
laatste argument de mogelijkheid diachrone taalkunde te hanteren bij de 
evaluatie van synchrone grammatika's, het is er - in tegenstelling tot het 
argument betreffende de leerbaarheid - tevens een voorbeeld van hoe taalkun-
dige analyses kunnen leiden tot het opstellen van hypotheses over aan de 
grammatika op te leggen kondities). 

In de NGF flu worden aan de grammatika enkele kondities opgelegd die, 
zoals al werd opgemerkt in sektie 0.2.1., niet zonder meer volgen uit de analyse 
van taalsystemen, maar vooral uit vooronderstellingen aangaande mogelijke en 
onmogelijke regels. Globaal gesproken onderscheidt de NGF zich van (diverse 
versies van) de SGF door: a) de invoering van kondities die de kiasse van 
mogelijke grammatika's verder inperken dan Postal's Naturalness Condition en 
(varianten van) Kiparsky's Alternantiekonditie (vgl. sektie 0.1.3. en Kiparsky 
1982c) en b) de invoering in de generatieve fonologie van een theorie over de 
syllabe. Een toetsing van Hooper 1976 is noodzakelijk, omdat de NGF-kondi-
ties (nog) strenger zijn dan bovengenoemde, eerder voorgestelde beperkingen, 
die te zwak zouden zijn omdat bepaa!de abstrakte analyses er niet door worden 
uitgesloten (vgl. sektie 1.3. en Hooper 1976:8-11), en omdat de NGF door het 
poneren van genoemde kondities nogal sterk van het SGF-model afwijkende 
voorstellen doet, die neerkomen op een aanzienlijk beknotte scala van regels en 
daarnwe tevens op een eigensoortig taalveranderingsnzodel. Kortom, in Hooper's 
woorden (1976:5): 'Given that the theory of generative phonology needs to be 
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constrained it is theoretically interesting to formulate the strongest possible 
constraints on the theory and then to investigate the consequences of these 
constraints 

Het eerder (in se/die 0.2.1.) gesignaleerdeprobleem van dejuiste abstraktie c.q. 
het gevaar van een aprioristische benadering spree/ct nu echter des te nadrukkelij-
ker. Zo worden bepaalde mineurregels afgewezen, even als IGparsky's als te zwak 
ervaren Strong Alternation Condition (ib.:8-11) omdat het wenselijk lijkt 'to 
constrain the theory to prevent such ercessive abstractness in underlying forms, 
since there is so little evidence that native speaker competence is correctly re-
presented by an analysis such as (...). It is necessary to place a constraint on the 
theory that is even stronger than the Strong Alternation Condition' (ib.:11). 

Dergelijke beperkingen zijn aprioristiscb omdat ze gebaseerd zijn op 
veronderstellingen over grenzen aan de taalverwerving en de abstraktiemogelijk-
heden van taalgebruikers. Zo sluit, aldus Hooper 1976:9-11, Kiparsky's sterke 
alternantiekonditie ten onrechte een procesmatig genereren van Spaans 'leche' 
('melk') nit een onderliggende vorm /lakte/ niet nit. Daartegenover echtergeeft 
de NGF zichzelf in feite van te voren gelijk wanneer Hooper 1976:22 haar 
centrale onderzoeksvraag: 'welke deskriptie representeert het best de geinter-
naliseerde grammatika van de spreker' ook aldus formuleert: 'welke beschrij-
ving heeft psychologische realiteit'? Haar impliciete antwoord luidt: een niet-
abstrakte. Tot dusverre echter hebben konkrete fonologen als Hooper, aldus 
Goyvaerts 1980:55 '...failed to show that concrete solutions are necessary to 
account for certain data'. Ze lieten slechts zien dat een konkreet alternatief 
mogelijk is. 

Signifikante beperkingen op abstraktheid zouden dus gezocht moeten 
worden in de analyse van natuurlijke talen. Zo zou, zoals werd opgemerkt in 
sektie 02.1., het iniaginaire geval dat bepaalde regels altijd afliankelijk zijn van 
een nader op te sporen begrenzing van abstraktheid, geInterpreteerd kunnen 
worden als een bepaalde konditie, waaraan vervolgens verklarende kracht kan 
worden toegekend (Dresher 1981:80).18  In geval van de kondities van de NGF 
zijn de rollen echter anderson-i: de voorwaarden zijn gesteld en vcrvolgens 
wordt er empirische inhoud aan toegeschreven. Al dan niet aJhankelijk van dew 
beperkingen worden aan regels bepaalde (klusters van) eigenschappen toegekend. 
Deze eigenschappen zowel als de kondities zelf moeten in empirlsch onderzoek 
worden getoetst om na te gaan of de NGF inderdaad een verbeteing inhoudt ten 
opzichte van de SGF. Zo noemt Gussmann 1980:12 bet prematuur om, zoals in 
de NGF inderdaad wordt gedaan, van een indeling in twee regelkomponenten 
nit te gaan, nI. een zuiver artikulatorische en éón waarin de klank-betekenis-
relatie steeds een rol speelt. In ieder geval blijken de claims van de NGF een 
verschraling in te houden van de in de SGF veronderstelde bijzondere mogelijk-
heden van bet (aangeboren) taalvermogen (zie hieronder). Daarom alleen al is 
een mogelijke verwerping van de NGF interessant. Wanneer echter in bet 
volgende blijkt dat de in de NGF geldende regeltypologie inderdaad moet 
worden afgewezen en bijgevolg de veronderstelde relevante eigenschappen van 
regels of Musters daarvan, moet daar uiteraard niet zonder meer een terugkeer 
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naar de SGF in vroege versie in worden gelezen. Uit voortgaand empirisch 
onderzoek immers zal, zoals werd opgemerkt, moeten blijken welke kondities 
of eigenschappen de kiasse van mogelijke grammatika's inderdaad beperken: 
vgl. de opvatting van Dresher dienaangaande (zie hierboven) en Kiparsky 
1982a:173, die verrassenderwijs bij vergelijking van zijn lexikale fonologie met 
eerdere fonologische theorieën en gangbare syntaktische stromingen opmerkt 
'...that the main explanatory burden is carried by simplicity and the structure of 
the grammar itself, as opposed to conditions on rules or representation. The only 
condition we required was the essentially trivial Elsewhere Condition Zoals 
overigens in sektie 0.2.2. al werd betoogd, moeten de diverse varianten van de 
lexikale fonologie worden afgewezen, en staat de vraag naar beperkingen op 
abstraktheid weer open. 

Welke zijn flu de beperkingen die bet gezicht van de NGF bepalen? In de eerste 
plaats is er de No-Ordering Condition (NOC), overgenomen uit bet model van 
de natuurlijke fonologie in Vennemann 1974, een konditie die inhoudt dat 
fonologische regels niet extrinsiek geordend zijn. Inmiddels overigens is 
gebleken dat voor de analyse waaruit Hooper 1976 meende te moeten opmaken 
dat de weg er vrij zou zijn voor extrinsieke ordening (reden waarom zij deze 
vervolgens met de genoemde konditie uitsloot), een acceptabel alternatief kan 
worden verkregen met behuip van een herziene alternantie-konditie (Van der 
Hulst 1979a:215-217). Een verbod op extrinsieke ordening implicern echter dat 
deze uitgesloten moet worden geacht en dat beschrijvingen erzonder superieur zijn. 

De tweede NGF-konditie is de True Generalization Condition (voortaan: 
TGC), die een reaktie is op de als te zwak veronderstelde alternantiekondities 
van Kiparsky (vgl. bijv. Kiparsky 1982c; zie ook mijn p.  10; 50-51), en op 
Vennemann's 1974:346-347 Strong Naturalness Condition, die te sterk is. Deze 
laatste konditie houdt ni. in dat lexikale representaties van niet bij een alternan-
tie betrokken morfemen identiek zijn aan hun fonetische representaties, en dat 
lexikale representaties van 'wortels' identiek zijn aan een van de ook als opper-
vlaktevariant voorkomende allomorfen van bet paradigma, plus een (vaak lege) 
set van suppletieregels. Hooper 1976:117 omschrijft het tweede deel van 
Vennemann's konditie aldus: 'For alternating forms (a morpheme with one or 
more allomorphs), one of the allomorphs is listed in the lexicon in phonetic 
representation, and the others are derived from it ( ... )'. Er moet nu een 
voorziening komen die een puur (fonetisch-) fonologische regel als final 
devoicing belet op onderliggende morfemen aan te grijpen. Bovendien valt in 
sommige gevallen niet uit te maken welke van meerdere allomorfen de vorm is 
waarvan de overige alternanten worden afgeleid. Er zijn zelfs gevallen waarin 
redelijkerwijs toch geen van de oppervlakte-alternanten als onderliggend kan 
worden gezien, tenminste, als men de overige varianten er niet door middel van 
ad-hoc regels van afgeleid wil zien. Hooper's hypothetische voorbeeld (p.  119) 
kan worden vervangen door een reëel geval, en wel uit bet dialekt van Blokzijl 
(vgl. kaart 2, p.  19): 

-52- 



(6) fkcxtl - [katjon] - [kcitjis] 	'kat-katje-katjes' 
[ixil] - [bciltion] - [bczltjisj 'bal-balletje-balletjes' 
[hys] - [hysjn] - [hysis] 'huis-huisje-huisjes' 

Naast de verkleithngsuitgang /(t)jan/ van de sg. zien we in bet meervoud van 
het verkleinwoord steeds ...[is] optreden. Uit de afleidingen in (6) blijkt dat de 
/i/-/a/-wisseling itt wordt bepaald door de kwaliteit of kwantiteit van de 
voorafgaande segmenten. De relatie tussen /on/ en /1/ nit de singularis- en 
pluralisvormen van het diminutief S bepaald worden door de samenhang met 
de volgkonsonanten (en waarschijnlljk het accent). De onderliggende represen-
tant van het diminutiefsufflx zal die in (7) zijn: 

(7) /tjin/ '-tje' 

zodat in het geval van de singulat-is vokaalreduktie optreedt, en in geval van de 
pluralis n-deletie. Wanneer /tjon/ de onderliggende vorm zou zijn moet men 
een implausibele regel aannemen die /o/ omzet in [i] in het meervoud; neemt 
men /tji/ als onderliggend dan moet behalve reduktie een implausibele regel 
optreden die /n/ toevoegt. De werkingen van vokaalreduktie vOór /n/ en n - 
deletie voOr pluralis-/s/ (een regel die ook algemeen werkt in aangrenzende 
dialekten) in geval van bet diminutiefsuffix zijn daarentegen plausibel.19  De 
Strong Naturalness Condition sluit echter /tjin/ als basisvorm nit, omdat deze 
niet aan de oppervlakte komt. 

Vennemann's alternatief voor unieke lexikale representaties als in (7): een 
lexilcon van woorden, wordt door Hooper 1976:118-127 verworpen ten gunste 
van een model waarin regelmatige woordvormings- en ook fonetisch gekondi-
tioneerde processen als generatief en dynamisch gelden20: 'only phonological 
and morphonological sequences NOT predicted by productive rules will be 
listed in the lexicon' (ik:127). Dit betekent dat (7) onderliggende vorm mag 
zijn, omdat n-deletie en vokaalreduktie (tot schwa) in deze konteksten produk-
tief geacht mogen worden. Het puur abstrakte morfeem in (7) is dus in principe 
in de NGF wel toegestaan, absolute neutralisatie echter niet. 

Hooper 1976:13 formuleert haar belangrijkste konditie op abstralctheid in 
de vorm van de genoemde TGC, een voorwaarde die aan fonologische regels 
wordt gesteld en in essentie door andere 'natuurlijke' fonologen is geaccepteerd 
(vgl. o.m. ib.:20): 

..all rules express transparent surface generalizations, generalizations that are 
true for all surface forms and that, furthermore, express the relation between 
surface forms in the most direct manner possible (..j';  de TOC 'claims that the 
rules speakers formulate are based directly on surface forms and that these 
rules relate one surface form to another, rather than relating underlying to 
surface form.' (ib.:13). 
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0.3.2. Bespreking van de NGF-regeltypologie 

Weliswaar heeft de TGC als effekt dat er een duidelijk onderscheid ontstaat 
tussen P-regels (algemene, puur fonetisch-fonologische) en MP-regels, d.w.z. 
fonologisch niet-algemene, maar morfologisch en evt. tevens syntaktisch 
bepaalde; maar, zoals al werd opgemerkt, het moet juist de vraag zijn of deze 
indeling bij toetsing stand houdt, en 'It must be shown that this particular 
taxonomy provides illuminating descriptions of particular grammars and 
contributes to the development of a theory of UG' (d.i. de universele grammati-
ka; Dresher 1981:85). 

De effekten van de TGC zijn dat fonologisch gekonditioneerde regels in 
termen van fonologische kenmerken en grenzen ($ en pauze) worden geformu-
leerd. Woord- en morfeemgrenzen echter worden in de NGF bepaald door 
syntaktische en semantische inhouden (ib.:14).21  Ze worden daarmee gerekend 
tot de niet-fonetische informatie, evenals diakritische tekens en syntaktische en 
morfologische kenmerken. Slechts in geval van een klankverandering in pro-
gressie kan in de NGF van een P-regel met uitzonderingen worden gesproken, 
en dan nog alleen indien evt. optredende morfologische, syntaktische en/of 
sociale faktoren 'blokkeren' maar niet konditioneren. In geval van anders dan 
fonologische konditionering is er per definitie van een MP-regel sprake. Aan dat 
regeltype schrijft Hooper 1976:15 de eigenschap toe dat fonologische kenmer-
ken erin veranderd worden, en wel in omgcvingen beschreven in morfosyntakti-
sche of lexikale termen. Vervolgens echter (p. 127 e.v.) neemt ze voor deze 
regels substitutie22  aan en somt daarom de desbetreffende alternerende 
segmenten op in een (archisegmentele) disjunkte lexikale representatie.23  MP-
regels nemen voorts deel aan de klank-betekenisverhouding in talen en heten 
daarom taalspecifiek, ze kennen gemakkelijk uitzonderingen en ze zijn waar-
schijnlijk fonologisch arbitrair. Ze ontwikkelen zich in de taalhistorie bovendien 
anders dan P-regels. Op p. 157-158 overigens meldt Hooper dat het in veel 
gevallen niet duidelijk is of een MP-alternantie fonologische kondities heeft, 
morfologische of beide. 

Een P-regel ('a rule expressed in phonetic terms must actually correspond 
to the physical details of articulation' (ib.: 16)) wordt gekonditioneerd door de 
fonetische omgeving en is regelmatig en doorzichtig. P-regels beschrijven de 
wijze waarop de oppervlakte-konstrastieve kenmerken zich voordoen in een 
fonetische omgeving. In samenhang daarmee wordt een causale relatie gepostu-
leerd tussen de fonetische omgeving en de strukturele verandering van de regel: 
'Thus P-rules describe processes governed by the physical properties of the 
vocal tract (voetnoot weggelaten). Obviously, these processes are not random 
and totally language-specific, but rather their form and content can be predic-
ted on universal principles. Thus it is further claimed that all P-rules are natural 
rules' (ib.:16-17). Afgezien van blokkering bij klankverandering in progressie, 
zouden P-regels uitzonderingsloos zijn.24  
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Na MV- en P-regel introduceert Hooper 1976:17 de via-regel. Deze regel legt 
een relatie tussen lexikale eenheden zonder dat er sprake is van een fonologisch 
procesmatige of een distributionele afleiding. De naar beide kanten gepunte piji 
in de formele weergave van de via-regel staat dan ook slechts voor 'is gerela-
teerd aan' (ib.:47-48). Via-regels zijn niet produktief, en 'they do not represent 
any regular derivational relation' (p.  17). 

Naast de P-, de MP- en de via-regel kent de NGF syllabifikatieregels, 
morfologische 'spell-out'-regels en de eerder genoemde woordvormingsregels. 
Anders dan in de SGF interpreteren de morfologische 'spell-out'-regels de 
abstrakte morfemen met dezelfde semantische inhoud slechts als invariante 
onderliggende morfemen indien de evt. alternerende vormen er door middel 
van algemene regels van kunnen worden afgeleid. 

Produktiviteit is Hooper's kriteriuni om gelexikaliseerde morfologie af te 
zonderen. Van produktiviteit is sprake wanneer de betekenis voorspelbaar is op 
grond van de sanienstellende delen en wanneer de mogelijkheid aanwezig is van 
het samengaan van een suffix met elke lexikale vorm van de geschikte katego-
ne, terwijl bovendien produktieve suffixen doorgaans meer konstant blijven. 
Het verschil tussen produktieve en gelexikaliseerde morfologie - vgl. Hooper 
1976:45 e.v. - is echter in de NGF niet altijd even duidelijk. Op p.  127 worden 
regelmatige woordvoniningsprocessen als generatief en dynamisch gezien, 
terwijl inderdaad fonologisehe en morfonologische sekwenties niet door 
produktieve regels voorspeld, worden opgesomd in het lexilcon. 'Uitzonderings-
loze MP-regels' worden als zodanig niet behandeld, maar vanwege hun alge-
meenheid zou men ze ook in Hooper's opvatting als 'produktief' wiHen aaniner-
ken, dit n.a.v. haar uitspraak 'Productive morphophonemic alternations, such as 
those in the verb paradigm, are generated by morphophonemic rule' (ib.:48). 
Echter, aan de hand van diverse voorbeelden maakt Hooper duidelijk (vgl. bijv. 
p. 156 e.v.) dat stamalternanties die beperkt zijn tot 'a certain class of verbs' 
worden verantwoord door MP-regels die segmenten uit lexikale opsommingen 
distribueren, wat neerkomt op een interpretatie van morfologische produktivi-
teit op basis slechts van seznantische voorspelbaarheid. Wanneer geen 'produk-
tieve relatie' is aan te wijzen, zouden we volgens de NGF via-regels moeten 
aannemen. Dit regeltype echter is in deze theorie pas aan de orde wanneer van 
enige regelmatige afleidingsrelatie geen sprake is. 

Op p. 129-131 neemt Hooper (ib.) met instemming Hudson's model (1974, 
1975) over dat op p. 128 weliswaar bedoeld beet te zijn voor de beregeling van 
niet-produktieve alternanties, maar dat door haar wel wordt gehanteerd voor 
de beschrijving van regelmatige pluralisering in het Engels. Op p. 161 wordt 
met betrekking tot stamalternanties gesteld dat 'The forms of the verb para-
digm are considered to be productively related and are thus derived from a 
common stem by the application of morphological rules, MV-rules and P-rules'. 
Wanneer er van zulke produktieve relaties sprake is, blijken MP-regels die 
stamalternanties beregelen ook die in afgeleide vormen te kunnen voort-
brengen. Is er daarentegen sprake van een improduktieve relatie tussen de 
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verschilende morfosyntaktische kategorieen, dan blijken de lexikale ingangen 
vaak veranderd, zodat de MP-regels er niet meer op kunnen werken; flu is de 
beurt aan de via-regels (p.  161-165). 

Vijf hoofdstukken tenslotte wijdt Hooper 1976 aan de theorie van de 
syllabe, zowel met betrekking tot de diachronie als tot de synchronie. De 
noodzaak van het voorkomen van deze eenheid in de taaltheorie en de wijzi-
gingen die in deze fonologische eenheid optreden als gevoig van interne en 
externe verhoudingen vormen de voornaamste aandachtspunten in de NGF. 
Gezien de recente stroom van publikaties in het kader van de niet-lineaire 
fonologie is de NGF-bijdrage in dezen minder relevant geworden. Een nadere 
beschouwing van enkele deelaspekten ervan echter, waarover meer in hoofd-
stuk 3 van deze studie, is wellicht van belang voor het vervoig van het generatie-
ye onderzoek naar syllaben en segmenten, en met name ook naar de wijze van 
verandering in deze fonologische eenheden. 

0.3.3. 	Gevolgen van de beperkingen die de NGF oplegt 

Moeten karakteriseringen als tot dusver gegeven op de empirische waarde 
ervan worden getoetst, ook de konsekwenties aangaande de formalisering van 
regels alsmede het (mor)fonologische veranderingsmodel dat de NGF oproept 
vragen erom, ook anno 1991, getest te worden aan de hand van een uitgebreid 
korpus. Wat de bedoelde formuleringen betreft: MP-alternanties worden, 
omdat er niet van een (algemene) P-regel sprake is, in de NGF beregeld door 
middel van distributieregels, die werken in geval van de aanwezigheid van een 
bepaalde disjunktieve lexikale representatie, uiteraard als gespecificeerd in de 
fokus van de regel. Deze lexikale representatie bestaat uit de segmenten - d.w.z. 
uit de niet op grond van fonologische redundantieregels voorspelbare eigen-
schappen ervan - die in de diverse oppervlaktevormen van het item voorkomen. 
(Bedoelde segmenten zouden in een konsekwente NGF eigenlijk volledig 
gespecificeerd moeten zijn omdat aldus de distributie van de segmenten niet op 
basis van abstrakte, i.e. nimmer aan de oppervlakte komende, zelfs niet volledig 
gespecificeerde segmenten zou plaatsvinden (vergelijk ook noot 23)). 

MP-distributieregels en de bijbehorende lexikale representaties worden nu 
geformaliseerd als in (8)a en b (in de praktijk geeft de NGF de lexikale disjunk-
ties niet weer met behulp van featurespecifikaties): 

(8)a /S{ I)/ (stam van Stellingwerfs [sifl:] 'zingen') 

b it 	rt/presens 
o/elsewhere 
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De disjunktieve lexikale representatie in (8)a fungeert als diakritiseh teken voor 
mineurregel (8)b. Door empirisch onderzoek moet flu worden vastgesteld of de 
taaldeskriptie beter uit is met het gebruik van konfiguraties als in (8) dan wel 
met niet-algemene SGF-regels die werken door middel van diakritische tekens 
uit de SGF, d.w.z. rule features. In MP-regels als (8)b maakt de NGF tevens 
gebruik van Kiparsky's elsewhere-principe (1973b:94), dat erop neerkomt dat 
waar regels op dezelfde set van elementen aangrijpen de minder algemene 
regel voor zijn kontekst gespecificeerd wordt, en de algemene niet, terwiji de 
minst algemene regel eerst wordt toegepast. In Hooper's NGF heeft dit voor de 
diachronie de konsekwentie dat de elsewhere-altemant, i.e. de meer algemene, 
zich zou uitbreiden, hetgeen uiteraard am empirische bevestiging vraagt. Zo lijkt 
een uitbreiding ten gunste van de elsewhere-alternant in (8)b, die dus ten koste 
zou gaan van de 'basisvokaal' /t/, nauwelijks te verwachten, terwiji het gebruik 
van SGF-regeilcenmerken: bij mineurregels positieve kemnerken, bij majeurre-
gels negacieve, meer in overeenstemming lijkt te zijn met het koncept 'uitzonde-
ring' (vgl. ook sektie 1.3.). Daarom voorspelt dit gebruik op voorhand zowel 
regelverlies (het verloren gaan van positieve uitzonderingen) als regeluit-
breiding (idem van negatieve uitzonderingen) beter. Qok het NGF-taalverande-
ringsmodel dient this op zijn realiteitsgehalte en intenie konsistentie te warden 
onderzocht, omdat Hooper pretendeert dat de wijze waarop de SGF de klasse 
van mogelijke veranderingen beperkt, inferieur is vergeleken bij de wijze 
waarop de NGF dat doet. 

Het diachrone model dat de NGF met zich meebrengt ziet er globaal aldus 
uit: P-regels worden Ms algemene regels toegevoegd, waarbij ze meteen 
alternanties veroorzaken. Vervolgens kunnen door morfologisering MP-regels 
ontstaan, nI. Ms er sprake is van een inorfosyntaktisch paradigma. Is dat niet het 
geval, dan treedt meestal weldra herstrukturering op van het lexikale item, 
en/of er ontstaan doubletten. Dit proces wordt meteen gevolgd door defonolo-
gisering van de oorspronkelijke P-regel, en evt. door het ontstaan van via-
regels. MP-regels en via-regels kunnen vervolgens verloren gaan (Hooper 
1976:84 e.v.). 

Herordening (d.w.z. van extrinsiek geordende regels) is door de NOC 
uitgesloten, terwijl regeltoevoegingnu niet aim competencefaktoren, &w.z aan de 
abstrakt-fornele stngktuur van de grwnmatika wordt gerelateerd zoals dat in de 
SGF geschiedt (een verklaring in termen van de eenvoudsmetriek is overigens 
in die theorie zonder meer niet mogelijk),maar wordt verklaard uit een theorie 
over fonologische tendenzen annex de lexikale diffusietheorie (vgl. Van der 
Huist 1978 en 1979b). Op grond van universele tendenzen nI. ontstaan, na 
'overdrijving' van de fonetische tendens, taalspecifieke regels die worden 
geleerd. Daarbij kan de eerst algemene regel worden geblokkeerd daar waar 
door werking ervan morfologische informatie verloren zou gaan. Vervolgens 
wordt de regel gekonditioneerd (door klank-betekenisverhoudingen in flexie of 
derivatie). In de NGF nu is het eerste stadium te verldaren uit fonetische 
theorieen, de overgang naar MP-regel echter - die in feite neerkomt op regeltoe-
voeging - moet toe/i aisnog (mede?) uit competencefaktoren warden verklaari 
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Het eerste stadium: het binnenkomen van de P-regel in de gramtnatika is mede 
te danken aan een 'leerproces'; de 'intemalisering' van zo'n regel kan dus 
eigenlijk ook als voortvloeiend uit competencefaktoren worden beschouwd.25  
Verklaart de SGF deze regeltoevoeging inderdaad niet (en de NGF evenmin of 
aithans niet met betrekking tot alle typen regeltoevoeging), de NGF poneert flu 

dat morfologisering voortkomt uit een behoefte aan vorm-betekenissystematiek 
(Hooper 1976:87 e.v.), maar deze theorie blijft hier erg vaag en oppervlakkig: 
Whatever the causes, the loss of a phonetically conditioned rule leads to restruc-
turing and the development of an MP-rule where productive morphological 
paradigms are involved' (p.  91, mijn kursivering). Dc NGF laat het eveneens 
afweten met betrekking tot de verkiaring van het verdwijnen van MP-regels (zie 
echter mijn sektie 1.8.), en is met zichzelf in tegenspraak wanneer zij de kiasse 
mogelijke nieuwe regels beperkt tot innovaties die een puur fonetische funictie 
hebben (Hooper 1976:85); immers, MP-regels zijn op een gegeven moment 
'nieuw', al dienen ze geen fonetisch belang, aithans in Hooper's opvatting. 

Regelvereenvoudiging, een SGF-beschrijvingsartefakt, komt in Hooper's 
visie neer op het toevoegen van nicuwe P-regels aan de grammatika: bet betreft 
klankprocessen die gerelateerd zijn aan natuurlijke tendenzen. Regelvereen-
voudiging als veranderingsmechanisme wordt in de NGF alleen gebruikt ter 
verkiaring van bet verlies van alternanten uit de lexikale disjunkties die als input 
voor MP-regels dienen. Een voor de hand liggende onderzoeksvraag is dus: 
welke formele vereenvoudigingen zijn in het proces van taalverandering 
blijkbaar mogelijk, en welke typen regeltoevoeging doen zich eigenlijk voor? 

0.4. Kritische notifies vooraf 

Gaf de uiteenzetting van de theorie der NGF al terloops aanleiding tot het 
maken van aanmerkingen, in deze sektie volgen nu eerst een aantal 'bezwaren 
vooraf' die, grotendeels onafhankelijk van de toetsing zeif, enkele uitgangspun-
ten van de NGF al aan bet wankelen brengen. Daarna worden de voornaamste 
bezwaren uit een aantal besprekingen van Hooper 1976 samengevat. Terwijl, 
zoals al werd opgemerkt, Hooper 1976:17 de indruk wekt geen waarde te 
hechten aan de eventuele fonologische kontekst van MP-regels, heet bet op p. 
172: 'I have no answer to the question of the extent to which morphophonemic 
alternations are conditioned phonologically or morphologically. But I consider 
it to be an important question that must be answered before we can hope to 
approach psychological reality with the grammars we write.' Hoewel de auteur 
voortdurend de indruk vestigt - ook door het overwegend gebruik van morfo-
syntaktische kenmerken in MP-regels - dat MP-regels fonologisch arbitrair zijn, 
noemt zij toch gevallen waarin - soms blijkens optredende veranderingen - de 
fonologische kontekst niet gemist kan worden. Dit betekent in ieder geval dat 
MP-regels latent fonologisch (kunnen) zijn (dat wil hier zeggen: zonder dat 
assimilatie of fonologische verandering duidelijk blijkt), wat in feitelijke tegen- 
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spraak is met een belangrijke standpuntbepaling in de NGF. Op p.  14 zegt 
Hooper nog wel met zoveel woorden: 'Another extremely important effect of 
restricting the concept 'possible rule' as it is restricted in NGF is that certain 
clear rule types emerge, each with their own characteristics'. 

De regeltypologie voortvloeiend nit de NGF is, zoals gezegd, niet het gevoig 
van zeer uitvoerige analyses, maar van het opieggen van kondities en van 
defmities van regels aan de beschrijving. Redelijker en voor de hand liggender 
is het om nit de beschrijving van natuurlijke talen typologieen te distilleren, ni. 
in die zin dat op basis van de voor het genereren van de grammatikale vormen 
noodzakeijke eigenschappen een indeling in de verschillende regels spreekt. 
Daarmee wordt het beeld ontstaan door de (blijkens de in deze studie beschre-
yen analyses) onjuiste voorwaarden van TGC en NOC, vervangen door een 
genuanceerder beeld, onder meer van meerdere soorten P-regels en van de rol 
van fonologische kondities die MP-regels ook vaak hebben. Dit laatste mag 
natiiurlijk niet leiden tot onderschatting van de semantische rol die MP-regels 
doorgaans kennelijk spelen. 

Een regeltypologie, voortvloeiend nit de mechanismen werkzaam in een 
door z'n algemeenheid hoog gewaardeerde grammatika zou idealiter uitspra-
ken moeten kunnen verant-woorden van - vooralsnog tentatieve - types als: 
algemene fonologische regels dragen nimmer bij in de vorm-betekenissystema-
tiek; morfosyntaktisch gekenxnerkte regels verwijzen nooit naar abstrakte 
segmenten, etc. Daarvoor is het echter nodig dat een en ander door empirisch 
onderzoek wordt bevestigd of ontkend. De bewijslast tegen abstrakte segmen-
ten bijv. ligt uiteraard bij de NGF-fonologen. Zolang de TGC en NOC niet in 
ruime mate worden getoetst, wordt in de NGF een zeer interessante claim, nI. 
het voorkomen van puur abstrakte segmenten in het lexikon, op voorhand 
opgegeven. Dresher 1981:82 argumenteert dan ook terecht tegen Hooper 1976: 
13 dat, wanneer deze stelt dat een hypothese betreffende de aanwezigheid van 
abstrakte segmenten niet in empirisch onderzoek kan worden getoetst, zij in 
feite zou moeten demonstreren dat nimmer empirische evidentie kan worden 
verkregen. Onderzoek naar het empirisch gehalte van puur abstrakte segmen-
ten komt dus neer - dat impliceert Dresher's kritiek - op het in analyses nagaan 
of de data zich op zo'n wijze voordoen dat ze volgen nit een abstrakte theorie 
eerder dan nit een konkrete. 

Kunnen MP-regels latent fonoiogisch zijn, zo ook kunnen P-regels latent 
morfologisch zijn. Aan P-regels nI. kán blijkbaar soms een semantische rol 
worden toegeschreven: vgl. in dit verband Wurzel's 1980 beschrijving van 
morfologisering26  en die van Dressier z.j. Voor het Nederlands valt hier te 
denken aan de regel voor final devoicing. Het onderscheid stemhebbend-
stemloos aan het lettergreepeind kan nI. in principe worden opgevat als 
bijdragend aan het betekenisverschil enkelvoud-meervoud. In feite ontbeert de 
NGF een voorwaarde om zulke (algemene) F-regels die ook als gevoig van 
aanhechting van affixen werkzaam zijn, als MP-regels te kunnen karakteriseren 
(tenzij ze niet algemeen zijn, maar dan wordt hen per definitie een MP-status 
opgelegd). Final devoicing is zo'n P-regel waarin de mede-betekenis-specifice- 
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rende rol die aan deze regel kan (moet?) worden toegedacht niet in de formule-
ring tot uitdrukking komt.27  Neutraliserende P-regels heten in Dressier z.j. dan 
ook fonologisch onnatuuriijk, omdat ze niet 'fonologisch iconisch' zijn. Hoo-
per's 1976:15 verwijt: 'In TGP no clear distinction is made between rules with 
phonetic conditioning versus rules with non-phonetic conditioning, because 
there are not strong constraints (such as the True Generalization Condition) 
that specify how a rule should be formulated... ' is dus in feite een verwijt ook 
aan het eigen adres, omdat ook de TGC niet dwingt tot opname van niet-
fonetische formele eigenschappen in neutraliserende, algemene (P-)regels, of 
erger: dit zeus niet ter diskussie stelt. Dresher 1981:85 is dan ook te mild 
wanneer zij aldus kritiseert: 'While the effect of incorporating the TGC into a 
theory is that a clear division emerges between P-rules and MP-rules...'. 

Door het (al dan niet latente) tweezijdige karakter van veel regels ontstaat 
het probleem dat veronderstelde MP-regels bij uitbreiding over andere 
domeinen gezien kunnen worden als het gevolg van morfologische tendenzen 
en/of als het gevolg van uitbreiding van fonologische regels: vgl. mijn sekties 
1.2., 1.3. en 1.8., waarin het empirisch onderzoek dat aan deze studie ten 
grondslag ligt, een en ander bevestigt. Er worden vooral aanwijzingen geleverd 
voor het fonologisch karakter van sommige MP-regels. 

Een ander probleem betreft de elsewhere- alternant (vgl. p.  57). Deze heet 
dan wel 'basic', maar wordt niet opgevat als (invariant) onderliggend; de 
alternanten in lexikaal disjunkte representatics als (8)a bestaan 'naast elkaar'. 
Hooper 1976:130 en elders vindt dus, zich aansluitend bij Hudson 1974 en 1975 
en ook bij Skousen 1975, dat MP-regels geen onderliggende vormen verande-
ren. Als gevolg hiervan ontstaat redundantie in het regelmechanisme. De 
segmenten worden opgesomd en in de lexikale representatie, en in de re1 
(vgl. in dit verband ook Kiparsky 1973d:9 geciteerd in Dresher 1981:100).29 
Hoewel de NGF eenvoud en algemeenheid van regels claimt en extrinsieke 
ordening afwijst, aanvaardt deze theorie niet de plezierige konsekwentie van 
een derivationele relatie in het algemeen, ni. '... a simplification of the mental 
inventory, so that lexical entries serve as representations of basic forms and 
their derived variants' (Bradley 1980:37; zie overigens Booij 1982-1983b:171-172 
i.v.m. deskriptieve problemen dienaangaande). 

Bovendien worden 'regels met uitzonderingen' als (8)b (p. 56) voorgesteld 
als uitzonderingsloos. Hooper vindt echter lexikale representaties als in (8)a 
akseptabeler dan het gebruik van invariante onderliggende vormen: bet 
voordeel zou zijn dat lexikale vormen en distributieregels flu op direkte wijze 
aan elkaar zijn gerelateerd, eerder dan in geval van een diakritisch teken als 
medium. Uit later werk van Hooper (1979:109) volgt zelfs dat zij inderdaad bet 
uitzonderingskarakter van MP-regels annex disjunktieve representaties ontkent, 
nl. wanneer zij alle, dus ook MP-regels, ziet als beantwoordend aan de TGC - 
waarmee zij in feite een konditie die juist de door haar beoogde indeling in 
typen regels teweeg bracht, afzwakt. Onderzoek inzake de vraag of er sprake is 
van 'verandering' of van distributie bij de beregeling van MP-alternanties is dus 
gewenst, evenals met betrekking tot de vraag of en zo ja hoe de status van niet- 



algemeenheid van MP-.regels tot uitdrukking moet komen. Dc betrekkelijk 
nieuwe NGF-MP-distributieregel moet meer dan eens op het deskripticf 
vermogen ervan worden getoetst.30  Zonder dat Hooper het signaleert, kan bijv. 
haar regel op p. 159 niet aangrijpen op de lexikale ingangen die ze vermeldt op 
p. 161, omdat daarin de voor de werking van de regel benodigde vokalen /e/ 
c.q. /o/ ontbreken. 

De status van via-regeis is een principieci andere dan die van MP-regeis, 
zoals al werd opgemerkt. Deze regels leggen, zoals Van der Hulst 1977-1978: 
443 ze negatief kenschetst, een relatie van verwantschap tussen lexikale 
eenheden 'zonder dat sprake is van een afleiding of distributie'. De via-regel 
moet dus gezien worden als een buiten het synchrone systeem staande, in 
beginsel diachrone, bij taalbeschouwing opgestelde relatie, waaraan in de SGF 
wat de synchrone beregeling betreft geen behoefte is omdat, wanneer er van 
geen algemene noch van een majeur- of mineurregel sprake is, redundantiere-
gels de resterende regeimatigheden kunnen beschrijven - zodat ook de fonolo-
gische kontekst tot uitdrukking moet komen, waarvan overigens in Hooper's 
via-regeis ten onrechte wordt geabstraheerd (zoals ook in Booij 1981a:140-141 
wordt opgemerkt). Evidentie voor bet bestaan van via-regels in de synchrone 
systematiek wordt in de NGF niet gegeven, de realiteit ervan wordt siechts 
verondersteld. Aktualisering van verbanden als door via-regels uitgedrukt ieidt 
in Van Marie en Koefoed 1980-1981 echter tot de aanname van zogeheten 
betrekkingen tussen opervlaktevormen, op grond waarvan procesmatig 
nieuwvormingen ontstaan. 1  Uiteraard zou moeten worden overdacht tot weike 
konsekwenties deze aktualisering van betrekkingen leidt met betrekking tot de 
inrichting van het synchrone modeL32  

De beiangrijkste elders geleverde kritiek op Hooper 1976 behelst aanzienlijke 
bezwaren tegen de TGC, de NOC en de daarmee samenbangende NGF-
regeltypologie. De hypotheses met betrekking tot de Masse van mogelijke regeis 
en de sterke claims die de NGF daarmee zou doen over het menseijk taalver-
mogen worden bestreden in Van der Hulst 1979a, Dresher 1981, Gussmann 
1980, Householder 1979:259, Veriuyten 1982 en Odden 1979:440 e.v. Zo vindt 
o.a. de laatstgenoemde auteur (p.  454) een beperking op absolute neutralisatie 
alleen acceptabel als dit niet ten koste gaat van de algemeenheid van de be-
schrijving en/of van de verklarende kracbt elders. looper's doel beet dan ook 
'impoverishing phonological theory' (ib.:440) en Dresher 1981:84 formuleert 
aldus: '..4looper'sJ assumption of a very impoverished UG [universele 
grammatika, when taken together with her crippling methodological stance on 
testable hypotheses, virtually guarantees that NGP makes much weaker claims 
about possible languages than does TGP.' (zie ook sektie 0.2.1.). 

Op empirisch onderzoek gestoelde diskonfirmatie ondervinden de TGC en 
NOC in o.m. Dresher 1981, Van der Hulst 1979a en Odden 1979. Harris 1978: 
59 noteert: '...that even what seem to be 'the strongest possible constraints on 
abstractness in phonological description' may turn out, on close examination, to 
have little or no empirical content.' Naar aanleiding van diverse analyses waarin 
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het mogelijke voorkomen van abstrakte segmenten en extrinsieke ordening is 
onderzocht, wordt meestal betoogd dat een SGF-aanpak als plausibeler moet 
worden gezien, of dat, in gevallen waarin van zeer algemene alternanties sprake 
lijkt te zijn, de NGF door haar kondities gedwongen is een item-and-arrange-
ment-model te hanteren met alle nadelige gevolgen vandien. Vgl. buy. Jensen 
1978:670, Odden 1979:452-453 en Dresher 1981:98-101 naar aanleiding van de 
beregeling van meervoudsvorming in het Engels. De NGF karakteriseert in 
dezen algemene processen als vokaalepenthese en devoicing als toevalligheden, 
waardoor Hooper '...must allow suppletion to underly phonetically regular and 
productive as well as nonproductive and irregular processes ( ... ) suppletion 
merely appears to be a notational variant of extrinsic rule ordering' (Odden 
1979:452; vgl. opnieuw Dresher 1981:98-99). Aangezien de desbetreffende 
regels ook voorkomen in geval van het klitische possesief 's en in geval van 
klitisch gedrag van de derde pers.sg.presens is, moet er van een algemene 
vokaalepenthese sprake zijn, terwijl devoicing van /z/ wordt belet doordat de 
ingevoegde vokaal dit segment aan de devoicingsregel onttrekt (bloedende 
ordening). De NGF echter benadrukt de algemeenheid van de epentheseregel 
Set dan door 'representing all words having sibilants that might appear in the 
relevant environment in some form with a suppletive matrix.' (Odden 1979: 
452453). En als gevolg van de in de NGF gehanteerde NOC kunnen de 
effekten van genoemde epenthese en devoicing weliswaar anders dan door 
middel van extrinsieke regelordening worden beschreven, echter Set verklaard: 
'...such a 'solution' is clearly bereft of any explanatory value; it substitutes a list 
of facts for a theory from which the facts follow (Dresher ib.:99). 

De disjunctieve matrices in geval van de MP-alternanties staan, aldus 
Odden 1979:454, te heterogene fonologische afstanden toe. Dejuistheid van het 
ontbreken van diakritische tekens in MP-regels wordt betwijfeld in Harris 1978, 
terwijl in het geval van diskontinue morfemen er helemaal geen sprake van 
hoeft te zijn dat sprekers betekenis hechten aan alternerende stamvokalen 
(Amastae 1978) .33 

Kritiek is er ook op het feit dat de via-regel nauwelijks aandacht krijgt. Dit 
koncept is 'simply the phonological counterpart of Jackendoff's 1975 lexical 
redundancy rules. No more will be said about them here', aldus Jensen 1978: 
670. Wanneer men zou besluiten een vaag koncept als de via-regel in de 
grammatika toe te laten, zelfs al hoort dit type niet tot de 'rules that are utilised 
in natural sentence generation that the generative phonologist is interested in 
stating', dan nog kan zo'n granimatika Set worden geschreven, omdat er geen 
principiële grond is om te bepalen welke vormen aan elkaar gerelateerd zouden 
moeten worden, aldus Love 1981:203. Met betrekking tot de syllabestruktuur 
wijst Van der Hulst 1979a:224-225 op twee belangrijke tekortkomingen: hoe 
dienen taalspecifieke syllabestruktuurkondities te worden afgezet tegen 
universele kondities, en hoe wordt de syllabe gedemarkeerd? 

Het diachrone model schiet blijkens Amastae 1978 en Mayerthaler 1981 
tekort op het punt van de voorspellende waarde van het elsewhereprincipe: in 
MP-regels kan blijkbaar alleen de 'elsewhere-alternant' worden bepaald nadat 
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leveling is opgetreden. Kommentaar hoofdzakelijk in prijzende zin op her taal-
veranderingsmodel van de NGF wordt geleverd in Van der HUISt 1979a:226 e.v., 
al schenkt Hooper zijns inziens te weinig aandacht aan regelverlies: alleen 
geinverteerde regels worden als regels opgevoerd die gemakkelijk verloren 
kunnen gaan, maar dit veranderingstype wordt overigens nauwelijks gekarakte-
riseerd. Het NGF-model heeft volgens velen het voordeel van het principiele 
onderscheid tussen fonetisch en grammatikaal gemotiveerde veranderingen, de 
interpretatie van toegevoegde regels als fonetische processen ('regeltoevoeging' 
is, zoals gezegd, inderdaad een zwakke plek in de SGF, vgl. Van der Hulst 1978) 
en de meer funktionele benadering van regelverandering. Daardoor biedt deze 
theorie, aldus Van der Hulst 1977-1978:454, betere perspektieven dan het 
standaardmodel, terwiji de voordelen worden behouden die 'volgen nit de visie 
op taal als regelsysteem, dat onderliggende vormen omklapt in fonetische 
vormen, waarbinnen diachrone veranderingen geformuleerd kunnen worden 
volgens strenge eisen t.a.v. ekspliciteit en waarmee her mogelijk is verschillende 
typen veranderingen te herleiden tot verschillende wijzigingen in her regelsy-
steem' (ib.). 

Nu de stroming van de lexikale fonologie en morfologie aan belang lijkt in te 
boeten (vgl. sektie 0.22.) doet zich de vraag voor naar Hooper's recente 
positie. In haar uitvoerige Moiphology, a study of the relation between meaning 
and form (1985; vanaf plm. 1980 publiceert Hooper onder de naam Bybee) 
blijkt zij nog steeds achter de NGF te staan, die ze een poging noemt tot een 
formele theorie inzake de willekeurigheid ('arbitrariness') in de morfonologie; 
de NGF is aldus een antwoord op SPE (p. v). De SGF blijkt ze nog steeds te 
verguizen: 'Considerable evidence that calls for the rejection of the first mode! 
(bedoeld is SPE) has been amassed over the last dozen years or so' (p.  112), 
terwijl ze haar 'eigen' NGF nog iets meer afstand laat nemen van SPE. Ze 
wijzigt haar theorie nl. ten gunste van de Natuurlijke Fonologie van Venne-
mann (zie mijn sekties 0.1.0.1. en vooral 0.3.1.), door aan te nemen dat sommi-
ge (maar niet noodzakelijkerwijs alIt) regelinatig geflekteerde vormen in her 
lexikon zijn opgenomen (ib.: 114). 

In her licht van de recente oproepen daartoe als gemotiveerd weergegeven in 
sektie 0.1.0.1. in relatie ook tot het falen van de lexikale fonologie - als beschre-
yen in sektie 0.2.2. - is er dus alle aanleiding om de kondities door de NGF aan 
de grammatika opgelegd aismede de rege!karakteriseringen uit de NGF aan 
een nader onderzoek te onderwerpen, opdat zekerheid kan worden verkregen 
over de houdbaarheid van de claims nit deze theorie. Hooper 1976 vormt een 
koherente theorie 'in its own right and should be tested by application of 
language material' (Gussmann 1980:3). In kritieken op deze gestandaardiseerde 
NGF is dan ook meer dan eens gevraagd om toetsing ervan aan de hand van 
een uitgebreid korpus: '...Although Hooper has presented isolated analyses 
from various Spanish dialects, she has not attempted to account for a wide 
range of related data. ( ... ) She has not presented an in-depth NGP analysis of 
any language having a number of productive alternations, nor has her work 
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shed light on the structure of a specific language.' (Odden 1979:459-460). Ook 
Werlen (1977), een der eerste dialektologen die uitgebreid de generatieve 
aanpak testten in hun deskripties voert - hoewel hij ook bezwaren tegen een 
orthodox-generatieve aanpak heeft - bedenkingen aan tegen de NGF-aanpak 
van Vennemann en Hooper uit de cerste heift van de jaren zeventig. Wanneer 
men ni. geen onderliggende vonnen wil aannemen die niet voor de spreker 
waarneembaar zijn, d.w.z. 'hoorbaar', vraagt hij zich af welke zin flu mogelijke 
regels flog hebben, en hij vervolgt: 'Es scheint fast, als tendiere die naturliche 
Phonologie in ihrer extremsten Form zu ether blossen Aufzahlungsgrammatik, 
die sich schliesslich kaum von ether Item-and-Arrangement-Phonologie 
unterscheiden wird.' (Werlen 1977:25). 

Terecht vraagt ox. Odden 1979 thus om hernieuwd ondertoek van talen in NGF-
kader, maar nu op basis van veel meer gegevens: 'Any radically new theory 
would hopefully be tested against one or more languages with reasonably 
involved phonological alternations.' (ib.). De NGF a la Hooper 1976 is een 
theorie die, zoals werd aangetoond, dankzij haar scherp geformuleerde kriteria 
beschikt over een duidelljk geartikuleerde regeltypologie, en die zich dus in de 
volgende hoofdstukken aan de hand van Stellingwerfs materiaal goed laat 
testen, zodat kan worden vastgesteld of haar inperking op de reeks van mogelij-
ke grammatika's terecht is. 

Fen belangrijk nevenresultaat van de afwegingen die gemaakt zullen 
worden ten aanzien van de artefakten in Hooper's NGF, zal zijn dat gelijksoor-
tige kondities, principes en regeltypen nit andere theorieen die tot de stroming 
van de natuurlijke generatieve fonologie gerekend kunnen worden, eveneens, 
impliciet en soms expliciet op hun waarde beoordeeld zijn; men denke aan 
Vennemann 1974, Linell 1979 en andere studies waarin (delen van) de NGF 
zijn geintegreerd (vgl. sektie 0.2.1). Hetzelfde geldi m.m. voor varianten van de 
lexikale fonologie en morfologie (vgL sektie 0.2.2.). 

De alternantietypen die in de volgende hoofdstukken aan de orde komen, 
zullen in toekomstig taaltheoretisch onderzoek steeds een rol kunnen blijven 
spelen. Ze zijn immers geselekteerd op hun relatie met denkbare soorten van 
(mor)fonologische regels en de mate waarin die zouden moeten worden 
aangenomen. Allereerst wordt nu, in de acht sekties van hoofdstuk óén, een 
onivangrijke groep alternanties nit het werkwoordsparadigma aangewend om 
de NGF ala Hooper 1976 te toetsen. 



1 
Altenjanties in bet werkwoords- 
paradigma 

1.1. Vokaalalternanties in het presens en het effekt van 
de themavokaal 

1.1.0. Vooraf 

Talrijk zijn de alternanties in het paradigma van de onregelniatige - waaronder 
de vanouds 'sterke' - werkwoorden in het Stellingwerfs. Het gaat hier om 
wisselingen van vokalen onderling, van schwa en 0,  van konsonanten en schwa, 
en van konsonanten en çó. In dit eerste hoofdstuk worden, zoals aangekondigd, 
diverse alternantietypen nit het genoemde paradigma aan een nadere analyse 
onderworpen ter toetsing van de NGF-voorstellen. Die zouden immers univer-
sele geldigheid hebben en moeten dus ook opgaan voor het Stellingwerfs. 

In (sub)sektie 1.1.1. worden de vokaalalternanties in het presens onder-
zocht, ni. voor een bespreking van de eigenschappen van het type regel dat deze 
wisselingen zou moeten verantwoorden. Dc werking van de desbetreffende 
(sub)regels is gekonditloneerd door de absentie van de z.g. themavokaal, d.i. in 
dii geval een 'stamvormende' schwa. (Vgl. voor de gebruikte termen ook sektie 
1.1.2.; dankzij enkele bijzondere observaties inzake het gedrag van deze 
themavokaal kan in Iaatstgenoemde sektie duidelijk gemaakt worden dat er van 
een geval van absolute neutralisatie sprake is, als gekarakteriseerd in sektie 
0.1.3.) De analyses in sektie 1.1.1. monden uit in een afwijzing van het in 
Hooper 1976:17 veronderstelde arbitraire fonologische karakter van regels die 
weliswaar op fonologisch materiaal betrekking hebben, maar slechts werkzaam 
zijn binnen een bepaald morfosyntaktisch domein (MP-regels), en tevens in een 
verwerping van de in Hooper 1976:127 ex. voorgestelde forniele weegave van 
MP-regels. 

Sektie 1.1.2. resulteert in de afwijzing van de True Generalization Condition 
(TGC), de belangrijkste NGF-konditie, die eerder werd besproken in de sekties 
0.3.1. en 032. Omdat het gehanteerde materiaal in sektie 1.1.2. op grond van 
de uitgangspunten van de NGF em een lexikale behandeling vraagt, d.w.z. om 
een opsomming van de afzonderlijke vormen van de werkwoordsstammen in 
het lexikon, moet, terwille van een adekwate beschrijving, een beroep gedaan 
worden op onderliggende vormen eindigend op schwa; welk segment zich echter 
met aan de oppervlakte manifesteei-t. Aan het aannemen van deze puur abstrakte 
schwa vail nI. niet dan met behuip van een wel erg onwaarschijnlijk middel te 
ontkomen, t.w. de aanname van tot de sterke werkwoorden beperkte, door 
negatieve regelkenmerken in het lexikon Ic veraniwoorden uitzonderingen op 
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final devoicing. Een en ander brengt met zich mee niet de door de NGF 
voorspelde distributionele, maar een generatief-procesmatige aanpak: de 
bedoelde schwa, die final devoicing voorkomt, blijkt steeds te moeten worden 
gedeleerd. Dc desbetreffende regels: deletie van de schwa-voor-vokaal en 
themavokaaldeletie zijn echter niet algenieen in de zin van de TGC, en weerleg-
gen daarmee een zeer belangrijke NGF-premisse. 

Ook overigens wordt in beide (sub)sekties geargumenteerd ten gunste van 
item-and-proces-regels, waarmee de regeltypologie van de NGF, die bier steeds 
tot het poneren van distributionele regels zen leiden, opnieuw wordt algewezen. 

Dc argumentatie ten gunste van de puur abstrakte status van de genoemde 
'themavokaal' wordt mede gevoed door de relevantie van een fonologisch 
doinein S (voor 'sentence'). De (overigens bescheiden) rol van deze eenheid in 
sektie 1.1.2. vormt een argument voor de geldigheid ervan in de zogeheten 
hierarchische fonologie, een konglomeraat van recente theorieen (als die in 
bijv. Nespor en Vogel 1986 en Selkirk 1980a)34  die aanzienlijke voordelen 
bieden in vergelijking met de syllabetheorie in de NGF. (Voor een nadere 
positiebepaling met betrekking tot de NGF vergelijke men de sekties 3.0. en 
3.1.) 

1.1.1. De wortelvokaal in de 3e pers.sg.pres. 

Aan de singularisvormen van de 3e pers.pres. van een greet aantal onregelmati-
ge werkwoorden in het Stellingwerfs valt op dat de 'wortel'35  een andere 
idinker bevat dan in de overige persoonsvormen van bet presens, in de infinitief 
en in de imperatief. Het gaat hier om werkwoorden die ook historisch gezien 
'sterk' zijn, en om een kleine groep van verba waarvan de wortel - die moet 
eindigen op /t/ of /d/ - in de 3e pers.sg.pres. (en soms ook in andere vormen) 
weliswaar een afwijkende klinker bevat, maar die, zoals in geval van (9)k, in bet 
Oergerniaans niet voor ablaut gemarkeerd waren. 

(9) 1 sg.pres. 3 sg.pres. inf. 
a.  fkilcI [ktktl [kikij] 'kijken' 
b.  Ebli:mI [bhftl [bli:bip] 'blijven' 
c.  [bhdal [IxEt] [bi:dnl 'bieden' 
d.  [slyto] [slet] [slyti] 'sluiten' 
e.  [gt:mo] [çjcft] [q:bip] 'geven' 
f.  [krupo [kroptl [krupzp] 'kruipcn' 
g.  fdu] [dot] [dü:n] 'doen' 
h.  [snu:Mo] [snoftl [snu:bip] 'snuiven' 
1. [lo:pa] 113ptl [lo:prp] 'lopen' 
j.  [lo:ta] flat] [Iztn] 'laten' 
k.  [dydo] fdrt] dyd] 'duiden' 
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De in (9) gepresenteerde gevallen vertegenwoordigen bepaalde typen vokaal-
wisseling, die zich, bij vergelijking van de alternerende presensklinkers, infor-
med laten omschrijven als gevallen van verkorting inklusief verlaging, evt. 
annex ronding, of als verlaging zonder meer. Ter illustratie van de onderschei-
den subtypen zijn in tabel 2 (p.  68) de alternanten in bet Stellingwerfs van 
Nijeberkoop in schema weergegeven. 

Algezien van enkele uitzonderlijke verba36  kunnen de vokalen van de 3e 
pers.sg.pres. worden gegenereerd met behulp van de fonologische (mineur)re-
gels in (10), hetgeen betekent dat ze door middel van procesmatige regels 
waarin de fonologische kontekst een rol speelt, worden voortgebracht. De 
desbetreffende verba zijn in het lexikon met een alfabetkenmerk gemarkeerd 
(hier: [+A1,  vgl. voor het bedoelde mechanisme bijv. Booij 1981a:54 e.v.), 
terwijl dezelfde specifikatie voorkomt in de fokus van de relevante vokaalwisse-
Iingsregels. In een tweetal gevallen moet een speciale voorziening worden 
getroffen als beschreven op p.  69. 

	

(10)a v

[<-Iang>l 

-hoog 	r c  1 

	

+gem 	/( J +kor I)+tI# 
c+rond 	1-kont 	f+verbl 

 L 50115J 

br -V 
1ahoog 	[agem 	/ 	elsewhere, +tj # 

frcigem J 	 [i-verb] 

2 [+ gem] 	[-hoog 

+A 	c-lang> 

In beide regels onder (10) kan gebruik gemaakt worden van een en dezelfde 
markering als men inderdaad een belangrijke rol toekent aan de fonologische 
kontekst. Deze behoort, wanneer van de - ook in de NGF opgenomen - else-
where condition gebruik gemaakt wordt, in geval van de minder algemene regel 
wel, maar in de meest algemene regel niet gespeciuiceerd te worden. Op gezag 
van genoemde konditie (in de versie van Kiparsky 1973b:94) wordt (10)a,b 
aldus gelezen: indien de meest specifieke variant niet van toepassing is ((10)a), 
komt de meer algemene regel aan beurt. De vishaakkonventie (vgl. bijv. Hyman 
1975:120-121) zegt dat lezingen van regels met gebruikmaking van specifikaties 
tussen vishaken ('angled brackets') plaatsvinden vOór lezingen met uitsluiting 
van die specifikaties, zodat ook 'binnen een regel' de specifieke gevallen 
voorgaan. Indien niet door subskript anders geindiceerd, noodzakelijk nI. indien 
er meer lezingen zijn dan één waarbij informatie tussen vishaken betrokken is, 
hoort de tussen vishaken vermelde informatie tot een en dezelfde lezing (vgl. 
Harms 1968:66). Omdat het materiaal tussen vishaken in (10) de stntkturele 
verandeiing specificeeti, is om redenen van ekonomie het ermee korrespon- 
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derende in de fokus weggetaten (vgl. Hyman 1975:115). De getallen in (10)b 
geven aan dat deze regel op twee afzonderlijke nivo's moet worden gelezen (de 
vierkante haken zijn hier dus gebruikt in de zin van bijv. Hyman 1975:119). 

Sommige verba lijken op het eerste gezicht de relevantie van de fonologische 
kontekst tegen te spreken. Tech vormt bijv. [sat] 'ziet' naast [sIt] 'zien' 
inderdaad een geval van verkorting en verlaging van Un hoogtegraad voor een 
konsonantkluster, terwijl [dot] 'doet' naar 'fonologische analogie' (vgl. p.  76 voor 
dit begrip) van [blu:4] - [blot] 'bloeden-bloedt' ontstaan kan zijn, of wellicht 
voortkomt nit een ouder stadium *[doxt]  (vgl. bijv. Fries [doxt]). Laatstgenoem-
de verlaging van twee hoogtegraden wordt, hoe de desbetreffende etymologie 
ook luidt, in regeltechnische S niet belemmerd, dankzij de optionaliteit van 
het voorlaatste segment in de fonologische kontekst van regel (10)a. 

De vormen [freest) 'vriest' en [kst] 'kiest' in her Stellingwerfs van Nijeber-
koop worden niet uitgesloten van de werking van (10)a wanneer onderliggend 
een wortelfinale /r/ wordt aangenomen (dat segment ill. komt o.m. in de 
preteritumvormen van 'vriezen' aan de oppervlakte). /Mi:st/ 'wijst' wordt nu 
niet tot lmoostj maar tot het grammatikale [Mtst] doordat, dankzij de onderlig-
gende wortelfinale obstruent /z/, niet (10)a maar (10)b erop aangrijpt. Thu 
echter in voldoende mate te beargunienteren zijn dat in geval van de Stelling-
werfse equivalenten van 'vriezen' en 'kiezen' Loch van een onderliggende /z/ 
sprake is, en dat lijkt niet onwaarschijnlijk, dan kan gedacht worden aan een 
deskriptie waarbij deze verba met een speciaal regelkenmerk worden gemar-
keerd om de werking van regel (10)a te kunnen ondergaan, een kenmerk dat 
ook voor zou moeten komen in de eerste term van de rechteromgeving van 
deze regel. De fonologische relevantie van het identieke verschil tussen de 
vokaal van de 3e pers.sg.pres. en /i:, u:, y, u/ vOOr /d, t/ en elders, door (10)a 
uitgedrukt, hoeft aldus niet te worden opgegeven. Ook afgezien van de kontekst 
immers drukken de alternanties (zie bijv. nogmaals tabel 2) een sterke fonologi-
sche regelniaat nit. In de NGF a la Hooper 1976 echter wordt het fonologisch 
karakter van dit type vokaalalternantie op aprioristische wijze ontkend. Deze 
'konkrete' theorie immers wijst de fonologische relevantie van alle niet-algeme-
ne regels per defmitie af (vgl. sektie 0.3.2.). In diverse studies waarin vokaalwis-
selingen soortgelijk aan de hier gereleveerde aan de orde zijn, wordt gekonklu-
deerd dat er sprake is van via-regels; vgl. voor de status van dit type niet-
algemene regel nit de NGF sektie 0.3.2. Dit oordeel echter wordt, in afwijking 
van Hooper 1976, meestal alleen geveld op grond van het improduktieve 
karakter van de alternanties in kwestie, vgl. o.m. Hoppenbrouwers 1982:42 en 
Tiersma 1980:261. In bet NGF-artefakt via-regel ontbreekt de fonologische 
kontekst, want het betreft een niet-algemene, niet-generatieve regel.37  Aldus 
wordt, nl. in die gevallen waar de fonologische kontekst (aan de oppervlakte 
aithans) geen rol zou spelen, het bestaan ontkend van positieve uitzonden'ngen 
op fonologische regels, en (daarmee) van regels met uitzonderingen. Merk 
echter op dat juist ook een 'konkrete benadering' (vgl. sektie 0.13.) niet zelden 
om een beschrijving (mede) in fonologische termen vraagt. Zn geeft Booij 
1981b als 'konkreet alternatief' voor Goyvaerts' behandeling van bet materiaal 
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in (4), sektie 0.1.3., (11) als linkeromgeving in de desbetreffende regel. De 
items waarin de progressieve assinjilatie veroorzakende slotobstruent volgens 
'konkrete fonologen' ontbreekt maar die toch progressieve assirnilatie 'veroor-
zaken', zijn met [i-A] gernarkeerd, zodat werking van de regel doorgang kan 
vinden. In het overige relevante materiaal is de gegeven fonologische kontekst 
ook inderdaad in fonetisehe zin aanwezig. Terzake van de 'devoicing' wordt dus 
steeds over alle gevallen gegeneraliseerd. 

(11) 	1-col't i 
. L- 

 
voce J ## 

+A ) 

Wanneer in regel (10)b van een ander regelkenmerk gebruik gernaakt zou 
worden dan in (10)a, Iijkt in geen van beide regels de weergave van de fonologi-
sche kontekst strikt nodig. Daarmee zou bet MP-karakter van de regels (10)a 
en b meer worden benadrukt. Dat het negeren van deze fonologische regelrnaat 
gerechtvaardigd zou zijn mag evenwel, zoals gezegd, bepaald niet op voorhand 
worden aangenomen. In de NGF-visie echter spee!t de fonologische kontekst 
slechts een rol in geval van algemene, d.w.z. alleen op fonologisch materiaal 
betrekking hebbende regels. Regels als (10)a en b zijn dan, zoals in sektie 0.3.2. 
Week, per definitie MP-regels. Voor de status van via-regels komen ze niet in 
aaninerking, gegeven Hooper's 1976:161 opvatting dat de vormen van het 
werkwoordparadigma moeten worden opgevat als 'productively related'. Booij 
1981a:140-141 nu wijst er terecht op dat, indien van toepassing, ook de fonolo-
gische kontekst in via-regels timer worden gespecificeerd, orndat daarmee een 
wetmatigheid in het taalsysteem wordt uitgedrukt. Ook de fonologische kontek-
sten in de 'MP-regels' (10)a en b drukken duidelijk een.wetrnatigheid in het 
taalsysteem nit, terwiji de betrokken woordvormen, zoals al werd opgemerkt, 
'productively related' heten. Er is dus reden urn in deze mineurregels (vgl. voor 
de term Booij 1981a:52) zéker niet van de fonologische kontekst te abstraheren. 
De gebruikmaking van her elsewhere-pñncipe, dat immers geacht wordt toe/i al in 
el/ce grammatika werkzaam te zijn, is bovendien ekononuischer dan her hanteren 
van een tweede regelkenmerk. 

Het MP-karakter van (10)a en b vloeit voort uit de beperking tot bet 
desbetreffende morfosyntaktische domein. Van een P-regel in NGF-zin kan dus 
geen sprake zijn. De tot andere syntaktische (sub)kategorieon behorende items 
waarin verlaging en/of verkorting (evt. inklusief ronding) optreedt, zijn nI. niet 
erg talrijk. Vgl. weliswaar [lLstl - [ust], [list] 'lijst', [ka:sto] - [kasln] 'kast-
kastje', rnaar naast [htjbpt] - [lo:pip] 'hij loopt - ]open (inf.)' staan 'regelmatig' 
[hLjho:pt] - [ho:pip], [h1.jM6:5nt - kO:5ci] 'hij hoopt, hopen; hij woont, wonen' 
etc. Zelfs is bet zo dat niet alle sterke verba vokaalwisseling als gevolg van de 
werking van (10) ondergaan: vgl. o.a. [Qdbliktj 'her blijkt' i.p.v. [odbltkt], [ho:lt] 
'houdt' i.p.v. *[h3lt].  Items als [btt] 'bijt (subst.)' naast [biti1 'bijten' en [htjb.t] 
'hij bijt', [sntt] 'bep. type zeis' naast [snidiJ 'snijden' en [htjsnLt] 'hij snijdt', en 
[cjrtp] 'greep (subst.)' naast [gripip] 'grijpen' en [htjqrtpt] 'hij grijpt' vormen 
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geen aanwijzing voor de werking van een algemene verkortingstendens maar 
hun vokalen moeten worden opgevat als de representanten van bet tweede deel 
van de oorspronkelijke Idg. diftong /cj/. 

Dat de regels (10)a en b zich beperken tot de hierboven aangeduide katego-
tie van verba wijst op een (oudere) interaktie van fonetisch-fonologischefaktoren 
enerzijds, en tnorfologische faktoren ande'zijds. Immers, verlaging evt. annex 
verkorting van vokalen vOór konsonantklusrers is aanvankelijk een natuurlijk 
proces (vgl. Van der Huist 1979b:34-36 en Hoppenbrouwers 1982:34-42) dat in 
principe algemeen is (Koefoed 1978:38 e.v.), aihoewel zo'n algemene fase soms 
juist wordt voorafgegaan door een proces van lexikale diffusie, al dan niet met 
inbegrip van 'tussentijdse regelformuleringen' (vgl. opnieuw Van der Huist 
1979b:ibj. Biedt de theorie van de lexikale diffusie gelegenheid morfologisering 
van fonologische regels op te vatten als een direkt resultaat en niet per defmitie 
als het in Huniboldtiaanse zin funktionele vervoig op een eens algemene P-
regel, steeds is er sprake van een regelfonnulering niede in morfosyntaktische 
tennen die zijn oorsprong vindt in een natuurlijke fonologiscbe veranderingsten-
dens. De morfologische interpretatie van de in oorsprong fonetisch-fonologi-
sche verkortings- en verlagingstendens met betrekking tot (10)a en b zal 
moeten hebben plaatsgevonden vOôr of ten tijde van bet improduktief worden 
van de desbetreffende regel38, als we ervan uit zouden mogen gaan dat er 
inderdaad éens sprake was van een algemene P-regel. De alternerende vokalen 
die in de derde pers.sg.pres. optraden werden dus opgevat als markeerders van 
die vorm. Overigens, dat er inderdaad eens sprake zou zijn geweest van een 
algemene regel lijkt tech minder aannemelijk dan de idee dat het proces van 
lexikale diffusie is blijven steken, waarbij 'tussentijds' de regels (10)a en b zijn 
geformuleerd, of evt. licht daarvan afwijkende voorstadia. In bet geval van 
sommige 'onregelmatige' verba, rd. juist die met een wortel op /d/ of /t/ (vgl. 
(12)), is er historisch gezien geen sprake van enige vokaalwisseling, in het Oerg. 
ook niet elders in het paradigma, echter precies de aanwezigheid van kiusters 
van 'sterke' konsonanten (hier /t,' + suffix-/t/; vgl. voor de kriteria bijv. Van 
der Huist 1979b:35) maakt plausibel dat het in dezen om verba gaat die in een 
natuurlijke tendens of meta-regel (vgl. voor dit begrip Van der Hulst 1978) het 
eerst en frekwentst verlaging en/of verkorting ondergaan. 

(12) flydi] - [hLjlcet], [hLjlydot} 'luiden, hij luidt' 
[sto:ot9] - [htjstot] 'stoten, hij stoot' 

De verkortings- en verlagingstendens kon bij de sterke verba gemakkelijk (vrij) 
'algemeen' worden doordat deze ook al waren gemarkeerd voor ablaut. Bij de 
zwakke verba daarentegen kregen slechts die verba een markering voor 
vokaalwisseling waarbij de verkortingstendens zich - door de sterkte van de 
volgende kluster - het eerst en wellicht het frekwentst manifesteerde. Dit 
verklaart waarom er - behalve in het Stellingwerfs ook in andere Oostneder-
landse streektalen - sprake is van vokaalalternanties bij juist déze zwakke verba. 
Aldus ontstond naast bijv. [htJl3ptl 'hij loopt' niet *chtjh3pt]  i.p.v. [htjho:ptl 'hij 
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hoopt', echter wel Ihtfit1 'hij Iuidt' naast [lyd] 'luiden'. Elders in Oost-
Nederland komen vormen voor als in (13) (vrijwel originele notatie; huen en 
niun ondergingen d-deletie): 

(13) Drents van Ruinen (Sassen 1953:117) 
huen 'hoeden' 	3e pers.sg.pres.: hot (= [ht]) 
hum 	'heten'  het (=[hct]) 
ruun 'mien'  rut (= [rat]) 
Gmnings (Ter Laan 1953:81 e.v.) 
klaiden 'Ideden' 	3e pers.sg.pres.: ldedt (= [kict]) 
loaden 'laden'  ladt 
swaiten 'zweten'  swit,swut (= fsMtt],[sMat]) 
vouden 'voeden'  vodt (= [vcet]) 

In het Stellingwerfs komt in de 3e pers.sg.pres. van deze verba alleen de mimi-
tiefvokaal voor. Blijkbaar werden deze werkwoorden in her verleden niet voor 
regels als in (10) gemarkeerd. Die gedachte althans lijkt veel meet voor de hand 
te hggen dan uit te gaan van een vroeg verlies van regels als (10)a en b. Dat 
verlies immers lijkt juist recent te zijn.39  De wisseling is tot voor kort, met 
name bij historisch sterke verba, bewaard gebleven in bijna heel het onderzoch-
te gebied. In die gevallen waarin (10)a en b in het Stellingwerfs niet optreden 
bij sterke verba zou van (late) ontlening sprake kunnen zijn, als bijv. in geval 
van [Mikp] 'wijken', [skL:] 'schijnen' en fspitvl 'spijten'. Zo heeft Sassen 1953: 
112 de indruk dat [spit 'spijten' in bet Ruinens niet een 'echt dialektwoord' is. 

Al zijn de desbetreffende verba in het lexikon gemarkeerd met in elk geval 
een alfabetkenmerk als [+A], teneinde dus de vokaalwisseling in de 3e 
pers.sg.pres. te kunnen ondergaan, daarmee is bet fonologische karalcter nog 
niet 'arbitrair' geworden, al benadrukt Hooper bij herhaling dat het fonologisch 
karakter van niet-algemene regels dat zou zijn (vgl. ook mijn sekties 0.3.1. en 
02.2.). Noemt Kiparsky 1971:634 morfologisering een gevolg van bet verlies van 
de fonologische kondities en geeft Hyman 1975:176 'telescoping' als oorzaak, 
zelfs Hooper 1976:87 e.v. wijst erop dat morfologisering heel wel kan plaatsvin-
den zonder dat er sprake is van bet verlies van de fonologische motiverende 
kontekst. Ook Wurzel 1980:444 huldigt die opvatting: '...for even a superficial 
consideration shows that evidently all processes of morphologization are more 
or less complex interactions of both phonological and morphological principles 
and developments ( ... ) it is recommendable to be careful about statements on 
'the' cause of morphologizing and, instead, to analyze and assess cases of 
morphologizing as different as possible in theft specific parameters.' Waar 
Hooper 1976:87 zelf aangeeft dat bij morfologisering de fonologische kondities 
niet verloren (hoeven te) gaan, is bet niet terecht vast te stellen dat ze na 
morfologisering arbitrair zijn geworden4O en voorts dat de desbetreffende 
neerslag van fonologisch materiaal in de synchrone grammatika in werkelijk-
heid niet door procesmatige regels aan elkaar zou worden gerelateerd, maar 
slechts door 'wisselingen', in feite zelfs door Iceuzes nit disjunktief samengestel- 

-72- 



de lexikale items (vgl. Hooper 1976, hoofdstuk 7 en 8, en mijn sekties 0.3.2. en 
0.3.3.). Het is this zaak eigenschappen van de desbetreffende regels op te 
sporen die bet fono- dan wel bet morfo!ogische karakter ervan kunnen bevesti-
gen of ontkennen. 

Met de volgende bijzonderheden de vokaa!wisselingen in het presens betreffen-
de meen ik dat enerzijds bet fonologisch karakter van de regels (10)a en b 
verder wordt beargumenteerd, en dat, als gevoig daarvan, anderzijds het strikE 
dominante morfologische karakter ervan voor zover niet afgewezen, dan toch 
sterk in twijfel getrokken moet worden. 

a. Gesteld dat de vokaa!a!ternanties niet (mede) athankelijk zouden zijn van 
de fonologiscbe kontekst, dan zou men licht analogische gelijkmakingen binnen 
hetzelfde paradigina verwachten als in geval van ablaut. Zo komen in het 
Steffingwerfs (bijv.!) in de meeste pluralisvormen van bet preteritum nit de 
vierde Masse van bet sterke werkwoord zowe! de /t:/ (aflcomstig nit bet part. 
pret.) voor als de /a/ (nit de sg.-vormen van bet preteritum). Er bestaan met 
andere woorden reeksen als [ntm:1 - [nmt] - [näm] - [näzp] - [nkip:J en 
[ntxn:1 - [nmt] - [ndm] (of soms ze!fs ook bier: [nkmj) - [nkrp] - [nkip: 
'nemen-neemt-nam-namen-genomen'. Men hoort echter ninimer (bijv.) [Lgbkf] 
'ik b!ijf' i.p.v. [Lqbli:Ma1, of [ibitbip] i.p.v. [ibli:bqij 'jij blijft'. Dergelijke 
veranderingen komen in het presens in het gebeel niet voor, althans niet in her 
dia!ekt van de oudere generaties.41  Waar de afwisselende presensvokaal in bet 
Ste!Iingwerfs van jongeren verdwijnt, is er sprake van her verlies van de 
morfonologische regels (10)a en b. 

b. Indien de vokaalwisselingen inderdaad bij voortduring Eileen maar 
morfosyntaktisch zouden funktioneren, zou men effekten van (10)a en b op 
andere items dan die met de 'juiste fonologische input' mogen verwachten, een 
input waarop eerder al dan niet een ander type vokaalwisseling van toepassing 
was. Zo zouden bijv. veranderingen van bet type [htjfraxt] 'hij vraagt' in 
*[htjfrtxt] en [btjro:kt] 'hij rookt' in *[htjrtkt]  moeten voorkomen (de ,/t/ is de 
vokaal die bet frekwentst is als afwisselende vokaal, vgl. tabe! 2, p.  68). 
Zulke geval!en van extensie evenwel treden niet op, algezien missehien van het 
type [bijicet], een vorm die voorkomt naast en ontstaan zal zijn nit [htjlydat] 'hij 
!uidt', maar m.b.t. deze alwijkende vokaal is juist een fono!ogische oorzaak te 
vermoeden (vgl. p. 80-81). 

c. Veranderingen die zich voordoen met betrekking tot de output van de 
vokaa!wisselingsregels van de 3e pers.sg.pres. - en ook aileen maar in dat geva! - 
dragen het karakter van wijzigingen in een fono!ogiscbe regel, wat men bij 
extensie van puur morfologisch materiaal niet verwacht. Deze wijzigingen, 
gereflekteerd in een geografisch kontinuUm, houden verdere ver!agingen van 
één hoogtegraad in: naast [bbS] treedt [blef] 'blijft' op, naast [xrtpj 'grijpt' [xrcp] 
(sporadisch in West-Stellingwerf: zuidelijk van de Linde, westelijk van Noord-
wolde; op ruime schaal in Noordwest-Overijssel). Veranderingen van bijv. het 
type [bltft] 'blijft' • ¶b!ccft] of • ¶bl3ftJ 'blijft' treden niet op, voor zover 
mij bekend ook elders in Oost-Nederland niet. Anders gezegd: (10)b neigt van 



verlaging met Mn naar die met twéd hoogtegraden, aithans voor zover het de 
hoogste vokalen betreft. 

In dat deel van het Stellingwerfse gebied waar /or/ niet of nauwelijks 
voorkomt treedt als afwisselende vokaal i.p.v. /cc/ /A/ op; men hoort dus Pt] 
i.p.v. [Iceti 'luidt', [fristJ i.p.v. [frcest] etc. Ongeacht de vraag welke van beide 
vokalen 'oorspronkelijk' is, is de diachroniscbe verhouding er een van slechts 
een verschil van één hoogtegraad. Kortom, het betreft ook bier een fonetiscb-
fonologische relatie. 

Eij een puur lexikale behandeling van de onregelinatige vormen van de 3e 
pers.sg.pres. zou men zich genoemde 'extra' verlagingen kunnen voorstellen als 
het gevolg van een nieuwe verkortings- en verlagingstendens voor bepaalde 
konsonanten of Idusters daarvan. Deze veronderstelling moet echter worden 
algewezen, omdat men dan eveneens veranderingen van her type [ktsto] . 
¶kcsta] 'kist', [list] 'lijst' • *[lt1 etc. zou aantreffen, wat niet het geval is. Ook 
het verdwijnen of zelfs de mogelijk totale afwezigheid in de afleiding van het 
suffix /t/ in de besproken vormen in het hierboven genoemde gebied wijst niet 
op de invloed van een sterke Iduster die nieuwe verlaging bewerkstelligt, met 
name niet in een lexikale behandeling zoals de NGF die voorstaat. (Daarin 
immers kan /t/ niet optreden als dit segment ninimer aan de oppervlakte 
verschijnt.) Eerder valt dan nog te denken aan de vomiing van een sterke 
kiuster waarvan vervolgens de /t/ weer verdwijnt, nadat her verlagende effekt is 
opgetreden. Deze opvatting zou het fonologische karakter van (10)a en b 
ondersteunen. Indien er echter inderdaad sprake zou zijn van her effekt van het 
ontstaan van sterke klusters, zou men ook *[pzkr] i.p.v. [ptkt] '(hij) pikE' ver-
wachten, en *[mckt]  i.p.v. [mtkt] '(hij) mikt'. Deze vormen nu komen niet voor. 
Blijft als reöel alternatief de verandering als regelgebonden te ziei, en wel als 
een vereenvoudiging in de fokus van (1O)b, resulterend in regel (14)42:  

(14) 	V 	 -hoog 	/ 	elsewhere, + t] # 
1 	 • 	<+gem>1 	 [+ verb] 

2 [-hoog] 	[-gem] 

	

[+A] 	 c-lang>2  

Deze regel geeft aan dat indien een vokaal I + gem] wordt, zij ook [-hoog] wordt 
en, indien van toepassing, [-lang]; wanneer een [+gem]-vokaal [-hoog] wordt, 
verandert deze, indien van toepassing, in [-lang] (bovenste lezing, d.i. nivo 1; de 
specifikaties [+A] en c-lang>2 gelden voor beide lezingen). De lezing van het 
tweede nivo bestaat erin dat een als [+gem, -boog] gespecificeerde vokaal tot 
[-gem] wordt, en, indien ze al niet kort is, [-lang]. Uit een nog eenvoudiger 
systematiek bestaat de wisseling in het presens van het dialekt van Vollenhove, 
dat eveneens tot het geografisch kontinuUm (vgl. (16), p. 75, en kaart 2, P.  19) 
kan worden gerekend. De enige vokaalwisselingsregel aldaar voor het presens 
is die in (15). 
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(15) v c-hoog>1 	/_... 
[+A] 	, J <-achter>2 

<1ang>3 J 
Dc mogelijke lezingen van (15) zijn: indien de inputvokaal [+ hoog] is verandert 
deze in [-hoog]; een achtervokaal wordt gepalataliseerd, terwiji een lange 
vokaal kort wordt (vgl. voor gebruikmaking van indices als in regel (15) Harms 
1968; vgl. ook mijn p.  67). Verlaging vindt bier in alle gevallen plants naar de 
positie [-hoog, + gem], terwijl eveneens, in geval van achtervokalen, fronting 
plaatsvindt. Deze 'morfoiogische umlaut' (te vergelijken valt ook het materiaal 
in Spa 1971) is evenals in her geval van diminuering in het Vollenhoofs waar-
schijnhjk bet relikt van een eens algemene(re) umlautregel. Het geografisch 
kontinujim illustreert de besproken vereenvoudigingen van de regels, vgl. (16) 
(en kaart 2, p.  19): 

(16) Vollenhove StJansklooster Giethoorn Wanneperveen Kalenberg 
[blef] [bId] [bit!] [bltfj,[blcf] [bltf] 
[snet] [snet] [sntt] [sntt] ,[snct] [sntt] 
[Met] [Met] [Meti [Met] [Met] 
[zep} [zctp] [zop] [zop] [sap] 
[Imp] [IMP] [lop] [lp] [lap] 

Ossenzijl Steenwijk Steggerda Nijeholtpa veftaling 
[bid] [bkfJ,[blefl [blLf],[blcf] [bltft] 'blijft' 
[sntt] [snt] [sntt] [suit] 'snijdt' 
[Met] [Met] [Meti [Met] 'weet' 
[sop] fsopMs3p] [sop],[sap] [sopt] 'zuipt' 
[lap] [lap] [lap] [lapt] 'loopt' 

De door het kontinuum gesuggereerde veranderingen worden flog aannemelij-
ker wanneer men de fonetisch-fonoiogische kondities van de vokaalwisselingen 
als reeel aanvaardt en men zich realiseert dat de vormen met /e/ en /t/ in de 
aan het Vollenhoofse grenzende dialekten beide voorkomen (vgl. (16), met 
name kolom 4 van de bovenste en kolom 2 en 3 van de onderste reeks). 
Sommige van de informanten die de desbetreffende dialekten spreken maakten 
tijdens de opnames de opmerking dat ze weliswaar de /e/-alternaut gebruiken, 
maar dat 'het eigenlijk de vorm met /ij hoort te zijn': deze traditionele vorm 
verandert voor hun gevoel in een met [e]. De regels (14) en (15) kunnen dus, 
zoals gezegd, worden opgevat als in fonologisch opzicht vereenvoudigde regels, 
en dus als regels waarin de fonologische specifikaties zeker niet arbitrair mogen 
worden genoemd. Ook als het mechanisme van regelvereenvoudiging op 
zichzelf hier of in her aigemeen op overwegende bezwaren zou stuiten (vgl. bijv. 
Van der Huist 1978:127-128, die Bever van regeluitbreiding spreekt), dan nog 
gaat het natuurlijk om een fonologische en niet om een morfologische veran-
dering binnen een mede fonologisch geaarde regel. 
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Voor de veranderingen die resulteren in (14) en (15) zijn geen nieuwe morfolo-
gische kondities aanwezig; er is dus geen direkte, morfo!ogische aanleiding tot 
de verandering. Van extensie op grand van het }Iuniboidtiaans principe lijkt 
geen sprake (vgi. voor een karakterisering van deze drijvende kracht achter 
morfologische en syntaktische veranderingen Van der Huist 1978, Koefoed 
1978 en Van Marie en Koefoed 1980-1981). Verder voorspelt bet NGF-MP-
regeimechanisme niet dat er veranderingen als beschreven n.a.v. (14) en (15) 
optreden (zie vooral p.  56-58): er is in de groep van vokalen nit het paradigina 
van de verba met /i:/ - /t/-wisseling geen alternant die de aanleiding voor 
'analogie' met de /u/ - /c/-groep zou kunnen zijn, terwiji voor extensie naar 
speciaal deze Iaatste groep, oak rekening houdend met het Humboldtiaans 
principe, geen enkele reden is, noch een 'konkreet voorbeeld' aanwijsbaar in de 
vorm van een tweetal alternerende vokalen. Nu vait er in zeker opzicht nag wel 
vast te houden aan bet idee dat de /i(:)/ - /c/-wisseling tat stand komt op 
basis van analogie. De 'proportie' /t:/ : /c/ = /i(:)/: ? kan ni. berusten op de 
fonologische overeenkomst van de eerste leden van beide termen. Men leze: 

(17) [V,-rond,+ hoog,-achter] : [V,-rond,-boog, + gem, -iang,-achterj = 
[V,-rond, + hoog,-achter : 

Een dergehjke proportie verantwoordt echter zogehetenfonologische analogie: 
vgi. Koefoed en Schuitink 1978, in welke publikatie naar Schuchardt 1885 wordt 
verwezen, in verband n!. met de betekenis van fonetische proporties voor een 
rea!istische verkiaring van de verbreiding van klankveranderingen door bet 
lexikon. 'Opperviakkig' gezien hebben we in geval van de veranderingen naar 
(14) en (15) te malken met een nogal ondoorzichtige vorm van analogie. In feite 
echter gaat het bier dus am een tegenvoorbee!d tegen de idee dat analogie puur 
gebaseerd is op apperv!akteverschijnselen die voor de taalgebruiker direkt 
spreken, en wordt 'the fundamentally grammar-based, simphficatory charakter 
of analogical change' (Kiparsky 1978:220) bevestigd. 

Of het stand houden van een fonoiogische regeimaat ais in (14) en (15) pilür 
toegeschreven moet warden aan het fona!agische deei van de SD kan warden 
betwijfeld wanneer men denkt aan Van Haeringen's (1940) gevleugeide 'taaie 
levenskracht van bet sterke werkwoord'. Het verschil in tijd bij de sterke verba 
wordt echter volgens Eeckhout 1969:22-23 voor een groat deel gedragen door 
vaste fona!ogische oppasities. (Zeer belangrijk btijkt te zijn de oppositie [-rand] 
en/of f-achterj vs. [+rond] en/of [+acbterj.) Oak in bet geval van de vakaal-
wisseiingen in de Steflingwerfse onregeimatige verba - die weliswaar betrekking 
hebben op persaan - is de konstantheid mede te verkiaren nit de vaste fonaingi-
scbe afstand en daarmee nit defonologische regel die een en ander tat uitdruk-
king brengt, eerder dan nit de ve!e distributierege!s die in de NGF benadigd 
zauden zijn voor MP-alternanties (vgl. sektie 0.3.2. en label 3, p.  114-116). 

d. In een meet recente publikatie merkt Bybee 1980a:171-172 op grand van 
haar anderzoek naar stanialternanties in een grate groep van talen op, dat in 
geen van de relevante systemen stamalternantie bleek te karresponderen met 
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persoon, en ze vervo!gt: 'It should be noted that not all verb stem alternations 
are the result of morphophonemic change. Their original source is, of course, 
phonetic change. If the phonetic change is conditioned by the phonological 
properties of the tense marker, then the alternation will, from its beginning, 
correspond to a tense category, and morphologically conditioned change need 
not be involved. Thus some stem alternations found may have a purely phonetic 
source and are therefore irrelevant to the study of morphophonemic change.' 
De her besproken alternantie korrespondeert wél met persoon, en, wat veel 
belangrijker is: terwij! de oorsprong ervan ongetwijfeld van fonetische aard is, is 
het volstrekt onduidelijk wanneer de 'stap' gemaakt wordt naar een morfonolo-
gische regel, kortoin, wanneer er van morfonologische verandering sprake is. 
Wellicht wil Hooper zeggen dat de door haar bedoelde regel alleen fonologisch 
gekonditioneerd is en niet tevens morfosyntaktisch, maar dat is, als een regel 
fonologisch algemeen is en ook in bepaalde morfosyntaktische konteksten 
speelt, niet nit te maken (vgl. mijn p. 58-60). In geval van de regels (10)a en b nu 
is evenmin nit te maken of de fonologische kontekst of de morfosyntaktische 
kontekst de alternantie bewerkstelligt, want ze impliceren elkaar; alleen de 
aanwezigheid van het kenmerk [+ A] is van doorslaggevend belang. Daar regels 
als (10)a en b gezien moeten worden als alternanties met oorspronkeijk slechts 
fonetische kondities - mede veroorzaakt door de aanwezighcid van een bepaald 
suffix - kan worden volgehouden dat het fonologisch karakter zelfs primair is, 
immers, '...morphologically conditioned change need not be involved'. 

Zolang het morfologische karakter niet overduidelijk blijkt - bijv. nit de 
extensie van regels als (10)a en b naar items die deze niet door fonologische 
oorzaken kunnen ondergaan, in dit geval overigens nauwelijks denkbaar - is het 
onjuist out regels die deelnemen aan een MP-altemantie en fonologisch niet-
algemeen zijn bij voorbaat als MP-regels te bestempelen. In die Stellingwerfse 
dialekten waar het suffix /t/ aanwezig is bij vokaalwisseling is er geen aanwij-
zing dat de alternerende vokaal ook de funktie heeft van morfosyntaktische 
markeerder, met andere woorden dat de afwijkende vokaal inderdaad ook, 
evenals het suffix /t/, wordt opgevat als 'betekenisdrager' van de notie 3e 
pers.sg.pres. In die Stellingwerfse dialekten waarin /t/ niet aan de oppervlakte 
verschijnt bij vokaalwisseling in het presens is daarentegen eerder aan te nemen 
dat er van een (mede-)morfosyntaktische regel sprake is. In die dialekten 
waarin verlies van regels als (10)a en b optreedt, vgl. (18)a en b (p.  78), is niet 
duidelijk of dat door het streven naar formele of naar funktionele ekonomie 
gemotiveerd is (of zelfs enkel en alleen maar door de 'invloed van het Neder-
lands'; vgl. Bloemhoff 1980d:221-224). De situatie in dialektgebied c in (18) dus 
is de enige waarin waarschijnlijk van een werkelijk morfologische konditie 
sprake is, al zien we in veel Oostnederlandse en in alle Stellingwerfse dialek-
ten slechts zeer zelden uitbreiding naar de andere vormen van het werkwoord. 
(De afwijkende klinker in 2 sg.pres. die niet in het Stellingwerfs voorkomt maar 
wel in o.m. het Gronings, zie bijv. Ter Laan 1953 en Reker 1989, treedt op voor 
een sterk kiuster ontstaan door aanhechting van het suffix /st/.) Juist op grond 
van morfologische veranderingstendenzen zouden we die in grote getale mogen 
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verwachten (immers, door verlies van /t/ zou de alternerende vokaal allicht een 
duidelijk(er) morfologische valentie kunnen krijgen).43  

(18)a b c 
Stellingwerfs van Stellingwerfs van Stellingwerfs van 
Oost-Stellingwerf Wolvega en naaste zuidwestelijk West- 
en West-Steliingwerf omgeving Stellingwerf en de 
minus het gebied ge- Kop van Overijssel 
noemd onder b en c 
[Markt] [Markt] fMa:rk 	'werkt' 
Iqrtpt] [xript] [xttpj 	'grijpt' 
[Iat] [13:t] [lat] 	'laat' 
[bptj [Io:pt] [13p] 	'Ioopt' 

e. Ook het felt dat de vokaalalternanties in verba als [1yd] 'luiden', [sto:otv] 
'stoten' bij extensie door het werkwoordsparadigma zich het eerst richten op 
het part.pret. (vgl. [icet]  of [LatJ i.p.v. [Iydat] 'geluid'), terwiji de alternerende 
vokaal zich vervolgens pas in de overige preteritale vormen vertoont (vgl. 
[Icedo] of [kd1 i.p.v. fIydQ] of [lydodo] 'luidde', [1cediI  of [1Ad1] i.p.v. [lydiJ 
'luidden') duidt op een belangrijke plaats van fonetisch-fonologische faktoren: 
het part.-suffix /d/ (fonetisch [t]) zal dezelfde invloed hebben gehad als het 
fonetisch identieke van de derde pers.sg.prm44  Dew observatie volgt uit 
waarnemingen in vooral oostelijk Stellingwerfs, waarin de aanwezigheid van 
vokaalalternantie bij bedoelde verba in het pret. die in 't pa#.pret. impliceert, 
echter niet andersom. 

Daarentegen hebben, afgezien van het feit dat ze met aan de eis van de 
deskriptieve adekwaatheid voldoen (vgl. p.  103-104 en sektie 13.1 de in de NGF 
gehanteerde (MP)-distributieregels nauwelijks voorspellende waarde met betrek-
king tot bepaalde al dan met analogisc/z te noemen veranderingen.45  Men 
verge!ijke (19), die een van de subtypes van vokaalalternantie door (10)a 
uitgedrukt op NGF-wijze vertegenwoordigt, en (20), de NGF-beregeling van de 
met (19) korresponderende alternantie in o.m. het Vollenhoofs (vg!. p. 74-75): 

	

(19) (t 	 (3  c sg.pres. 
. 	/pret. 

1. i(:)) 	. ie)/elsewhere 

	

(20)c 	(c/3 sg.pres. 

	

U 	-. c U/pitt. 
1. i(:)) 	i(:)/elsewhere 

Deze regels distribueren de vokalen die, op 'disjunkte wijze' gerepresenteerd, 
tezamen in óén lexikaai item aanwezig worden geacht. Delexikale representatie 
van bij MP-regels betrokken items is dus meerledig overeenkomstig de aan de 
alternantie deelnemende segmenten (vgl. sektie 0.3.3.). Regel (20) nu is met 



simpeler dan (19), hoewel bet Vollenhoofse mechanisme alleen al gezien de 
output: [cc] of [c], en ook blijkens (15) vs. (14), duidelijk eenvoudiger is dan in 
de verwante Stellingwerfse dialekten. Ook kan een lexikale representatie met 
een vokaalopsomming als in een verbum van het type [qubipl 'geven', vgl. (21), 
geldig voor vele idiolekten in Noordwest-Overijssel en ook in West-Stelling-
werf, geen verandering in de richting van (15) c.q. (20) motiveren. 

	

(21)c 	 c/3 sg.pres. 

	

a 	. J a/pret.sg. 

	

a: 	) a:/pret.plur.  

Lc/elsewhere 

Regels van het type (19)-(21) noch de lexikale wergave die als 'samengesteld', 
'bij wijze van opsomming' wordt gezien (afleiding in eigenlijke zin is dus niet 
aan de orde) geven aanleiding tot veranderingen als hierboven geobserveerd 
(vgl. p. 74-75). Voor een verkiaring van zulke veranderingen moet veeleer 
worden gedacht aan de invloed van fonologische proporties (vgl. p.  76) en/of 
aan regelvereenvoudiging (vgl. p. 74). Distributieregels als (19)-(21) voorspel-
len niet de richting waarin 'analogische verandering' optreedt; proporties 
daarentegen geven meestal een relatie tussen basis- en afgeleide vorm weer (zie 
ook de sekties 0.4., 1.3. en 1.8.), of; in termen van Kurylowicz 1956, tussen 
'forme de fondation' en 'forme fondée': 'In this way, analogical proportions 
come look in some ways rather like the rules of a generative grammar.' (Kipar-
sky 1978:220). 

Veranderingen uitgedrukt door het verschil tussen (10)b, (14) en (15) 
worden niet alleen met behuip van distributieregels niet voorspeld, maar deze 
NGF-regels kunnen de veranderingen zelfs niet als vereenvoudigingen kenmer-
ken. Integendeel, er ontstaan vaak méér distributieregels. Immers, de verander-
de lexikale ingangen vallen niet sanien met bestaande, alleen a! doordat de 
vokaal van de infinitief dezelfde blijft. Kortom, de wijzigingen die zich met 
betrekking tot de alternerende vokaal van de 3e pers.sg.pres. voltrekken duiden 
eerder op een fono!ogisch proces dan op een morfosyntaktisch gemotiveerde 
verandering van MP-regels c.q. op een door de interne samenstelling van 
lexikaal disjunkte items gemotiveerde leveling. 

f. Het voorgaande argument geldt evenzeer voor veranderingen van de 
derde pers.sg.pres. die direkt te maken hebben met de aard van de volgkonso-
nant. Waar bijv. de dialekten van Vollenhove en St. Jansklooster (zowel als het 
Drents van Ruinen, vgl. Sassen 1953) in de derde pers.sg.pres. van vliegen [cc] 
kennen, overeenkomstig de andere verba van klasse 2, hebben de meeste 
dialekten van Oost- en West-Steliingwerf zowel als van de Kop van Overijssel in 
dit werlcwoord de vokaal [L]. Deze 'klasseverhuizing' (Sassen 1953:308) kan 
moeilijk morfologisch gemotiveerd zijn of veroorzaalct door bet karakter van de 
lexikaal disjunkte samenstelling. Immers, de klinkers van het pret. en het 
part.pret. blijven dezelfde, alleen in bet presens (3 sg.) sluit [ffi:qgj] 'vliegen' zich 
aan bij [mi:gJ 'urineren' (met de vorm [mtxt], 3 sg.) uit de eerste klasse. 
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De eerder genoemde fonologische proportie zal hier welllcht een rol spelen, 
maar zeker ook de fonologische kontekst: bet zijn ni. overigens vooral koronale 
explosieven in de omgeving waarvan de afwisselende [rj optreedt (vgl. ook 
(1O)a, p.  67), terwijl in vilegen de recbteromgeving, als bij [mi:g], het segment 
/q/ bevat. Opnieuw is dus een aanwijzing verkregen voor de fonologische aard 
van (de kontekst in) regels als (10)a en b, win een procesniatige afleiding 
suggereeil. 

Met betrekking tot de ablautregels voor bet sterke verbum zijn soortgelijke 
voorbeelden voorhanden: in Steggerda komen de vormen [krax] en [kraqp 
voor (1,3 sg. vs. de overige vormen van bet pret. van [krigp] 'krijgen'), terwiji bet 
part.pret. [bcqjj] luidt. Deze preteritale vormen met [a]  zullen zijn ontstaan 
naar het 'fonologische voorbeeld' van klasse 5, vgl. 'zien', 'liggen'; 1,3 sg.pret. 
[sax], flax], en plur.pret. [sag], [lagjj] (inklusief 2e pers.sg.). Zo ook valt in het 
Stellingwerfs van Nijeberkoop 'strijken' zowel onder Masse 1 als onder klasse 2, 
vgl. tabel 3, p.  114-116. En dat in het Stellingwerfs het van origine zwakke 
'scbroeven' algemeen tot de tweede Masse behoort, kan alleen door een 
procesmatige regel worden verklaard die ook werkt in geval van o.m. [stu:brp] 
'stuiven', niet door distributiefenomenen. 

g. De relatie tussen de vokaalwisseling en bet at dan niet optreden van de z.g. 
themavokaal suggereert eveneens een sterk fonologisch karakter van de vokaal-
alternantieregels (lO)a en b. In de zwakke verba met vokaalwisseling in het 
presens als flyd] 'luiden' manifesteert zich alleen een afwisselende vokaal, 
indien de themavokaal (her: schwa; in sektie 1.1.2. volgt een uitvoerige 
behandeling) afwezig is. Vergelijk bijv. nit het Stellingwerfs van Makkinga en 
Nijeberkoop (22): 

	

(22) [tklydo] 	- [htjlcet], [htjlydot] 'ik luid-hij Iuidt' 
[tqbodydo] - [hLjb3&rt], [htjb3dydot} 'ik beduid-hij beduidt' 

	

[tqbixl] 	- [htjlxet], niet *[hL.ibi.Aorl  'ik bied-bij biedt' 

Indien in de derde persoon schwa afwezig is, treedt bij de oudere en oudste 
generaties vokaalwisseling op: themavokaaldeletie ixnpliceert vokaalverande-
ring. Dit geldt ook ten aanzien van her optreden van de alternerende vokaal in 
her part.pret. Wanneer zich dus de fonologische kontekst als bescbreven in 
(10)a, b voordoet, in sommige verba dus na schwa-deletie, treedt de desbetref-
fende vokaalwisseling op. Dat de betrokken verba van bet type [lyd 'luiden' in 
geval van vokaalwisseling in hun geheel 'athematiscb' zouden zijn, is nauwelijks 
aannemelijk. Zo komen in dorpen als Nijeholtpa, Steggerda en Focbteloo (vgl. 
kaart 2, p.  19) naast [lAt], [lwt] 'luidt' en [betlAt] of fhctltt] 'beeft geluid' ook 
preterita als flythdo] 'luidde' voor, en, evenals op mime schaal elders, part.pret. 
als [lydat] '(heeft) geluid'. Het lijkt dus in geval van het optreden van (10)a bij 
verba als [lydi] 'luiden' etc. minder plausibel van lexikale vormen zonder schwa 
nit te gaan, dan deletie van de schwa gevolgd door de werking van (10)a aan te 
nemen. Daarmee is het fonologisch karakter van (1O)a en b opnieuw nadrukke-
lijk verondersteld, temeer daar vormen met themavokaal en een vokaal 



afwijkend van die van de infinitief ook bij herhaald navragen niet werden 
gesignaleerd. 

It. Ter afsluiting van deze sektie: de verandering van de situatie met de 
alternanten /iQ/ - /t/ en /u/ - /c/ naar een situatie met alleen /iQ/, /u/ 
- /c/ vaiL in sommige dialekten (vgl. (16), p. 75) samen met een verandering 
van de alternantie /u(:)/ - /o/ in /u(:)/ - /o/ (in het Vollenhoofs ontstond, 
zoals Meek, zelfs [ce] in p!aats van [3]). Het is duidelijk dat dergelijke verande-
ringen beter door middel van één regel kunnen worden verantwoord dan dat 
zulke identieke wijzigingen worden beschreven door middei van veranderingen 
in twee verschiilende distributieregeis, waaronder (20): 1) omdat distributiere-
gels her niet motiverend kunnen werken, procesmatige regels daarentegen we!: 
het betreft hier overeenkomstige hoge basisvokalen en een output die eveneens 
als [-hoog, + gem] is gespecificeerd; 2) om redenen van forme!e eenvoud: de 
distributieregels immers kunnen die hier niet uitdrukken, regels als (10)a b en 
(14) kunnen dat wel. Dialekten met alleen de eerstgenoemde verandering 
kennen een specifikatie <-achter>1 in de input van regel (14), in de diaiekten 
waarin beide wijzigingen zijn opgetreden, is die bijzonderheid verloren gegaan; 
en 3) omdat de veranderingen waarschijn!ijk delen van één proces zijn. Ze 
treden in elk geval niet onathankeiijk van e!kaar op: de hoogste (van de voor en 
achter-) vokalen worden, samen, en zij alleen, in plaats van één, twéé graden 
lager. Vergehjk voor een derge!ijke redenering, met betrekking dus tot het 
zoveel mogelijk in één regel samenvatten van fonologische veranderingen, Van 
Marie 1975-1976a:27-28. De wederzijdse afhankelijkheid blijkt ook nit het feit 
dat verlaging van achtervokalen met twee graden deze!fde verlaging van 
voorvokalen imp!iceert, echter niet omgekeerd (vgl. (16), p.  75). 

Nu hoeven natuuriijk fonologische veranderingen niet per se een aan die 
veranderingen identieke fonologische neersiag in de synchrone grammatika te 
hebben, maar dat is geheel iets anders dan het fonologische karakter van 
bepaalde wetmatigheden te ontkennen indien er ook niet-fonologische faktoren 
in het geding zijn. Dit iaatste echter wordt nu juist door de premissen in de 
NGF 'algedwongen'. Zolang het resultaat van de genoemde veranderingen 
geen eigenschappen vertoont die in tegengesteide richting wijzen, hoeft het 
fonologische karakter van de synchrone reflex in regels als (10)a, b, (14) en (15) 
niet direkt te worden betwijfe!d, Iaat staan op voorhand afgewezen. 

Roewel de in deze sektie besproken alternanties in de NGF-opvatting dus 
door MP-regels moeten worden verantwoord, omdat P-regels in deze theorie 
immers alleen in fonetisch-fonologische termen kunnen worden beschreven 
(vg!. nogmaals sektie 0.3.1. en 0.3.2.) ondersteunt de argumentatie onder a t/m 
h hierboven het fonologische karakter van de desbetreffende regels. Dit 
weeriegt de NGF-rege!typologie, omdat deze immers fonologische eigenschap-
pen van MP-regels als irrelevant karakteriseert. Eveneens lcwam tot uitdruk-
king dat als gevoig van de formulering van NGF-MP-regels deze theorie de 
fonologisch geaarde veranderingen St adekwaat beschrijft, en dat het NGF-
rege!apparaat de bedoelde veranderingen voorspelt noch verklaart. 
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Een interessant fenomeen bleek de schwa in bijv. [htjlydot] 'hij luidt' naast 
[htjlcetj (idem). Dc argumentatie ten gunste van de aanwezigheid in puur 
abstrakte zin van deze 'themavokaal' in de lexikale representatie van vele verba 
in het Stellingwerfs vormt het zwaartepunt van de volgende sektie. Aan de hand 
van de aangedragen evidentie ni. kan een zeer belangrijke intentie van de NGF: 
een verbod op absolute neutralisatie (vgl. de sekties 0.3.1. en 0.3.2.) worden 
verworpen. 

1.1.2. Over absolute neutralisatie van de themavokaal in het paradigma van 
het sterke werkwoord 

In deze sektie worden enkele observaties besproken die wijzen op de aanwezig-
heid van een schwa die direkt volgt op de wortel (vgl. noot 35) van het sterke 
werkwoord (voortaan ook: themavokaal). Dit segment echter treedt in sommige 
Stellingwerfse dialekten al/den op in de lexikale, onderliende vorm en in geen der 
oppervlaktevormen. Er is in dat geval sprake van absolute neutralisatie. Omdat 
echter in bepaalde (aangedragen) gevallen in redeijkheid aan de volledige 
abstraktheid van genoemd segment zou kunnen worden getwijfeld, wordt de 
bewijsvoering vervolgens toegespitst op materiaal nit sommige Stellingwerfse 
dialekten dat góén ruimte laat voor onzekerheid. In het paradigma van de 
desbetreffende verba nl. komt nimmer enige schwa aan de oppervlakte, terwijl 
toch bepaalde verschijnselen wijzen op de 'onderliggende' aanwezigheid ervan, 
dat wil zeggen op een vroege rol van genoemde themavokaal in de derivatie. 
Met de argumentatie voor de aanwezigheid van die vokaal wordt een hoofdpre-
misse nit de NGF weerlegd, nl. dat absolute neutralisatie dient te worden 
uitgesloten. Daarmee is de True Generalization Condition (bij a&orting TGC; 
vgl. sektie 0.3.1.) gefalsifleerd. 

De dist,ibutionele aanpak van de NOF- waar deze theorie i.v.m. het niet 
algemeen zijn van de besproken regels om vraagt - biedt geen uitzicht op een 
verk/aring voor een aantal frappante uitzonderingen op de even a/s in het Neder-
lands overigens ook in her Stellingwerfs algemene regel van final devoicing. Een 
SGF-aanpak, waarin gebruik gemaakt wordt van de genoemde, puur abstrakte 
themavokaal doet dat joist wel, reden om de NGF-uitgangspunten af te wijzen. 
Bovendien is er, indien aan een distributionele (NGF-)aanpak de voorkeur zon 
worden gegeven, opmerkelijk genoeg nog meer reden voor het accepteren van 
het bovengenoemde geval van absolute neutralisatie. Hoewel de NGF absolute 
neutralisatie verbiedt, blijkt haar distributionele aanpak id. minder twijfel op te 
roepen met betrekking tot de puur abstrakte status van bedoelde schwa dan de 
artefakten van deze theorie juist doen verwachten. 

De ook nit de traditionele historische taalkunde bekende, in dit geval 
absoluut geneutraliseerde stain (= 'thema')-vormende vokaal heet hier in na-
volging van Zonneveld 1981-1982 themavokaal. Het gaat in dezen om een suffix 
dat in het Jdg. al aan de wortel (vgl. noot 35) was toegevoegd; de vokaalkwaliteit 
ervan karakteriseerde de desbetreffende (sub)klasse (vgl. bijv. Schonfeld 19708: 
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162). Het Oerg. kende bovendien enkele vokalen die als stamsuffix optraden in 
vele zwakke verba (vgl. bijv. Braune 1966:100,109) en die ook als themavokaal 
kunnen worden opgevat. De themavokaal in het Stellingwerfs zowel als in her 
Nederlands betreft dus een schwa die ontstond door reduktie van de diverse 
Oerg. vokalen (in dit geval dus de 'themavokalen') in minder beklemtoonde 
syllabe, en wel in de Oudsaksische c.q. de On!. periode. Is er volgens Zonneveld 
ib. in het Nederlands sprake van een themavokaal die afwezig is in het sterke en 
aanwezig in her zwakke werkwoord, reden voor zijn konk!usie 'ablaut is niet-
thematisch', in het Stellingwerfs is de themavokaal ook in het geval van de 
sterke verba aanwezig, maar her gedrag ervan is anders dan bij de zwakke. 

De hierboven bedoe!de verschijnse!en laten zich als volgt beschrijven en 
analyseren. Wanneer in het Stellingwerfs een stemloze kontinuante slotob-
struent direkt gevolgd wordt door een vokaal treedt voicing van die konsonant 
op, vg!. (23)a,b, ook wanneer datsegment her resu!taat is van de regel final 
devoicing, zoals in geval van (23)c,d.'° In andere omstandigheden, dus voor een 
pauze of voor een konsonant b!ijft voicing achterwege (afgezien van regressieve 
assimilatie van stem, die rd. optreedt indien een stemhebbende obstruent volgt). 

(23)a [kmozal'mttl "k Moest wel nice', maar: [ukmoj 'als ik incest' 
b [hcjdoft2pcti7J 'Heb je de vis opgegeten', 

maar: [bciktofisj 'gebakken vis' 
c [maydohontasli:vafskknl 'Mag de hond de opschep!epel aflikken?' 

(ook: [maydohontosli:MofskkpJ), maar: f5ijqro:atosli:f] 
d fnoolJ 'nog al/wel', maar: E3kna2cI 'ook nog' 

Ook in het geval van een wortelfinale /d/ treedt in de eerste en derde 
pers.sg.pret. van het sterke werkwoord bij veel sprekers in Oost- en West-
Stellingwerf de stemhebbende variant op indien onmiddellijk een vokaal volgt, 
vg!. (24)-(26), echter nu optionee!. Vgl. ter illustratie kaart 3, p.  84. Onderlig-
gend eindigt boot in het Stellingwerfs op /t/, hoed daarentegen op /d/, evenals, 
althans in de meeste idiolekten in Oost- en West-Stellingwerf, de Stellingwerfse 
vorm van sloot (met de meervoudsvorm [slo:dn]). Indien nu zo'n item nit een 
ándere syntaktische klasse dan die van het verbum eindigt op /d/ en direkt 
wordt gevolgd door een vokaal, dan wordt final devoicing nimmer teniet 
gedaan, vg!. (27)a-d (finale /t/ worth niet tot [d], vgl. (27)e-0. Daarom zal er, 
anders dan in (23), in geval van bijv. (25)b en (26)b geen sprake zijn van de 
werking van een voicingsregel. Met deze 'uitzonderingen' op final devoicing 
wijkt her Stellingwerfs af van het Nederlands, in welke taal iinmers deze regel 
volstrekt algemeen is. 

(24)a [tçjbi:dQJ 'ik bied' 
b ftgbttj 'ik hood' 
c fhi.jbet 'hij biedt' 
d [hLjbA:t]  'hij bood' 
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Kaan 3. De (lzeznavokaal in enkele vonnen van her sterke werkwoord (1). 
® [bi:d5m]'bood hem' (1, 3 sg.pret.); [bA:dok] 'bood ook' (1, 3 sg.pret.) 

(in isolatie of voor konsonant) [bA:d] 'bood' (3 sg.pret.); [redo] 'reed', 
sg.pret. 
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(25)a [tgbt:tokgkud '1k hood ook een keer' (met ELI  uit /bA:tok/) 
b [lgbA:dokflkuor] '1k hood ook een keer' (met [d] uit /bA:dook/) 

(26)a [htjbA:t5mtomtn] 'Hij hood hem te weinig' (met ELI uit /bA:tam/) 
b [hLjbA:d5mtomtn] 'Hij hood hem te weinig' (met [d] nit /bt:doom/) 

(27)a [hcjdQslo:otcilytmtjt] 'Heb je de sloot al uitgemaaid?' 
b *[hc  Ioslo:odalytmtjt] (idem) 
c [hcjdohu:tcilop] 'Heb je de hoed at op?' 
d [hcjdahu:dcilop] (idem) 
e [hcjdibo:toks1:n] 'Heb je die boot ook gezien?' 
f *[hcjdjho:odoksr.nI  (idem) 

Een alleszins aannemelijke verkiaring voor wat oppervlalddg gezien slechts een 
verschil in bereik van de regel final devoicing is (dus m.b.t. de [d] in [bA:dSm] 
'bood hem' etc.), biedt de in de vorige sektie al gemntroduceerde onderliggende, 
'stanivormende' themavokaal bij sterke zowel als zwakke verba (vgl. p.  82-83). 
Anders dan in geval van het sterke werkwoord (maar zie p.  88-90 en 95 e.v.) 
verschijnt dat segment in bet paradigma van de zwakke verba met een wortelfi-
nale /b/ en /d/ ook werkelijk aan de oppervlakte, iii. voor de suffixen /t/ en 
/d/ (vgl. voor de schwa in 1 sg. pres. p.  88 e.v.). Beschouw eerst de voorbeel-
den van Iaatstgenoemde groepen in (28): 

(28)a [tklydo] '1k luid' 
Ei1ydI 'jij luidt' 
[htjlydot] 'hij luidt' 
[Mtjtyd] 'wij luiden' 
UtmIydcI 'jullie luiden' 
[stjlyd 'zij luiden' 

b [tklydoth] '1k luidde' 
[ilyd9] 'jij luidde' 
[htjlyd3da] 'hij luidde' 
[MtjIyd1 'wij luidden' 
fJtm1yd] 'juffie luidden' 
EstiIydI 'zij luidden' 

[tkrcibo] '1k krab' 
fikrabqi] 'jij krabt' 
EhtikrabtI 'hij krabt' 
[Mtjkrubip] 'wij krabben' 
[jtmkrobipl 'jullie krabben' 
[stjkrabip] 'zij krabben' 
Etkrab2dol '1k krabde' 
[ikrabdç] 'jij krabde' 
[htikrabb] 'Iiij krabde' 
[MtjkrQbdv] 'wij krabden' 
Utmkrob2dv] 'julie krabden' 
[stjkrubod] 'zij krabden' 

Het verschijnen van de themavokaal (schwa) in de verleden tijd van het para-
digma van het zwakke werkwoord vóOr het suffix /do/ werd door mij genoteerd 
in de dorpen Blesdijke, Nijeholtpa, Oldehoitpa, Steggerda en Fochteloo, en 
eveneens in een zevental plaatsen in Noordwest-Overijssel, vgl. kaart 4, p. 86. 
Sommige informanten twijfelden eraan of deze schwa niet ook voorkomt na 
/d/ in de 2e pers.sg.pret. en in de vormen van de plur.pret. Voor het vervoig 
van het betoog echter is dat niet van doorsiaggevend belang. In de niet genoem-
de plaatsen komt in het preterituni van de zwakke verba met wortel op /d/ 
geen themavokaal aan de oppervlakte. Wanneer de wortel op /b/ uitgaat treedt 
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Kiwi 4. De themayokaal in hetpret van het onregebnazige zwakke [lyd] 'luiden'. 
[Iydocb] i.p.v. of naast [IydJ 'luidde', elders I lyd. 
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schwa in bijna alle dialekten van de oudere generaties op, en dan geheel volgens 
de rechter kolom in (28). Schwa na /h,d/ in de derde pers.sg.pres. komt in bet 
gehele gebied zo goed als algemeen voor. 

De themavokaal is this behalve in het zwakke ook in het sterke en onregelmati-
ge zwakke vethum aanwezig d.w.z. op z'n minst 'onderliend De aanwezigheid 
van dit segment verklaart de genoemde uitzond.eringen op final devoicing, [d] 
immers neemt niet een syllabefinale maar een initiele positie in, nL die vóór de 
themavokaal. Deze vokaal wordt in allepositiesgedeleerd, afgezien van enkele, in 
het volgende te noemen bijzondere gevallen. Ook in taathistorisch opzicht is er 
grond om een themavokaal aan te nemen, in zwakke zowel als in sterke verba. 
In het Oerg. bestond nI. een korrelaat in de vorm van meerdere niet-geredu-
ceerde vokalen (vgl. p.  82-83). Dat er inderdaad een themavokaal schwa in bet 
spel is (die, zoals gezegd, samen met de wortel de stam van bet verburn vormt) 
en niet van een ander segment, wordt bier onder a t/m f aannemelijk gemaakt. 

a. Dat er in de derde pers.sg.pres. inderdaad van een stamvomiend element 
schwa sprake is en niet van het eerste segment van een suffix /ot/, volgt nit de 
observatie dat /at/ nimmer 'NJ vergissing' aan de wortel van een sterk werk-
woord wordt gehecht. Daar komt bij dat er in plaats van twee maar liefst vier 
suffixen zouden moeten worden onderseheiden, nI. /ot/, /t/, /do/ en /o4o/ 
(de laatste twee voor 1,3 sg.pret.). 

b. Een funktionele verklaring ten gunste van een tweetal extra suffixen die 
de herkenbaarheid van stam en uitgang handhaven c.q. uitbreiden: /ot/ en 
/oda/ dan wel ten gunste van de invoeging van /o/  voor /t/, /do/ lijkt bier 
niet op z'n plaats. Na een wortelfinale /t/ nI. ontbreekt schwa (+/t/) juist 
steeds in het werkwoordsparadigma (vgl. [hi:tI 'beet' en niet *[hi:tat]),  terwiji 
ook de alternanten van de 2e pers.sg.pret. en van de pluralia pret. in (28)b in 
strijd zijn met bedoelde funktionele grondslag: in [lyd] (pret.) is funktionele 
schwa nodig, in [krabodo] juist niet. In alle gevallen waarin homonymic kan 
ontstaan: I1ydi] (pres.) vs. [lyd] (pret), [lydo] (pres.) vs. [lydo (pret.) zou 
men juist behoud c.q. uitbreiding van het domein van het 'suffix' /odo/ verwach-
ten. En waar /t/ niet 'herkend' kan worden zou men juist bandhaving c.q. 
extensie van /ot/ verwachten (vgl. (28)a). Het tegendeel ether blijkt het geval 
te zijn. Vormen als in de reehterkolom van (28) die niet vatbaar zijn voor 
homonymic - die ni. in de linkerkolom optreedt waar de stamvormende schwa 
verdwijnt of is verdwenen, afgezien van 3 sg. - zijn daarentegen, zoals gezegd, 
algemeen. In Oost- en West-Stellingwerf zijn vormen met (oppervlakte-)thema-
vokaal na /d/ anders dan in 3 sg.pres. nogal zeldzaam, en ze zijn in die gemeen-
ten duidelijk aan het verdwijnen (vgl. kaart 3, p.  84, kaart 4, p. 86 en kaart 5, p. 
89): /ot/ na /d,b/ in bet paradigma van bet zwakke en onregelmatige werk-
woord is weliswaar vrij algemeen maar lijkt, hoofdzakelijk indien /d/ vooraf-
gaat, op z'n retour, terwiji in dat geval juist de uitgang niet meer hoothaar is. 

c. De claim dat de themavokaal stamvormend element is bij de overgrote 
meerderbeid van verba en dat themavokaaldeletie deze schwa steeds deleert 
bebalve na /b/ en /d/, heeft bet deskriptieve voordeel dat deze regel kan 
worden ondergebracht in een generatiserende regel die ook de slot-schwa van 
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bet grondwoord wegneemt in het proces van diminuering zoals dat wordt 
beschreven in de sekties 2.1.1. en 2.1.2. Dit duidt op een wel zeer algemeen 
fonologisch proces van 'schwaverlies' na segmenten anders dan /b,d/, te 
verantwoorden door (29). De SGF vraagt om redenen van eenvoud en alge-
meenheid de genoemde verschijnselen in één generatieve regel uit te drukken 
(het label s staat voor 'zwakke syllabe'). 

(29) 	hoog 	-. 0/ri-anti 	_) 
+mid 	. [+kont] 	S 	f Cbrb
+ achter 	¼. [-stem]) 	 thf

Lrond
+dim] 

d. Het zou dus, in de gevolgde Iijn doorredenerend, de genoemde themavo-
kaal kunnen zijn die in veel Stellingwerfse dialekten 'aan de oppervlakte' komt 
in de imperatief, d.w.z. uitsluitend na /d/ en/of /b/, vgl. (30) (wat impliceert 
dat deze vokaal inderdaad steeds gedeleerd moet worden in de 3e pers.sg.pres. 
van het sterke werkwoord, vgl. sektie 1.1.1., p.  80). 

(30)a [bi:domaros] vs. [ixet] Tied maar eens, biedt' 
[sni4janittnaftqfsJ vs. [sntt] 'Snij je niet in je singers, snijdt' 

b fkrabonitso:J vs. ikral I 'Krab niet zo!, krabt' 
[cjdifadcqol vs. [cjdotj 'Eg jij vandaag, egt' 

c ilo:pmurfot] vs. [bpt] 'Loop maar weg, loopt' 
ikzdatosfKrl vs. [lest) 'Lees dat eens voor, leest' 

Het zou inderdaad merkwaardig zijn als slecbts in geval van een wortel eindi-
gend op /b/, /d/ een imperatieftdtgang /o/ moet worden aangenomen en 
elders geen, of, zo men wil, een nul-morfeem. Deletie daarentegen van de 
themavokoal schwa na segmenten anders dan /b/ en /d/ past in het patroon van 
het gedrag van bedoelde sc/i Wa elders in het wedcwoordparadigma en in hetproces 
van diminuering.47  

e. Ook met betrekking tot de schwa in 1 sg.pres. (vgl. (28) en (31)) moet 
worden nagegaan of het hier om een themavokaal gaat. Anders dan in het Duits 
(vgl. Van Lessen Kloeke 1981:263) is bier echter veeleer sprake van een suffix. 

(31) ftqbi:do 'ik bied' 
[tk1o:po 'ik loop' 
[tgripaj 'ik grijp' 
[tkrckaj 'ik raak' 

Het is ni. zo, dat in oostelijk Steilingwerfs (vgl. kaart 5, p. 89) de schwa van de 
le pers.sg.pres. in verba anders dan die met de wortel eindigend op /d/ of /b/ 
in niet-zinsfinale positie (en indien niet voor een pauze) wordt gedeIeerd48, vgl. 
(32)a en (32)b: 
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Kaan 5 De thernavokaal in enkele vomlen van het sterke werkwoord (2). 
Oostelijk van de onderbroken tijn zegt men [tklo:pJ 'ik loop' met daarnaast 
[tqbi:2J 'ik bied', westelijk [tk1o:p]. 

= [tqbi4} 'ik bood' vs. [tkspAn] (+ var. qua stamvokaal) '1k spon' 
A = naast [LgbA:] 'ik bood' ook [tkspAi2} '1k spon' etc. 



(32)a [daqd1hna1o:po] 'dat 1k er been loop' 
b [iklo:bdçhna] 'ik loop er been' 

Wanneer aangenomen wordt dat het hier om het algeheel verdwijnen van een 
flexiesuffix /a/ gaat, is verklaard waarom er zich toch een schwa na 
voordoet in elke positie in de zin: de themavokaal wordt, als in andere per-
soonsvormen, verp!icht gedeleerd in omgevingen anders dan ,%',d/ (vgl. p.  87). 
Het zou een merkwaardig toeval zijn, wanneer een suffix /o/ incidenteel, d.w.z. 
'toevallig', net als de 'themavokaal' juist na een omgeving anders dan /b,d/, 
verloren zou gaan, d.w.z. niet-zinstinaal. Dc twijfel aan het toevallige karakter 
neemt toe, wanneer men zich de 'distributionele samenval' van de themavokaal 
met het 'imperatiefsuffix schwa' realiseert, en wordt nog groter indien men 
weet dat in de plaatsen waar [bt:d] 'bood' (3 sg.pret.) voorkomt (vgl. kaart 3, p. 
84; vgl. voor schwa als themavokaal in 1 sg.pret. slechts ml /d/, p.  89, kaart 5), 
de sterke verba anders dan met wortellinale /d/ een slot-schwa missen (wortels 
van relevante sterke verba op /b/ komen niet voor). Deletie van de themavo-
kaal schwa past ook nu in de zeer algemene regel (29), en levert dus een betere 
verkiaring. Van paradigmatische pressie die het flexiesuffix In 1 sg.pres. doet 
bewaren na /b,d/ Iijkt geen sprake: de beperking tot de kontekst 'anders dan na 
/b,d/' zou te toevallig zijn om serieus te nemen (dit geldt al evenzeer voor de 
imperatief-schwa). De NGF karakteriseert haar MP-regels als alternatief voor 
bijv. (29) als toevallig samenvallend, de SGF claimt met (29) de weergave van 
een niet-toevallig, tot zoveel mogelijk morfosyntaktische konteksten behorend 
proces. Er is ook daarom in de le pers. sg.pres. na  /b,d/ in oostelijk Stelling-
werfs eerder van een aan de oppervlakte verschijnende themavokaal sprake, 
dan van een in die fonologische omgeving 'toevallig' optredend flexiesuftix. 
Bovendien, als er in (32)b van een aan de fonologische positie gebonden deletie 
van de themavokaal sprake zou zijn, zou men mogen verwachten dat dit 
segment ook wel eens zinsfinaal op zou treden in geval van de andere personen 
van het pres.sg., dus bijv. als in (33); zulke vormen echter zijn uitgesloten. 

(33) *[dathtjho:potl  i.p.v. jdcxthtjho:pt] 'dat hij hoopt' 
¶dathtjfitsot} i.p.v. [dclthLjfitst] 'dat hij fietst' 

In dit verband ook lijkt het moeilijk te verklaren waarom bijv. in [htjMent] '(hij) 
went' de themavokaal verloren zou zijn gegaan maar niet in [tkMno] 'ik wen'. 
Bij dit alles komt dat in alle dialekten van het gebied bij produktieve afleidingen 
van het type [qasktdo] '(dat) geschud' en samenstellingen van het type 
[snidob6:5ç:] 'snijbonen' alleen // optreedt na /b,d/. Ook deze kontekst past 
in het patroon van algemene themavokaaldeletie na een wortel eindigend 
anders dan op /b,d/. 

Merk op dat voor niet-oosteijk Stellingwerfs - met steeds schwa in 1 sg.pres. 
- de aanwijzing om ook in die vorm schwa aan te nemen als (onderliggende) 
themavokaal zowel als bet inzicht 'oppervlakte-schwa = suffix van de eerste 
pers.sg.pres.' worden verkregen dankzij de dialektgeografie. De situatie in oos- 



telijk Stellingwerfs met bewaarde /o/ na /b,d/ in de le pers.sg.pres. in alle 
zinsposities vormt een sterk argument om an ook voor aangrenzend Stelling-
werfs (vgl. kaart 5) in de le pers.sg.pres. een themavokaal aan te nemen, ook al 
wordt deze gedeleerd, nl. als schwa voor de suffix-vokaal (oak schwa). De 
themavokaal is in dialekten die niet over de morfonologische regels beschikken 
waarvan her effekt in (32) is gedemonstreerd, alleen 'zichtbaar' in de impera-
tief, d.w.z. steeds in geval van wortelfinale /d/ of /b/, d.w.z. indien men de 
suffix-optic genoemd onder d) verwerpt. 

f. Een andere aanwijzing nog voor de lexikale aanwezigheid van de thema-
vokaal is de belemmering van voicing (vgl. p. 83) in [blaftk] 'blaf ik', [ftstk]'vis 
ik', versus [tzok] 'is ook', [mortk]'moest ik': in de laatste twee gevallen gaat het 
am suppletieve werkwoordsvormen waarin de themavokaal ontbreekt. Doordat 
de frikatieven in de eerste twee gevallen (onderliggend) de syllabe-initiele 
positie innemen vo6r de themavokaal schwa is de kontekst voor voicing, waarin 
kennelijk een niet-gereduceerde volgende vokaal moet optreden, niet aanwezig 
(themavokaaldeletie vindt blijkbaar plaats ná werking van de voicingsregel). 

Deze indikatie dat de themavokaal ook werkelijk optreedt, is overigens 
voornamelijk te danken aan het (oostehjke) Stellingwerfs van jongeren. Het 
suffix van de le pers.sg. kan daarin nl. moeilijk verantwoordelijk worden gesteld 
voor het niet optreden van voicing, omdat er in de eerste pers.sg.pres. in de 
bedoelde idiolekten nimmer enige schwa aan de oppervlakte komt, oak niet 
zinsfinaal of voor een pauze, d.w.z. voor zover er niet van een wortelfinale /b/ 
of /d/ sprake is. Het aannemen van een suffix schwa is hier overbodig en dus 
ongewenst, de onderliggende themavokaal verklaart in voldoende mate. 

De argumentatie ten gunste van de themavokaal gegeven onder a t/m f nu blijkt 
van root ['clang omdat deze een procesmatige afleiding ondersteunt eerder dan 
een distributionele behandeling als vereist in de NGF. De altemanties die betrek-
king hebben op de themavokaal zijn immers in NGF-zin niet algemeen, ze zijn 
m.a.w. in deze theorie niet tot fonologische regels te herleiden. Van de themavo-
kaal werd aannemelijk gemaakt en zal nog aannemelijker gemaakt word en (p. 93 
e.v.) dat deze in sommige verba alleen in puur abstrakte zin aanwezig is, wat de 
uitgangspunten van de NGF weerlegt. De NGF lijkt in het volgende soms met 
zichzelf in tegenspraalS terwijl ook anderszins aan hoar aanpak nadelen blijken te 
zijn verbonden, waar een SGF-behandeling veelal voordelen biedt. De aldus in her 
nadeel van de NGF uitpakkende weging is nadergekonkretiseerd onderA t/m K 

A. De aanwezigheid van de themavokaal verklaart het bijzondere gedrag van 
materiaal als in (25)b en (26)b (p. 85) met betrekking tot het gespaard blijven 
van /d/ voor de regel fmal devoicing (dus als bijv. in [bA:dok] 'bood oak'). 
Immers, /d/ staat nu, doordat we een erop volgende themavokaal schwa 
hebben aangenomen, niet aan het eind maar aan het begin van een syllabe 
(/do/); deze schwa verdwijnt voor een volgende vokaal ('prevokalische schwa-
deletie', vgl. voor deze regel die ook in het Nederlands werkzaam is, Zonneveld 
1981-1982:345-346). In alle andere posities in geval van de 3e pers.sg.pret. - 
d.w.z. voor een pauze, een konsonant of een halfvokaal - wordt schwa gede- 
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leerd, waardoor /d/ in slotpositie komt te staan, zodat final devoicing optreedt, 
zonodig nog gevolgd door rogressiove assimilatie van stem. De NGF verklaart 
het materiaal in (25)-(27) niet, maar beschrijft slechts hot gedrag dat, als govolg 
van de formulering van MP-regels, niet eens als uitzonderlijk kan worden 
gekarakteriseerd (zie ook D hierna). In do theorie van de NGF inimers wordt 
/d/ samen met /t/ opgenomon in een lexikale disjunktie (vgl. sektie 0.3.3.; de 
positie van /b/ blijft buiten beschouwing, omdat, algezien van do eersto 
pers.sg.pres. van hebben, relevanto specimina nit de sterke verba ontbreken). 
Do bijbehorende MP-regel beschrijft hot distributiepatroon van /ij en /d/, is 
in z'n formulering als een algemene regel op to vatten (vgl. p.  60), maar faalt 
terzako van eon verklaring waarom /d/ bowaard blijft. 

B. Dat do themavokaal in bopaaldo morfosyntaktischo omstandighedon 
gedeleerd moot worden, met name in do 3e pers.sg.pres. van do sterke verba en 
van een aantal onregelmatige zwakke, benadrukt opnieuw hot procesmatige 
karakter van do in do vorigo sektie geillustreerdo vokaalaltornantierogels. 
Slechts na deletie van schwa ontstaat do kluster die de geschikte fonologische 
kontekst vormt voor de rogels (10)a en b. Dat wil overigens niet zeggon dat her 
synchroon gozien per se nog steeds do vonning, i.e. hot ontstaan van eon sterke 
Muster meet zijn die de vokaalwissoling niotiveent (i.p.v. konditionering door 
zo'n kluster): immors, ook in rogelmatige zwakko verba zoudon we dan, indion 
van eon aan hot suffix voorafgaande konsonant anders dan /b/, /d/ sprake is, 
zo'n wisseling willen zion optrodon. 

C. Het lexikaal disjunkte karakter van bijv. 'bieden' (vgl. (34)) is in feite 
abstrakt (aldus redeneert ook Harris 1978), en dus in strijd met do uitgangspun-
ten van do NGF. 

(34) /bri:.1d}{} I ce  
0 

I.. 	: J 

Nog morkwaardigor is hot in dit verband dat een van do 'lexikale sogmonten' 0 
moot zijn in eon NGF-benadering. Do disjunktie is nu zo mogolijk nog abstrak-
ter, torwiji do regel die 0 'distribuoort' volstrekt kontra-intuitief is. 

D. Opmerkolijk gonoeg dikteert do lexikale behandoling waartoo de TGC 
dwingt een lexikale disjunktie {d,t} aan to nemen waaruit /t/ dan wel /d/ 
gekozen wordt door een 'distributieregel final devoicing': hot segment /d/ blijft 
nu als zodanig in 'oindpositio' bowaard. Aldus zou devoicing worden voorko-
mon in gevallon als (25)b on (26)b. Doze distributionelo aanpak impliceert 
ochtor dat or uitzondoringen op do regel final devoicing mooton worden 
aangonomen. Die konldusio Iigt ochter niet in do rode, gezion hot overigons 
tech uitzondoringsloze karakter van die regel. Mon zou doze positio, zoals al 
onder (A) aangoduid, in do NGF kunnon ontlopon door bijv. in goval van 
[bA:dok], [bA:d5m] 'bood ook, hood hem' eon distributiorogol to laton workon die 
schwa optionool vOor vokaal 'plaatst' (waarna provokalischo schwa-doletio 
optreodt), al kan, in strijd met do voronderstollingon in do NGF, zo'n regel niet 
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bijdragen aan de vorm-betekenissystematiek. Het uitzonderlijke materiaal met 
[d] in eindpositie is daarmee dan verklaard, terwiji een te distribueren schwa 
toch al nodig is voor her genereren van andere vormen, zoals de imperatief en, 
als de bedoelde schwa in het desbetreffende dialekt tenminste daarin aan de 
oppervlakte komt, de it en/of 3e pers.sg.pret. (vgl. ook kaart 3 en 5).49  Het 
lexikale karakter in de NGF van items waarop MP-regels werken impliceert 
echter dat de themavokaal dan tOch als puur abstrakt kan worden gezien. De 
oppervlakterealisaties worden juist niet afgeleid van een der in de disjunktie 
voorkomende items, maar ontstaan door (en na) keuze van een der disjunkt 
opgesomde items. Daarmee is de keuze van de vorm met themavokaal - die 
immers final devoicing verhindert op te treden - in de NGF principieel 'lexi-
kaal': óén lexikaal zelistandige eenheid wordt gekozen uit een groep van 
overigens morfologisch nauw verwante items. Zo relateert de NGF dus bijv. de 
3e pers.sg.pret. principieel niet door middel van een afleidingsrelatie aan een 
stain op grond waarvan bijv. ook de 2e pers.sg.pres. wordt gevormd. Kortom, in 
wezen mogen de schwa's in de andere vormen dan de eerste en derde 
pers.sg.pret. in de NGF niet gebruikt worden ter verkiaring van de feiten in 
(25)-(27). Aldus zou men in gevallen als [bA:dok] 'hood ook' eerder tot absolute 
neutralisatie kunnen besluiten dan in de SGF, waar alle vormen principieel van 
één onderliggende zijn afgeleid. De regels die de themavokaal - door ten MP-
regel geplaatst - steeds moeten doen verdwijnen voldoen echter niet aan de 
TGC, ook de schwa-voor-vokaaldeletieregel niet. De laatstgenoemde regel 
verwijst naar een niet aan de oppervlakte komend segment. Dat is in strijd met 
genoemde konditie (p. 53), terwijl de regel toch 'algemeen' is en zeker geen 
MP-informatie behoeft, zodat er wat dat betreft geen MP-regel in NGF-zin in 
het geding is. De overige themavokaaldeletieregels dragen weliswaar morfo-
syntaktische informatie: 3e pers.sg.pret. van het sterke verbum, en fonologische 
(zoals: 'niet voor konsonant'), maar ze dragen in het geheel niet bij in de vorm-
betekenissystematiek en komen daarom eigenlijk ook niet voor de status van 
NGF-MP-regel in aanmerking, al bezitten ze die in de NGF per definitie. 

E. In een derivatie waarin gebruik gemaakt wordt van morfonologische 
NGF-regels als (37) (zie p. 98), werken twee (sub)regels die /o/  en 0 in de 
juiste omgeving aanhechten, oftewel voor de distributie ervan zorg dragen. 
Voorts zijn er meerdere (sub-)distributieregels die de wortelvokalen naar de 
juiste morfologische vormen dirigeren, vgL o.m. p.  114-116. In ten SGF-aanpak 
is er één regel voor schwadeletie en zijn er twee vokaalveranderingsregels (ni. 
(10)a en b, p.  67). De disjunkte lexikale representatie van elk item is aanzienlijk 
ingewikkelder dan de ene lexikale, 'onderliggende' vorm die in de SGF-benade-
ring vereist is. Op pond van het ktiteñum eenvoud alleen al kan men dus 
gem akkelijk besluiten tot een voorkeur voor een SGF-beschnjving. 

F. De dialekten van het Stellingwerfs waarin de themavokaal niet 'hoothaar' is, 
d.w.z. aan de oppervlakte 'samenvalt' met het suffix van de le pers.sg.pres. en in 
geval van wortels op /b,d/ met een evt. te veronderstellen imperatief-suffix /o/, 
vettonen dus een geval van absolute neutralisatie, hetgeen een zeer serieus te 
nemen tegenvoorbeeld betekent voor de TGC. Dat wil zeggen, als men de 
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imperatief als een bijzondere gelexikaliseerde vorm wil beschouwen (het 
optreden van 'pro-drop' in dii geval vormt een belangrijk argument voor zo'n 
afzonderlijke status, vgl. Bennis 1982-1983), of als men de imperatief-schwa, in 
afwijking van het voorgaande op p.  88 inderdaad als suffix zou willen beschou-
wen. De juistheid van laatstgenoemde opvatting evenwel is ook met behuip van 
de taalhistorie niet gemakkelijk vast te stellen. Een korte uiteenzetting kan in 
dit verband ilustratief zijn. Daarna zal een geval van absolute neutralisatie 
worden behandeld dat boven elke twiffel is verheven, zodat de TGC opnieuw en 
nu ondubbeizinnig gefalsifleerd is. 

In her Middelnederduits ging de imperatief (2e pers.sg.) slechts op -e uit bij 
zwakke verba en alleen bij sterke indien oorspronkelijk /j/ volgde op de wortel 
(vgl. got. bidjan; Lasch 1974:227 e.v.). Ook in het Middelnederlands is dii de 
oorspronkelijke toestand: hier echter treedt geijkmaking op, zodat in alle 
kategorien verba zowel vormen met als vormen zonder imperatiefsuffix 
optreden (Le Roux en Le Roux 1973:150). In het Gotisch gold een situatie als in 
het Middelnederduits (vgl. Braune 1966), met then verstande dat het suffix 
natuurlijk niet nit een gereduceerde vokaal bestond. Het Fries kent slechts een 
schwa in de 2e pers.sg. van de imp. bij verba op -je (Sipma 1913). In alle 
genoemde studies wordt de schwa van de 2e pers.sg.imp. als een suffix, niet als 
een stamvormend element opgevat. Her feit dat het resultaat van het relevante 
stuk taalhistorie zich in het Stellingwerfs voordoet in de vorm van een schwa bij 
alle kategorieen op /b,d/ kán duiden op een suffix-interpretatie. Met andere 
woorden, /o/ 'hecht zich aan' na /b,d/, zoals bijv. ook de meervoudssuffixen in 
het Nederlands worden aangehecht afhankelijk van de fonologische kontekst. 
Men zou aldus vol kunnen houden dat er in vele niet-oostelijke dialekten van 
het Stellingwerfs inderdaad sprake is van absolute neutralisatie: de themavokaal 
verschijnt nimmer in enige oppervlaktevorm. Het oostelijke Stellingwerfs immers 
Iaat de themavokaal schwa zien in de le pers.sg.pres., vgl. p.  88-90, d.w.z. in 
bepaalde konteksten; in niet-oostelijke dialekten is de oppervlakte-schwa van 
de le pers.sg.pres. zowel als in de imperatief steeds een (flexie-)suffix-schwa. 
Door de regel schwa-voor-vokaal-deletie is de themavokaal 'verdwenen'. De 
soms optredende schwa na /d/ in 3 sg.pret. overigens is wél de themavokaal; in 
de desbetreffende dialekten (vgl. kaart 5, p.  89) is er dus geen sprake van 
absolute neutralisatie. Anders dan in de le pers. hebben we hier rd. niet te 
maken met een suffix (vgl. kaart 3, p.  84); de (themavokaal) schwa is, voor 
zover het de 3e pers.sg.pret. betreft, immers alleen aanwezig na /d/ (vgl. p.  96). 

Ter wilte van een zo gefundeerd mogelijke afwijzing van de NGF-doctrines 
echter volg ik hier flu verder de al eerder beargumenteerde lijn dat de opper-
vlakte-schwa in de imperatief in het Stellingwerfs inderdaad de themavokaal is; 
de iinperatiefsuffix-schwa zou verloren zijn gegaan in de taalhistorie van bet 
Stellingwerfs. Om dezelfde strategische reden neem ik aan dat de lexikale 
'keuze' in de NGF toch zodanig is en dat bet aangrijpen van distributieregels op 
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lexikale disjunkties van then aard is (vgl. D), dat de themavokaal in een NGF-
behandeling niet als puur abstrakt hoeft te worden opgevat bij de afleiding van 
vormen als die in bijv. (25)b en (26)b, en wel omdat elders in bet paradigma 
schwa inderdaad optreedt. Elijft de opdracht materiaal te vinden waarin de 
themavokaal onderliggend toch aanwezig moet worden geacht terwijl deze in de 
realiteit nimmer als oppervlaktevorm verschijnt. 

In sommige idiolekten nu, waaronder een aantal beborend tot het Stelling-
werfs van Nijeberkoop, komen in geval van verba als [snid] 'snijden', frid] 
'rijden' imperatieven voor altijd zonder [do] en vormen van de le pers.sg.pres. 
als: [ru,  [sni] '(ik) rijd', '(ik) snijd', dus eveneens altijd zonder schwa en zeus 
zonder slotkonsonant. Naast de preteritumvormen van de le en 3e pers.sg. van 
her type fsnt:jokj, [snujSm], [sncjxpl 'sneed ook', 'sneed hem (= ook: zich)' en 
[rujok], [rujm] en [rcjip] 'reed ook', 'reed hem (hem = ook: zich)', komen in 
dezelfde idiolekten [snudok], [snudm], [rudok] en [rudm] voor, vgl. (35): 

(35)a [tksnij, [dattksni] 'ik snij, dat ik snij' 
[snijonittnofiqç] 'snijd je niet in je vinger' 
[htjsnudmJ, soms [hLjsnt mJ of [htjsnuj5m] 'hij sneed hem/zich' 

b [tkri], [dnqdçbthorij 'ik nj, dat ik er heen nj' 
[nijmnitondçstobo:bip 'nj hem niet omver' 
[htjrudmklëm] 'hij reed hem/zich Hem' 

C Itkxlil, [dakxli] 'ik gui, dat ik glij' 
[glinityt] 'glijd theE uit' 
[htjqluyt] 'hij gleed uit' 
(N.B.: ook in het derde subgeval van b en c komen vanianten met [I] 
en [t] voor) 

Situaties als in (35) trof 1k ook aan in de dialekten van Noordwolde en Fochte-
be. Er komt nu niminereen schwa aan de oppetvlakte terwiji de /d/ toch als [d] 
wordt gerealiseerd wanneer het woord dat er onmiddellijk op volgt een vokaal 
in anlaut bevat. Kortom, de - blijkbaar aanwezige - themavokaal /o/ is hier 
voliedig abstrakt. Ook nu is in de NGF-benadering de schwa-voor-vokaal-
deletieregel als P-regel onbruikbaar want in strijd met de TGC; immers, deze 
regel refereert aan een punt abstrakt segment, wat indruist tegen de bedoe-
lingen van de NGF. 'No rule could refer to a nonexisting segment' en 'there is 
certainly no point in having any abstract phonological segments or features', 
oordeelt immers Hooper 1976:14;20. Zen themavokaaldeletie (d.w.z, als 
deletieregel voor de themavokaal in álle konteksten) als MP-regel worden 
opgevat, dan ontstaat de merkwaardige situatie dat in alle gevalien 0 wordt 
gedistnibueerd. Resteert de mogeijkheid een (MP-)final devoicingsregel aan te 
nemen die [d] doet bewaren voor vokaal. (k-let overduidelijke belang van een 
fonologische kontekst is echter in strijd met het niet-fonologische karakter van 
Hooper's MP-regel!) 



Intussen is het belang van de dialektgeografie c.q. de vergelijking van nauw 
verwante talen evident. Een belangrijk verschil tussen het Nederlands en het 
Stellingwerfs bestaat ern, zoals al werd opgemenkt, dat in vele idiolekten van 
bet Stellingwerfs de themavokaal nog aan de oppervlakte komt na /b,d/ en dat 
deze vokaal ook nog aanwezig is in het sterke verbum maar daar in toenemende 
mate verdwijnt, d.w.z. gedeleerd wordt in steeds meer morfosyntaktische 
konteksten, waarmee de themavokaal steeds 'abstrakter' worth. Men vergelijke 
de geografische kontinua van de kaarten 3 en 5 (p.  84 en 89), waaruit zich o.m. 
laat aflezen waar in het onderzoeksgebied in welke vormen van het preteritum 
zich nog een oppervlakte-themavokaal vertoont (afgezien van de imperatief), 
en waar de suffix-schwa dan wel de themavokaal in de le pers.sg.pret. aan de 
oppervlakte komt (in het laatste geval zowel als m.b.t. het optreden van schwa 
in de 3e pers.sg.pret. is er, zoals al werd opgemerkt, van geen absolute neutrali-
satie sprake). We vinden, ook m.b.t. verschillen tussen Stellingwerfse idiolekten, 
een parallel met de verhouding tussen bet Frans en een aantal Franse dialekten: 
in deze dialekten komen segmenten aan de oppervlakte die in het Frans zelf als 
puur abstrakt gelden (vgl. opnieuw Zonneveld 1981-1982:343.344). Zo komen 
in het Stellingwerfs soms vormen als /btxlo/, /sncdQ/ 'bood', 'sneed' (in de 3e 
pers.sg.pret.) ook werkelijk aan de oppervlakte, ni. in enkele idiolekten in 
Oldeholtpa en Oldeberkoop, en bij de geraadpleegde informanten in Ossenzijl, 
Blankenham, Blesdijke en Kalenberg (vgl. kaart 3, p.  84). In Oldeholtpa 
noteerde ik ook fhi.jbt:] 'hij bood', een nieuwe aanwijzing voor een onderliggen-
de schwa. Immers, deze moet aanwezig zijn wil de fonologische regel d-deletie 
(vgl. Zonneveld 1978a,b) kunnen optreden, getuige bijv. [ruti  (i.p.v. *[rL:])  uit 
onderliggend /rud/ 'zandweg'. Het kontinuilm waarin [bA:dJ, [bA:t] en de pret.-
vorm op [d] voor vokaal (van het volgende woord) naast ellcaar voorkomen, 
wijst inderdaad op een 'abstrakter worden' van de themavokaal, met als 
resultaat absolute neutralisatie. 

In Noordwest-Overijssel treedt de oppervlakte-schwa ook regelmatig in de 
le pers.sg. van het pret. op (vgl. kaart 5, p.  89); voor het grootste deel van dit 
gebied is deze schwa niet aan een fonologische kontekst gebonden. Waarschijn-
Iijk is hier van analogische uitbreiding van het suffix van de eerste pers.pres. 
sprake: burners, ook verba waarvan de wortel niet op /d/ eindigt krijgen schwa 
(rnaar alleen in deze persoonsvorm); zuidelijk van bet onderzoeksgebied, in 
Genemuiden, en elders, komen zeus geinverteerde vormen van het type leve-
wij, blieve-wij en geute-wif voor (vgl. Van der Haar 1967:247-248; zie ook Sassen 
1953:108), waarin de schwa moeilijk anders dan als themavokaal kan worden 
opgevat. 

Ook Lasch 1974:228 noteert nit bet Middelnederduits vormen op ('morfolo-
gische') schwa in de eerste en derde persoon van de verleden tijd: 'Die 1.3. sg. 
Praeteriti der starken Verben ist endungslos, doch zeigt sich mancbmal im 
Anschluss an die scbwacben Praeterita em e: bade uSe sede ( ... )'. Ook in bet 
Middelnederlands kwamen in de eerste en derde persoon van het preteriturn 
vormen op -e voor (vg!. Van Loey 1976:59): ic strede, hi riepe; vgl. ook Le Roux 
en Le Roux 1973:151: ic, hi bevande (van bevinden) en hi creghe (van crighen). 



Ook in deze gevallen is mogelijk sprake geweest van het bewaren van een 
themavokaal, zeker wat de 3e pers.sg.pret. betreft. De Ic peis.sg.pres. kon 
immers nauwelijks het voorbeeld zijn waarvan analogiewerking kon uitgaan en 
de vorm van 3 sg.pres. kon dat al evenmin, terwiji zich in bet Oudgermaans in 
de eerste en derde pers.sg.pret. geen uitgangen manifesteerden (Schonfetd 
19708:171). 

Er is nog een andere aanwijzing dat de themavokaal schwa bij sterke verba 
met world op /d/ nog lange tijd ook aan de oppervlakte waarneembaar was. In 
het aan het Stellingwerfs verwante Drents van Ruinen ni. komen vormen voor 
als [l.tdo] 'luidde', [mwdo] 'hield tegen' (van 'muetn'), [bdo] 'stookte' (van 
'buetn'), [stwdI 'stootte' (van 'stootn '), etc. (Sassen 1953:117-118), dus met 
vokaalalternantie en het 'suffix'-e, en zelfs met een verandering van /t/ in [d] in 
sommige gevallen. Dit laatste flu lijkt alleen te kunnen worden verklaard door 
aan te nemen dat schwa na /d/ als themavokaal geinterpreteerd werd terwiji 
dat niet kon in geval van schwa na /t/; EhrdI 'hoedde' en FlwdoI 'luidde' 
werden dus geInterpreteerd op dezelfde wijze als [bKdo] en [rcd] ('bood', 
'reed')50, en vervolgens gebeurde dat ook in geval van [bdo] 'stookte' etc. 

De themavokaal werd dus in sommige werkwoorden in een aantal idiolek-
ten inderdaad tot een puur abstrakt segment. Men zou flu voor een beschrijving 
met een minus-rule feature kunnen pleiten, teneinde de 'oppervlakkige uitzonde-
ringen' op final devoicing van bijv. (25)b en (26)b (p.  85) te kunnen verantwoor-
den als alternatief voor een NGF-MP-regel. Daarmee zou de aanwezigheid van 
een onderliggende puur abstrakte schwa kunnen worden uitgesloten. Een 
deletieregel is dan overbodig, zodat we, zoals Booij 1981b inzake Goyvaert's 
beschrijving (1980) van absolute neutralisatie in het dialekt van Lier opmerkt 
(vgl. ook sektie 0.1.3.), zelfs tot een eenvoudiger deskriptie kunnen besluiten. 

Het eenvoudskriterium is echter niet het allesoverheersende principe voor 
de evaluatie van grammatika's. Het verklarend vennogen van beschrijvingsme-
chanismen is van flog grater belong. De SGF beschikt, zoals al werd opgemerkt, 
over de mogelijkheid de beschreven 'oppervlakkige uitzonderingen' op een 
algemene regel te verkiaren, met gebruikmaking irnmers van een andere, 
onafhankelijk gemotiveerde algemene regel, ni. deletie van schwa-voor-vokaal. 
De NGF dwingt echter final devoicing in de besproken gevallen als een 'niet-
algemene' regel te behandelen, zoals gezegd dus als een distributieregel die de 
preteritumvormen voorziet van een Edi indien een vokaal volgt, en van een [t] 
elders, d.w.z. voor konsonant of pauze. (Overigens pleit deze noodzakelijke 
fonologische karakterisering ook tegen het vermeende fonologisch arbitraire 
karakter van de (in de NGF) veronderstelde MP-regel.) Juist waar de genoemde 
gevallen van absolute neutralisatie ken nelijk volgen op een stadium met een nog 
aanwezige schwa is het niet op voorhand uit Ic maken of de schwa en de deletiere-
gel verdwenen zijn en vertaald in uitzondenngen op final devoicing dan wel nog 
aanwezigzijn. In het eerste geval zouden er echter niet in synchroon opzicht te 
verklaren uitzonderingen op een zeer algemene regel ontstaan, ni. op final 
devoicing. Kortom, er zou van een situatie sprake zijn die niet erg voor de hand 
ligt (vgl. voor een soortgelijke redenering Taeldeman 1980:239). 
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G. De NGF kan de 'wisselingen' uitgedrukt door (29) slechts 'toevallig' in 
regels samenvatten voor zover de fonologische (!) overeenkomst in lexikale 
disjunkties daartoe gelegenheid biedt. De vele typen lexikale disjunkties vragen 
om een behandeling door evenzovele versehillende distributieregels, terwiji er 
toch van één algemeen proces sprake lijkt te zijn. Dat proces wordt flu juist bif 
uits(ek veflolkt door SGF-regel (29): hieñn wordt ten en hetzelfde fouologische 
proces oni priflcipiële redeflefi tot ttui en dezelfde procesmatige regel herleid. Merk 
op, dat de fonologische kontekst 'anders dan na /b,d/' duidt op het bepaald niet 
fonologisch arbitraire karakter van de regel. 

H. Themavokaaldeletie moet, zoals op p.  91 al werd opgemerkt, plaatsvin-
den ná de voicingsregel. Deze extrinsieke ordening weerspreekt de NOC, en de 
TGC eveneens. De voicingsregel grijpt immers niet aan op alle oppervlaktevor-
men die in principe als input geschikt zijn, als in geval van bijv. [blafi.k] 'blaf W. 

I. Optionele vormen als [bt:ttk], [bt:tok] (in sommige idiolekten verplicht) 
moeten in de NGF verklaard worden tilt een verandering in de distributionele 
regel die /d/ dan welk /t/ 'plaatst'. Zo'n verandering lijkt nergens door 
gemotiveerd. Een verder generaliserende uitbreiding (vereenvoudiging) van de 
themavokaaldeletieregel waardoor in nog meer vormen de geschikte output 
voor final devoicing ontstaat, lijkt een meer voor de hand liggende verklaring. 
Dat themavokaaldeletie een tijdlang in z'n oude vorm aktief blijft spreekt nit de 
alternanten met en zonder [t] in bijv. (35). 

J. Theorieen winnen aan verklarend vermogen door hun voorspellende 
kracht ten aanzien van taalverandering (vgl. p.  62). Beschouw nu distribu-
tieregel (36), die de themavokaal op de juiste plaats zou moeten brengen, 
wanneer de NGF-tijn beschreven onder E (p.  93) gevolgd zou worden. 

(36) X ... Y 
0 	0/elsewhere 

Merk allereerst op dat de optionaliteit met betrekking tot [bA:taml, [bA:dam] 
'bood hem' gestalte kan krijgen als in (37). Dit leidt tot een minder algemeen 
gebruilc van bet elsewhereprincipe, wat uitermate ongewenst lijkt, of, als 
alternatief, tot de aanwezigheid van (wee licht verschillende regels van het type 
(36). Men lette echter op de aanzienlijke redundantie die diE met zich brengt. 

(37) , {/1e p.sg.pres., imp., le en 3e p.sg.pret. voor vokaal} 
0 	o/3e p.sg.pret. voor vokaal & elsewhere 

Alleen achteraf, dat wil zeggen nadat een bepaalde verandering heeft plaatsge-
vonden, is nit te maken in welk geval we te maken hebben met 'the elsewhere 
case'. Terwiji Van der Hulst 1978:128 de 'zing-zong-alternantie' (vgl. p. 56) - 
ontstaan uit een situatie met een ablautrij /t/ - /o/ - /o/ - verklaart door het 
OMOF- of Humboldtiaans principe (wellicht ten onrecbte omdat dit principe 
de verandering veeleer zou moeten tegenhouden; zie ook noot 45) is bet niet 
duidelljk welke de gronden zijn die veranderingen in regels als (37) bepa- 



len/hebben bcpaald. De uitbreiding van de tweede subregel in (37) naar 3 sg. 
pret. zou door OMOF gemotiveerd horen te zijn (in de NGF-opvatting), maar 
dit semantisch-funktionele principe kan hier nauwelijk een rol hebben ge-
speeld.51  

Doet de SGF ldaarblijkelijk met het taalveranderingsmecbanisme van 
regelverlies een verkeerde voorspelling ten aanzien van regels die absoluut 
geneutraliseerde segmenten omzetten in oppervlaktevormen: immers, zo luidt 
de redenering, mike regels kunnen niet verloren gaan want de desbetreffende 
segmenten verto(o)n(d)en zich nimmer meer aan de oppervlakte (vgl. p.47),  de 
NGF doet dit blijkbaar ook. De van origine algemenere variant, nl. de themavo-
kaal, is/wordt langzaam maar zeker 'verdreven' door de bijzondere, d.i. hier de 
nul-variant. De NGF echter voorspelt de overwinning van het oorspronkelijke 
elsewhere-geval. (Zoals nit de analyses onder e op p.  88 e.v. overigens kan 
worden afgeleid, komt de themavokaal in dat geval aan de oppervlakte als 
gevoig van verlies van het suffix van de eerst pers.sg.pres.) 

K. Ten onrechte ook karakteriseert de NGF (sub-)regels als in (37) als 
uitzonderingsloos. Het is echter juist de niet-algemene aard van zulke regels 
die verlies ervan tot gevoig heeft. Vereenvoudiging ervan moet binnen de NOF-
visie wel plaats hebben in de lexikale items. Daarmee voorspelt deze theorie 
echter dat kinderen bijv. alleen [bA:tj 'bood' zouden kunnen leren, dit terwiji in 
talen meestal in elk geval de basisvonn van een morfonologische alternantie 
bewaard blijft (vgl. sektie 1.8.). 

Uiteraard dient, zoals gezegd (vgl. o.m. p. 35), de klasse van mogelijke regels te 
worden beperkt door principes die ontdekt moeten worden aan de hand van 
analyses van taalmateriaal. Weliswaar vindt Kiparsky nog tamelijk recent 
(1982a:173) dat het eenvoudsprincipe, de struktuur van de grainmatika en zijn 
elsewhere-konditie de klasse van cyclische, all. lexikale regels beperken, maar 
ook indien deze of soortgelijke visies stand zouden kunnen houden - vgl. 
overigens mijn sektie 0.2.2. - blijft bet de vraag hoe de postlexikale (i.e. 'zinsfo-
nologische') regels moeten worden ingeperkt. In (o.m.) de sekties 0.1.3. en 1.6. 
blljkt in ieder geval, dat extrinsieke ordening mogelijk dient te blijven. 

Een voor de afsluiting van deze sektie relevante vraag luidt: sluit, zoals de 
NGF van een fonologische theorie verlangt, Kiparsky's lexikale fonologie 
(1982a) absolute neutralisatie nit op nog andere wijze dan met behuip van zijn 
in sektie 0.2.2. afgewezen interpretatie van de Strict Cyclicity Condition? Enige 
inperking van neutralisatie en absolute neutralisatie vindt in Kiparsky's theorie 
(ib.) plaats door middel van het Derivational Simplicity Criterion (ib.: 172): 

(38) Among alternative maximally simple grammars select that which has 
the shortest derivation 

Door deze bloedverwant van het eenvoudskriterium echter wordt absolute 
neutralisatie allerminst uitgesloten, noch wordt de overgang van de situatie met 



[bt:dom], [snt:d5m] in die met alleen [bA:tm], [snvtöm] verklaard. In het eerste 
geval (dus: met Idi) wordt schwa gedeleerd voor een konsonant of pauze, 
waarna final devoicing optreedt, of pas gedeleerd door een algemene regel 
indien er een vokaal volgt, waardoor Idi deel uitmaakt van de volgende syllabe 
en stemhebbend kan blijven. In het tweede geval, i.e. dat waarin alleen [t 
optreedt in slotpositie, wordt schwa steeds gedeleerd en treedt final devoicing 
op. Daarmee is de tweede afleiding langer. We vinden in (38) dus geen krite-
rium dat de onmiskenbare overgang van [bt.dm] naar Ibttom] 'bood hem' e.d. 
kan verkiaren, en dus maakt het Principe niet duidelijk waarom gevallen van 
absolute neutralisatie maar dun gezaaid zijn. Dc verkiaring ni. van het feit dat 
'...case after case, obligatory absolute neutralization rules ( ... ) are reanalyzed 
out...' (Kiparsky ib.: 158) is volgens deze auteur erin gelegen dat (38) regels 
soms lexikaal maakt zodat een kortere derivatie kan worden verkregen (lb.: 
172). lets dergelljks blijkt echter niet, zoals gekonstateerd, nit de wetmatighe-
den met betrekking tot de themavokaal. De gesuggereerde verandering heeft 
slechts betrekking op een veralgemenisering van de schwa-deletieregel, ni. naar 
een situatie waarbij de stamvormende schwa in wellicht aVe gevallen, ook m.b.t. 
de zwakke verba, woeg wordt gedeleerd, en niet meer door o.m. een schwa-
voor-vokaaldeletieregel indien er inderdaad onmiddellijk een vokaal volgt. 

Kiparsky sluit, hoewel hij dus wel een tendens aanneemt als bepaald door 
(38), niet zonder meer nit dat niet-lexikale regels naar puur abstrakte segmen-
ten (kunnen) verwijzen (ib.:153-154). Principe (38) is dan ook niet zo streng als 
de TGC, is bovendien nauw verwant aan het eenvoudskriterium en alleen 
daarom al toch wel plausibeler. Toch bleek het geen verklarende adekwaatheid 
te bezitten m.b.t. het verlies van vormen als [bAdom]. 

1.2. Regeltoevoeging en ablautvokalen 

De ablautende vokalen in het sterke werkwoord in het Stellingwerfs laten zich 
in soortgeijke reeksen beschrijven als die in het Nederlands (vgl. ook tabel 3, p. 
114-116). Ook in dit konglomeraat van dialekten zijn de bedoelde wisselingen 
bij lange na niet algemeen. Daarorn dwingt de NGF hier tot her hanteren van 
distributionele regels die de alternanten in de juiste morfosyntaktische omgeving 
plaatsen (vgl. sektie 0.3.3.), zoals ook in de voorgaande twee subsekties al bleek. 

De wijze van verandering van bepaalde ablautvokalen zoals in het oostelijke 
Stellingwerfs gekonstateerd en hieronder besproken, suereert echter dat er in 
werkelijkizeid veeleer van een procesinatige regel sprake is, zoals ook de gehan-
teerde SGF-aanpak doet veronderstellen. Evenals in sektie 1.3., p.  122-123, 
blijkt bovendien dat de NGF-MP-regels niet observation eel en deskriptief 
adekwaat zijn. 



In het tweede deel van deze sektie wordt beargumenteerd dat, zoals in het 
eerste deel voorlopig wordt aangenomen, de behandelde /y/'s nit het Stelling-
werfse sterke werkwoordsparadigma nit /A:/ zijn ontstaan. Aan de hand van de 
rekonstruktie van deze en een soortgelijke verandering wordt het beeld van 
klankverandering dat in de NGF wordt geschetst (vgl. sektie 0.33.), gekorri-
geerd. 

In het preteritum van de verba van ablautklasse 6, van een aantal oor-
spronkelijk reduplicerend-ab!autende verba en van het oorspronkelijk zwakke 
[fr3:9j1] 'vragen' treedt in een deel van de Stellingwerven (vgl. kaart 6, p.  102) 
/y/ op (echter niet in het part.pret.), in plaats van of soms naast /A:/, terwiji, in 
dli geval, elders steeds /A:/ optreedt. In het eerstgenoemde gebied, op kaart 6 
met A aangegeven, vindt men de volgende alternanties: 

(39) 	inflnitief pret.sg. pret.plur. part.pret. 
a [drtqJ 'dragen' Idryxi [drygJ fdrA:qJ] 
b [grcbqij 'graven' [gryf] grybzpJ fqwbipj 
c [1o:tJ 'laten' [lyt] [!ytJ [b:tJ 
d [!o:pip] 'lopen' f!yp] flypip] [lo:pip] 
e [rupip] 'roepen' [ryp] [rypip] [rA:ptp] 
I fs15:5n 'slaan' [slyxi [slyq [slA:yJJ] 
g [sl3:plp] 'slapen' Islyp] fs!ypip] fsb:pip 
h [fr3:gjj] 'vragen' [fryx] [fryqjj] [fro:xt] 

In de NGF zijn ter beregeling van de in (39) opgesomde vormen distributiere-
gels van (o.m.) het type (40) nodig, die aangrijpen op lexikaal disjunkte repre-
sentaties als in bijv. (41). 

(40) 5y1  , 	1y/ part. 
ta:J 	t3:/eIsewhere)  

(41) /1 {o:}t{o}I 'Mat (+ themavokaal)' 
yø 

Gesteld dat het segment /y/ in de vormen onder (39) nit /A:/ is voortgekomen, 
een opvatting die hierna wordt verdedigd, dan is het opmerkelijk dat vier verba 
in (39) in het part.pret. hun secondaire /A:/ niet hebben vervangen door /y/. 
Mogelijk kan dit aan de werking van het Humboldtiaans principe worderi 
toegeschreven, dat in de optione!e periode van de rege! /A:/ • fy] vrij spel zou 
hebben gekregen. Toch is een en ander in het licht van de disjunkte bouw van 
!exikale items in de NGF niet geed te verkiaren. Aan het mechanisme waarin 
nog geen wijziging is opgetreden zouden 'zomaar' en een derde vokaal en een 
extra distributieregel worden toegevoegd. 

Tegen een lexikale aanpak als in de NGF pleit vervolgens dat de verba van 
Masse 2, vg!. b.v. [bi:d] - [bA:t] - (bt:di] - [bA:d] 'bieden-bood-boden-geboden', 
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Kaarr 6 De ablautvokaal /t:/ vs. /y/ Dc /y/'s in ten aantal preteritale vormen 
in gebied A korresponderen met /A:/'s in gebied B, vgl. p. 101. 
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[supip] - [st:p] - st:pzp] - [sA:plp] 'zuipen-zoop-zopen-gezopen', niet mee-
doen met de verandering /A:/ • [y], netzomin als de verba [kruprp 'kruipen', 
[su:ggj 'zuigen' en [Mcgfl] 'wegen' in (44), in tegenstelling tot die in (39). Tech 
zijn er vrijwel overeenkomstige lexikale ingangen, als in resp. (42) en (43). In 
sommige gevallen, zoals bij de verba in (44), zijn de lexikale ingangen precies 
gelijk aan die van bepaaide werkwoorden nit (39), i.e. voordat de overgang /t:/ 

[y] optrad. Indien de lexikale disjunktie geen rol zou spelen, en dat zou 
kunnen, immers: door Hooper's model is gegeven dat P-regels na MP-regels 
zijn geordend, P-regels kunnen dus pas aangrijpen op de (evt.) door MP-regels 
bewerkte, in elk geval niet meer disjunkte vormen, dan blijft bet tech merk-
waardig dat de in de NGF als le.rikaal ervaren items als [btt] 'bood', [sA:pl 
'zoop' njet veranderden. In de NGF beschikt men niet over een mechanisme dat 
dat voorspelt, c.q. verklaart. 

(42) /dr {C} glop/ 'draag (+ themavokaaO' 

(43) /b {i:} d{o}/ 'bied (+ themavokaal)' 
t: 	0 

Voorts heeft de NGF ter beregeling van de alternanties in (39) maar liefst vijf 
distributieregels nodig, de SGF daarentegen kan volstaan met twee regels. Het 
feit dat [y] optreedt in bet paradigma van de gehele groep verba in (39) Iaat zich 
beter verklaren door de visie dat één regel (ni. gericht op de vorming van de 
vokaal in het preteritum) steeds [t:] genereert, dan uit vijf verschillende distri-
butieregels: hoe meer daarvan, hoe geringer de kans dat /A:/ voor de gehele 
groep [y] wordt. 

Interessant is, zoals al werd opgemerkt, dat de verandering /t:/ • [y] zich 
niet heeft doorgezet in andere klassen der sterke verba. Een werkwoord als 
'dragen' (klasse 6) deed wel mee met de verandering, 'wegen' (klasse 2) daaren-
tegen niet. Het gebonden zijn van enkele alternantietypen aan de groep verba in 
(39) en niet aan die van klasse 2 is eerder te verwachten in het kader van de 
SGF dan in dat van de NGF. In die theorie immers bepaalt alleen de aard van 
de lexikale disjunkties de werking van de desbetreffende distributieregel (vgl. 
sektie 0.33.). De NGF claimt dat de verba in (44), althans sommige ervan, 
(hadden) moeten meegaan in de verandering. Net  als in het geval van bet aan 
(39) voorafgaande stadium met uitsluitend /A:/'s vinden we ook in (44) /u/-
/ ,:/ en /c/-/A:/ alternanten. 

(44) infinitief pret.sg.1,3 id.plur. part.pret. 
en sg. 2 

[supip] 'zuipen' [SAP] [st:pip] [sAplp] 
[kruptp] 'kruipen' [krA:p] [krA:plp] [krt:pip 
[su:qrj 'zuigen' [SAX] [st:qJ [sicgjj] 
[Mt:qfl 'wegen' [MA:xJ [MA:gfl] [MA:qu] 
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Toch zijn deze verba St meegegaan in de ontwikkeling naar een situatie met 
/y/ in het paradigma. Misscbien kwam de verhoging inklusief verkorting die tot 
de /u/ in frupqi] 'roepen' heeft geleid in de taalhistorie ná het ontstaan van 
in het paradigma. Dit zou nog eens extra pleiten voor bet fonologische karakter 
van de regel die ablaut in bet pret. van de verba in (39) bewerkstelligt, want de 
vokalen waarbij de ablautende /A:/'s veranderen in [y]'s, zijn in deze redenering 
samen te vatten als [+ gem]. Indien de etymologiscbe stap die gezet is ongemo-
tiveerd zou blijken te zijn, vraagt men zich opnieuw af waarom het materiaal in 
(44) geen vormen met /y/ vertoont. De NGF immers voorspelt bier gelijke 
ontwikkelingen omdat nu de disjunktie van vokalen bij [rupqij 'roepen' gelijk 
aan die in bet eerdere stadium van de verba in (44) moet zijn geweest. Niet de 
overeenkomst in ablautreeksen is doorsiaggevend, zoals de NGF-fonoloog zou 
claimen, maar bet kiasseverschul. 

In de SGF komt bet klasse-onderscheid tot uitdrukking doordat de diakriti-
sche tekens bij de verba in bet lexikon verscbulend zijn naar gelang de bijbeho-
rende ablautregel. De wortels van de verba in (44) zullen dus in het lexikon 
door een eigen regelkenmerk gemarkeerd zijn. Dit komt overeen met de 
zienswijze van Harris 1978:43 met betrekking tot het gebruik van regelkenmer-
ken in de bescbrijving van niet-algemene regels (vgl. hieronder en sektie 1.3.). 
Zulk gebruik blijkt hier in geval van MP-regets noodzakeiijk te zijn om über-
haupt bet nivo van de observationele en deskriptieve adekwaatbeid te halen. 

De NGF verwerpt generalisaties over een groep verba als in (39): de 
lexikale disjunkties (bestaande nit de desbetreffende vokaalalternanten) 
kenmerken bier de input. Deze doen zich echter op maar Iiefst vier verschillen-
de manieren voor in bet 'vorige stadium' van bet materiaal in (39). Dat de regel 
die /A:/ in FYI  verandert opgaat voor (39)a-b duidt nu op de eenheid van de 
input; disjunktief samengestelde input waarvan bet verschil in samenstellende 
segmenten essentieel is, is er principieel mee in strijd. 

Ook in deskriptief opzicbt lijken de lexikale disjunkties die in de NGF 
worden voorgesteld problemen op te leveren, zoals werd aangekondigd. 
Vergelijk bet materiaal in (45), zoals dat in gebied B (kaart 6, p.  101) voorkomt. 

(45)a 	FIo:tci [Itt] [lAt] []a-.ti] 'latex? 
b 	ffro:gp} [frAx] [frA:gfl] [fr3:xt] 'vragen' 
c 	[s155n] [stt:x] [sit:gjjj fsla:q 	'slaan' 
d 	[s13:pIjl] [slA:p] [slA:prp] [slA:pzpi 'slapen' 

Regel (46) nu boort te werken op de lexikale disjunktie behorend bij 'laten' 
((45)a), zowel als op die behorend bij (45)b. Regel (47) daarentegen moet de 
vokaalwisselingen van (45)c en U verantwoorden. 

(46) {A} , {AlPret. } 

	

a: 	a:/elsewhere 
(47) {A:} 	, 	{A:/pret.; part.pret.} 

	

3: 	o:/elsewhere 
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Het is duidelijk dat de representaties die behoren bij de verba in (45) (zowel als 
die in (39); f, g en h) nog een regelkenmerk moeten bevatten wil men ongram-
matikale output uitsluiten, evenals de regels (46) en (47) en hun 'volgende 
versies' met /y/ (voor een uitgebreidere behandeling van dit deskriptieve 
probleem zie sektie 1.3.). Evenzeer valt de gekonstateerde moeilijkheid op met 
betrekking tot het materiaal in (48) nit bet Drents van Ruinen (Sassen 1953, 
licht aangepaste notatie) en nit sommige idiolekten ult de omgeving van 
Wolvega, vgl. (49): 

(48) sloaprp-slêüp-slêüpip-osloapzp 'slapen' 
loati-Iètit-leuti-oloat/aleuit 'laten' 
ploaq-pletig-pleuq-oploagt 'plagen' 

'vragen' 

(49) [rupip] - frAp] - [rApzp] - [rupip] 	'roepen' 

	

[supip] - [sA:pl - [sA:pIpJ - fsA:pzp] 	'zuipen' 

De her gegeven argmnentatie tegen NGF-MP-regels is deels gegeven under 
het voorbehoud dat er een verandering in het oostelijk Stellingwerfs (vgl. kaart 
6, p.  101) van /t/ naar [y] mag worden aangenomen. In ha volgende zal 
aanne,nelijk worden geznaalct dat deze verandering inderdaad een stuk waar-
schijnlijker is dam het altenatieft een veranden'ng van /y/ naar [A:]. Daarna 
wordt, aan de hand van het gehanteerde snateñaal, een tweetal tegenvootheelden 
tegen het NGF-taoiveranderingsmodel besproken. 

Regeltoevoeging is een van de meest omstreden mechanismen van taalveran-
dering in de generatieve fonologie: dit veranderingstype immers kan niet 
worden verklaard door middel van de eenvoudsmetriek. Daarom wordt in Van 
der Hulst 1978 voorgesteld zoveel en zodanig onderzoek naar talen en dialekten 
te verrichten, dat de aldus beschreven fonologische veranderingen kunnen 
resulteren in een algemene theorie. Dialektonderzoek kan op die manier heel 
konkreet bijdragen aan de studie van substantiele universalia. Deze universele 
theorie van 'meta-regels' bevat algemene regels die voor plaatselijke talen 
worden gespecificeerd al naar gelang deze de neerslag van de desbetreffende 
meta-regel vertonen. De tot op heden gevonden tendenzen - voor zover ze al 
boven elke twijfel verheven zijn - zijn echter nog niet toereikend om met 
stelligheid uitspraken te doen over de richting van verandering. Voor zover 
paradiginatische relaties binnen het segmentsysteem in het geding zijn gelden 
voorlopig tamelijk vage noties als systeemdwang, 'hole-in-the-pattern-filling' 
e.d. (Van der Hulst 1978:122; Hyman 1975). Over oorzaken als 'moeilijkheden 
gelegen in de kiank zelf (Van der Hulst ib.) is nog maar weinig bekend. 

Voor het Stellingwerfs echter moet worden aangenomen dat /u:/ steeg tot 
/z/ en soms zell's tot /o:/ waar het de e1  betreft, en tot /c:/ in sommige 
leenwoorden of als vervolg op rekking van /a/ in open lettergreep, vgl. (50) en 
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kaart 7, p.  109. In oostelijk Stellingwerfs ontstond nit deze 'tweede' lage 
achtervokaal zelfs /c/ voor tautomorfematische /r/ (en sporadisch ook in 
anderssoortige items, zoals [drcgg} 'dragen'; deze laatste ontwikkeling echter is 
weer niet beperkt tot gebied 3 op kaart 7). De vokaal /c/ ontstaan door rek- 

(50) Gotisch jér Stell.: 	113:011 'jaar' 
Gotisch ména [m5-.no} 'maan' 
Oerg. *ahaz  [3:oro] of [o:ora] 'aar' 
Oerg. *lata  [lcto} 'laat' 
Got. watô [Mctf] 'water' 
Frans rare frcorJ (westelijk) 'raar' 

[rcorj (oostelijk) 'raar' 

king nit /t/ of nit een oerg. diftong /cii/ werd niet zelden tot /iQ/: vgl. weste-
lijk Stellingwerfs [Mitl] (met [i] nit gerekte [t] of evt. via [c] nit [afi), 
[Mizobô:m] (met [i:J nit gerekte, oerg. [t], vgl. Hoekema 1979), [stt:nzo] en 
oostelijk [hilol, [hi:loJ en [hylo] (met [i], [i:I en - door ronding - [y] via [c] nit 
oerg. /ai/) met oostelijk [mct], [Mczobo:mJ, [stt:nzoj en (in Wolvega en 
omgeving:) [hulo] ('weten', 'dekpaal voor vracht hooi', 'stins' en 'hele'). In [witJ 
(westelijk Stellingwerfs) en [AutAvxor] 'weten', 'weet-waar' (=heel ver) valt, 
behalve de verhoging, ook de verkorting op, evenals in [hilol en [hylo]; ook de 
/u/ in [rupip], [kruprp] en [zupip] 'roepen', 'kruipen' en 'zuipen' is het produkt 
van verkorting. De hoge, lange vokalen nit Masse 1 van de sterke verba zijn 
kennelijk verkort indien ze niet worden gevolgd door een kontinuante obstruent 
of sonorant, vgl. [kikjj] 'kijken', [bit] 'bijten' etc. Verhoging itnpliceerde dus 
getnakkelijk verkorting. Dat lange /i:/ anders dan in klasse één in de tweede 
Masse vóór /d/ bleef, duidt natuurlijk op een andere etyinologie; de nit oerg. éü 
ontstane monoftong viel ten tijde van de bedoelde verkorting niet samen met de 
/1/ uit klasse één. De /A:/ die tot [y] werd past in dit totaalbeeld van verhoging 
en verkorting. Nader onderzoek naar de oozaak van dit bijzondere geval van 
verkorting is wenselijk. 

Een overgang van een hoge, korte vokaal naar een langere, lagere, is in het 
Stellingwerfs niet geattesteerd. Het gereleveerde materiaal is temeer bijzonder, 
omdat het een tegenvoorbeeld vormt voor de hypothese dat reduktie de afwe-
zigheid van klemtoon vereist, zoals vertolkt door Gerritsen en Jansen 1980:35: 
'The process of reduction can be defined as an intermediary stage in the 
complete disappearance of a phonological element; ( ... ). A necessary condition 
for the reduction of an element is the absence of any stress on that element'. 
Ook weerspreekt het materiaal de indruk dat in beklemtoonde syllaben alleen 
strengthening optreedt, en geen weakening (ib.:36-37). (Overigens: ook de 
Stellingwerfse uitspraak van leenwoorden als generaal en telefoon: [qtno'ro:oIJ 
en [tLlofo:nI vertonen verkorting, n]. van /t:/, al gaat het bier dan ook om een - 
eerste - syllabe weliswaar met accent, maar niet met hoofdaccent.) 

De dialektgeografie ondersteunt de hier gehuldigde opvatting dat /A:/ tot FYI 
werd: de Groningse diftong /cej/ in [lcejpi ('liep', Stellingwerfs [lyp] of Ih:pJ) 
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ontstond waarschijnlijk nit een [ + gem]-vokaal (vgl. bijv. Hoppenbrouwers 
1983a:257), zeker niet nit een /y/, getuige Gronings [$] 'uit', [byt], 'buiten' etc. 
In het Drents van Ruinen komt in de verba van (48) 'èü' (fce:]) voor, evenals in 
her Stellingwerfs van Kailenkote en Steenwijk, d.w.z. niet in âlle verba van (39), 
maar wet in o.m. 'laten', 'dragen' en 'vragen', terwiji hierin soms optioneel [A:] 
optreedt. In westelijk Stellingwerfs treedt steeds [A:] op in de verba van (39) en 
in oostelijk Stellingwerfs meestal [y,  d.w.z. soms naast (optioneel) [A:]. De 
mede n.a.v. (50) besproken verhogingen doen zich het meest voor in oostelijk 
Stellingwerfs (Ic:! levert [u] op voor /r/, /t:/ is niet zelden, in tegenstelling met 
elders, [y:] voor /r/: vgl. oostelijk Stellingwerfs [bry:r] met [brt:] elders, en 
oostelijk [ry:aç] 'roeren' vs. elders [rA:of]). In hetzellde oostelljke gebied 
komt naast [drArJo] 'droog' fdryqo] voor. Met name algemeen Stellingwerfs 
[fyla] 'veel' naast oostelijk Stellingwerfs [fA:l], oostelijk Stellingwerfs [st9:] 'in 
lichte mate kreunen' naast [stkj elders, oostelijk [hy:q] 'heugen' naast 
algemeen fhA:qfl] en her hier en daar in her oostelijke Stellingwerfs voorkomen-
de [q9:nst] 'gunst' (nit [qknst]) wijzen er ook op dat [y] uit /A:/ kwam, en niet 
omgekeerd. Deze mogelljke verhogingstendens verklaart ook [ply:oros] 'pleuri-
tis' (Sassen 1953:56) en soortgelijke 'fonologische onregelmatigheden' in het 
Drents van Ruinen (vgl. voor deze tot nu toe problematisehe gevallen Sassen 
1971b). 

De korrespondentie /y(:)/ - /A:/ maakt dus alleszins de indruk een klank-
verandering in progressie te reflekteren, een klankverandering die in bet proces 
van lexikale diffusie echter niet voorbij de 'threshold' is gekomen. Dat laatste 
begrip drukt nit dat een flunk aantal items door het proces aangetast moet 
worden wil de verandering edit - en nu snel - doorzetten (vgl. bijv. Van der 
Hulst 1979b:33). Met dit al beantwoordt de verandering /A:/ • [y] allerminst 
aan het beeld van regeltoevoeging als geschetst in de NGF. Een klankwet zou 
nI. eerst optioneel en vervolgens algemeen zijn, en pas daarna zou er morfologi-
sering optreden. Dat houdt in dat in een eerste stadium regels ook over alle 
niet-fonologische grenzen heen werken. Morfosyntaktische grenzen zijn alleen 
van belang omdat ze belemmerend kunnen werken wanneer de klankverande-
ring morfologische informatie wegneemt; daardoor ontstaan morfologische 
kondities. Dit beeld in Hooper 1976:14-15 komt overeen met dat in Van der 
Hulst 1978. In Van der Hulst 1979b echter wordt mede aan de hand van Vlaams 
materiaal een recente versie van de lexikale diffusietheorie gegeven (zonder dat 
die wordt afgezet tegen Van der Hulst 1978), die een ander en genuanceerder 
beeld geeft van klankverandering. In deze theorie kan a! morfologisering 
plaatsvinden tijdens bet proces van klankverandering, zonder dat dii algemeen is. 
Dit flu is de situatie die bij de verandering van /A:/ in [y]  vermoed mag worden. 
Deze verandering nl. kan niet algemeen geweest zijn: er zijn tevee! [A:]'s die niet 
veranderen of veranderd zijn. Het proces van lexikale diffusie lijkt niet voorbij 
de 'threshold' te zijn gekomen, terwijl toch al we' morfologisering optrad. De 
verandering bleef kennelijk steken in een proces van tussentijdse regelformule-
ring (vgl. opnieuw Van der Hulst 1979b:34-35). Een regel die resulteerde 
genereert [y] in het preteritum, vgl. (39). 
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Een soortgelijk tegenvoorbeeld tegen de door de NGF voorgestelde gang van 
zaken met betrekking tot klankverandering betreft de overgang in het Stelling-
werfs van /c/ (nit rekkings-/a/ of laat ontleende /a:/ ontstaan) in [t:J voor 
(tautomorfematische) /r/. Terwiji bet dorp Fochteloo nog een enkele relikt-
spreker kent met bijv. [pc] i.p.v. algemeen oostelijk [pcJ 'paar' is bet verschul 
in Nijeholtpa tussen sprekers met /c/ voor /r/ en met /c/ voor /r/ soms 
nauwelijks, en soms heel duidelijk te horen (vgL ook kaart 7, p.  109). De 
verandering moet dus nog 'levend' heten. Tech hoort men nergens in de 
Stellingwerven Et:I nit [c] voor /r/ indien deze konsonant wordt voorafgegaan 
door een woordgrens, jets wat de NGF juist niet voorspelt: de regel zou eerst 
moeten werken op alle vormen die in aanmerking komen, dus ook over woord- 
grenzen been (vgl. Hooper 1976, hoofdstuk 6). 'Nadat de regel is toegepast 
treedt een eerste fast in waarin de regel optioneel werkt op alle vormen die aan 
zijn SD voldoen', aldus kenscbetst Van der Hulst de NGF (1977-1978:448-449; 
vgl. ook Van der Hulst 1979a:227 voor eenzelfde karakterisering). 

Ook Koefoed 1978:39-40, in dezen in her NGF-kamp te plaatsen, geeft een 
dergelijke voorstelling van zaken, naar aanleiding van de vermoede voorge- 
schiedenis van i-umlaut in bet Duits: 'Naast de lentoregel binnen woordgrenzen 
heeft de taal dan (i.e. wellicht, il. zolang de regel nog een levend proces 
vertegenwoordigt, H.El.) nog steeds een optionele regel over woordgrenzen 
been.' Nergens, met name ook niet in bet grensgebied van /cr/ en /t-r/ (vgl. 
kaart 7) treedt een verboging van /c/ op aan bet woordeinde, voOr /r/ van bet 
volgende woord. Ook oudere dialektliteratuur nit gebied 3 op kaart 7 laat in 
auslaut, vóOr volgende /r/ nimmer /u/ zien voortkomend nit /c/ ('The first 
'free application stage' does not leave traces, unless perhaps sporadically in 
written sources (when there are any)', aldus Van der Hulst 1979a:227). Zo ook 
kan de /A:/ • [y] - verandering nauwelijks algemeen geweest zijn: nergens treft 
men een allegrostiji aan met (in alle gevallen) [y] terwiji de lentostiji [A:] kent. 

Met geografisch kontinuum ondersteunt hier dus de visie dat in de eerste 
fast van een klankverandering (regeltoevoeging) regels niet (optioneel) 
algemeen hoeven te zijn, dat wil bier zeggen niet hoeven te werken in alle 
relevante fonologische konteksten. De verandering /A:/ • [y] zal vanaf bet 
begin het paradigma van de verba in (39) hebben aangetast, d.w.z. op output 
van de 'vorige ablautregel hebben gewerkt, waarna - mogelijk - op grond van 
een principe als Kiparsky's Derivational Simplicity Criterion (1982a:172, vgl. p. 
99) de kortste derivatie ontstond, hier inhoudende een ablautregel 'vokaal 
wordt [y] in een bepaalde morfosyntaktische kontekst'. 

Zen men de verandering /A:/ .. [y] in strikte NGF-zin opvatten, dan zou er 
geen sprake kunnen zijn van de toevoeging van een P-regel. Deze immers meet 
eerst uitzonderingsloos zijn of 'geblokkeerd' in enige morfosyntaktische 
omgeving. Ziet men af van deze strikte opvattingen van de NGF, dan is er 
sprake van een P-regel in een enigszins gevorderd stadium. Dc feiten in deze 
sektie gepresenteerd dwingen hiertoe. De in de NGF gefonnuleerde claim 
(Hooper 1976:102) dat innovaties altijd fonetisch gekonditioneerd zijn, behoeft 
kennelijk nuancering in die zin dat a) deze (soms) lerikaal bepaaldzijn en b) dat 
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ook 'morfologisering' een innovatie is, een geval van regeltoevoeging die gra,nmati-
kaal gemotiveerd is. De n.a.v. (39) geschetste verandering is hiervan een voor-
beeld. Het felt dat deze zich (ook) klassegebonden heeft gedragen wijst crop 
dat in het proces van lexikale diffusie ook andere dan fonetische faktoren ten 
rol hebben gespeeld. De konstatering onder b vervalt natuurlijk als men bet 
begrip innovatie per definitie wil beperken tot fonetisch-fonologische veran-
dering, zoals dat in de NGF gebeurt. In die theorie is, vreenid genoeg, geen 
duidelijke plaats gekreeerd voor toevoeging van MP-regels (zie ook p.  58). De 
zich uitbreidende gevallen van assimilatie bij diniinuering (vgl. mijn sektie 2.2.) 
wijzen er echter op dat voortschrijdende assitnilatie (en dus rejeltoevoeging) 
beperkt kan blijven tot een bepaald morfosyntaktisch domein.SZ  Ook voor die 
gevallen moet ten taalkundige theorie als de NGF dus ruimte kreeren voor 
(mede) morfosyntaktisch bepaalde regeltoevoeging. 

Terwijl Hooper 1976:102-110 'putative counterexamples to the claim that 
innovations are always phonetically conditioned' weerlegt, lijkt, doordat bet 
beginstadium zelden terugvindbaar is, falsifikatie van haar claim bij voorbaat 
onmogelijk te zijn. De taalgeografie echter biedt hier mogelijkheden. Het in 
deze sektie gehanteerde geografisch kontinuUm en de streektaailiteratuur 
hadden het 'algemene beginstadium' in ,naar liefst twee gevallen ([A:] • [y] en 
[cod • [cot]) moeten laten zien. Dat ze dit niet doen, betekent een weerleg-
ging van de NGF-opvattingen. 

1.3. Distributieregels versus generatieve regels 

In deze sektie wordt nader aangegeven welke nadelen aan het artefakt MP-
regel nit de NGF zijn verbonden. De meeste aandacht gaat nit naar de vraag in 
hoeverre de generatieve, i.e. procesmatige aanpak niet meer voor de hand ligt 
dan Hooper's item-and-arrangement-model, dat voorziet in meervoudig 
samengestelde lexikale vormen plus bijbehorende distributieregels (vgl. de 
sekties 032. en 033). 

Fen negental argumenten in het voordeel van de item-and-process opvatting 
passeert de revue. De deskriptieve inadekwaatheid van de NGF-MP-regels 
wordt nogmaals aangetoond, vgl. p.  104-105, nu echter op grond van ander 
materiaal, terwijl een alternatieve versie van de NGF-MP-regel die werd 
voorgesteld in Wetzels 1981 eveneens wordt afgewezen, evenals ten aan de 
NGF verwant model van P.M. Tiersma (1980). 

Ter beschrijving van 'morfofonemische' of 'morfo(fo)nologische' alternan-
ties, i.e. fonologische alternanties gekonditioneerd door één of meer niet-
fonetisch-fonologische eigenschappen (vgl. Hooper 1976:15-17;127-131 en mijn 
p. 54) hanteert Hooper steeds distributieregels overeenkomstig bet bescbrij-
vingsmodel in Hudson 1974 (vgl. de sekties 0.3.2. en 0.33.). Daarmee wordt 
o.m. een uitzonderingsloze regel als die weilce - in de SGF-benadering . de 
allomorf van het diminutiefsuffix -pien doet ontstaan nit -dzien tot dezelfde 
groep gerekend als regels die ten zeer beperkte groep van items bestrijken, zoals 
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de regel die - in een tweetal verba - de /3:/ - /i/-alternantie verantwoordt in bet 
oostelijke Stellingwerfs, vgl. Ej5:n1 - [htjgit] 'gaan-bij gaat' en [st5:5n] - [btjstit] 
'staan-bij staat'. Hooper noemt dit een voordeel: wat hetzelfde karakter heeft 
(hier: het gele)ikaliseerd zijn) zou niet behoren te worden gescheiden. Merk op 
dat de overeenkomst in karakter door de TGC wordt opgelegd (vgl. p.  53-54); 
in geval van een 'onbevangen' typologie is er natuurlijk well degelijk verschil, 
ook tussen diverse soorten MP-regels, zoals bijv. duidelijk gemaakt wordt door 
her feit dat een door de NGF te suggereren distributieregel {p, t, ...} • /p/ bij 
diminuering (vgl. sektie 2.4.) geen uitzonderingen kent, terwiji daarentegen de 
regel {3:,i,o} • /i/ slecbts voor 3 sg.pres. van twee verba ('gaan', 'staan') geldt. 

Genoemde distributieregels nu verantwoorden bijv. de zing-zong-alternantie 
in her Nederlands als in (54) (vgl. ook p.  56 en Van der Hulst 1977-1978:442), 
en de Stellingwerfse ablautreeks [gitt] - [qA:t - [qA:t] - [qi:t] 'gieten-giet-
goot-gegoten' als in (52). 

(51) lexikale representatie: 	/Z {t} '3/ 

distributieregel: 	N {L/pres. } 

	

0 	 0/elders 

(52) lexikale representatie: 	/q {A:}t 	/ 

distributieregel: 	 1t:/pret.;parLpret. 
. ,/3 sg.pres. 

	

U: ) 	U:/elsewhere 

Behalve dat distributieregels als in (51) en (52) als samenvatting van morfofo-
nologische of 'MP'-regels een deskriptief apparaat vormen met behulp waarvan 
men bijv. ablautreeksen in bet Stellingwerfs van Nijeberkoop kan samenvatten, 
vgl. tabel 3, p.  114-116, zijn zij in de eerste plaats een mechanisme dat de 
speciale status van bet desbetreffende alternantietype karakteriseert. Ze 
vormen met andere woorden een formele weergave van de eigen positie van de 
desbetreffende regels in de grammatika, alsook in het proces van taalverande-
ring: 'Another reason for not positing different representations for irregular 
versus minor alternations is that historical change makes no distinction between 
the types: ALL morphophonemic alternations are subject to leveling (unless 
they have a clear association with meaning).' (Hooper 1976:129). Wetzels 1981 
beperkt het domein waarin het Humboldtiaans principe aktief is dan ook tot de 
lexikale allomorfie. 

Mu volgt de integratie van Hudson's distributieregels in de NGF echter niet 
zonder meer uit bet ten aanzien van P-regels gemaakte typologiscb onder-
scheid, want generatieve (SGF-)regels die op grond van diakritische tekens - 
verstrekt door bet lexikon - werken en/of op andere dan niet-fonetisch/fonolo- 
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gische wijze worden gekonditioneerd onderscheiden zich juist alleen al daardoor. 
Een voordeel van Hudson's model echter zou zijn, zoals gezegd, dat er geen 
principieel verschil aangenomen hoeft te worden tussen MP-alternanties en 
suppletie: inimers, in beide gevallen is er sprake van een lexikale opsomming 
van alternanten (vgl. ook sektie 0.3.3.). 

Anders dan Hudson en Hooper suggereren, en naast het in het begin van 
deze sektie genoemde bezwaar, blijft er natuurlijk een in principe typologisch 
verschil, d.w.z. van formele aard, zelfs ook in de NGF. Wanneer er ni. niet van 
'echte' suppletie sprake is worden alternerende fonologische segmenten, 
volgens Hooper's voorlopige opvatting (1976:15) zelfs in generatieve zin, 
verspreid over de morfologisthe manifestaties van de desbetreffende items, vgl. 
mijnp. 54-55 (er wordt echter geen principe aangevoerd dat dat rechtvaar-
digt).D3  Dit typologisch verschil volgt automatisch nit de onbevangener SGF-
aanpak met suppletie vs. regels waarin diakritische tekens gebruikt worden. In 
die aanpak is bovendien geen plaats voor een gelijkschakeling als in de NGF, 
omdat MP-regels procesmatig vormen afleiden, terwijl in geval van echte 
suppletie de woorden als zodanig in het lexikon zijn opgeslagen. 

Een tweede voordeel verbonden aan een SGF-beregeling is cnn gelegen dat 
het niet-algemene karakter van regels beter tot z'n recht komt. Hooper 1976: 
128 noemt dit zeif ook als een positieve eigenschap van SGF-regels 'met uitzon-
deringen', maar gaat hier, na aanvaarding van Hudson's distributieregels, niet 
nader op in. Zij verwerpt in feite zelfs haar eigen uitspraak dat MP-regels 
gemakkelijk uitzonderingen hebben (p.  17) in Hooper 1979:109, waar zij 
opmerkt: 'The True Generalization Condition is meant to apply to MP-rules 
just as it applies to P-rules ( ... ) it is necessary to conceive of surface representa-
tions as containing non-phonetic information, i.e., the morphological and lexical 
features that are necessary for a well-formed derivation.' Naar alle waarschijn-
lijkheid is op de voorlaatst geciteerde plaats gedacht aan 'uitzonderlijk met 
betrekking tot enige fonetisch.fonologische konditie'. MP-regels als onder (51) 
en (52) kennen per definitie geen uitzonderingen: zij grijpen aan op het in het 
lexikon gegeven lexikaal disjunkt gerepresenteerde item, en dus steeds op 
hetzeffde lexikale disjunktietype (vgl. ook Van der Huist 1979a:235, noot 25: 
'Ergo, in NGP rules do not have exceptions...'). Net is klaarblijkelijk dus niet de 
TGC die het onderscheid tussen MP- en P-regels bewerkstelligt - vgl. voor 
deze, hier afgewezen interpretatie p.  54 en Van der Hulst 1977-1978:441 - maar 
de aan- versus afwezigheid van enige niet-fonetisch.fonologische konditie en de 
'rule triggering'-eigenschap van de disjunktieve lexikale representaties. Harris 
1978:41 spreekt dan ook van 'rule-governed but non-automatic morphophono-
logical alternations', waarin de disjunktieve lexikale representaties kunnen 
worden opgevat als 'rule triggering, diacritic-functioning' (ib.:49). 

Met betrekking tot het uitzonderingsloos zijn als karakteristiek van de NGF-
MP-regel moet als derde tegenwerping tegen de NGF - en ten voordele van de 
SGF - op grond van waarnemingen op het vlak van de diachronie, het volgende 
worden aangetekend. Het juist niet-algemene karakter van aithans sommige 
MP-regels hedt gemakkeijk taalverandering tot gevolg; anders gezegd, 
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verandering lijkt het gemakkelijkst op te treden waar regels niet algemeen zijn. 
Daarom worden in vrij recente morfonologische studies als Wetzels 1981 en 
Hoppenbrouwers 1982 niet-puur fonetisch-fonologische akernanties opgevat 
als bij uitstek het werkierrein van het Humboldtiaans principe, i.e. voor analo-
gische leveling en extensie. Doordat Hooper van 'uitzonderingsloze' MP-regels 
uitgaat, voorspelt ze dat dit type verandering St op zal treden. 

Ms vierde bezwaar moge gelden dat een samenvatting van de desbetreffende 
alternanten met hun MP-regels in distributieregels niet het geeigende middel is 
ter karakterisering van 'analogische extensie' zoals die nit (53)-(55) blijkt, 
terwiji de SGF dit nadeel mist: 

(53) IbrnI - [brOq] - Ibr6n:1 - [brai]: 'brengen-bracht-brachten-gebracht' 
[fli:qj] - [fliex] - IA:x] - fflA:gfl] 	'vliegen-vliegt-vLoog-gevlogen' 
(uit het Stellingwerfs van Steenwijk) 

(54) (Stellingwerfs van Nijeberkoop en elders:) 
[brg] - [br3xt(o)] - [br3xt] - [br3xt] 
'brengen-bracht-brachten-gebracht' 
[fli:q] - [fltxt] - [fli:x] - [flA:gfl] - [IIA:gfl] 
'vliegen-vliegt-vloog-vlogen-gevlogen' 

(55) [krig] - [krt.x] - [bax] - [kraqgj - Ikn:gn] 
'krijgen-krijgt-kreeg-kregen-gekregen' 

In het dialekt van Steenwijk is brengen overgegaan naar klasse 3 van de sterke 
verba. In het Stellingwerfs van Nijeberkoop en elders heeft vliegen qua type 
klinkerwisseling in de derde pers.sg.pres. aansluiting gevonden bij de verba van 
klasse 1 (vgl. (53) en (54)). Toch bewaart dit werkwoord de niet-presens-vokaal 
IA:!. Ook in Sassen 1953:308 wordt laatstgenoemde overgang gesignaleerd. In 
de meeste ten behoeve van het onderhavige onderzoek geanalyseerde dialckten 
vindt men Ifltx]  of [fltxt] (maar in bet oosten van Oost-Stellingwerf Ifloxti 
'vliegt' naast [thxtfl. Sassen (ib.) neemt kiasseverhuizing aan, maar bet is 
duideijk dat dit slechts betrekking kan hebben op het presens: een 'echte' 
kiasseverhuizing, naar analogie van [mi:q] 'urineren' en [sMi:qp] 'zwijgen', had 
een 'ablautrij' /i:/-/t/-/t:/ moeten opleveren. De gesignaleerde verandering 
pleit voor het fonologische karakter van de bijbehorende klinkerveranderings-
regel (vgl. sektie 1.1.1., p.  79) voor de 3e pers.sg.pres., en tegen een disjunktieve 
lexikale representatie als gewenst bij hantering van regels van het type (52). 
Immers, er zou een nieuwe distributieregel bijkomen, wat indruist tegen het 
eenvoudskriterium, en er is noch in een disjunktieve lexikale representatie van 
vliegen, noch in die van brengen, krijgen (vgl. (53), i.e. materiaal uit Steggerda: 
elders luidt de vokaalreeks /i-L-c-L:-u/), noch in die van verba die als voorbeeld 
konden gelden, zoals [mi:g] 'urineren', zingen en liggen aanleiding tot uitbrei-
ding van subregels uit andere MP-distributieregels, waardoor nieuwe MP-
regels zouden ontstaan. De distributieregels immers zijn uitzonderingsloos en 
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Tabel3 
Een aantal distributieregels die won'elvokalen aanbrengen in het werkwoordspa-
radigma (Stellingwerfs van Nijeberkoop), en de vokaalreeksen die bij de sterke en 
onregelinatige verba optreden. 

Per oerg. ablautklasse is steeds eén distributieregel gegeven. De overige 
worden gesuggereerd doordat de vokalen van de relevante vormen in een reeks 
worden genoemd. Deze volgen op de infinitief van een verbum dat een eigen 
vokaalreeks kan vertegenwoordigen. De vokaal van tie derde pers.sg.pres. 
wordt steeds als tweede in de nj gegeven. Aldus wordt nog eens bevestigd hoe 
ingewikkeld een beschrijving is indien gebruik wordt gemaakt van distnibutiere-
gels. Bovendien komt, naast dit alles, als variant van /ce/ /t/ voor, d.w.z. in van 
elkaar verschillende idiolekten. Hier is alleen de /w/-variant weergegeven. 

De schuine streep wil zeggen (vgl. bijv. klasse 3) dat de eerste alternant 
steeds bij één meer idiolekten hoort, en de tweede bij een anden, afwijkend 
idiolekt. Vaniatie binnen één idiolekt wordt uitgedrukt door of. 

Masse 	1t:(L:/pret.  
t 	, t/3e pers.sg.pres. 

1. ) 	I. i/elsewhere 

stnijken 	fstrikjjj - [strtkt] - [strukj - Istncknl - [stntkjj 
blijven  
blijken  
schijnen i:-i:-c-u-u 

Kiasse 2 	(A: 'j 	(A:/pret.  
cc 	ce/3e pers.sg.pres. 

ti:) 	Li:/elsewhere 

bieden E-w-A:-A:-A: 
liegen  
vliegen i:-t-A:-A:-A: 
genieten i-cc-A:-A:-A: 
buigen y:j-y:j-A:-A:-A: 
sluiten y-cc-A:-A:-A: 
bewegen c-c/c-A:-A:-A: 
stnijken i-t-:-A:-A: (alleen in: de was -) 
kruipen u-o-:-:-: 
schuiven u:-o-A:-A:-A: 
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Masse 3 	A ç A/pret. 
t c/3e pers.sg.pr  es. 

Li) Li/elsewhere 

binden i-t-A-A-A 

winnen vt-A-AA 

gelden c-c-A-A-A 

treffen 
trekken c-c-3/0-3/0-3/0 

beginnen t-t-o-o-o 
vlechten c-c-o-o-o 
bederven a-a-A-A-A 

Klasse 4 tc t:/part.pret.  
a -. a/pret.sg.,plur. 
c c/3e pers.sg.prrs. 

c/elsewhere 

nemen c-c-a-a of 	: -A: 
spreken c-c-a-a-A: 

breken c-c-a-a of A:-A: 

steken 
komen o-o-a-a-o 

Masse 5 	Ia (a/pret.sg. 
E -. 	c/3e p.sg.pres. 

L c) L c/elsewhere 

lezen t:-c-a of c-a of 	c-c 
geven c-c-a-a-c 
liggen t-t/t. of cj 	(in [lcjt])-ci-a-c 
genezen c-t/t of c-a of c-a of c-c 
zien 

Masse 6 	f ( A:/pret.  
< 	c/3e p.sg.pres. 

k-c) c/elsewhere 

graven 	c-c/c-y of t -y of A:-A.'/t: 
dragen 	L'-t:/C-y of A:-y of :-: 
slaan 	o:-u-A:/y of A:-A:/y of :-: 

Overige (preterito presentia; onregelmatige zwakke verba): 
bloeden 	u:-3-u:-1r-3 

brengen 	c-c---o 
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broeden 	y:-r-y:-y-ce 
denken 	C-C-3-3-3 
doen 
gaan 3:-i-0/t of 0-0/1. of 0-3: 
hangen a-a-o-o-o 
hebben c-c-u-a-a 
houden 
jagen c-a-c of a-c: of a-a 
kopen 
kunnen 
laten 3:-a-A:/y of A:-A:/y of A' A: 
lopen o:-3-A:/y of A:-A:/y of t:-o: 
luiden y-ce-y-y-w 
moeten u-u-o-o-u 
mogen : of a-a-o-o-o 
roepen u-o-t./t of y-t/z of y-t: 
staon 
stoten o:->o:/o: of 3-o:/o: of 3-3 
vallen 
weten U-c-A-A-C 
wezen n.v.t 	n.v.t., a-t: of a of a:-c 
willen t-t-3/0-3/0-t 
zeggen c-c-c-c-c 
zullen A-Q-0-0-A 

de bijbehorende lexikale representaties zijn verschillend. Hetzelfde kan gezegd 
worden t.a.v. de reeks /mi:qfl/-/mtxt/-/mA:x/-/mA:gfl/ 'urineren' (en dus van 
de desbetreffende regels), geattesteerd in het Stellingwerfs van Oldeholtpa: 
elders luidt de vokaalreeks /i:-t-c-c-c/. Alleen de fonologische omgeving kan 
hier oorzaak zijn van het verhuizen naar de tweede ablautreeks, niet de over-
eenkomst in de Iexikaal disjunkte samenstelling: die was er immers niet. In 
geval van brengen, vgl. (53), heeft de overgang van (onregelmatig) zwak naar 
sterk verbum alleen kunnen plaatsvinden dankzij de fonologische kontekst //, 
die immers klasse 3 van het sterke werkwoord mede karakteriseert. Het 
fonologisch karakter van de besproken veranderingen met de neerslag in (53)-
(55) is blijkbaar reeel, waarmee er sprake is van argumentatie tegen distributie 
zoals die tot uitdrukking komt in NGF-distributieregels54  als beschreven op p. 
56-57 en in Van der Hulst 1977-1978:441 e.v. Vgl. voor de besproken en soort-
gelijke veranderingen ook p.  80 en 153 ex. 

Een vijfde, ook in Harris 1978 gesignaleerd bezwaar tegen het item-and-
arrangement-karakter van Hooper's distributieregels luidt: '...Hooper attributes 
unpredictability (correctly) to the fact that a given stem alternates or not, but 
also (incorrectly) to the shape of each alternant of every alternating item in the 
lexicon.' (ib.). Hooper 1979:111 repliceert dat bet op historisch toeval berust 
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dat elke stain juist op die bepaalde wijze alterneert: 'the observed effect of the 
model is precisely the desired effect'. Deze NGF-argiimentatie verkeert echter 
in z'n tegendeel, d.w.z. ten gunste van de SGF. Terwijl Hooper volgens Harris 
het in synchroon opzicht niet-voorspellende karakter van MP-regels in feite 
negeert, wordt bovendien een dringend gewenst effekt gemist indien niet wordt 
uitgegaan van een bcschrijving waarin gebruik wordt gemaakt van regelkenmer-
ken. Op grond van fonologische specifikaties van regels immers zijn meer 
morfonologische alternanten in éón keer beregelbaar en dus voorspelbaar dan 
in geval van lexikale representaties als gehanteerd in de NGF. Vgl. tabel 3 (p. 
114-116) voor de onderscheiden ablautreeksen annex MP-regels in bet dialekt 
van Nijeberkoop. In de NGF zijn kennelijk evenveel regels nodig als er vokaal-
reeksen zijn. Vgl. echter voor enkele SGF-regels (10)a en b, p.  67; deze voor-
spellen bijna alle tot nu toe besproken wisselingen in bet presens. Zo wordt, 
gegeven de basisvokaal en de kontekst o.m. de alternant /cc/ voorspeld door 
middel van één regel, terwijl in de NGF-aanpak t.b.v. die alternant alleen a! 
meerdere regels van het type (56) nodig zijn, plus de bijbehorende, en dus 
onderling verschillende lexikale opsommingen. Voor het Stellingwerfs van 
Nijeberkoop gaat het, blijkens tabel 3, p.  114-116, tenminste Urn 
{i,.t,t.}, {y,(e,A:}, {y:,ce} en {y,ce}. 

Bovendien, ter verkrijging van de 'onderliggende' vorm is in de SGF geen 
subregel nodig; deze wordt echter in de NGF voortgebracht door een overtolli-
ge MP-regel, zoals bijv. de onderste subregel in (56), die de presensvokaal 
aanbrengt anders dan in 3 sg. 

(56) t:-' 	çA:/pret.; part' 
Oc 	 /3e pers.sg.pres. 

L.i: j 	l i:/elsewbere  

Een krachtige voorspelling als in de SGF is met behulp van distributieregels 
niet mogelijic gegeven de verplichting alle alternanten in de (sub)regels op te 
nemen en gegeven de noodzaak af te zien van generaliseringen over de fonolo-
giscbe kontekst en over de alternerende segmenten zelf in termen van feature-
specifikaties. Vgl. de sekties 0.3.2. en 0.3.3., en vgl. ook (57), een SGF-subregel 
die generaliseert over de inputvokalen /t/ en /i:/ en over het ontstaan van /A 
in het pret. en part. pret., met (58) en (59). 

Ook in het materiaal onder (58) en (59) vinden we aanleiding om de 
alternanten in bet paradigma van bet Stellingwerfse onregelinatige werkwoord 
af te leiden uit de basisvokalen, opnieuw omdat 'suppletie': Met de opnanie van 
alle verbale vormen in bet lexikon, niet 'verkiarend adekwaat' is en een enorme 
redundantie teweegbrengt. Deze wordt als gezegd in SGF-regels voorkornen. 

(57) 	r 	i • r+rond 1 I ... _ ... 1 
+hoog( 	L<+mid>J 	J [+verl4 

L +B  J 	 [-presi 
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(58)a r 	(A/part.pret.;pret. 
i. 	. 	t/3e p.sg.pres. 

U) 	Li/elsewhere 
b lexikale ingang van 'binden': 	A fl o / 

(59)a A, A/part.pret.;pret. 
{} 	IL/elsewhere 	} 

b lexikale ingang van 'winnen': 	/M i. n 0/ 

C) {} 

Ook in vele andere gevallen waarin sprake is van deels verschillende groepen 
alternanten kan met behulp van het item-and-processmodel veel sterker 
gegeneraliseerd worden; vgl. bijv. verba nit de kiassen 2, 4 en die van de oor-
spronkelijk reduplicerende verba in (60): 

(60) 	ffli:qg] - [flA:x] - EflA:gl]] - LfIK9DJ 'vilegen' etc. 
[krupip] - [krA:pJ - [krA:plp] - [krA.plp] 'kruipen' etc. 
[nLm:] - [nam] - [num:] - [nkm:] 'nemen' etc., 
of: [num.] - [n:m] - [nkm:] - [nkqt] 
frupip] - [rA:pl - [rA:pxp] - [rApIp] 'roepen' etc. 

Het blijkt dus dat in een NOF-distributieregel niet alleen redundanties optre-
den met betrekking tot dezelfde klanksegmenten die en in de regel en in de 
lexikale disjunkties staan, maar dat ook de mogelijkheid gemist wordt te 
generaliseren over licht verschillende segmenten: vgl. de distributionele 
varianten van (57) in (58) en (59). Ook de zeer regehnatige morfologische 
umlaut in de diminutiva van het dialekt van Vollenhove55  zou met behuip van 
distributieregels als in (61) moeten worden verantwoord. 

(61)a {Y} , {y/dim. 	} U) 

b {C , p/dim. 
3/elsewhere 

C 11, 	
t 
(A/dUll. 
o/elsewhere } 

d jxj 	{/dim. 	} a 	a/elsewhere 

(nog uitbreidbaar met regels waarin de genoemde inputvokalen als 
[+lang] zijn gespecificeerd) 
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Een (mor)fonologische majeurregel (met een aantal negatieve uitzonderingen 
daarop) kan het hele mechanisme in één regel vangen, vgl. (62), zodat ten veel 
sterkere generalisatie plaatsvindt dan door middel van de regels in (61). 

(62) 	V. f-achterj 	/ 	.Jn] + dim] 

Dat hier niet zonder meer van fonetisch-fonologische umlaut sprake is maar 
van een (mede) morfosyntaktisch en zelfs lexikaal gekonditioneerde regel, blijkt 
nit het feit dat (62) niet uitzonderingsloos is56  (vgl. rd. fm3:tosln] 'vriendje', 
[flu:r1 . [flu:ot1nJ 'vloer-vloertje'), nit het gegeven dat umlaut in andere 
konteksten die /i/ of /j/ bevatten niet produktief is, terwiji ook in bepaalde 
gevallen van lexikale items waarin de voor umlaut vatbare vokaal van de 
verkleiningsuitgang wordt gescheiden door een schwa of een syllabedragende 
sonorant wél umlaut optreedt, vgl.: [all . [elx1nj 'hol-holletje', [roth] - 
[rAloxin] 'rol-rolletje', [käm] - [kkmaxln] 'kam-kammetje', [vo:yJ] - [vt:yltlnJ 
'vogel-vogeltje'. 

De SGF vermijdt dus redundantie in regels en lexikon; Hooper's MP-regels 
zijn daarentegen 'subject to the usual criticism that it reduces all alternations to 
suppletion' (Jensen 1978:671). Een grammatika waarin distributionele elemen-
ten voor elk morfeem moeten worden herhaald, vindt doorgaans minder 
waardering. Voorts faalt een theorie die een in het Engels denkbare situatie 
met serenity naast serene, echter met *obscun  fly naast obscene en *concission  
naast concede niet als gekompliceerder karakteriseert dan de feitelijke situatie 
met obscenity en concession op het punt van de verkiarende adekwaatheid (vgl. 
Dresher 1981:79). De SGF, die - zesde voordeel - deze toestand wel als kom-
plexer beschrijft wordt bovendien hoger aangeslagen omdat deze ook in dit 
geval sterker generaliseert. 

Dresher 1981:99 konkludeert naar aanleiding van de meervoudsvorming in 
het Engels dat een suppletieve theorie als die van Hooper/Hudson ten onrech-
te suggereert dat een grammatika van het Engels niet gekompliceerder zou 
worden wanneer naast de gebruikelijke pluralia de possessieven alleen op -iz, 
en de vormen van de derde pers.sg.pres. alleen op z of s, al naar gelang de 
stemhebbendheid van de voorgaande konsonant, eindigden. Dat wil zeggen, 
niet gekompliceerder dus dan het huidige Engels waarin steeds wanneer het 
suffix /-z/ volgt op /s/, /4/ wordt geinserteerd. 

Een vergelijkbare konklusie levert de aanname op dat de bovengenoemde 
morfologische umlaut bij verkleinwoordvorming in het Vollenhoofs (vgl. p.  118) 
bijv. alleen de alternantie /o/-/A/ zou gaan missen. Een item-and-arrange-
mentmodel verklaart die imaginaire wijziging als een vereenvoudiging, terwiji 
het toch om een ingewikkelder worden van de umlautregel zou gaan. Andersom 
kenmerkt een item-and-arrangement-aanpak de eerder genoemde 'klassever-
huizing' van [fli:qj 'vliegen' als een ingewikkelder worden van de grammatika, 
terwiji een SGF-fonologische regel deze karakteriseert als een vereenvoudiging: 
de dubbele verlaging (inklusief ronding) geldt alleen maar meer indien de 
desbetreffende vokaal voorafgaat aan koronalen (vgl. (10)a, p.  67). 
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Niet zelden worth door tegenstanders van meer abstrakte fonologie aangedra-
gen, dat met een claim op zo algemeen mogelijke regels de menselijke geheu-
genkapaciteit onder- en bet abstraktievermogen wordt óverschat (Dresher 
1981:78). Het bestaan van het abstraktievermogen echter, zo kan men met 
evenveel recht zeggen, volgt nit de vele in talen waargenomen generalisaties 
(vgl. opnieuw Dresher 1981:78 e.v.). In het geval van umlaut bij verklein-
woordvorming in bet Vollenhoofs lijkt het hoogst ongelukkig om van distribu-
tieregels nit te gaan: de suppletieve oplossing impliceert zeker een onderschat-
ting van bet abstraktievermogen. Ook dit nadeel van de NGF levert een pre op 
voor de SGF: het zevende. Ook bij de vokaalwisseling in bet werkwoordspara-
dignia mogen zo sterk mogelijke fonologische generalisaties worden veronder-
steld. De fonologische konteksten van (10)a en b, p.  67 wijzen daarop, de eerder 
genoemde klasseverhuizingen eveneens, en zo ook de verandering /A:/ • FYI bij 
de ablautvokalen van een bijzondere groep vetha in sektie 1.2. De NGF eist 
inderdaad meer van de geheugenkapaciteit. Zo zouden alle typen lexikale 
disjunktie - vgl. tabel 3, P.  114-116 - per werkwoord worden onthouden, plus 
een zeer groot aantal distributieregels. 

Ten achtste: hoewel distributieregets deskriptief adekwaat kunnen zijn en de 
aanwezige regelmaat tot op, d.i. door TGC en NOC bepaalde hoogte verant-
woorden, de feiten worden in deze theorie te zeer op arbitraire wijze behan-
deld. Zo opereren veranderingen in morfonologische alternanties vaak als één 
mechanism; wat het best door zo algemeen mogelijke regels kan worden 
verantwoord. Het ligt, zoals al werd opgemerkt, niet voor de hand dat subregel 
(61)e volstrekt verdwijnt terwiji umlaut in de andere gevallen werkzaain blijft. 
Evenmin is bet waarschijnlijk dat in dialekten de /i:/-/A./-alternantie van 
ablautklasse 2 verdwijnt terwijl de /y/-/a:/-alternantie in dezelfde klasse 
bewaard blijft, vgl. (63)a en b: 

(63) 	Ibi:d11 - [bt1 - [bA:t] - [bA:d] - [bA:dv] 
(di. 'bieden-biedt-bood-boden-geboden') 
[slyti] - [slcetj - [slt:tI - {slA:t11 - [sIt:ti] 
(d.i. 'sluiten-sluit-sloot-sloten-gesloten') 

Ten aanzien van klasse 1 (pret.; part.pret.) kan een NGF-generalisatie als 
genoemd in tabel 3, p.  114 gemaakt worden. Het lijkt echter nauweijks 
denkbaar dat (bijv.) de verba met /i:/ onafhankeijk van die met /i/ hun 
'ablautstatus' zouden verliezen. Len NGF-aanpak veronderstelt dat dat zelfs 
bet meest waarschijnlijk is. De SGF doet dat niet, omdat daarin voor substitu-
tieregels (met input die bestaat nit disjunkt opgesomde segmenten, dus als in 
(65)), geen plaats is, terwiji algemenere regels worden geformuleerd. Die zijn 
overigens van lexikale diakritisehe tekens afhankelijk, zodat regelverlies 
voorspelbaar is, d.w.z. per item dat voor die regel gemarkeerd is. Ook anders-
zins doet de NGF verkeerde voorspellingen, vgl. (64). OP  grond van gekonsta-
teerde veranderingen (zie sektie 1.8.): de /t:/ breidt zich nit naar het preteri-
tum, eerst naar de pluralis en dan naar de singularis, moet de elsewhere-alter- 
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(64) j'c 	It:/1,2 sg.pres., pres.plur., imp.,inf. 
) c ( , c/3e perssg.pres. 
  a/pret. 

	

j 	/elsewhere 

nant /t/ zijn, d.i. de álternant die uitbreiding ondergaat en dus het meest als 
'basid meet zijn opgevat. VgI. voor deze aannaxne Hooper 1976:129: '...the 
distribution of leveling is always toward the form designated by the elsewhere 
case of the distribution rule, since this form is considered to be the basic, or 
more usual form'. De elsewhere-alternant zou dus te bepalen zijn op grond van 
de analogische uitbreiding van de onderste subregel in (64). Het is echter 
duidelijk dat we nu ook zouden mogen verwachten dat de op een na bovenste 
subregel in (64) verloren gaat en dat daardoor de vierde subregel zijn domein 
uitbreidt tot de 3e pers.sg.pres. Dergelijke veranderingen zijn mij echter nit het 
Stellingwerfs noch nit enig ander Oostnederlands dialekt bekend.57  Ook 
uitbreiding van de derde subregel van boven karat niet voor, noch naar het 
domein van het part.pret., noch naar het domein van bet presens. 

Deze afwijzing van NGF-MP-regels wijst crop dat de uitbreiding van 
morfonologische regels in bet paradigma van het onregelinatige werkwoord 
zich bij voorkeur aispeelt binnen de grammatikale kategorieen van getal en tijd. 
In dit verband is ook het volgende alternantietype interessant. In veel Stelling-
werfse dialekten treedt, anders dan in het Nederlands, geen Lange representant 
van de Idg. e1  op (die in het Stellingwerfs /o:/ is) in het preteritum van de 
vierde en vijfde Masse, maar /a/. Zie met betrekking tot de geografische 
verbreiding van [näm:j 'namen' (pret.plur.) kaart 9, p.  154 (bet blijkt dat ook de 
vorm [nä:ip:] voorkomt, dit echter voornamelijk bij jongere sprekers of sprekers 
bij wie op grond van andere taaleigenaardigheden een sterke invloed van het 
Nederlands kan worden vermoed). Midden in het gebied met de alternantie 
/näm/-/naip:/ 'nam-namen' Iigt daarentegen bet dialekt van Giethoorn, 
waarin deze vormen, en de a-trap van Masse 5 inklusief de korresponderende 
vormen van 'was' (d.i. van bet verbuni wezen) steeds een lange vokaal hebben. 
In woordmateriaal nit andere (morfo)syntaktische kategorieen van dit dialekt 
ontbreekt voor tautosyllabische obstruenten zo'n door rekking ontstane [a:]. 
Men vindt dus in een kontinuUm vormen als in (65). 

(65) Giethoorn elders Ned. 
[n&mp] - [ndm:] [nam] - [näip:] 'nam-namen' 
[faya:t] - [foya:t] [bgat} - [fogat] 'vergat-vergaten' 
[ycril - [yäip:] [qaf] - [qabip] 'gaf-gaven' 
[kn.ämp] - [kM&m:J [kMdm] - [kMäm:] 'kwain-kwamen' 
[za:x] - [z&j [sax] - [sage] 'zag-zagen' 
[ Atas] - [Mccs1] [Mas} - [Mä::] 'was-waren' 
[lax] - [lä:ff] [lax] - [lag] 'lag-lagen' 
[sa:tl - [sat] [sat] - [satq] 'zat-zaten' 
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In de preteritumvormen sg. is in het 'Gieters' dus /u:/ doorgedrongen, in vele 
andere Stellingwerfse dialekten treedt /a/ op in beide preteritale kategorieen 
(of, zoals gezegd, soms /a:/ in de pluralis, dus als in het Nederlands). Gezien de 
verandering van Idg. e1  in /3:/ ligt het niet direkt voor de hand, maar misschien 
gaat de 'Gieterse' /ci:/ in de pluralisvormen van (63) daar toch inderdaad op 
terug; hoe dat zij, zowel het binnend.ringen van /a/ in de pluralisvormen elders 
als dat van de /ct/ in de singularisvormen van het Gieters laten zich ,noeilif/c  of 
liever: niet anders dan ad hoc verklaren met behuip van de NGF-distributieregels. 

Het elsewhere-principe (in dit geval: 'leveling ten gunste van de meest 
algemene alternant') heeft hier volstrekt geen voorspellende waarde. De 
verschillende ontwikkelingen volgen veeleer nit een SGF-aanpak: de uitbrei-
dingen in het Gieters waarschijnlijk vanuit de pluralis zowel als die in de 
omringende dialekten vanuit de singularis zijn overgeneralisaties van de 
desbetreffende regels. Merk op dat deze uitbreidingen gebonden zijn aan de 
morfosyntaktische notie preteritum. De door de NGF veronderstelde statische 
lexikale disjunkties echter zouden in bet Gieters veeleer het verschijnen van 
/u:/ in bijv. 'was, gaf' (vgl. (65)) beletten. Ook met betrekking tot de verande-
ring in (94)a-c (p.  153) zien we een dergelijke, niet door de NGF voorspelde 
wijziging binnen de morfosyntaktische kategorie van de [-pres]-vormen. 

Hooper's opvatting dat in het Hudson-model de elsewhere-alternant moet 
worden beschouwd als 'the basic, or more usual form' (1976:129) is in geval van 
de Stellingwerfse onregelmatige verba niet plausibel. Analogische uitbreiding 
van de preteritale vokalen vindt daarin plaats ten gunste van zowel de singu-
laris- als van de pluralisvormen en strekt zich niet nit tot de vormen van bet 
presens, laat staan tot de infinitief. Het verlies van ablaut in sterke verba kan - 
diE behoeft geen verder kommentaar - in de SGF gemakkelijk worden verant-
woord door regelverlies. Dat houdt in dat diakritische tekens verloren gaan, 
zodat eerder van regelvervaging gesproken kan worden (Van der Hulst 1978). 
De NGF zou dli laatste moeten verklaren door aan te nemen dat taalgebruikers 
(hoewel sporadisch en per vergissing) de vokaal van de infinitief als basis- (lees: 
elsewhere-)alternant opvatten. Vat men de wortelvokaal in de infinitief op als 
elsewhere-alternant, dan is leveling binnen de niet-presens-vormen onverldaar-
baar, althans in NGF-termen. 

Ms laatste argument tegen NGF-MP-distributieregels moge bet volgende 
gelden. Aan de hand van de verschillende vokaalwisselingen in de klassen 2, 4 
en die van de reduplicerende verba, vgl. p.  114-116, valE te demonstreren dat 
ook in wider opzicht NGF-MP-regels falen met betrekking tot de eisen van de 
observationele en beschrifvende adekwaatheid. Zij doen dat dus niet alleen als 
gevolg van de redundantie die aanwezig is in item-and-arrangement-modellen, 
maar zij falen ook met betrekking tot de fuiste distributie of 'substitutie' naar 
gelang de morfosyntaktische kontekst. Vgl. eerst (66)a nit klasse 2 en vervol-
gens (66)b, in welke vormen men de ablautreeks aantreft van het oorspronke-
lijk reduplicerende [rupipj 'roepen' nit het Stellingwerfs van Oldelamer, 
Nijelainer en Ter Idzard. De alternantie in (66)b kan worden uitgedrukt in de 
MP-regel (66) c. 

-122- 



	

(66)a [supip] - [sA:p] - [sA:plp] - [sA:plp] 	'zuipen' 
[rukp] - IrA:k] - [rA:kfl] - [rA:knI 	'ruiken' 

	

b [rupip] - [rAp} - [rA:prp] - [ruprp} 	'roepen' 

C 	(U 
}, 	{u/pres.;part.pret.} 

A:/elsewhere  

Distributieregel (66)c flu voorspelt foute output van de volgende soort in de 
dialekten van Oldelatner, Nijelamer en Ter Jdzard: [supzp] (part.pret.) i.p.v. 
[sA.plp] 'gezopen'; *[ruIqjJ  (part.) i.p.v. [rA:kn] 'geroken', en anderzijds voorspelt 
de distributieregel behorend bij (66)a *[rt.pm]  'geroepen'. Dergelijke ontspo-
ringen werden echter niet genoteerd. Er zijn meer voorbeelden te geven van 
materiaal waarbij de lexikale ingangen gelijk zijn, maar waarbij de bijbehorende 
distributieregels verschillen, vgl. p. 104-105. Gegeven de onmogelijkheid dc 
gegeven alternanties met behulp van MP-distributieregels a la Hooper/Hudson 
adekwaat te beregelen moet dit regeltype worden afgewezen. 

Wetzels' regelapparaat (1981) biedt ogenschijnlijk een niogelijkheid de 
n.a.v. (66) geschetste deskriptieve problemen te voorkomen. In zijn benadering 
van morfonologische regels zouden lexikale ingangen als in (67)a en b kunnen 
worden gehanteerd. 

(67)a Is ii p g /'zuip' 	b /r 	upo 	/'roep' 

{ 10 (verb.stain) 	 {} (verb.stam) 

Verschil in lexikale bouw (en in de bijbehorende MP-regels) als in (67) zou 
foute output als hierboven aangeduid, kunnen voorkomen. Gekonstrueerde 
verschillen als tussen (67)a en b moeten echter worden verworpen a) omdat ze 
in hoge mate abstrakt zijn, zeker tegen de achtergrond van de NGF-opvattin-
gen, en wel in die zin dat nauwelijks verondersteld kan worden dat sprekers 
konstrukties als (67) 'leren': ze vinden er in het taalaanbod geen aanleiding 
voor, en b) omdat in redelijkheid niet aangenonien hoeft te worden dat spre-
kers in geval van (67)b één 'redundante /u/' zouden ontdekken: veeleer 
onthoudt men bij resp. /supo/ en /rupo/ welke regels werken en hoe ze dat 
doen. Het in Wetzels 1981 ontworpen type lexikale ingang als in (67)b heeft 
overigens oorspronkelijk een andere motivatie. In sektie 1.8. zal blijken, dat 
zulke bouwsels zelfs niet beantwoorden aan het doel waarvoor ze zijn bedatht. 

Een op bet eerste gezicht met de NGF konkurrerende, maar toch 66k konkrete 
theorie is die van Tiersma (1980). Ook daarin spelen distributionele regels een 
voorname rol, wat een gedeeltelijke vergelijking met de NGF reehtvaardigt. 

Tiersma ib. verantwoordt wisselingen in het Nederlands als in dag/da-
gen/da(a)gje/daaes, rad/raderen/radenjes e.d. door middel van zogenaamde 
'relationele' regels, omdat er sprake is van niet-produktieve alternantie ('i.e., 
non generative'). (Anders dan in Hooper 1976 met betrekking tot het koncept 
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viaregel worden, aldus de auteur, in zijn theorie niet-produktieve morfonologi-
sche alternanties als niet-generatief beschouwd. Hooper 1976:21 echter 
vermeldt: 'Alternations governed by via-rules ( ... ) are considered nongene-
rative...' (vgl. ook ib.: 48).) De hierboven genoemde regelmatigheden worden 
door Tiersma 1980:258-259 behalve in een de desbetreffende alternantietypen 
opsommende relationele regel, verantwoord in distributieregels als (68): 

(68) If[+noun] 	 {V} /[+singula4 
/0 

{V:} /[-singular] } 
er 

Naar aanleiding van deze behandeling echter meet worden opgemerkt dat het 
volstrekt niet duidelijk is waarom het lengteverschil in (68) wel wordt uitge-
drukt, maar het verschil in hoogte tussen de vokalen niet (men denke aan slot-
sloten, gebed-gebeden), noch waarom de volgende implikatie er geen plaats in 
vindt: wanneer in de enkelvoudsvorm van bet ditninutief de lange, e%t. verhoog-
de vokaal voorkomt, is deze ook aanwezig in de ermee korresponderende 
meervoudsvorm (ook in geval van de niet-dint-vorm), maar wanneer genocmde 
alternant in het meervoud optreedt, betekent dit niet automatisch dat deze ook 
in de enkelvoudsvorm van het diminutief optreedt.58  

Ook Tiersma's regeltype (a la (68)) - in de vereiste samenhang met zijn 
relationele regel - zorgt, evenals de MP-regel nit bet model Hudson/Hooper 
voor een aanzienlijke redundantie59, en komt voort nit de opvatting dat 'the 
underlying form of a morpheme is nothing but a set of its allomorphs, or some 
representation from which that set can be immediately constructed' (Kiparsky 
1973d:5, geciteerd nit Dresher 1981:99-100): ook nu immers worden de alter-
nanten dubbel opgesomd, iii. in de onderliggende representaties en in de 
distributieregel. Bovendien worden uitzonderingen in deze benadering niet als 
zodanig gekarakteriseerd: 'It takes the irregular eases as the norm, and ignores 
the fact that in the normal case we do not have to mark separately morpho-
phonemes for the alternations they can undergo...' (Kiparsky ib.: 5, 9). Item-
and-arrangement-mechanismen dus als in (58)-(59), (61), (64), (66)c en (68) 
moeten door generatieve SGF-regels worden vervangen om redenen van 
eenvoud, algemeenheid van de beschrijving en omdat bet hier niet om lexikale 
informatie gaat, i.e., 'it is not information peculiar to this one stem, or to any 
other individual stem' (Harris 1978:50). 

De distributieregels zouden, gerelateerd uitsluitend aan de eis van observationele 
adekwaathei4 alleen gehandizaafd Icunnen bl(iven  als in de diverse konkrete 
theorieën de leaikale items van speciale regelkenmerken zouden worden voorzien 
(vgL immers p.  122-123). In het door Hooper, Wetzels en anderen oveigenomen 
model van Hudson echter wordt het gebndk van degelijke kenmerken afgewezen, 
omdat lexikale disjunkties tie fun/cUe van diakijtisch teken zouden ve,vullen, en 
omdat in een disjunkte lea/cole weegave '...lexical forms and the rules that 
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distribute them are related directly, rather than through the intermediate stage 
represented by the diacritic' (Hooper 1976:129); bovendien zouden diakritische 
tekens MP-mineur-altemanties en gevallen van suppletie scheiden, wat volgens de 
NGF voorkomen zou moeten worden (vgl. P. 110-111). 

Harris 1978:59 verlangt empirisch onderzoek teneinde de regelkenmerken-
analyse af te wegen tegen de theorie van de lexikale disjunkties: wanneer de ene 
theorie een bepaalde generalisatie niet kan weergeven en de andere wel, dan 
moet de eerste worden verworpen. Het materiaal in (66) (en dat gepresenteerd 
op p.  104-105) biedt de mogelijkheid de lexikale disjunktietheorie voor zover dat 
hetfungeren van disjunkte lexikale items als diakfitisch teken betref4 te veFwerpen. 

Ook elders in deze studie wordt de NGF-MP-regel nog in detail bekriti-
seerd, o.m. in de sekties 1.5., 1.8., 2.4. en 3.1. In de volgende sektie zal worden 
gedemonstreerd hoe in geval van een aantal in de NGF als zodanig niet mis te 
verstane MP-alternantietypen, hoewel de NGF anders dikteert, toch het 
fonologische karakter een belangrijke rol speelt, c.q. het MP-karakter niet lijkt 
te overheersen of zelfs maar aanwezig te zijn, hoewel de NGF anders dikteert. 

1.4. Fonologisch bepaalde MP-regels 

Aan de hand van de eerste in deze sektie te beschrijven reeks alternanties zal 
worden gedemonstreerd hoe de NGF-regeltypologie tot de konklusie leidt dat 
de desbetreffende regels, die redelijkenvijs als puur fonologisch moeten worden 
beschouw4 MP-regels zijn. Deze status blijkt echter te moeten worden afgewezen, 
en daarmee de NGF-regeltypologie als geheel: de indelings/criteria blijken onjuist. 
Vervolgens wordt aan de hand van een tweetal andere MP-alternantietypen 
geschetst hoe belangrijk fonologische kondities kunnen zijn, anders dan de 
NGF suggereert. 

De omgeving van een MP-regel wordt, aldus Hooper 1976, beschreven in 
morfosyntaktische en/of lexikale termen. MP-regels refereren dus aan morfo-
logische en/of syntaktische kategorieen zoals 'pluralis' en 'verbum', zij refere-
ren aan arbitraire lexikale kategorieen, een bepaalde vervoegingsklasse, 'or 
classes designated arbitrarily by diacritics' (p.  15, mijn kursivering). MP-regels 
nemen deel aan de betekenis-klankrelatie, 'they are apt to be phonologically 
quite arbitrary', en ze hebben gemEkkelijk uitzonderingen (ib.:17). Regels in de 
NGF zijn dus als fonologisch te beschouwen, 'if and only if the context respon-
sible for them could be stated in phonetic terms ( ... ) Additionally, there should 
basically be no exceptions to the rule' (Gussmann 1980:3). 

Dit betekent dat fonetisch-fonologische regels uitzonderingsloos zouden 
moeten zijn, waarmee empirisch onderzoek naar de aard van puur fonologische 
regels met uitzonderingen in feite wordt afgewezen. (De TGC en de bijbeho-
rende defmitie van P-regels volgen dus uit bepaalde aannames over taal; vgl. 



ook sektie 0.3.1. en 0.3.2.). Wanneer we flu fonologische regeis kunnen vinden 
die alleen voor een zeer beperkte groep lexikale items gelden maar geen 
morfologische en/of syntaktische konditionering kennen en ook niet een 
bepaalde betekenisnotie tot uitdrukking brengen, dan is er ook daarom vol-
doende reden om de TGC en de karakterisering van P-regels in de NGF af te 
wijzen.61  

Vanuit zo'n doelstelling no is her interessant het alternantietype EmUni - 
[mut], [M5nJ - LM3d1, [Un] - [kA:] en [bin] - [b1i:] nader te beschouwen. 
Het betreft bier aiternerende presensvormen van de verba [muti] 'moeten', 
[M3d1] 'worden', [k7,1:] 'kunnen' en [bti:J 'bent; plurpres. van zijn', die infor-
meel gekarakteriseerd kunnen worden als 'verkorte vormen' versus 'voile'. 
Vanuit een niet-distributionele optiek vindt er deietie plaats van /t/, /d/ en 
/n/, zowel als hersyllabifikatie; /n/ komt in de 'verkorte' gevallen niet voor als 
syilabekern. De genoemde verkorte zowel als de voile vormen vertegenwoordi-
gen de pluralia en de tweede pers.sg. van het presens. De aiternanten drukken 
geen versehil in betekenis nit. Ook gaat het bier niet om typische klisisvormen: 
naast elkaar ni. komen vormen voor als die van [mut] 'moeten', weergegeven 
in (69): 

(69) 	niet- geinv. gemnv. niet-geinv., 
geinv. zonder idisis + klisis 'voile vormen' (bijzin) 
[imunl [muti] [muj] [Lmutv] (2 sg.pres.) 
[momun] [mUnMo] [muMa] [Ma..niut] (1 pi.pres.) 
[jlmün] [munjim] [mujip] [jim.muti] (2 pi.pres.) 
[somUn] [münso] - [s..muti7] (3 pl.pres.) 

De 'distributie' van de werkwoordsvormen van de eerste en vierde koiom in 
(69) wordt bepaald door het al clan niet voorkomen aan her slot van de zin, vgl. 
de voorbeeidzinnen in (70)a-d'. De 'voile' vs. de 'verkorte' vormen als in (69) en 
in zinnen als onder (70) komen in ieder geval voor in her Steliingwerfs van 
Nijeberkoop en de andere dorpen van Oost-Stellingwerf. Afgezien van West-
Stellingwerf heb ik ze niet steiselmatig nagevraagd; in die gemeente twijfelden 
sommige informanten met betrekking tot het werkwoord [madi] 'worden'. De 
aanwezigheid van een verkorte vorm aidaar in het paradigma van 'worden' is 
dus niet zeker. 

(70)a [imfljnitopMi:] 'je meet je niet opwinden' 
a' [LksudQjanitopMi:mutj 'ik zei dat je je niet meet opwinden' 
b [s3M5nlclk] 'ze worden kwaad' 
W [ômdatsolclkMadn] 'omdat ze kwaad worden' 
c [jtmkXnotnit] 'juilie kunnen het niet' 
c' [Omdajrptnitkj 'omdat juilie 't niet kunnen' 
d [Mbindfh3:stJ 'we zijn er haast' 
d' [aModfb] 'als we er zijn' 
e [somA:gfinitmarsom!j  'ze mogen niet, maar ze moeten' 
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Dc konditie waaronder de verkorte vorm optreedt laat zkh dus omschrijvcn als 
'indien niet aan het zinseinde', al is er bij kontrastief accent een geval denkbaar 
met (bijv.) [mün] wel aan het zinseinde, vgl. immers (70)e. Aangezien we voor 
de specifikatie van bet zinseinde in de SGF niet over een bijzonder fonologisch 
grenssymbool beschikken (noch in de NGF), maar wel over bet S-label, zou 
dus dit syntaktische kategoriesymbool in de syntaktische oppervlaktestruktuur 
de desbetreffende regel kunnen sturen. De vermoedelijke deletie van /t,d,n/ 
vindt overigens plants juist niet aan bet zinseind, zodat we een konditie 'minus 
S-final' moeten vermelden. 

}ioewel de alternanten dus afliankelijk geacht kunnen worden van bun 
syntaktische positie, blijkt nergens dat Hooper dit type syntaktische informatie 
voor ogen heeft gebad bij haar defmiering van de MP-regel. Bovendien is er 
geen enkele semantische informatie met de wisselingen annex. 

In een fonologische theorie als buy, die van Selkirk 1980a:111-112 is het 
mogelijk een beregeling te doen plaatsvinden met konditionering door een of 
meer fonologische domeinen groter dan de syllabe (tie ook de sekties 3.0. en 
3.1.). Zij onderscbeidt in samenhang met haar domeintypologie drie soorten 
fonologische regels, waaronder (71). 

(71) 	A • B/ Di(...DJ(..X.._MD Dj( ... )Dj •" )Di 

Regel (71) is een 'domain juncture rule'. A en B zijn segmenten (een van 
beiden mag 0 zijn), terwiji X en Y strings van segmenten zijn of nu!. Stel nu in 
(71) D gelijk aan 'woord', Di aan 'het gebeel van de uiting' en Y gelijk aan /n/; 
de deletie van /t/, /d/ en /n/ van de wortel kan dan niet 'utterance-final' 
plaatsvinden.62  Blijft staan het tegenvoorbeeld tegen deze toepassing van (71) 
in (70)e. Misschien echter moeten we hier denken aan een latere deletie van 
fonologisch materiaal (nit de positie rechts van [Sin]). Evenzo wordt in 
Zonneveld 1981-1982:359 een deletie van 'dat' voorgesteld ter verkiaring van 
(Ned.) 'Zou (met [z]) je dat wel doen' versus '(Dat) [s]ou ik niet doen'. 

Een fonoloische konditionering in plaats van een syntaktische is dus heel 
goed mogelijkP3  Bovendien valt bet op dat een evt. syntaktische labeling in bet 
onderhavige geval op geen enkele wijze inhaakt op enige kiank-betekenisre-
latie, en dat alleen verplicbte deletie plaatsvindt wanneer /n/ volgt: vgl. [hnu 
'jij moet', echter naast [muti] 'moet jij, hij' treedt optioneel [muji 'moet je' op 
Ook omdat er slechts wisseling optreedt binnen 'dezelfde persoonsvorm' is er 
dus alleen sprake van fonologische konditionering, of van een konditionering 
die als fonologisch is te bescbouwen, ni. als gevolg van de kwalifikatie 'niet-
utterance-final'. Een aanwijzing voor bet speciale fonologische karakter van de 
deletieregel ligt besloten in het al gesignaleerde feit dat 1/t/ niet (verplicht) 
wordt gedeleerd in 2 sg.pres., dat wil zeggen in geval van inversie: doordat /n/ 
aiwezig is, blijft ,/t/ (resp. /d/ en /n/) aanwezig (vgl. 69)). 

Hoewel dus de NGF vanwege bet niet-algemene karakter van de alternan-
ties dikteert dat bet bier om een MP-regel gaat, is bet MP-karakter ver te 
zoeken terwijl het fonologisch karakter zich opdringt. De wisselingen tussen 
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verkorte en voile vormen hebben geen semantische oorzaak noch een semanti-
sche implikatie, zodat we over geen enkele aanwijzing beschikken dat de alternan-
tie morfologisch/semantisch en evt. syntaktisch wordt geinteipreteerd. Dat het 
hier om een tweetal preterito-presentia plus warden en vormen van [big:] 'bent' 
gaat, is al evenmin van belang. 

Gekonkludeerd kan worden dat we te maken hebben met een fonologische 
mineurregel die slecbts 'getriggerd' wordt door hetzelfde diakritische teken bij 
elk van de genoemde bijzondere verba in het lexikon. Weliswaar zou, ervan 
uitgaande dat de transformatie V-second (vgl. Bennis en Hockstra 1983:64 ex.; 
1989:100-104) [mün] op de COMP-positie heeft gebracht, nog steeds aan een 
werkelijk syntaktische eigenschap van de alternantie in kwestie zijn te denken. 
Sommige ontwikkelingen in de EST echter benadrukken het fonologisch 
karakter van verplaatsingstransformaties als V-second (vgl. o.m. Scholten, 
Esters en Klein 1981:233). Van een MP-karakter zoals de NGF die hier veron-
derstelt is in elk geval geen sprake. 

Terwiji de in deze sektie tot dusverre behandelde alternantietypen van 
overwegend fonologische aard bleken te zijn, zodat gekonkludeerd moet 
worden dat de NGF, in welke theorie ze ten onrechte als MP-regels zouden 
worden behandeld, een inadekwate regeltypologie hanteert, doen zich in het 
werkwoordsparadigma van bet Stellingwerfs ook wisselingen voor die op het 
cerste gezicht wel degelijk bet effekt lijken van 'zuivere MP-regels'. Nadere be-
schouwing echter leert dat ook bier fonologische eigenschappen een belangrijke 
rol spelen. Opnieuw valt ook bet procesmatige karakter op van de distributiere-
gels die gehanteerd zouden moeten worden. 

Soortgelijke problemen ii]. als met betrekking tot distributieregels die de 
vokaalalternanten in Masse 6 en die van de oorspronkelijk reduplicerende verba 
moeten verantwoorden (vgl. p.  104-105; 122-123) kunnen ontstaan met betrek-
king tot de aan- versus afwezigheid van de themavokaal (vgl. sektie 1.1.2, p.  82) 
in regelmatige resp. sterke c.q. onregelmatige verba; vgl. de reeksen in (72) 

(72) a [Mi:do] 1 sg.pres. 	b [bi:do] 1 sg.pres. 
[Mixlç] 2 sg.pres. 	[bi:41 2 sg.pres. 
[Mi:dotJ 3 sg. pres. 	fbt1 3 sg.pres. 
(van wieden) 	 (van bieden) 

De NGF-MP-regel die /a/ moet aanbrengen in de derde persoon van [mhdi] 
zou, wanneer er alleen morfosyntaktische informatie met betrekking tot tijd, 
getal en persoon zou worden gegeven, ook /o/ in de derde persoon van het 
sterke verbum [bi:dv] doen optreden. Aangezien Hooper's MP-regels, zo 
werd in o.m. sektie 1.3. gesteld, geen gebruik maken van diakritische tekens, 
moeten de te banteren distributieregels gevoelig gemaakt worden voor de 
wortelvokalen. In geval van de sterke/onregelmatige verba betekent het dat er 
in de NGF-regel die schwa plaatst een verwijzing moet zijn opgenomen naar 
een disjunktieve lexikale ingang. In geval van een regelmatig werkwoord 
hebben we te maken met niet-disjunktief gespecificeerde wortels. De regel die 



schwa in de reeksen van (72)a en b plaatst is dus ook in distributioneel opzicht 
fonologisch bepaald. Merk overigens ook op, dat eigenlijk in idle gevallen van 
NGF-MP-regels de input in feite sterk fonologisch bepaald meet zijn- de regels 
immers grijpen aan op fonologisch geaarde lexikale konfiguraties. 

Om de schwa-distributieregels gevoelig te maken voor alle desbetreffende 
lexikale items, moeten er in feite zoveel regels gemaakt worden als er Eypen 
lexikale ingangen zijn, i.e. zoveel als er typen ablautklassen en kombinaties van 
die kiassen met klinkerwisselingsvokalen in het presens zijn, want de NGF 
beschikt niet over een instrument dat kan generaliseren over alle disjunkte 
lexikale ingangen die het onregelmatige en sterke werkwoord betreffen. 

Een andere storende konsekwentie van distributieregels in dit verband is 
nog dat wanneer de themavokaal optioneel optreedt in 3 sg.pres., er twee 
lexikale ingangen nodig zijn, hetgeen onnodige redundantie in het lexikon 
iinpliceert. Zo zou [lyd] 'luiden' lexikaal gerepresenteerd moeten zijn als 
/lydo/ en als /1{y,}d{o,ø}/. Gezien de MP-regels die bij [IydJ horen, zou 
bovendien een vorm als [lydot] niet goed kunnen worden voortgebracht nit een 
lexikaal item met een disjunktieve representatie als de laatstgenoemde, aithans 
ook [kedot] zou kunnen worden gegenereerd, tenzij we de schwa-distributiere- 
gel gevoelig maken voor het type wortelvokaal, dus voor 	en /ce/. We 
zouden dan echter twee verschilende distributieregels krijgen: een die schwa 
plaatst in de derde pers.sg.pres. in geval van [y] en een die dat juist voorkomt, 
iii. indien [cel voorafgaat. De NGF-regel die klinkerwisseling bewerkstelligt in 
geval van [tklydo] - [hijlcet] (en evenzo in [badyd] 'beduiden' en fdydi] 
'duiden') is op zijn beurt afhankelijk van de niet-plaatsing van schwa, zodat het 
procesmatige karakter van het klinkerwisselingsmechanisme zowel als de 
fonologische afhankelijkheid opnieuw opvalt. 

Een treffend voorbeeld met betrekking tot de fonologische relevantie van 
MP-regels is ook te vinden in het materiaal dat in Nijen Twilhaar 1982b wordt 
gegeven. In het dialekt van het Overijsselse Hellendoorn wordt de morfologi-
sche umlaut bij meervoudsvorming verdrongen, op een wijze die pour fonolo-
gisch lijkt te zijn. Het verlies van umlaut iii. gaat direkt samen met de verdrin-
ging van de meervoudsuitgang -e door -n: vgl. (73). 

(73) [box] - [bAxto], [boxjj] 'bocht-bochten' 
[thrp] - [dcerpo], [dorpip] 'dorp-dorpen' 
[Ink] - [ly:ko], [lukp] 'luik-luiken' 
fbi] - [tcelo], [tai] 'tol-tollen' 

Deze verandering is weliswaar gebonden aan het mechanisme van meervouds-
vorming en dus morfologisch bepaald, bInnen deze kontekst echter is het 
optreden van umlaut fonologisch gekonditioneerd: umlaut kan kennelijk alleen 
optreden wanneer de uitgang schwa aanwezig is. Is daarentegen het suffix /n/ 
aangehecht, dan is umlaut uitgesioten. Bovendien gaat het em een alternantie 
die betrekking heeft op (alle) achtervokalen. Opnieuw kunnen we dus niet 
accepteren dat MP-regels 'phonologically quite arbitrary' zouden zijn.65  
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1.5. Klitische alternanties 

Op het eerste gezicht macn een aantal klitische vormen van het type IGMO]  'als 
we', [Mtjql] 'willen julile', [kAfi Tun je' en 11311  'laat 1k' een erg onregelmatige 
indruk. Deze formaties alterneren met resp. de woordkombinaties [asMo], 
[Mlicjiml, [kAni] en [la:ttk], waarin geen fonologische versmelting heeft 
plaatsgevonden. Het betreft 1) gevallen waarin het op een na Iaatste morfeem 
van de klisisformatie onderliggend op een konsonant eindigt en 2) een aantal 
verba die volgens een algemeen patroon in de 2e pers.sg.pres. en de le, 2e en 3e 
pers.plur.pres. in geinverteerde positie de suffix-n verliezen. Dc daaraan 
voorafgaande konsonant van de stam (c.q. die van de grondwoorden nit groep 
1) wordt vervolgens gedeleerd en bet klitisch pronomen hecht zich aan de 
wortelvokaal. (Omdat het gedrag van de themavokaal er niet toe doet, komt dit 
segment in deze sektie Met ter sprake.) 

Opnieuw blijkt bet overwegend fonologiscbe karakter van niet-algemene 
regels en Iijkt de semantisehe rol ervan nihil, anders dan in de NGF wordt 
voorspeld. Bovendien kan de SGF bier een noodzakelijk onderscheid, ni. tussen 
afleiding en suppletie, gemakkeijk verantwoorden, terwiji de NGF daartoe niet 
in staat blijkt. Integendeel, deze theorie benadrukt de overeenkomst tussen 
suppletie en distributie, een eigenschap die niet strookt met bet gepresenteerde 
feitenmateriaal. 

Voorts komen nog enkele deskriptieve problemen m.b.t. MP-regels aan de 
orde; opnieuw blijkt de SGF-aanpak eenvoudiger en dus te prefereren. Het in 
samenhang met klisis behandelde geval van Ersatzdehnung blijkt door de NGF 
Met zinnig te kunnen worden beschreven. Ook her verdient een SGF-aanpak 
de voorkeur. 

De bedoelde wisselingen beperken zich tot de (geinverteerde) kombinaties van 
de singularis- en pluralisvormen van de eerste en tweede persoon van bet 
pers.vnw. (nominatief): [Lk] 'ik', [ij 'jij', [ma] 'we' en Ulm] 'julie' met de wortels 
van de onregelmatige verba in (74)a, en tot de eveneens geInverteerde kombi-
naties van genoemde pronominale vormen met op een konsonant eindigende 
woorden van diverse syntaktische pluimage (maar wel alle 'onderschikkende' 
komplementeerders), als genoemd in (74)b. De in het Stellingwerfs van Nije-
berkoop voorkomende gevallen zijn weergegeven in (74); de reeks is limitatief 
bedoeld. In de gevallen waarin de relevante segmenten onderstreept zijn blijft, 
in afwijking van bet totale patroon, de konsonant bewaard. 

(74)a inf.; klisisrealisaties 
plur.pres.; 
2sg.pres. lsg. 2sg. Iplur. 2plur. 
[Mct] [Muk] [Mtzj] [MUMO] [Mujip] 	'weten' 
Imutil [muk] [muj] [muMa] [mujip] 	'moeten' 
[b:otv] [Izxk] [13:j] [I3:Mo1 [b:jrp 	'laten' 
[Modn] [Mok] [Mo]] [MOMO] [Mojip] 	'worden' 



[Mt11] [mdc] [Mq] [MLMO] [Mtjlp} 'willen' 
[sAI] [sak] [sAji [SAMQ] [sAjtp] 'zullen' 
[bin.] [btJ [btj] [btm} [btjipj 'ziju' 
[koip:] [k6] 	[kojj [komo] [kojip] 'komen' 
[kA]?-'] [kafl [kAl] [kAMO] [k4rp] 'kunnen' 
[hebip] [hek] [hcj] [hcM] [hajip] 'hebben' 
[qolo:bipj [go!o:k] 	[golo:Ati] [goIo:Mo] [goto:bipjinij 	'geloven' 
[kriq0] [krik] [kri:j] [kriM] [kri:jrp] 'krijgen' 
[h.qgj [ltk] [ltj] [lt9jJJ [kjrp] 'liggen' 
[1cg] [Ick] [lcj] [IcjjJ [lejip] 'leggen' 
[sEqfl] [sck] [szj] [9J2I  [scjip] 'zeggen' 
[mA:qfl] [mu:k] [mafi [maMoj [majip] 'mogen' 

[mA:j] [mA%o] [mA:jip] 
[frzq] [fr3:kj [fr3:j] [frqflM] [fro:jip] 'vragen' 

(74)b kilsisrealisaties 
[as] 'als' [ak] [oil [aMa] [ajip] 
[Mat] 'wat' [Mak] [Mafi [MaMa] [AtajIp] 
[dot] 'dat' [dak] [dali [daMa] [dajip] 
[ômdat] 'omdat', [dt:açdat] 'doordat': zie: [dot] 
[Mo:ar] 'waar' [Mo:k] [Mo:j] [Mxto] [Ma:jlp] 
[th:oro] 'daar' [da:k] [da:j] [dma] [d3:jlp] 

Deze klisisformaties worden in fonologische zin beregeld door (75). Dc twee 
nivo's worden onafhankelijk van elkaar gelezen (vgl. de uitleg op p.  67-69). 

(75) 
1 [-acChter]

-nas  

2 1 [+nas] 

[+A] 

C 
1 [...] 

[+ pron.pers.] 
2 [+ son] 	[le,2e pers.] 

[+nom.] 

Aangezien (75) een automatisch noch produktief alternantietype betreft: 
immers, naast [Muk] 'weet ik' staat *[mt:k]  'meet ik', en naast [sAj] 'nil je' *Lfa:j] 
'vat je' etc., moet dit strikt fonologisch aandoend proces-mechanisme in NGF-
kader toch door middel van in distributieregels gegroepeerde MP-regels 
worden beschreven, rd. als die in de niet limitatief bedoelde reeks in (76). 

(76)a 	0 • 	ø/_pron.pers. 1,2,nom. 
Li 	t/_ elsewhere 
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b 	0 , 	0/ pron.pers. 1,2,nom. 
{s} 	Is/_ elsewhere 

0 • 	/ pron.pers. 1,2,nom. 
(r/ielsewhere 

0 • 	0/_pron.pers. 1,2,nom. 
{} 	(9/_elsewhere 

Het behoeft nauweijks betoog dat een beregeling als deels opgenomen onder 
(76) komplexer is dan de limitatieve onder (75). Bovendien zijn de NGF-regels 
moeilijker leerbaar: de o-variant-regel immers wordt nodeloos herhaald in 
verschillende subregels, en hij wordt afhankelijk gesteld van ulteenlopende 
lexikale disjunkties. Ook het felt dat de NGF de verschillende regels als los van 
elkaar staand karakteriseert, maakt dat deze theorie een groter beroep op het 
leervermogen en de geheugenkapaciteit doet dan een SGF-regel als die onder 
(75). In de NGF funktioneert de disjunktieve lexikale representatie als diakri-
tisch teken (vgl. Harris 1978 en p.  103-104; 112; 122-124). Op het punt van de 
leerbaarheid van diakritische tekens versus afwijkende (i.e. disjunkte) lexikale 
representaties zijn NGF en SGF dus wellicht gelijkwaardig. In de NGF echter 
'leert' de taalgebruiker tevens de samenstelling van de lexikale ingangen, met 
natuurlijk alle bijbehorende distributieregels, terwijl hij in de SGF-benadering 
slechts de veel algemenere deletieregel met het bijbehorend diakritisch teken 
hoeft te kennen. 

Naast de klitische vorm [dam 'dat we' komt, zoals reeds werd opgemerkt, 
[dot*t] voor, maar naast [MUMO] alleen [MutMo en geen fMt.t&toI.  Daarente-
gen komt naast [iML:t] 'jij weet' geen FMt:ti1 voor, mar wel IMutil en [MLj]. 
Naast [jimMut9l 'jullie weten' staat geen IMutjLml,  maar wel [Mujip] en 
[ML:t1jtm] 'weten juffie' De klisisregel werkt natuurlijk slechts wanneer deletie 
van de suffix-n heeft plaatsgevonden. In geval van de pluralia is klisis vervolgens 
obligaat; in geval van de 2e pers.sg. echter is n-deletie in geval van inversie 
obligaat, maar de klisisregel optioneel. Ook in de eerste persoon is de klisisre-
gel optioneel; een variant met suffix-n komt Set voor in dit geval. Wanneer 
geen inversie optreedt vertonen de pluralisvormen zowel als de tweede pers.sg. 
steeds het n-suffix. 

Deletieregel (77) (en de variant ervan ter beregeling van de pluralisvormen) 
noch de klisisregel (75) doet op aithans voor de taalgebruiker opvallende wijze 
mee aan enige kiank-betekeniskorrespondentie. Het syllabedragende segment 
/n/ en de gedeleerde slotkonsonant van het wortelmorfeem zijn 'Set waar-
neembaar', alleen hun afwezigheid in relatie tot hun aanwezigheid in andere 
konteksten zou semantische informatie kunnen geven, maar deze is in het 
bijzonder m.b.t. de slotkonsonant van het wortelmorfeem die gedeleerd wordt, 
onduidelijk. Dubieus is de 'semantische inhoud' van de afrezigheid van wortel-
finale konsonant en /n/ temeer, omdat deze 'lading' evenzeer zou worden 
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'uitgedrukt' door de aanwezigheid van de wortelfinale konsonant (nI. wanneer 
van geen klisis sprake is), en - indien van toepassing - door /ç/,  d.w.z. wanneer 
(77) niet werkt. De vereiste semantisehe informatie eehter wordt op eenduidige 
wijze gegeven door het klitisch pronomen, zodat aan regels als (75) en (77) 
nauwelijks een morfologisch-semantische rol kan worden toebedacht. Met 
name de noties [+ 2e pers., +sg.] in de output van (77) wordt flog slechts door 
het klitisch pronomen uitgedrukt. 

(77) [[X]+nJ 	+ 	[iJ 	 • [X + 0+1] 
[+ verb] 	[+ pron.pers.] 	[+ verb] 
[+2e pers.] 	[+2e pers.] 	 [+2e pers.] 
[+sg.] 	[+sg. 	 [+sgj 
[+presj 	 [+pres.] 

Er zijn bij een NGF-beregeling nog een aantal moeilijkheden aan te wijzen. Her 
niet werken van (78), d.w.z. van de eerste subregel in de gewijzigde versie van 
(76); impliceert niet dat de tweede automatisch zal werken: immers, deze is 
niet gespecificeerd voor de 'optionele kontekst' in de eerste subregel. Integen-
deel, de specifikatie 'elsewhere' sluit die kontekst nit. GUn werking van de 
distributieregel is uitgesloten, omdat de disjunkte lexikale representatie moet 
worden omgezet in een niet-disjunkte. Nu zou men een tweede, extra MP-regel 
als in (79) kunnen introduceren, die met (78) konkurreert. Afhanke!ijk van de 
toevallige ordening van het moment tussen die regels, treedt dan /t/-deletie op. 

(78) {ø}, {0/ pron.pers.1,2 sg.nom.(opt.),plur.nom. (obi.)) 
t/ elsewhere 

(79)  

Het opnemen van regel (79) in het deskriptieve apparaat echter betekent dater een 
MP-regel is die, doordat /t/ in alle konteksten optreed4 op geen enkele wijze 
deelnee,nt aan de klank-betekenisverhouding. Bovendien is de tweede subregel 
van (78) nu erg ondoorzichtig geworden. De NGF moet hier in feite als gevolg 
van gebrek aan interne konsistentie worden afgewezen. De distributieregels zijn 
immers in het onderhavige geval in strijd met een zeer elementair kenmerk van 
MP-regels, ni. de algemeenheid ervan. Daar komt nog bij dat (79) in feite niet 
distribueeit. Dat /t/ in bepaalde gevallen optioneel wordt gedeleerd en derhalve 
in dezelfde kontekst soms verschijnt houdt in dat aan de aanwezigheid van dat 
segment in de oppervlakterealisatie vermoedelijk geen semantische inhoud kan 
worden toegedacht; dit is misschien hoogstens - in enige mate - weggelegd voor 
de 0-alternant, die immers obligaat is in de pluralia, d.w.z. indien suffix-n is 
gedeleerd. Alleen dan, i.e. in geval van obligate werking, kan de desbetreffende 
regel geacht worden deel te nemen aan de klank-betekenis-relatie. Dat alleen 
aan de afwezigheid van /t/ betekenis kan worden toegekend, wordt juist ook 
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door een optionele SGF-regel verantwoord. De aanwezigheid van het te 
deleren segment heeft in de SGF geen implikaties met betrekking tot het 
betekenisaspekt, omdat bet bier een onderliggende vorm betreft die in uiteenlo-
pende konteksten voor kan komen. De NGF suggereert i.v.m. regels als (76), 
ten onrechte, anders. 

Bovendien kan de SGF opnieuw ekonomischer zijn, want oplossingen met 
gebruikmaking van mechanismen als (78) en (79) zouden een sterke uitbreiding 
van het aantal regels met zich mee brengen. Een mogelijke andere oplossing, 
ni. édn waarin steeds van twee lexikale items sprake zou zijn, vgl. /dat/ naast 
/du{ø,t} /, betekent een verdubbeling van bet totale aantal lexikale ingangen. 

Mn regels als (78) en (79) kleeft in dit verband nog een ander bezwaar: bet 
is moeiijk in te zien hoe een lexikale representatie met een 'werkelijk' segment 
naast de 'nulfase' is gestruktureerd. Ook daarom lijkt een lexikale markering 
met behulp van regelkenmerken reeler. 

Het blijkt dat de beregeling van klitische alternanties in bet Stellingwerfs als in 
(80) een ondersebeid in twee typen lexikale ingang veronderstelt. Zij komen ni. 
zowel voor in het presens als in het preteritum, echter niet steeds volgens 
betzelfde patroon. Men vergelijke (80) voor een overzicht van een aantal 
relevante gevallen nit het Stellingwerfs van Nijeberkoop (vgl. ook (74)). 

(80) 	slam: klisis: +7-, uligespilist naa.rpersoonsvonn 
pres./pret. en naa.rpres. (a) en pret. (b). 

lsg. 2sg. Iplur. 2plur. 
a fr a 1, a b a 	b 

[mL:t]jMAs(t)I + - + - + - + 	- 
[mutoj[mos] + + + + + + + 	+ 
[17.t1[lA:t] + + + + + + + 	-f 

+ - + - + - + 	- 
EMU1[MII + + + + + + + 	+ 
[stll[sol] + + + + + + + 	-4 
[btn][mas] - + + + + + + 	-f 
[kanl[kon] - - + + + + + 	+ 
[kamo] [kMäml - - + + + + + 	+ 
[hcb]fhcid] + + + + + + + 	+ 
[kriq]IkrcyJ + + + + + + + 	+ 
[silisoxi + + + + + - + 	+ 
[Itgo][luy] ± + + + - - + 	+ 
[lzgol[!cqdo] + - + - - - + 	- 
[scgoI[scdj + + + + - - + 	+ 
[may][mox(t)J + - + - - - + 	- 
[fr3:goJ[frt:yJ + + + + - - + 	+ 
[duj[dudo] + + + + + + + 	+ 
[q3:JWill + - + - + - + 	- 
[sb:j[stön] + - + - + - + 	- 
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In een aantal gevallen in (80) waarin de stam van de preteritumvormen afwijkt 
van die van bet presens (afgezien van vokaatalternantie), blijft ook klisis 
achterwege, ni. bij [ML:t] 'weten' met de preteritumstam [MAS], bij [magij] 
'mogen' met de stain [mox], en eveneens bij [g5-5n] 'gaan' en [st5:n] 'staan'. 
Waar sprake is van steeds dezelfde klisis moet wel van een werkelijke afleiding 
van dezelfde stain sprake zijn, afgezien van zwakke verleden tijd-vormen, 
waartoe [MAst] 'wist' en [moxt] 'mocht' te rekenen zijn, en van de kennelijke 
afwezigheid van de konditionerende kontekst voor de regel die de suffix-n 
deleert voor het pronomen we, vgl. de ongrammatikale vormen ¶frA:Mo] 
'vroegen we', [suM] 'zagen we', *[laMal  'lagen we', *[ICMOJ  'leggen we', 
*I!LMOI 'liggen we', *[sumo]  'widen we' en ¶duma] 'deden we'. Als bij [MAst] 
'wist' en [moxt] 'mocht' blijft bij 'worden', 'liggen' en 'leggen' klisis nit doordat 
het preteritumsuffix -tie optreedt. In de SGF kan het ge!ijke gedrag van de 
stammen in het presens en in bet preteritum inzake klisis tot uitdrukking 
komen door daar waar klisis optreedt van één lexikale ingang nit te gaan en die 
hiervoor te merken (met bijv. [i-A], vgl. (75)). Waar geen klisis optreedt vinden 
we dus een argument om van een aparte lexikale ingang te spreken. Zo zullen 
de stammen [Mhs] 'wist' (of evt. [MAst]), [mox(t)] 'mocht', [qöI)] 'ging' en [ston] 
'stand', morfemen die dus ten grondsiag liggen aan de verschillende preteritale 
persoonsvormen, zelf een lexikale ingang vormen; [Mutal, [may], [p:] 'ga' en 
[sb:] 'sta' staan dan voor totaal andere lexikale ingangen. In de SGF-aanpak dus 
markere men gemeenschappelijke onderliggende vormen voor de klisisregel, 
zodat klisis in het preteritum een automatisch gevoig van de markering kan zijn, 
behalve in de genoemde gevallen van suppletie. Het materiaal in (80) geeft 
daarmee de SGF een argument am een scbeiding teweeg te brengen tussen 
MP-regels en werkelijk suppletieve vormen. 

De NGF daarentegen behandelt de klisisalternanties alle door middel van 
MP-regels en elimineert het verschil met suppletie door gemeenschappelijke 
lexikale disjunkties annex MP-regels. Omdat Hooper 1976 het n.a.v. (80) 
geschetste onderscheid tussen afleiding en suppletie bewust niet maakt, in dit 
geval ook omdat de werkwoordvormen volgens haar in produktieve zin aan 
elkaar zijn gerelateerd (vgl. sektie 0.3.2.), moet klisis in haar deskriptieve 
voorstellen volgen nit het aanwezig zijn van een (bepaalde) lexikale disjunktie, 
d.w.z. nit de in de disjunktie aanwezige segmenten, en de regels die daarop 
aangrijpen. Anders dan bij [stI] of [Mdc] zal nu de desbetreffende k!isisregel 
bij bijv. [q5:5n] voor het grammatikale kenmerk [+ pres.] moeten worden 
gespecificeerd; kortom, op bepaalde lexikale niet-pres.-vormen van weten en 
gaan werken andere MP-regels dan in bet preteritum. De NGF-bescbrijving is 
bijgevo!g ook daarom ingewikkelder dan een SGF-beregeling. (Merk op dat de 
SGF s!ecbts supp!etief is in geval van weten, inogen, gaan, staan, terwiji de NGF 
dit hier in alle gevallen, per defmitie, steeds is.) Vgl. wat die vergaande ingewik-
keidheid betreft ook de preteritumvormen van het werkwoord [MudI] 'zijn' in 
bet Stellingwerfs van Nijeberkoop in (81): 
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(81) 	 inversie zonderinversie 
2 sg.prer.: 	[Maj] [Mazi] [imadgj 

¶ML'0rni], *[Mt:orl] [IMCOf I] 
*[Maui] IMa:rnl] [ima:f ] 
¶Ma.j] 

I plur.pret. 	[Mamo],[Mad4Ma] [MoMadp] 
[Ma:r Mo], [MBMa:[n, ] 
[Mt:aC(IMa], [H0NUOr9] 
*[Muo(r)Ma], 
*[Ma:(r)ma] 

I sgpres.: 	[HQztk], [ma;k] [Lkmas] 

In de NGF-beschrijvingswijze is er geen reden om bijv. [mvar] en [Ma:r] uit te 
sluiten van het klisismechanisme door de aanname van afwijkende lexikale 
ingangen, gezien de eigenschappen die Hooper 1976:46-47 toeschrijft aan MP-
regels terzake van bet verbum (zie ook p. 55). Om nu het ontstaan van de 
ongrammatikale vormen in (81) te vermijden zal men in een NGF-aanpak z'n 
toevlucht moeten nemen tot het formuleren van zeer ingewikkelde (klisis-)MP-
regels en lexikale disjunkties. Van klisis is hier, d.w.z. in bet preteritum, alleen 
geen sprake als de desbetreffende konsonant een In is, terwijl die wordt 
voorafgegaan door /a:/ of /t:/ en niet door /a/. De klisisregel moet voor een 
van beide posities fonologisch (!!) gevoelig voor gemaakt worden. 

Nu zou men echter in afwijking van Hooper's visie dat verbale vormen in 
produktieve zin aan elkaar zijn gerelateerd, kunnen voorstellen om ook in de 
NGF-beschrijving die items die blijkbaar niet voor klisis gemarkeerd zijn, 
zelfstandig in het lexikon te situeren: de relatie tussen verwante items kan 
immers door via-regels worden uitgedrukt. Van der Hulst 1979a:229 wijst er 
echter op, dat er geen duidelijk principe in Hooper 1976 is aan te wijzen dat 
MP- en via-regels doet onderscheiden, terwijl'Probably via-rules must be used 
to express relations outside inflectional paradigms.' 

Tot slot van deze sektie wordt ter weging van de NGF-MP-regels een bijzonder 
geval van klisis besproken, bijzonder omdat nl. tevens Ersatzdehnung optreedt. 
In de NGF zou men ter verantwoording van de bedoelde vervangingsrekking - 
echter ten onrechte - een MP-regel moeten hanteren. De ter sprake komende 
regels blijken geen algemene fonologische regels te zijn, maar missen karakteristie-
ke eigenschappen van de NGF MP-regel. 

In de le pers.sg. van een beperkt aantal verba in bet Stellingwerfs treedt 
rekking op van de niet-hoge vokalen /a/ en /c/, in geval de slotkonsonant van 
de wortel /y/ is of /s/. Van de vormen in (82)b treden dus alternanten op als 
weergegeven in (82)a. Vormen met slotkonsonant en rekking komen echter niet 
voor. Er zal dus geen sprake zijn van 'rekking in open lettergreep'. 

(82)a [sa:k] 'zag ik' 	b [saytk] 
[Ma:k] 'was ik' 	[Maztk] 
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flcck] 'lag ik' 	[laytk] 
[Ick] 'leg ik' 	[lcytk] 
[ma:k] 'mag ik' 	[maytk] 

Gebruikmaking van NGF-distributieregels maakt opnieuw het apparaat dat de 
verba morfonologisch beschrijft ingewikkelder, met betrekking tot de lexikale 
items zowel als de regels. In een SGF-benadering echter werkt na de klisisregel 
óén rekkingsregel die in de fokus de vokalen /c/ en /a/ samenvat, en die in 
diezelfde fokus een regelkemuerk heeft: deze rekking treedt nI. in bet Stelling-
werfs, zoals werd opgemerkt, slechts bij een beperkt aantal verba op. 

Wanneer het bier zou gaan om een distributieregel, dan is het opvallend dat 
er zich geen analogiewerking voordoet: *[la:j]  'lag je', [MaLa] 'waren we' e.d. 
komen niet voor. De regels zijn blijkbaar zeer gevoelig voor het type volgkonso-
nant ([Ic]), en niet 'phonologically quite arbitrary, zoals Hooper 1976:17 van 
MP-regels aanneemt. Bovendien, wanneer we distributieregels zouden gebrui-
ken - en volgens de NGF-visie meet dat bier omdat het om niet-algemene 
fonologische regels gaat -' suggereert de noodzaak dat rekking optreedt nadat 
een bepaalde distributie tot stand is gebraclit (hetgeen bier wil zeggen, dat '0' in 
de eerste pers.sg. is aangebracht, d.w.z. vOOr /k/), dat er een proces plaatsvindt 
uitgevoerd door twee distributieregels die na elkaar werken. Dit druist in tegen 
de aard van bet item-and-arrangement-model, maar past volstrekt in een SGF-
benadering. Daarin treedt in dit geval, na deletie van de kontinuante konsonant, 
rekking op. 

Merk op dat de rekkingsregel - zijnde een geval van Lrsatzdebnung - in feite 
een 'globale regel' is, omdat deze gevoelig is voor de aard van de eerder gede-
leerde Iconsonant: vgl. immers [lick] 'heb ik', [sok] 'zal ik', waarin de gedeleerde 
Iconsonanten geen rekking oproepen. Zo'n regel lijkt in strijd met de TGC: 
regels horen de relaties tussen oppervlaktevormen nit te drukken '...in the most 
direct manner possible (Hooper 1976:13), hetgeen ook moet worden opgevat 
in die zin dat ze niet mogen verwijzen naar de aard van segmenten die eerder in 
de beregeling zijn gedeleerd, noch naar eerder in de grammatikale afleiding 
ontstane lege plaatsen. 

Omdat de 0-alternant in de NGF-benadering berust op een lexikale repre-
sentatie, kan deze niet worden gelijkgesteld aan een omgeving gekreeerd door 
derivatie, zodat er volgens Hooper 1976:233 bier geen sprake kan zijn van 
syncbrone, fonetisch gemotiveerde insertie of deletieregels - waartoe ik 
'Ersatzdehnung' reken, omdat door rekking een lege plaats lijkt te worden 
opgevuld.ti  

Len aanpak m.b.v. NGF-MP-regels van de alternanties in (82) lijkt niet 
alleen dogmatisch maar is stellig ook kontra-intuitief. Terwiji bet volstrekt 
aannemelijk is dat causale samenhang tussen de afwezigbeid van /y/  of /s/ en 
de aanwezigheid van /a:/ of /c:/ voor de taalgebruiker doorzichtig en relevant 
is: hij 'kent' [maztkj naast [Ma±], is de NGF niet in staat deze relatie (in feite: 
implikationele afliankelijkheid) adekwaat uit te drukken. Het optreden van de 
gerelcte alternant (nit te drukken door een MP-regel) immers is een direkt 
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gevolg van het eerder verschijnen van een MP-regel die 0 - de lexikale nul-
alternant - plaatst. Er is hiermee echter geen relatie tussen her verdwijnen van 
/s/ of /y/ en ha ontstaan van de gerekte vokaal tot uitdrukking gebracht, een 
relatie die voor de taalgebruiker Loch evident moet zijn. Dat de slotkonsonant 
sóms verschijnt in de eerste persoon komt in de SGF tot uitdrukking in de 
lexikale representatie die op de desbetreffende positie immers slechts één 
segment bevat; in de NGF ecbter is sprake van een ondoorzicbtige lexikale 
representatie van het type {a:,u}, {Ø,s} e.d. annex distributieregels. De laatsten 
distribueren /s/ en /y/,  /cc/ en /a/, en 	en /c/, waarbij overigens nog 
steeds defonologische (!!) kontekst (korte of lange vokaal, 0 of ,/s/ dan wel /1/, 
en /k/ van bet pronomen) van doorsiaggevend belang is. 

Het (optionele) verschijnen van de wortelfmale konsonant in de eerste 
persoon zou in de NGF wellicht door n.a.v. (74) al besproken en als dubieus 
gekenscbetste regels als (83) en (84) tot uitdrukking moeten worden gebracht. 

(83) {ø} ,  
I 

(84) {Ø} , S 

5 

De regels (83), (84) en MP-regels die 0 in de eerste pers.sg. plaatsen drukken 
samen ecbter geen verdwijnen nit of zelfs verschillende distributies, maar 
'plaatsing overal' naast distributie. Deze relatie is minder direkt, en ondoorzich-
tiger dan in geval van een SGF-beschrijving op dit punt. Daarin worden te 
deleren konsonanten door Un mechanisme verwijderd, tenvijl de opengevallen 
plaats door een rekkingsregel wordt opgevuld. 

De verhouding tussen de rekkingsregel en de regels (83) en (84) is boven-
then intrinsiek bloedend, een toestand die in de NGF eigenlijk niet mag be-
staan. Het betreft een situatie waaraan Hooper 1976 nauwelijks aandatht 
schenkt, doordat de door haar alleen geaccepteerde intrinsieke ordening 
doorgaans een voedende relatie met zich brengt. Van der Hulst 1977:34 merkt 
dan ook op dat als gevoig van de TGC 'ondervoedende en bijna aile bloedende 
relaties niet kunnen voorkomen'. Merk voorts op dat met betrekking tot de 
gekonstateerde bloedende ordeningen niet te verwacbten is dat ze zullen 
veranderen in meer voedende, wat meestal wèl het geval is in taalverandering: 
bloedende ordening wordt bij voorkeur 'reversed to minimize bleeding' (Bynon 
1977:127). 
De geschetste moeilijkheden volgen nit de NGF.aanpak. Lexikale disjunkties - 
met o.m. lange vokalen als /a:/ en Ic! - en bijbehorende regels als in (83) en 
(84) lijken nauwelijks aannemelijk. Het MP-karakter van die regels zowel als de 
rekkingsregel wordt bovendien weersproken doordat de afwezigheid versus de 
aanwezigheid van segmenten niet bijdraagt aan de vorm-betekenisverhouding 
(dit is ook geimpliceerd door de optionaliteit), terwijl de fonologische kontekst 
duidelijk geen arbirraire rol speelt, maar een doors1aevende. 



1.6. Voortgezette dissimilatie van diftongen 

In dew sektie wordt, op grond van bet uitblijven van 'voortscbrijdende dissimi-
latie' in diftongen die door klisis zijn ontstaan, aannemelijk gemaakt dat P-
regels gemakkelijk uitzonderingen kennen zonder aan de daarvoor in de NGF 
veronderstelde bijzondere voorwaarden te voldoen (vgl. sektie 0.3.2.). Omdat er 
geen sprake is van morfosyntaktische informatie in de desbetreffende regel met 
uitzonderingen, wordt de TGC, en daarmee de NGF-regeltypologie, opnieuw 
afgewezen. De NGF eist dat de relevante, bier behandelde diftongen alle 
lexikaal zijn; daarmee kan deze theorie de uitzonderingen op de te bespreken 
verwijdingsregel niet verklaren. De SGF kan dit daarentegen wel, ni. door het 
genereren van de 'uitzonderlijke diftongen' te ordenen ná deze regel. De SGF 
verlangt, blijkbaar terecht, niet dat de door klisis ontstane diftongen deel 
nitmaken van gelexikaliseerde vormen. 

In ditzelfde verband wordt aannemelijk gemaakt dat er gedurende een 
zekere tijdsspanne, ni. die waarin niet nit klisis ontstane diftongen dissimilatie 
ondergingen en vervolgens werden geherstrulctureerd, sprake moet zijn geweest 
van extrinsieke ordening tussen twee fonologische regels: een verbod a la de 
NOC (vgl. sektie 0.3.1.) is dus niet terecht. 

In gebied A (vgl. kaart 8, p.  140) zijn de diftongen /tj/ en lAW steeds tot 
/cj/ en /cej/ geworden, aithans in verreweg de meeste idiolekten; vgl. (85). Ook 
in enkele dorpen van gebied C, met name Appelscha, Oosterwolde en Donker-
broek, komt in bepaalde idiolekten67  steeds laW voor in plaats van /tj/; /tj/ 
echter is er slechts widen tot [rj] geworden, hoewel bet dissitnilatieproces nog 
aktief is. Ook eerstgenoemde verandering is bier echter bepaald niet algemeen. 

(85) gebied A B C 
a 	[Mcjj [MU] [MtjJ 'wij' 

[icjtaJ [itjtal EItit] 'luwte' 
[snail [sntj] fsntj] 'sneeuw' 
[kncj] [kntjoj [kntj] 'knie' 

b 	flxej3J [bA}a] [bAja] 'bul' 
[bjJ [htj] EhAi] 'hooi' 
[mrjta] [mAjta} [my:jta] 'moeite' 
[b1jç] [b1Aj] [bIy:j] 'bloeien' 

De 'verwijdingsregel', die uiteindelijk, nadat geherstruktureerde diftongen 
waren ontstaan, verloren kon gaan, is voor gebied A te formuleren als (86). 

(86) 	rv -i 
+gem 	• [-hoog]/_ +son 

L-acbterJ 	 -ant 
I-achterl  



1 Donkerbroek 

. 	S 
Oosterwo} de 

S 

I 	 S 	S 

• 

-- 	 / 
N / 

A 	

•' 	

• 	Appelscha/ 

•• 

• I B 
• Wolvegai' • / 

• 
• • r-/ 

•• (/ \ • 
• jS 	

N 
• •\ 

Steenwijk 	/ 
• / 

• / 
( 

Kawl 8. De verwijding van diftongen. Gebied A kent wijde diftongen waar B en 
C nauwere hebben (zie verder p.  139-141). Sommige inforinanten uit Nijeholt-
pa zijn tot gebied A te rekenen, andere tot B. Eenzelfde verdeling m.b.t. B en C 
geldt voor de informanten nit Nijeberkoop en Noordwolde. De grens tussen A 
en B in Overijssel is niet scherp als gevoig van lexikale diffusie. 
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Voor de dialekten in gebied C met /cj/ in plaats van /i.j/ geldt daarentegen68  
regel (87): 

(87) 
 

I 

V 1 	 C 
+gem -. [-hoog]/ - 	+son 
-rond 	 -ant 
-achterJ 	 L -achter 

Het niet optreden van enige regel van voortschrijdende dissimilatie als in (86) 
en (87) in geval van de door klisis ontstane diftongen uit (88) in gebied A alsook 
in de eerder genoemde idiolekten in gebied C duidt crop dat de NGF ten 
onrechte de desbetreffende 'stanialternanties': vgl. (88), als gelexikaliseerd iou 
beschouwen. (Formaties als [kAj] 'kim je' e.d. worden in de NGF als gelexikali-
seerde eenheden beschouwd, omdat ze niet door algemene morfologische en 
fonologische regis worden voortgebracht; zie hierna en vgl. o.m. Hooper 1976: 
120;127.)  

(88) [khJ] - [kAnil - [ikAni 	'kin je, jij kunt' 
[sAJ] - [SAul - [istivi 'zul je, jij zult' 
[MtjJ - [Attli] - [iMtl] 'wil je, jij wilt' 
[btj] - [btnij - [ibm] 'ben je, jij bent' 
[jl - [ltqi] - [iltgjl 'ligje, jij Iigt' 

De diftongen in (88), die dus door kapping van de slotkonsonant der verbale 
wortel ontstaan (vgl. (75), p.  131), treden eveneens op wanneer het pers.vnw. 
Jim/ klltisch wordt aangehecht (vaak treedt dan als oppervlaktevariant van 
html [jip] op): 

(89) [kAjip] - [kAnjtm] - [jimkitnj 
[sAjipi - [st1jtmj - [jtmst1J 
[AttjIp] - [Mtljtm] - [jtmMtln 
[bijipi - [btnjim] - [jtmbtnl 
[ltjip] - [ltqjtm] - [jtmItg] 

'kunnen jullie, jullie kunnen' 
'zullen jullie, jullie zullen' 
'willen jullie, julie willen' 
'zijn jullie, jullie zijn' 
'liggen jullie, jullie liggen' 

In de NGF flu zijn de gevallen van kapping van de door de wortelvokaal vooraf-
gegane konsonant niet op te vatten als het gevoig van de werking van een P-
regel, getuige ongranimatikale vormen als in (90): 

(90) *[Mtjip]  'winnen jullie' 
[hy:jip] 'honen, sarrenjullie' 

P-regels immers zijn in de NGF algemeen. Ze worden in deze theorie alleen 
verondersteld uitzonderingen te hebben indien er sprake is van blokkering van 
de desbetreffende regel in konteksten waarin relevante morfologische informa-
tie verloren dreigt te gaan. Het is duidelijk, dat er met betrekking tot de 
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konsonantendeletieregel die bet klisismateriaal in (88) en (89) verantwoordt 
niet aan zo'n konditie gedacht meet worden: in [kAj] 'kun je', [ktjip] 'kunnen 
jullie' e.d. kan evengoed morfologische informatie als 'verloren geraakt' worden 
beschouwd als in geval van hypothetische, 'door blokkering voorkomen' vormen 
als *[ncjJ  'neem je', *[sptjJ  'spin je', [MojJ 'won je', *fhtj]  'hield je', *Eb gLj] 
'beginje, *[qAjj  'gunje' etc. 

Hooper 1976:14-15 doelt overigens met 'blokkering' op een veel geringere 
frekwentie van de desbetreffende regel in bepaalde (dus 'blokkerende') mono-
syntaktische konteksten dan elders. Ook van een frekwentieverschil is in het 
onderhavige geval geen sprake: bij veel verba treedt dit type klisis in bet geheel 
niet op. Een blokkering als bedoeld kan eveneens optreden in geval van syntak-
tische of sociale belemmerende faktoren (Hooper ib.); die lijken bier echter 
geen rol te spelen. Van blokkering van enige verwijdingsregel is eveneens niets 
te bespeuren. In de NGF nI. (zie ook hieronder) is een vorm als [hj] lexikaal. 
In die opvatting kan verwijding geen morfologische informatie teloor doen 
gaan. 

Ms er met betrekking tot bet venlies van de wortelfmale konsonant in (88) 
en (89) toch sprake zou zijn van een P-regel (als 'klankwet in progressie' zou 
men kunnen zeggen), dan heeft deze slechts de zeer kleine groep items tilt (74) 
en (80) aangetast, en is ixnproduktief geworden. Uit geen van de alternanten 
van bet onregelmatige verbum - die ik alle heb onderzocht - spreekt ook maar 
enige (Ie)ikaal geleidelijke) uitbreiding van deze kappingsregel (75). Deze dient 
derhalve in de NGF-opvatting als MP-regel te worden aangemerkt, die op 
disjunktief samengestelde lexikale items aangrijpt (vgl. ook p. 56). De wisselen-
de segmenten worden dan this opgesomd hinnen de desbetreffende items in het 
lexikon. Bzjgevolg hebben in de NGF de items nit de meest linkse kolominen van 
(&&) en (89) eenzelfde niet-afgeleide status als die in (85). 

Uit bet achterwege blijven van een verdere ontwikkeling van de diftongen 
die nit klisis (zijn) ontstaan spreekt echter juist een belangrijk verschil tussen 
lexikale items als in (85) en afgeleide items als de klitiscbe in (88) en (89). 
Zouden de laatste vormen geen afgeleide maar vroegtijdig gelexikaliseerde zijn, 
dan zouden ze naar aBe waarscbijnlijkheid hebben meegedaan aan de 'voortge-
zette dissiniilatie' die door de regels (86) en (87) wordt uitgedrukt. Dit Iaatste 
proces nI. lijkt in gebied A van bet geograflscb kontinuum (vgl. kaart 8, p.  140) 
jonger te zijn dan de klisisregels; in gebied C is de waarschijnlijkheid dienaan-
gaande nog veel groter. Omdat en geen reden Iijkt te zijn waarom - in de NGF 
veronderstelde - gele4kallseerde vormen als [MtjJ 'wil je' en [hjqij 'kunnen jullie' 
niet mee zouden gaan met de verwijding van diftongen, meet de vermeende 
overeenkomst in lexikale status tussen de woorden in (85) en die in de meest 
linkse kolommen van (88) en (89) juist worden afgewezen. 

Wel zou de evt. werking van paradigmatische pressie mogelijk kunnen 
verkiaren waarom verdergaande dissimilatie van diftongen achterwege blijft in 
de klitische vormen van (88) en (89), maar de werking van die kracht is juist 
meer in overeenstemming met een dynamisch afleidings- dan met een statisch 
distnibutiemodel. In het eerste geval immers wordt een zeer direkte re!atie 
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tussen de alternanten (hier van de verba) aangenomen, terwiji in de statisehe 
opsomming van disjunktieve items annex distributieregels gUn afleiding nit 
'nauwere' diftongen wordt gesuggereerd die indachtig het principe van de 
paradigmatische pressie, verwijding ervan tegen zou houden. Overigens is de 
klitische vorm zell - naar z'n aard - ook a! anders van fonologische bouw dan de 
oveñge vormen, wat een paradigmatiscbe belemmering minder waarschijnlijk 
maakt. 

Zoals eerder al werd opgemerkt, benadrukt Hooper in navolging van 
Hudson (vgl. p.  109-110) de principiele overeenkomst tussen representaties in 
lexikale disjunkties en die d.m.v. suppletie. In geval van suppletie zal paradig-
matische pressie weinig inv!oed hebben, zodat deze, redenerend in de Iijn van 
de NGF, ook niet mag worden aangenomen in geval van lexikale disjunkties. 

Het aangrijpen van P-regels op lexikale disjunkties wordt in de NGF 
voorkomen doordat zulke input nit meer dan Un laag segmenten bestaat. 
Wanneer MP-regels vormen als /ktj/ 'kun je' en [MtjIp] 'willen julie' hebben 
bewerkstelligd, kunnen daarop ver.'olgens P-regels werken (zoals P-regels 
kunnen aangrijpen op /I&-t/ 'lieten' e.d. in oostelijk Steilingwerfs, zodat 
/lyti)/ ontstond, vgl. sektie 1.2.). Dat 'dissimilatie van diftongen' in gebied A als 
algemene fonologische regel een tijdlang (ni. voordat de niet door klisis 
ontstane, wijder wordende diftongen waren geherstruktureerd) extrinsiek 
geordend was vóór de regels die de klitische alternanties genereerden, wordt nu 
in zeer sterke mate gesuggereerd.69  In de desbetreffende idiolekten in gebied C 
(kaart 8, p.  140) mod zo'n ordening ze!fs nog bestaan. Geen ordening of een 
ordening van klisis vóOr verdergaande dissimilatie immers zou talloze, in het 
huidige Stellingwerfs ongrammatikale vormen als *[sjJ 'S je, [kcej] 'kim je' 
hebben opgeleverd.70  Met deze konstatering is de NOC weersproken. 

De 'versteende' fonologische regel (75) die de slotsegmenten van de 
desbetreffende wortels kapt, kan niet worden ingeleverd voor een via-regel, 
omdat in dat geval de status van de alternanten opnieuw een lexikale is. De 
regels (86) en (87) zouden dan eveneens op de desbetreffende items hebben 
moeten aangrijpen. In gebied C, waar de voortschrijdende dissimilatie nog 
'leeft', zouden ze er zeker aisnog op aangrijpen, hetgeen allerminst bet geval 
blijkt te zijn. Voorts lijkt het verband tussen klitische en niet-klitische vormen 
van verba zo evident en doorzichtig, dat de relatie niet voldoet aan bet koncept 
via-regel. Bovendien, zo stelt Hooper 1976:161, beschouwt de NGF de vormen 
van bet werkwoordsparadigma als produktief aan elkaar gerelateerd. Het 
koncept via-regel is hier dus, ook op grond van de diagnostiscbe eigenschappen 
die de NGF banteert, niet van toepassing. 

Hooper 1976:17-18 (vg!. ook mijn noot 21) attendeert op bet feit dat 
sandhiregels een tussenvorm zijn van P- en MP-regels: de woordgrens immers 
funktioneert als syntaktische en als fonologische grens. De kapregel (75) nu, 
opgevat als sandhiregel, zou in sterke mate een MP-regel moeten zijn - bet 
betreft immers een tot een kleine groep items beperkte mineurregel. Maar, 
zoals al werd opgemerkt, een lexikale status van de alternanten voorspelt ten 
onrechte het optreden van voortschrijdende dissimilatie in de door klisis 
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ontstane diftongen, reden om zo'n status af te wijzen. Sandhiregels gedragen 
zich ook vaak als P-regels (Hooper ib.): 'They may be productive and regular 
and, furthermore, unsuppressable...' Aan geen van deze eigenschappen voldoet 
(75), hoewel dew juist nog na de algemene fonologische regels (86) en (87) 
moet werken, c.q. hebben gewerkt. 

Er blijkt dus in de fonologische komponent van de grainmatika plaats te zijn 
voor zeer Iaat, i.e. na algemene P-regels geordende, slechts door positieve 
regelkenmerken (vgl. immers (75)) werkende P-regels. De morfosyntaktische 
informatie in (75) is weliswaar nodig voor de juiste strukturele beschrijving, 
maar het is allerminst aannemelijk dat dew kennierkspecifikaties regel (75) 
doen bijdragen aan de semantische informatie. In de NGF is dit Iaatste juist een 
keninerk van een MP-regel. Ook het feit dat er van extrinsieke ordening sprake 
is (geweest), ondermijnt de NGF-regeltypologie, inklusief de TOC. 

Het morfologisch-semantische aspekt van sandhiregels is de konsekwentie 
van de (aprioristische) aanname nit de NGF dat er, in verband met de St puur 
fonologische grenssymbolen die in sandhi een rol spelen, sprake moet zijn van 
een tussenvorm van F- en MP-regel. 'Sandhiregel' (75) doet echter niet aanwijs-
baar mee in de klank-betekenisrelatie, al ontbreekt feitelijke evidentie dat een 
dergelijke rol uitgesloten is. 

Merk tot slot nog op dat de taalgeografie in deze sektie fungeerde als 
middel om de historische ontwikkeling van bepaalde, Stellingwerfse diftongen 
(ook letterlijk) in kaart te brengen. In samenhang met de besproken klitische 
verschijnselen droeg de interpretatie van het geografisch kontinuUm op haar 
eigen, i.e. in het taalkundig bedrijf unieke wijze bij aan de diskussie over de 
inrichting van de (mor)fonologische komponent. 

1.7. Ordening van progressieve en regressieve assimila-
tie. 

Ter voorkoming van bepaalde gevallen van absolute neutralisatie introduceerde 
Hooper de zogeheten No-Ordering Condition (NOC; vgl. sektie 0.3.1.). Oven-
gens geeft Van der Hulst 1979a:215-217 een analyse van door Hooper gehan-
teerd materiaal waarin met behulp van een 'Revised Alternation Condition' 
aannemelijk wordt gemaakt dat de NOC overbodig is. Extrinsieke ordening is 
bedoeld om P-regels niet op bepaalde vormen te laten aangrijpen die wel aan 
de SD ervan voldoen. Naast de NOC sluit ook de TOC zulke regels uit: regels 
zijn in de NGF Of algemeen (d.w.z.: het zijn echte P-regels en ze werken dus op 
elke geschikte, zich aan de fonologische oppervlakte manifesterende vorm) Of 
ze zijn dat niet, werken op disjunkte lexikale vormen en zijn dan MP-regels (zie 
voor de notie via-regel sektie 03.2.). MP-regels zijn daarmee intrinsiek geor-
dend voor P-regels; de Iaatste kunnen ni. alleen op door MP-regels voortge-
brachte, niet meer disjunkte representaties werken (vgl. ook sektie 1.6.). 



Nu zijn er in het debat tussen meer SGF-gezinde en de meer NGF-gerichte, 
'konkrete' fonologen (vgl. bijv. Goyvaerts 1980) interessante gevallen te berde 
gebracht waarin sprake is van de redelijkheid, zo niet de noodzaak om van een 
extrinsieke regelordening Hit te gaan (zie ook sektie 0.13.). Ten aanzien van het 
veronderstelde niet voorkomen zowel van puur abstrakte segmenten als van 
extrinsieke regelordening ligt de bewijslast mede daarom bij de 'natuurlijke' 
fonoloog (zie overigens ook sektie 0.2.1.). Wanneer (min of meer) dwingende 
argumenten worden gevonden om wel extrinsieke ordening van regels (of puur 
abstrakte segmenten) aan te nemen, dan is (een deel van) de theorie van de 
NGF (of een ander type 'konkrete fonologie') weerlegd (vgl. nogmaals sektie 
0.1.3.). Zulke aanvaardbare gevallen van extrinsieke ordening van regels vinden 
we onder meer in Taeldeman 1980 en Van der FlukE 1978, terwijl Taeldeman 
(ib.) en Goyvaerts 1980 enkele voorbeelden geven van de vermoedelijke 
aanwezigheid van volledig abstrakte segmenten. Ook de volgende analyse van 
progressieve versus regressieve assimilatie in bet Stellingwerfs wijst op de 
noodzakelijkheid van extrinsieke regelordening. 

De /n/ van het suffix /on/ in het Stellingwerfse werkwoordsparadigma (zowel 
als de substantief-pluralis-n) ondergaat progressieve assimilatie van plaats. Al 
naar gelang de fonologische omgeving wordt /n/ tot [ip]  (na bilabialen en 
labiodentalen), tot ['jJ (na velairenj en zelfs tot [jfl na palatalen, d.w.z. in enkele 
idiolekten.71  Naast deze progressieve nasaalaanpassing kent bet Steilingwerfs 
ook regressieve assimilatie van bet segment /n/: zo wordt /n/ tot [m] in 
ftmpupqo 'in Peperga', en tot [ij] in [alikikul 'aankijken'. Er S nu een 
bepaald ordeningsvoorschrift moeten gelden met betrekking tot beide assimila-
tiegeva!len, omdat in bijv. [mkikmarcbip] 'we kijken maar even' en 
[s1A:p1ppwfotJ 'ze liepen gauw weg' de onderliggende suffix.n assimileert aan 
de voorafgaande en niet aan de volgende konsonant. In de NGF flu is er geen 
middel met bebulp waarvan men in de deskriptie kan voorkomen dat de suffix.n 
assimileert aan de volgende konsonant, of men zou zijn toevlucht moeten 
nemen tot bet gebruik van MP-regels in een van beide gevallen. Beide gevallen 
van assimilatie echter zijn algemeen, en kennelijk speelt in geen van beide 
gevallen de kiank-betekenisrelatie mee. In de NGF heeft de aanpassing van de 

van het suffix geen ander karakter dan de sandhfregel die staat voor de 
genoemde regressieve assimilatie. Weliswaar zouden 'featurewaarden-specifi-
cerende' regels (rd. in geval van de 'progressieve assimilatie' met /N/ mogelijk 
als arcbifoneem) geacht kunnen worden vooraf te gaan aan featureveranderen-
de regels, maar Hooper 1976 Ml joist beide typen over een kani scheren (vgl. 
mijn noot 23). Omdat progressieve assimilatie ook 'postlexikaal' aktief is (zie 
hieronder) moeten we van een algemene fonologische regel spreken. 

Voor wie extrinsieke ordening in bovengenoemd geval per se wil uitsluiten, 
Iijkt er een uitwijkmogelijkheid te zijn door bet syllabedragend karakter van 
/'?/, rd. in geval van de progressieve assimilatieregel, te laten uitkomen door 
gebruikmaking van het kenmerk [jsyllabischj. Het feature ljsyilabischl  is 
echter omstreden; algemeen aanvaard daarentegen is de gedachte dat in 
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gevallen als jMarkQJ 'werken', [lo:pip] 'lopen' de nasaal de positie bezet die de 
vokaal meestal inneemt, en dus de (strukturele) status van syllabekern heeft. 
Het gaat m.a.w. em de bijzondere struktuur van de syllabe waarin progressieve 
assimilatie plaatsvindt i.p.v. em een kenmerkspecifikatie. Onderliggend wordt 
de suffix -/n/ voorafgegaan door schwa, getuige [bM3:prp5n] 'bewapenen' en 
[ytrukn] 'uitrekenen'. Dit duidt er dus op dat /n/ pas na schwa-de!etie Let 
syllabekern wordt, zodat we - opnieuw door middel van ordening - moeten 
voorkomen dat regressieve assimilatie optreedt vOór bedoelde schwa-deletie, of 
tüssen schwa-deletie en progessieve assimilatie. Zou men tóch onderliggend 
een syllabische /i/ wiilen aannernen, en fbaMo:plp5n] 'bewapenen' e.d. willen 
verantwoorden met behuip van een schwa-insertieregeL, dan nog is eenzelfde 
redenering op te zetten, en wel aan de hand van meervoudsvorming, vgl. (91): 

(91) [distobzpkdilkdfnitytkrigUj  
'die stronken kan ik er niet uit krijgen' 

Aangezien de enkelvoudsvorm [stobo] 'stronk' een // bevat die niet direkt 
wordt gedeleerd (zelfs niet door regel (29), p.  88) moeten we aannemen dat er 
in de derivatie een representatie /stobon/ aanwezig is. Ter voorkoming nu van 
de vroegtijdige werking van regressieve assimilatie is er een ordeningsuitspraak 
nodig. 

Het enige reële alternatief voor extrinsieke ordening lijken dus kontekstbe-
schrijvingen te zijn die elkaar wederzijds uitsluiten, al. in termen van verschi! in 
'fonoLogisch domein' (vgl. sektie 3.1.). Dat zou in dit geval inhouden, dat 
regressieve assimilatie optreedt indien de nasaal niet de syllabekern vormt, 
terwiji progressieve assimilatie zich voordoet, wanneer dat wel het geval is. 
Echter, in de NGF als verwoord in o.m. Hooper 1976 wordt van mike deskrip-
tieve mogelijkheden niet gerept. 

In Kiparsky's lexikale fonologie en morfologie73, waarin wordt uitgegaan 
van verschi!Iende (woord)nivo's van representatie, van cydische werking van 
regels binnen het lexikon en van een 'zinsnivo' waarop aigemene fono!ogische 
regels werken, lijkt de kruciale relatie tussen beide assimilatietypen wél zonder 
extrinsieke ordening te kunnen worden verantwoord: in deze theorie worden 
(lexikaal-)fonologische regels toegepast zodra het dornein waarop ze werkzaam 
dienen te zijn, ontstaat. Dit zou in het onderhavige geval inhouden, dat de 
(fonologische) progressieve assimilatieregel na de aanhechtingsoperatie van 
/n/ onmiddellijk, en wel lexikaal werkt (d.w.z.: vdjwel onmidddl!ijk. Veelal 
moet immers eerst schwadeletie optreden). Omdat lexikaal-fono!ogische regels 
direkt werken nadat de woordvormingsregels zijn toegepast, maar voor lexikale 
insertie, werken sandhiregels het Iaatst (en doorgaans, vgl. echter de sekties 1.5. 
en 1.6., algemeen). De syilabische nasaal assimileert nu niet meer, omdat deze 
in een andere strukturele positie staat (al. de syllabekern, zoals hierboven werd 
aangegeven) dan de /n/ voorafgegaan door een vokaal. De ordening lijkt bier 
door het model, en dus intrinsiek gegeven te zijn. 
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Tech zorgt Kiparsky's model hier niet voor het verwachte, adekwaat-deskriptie-
ye resultaat. Dat heeft overigens in dit geval niet met ten beperking inherent 
aan dat model te maken (zie echter voor andere bezwaren sektie 022), maar 
met het gegeven dat er van een ordening tussen twee puur fonologische regels 
sprake is, d.w.z. van twee duidelijk niet-lerikale. Zo'n extrinsieke ordening is, 
blijkens o.m. }Ciparsky 1982a, tocgestaan, alsook in andere varianten van de 
lexikale fonologie en morfologie, zoals die gepresenteerd in Halle en Mohanan 
1985. 

Merk nogmaals op dat in [b9Mocpzp5nj 'bewapenen' e.d. in de Iaatste syllabe 
geen progressieve assimilatie optreedt, in tegengestelling met die in [m3:plp] 
'wapen' zeif en die in [blafip] 'blaffen', wat op zicbzelf a! meer op het fonolo-
giscb karakter van deze regel wijst dan op een MP-eigcnschap. Van doorsiag-
gevend belang echter is het klitisch gedrag van bet lidwoord /on/ 'een', vg!. ni. 
fopip 'op een', [cikp] 'als ik een', etc. In zulke formaties treedt progressieve 
assimilatie ook op over woordgrenzen heen, en is daarmee, net als regressieve 
assimilatie, kennelijk een P-regel. Alleen de strukturele positie van de nasaal in 
kombinatie met bet syllabetype bepaalt de werking van beide assimilatie-
typen74  Opnieuw dus wordt de NGF gekonfronteerd met wat in contemporain 
SGF-kader een geval van extrinsieke ordening is. 
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1.8. Regeltypologische implikaties van 'morfologische 
natuurlijkheid' 

De belangrijkste te beantwoorden vraag in deze sektie zal zijn, in hoeverre 
leveling en extensie als gesignaleerd in gehanteerd Stellingwerfs materiaa!, 
aanwijzingen geven die pleiten voor een standaard-generatieve, dan well voor 
een Hooperiaanse aanpak. De NGF-MP-regel b!ijkt onjuiste voorspellingen te 
doen inzake de richting van morfonologische veranderingen, en in de 
diachronie spelen kennelijk ook faktoren een rot die niet in de NGF zijn 
opgenomen. Deze zijn beter met een SGF-aanpak te verenigen dan met de 
theorie van Hooper. De gesignaleerde veranderingen bevestigen de werking 
van procesmatige regelmechanismen, hoewel er van niet-algemene regels 
sprake is. Recente inzichten met betrekking tot 'morfologische netwerken' 
worden toegepast op gevallen van extensie in het Stellingwerfs. Ze blijken de 
generatieve, i.e. procesmatige aanpak te steunen en de distributionele af te 
wijzen. Tot slot wordt een overigens te waarderen voorstel in Wetzels 1981 
afgewezen; het betreft een poging om met gebruikmaking van Hudson's 
distributieregels (die in de NGF zijn geintegreerd, vgl. sektie 0.3.2.) bepaalde 
veranderingen te verklaren door vereenvoudigingen in speciaal gekonstrueerde 
lexikale disjunkties aan te nemen. 

Zoals het van belang is data te vinden die de fonetisch-fonologische tendenzen 
in natuurlijke talen in kaart kunnen brengen zodat voortgaande theorievorming 
op dit punt mogelijk is, is het noodzakelijk data op te sporen die morfologische 
tendenzen reflekteren. Ook met betrekking tot de morfo(no)!ogie immers is het 
gewenst korrekte voorspellingen inzake veranderingen te kunnen doen, c.q. om 
achteraf verklaringen te kunnen geven die door de theorie zoveel mogelijk zijn 
ingeperkt. Terwiji met betrekking tot fonetisch-fonologische tendenzen al 
uitgewerkte voorstellen zijn gedaan om te komen tot een model waarin uit 
universe!e regels taa!specifieke worden afgeleid, is dat wat de morfo(no)logi-
sche tendenzen betreft nog niet het geval. Een gevoig daarvan is dat voorstellen 
ontbreken inzake de vraag of en zo ja hoe te beschrijven tendenzen hun reflex 
in de synchrone regelmechanismen vinden. Met andere woorden: ziju taalspeci-
fieke morfo(no)logische regels een rechtstreeks gevoig van universele tenden-
zen, en zo ja, welke typen regels nit de gangbare theorieen over synchrone 
beschrijving korreleren met deze tendenzen zowel als met de nit die tendenzen 
resulterende taalspecifieke situaties? 

We!iswaar heeft men op taxonomische wijze morfo(no)logische tendenzen 
beschreven door onderzoek te doen naar veranderingen in vele talen (vgl. o.m. 
Bybee 1980a en b, Kurylowicz 1949 en 1956, Mahcak 1958, 1963 en 1980) en is 
er zelfs begin jaren tachtig een theorie over morfologische natuurlijkheid 
ontwikkeld (Mayerthaler 1981), tech heeft dit nog niet geleid tot een met name 
ook op de synchronie toegespitste grammatikale theorie waarin de verworven 
inzichten stelselmatig zijn verwerkt. 



Het is hier vanwege de in sektie 0.1.02. omlijnde doelstelling niet de plaats te 
streven naar uitgewerkte voorstellen dienaangaande. Wel is her mogelijk om 
n.a.v. enkele bevindingen gepresenteerd in voornoemde studies in relatie tot het 
gedrag van Steflingwerfs materiaal een en ander op te merken met betrekking 
tot de afweging tussen generatief-fonologische en evt. ook morfologisch/syn-
taktisch gekonditioneerde regels, en MP-regels nit de NGF, waarmee tevens 
een bescheiden bijdrage wordt geleverd aan de 'natuurlijke morfologie', als 
bepleit in Hooper 1979:110. Zo'n theorie moet, aldus deze auteur, voortvloeien 
nit een stel algemene principes 'that govern the speaker's analysis of the 
morphosyntactically motivated alternations of the language. These principles 
will be distinct from the principles that explain natural phonological processes, 
for the MP-rules are motivated by meaning, not by phonetics.' Te denken valt 
bier aan een gemarkeerdheidstheorie a la de fonologische in SPE (vgl. Mayer-
thaler 1981), of, zoals hierboven al werd gesuggereerd, aan een theorie in 
ternien van morfologische metaregels met schalen voor universele en taalspeci-
fieke waarden, zoals die ook in de fonologie worden gehanteerd (vgl. Van der 
Hulst 1978:133-137). 

Mayerthaler 1981:168 beperkt in zijn morfologische gemarkeerdheidstheorie de 
Masse van mogelijke morfologische veranderingen door de aanname dat meer 
gemarkeerde vormen ertoe neigen het veld te ruimen voor minder gemarkeer-
de. Morfologische gemarkeerdheid/onnatuurlijkheid is volgens de uitkomsten 
van zijn onderzoek 'Perzeptionskomplexitat' (p.  62). De richting van analogi-
sche verandering wordt dan ook door het als volgt te omschrijven selektieprinci-
pe bepaald: bij konkurrentie tussen meer en minder gemarkeerde vormen wint 
de minder gemarkeerde. 'Daneben gibt es kein weiteres Prinzip, das in die 
Bestimmung der Richtung naturlicher, also nicht durch Hyperkorrektion 
hervorgerufener Analogiebildungen hereinspielt'. Het verschil met Hooper's 
gebruikmaking van het elsewhere-principe is, dat dit 'Pseudoprinzip ( ... ) a 
posteriori auf paradigmatischen Ausgleich projiziert wird'. De 'elsewhere-
alternant' vertegenwoordigt steeds de winnende vormenreeks, 'doch das ist 
naturlich trivial' (p.  173; vgl. ook mijn p.  121-122, waar deze zwakke plek in de 
NGF aan de hand van Stellingwerfs materiaal wordt gekonstateerd). 

Volgens Amastae 1978 doet Hooper met bet elsewhere-principe verkeerde 
voorspellingen en is het zelfs zo, dat leveling in bcpaalde Spaanse dialekten in 
Zuid-Texas, ook in dezelfde idiolekten, twee richtingen uitgaat, 'which would 
eliminate any possible claim that Hooper is simply describing one possible 
psychologically real analysis.' Nu heeft Van der Hulst 1979a:220 opgemerkt dat 
bij sprekers blijkbaar tegelijkertijd verschillende analyses mogelijk zijn, maar 
daar zou in eerste instantie ook nit gekonkludeerd kunnen worden dat we geen 
kriterium hebben om de elsewhere-alternant te bepalen, of dat er meer dan één 
vorm elsewhere-aiternant is - een onaantrekkelijke positie. Eerder dan wat de 
sprekers als 'the basic or more usual' (Hooper 1976:129) voelen, zal een verlies 
en/of uitbreiding van grammatikale kenmerken een rol spelen, war gereflek-
teerd wordt in de historische ontwikkeling van talen. Het bestaan van 'verschil- 
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lende analyses' (Van der Huist lb.) vloeit ook voort nit de mogelijkheid tot 
verlies van onderscheiden grammatikale kenmerken in een generatieve regel, 
zodat Hooper's MP-regels, verenigd in distributieregels, anders dan was 
beoogd (vgl. bijv. Hooper 1976:167) zekergeen betere verantwoording geven van 
morfonologische veranderingen dan generatieve SGF-regels, terwiji, zoals al 
werd opgemerkt, het elsewhere-principe geen eenduidige voorspellingen doet, 
en soms zelfs verkeerde (vgl. voor zo'n geval p.  153 hierna). Of, zoals Amastae 
1978 het kernachtig uitdrukt: Hooper's NGF moet worden verworpen, 'since a 
principal justification for it is that it should 'give a natural account of diachronic 
developments", welke belofte echter niet wordt ingelost: 'Hooper's presenta-
tion however, is contradictory and fails, in fact, to describe other levelings'. 
Vergelijk (92), ter illustratie: 

(92)a [niap:] - [nam] - [näiwj - [nkrp:] (dialekt a) 
b [niap:] - [thin] - [nkip:] - [nkip:] (dialekt b) 

'nemen-nam-namen-genomen' 
(vgl. voor beide dialekten ook kaart 9, p.  154) 

De uitbreiding die zich in de taalgeschiedenis van bepaalde Stellingwerfse 
dialekten heeft voorgedaan van (92)a naar (92)b is moeilijk als terreinwinst 
voor een elsewhere-alternant te zien, of men zou i.p.v. de infinitiefvolcaal de 
klinker van het parr.pret. aldus moeten bestempelen, maar dan nog blijft het 
vreemd dat niet het gehele preteritum na de analogische uitbreiding /A:/ 
vertoont. Het elsewhere-principe blijkt geen verklarend principe te zijn met 
betrekking tot deze morfo(no)logische veranderingen, zodat de door Hooper 
gewenste theorie van de natuurlijke morfologie haar MP-(distributie)regels zal 
afwijzen. 

De besproken kwestie laat zien hoe morfologische tendenzen, of aithans 
veranderingen in het paradigina iets kunnen zeggen over granimatikale 
theorieen. In hoeverre nu kunnen waargenomen analogische veranderingen 
hier in verband gebracht worden met de feitelijke organisatie van de grammati-
ka? Zoals a! eerder in deze studie werd opgemerkt (p.  46): anders dan men 
eerder geneigd was aan te nemen op basis van vroegere uitspraken van Kipar-
sky, hoeven we er niet van nit te gaan dat elke verandering als een vereenvoudi-
ging van de grammatika moet worden opgevat (afgezien nog van de kwestieuze 
status van regeltoevoeging, vgl. Van der Hulst 1978). Een (uiteindelijke) 
verandering weerspiegelt soms een vereenvoudiging die als zodanig geldt in een 
bepaald taalverwervingsstadium, terwiji in een volgend stadium, nadat nieuwe 
elementen zijn verworven, geen reorganisatie plaatsvindt, zodat uiteindelijk van 
een gekompliceerder situatie sprake is dan in de eerste fase van het verwer-
vingsproces (vg!. sektie 0.2.3.). Bovendien kan er, omdat de taallcundige geen 
onmiddel!ijke toegang heeft tot de interne struktuur van de kompetence maar 
er slechts op induktieve wijze een theorie over op kan stellen (vgl. sektie 0.2.1.), 
niet met zekerheid een rechtstreekse korrespondentie aangenomen worden 
tussen de waargenomen verandering en de interne organisatie, d.w.z. de organi- 
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satie na de verandering hoeft geen direkte afspiegeling te zijn van de verande-
ring zeif. In het gunstigste geval vait er lets te zeggen over de wijze waarop de 
taalgebruiker veranderingen aanbrengt (bijv. langs de weg van heranalyse), 
doch de interne organisatie zelf volgt daar niet zonder meer nit. Zo zal de 
herorganisatie van de Mn!. grammatika op het punt van de herstrukturering van 
een aantai items met etymologisch stemloze s!otfrikatief tot vormen met 
onderliggende stemhebbende slotkonsonant (/hov/ 'hot', /sta:v/ 'staat) 
waardoor een intervokalisehe 'voicings-regel' kon verdwijnen en deze items 
voortaan ook 'final devoicing' ondergingen (vgl. Van Marie 1975-1976b), wel 
zijn opgetreden maar direkte aanwijzingen voor zo'n vereenvoudiging hebben 
we doorgaans niet. Een dergelijke reorganisatie wordt gepostuleerd, op grond 
van het eenvoudskriterium en op grond van het felt dat de rekkings- en vol-
cingsregel improduktief werden. 

Anderzijds ligt het natuurlijk wel voor de hand - tenzij de verschijnselen in 
een andere richting wijzen - die grammatikale organisatie aan te nemen, die het 
meest de waargenomen veranderingen !ijkt te weerspiegelen en (het best) de 
veranderingstendenzen kan verkiaren. Interessant in dezen is Bybee's opmer-
king (1980a:174): 'The tendency to make tense distinctions before person 
distinctions is not provoked by the formal properties of the conjugation system, 
but appears to depend upon the inherent nature of time versus person cate-
gories ( ... ) The child's pattern of substitution, the order of acquisition, and the 
distribution of stem alternations cross-linguistically provide evidence about the 
internal organization of verbal paradigms.' Zo blijkt nit verschillende studies 
dat de singuiarisvormen het eerst verworven worden en in samenhang daarmee 
minder snel verloren gaan. Dit leidt tot de gedachte dat in voorkomende 
gevallen de singularisvormen als basisvormen kunnen worden beschouwd. 
Overeenkomstig de verwachtingen blijken die grammatikale kategorieën het 
eerst te verdwijnen (en het laatst te worden verworven) die semantisch korn-
plexer zijn en mede als gevolg daarvan vaker een eigen morfologische uitdruk-
king vinden, hetzij 'additiv merkinaihaft' (i.e. door middel van aanhechting van 
een suffix of door verlenging van een of meer segmenten), 'modulatorisch 
merkmalhaft' (d.i. door middel van kwalitatieve wijzigingen van segmenten) of 
door 'merkmalhafte, modulatorisch-additive Symbolisierung'. Deze mogelijke 
wijzigingen schrijft Mayerthaler 1981:23 ex. toe aan het principe van her 
'konstruktionele ikonisme'. Dit beginsel bepaalt dat in een relatie basiskatego-
rie-afgeleide kategorie de laatste groep morfologisch (en/of morfono!ogisch) 
gemarkeerd is: de semantisch komplexere kategorie vindt een eigen vormuit-
drukklng. Het principe voorspelt - en dat komt overeen met elders beschreven 
tendenzen - dat in natuur!ijke talen semantisch meer gemarkeerde kategorieen 
'vorzugsweise merkmalhafter kodiert werden als Basiskategorien' (p. 25), en, in 
samenbang met de veranderingstendens dat meer gemarkeerde vormen 
veranderen in minder gemarkeerde (p.  61), dat basiskategorieon het eerst 
geleerd worden en minder gauw verloren gaan (p. 168 ex.). 

Wanneer we nil basisvormen willen vaststellen anders dan alleen aan de 
hand van het kriterium 'formele ekonomie m.b.t. de deskriptie', dan is op grond 
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van morfologische tendenzen van bet type 'ongemarkeerde vormen worden het 
eerst verworven' in elk geval aannemeijk te maken dat de ongemarkeerde 
vormen als basisvormen dienen. Zo kunnen we zeggen dat Bruder als basisvorm 
dient op grond van de relatieve morfologische gemarkeerdheid van bet meer-
voud. In termen van een morfonologische 'umlautregel' is Bdider mogelijk 
evengoed voorspelbaar uit B,uder als omgekeerd. Meestal echter zijn basisvor-
men te bepalen op grond van morfologische gemarkeerdheid en ekonomie: de 
singularis, de indikatief, de nominatief en andere basisvormen tenderen naar 
kenmerkioze kodering (Mayerthaler 1981:28). Dit betekent flu ten aanzien van 
Hooper's MP-(distributie)regels dat ze op tweeerlei wijze worden weersproken: 

a) die vonn die door tie sprekers (volgens Hooper 1976:129 e.v.) als 'basic' zou 
worden ervaren, iii. de elsewhere-altemant, is lang niet altijd onge?narkeerd en 
wordt in hetproces van taalverwerving niet zelden later geleerd. Deze kan dus ook 
gauwer verloren gaan in talen. (Overigens stelt Bybee 1980a:158 nadrukkelijlc 
vast, dat de ongemarkeerde, dus de basisvormen, bet eerst geleerd worden!) 

b) het meer gernarkeerd zijn van afgeleide vormen komt in tie SGF-morfono-
logische regels beter tot uitdmkking doordat er van afleiding sprake is waarbij 
fonnele kenmerken worden toegvoegd. De relatie tussen bijv. verschillende stam-
klinkers komt in de NGF-MP-regels slechts tot uitdrukking in de lexikale 
disjunktie van segmenten, terwiji de morfologisch-semantische asymmetric niet 
nit de regels spreekt: de lexikale alternanten worden als 'gelijkwaardig' gedistri-
bueerd. Hooper's MP-regels negeren dus in feite semantische relaties tussen de 
te distribueren alternanten, terwiji ze juist in bet leven geroepen zijn omdat ze 
deelnemen aan de klank-betekenis-korrespondentie, i.e. aan de morfologische 
systematiek. Dc NGF-regels bleken bovendien niet de juiste voorspellende 
kracht te hebben, hetgeen nu niet verwonderlijk meer is omdat de keuze van de 
elsewhere-alternant theE inherent is aan enige node van morfologische marke-
ring, terwiji, wanneer we uitgaan van generatieve, niet-distributieve SGF-regels, 
we gemakkelijlc van bijv. regelvereenvoudiging (door het teloor gaan van 
morfosyntaktisehe kenmerken) en -verGes kunnen spreken. 

Tot welke merkwaardige konsekwenties Hooper's MP-regels kunnen leiden, 
wordt nog eens geillustreerd aan de hand van (93). 

(93)a 	[gripip]'grijpen' b [nbp:] 'nemen' c [ntip:1 'nemen' 
I grupj 'greep' [nüm] 'nam' [nkml 'nam' 
[grupip] 'grepen' fnaip:J 'narnen' [nkrpj 'namen' 
[qrcpipj 'gegrepen' [nip:1 'genomen' [nAap:] 'genomen' 

Terwiji, ter beregeling van de klinkeralternanties in (93); op grond van een 
mogelijke overgang naar de kiasse van zwakke verba, /i/ als basisalternant en 
dus als 'elsewhere-case' moet worden opgevat, moet in geval van (93)b, vg!. nL 
(93)c, de alternant /A:/ als 'elsewhere-ease' worden gezien: c representeert een 
situatie die nit b is voortgekomen (vgl. p. 153; vgl. Hooper 1976:157 ex.). Een 
aanpak met generatieve (SPE-)regels als readjustmentregels opgevat dan wet als 
regels die behoren tot tie 'woordfonologie' ('lexikale regels', maar zie p. 41-45) 
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impliceert in beide gevallen regelvereenvoudiging/-verlies, en tevens het behoud 
van de vokaal van de infinitief. De basisklinker valt in dezen gemakkeijk, mede 
op grond van het kriteriuni ekonomie van de beschrijving, vast te stellen.75  In 
de visie van Hooper zijn de vokalen van de niet-presensvormen niet widen 
'basisklinker': diE is, zoals al eerder is opgemerkt, kontra-intultief, want juist 
deze 'afgeieide' vokalen gaan meesta! verloren. 

Eerder dan nit bet elsewhere-principe laten analogische veranderingen zich 
verkiaren nit morfologische tendenzen. Vergelijk, ter iiustratie, het materiaal 
in (94), dat gemakkelijk kan worden uitgebreid met vormen van andere items 
nit klasse 4 van de sterke werkwoorden. 

(94)a dialekt 1 (vgl. kaart 9, p.  154) 
1 sg.pres. 	1,3 sg.pret. 	1-3 pI.pret. 	part.pret. 
[nI:mal 'neem' 	[nämj 	[ndzp:J 	[ncap:] 
Fstdcol 'steek' 	[stok] 	[stukJ 	[stdcnl 

b diaiekt2 
[nLm] 	[näm] 	[nzp:J 	[n2ip: 
[sttko] 	[stok] 	[stA:kpj 	[stA:kul 

c dialekt3 
[nT:moj 	[nkm] 	[nkrp:] 	[nkrp] 
[sttk1 	[stt:k] 	[stt:kpl 	[stt:knl 

De vokaal nit het pret.piur. van dialekt 1 (vgl. kaart 9, p. 154) is, anders dan in 
bijv. het Nederlands, kort, en gaat, gezien de historische fonoiogie van het 
Stellingwerfs, waarin verkorting van 	in dit type kontekst niet voorkomt, niet 
terug op een Oerg. lange vokaal, de e1; iaatstgenoemde vokaal ievert ni. norma-
liter /o:/ op. We kunnen nu op grond van in vele talen waargenomen tendenzen 
aannemen dat de lange vokaal is verdwenen, doordat de pluralisvornen van 
singulañsvonnen worden afgeleid, i.e., omdat de singularisvormen het eerst 
worden geleerd en als 'basicai' worden opgevat (Bybee 1980a:158 e.v.), en 
omdat meer gemarkeerde vormen verloren gaan ten gunste van ongemarkeerde 
(Mayerthaler 1981). Dat in dialekt 3 (vgl. (94)c) in alle vormen van hetpreteri-
turn /A:/ is binnengedrongen, Iaat zich weiliclit eveneens verkiaren nit het 
minder gernarkeerd zijn van de vorm van het part.pret., die immers niet geken-
merkt is voor persoon en getal.76  Mayerthaler 1981 wijst er overigens op dat 
een symbolisering het minst gemarkeerd is, wanneer deze 'konstruktionnei 
ikonisch, uniform und transparant ist' (p. 34); 'Prozesse/Operationen sind 
funktional verwandt, wenn ibnen elne gemeinsame Funktion zukommt, dii. 
wenn sic in Richtung auf eine gemeinsame Zielstruktur agieren. Die Zielstruk-
tur 'uniforme Symbolisierung' ( ... ) wirdt zwnindest asymptotisch angestrebt 
durch: 1) Paradigmatisehen Ausgleieh 2) Extension...' (p.  35-36)). Het is dus 
mogelijk dat bet materiaal in (94)a, c bet resuitaat is van een tendens om de 
betekenisnotie 'niet-presens' steeds eenduidig nit te drukken. 
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Fret vok. van ne/nen: 
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Kaarr 9. Veranderingen in klasse 4 van het ste,-/ce werkwoord (pret). 
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Opvallend is dat het binnendingen van /K/ in de 2e pers.sg. en 1-3 plur. van bet 
pret., hetgeen in dialekt 2 resulteert, in het geheel geen nzorfosyntaktische steun 
ondervindt, zij het dat het plaatsvindt bij een beperkte kategorie van verba77  
Dc enige overeenkomst tussen de genoemde vormen van de desbetreffende 
verba, die tevens bet verschil inhoudt met de vormen van de le en 3e pers.sg., is 
de aanwezigheid van het suffix-n. Dit suffix draagt echter niet steeds dezelfde 
morfosyntaktische eigenschappen. Zo is [+ pluralis]  kennelijk geen kenmerk dat 
voor alle vormen geldt, omdat behalve tie pluralis ook tie 2e pers.sg.pret. tie 
vokaal /A:/ zowel als de uitgang lvi vertoont. Alleen defonologische (I) kontekst 
/..n/ kan dus een direkte oorzaak zijn van tie /t:/ in de plur. van hetpreteritum. 
Zo ook kent dus bijv. het Steuingwerfs van Steggerda [sprtzk] - [sprak] - 
[sprA:kfl] - [sprA:kn] 'spreken-sprak-spraken-gesproken' met daarnaast [isprA:kffl 
jij sprak'; vgl. opnieuw kaart 9, p. 154. 

Een tweede belangrijke observatie in dit verband is gelegen in het feit dat de 
genoemde overgang in het geheel niet door Rooper's MP-regels wordt voor-
speW. Dc volgende MP-regels immers kunnen met behuip van haar distribu-
tieve apparaat worden opgesteLd: 

(95)a 	t. /pres.- minus 3 sg.; imp.; inf. 
E /pres.3sg. 
a /pret. 

:/elsewhere 

b 	t: u/pres.: minus 3 sg.; imp.; inf. 
• c/pres.3sg. 

C( 

a/pret.sg. 1,3 
A:/elsewhere  

c 	(U '1 (c/pres.: minus 3sg.; imp.; inf. 
.-.c/pres.3sg. 

') "h:/elsewhere  

Deze beregelingen verkiaren niet, waarom de part.pret.-vokaal zich, volgens bet 
aangegeven patroon, heeft uitgebreid tot 2 sg. en 1-3 plur. van het preteritum 
(vgl. (94)b) en vervolgens tot het hele preteritum in (94)c en bijv. niet tot 3 sg. 
pres. De /c/  (3 sg. pres.) wijkt af van de infinitiefvokaal, zodat uitbreiding van 

naar 3 sg.pres. denkbaar is; zo'n wijziging treedt echter niet op. De SGF 
verklaart het werkelijke veranderingspatroon nit het verlies van morfosyntakti-
scbe kenmerken en door de fonologische kontekst (hier: -ii) volop te waarde-
ren, de NGF heeft in dezen niets te bieden. Het is dus aan te ['eve/en, naar 
aiternagieven te zoeken in tie sfeer van tnorfologische tendenzen. 

Voor de eerstgenoemde uitbreiding van /A:/: die naar 2 sg. en 1-3 plur.pret. 
lijkt alleen een fonologische verkiaring mogelijk te zijn. Daar pluralisvormen in 
het proces van taalverwerving kennelijk van singularisvormen worden afgeleid, 
ligt bet voor de hand dat die relatie in de syncbrone grammatika aanwezig zal 
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blijven, tot bet tegendeel zich nit de feiten laat afleiden. Afwijkingen terzake als 
in (94)b verdragen dan ook eerder een fonologische dan een morfologische 
verklaring, wat volstrekt indruist tegen de opvattingen in de NGF: volgens deze 
theorie zou de fonologische kontekst van geen belang zijn in MP-regels. 

Dc vraag blijft dus welke faktoren steeds een doorsiaggevende rol spelen, en 
hoe die zich verhouden tot NGF en SGF. Ter motivatie van anderssoortige 
morfo(no)logische 'invloed' van het part.pret. dan de zucht naar uitbreiding van 
de elsewhere-alternant geef iii een aantal niet onbelangrijke bevindingen nit 
studies over morfologische verandering, de daarmee sanienhangende diachrone 
korrespondenties tussen de morfosyntaktische mechanismen in talen en het 
eveneens gerelateerde fenomeen van de kindertaalverwerving: 

1) leveling begunstigt de basisvorm (Kurylowicz 1949) 
2) de frekwentste vorm overwint bij leveling (Maflczak 1980) 
3) in bet werkwoordparadigma zijn persoon en getal ondergeschikt aan tijd 

(Bybee 1980a:171-172) 
4) stanialternanties kunnen korresponderen met persoon binnen tijd, maar 

niet met persoon over tijdgrenzen been (ibj78  
5) pres.-vormen worden eerder geleerd en gaan dus minder gauw verloren; 

dezelfde vermelding verdient de singularis (Bybee 1980a:158 e.v.) 
6) differentiatie naar tijd, aspekt en wijze verschijnt eerder dan differentia-

tie naar persoon, en bet laatstgenoemde eerder dan differentiatie naar 
getal; daarom S die naar getal bet eerst verloren gaan 
(Bybee 1980a:160) 

7) bij verba tracht het kind eenzelfde stain voor presens en preteritum te 
konstrueren (Bybee 1980a;174) 

8) minder nauw verwante, of meer autonome vormen zullen elkaar minder 
snel beInvloeden, en 'are more likely to move apart both phonologically 
and semantically'; het omgekeerde geldt bij sterke verwantschap (Bybee 
1980a:175) 

Overigens is het duidelijk dat er van geen absolute hierarchie tussen principes 
als de bovengenoemde sprake is, ook al omdat '...morphology seems always to 
admit exceptions.' (Bybee 1980a:157). 

Ms niet-presensvormen zijn de items in de kolommen 2 t/m 4 in (93)-(94) 
dus nauw met elkaar verbonden. Gelijkmaking is op grond van bovengenoemde 
tendenzen verklaarbaar, op bet punt van bet binnendringen van de participium-
vokaal zowel als met betrekking tot het gelijkworden van de vokalen nit de 
singularis en de pluralis. 

Ook in andere Germaanse talen vervingen participiumvokalen die van bet 
preteritum; zo signaleert Becker 1982 bet algehele verlies van preteritumvoka-
len ten gunste van die nit bet part.pret. in een dialekt in de Elzas. Ilol 1937 
verklaart de /A:/ in de paradigma's van de klassen 2 en 4 in vele Nederlandse 
dialekten niet nit algemene palatalisatie (p.  162), noch nit (of althans alleen 
nit) invloed van de konjunktief (p.  171), maar nit de werking van umlaut in bet 
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participium (als gevoig van de vermoede vroegere aanwezigheid van een suffix - 
in), waarna deze klinker zich heeft uitgebreid over vormen van bet preteritum, 
al naar gelang de ablautklasse (p. 177 e.v.). Een verklaring nit de konjunktief 
alleen lijkt de auteur minder waarschijnlijk: de vormen ervan immers waren 
denkelijk weinigfrekwent. 'Maar dat deze klinker ook nog zou zijn doorgedron-
gen in het participium is bijna niet aan te nemen, temeer, daar er alle reden is 
te veronderstellen dat de konstruktie hulpwerkwoord + verleden deelwoord, 
die tegenwoordig bijna uiWuitend gebneikt wordt in de dialekten, waarover dit 
onderzoek loopt, ook in vroeger tijden a! veel voorkwam.' (bedoeld is: in p!aats 
van bet imperfektuxn; mijn kurs., H.Bl.).79  

De indruk dat er sprake is van een veel hogere frekwentie van de partici-
piumvormen heeft zich ook bij schrijver dezes niet zelden opgedrongen tijdens 
het verzamelen van dialektmateriaal in West- en Noordwest-Overijssel; andere 
onderzoekers bevestigen dli voor streektaalgebieden elders. Het betreft hier 
observaties van de volgende soon: wanneer men native speakers zinnetjes als 
'1k bracbt haar naar huis' ter vertaling voorlegt, wordt door de informanten 
steeds van de konstruktie bulpwerkwoord + participium gebruik gemaakt.80  

Invloed als gevolg van de hogere frekwentie (vgl. p.  156, punt 2) van het 
participium is dus bepaald niet onaannemelijk, terwiji er ook een belangrijke 
semantische overeenkomst is tussen participium en preteritumvormen. Beide 
iminers zijn gespecificeerd als [-pres.]: 'A paradigm, then, may be thought of as 
divided into groups of closely related forms, such as the person forms of a 
particular tense, among which a uniformity of MP-expression is extremely 
likely' (Bybee 1980b:47). 

Merk ten aanzien van de opsomming under 1 t/m 8 (p. 156) nog op, dat met 
name de punten 1, 5 en 7 pleiten voor een SGF-afleidingsrelatie, eerder dan 
voor MP-regels a la Hooper. 

Naast de genoemde specifieke bezwaren tegen de rol van het elsewhere-
principe in de NGF en het negeren door die theorie van faktoren als 1 t/m 8 die 
blijkbaar morfologische veranderingen regarderen, zijn er nog enkele verschijn-
selen die tegen een NGF-aanpak pleiten. Deze worden hieronder weergegeven 
in de punten a t/m f. Stuk voor stuk lijken ze aan morfologische tendenzen 
gerelateerd te kunnen worden; in de gevallen c t/m e spelen fonologische 
eigenschappen een (mede) sturende rol. 

a) Een SGF-regel, opgevat als (SPE-)readjustmentrule (vgl. bijv. SPE: 209), 
of als 'lexikale fonologiscbe regel' (vgl. sektie 0.2.2.) is te formuleren als in (96). 
deze regel genereert [t2] in de desbetreffende [-pres]-vormen  van klasse 4 (vgl. 
het materiaal in (94)a): 

r-V-i 
(96) 	+hoogj 	r+rond  

+mid Jv v
L kl.4 J 	 [-pres] 

[+ part 
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In Hooper's NGF-kader daarentegen worden de alternanten voortgebracht met 
behulp van (hier uit distributieregels geliehte) MP-regels als (97)a,b: 

(97)a ( 
a 	.- 	: /[-pres, [+part] 

. A:) 

b 
{'A:} 	.. 	A: /[-presj, [+part] 

Doordat de input in de MP-regels van (97) in segmenten moet worden gespeci-
ficeerd, mist de NGF dus a! een generalisatie. Immers: [sttk] 'steken' heeft 
een korte vokaal en [nüqi:J 'nemen' een lange. (Geabstraheerd werd hier van 
de vokaa!wisseling in het presens.) In de procesmatige regel (96) wordt de input 
met behulp van featurespeeifikaties samengevat, in de NGF principled niet. 
Het feit dat steeds dezelfde verandering van (94)a naar (94)c zich heeft voltrok-
ken over een kleine reeks van verba, waaronder [sttkpj 'steken' met korte 
vokaal, pleit op zichzelf voor een meer abstrakte specifikatie van de input, en 
voor het niet algemene karakter van een regel als (96). Daarin is (vgl. (99)c) de 
morfosyntaktische kenmerkspeclfikatie f + party verloren gegaan, hetgeen 
verklaart waarom zich de veranderingen bij meerdere verba voltrekken. Er is 
echter voor MP-regels uit de NGF geen aanleiding om aan te grijpen op andere 
dan hun lexikale representaties. Zulke regels worden bovendien als uitzon-
deringstoos voorgesteld. Eerder dus zal een analogische verandering, i.e. een 
morfologische tendens in de vorm van het verlies van een morfosyntaktisch 
kenmerk, optreden op grond van meer abstrakte overeenkomsten tussen de 
verba, en dat strookt met de SGF-benadering. 

b) Amastae 1978 merkt op dat in Hooper's NGF analogische verandering 
primair in het lexikon is gesitueerd: 'When the lexical entries are all simplified, 
then the rule changes.' Echter, zulke lexikale siniplifikaties verschijnen niet 
naar willekeur (ib.): de regel blijkt 'the controlling factor' te zijn. In de SGF-
benadering wordt de verdere verbreiding van [A:] in klasse 4 als de verbreiding 
van een (veranderde) regel opgevat, een regel die een en dezelide input heeft, nI. 
een in fonologische kemnerken gestelde samenvatting van de desbetreffende 
vokalen, annex een kiassekemnerk. 

c) Het binnendringen van /A:/ eerst in de (pret.-) pluralisvormen van klasse 
4 werd reeds hierboven genoemd: /n/ is naar alle waarschijnlijkheid de 
konditionerende faktor geweest die de beschreven analogie op deze speciale 
wijze, eenfonologische dus, bepaalde. Ho! 1937:171 veronderstelt dat fonologi-
sche wijziging in de partieipia van de klassen 1 E/m 3 gemakkelijk tot verande-
ring van de stamvokaal in de pluralisvorm kon leiden, omdat deze in het Oerg. 
a! gelijk was aan die van het participium. Een fonetisch-fonologische 
overeenkonist wordt door haar dus als oorzaak van het binnendringen van de 
gepalataliseerde vokaal bezien. Maar er is meer. Beschouw uit het Stellingwerfs 
van Nijeberkoop (vgt. ook label 3, p.  114-116): 

-158- 



(98)a [gripip] - [yrupj - Egrupipi - [grupip] 'grijpen-greep-grepen-gegrepen' 
b [s15:5n] - [sLt:x] - [sLt:q0] - [sIi:g] 'slaan-sloeg-sloegen-geslagen' 
c [s15:5n] - [slux] - [s1uq] - [slvg] (als b, nog bij de oudste generaties) 

De onetymologische /A:/ in het participium van (98)b duidt op bet fonologi-
sche karakter van de ablautregels (vgl. [fli:qj]] - [flA:x] - flA:qfl] - [flt:wj] 'vliegen-
vloog-vlogen-gevlogen', [drcq - [drtxl - [dr,q - [drh:gJ)] 'dragen-droeg-
droegen-gedragen'). De /u/ in (98)c is ook aldus te verklaren (vgl. bijv. de 
ablautrij van [mi:q] 'urineren', p.  113), terwijl ook gedacht kan worden aan 
ontronding (eveneens een Jon ologisch bepaald proces dat niet algemeen is in de 
zin van de NGF). 

Wanneer we nu ook de overgangen naar dialekt (94)b en c in herinnering 
roepen, dan valt op (het verzanielde materiaal nit de Stellingwerven en de Kop 
van Overijssel overziende) dat er zich geen andere gevallen voordoen van bet 
binnendringen van vokalen uit bet participium dan in geval van Masse 4, laat 
staan dat er zich volstrekt nieuwe ablautreeksen vormen, bijv. van het type /t:/-
/A:/-/ci/-/o:/. Kennelijk voltrekken zich precies die analogische veranderingen 
in de niet-presensvormen die een door tie klankstniktuur bepaald voorbeeld 
voor een soortgelijke afleiding vinden in het paradigma van enige andere klasse. 
De vijfde Masse richt zich daarom St naar de tweede. Dc vierde doet dat 
echter wel, en kan dit ook gemakkelijk doen opgrond van overeenkomst in Hank 
in het paradigma; vgl. [ntap:] - [ndmj - [Mm:] - [nAip:] 'nemen-nam-namen-
genomen' (klasse 4) met bijv. [fli:q - [flh:xl - [flA:qjj] - [th:gçj] 'vliegen-vloog-
viogen-geviogen' (Masse 2). 

Wetzels 1981:85 voorspelt daarom ook terecht dat wanneer zwakke verba 
sterk worden, zij zich richten naar het (fonologisch) voorbeeld van de aanwezi-
ge klassen, en vervolgt: 'Ainsi, le passage dans la flexion forte des verbes a 
voyelle radical u:, 0, , qui nécesserait la formulation d' un nouveau schema 
distributionnel, sera exprimé adequaternent comme une complication très 
coüteuse du système formel.' De in de NGF te veronderstellen 'klasseverhui-
zing' /i:/-/e/-/t/ • /i:/-/t/-/z/ (in [hi:90] 'vilegen', vgl. sektie 1.1.1.) 
introduceert een nieuwe distributieregel, die daarmee ingewikkelder wordt (er 
zijn vergelijkbare gevailen, zie p.  78-79 en 113). Daarmee is hier sprake van een 
(zelfs NGF.intern) argument tegen distributieregels. 

Wetzels 1981 meent dat MP-regels a la Hudson (en Hooper 1976) niet 
toelaten dat een grammatika ingewikkelder wordt op bet punt van morfo-
nologische alternanties: nieuwe alternantietypen zullen niet ontstaan, althans 
niet als gevolg van veranderingen in distributionele schema's. De genoemde 
'klasseverhuizing' is echter een tegenvoorbeeld, evenals de verandering van 
dialekt (94)a naar (94)b: de regels zowel als de lexikale ingangen voor Masse 2 
en klasse 4 moeten nog steeds verschillend worden gespecificeerd, terwijl de 
lexikale ingangen (aithans in Wetzels' beschrijvingswijze) in (94)b ingewikkel-
der zijn dan die van (94)a (vgl. ook p.  123 en 166-167). 

Een potentiele verandering8l in klasse 5 evenals de gekonstateerde verande-
ring in klasse 4, is op te vatten at een geval van klasse-interne 'analogische 
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wijziging'. Het is echter duidelijk dat, zoals hierboven al werd opgemerkt, ook 
invloed van buiten het eigen paradigma (externe analogie) hier een rol speelt, 
gegeven ook de principiele mogelijkheid in de SGF om de /A:/ alternanten in 
één of slechts enkele regels als (99) te vangen. Ook de (sporadische) analogi-
sche veranderingen in de klassen 5 en 6 (vgl. de reeks uit het Stellingwerfs van 
Nijeberkoop op p. 114-116) wijzen op klasse-externe analogie. 

[-achIer 1 V 	 c+lang> 
+mid  {+hOog} 

2 

 [achter] 

+ mid >1,2,3 	
[+verb] Lj 4,5  <+1> 	
1-presl 

+W L''.J 

(Lees voor bet regelkenmerk 1+ WI: de desbetreffende groep van onregel-
matige verba. De beide nivo's dienen onafhankelijk van elkaar te worden ge-
lezen; lezingen met gebruikmaking van materiaal tussen vishaken gaan vóór 
die erzonder; de indices geven de vaste kombinaties van kenmerken die in 
één of meer lezingen worden gebruikt. Aldus veranderen /u,u:,o:,x/ op nivo 
1 in [A:]; op nivo 2 doen dat /i/ (index 1), /y/ (2), /i:/ (3), /t! (4), /u! (5).) 

Ter verantwoording van het dialekt gedemonstreerd in (94)b dienen in (99) de 
grammatika!e kennierkspecifikaties [+ 2e p.sg.] en [+ plur.] te worden opgeno-
men, of de kontekst client mede door In/ te worden gespecificeerd. Ter verkia-
ring van het dialekt gekarakteriseerd in (94)c kan nu regelvereenvoudiging 
worden aangenomen: de lezingen met genoemde specifikaties en [1. part] 
vervallen. Er is kennelijk van vereenvoudiging sprake, terwijl de 'analogie' zich 
laat aflezen nit het gegeven dat de als [ + hoog] gespecificeerde vokaal ([A:]) in 
alle niet-presenskonteksten voorkomt. Zoals opgemerkt, de regel die !/ 
bewerkstelligde in Masse 4 wordt nu overtollig, en gnat verloren. Regelvereen-
voudiging (van (99)) is hier de direkte verklaring, het verlies van de regel die 
1°/ genereert is er een gevolg van. 

Ook Bybee 1980b:49 zou een verandering van dialekt (94)a naar (94)c 
(mede) toeschrijven aan fonologische eigenschappen van andere werkwoords-
klassen. Zij noteert nI. naar aanleiding van taalmateriaal nit het Spaans dat 
paradigma-externe motivatie van analogische verandering een nieuw paradigma 
tot gevolg heeft 'whose new overt structure resembles that of some other 
paradigm more closely than its old structure did. The grammatical mechanism 
for such a change is a change in the classe membership of the lexical item.' Een 
verandering van (94)a naar (94)c zal dus vooral extern gemotivecrd zijn, die van 
(94)a naar (94)b extern 6n intern (dit laatste immers i.v.m. de konditionering 
door het suffix -n), terwijl de verandering van (94)b naar (94)c extern gemoti- 



veerd S zijn, hoewel hier ook aan interne motivatie kan worden gedacht (zie 
hierover p. 157). Veranderingen in klasselidmaatschap 'seem most often to 
refer to phonological properties' (Bybee 1980b:46); paradigma-interne motiva-
tie zou priniair morfologisch zijn, 'for they tend to reflect the underlying 
morphological relations' (ib.: 55). Dit laatste wordt echter weersproken door de 
verandering van het mechanisme uitgedrukt in (94)a in dat geadstrueerd onder 
(94)b. 

d. De mogelijkheid van (99): het onderbrengen van een aantal ablaut-
subregels in óén mechanisme, wordt door de NGF-distributieregels niet 
geboden, wat, zoals al werd opgemerkt, niet bevorderlljk is voor een verklaring 
van de gevallen van analogiewerking. Nu zou men kunnen redeneren dat 
disjunktieve lexikale ingangen aanleiding kunnen geven tot misinterpretaties, 
d.w.z. de lexikale ingangen in geval van Idasse 4 zouden als (100)b, en niet als 
(100)a gelezen kunnen worden. Het is echter onwaarschijnlijk dat iets dergelijks 
hier als oorzaak van de analogische verandering kan gelden, omdat heranalyses 
van (100)a tot het type in (100)c voor zover mij bekend niet zijn gevonden, en 
zo'n interpretatie zou, gegeven ook de ablautreeks van de vijfde Masse, in de 
distributionele visie evengoed kunnen voorkomen. Men zou ook kunnen 
redeneren dat de input van een MP-regel als (101) 'gelezen' is als {X, A:}, zodat 
deze regel zich uitstrekt ook over de items van klasse 4. 

	

(100)a fl{ C m} b n{)m{o} 	C n{}mg} 

(101) 	or 	cc/3e pers.sg.pres. 
A 	A:/pret.; part. 

¼. i: ) 	¼. i:/elsewhere  

(de MP-regels behorende hi) een aantal verba van ablautklasse 2, 
waaronder [bi:d]-[bA:t1-[bA:d]-[bA:dn], 'bieden-bood-boden-
geboden') 

Een dergelijke abstraktie op zichzelf Iijkt al fonologisch van aard, en druist 
daarmee in tegen de opvatting binnen de NGF dat het fonologisch karakter van 
MP-regels van geen of evt. ondergeschikt belang is. Terwijl, bovendien, een 
SGF-benadering de algemeenheid, d.i. de overeenkornst in input benadrukt, 
beklemtoont de NGF het verschil. Het is echter juist op basis van overeenkomst 
dat analogiewerking kan worden verondersteld. 

e) De disjunkte representaties in de NGF veronderstellen, ter verklaring van 
analogie, konkrete proporties als /i:/ (infmitiet) : /A:/ (pret.) = /u/ x De 
eerste leden van deze proportie verschillen echter, zodat een verandering op 
basis van alleen maar de (disjunktieve) lexikale representaties onaannemeijk 
lijkt. De SGF-beregeling benadrukt d.m.v. de inputspecifikaties een strukture-
le, meer abstrakte eenheid tussen de desbetreffende segmenten (hier: /i:/, /u/ 
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en /t/). We kunnen dus van properties uitgaan als [V, F1... F11]: /A:/ = [V, 
F1... F11 + ] x. Merk op dat zulke properties sterke overeenkomst vertonen 
met de generatieve regel nit de SGF (dit konstateert ook Kiparsky 1978:220), 
zodat we met Hooper zouden kunnen zeggen dat analogie hier fundanientele 
regels nit de grammatika blootlegt. Zij (Bybee 1980b:45) merkt ni. ook op: '...I 
view MP change as resulting entirely from the synchronic generalizations that 
speakers construct'. Daunjit vojgt echter bepaald niet dat het in het hier gepre-
senteerde geval am MP-distrthutieregels zou moeten gaan: die generaliseren 
iminers in veel mindere mate dan SGF-regels, noch dat aan morfologische 
kenmerken een groter belang moet worden toegekend dan aan fonologische. Uit 
verschillende passages nit Hooper's werk blijkt, dat in het geciteerde geen 
fonologisehe generalisaties worden bedoeld (vgl. Hooper 1979:109). Toch 
roept de gegeven uitbreiding van /A:/ de gedachte daaraan op. De gesugge-
reerde samenval van de klassen 2 en 4 lijkt ook eerder op basis van een aflei-
dingsverhouding tussen twee vormen (ni. van in- en output) plaats te vinden, 
dan op basis van drie konkrete segmenten waartussen in NGF-distributieregels 
géén afleidingsrelatie is gegeven, maar slechts een lokalisering binnen hetzelfde 
item. 

Tech heeft het type proportie dat hierbij ter verldaring van (94)b en c werd 
voorgesteld nog jets onbevredigends, afgezien nog van het algemene bezwaar 
dat het arbitraire karakter van proporties heeft (vgl. echter voor een positieve 
benadering Van der Hulst 1978 en Bybee 1980b). Er komt nI. niet in tot 
uitdrukking dat in bet part.pret. (vierde term) al /A:/ aanwezig was. Met andere 
woorden, deze vokaal Iijkt nog meer kans te maken als motiverende term in een 
analogie-proportie te gelden, dan de afwijkende klinker van de infmitief. Daar 
komt bij dat wanneer we de /t/ van het participium niet in het proportionele 
schema zouden betrekken, de kans groter geacht meet worden dat verba nit 
klasse 5 bij de analogiewerking worden betrokken. Len dergelijke uitbreiding is 
uit de Stellingwerfse dialekten niet bekend. We zullen de desbetreffende 
proportie dan waarschijnlijk ook moeten opvatten als in (102). 

(102) basisvokaal 	... N .....+ verb] = 
[-pres] 

basisvokaal : 	... N ...]j + verb] 
1-pres] 

x 

Ook de morfosyntaktische specifikatie van /A:/ in de vierde term van (102) 
verklaart waarom er niet op grote schaal soortgelijke analogiewerking is 
optreden in klasse 6 en in de klasse van de oorspronkehjk reduplicerende verba. 
De basisvokaal is daar immers tevens de vokaal van het participium. Bovendien 
zijn vrij wat basisvoka!en van klasse 6 en van de reduplicerende werkwoorden 
gespecificeerd als [-hoog], waardoor deze kiassen gemakkelijker buiten de 
analogische verandering blijven. Er zijn echter enkele verba in de genoemde 
kategorie waarin toch van een ablautreeks als in klasse 2 sprake is, vgl. (103)a. 
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Dat deze situatie niet als het gevoig van de verbreiding van een distributieregel is op 
te vatten, volgt uit de aanwezigheid van een reeks als in (103)b: 

(103)a [sI5:n] 'slaan' [sltL:xJ 'sloeg' fsltcgnl 'sloegen', 'geslagen' 
b [fn:q 'vragen' [fr&xl 'vroeg' [frA:gfll' vroegen' [fro:xt] 

'gevraagd' 

Ook in (103)a kan niet sleclits 'analogic' op basis van een proportie binnen de 
lexikale representaties: /i:/ : /t:/ = /3:/ : X worden verondersteld, en wet 
omdat /i/  (met betrekking tot de vierde term) at in het paradigina aanwezig 
was. De analogiewerking moet dus wet aansluiten op de fonoiogische, paradig-
nia.interne verhoudingen tussen de vokalen - deze komen ecbter beter in de 
generatieve SGF-regels tot uitdrukking, dan in distributieregels.82  

Komen dus de bovengenoemde analogieverhoudingen overeen met het 
procesmatige karakter van generatieve regels en weerspiegelen zoals in geval 
van (94) de analogische veranderingen wijzigingen in en naar bet voorbeeld van 
generatieve regels, dit laatste hoeft niet direkt het geval te zijn met betrekking 
tot de onderlinge reiatie tussen versehillende vokalen in de andere vormen dan 
die van het pres., de infinitief en de imperatief. Natuurlijk zijn van de infinitief-
vokaai afgeieide, 'tussenliggende' vokalen denkbaar, waarop opnieuw MP-
regels werken ter verkrijging van de opperviaktevormen in pret. en part.pret. 
(vgi. p. 40). Voor de adstruktie van generatieve anaiogiemechanismen kan 
echter worden volstaan met de bebandeling van enkele 'opperviakkige analogie-
regeis', die niet-aigemeen-fonoiogisch van aard zijn. 

In Van Marie en Koefoed 1980-1981 wordt de werking van het Humboldti-
aans principe en/of (ib.:120) bet 'iconiciteitsprincipe onder meer van toepas-
sing verkiaard op zogeheten dwarsvethanden in de morfotogische struktuur van 
woorden (zie ook Van Marie 1985). Opposities tussen morfologische katego. 
neon van woorden (als tussen adjektieven op -ig, -erig, -achtig) berusten, en hier 
manifesteert zich het 'dwarsverband', op een andere samenhang dan in geval 
van afleiding, terwiji en bepaaide nieuwvormingen voorkomen die alleen 
begrepen kunnen worden 'in termen van een geactueerd dwarsverband tussen 
twee morfoiogische categonieOn' (Van Marie en Koefoed 1980-1981:136; vgi. 
bijv. hezzuilen met vazuilen, ontstaan naar een bestaand dwarsverband als 
tussen herbouwen en verbouwen). Met betrekking tot de werking van genoemd 
principe nu steilen de auteurs: 'twee categorieOn vertonen eenzelfde semanti-
sche waarde (hetgeen dus een dwarsverband impliceert) en deze overeenkomst 
ieidt ertoe dat beide categorieOn ook in vormeiijk opzicht identiek worden, 
betgeen in concreto inhoudt dat de ene categorie (in de regel de produktieve) 
de andere verdringt? (p. 137). De overeenkomst tussen de regels die /u/ en 
/A:/ genereren in kiasse 4 bestaat nit de specifikatie door middel van het 
kenmerk 1-presi, het feit dat beide vokalen zijn afgeleid van eén basiskhnker, 
en, natuurlijk, de semantische overeenkomst. In een 'Schuitinkiaans netwerk' 
van betrekkingen tussen woorden en de eOn graad meer gelede afleidingen 
daarvan (vg]. (104), nit Van Marie en Koefoed 1980-1981:129 ex.) wordt de 
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direkte relatie die er (op grond van semantische, morfosyntaktische en fonolo-
gische overeenkomst) buy, is tussen Endmi 'nam' en [nAap:] 'genomen' niet 
expiiciet uitgedrukt, hoewel het iconiciteitsprincipe dat verband juist veronder-
stelt. 

Noch de generatieve SGF-regel, noch de NGF-distributieregei legt verant-
woording at van de bedoelde dwarsverbanden, anders dan in termen van 
overeenkomst tussen de regels die het preteritum vormen, en wel met betrek-
king tot de daarin gespecificeerde morfosyntaktische kenmerken (zoals [-pres]). 

(104) 	groeni er 	 groene 

groenig 

groenerige~groenerig.flroen *-. groener *-.. groenere 

groenheid groens 	groenst 

N 
groenste 

Toch heeft de SOP in dit verband een voordeel. Het valE nL op dat de kernen 
van netwerken als dat in (104), het langst bewaard blijven in talen, wat samen-
hangt met het feit dat zij de meeste betrekkingen en afleidingsreiaties met 
andere (afgeleide) woorden onderhouden, en daarmee doorgaans een andere, 
i.e. hogere 'morfologische valentie' bezitten dan de afgeleide vormen (vgl. voor 
dit laatste opnieuw Van Marie en Koefoed 1980-1981:136-138). Deze karakte-
ristiek strookt ook met de natuurlijke morfologische tendenzen genoemd op p. 
156. 

Hooper, zoals eerder a! is opgemerkt, karakteriseert de elsewhere-alternant 
als basisvorm, en laat deze de overige vormen verdringen; in de disjunkte 
lexikale representatie is de verhouding tussen de alternanten er een van 
gelijkwaardigheid. In de SOP echter worden van de basisvormen de overige 
afgeleid - de basisvorm is daarmee op natuurlijke wijze het middelpunt van een 
netwerk van afleidingen. De status van basisalternant wordt dus in overeen-
stemming met netwerken als in (104) korrekt weergegeven door de SOP. 

De waarschijnlijkheid nu dat regels steeds teruggrijpen op een en dezelfde 
basisvorm, verldaart waarom een basisvorm lang bewaard biijft: hoe meer 
regels gebruik maken van één vorm als input, hoe steviger deze vorm in het 
taalsysteem verankerd zal zijn (zie overigens hieronder). Een dergeiijke 
uitspraak echter is met betrekking tot NOF-distributieregels onmogelijk. 

Omdat de betrekkingen die door de dwarsverbanden worden weergegeven 
neutraal zijn aangaande de richting waarin zij 'werken', kunnen er in principe 
steeds twee, in tegenovergestelde ricliting opererende regels van worden 
afgeieid. De betrekk'mg /i:/-/A:/, of /A:/-/A:/ nu kan (mede) verantwoordehjk 
worden gesteld voor de verandering in klasse 4, die, zoals gezegd, ook als het 
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gevoig van de aanwezigheid van een proportie kan worden opgevat. Zo'n 
vernieuwing op basis van een 'betrekking' heeft echter meer het karakter van 
een generatieve regel, d.i. van een verandering, dan van distributie: ontstoppen 
ontstaat op basis van verstoppen (Sassen 1971a:67), statenvedalers ontstaat op 
basis van Staten vedaling (Van Marie en Koefoed 1980-1981:131). 

Als er op zichzelf al niet van een zich qua domein uitbreidende generatieve 
(mor)fonologische regel sprake is, kan ook de overgang van zwak naar sterk 
werkwoord (vgl. zwijgen-zweeg, n.a.v. nijgen-neeg) met behuip van dwarsverban-
den worden verklaard. Dat wil zeggen, de betrekking nijgen -neeg wordt omgezet 
in c.q. wordt verantwoord door een (mede) fonologische regel, die zwijgen-zweeg 
veroorzaakt. Aan uitbreiding van een distributieregel moet her niet worden 
gedacht. Daarvoor zou de lexikale ingang van zwijgen eerst bet disjunktieve 
/zw{ij,ee}g/ moeten zijn. Zo'n evt. lexikale ingang kan echter alleen worden 
bewerkstelligd door middel van een generatieve regel. 

Ben en ander houdt in, dat in ieder geval ten tijde van de verandering de 
alternantie ij-ee in belangrijke mate fonologisch is geinterpreteerd. De veron-
derstelling dat ablaut nog steeds generatief-morfologisch is georganiseerd 
eerder dan in MP-distributieregels is dan ook bepaald niet aprioristischer dan 
aan te nemen dat er van ziiivere MP-distributieregels sprake is. De eerste 
opvatting is zeus aannemelijker, omdat we er, gezien de huidige evaluatie-
procedures, niet over kunnen beslissen of het fonologische karakter van de 
regel die ij-ee alternantie bewerkstelligt, bewaard bhjft, dan wel of deze status, 
en zo ja wanneer, wordt omgezet in een puur morfologische, gelet ook op een 
citaat nit Kiparsky 1975, overgenomen nit Gussrnann 1980:10: 'It is still 
commonly claimed that such productivity as exists in phonology can be accoun-
ted for by assuming that speakers analogize to memorized examples, a view 
which goes back to Hermann Paul and beyond ( ... ) Generative phonologists 
argue that at the point at which analogies begin to make the right generali-
zations, they are indistinguishable from rules.' 

Opnieuw zou de vraag kunnen worden opgeworpen of er plaats is voor via-
regels, dit maal naar aanleiding van het koncept 'dwarsverband'. Deze relatie 
inimers kan niet door middel van de traditionele derivationele morfologie of 
door een generatieve lexikale morfologie (vgl. sektie 0.2.2.) worden verkregen. 
Weliswaar is de via-regel bidirektioneel, maar deze regel is principieel niet-
generatief van aard is. 'Latent' aanwezige dwarsverbanden die geactueerd 
worden, wat tot nieuwvorming leidt (vgl. Van Marie en Koefoed 1980-1981: 
131), kunnen dan ook juist niet door via-regels worden verantwoord. 

De vraag kan worden gesteld of in geval van (94)c regelverlies de oorzaak is 
van extensie van de participium-vokaal, of dat deze extensie (door vereenvou-
ding, t.w. het verlies van de lcenmerkspecirikatie [+ part.]) de oorzaak is van 
regelverlies. Zoals nit het voorgaande volgt, is het laatste het meest waarschijn-
lijk. Extensie echter wordt door de NGF-MP-regels niet voorspeld, integendeel: 
a) verandering tot of van disjunkte lexikale representaties lijkt, althans op grond 
van statische MP-distributieregels alleen, onwaarschijnlijk; b) extensie vindt in 
een MP-distributieregel geen formele uitdrukking; de elsewhere-alternant 
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immers blijft 'elsewhere'. De SGF-benadering karakteriseert veranderingen als 
in (94)c aangeduid als regelvereenvoudiging, hetgeen rechtstreeks korrespon-
deert met de oorzaak van de verandering. Dc NGF echter noteert slechts een 
indirekt resultaat: de uiteindelijke vereenvoudigde lexikale ingang {u, A:} met 
de nieuwe distributieregel als in (95)c. 

Tot slot van deze sektie geef ik aan waarom een NGF-achtig voorstel in Wetzels 
1981, nI. om bepaalde door deze auteur gekonstrueerde Iexikaal disjunkte 
ingangen aan te nemen, waarmee sommige gevallen van analogie verklaard 
zouden zijn, moet worden afgewezen. Om per definitie aan het eenvoudsbegin-
sel te kunnen voldoen voegt Wetzels in lexikale representaties a la Hudson en 
Hooper het gebruik van akkolades binnen akkolades toe. Zo kan met behuip 
van de representaties in (105) de verandering van we,pen-wie,p-worp(en)-
geworpen in werp-wieip(en)-geworpen worden verklaard als een vereenvoudi-
ging, evenals het binnendringen van de pret.plur.-vokaal in de sg. in geval van 
verba als binden (103)b). 

(105)a /A% c rp/ 	b /b t nd/ 
[{a} 

Dergelijke lexikale representaties zijn echter, hoezeer ook een konkrete 
benadering werd beoogd, juist nog abstrakter dan hier in SGF-kader nodig zou 
zijn. De taalgebruiker zaJ toch zeker nicE gemakkelijker of even gemakkelljk 
'vat kunnen krijgen' op subretaties als {t,o} in lexikale items en op het verschul 
in status tussen beide /o/'s in (105)a zowel als in (105)b, dan dat hij per 
werkwoord 'positieve regelkenmerken' leert. (In een SGF-beschrijving immers 
kan worden volstaan met diakritische tekens die per werkwoord in het lexikon 
worden opgenomen, met te leren kenmerken dus waarop de diverse ablautre-
gels aangrijpen.) Uit het gezichtspunt van het kriterium van leerbaarheid, zoals 
dat in het door Wetzels aanvaarde NGF-kader geldig is, zijn lexikale represen-
taties plus indices (fungerend iii. als regelkenmerk) annex distributieregels 
ongetwijfeld 'moeilijker' dan een mechanisme met items lexikaal gemarkeerd 
voor een kleine groep van morfonologische SGF-mineurregels. 

De verhoudingen tussen de vokalen uitgedrukt door akkolades blijken 
eigenlijk, zoals we al zagen, pas ná een taalverandering te bepalen. Bovendien 
zijn de binnenste akkolades in (105)b overbodig, want ook de verandering {t, 
a, o} in {t,o} is een vereenvoudiging. De verandering van (105)a kan als het 
resultaat van de vereenvoudiging van een generatieve regel worden gezien: de 
'pret.sg.-regel' verliest de keninerkspecifikatie f+sg, de part.-regel [+plur.1. 

Vertaald naar Stellingwerfs materiaal betekenen de voorstellen van Wetzels 
lexikale representaties als in (106), (vgl. (103)): 

ffm 



(106) n u 	 n cm 
J:} 	

II t: m{  o} 
0 fa 	 0 

a: j 

Het is, zoals al werd opgemerkt, nauwelijks aan te nemen dat sprekers dergelij-
ke representaties, die zeus voor de heift uit dezelfde segmenten bestaan, 
(her)kennen. Heeft o.m. Kiparsky (vg!. p.  60) gewezen op bet so-wie-so 
redundante van distributieregels: lexikale informatie wordt en in de lexikale 
representatie en in de regel uitgedrukt83, in de benadering van Wetzels wordt 
er zelfs driedubbele informatie gegeven, want hetzelfde segment wordt in de 
lexikale representatie tweemaal genoemd. 
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2 

Alternanties in de mechanismen 
van verideinwoord- en meer- 
voudsvorming 

2.0, Vooraf 

De toetsing van het NGF-model aan de nominale verkleinwoordvorming in het 
Stellingwerfs vindt in het volgende plaats tegen de achtergrond van de analyse 
van een aantal verschillende typen die zich voordoen. Deze betreffen het 
Stellingwerfs van de gemeenten Oost- en West-Stellingwerf (sektie 2.1.1.) en de 
in sektie 0.1.1. als tanielijk afwijkend daarvan geschetste dialekten van Kuinre 
en Blokzijl (sektie 2.1.2.). In de dialekten van deze twee plaatsen komt ni. in het 
diminutiefsuftix de segmentkombinatie [jon] voor, naast, d.w.z. al naar gelang 
de fonologische kontekst, de segmentkombinatie [in], die in bet verkleiningssuf-
fix van het overige Stellingwerfs steeds optreedt. Een ander opvallend geogra-
!isth verschil is hierin gelegen dat zich in het Stellingwerfs van de gemeenten 
Oost- en West-Stellingwerf een onderscheid voordoet tussen dialekten met [tini 
na een syllabe waarvan de kern gevormd wordt door /rp/, /i?/ of /j]/, en 
dialekten met [pin] i.p.v. [tin] wanneer /ip/ in de bedoelde positie optreedt. 
Gemakshalve wordt de eerstgenoemde groep van dialekten hier verder aange-
duid als 'oostelijk Stellingwerfs', wat overigens niet wil zeggen dat het desbe. 
treffende verscbijnsel halt zou houden voor de grens tussen genoemde gemeen-
ten. Men vergelijke wat dat betreft bet voorkomen van [bcsrptin] naast 
[besippin] 'bezempje', als aangegeven op kaart 10, p. 170.84  Len aantal andere 
voor het vervoig relevante lokale verschillen binnen het Stellingwerfs van Oost-
en West-Stellingwerf zijn eveneens met behulp van voorbeeldmateriaal in 
dezelfde figuur in kaart gebracbt. 

Allereerst wordt nu, als aangekondigd, een beschrijving gegeven van de 
verkleinwoordvorming in de bovengenoemde, op dit punt te onderseheiden 
dialekten85, voorzien van enig kommentaar. Len en ander vindt plaats binnen 
bet (generatieve) item-and-process-model. Het blijkt dat binnen het synchrone 
proces van verkleinwoordvorming de fonologische kontekst een zeer belangrij-
ke rol speelt. In alle van de beschreven dialekten is immers de vorm van bet 
diminutiefsuffix athankelijk van fonologische bijzonderheden van het morfeem 
waaraan het is gehecht. Omdat er terzake geen sprake is van algemeen-fonolo-
gische regels (P-regels, vgl. sektie 0.32.), dikteert de NGF dat hier morfonolo-
gische regels optreden (MP-regels, vgl. opnieuw sektie 0.3.2.), regels waarin de 
fonologische kontekst geen rol van enige betekenis speelt. 
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Kaart JO. Een aantal ditninutiefvarianten in Qost- en West-Stellingwerf. 
Oostelijk van de gebroken lijn komt [hclrptlnj 'helmpje' voor, elders alleen 
[hclrppin] 

in dit gebied komt [bcsiptln] 'bezernpje' voor, elders alleen [bcsrpp[n]. 
F [bcsrntrn], [bcszppin}: verplicht met [t] 	I 	IdtkJnJ 'dingetje' 
o [Maaxrn] 'wangeije' 	 - fdti?xTnj 
A käHnI 	 f jrikTnJ 'ringetje' 
• [Mä(:)xln} 	 [rtijk1n en [rflpxln} 
/ 	fdtxlnj 'dingetje' 	 ._. fr1:xn 
\ fdtxlnJ 	 _.. [rixin] 
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De lokale en regionale diversiteit op het punt van diminuering bestaat steeds nit 
fonologische verschillen bhinen hetzelfde morfologische systeem. Daar waar 
deze verklaard kunnen worden nit diachrone processen kan, in elk geval met 
betrekking tot de periode(n) waarin deze veranderingen plaatsvonden, een 
belangrijke rol worden toegekend aan de fonologische eigenschappen van de 
met de veranderingen korresponderende regels. Dc wijzigingen in kiank zijn 
immers gekonditioneerd door de fonologische kontekst. Behalve door de 
synchrone afliankelijkheid van de fonologische vorm van het grondwoord wordt 
dus ook op grond van de fonologische aard van de veranderingen in de diminu-
tiva het door de NGF geclaixnde absolute verscbil tussen P- en MP-regels 
weerlegd. 

De belangrijke tel van fonologisch materiaal in de kontekst van het morfolo-
gisch proces van diminuering blijkt nit de deskripties in de sekties 2.1.1. en 
2.1.2. al overduidelljk. Daarom werd nagelaten ook het Steilingwerfs van 
Noordwest-Overijssel in de analyse van de verkleinwoordvorming te betrekken. 
Overigens was dit ook niet goed mogelijic wegens de geringe omvang van het 
bescbikbare materiaal terzake. In verband echter met de voor de diachronie 
weggelegde tol en teneinde de huidige situatie in bet Stellingwerfs in de 
taalhistorie te kunnen plaatsen, werd op grond van oudere Iiteratuur wèl 
onderzoek verricht naar de geschiedcnis van het diminutiefsuffix in Oost-
Nederland. Een beknopt taalhistorisch exposé vindt men als neerslag daarvan 
in sektie 2.2. Als belangrijkste element daarin moge gelden de scala van 
fonologische veranderingen binnen het mechanisme van diminuering. Dat wat 
eerder, n1. in de sekties 2.1.1. en 2.1.2., slechts in beperkte mate aannemelijk 
kon worden gemaakt, nI. dat de fonologische veranderingen die plaatsvonden 
het fonologische karakter van de bij diminuering betrokken regels bevestigen, 
aithans voor de desbetreffende periode(n), wordt her met veel voorbeeldmate-
riaal gestaafd. 

Anders dan wat met de NGF werd beoogd is er dus sprake van een overdui-
delijk fonologisch karakter van vele bij het meehanisme van diminuering 
betrokken MP-regels. Mag dat met zekerheid gelden voor de perioden waarin 
de bedoelde fonologische veranderingen zich voltrokken, voorzichtiger toch 
meet men zijn wat de synchrone situatie betreft. Er is echter geen grond voor 
de overtuiging die de NGF aanbangt, nl. dat de fonologische aard van de regels 
in kwestie wordt geelimineerd zodra de veranderingen zich hebben voltrokken 
(vgl. sektie 0.3.3.). Veeleer is het aan de NGF om aim te tonen dat het fonolo-
gische karakter van het diachrone fonologische proces niet (blijvend) wordt 
gereflekteerd in een synchroon fonologisch proces. Bij verkleinwoordvorming 
betrokken regels hoeven, met andere woorden, hun fonologische status niet per 
definitie verloren te hebben als zij nog slechts als synchrone regel opgevat 
kunnen worden. Ter toelichting en onderbouwing van de hypothese dat de 
veranderingen in de diminutiva fonologisch van aard zijn en dat de synchrone 
reflex ervan gemakkelijk evenzeer van fonologische aard kan zijn, wordt in 
sektie 2.3. nader ingegaan op de aard van diachrone en synchrone processen die 
op bet dixninutiefsuffix betrekking hebben. 
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Om fundamentele tekortkomingen van de NGF-MP-regels in deskriptieve en 
verkiarende zin in het licht te stellen, wordt in sektie 2.4. gepoogd ze in een 
besehrijving van diminuering in het Stellingwerfs toe te passen. Enig materiaal 
nit een aantal andere dialekten, nit Iiteratuur verzazneld, wordt, in dezelfde 
sektie, vervolgens ingebracht om eveneens een aantal tekortkomingen van de 
NGF-MP-regels te presenteren, op grond waarvan men de NGF dient af te 
wijzen. Deze uitbreiding betreft uiteraard steeds gevallen van diminuering. 

Niet alleen echter de analyse van de mechanismen die een rol spelen bij 
verkleinwoordvorming, maar ook die van de regels die betrekking hebben op 
het proces van meervoudsvorning toont zekere tekortkomingen in de NGF en 
wijst met name op een grotere rol voor hel fonologische materiaal clan de NGF-
artefakten doen veronderstellen. Hierover handelt sektie 2.5. De regeltypologi-
seize gevolgtrekkingen die nit dit tweede hoofdstuk kunnen worden gemaakt, 
worden tenslotte samengevat in sektie 2.6. 

2.1.1. Verkleinwoordvorming in Stellingwerfs en oostelijk Stellingwerfs in 
(standaard-)generatieve regels 

In het hier gehanteerde model worden de alternanten van het diminutiefsuffix 
in het Stellingwerfs voortgebracht door de regels (113), (114), (116) tIm (118), 
(120) en (121) hieronder, nadat woordvormingsregel (107) is toegepast.86  

(107) INN • [IXIN + xlfl]N 
I+dim] 

De regels (107), (113) en (114) worden met de bespreking van het materiaal in 
(108)-(111) gemotiveerd. Daarna wordt, aan de hand van desbetreffend mate-
riaal, aangegeven welke de overige (mor)fonologische regels zijn die in het 
proces van diminuering cen rol spelen. 

Het is voor de beschrijving van de verkleinwoordvorming in bet Nederlands 
en de Nederlandse dialekten gebruikelijk, die vorm van het suffix als onderlig-
gend aan te nemen die voorafgegaan wordt door een vokaal, omdat invloed van 
de fonologische omgeving op de (eerste) konsonant van het suffix in dat geval 
niet aannemelijk is (vgl. bijv. Van den Berg 1972a en 1972b:68, Cohen 1958:42 
en Hoppenbrouwers 1977-1978:469). In het Stellingwerfs flu treedt na vokaal 
[xinJ op: vgl. [stj - [suxlnj 'zee-zeetje', en [stro:] - [stro:xInj 'stro-strootje'. 
Analoog aan het plausibiliteitsargument gehanteerd voor diminuering in het 
Nederlands in Haverkaxnp-Lubbers en Kooij 1971:4, n]. dat deletie van /t/ in 
onderliggend /tja/ aannemelijker is dan insertie van deze konsonant na vokaal, 
kan met betrekking tot het Stellingwerfs worden vastgesteld dat aanpassing van 

aan de desbetreffende konsonant - vgl. ook bet materiaal dat volgt - 
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waarschijnlijker is dan een verandering van bijv. /t/ in fx] in geval van een 
veronderstelde onderliggende vorm /tin/. 

Ook her eenvoudskriterium tenslotte biedt enig houvast. Hoppenbrouwers 
1977-1978:469 en Haverkamp-Lubbers en Kooij 1971:4 hanteren het ook, 
echter zonder te expliciteren waarom het door hen aangenomen onderliggende 
suffix ook inderdaad de eenvoudigste beregeling met zich meebrengt. De 
oppervlaktevormen van het suffix waarop de afweging zich in het geval van het 
Stellingwerfs dient toe te spitsen, zijn [xin], [pin], [kini, [in] en [tin]. Deze 
vormen worden bepaald niet op de meest ekonomische wijze voortgebracht 
door /x, p, k, t/ voor /in/ te inserteren, of enkele van deze segmenten te 
inserteren en vervolgens te doen assimileren. Er zijn dan ni. - afgezien van meer 
gedetailleerde aanpassingen die in alle gevallen gelden - twee insertieregels 
nodig en twee assimilatieregels a la (113) en (114), of vier insertieregels, of éón 
/x/-insertieregel en de regels (113) en (114). In geval van onderliggend /tin/ 
zijn twee assimilatieregels noodzakelijk en een regel die - intervokalisch - /t! in 
/x/ verandert. Ook bij het aannemen van onderliggend /pin/ of /kin/ onimoet 
men bet probleem dat er naast een tweetal assimilatieregels a la (113) en (114) 
een extra regel vereist is die intervokalisch [x] doer ontstaan. Evenmin als in 
geval van onderliggend /tin/ lijkt de fonologische kontekst daar een sturende 
rol bij te kunnen spelen. Bij aanname van /xin/ als onderliggend suffix daaren-
tegen kan worden volstaan met twee assimilatieregels, zoals hierna zal blijken. 

Een verandering van /x/ in [p], [t] en [k] na bepaalde konsonanten Iijkt op 
zichzelf als geval van assimilatie weliswaar ook niet zo plausibel (zie overigens 
sektie 2.3., p.  206), echter de alternatieve beregeling waarin een koronale 
explosief intervokalisch tot [x] wordi, ligt nog veel minder voor de hand. 

De eerste konsonant van her onderliggende verkleiningssuffix in het Sit!-
Iingwerfs (/)in/) assimileert geheel aan de slotmedeklinker van het grond-
woord nit de klasse van stemloze obstruenten: /p,t,k,f,s,x/, getuige (108): 

(108) [sttp] - [sttpin] 'stip-stipje' 
[kä:mp] - [k&mpin] 'kamp (= stuk land)-kampje' 
[pot] - [patin 'pot-potje' 
[bcik] - fbukln] 'bak-bakje' 
[bä:qk] - [bä:iftin] 'bank-bankje' 
ItArk] - [tAçkin] 'turk-turkje' 
[Mif] - [Mifin] 'vrouw-vrouwtje' 
[bos] - [bosin] 'bos-bosje' 
[dax] - [daxin] 'dag-dagje' 

Ms de slotmedeklinker een sonorant is, treedt assimilatie op m.b.t. de plaats-
kenmerken, vgl. (109)a,b. Bij nasalen vindt klaarblijkelijk tevens assimilatie 
plaats op her punt van bet kenmerk kontinuant, maar niet wat bet kenmerk 
sonorant betreft. Dissimilatie daarentegen is te konstateren na de likwieden: 
deze zijn immers [+ kontinuant], terwiji /x/ hier, evenals na /n/, tot [t] wordt. 
Deze situatie is vanuit taalhistorisch perspektief begrijpeijk (vgl. sektie 2.2.). 
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Dc genoemde synchrone processen treden alleen op als voor de desbetreffende 
konsonant een lange vokaal aanwezig is (vgl. (109)a) of, vgl. (109)b, wanneer de 
kern van de slotsyllabe slechts gevuld wordt door een sonorante konsonant. In 
laatstgenoemde situatie echter lijkt er alleen sprake te zijn van assimilatie van 
plaats indien de nasaal nicE als [-achterl is gespecificeerd, vgl. (109)c. 

(109)a [b&nJ - [b&mpin] 'boom-boompje' 
[krô:n] - [kr6:5ntIn] 'kroon-kroontje' 
fstu:l] - fstu:ltlnj 'stoel-stoeltje' 
[h30r] - fho:ortlnj 'haar-haai-tje' 

[hchp] - [helippIn] 'helm-helmpje' 
[bcszpj - [brsippin] 'bezem-bezempje' 
[axqi] - [a:rippinj 'arm-armpje' 
[sttarv] - [stuortIn] 'ster-sterretje' 
[sktprI - [sktptIn] 'schipper-schippertje' 
[sk:tf] - [slt:tjtln] 'sleutel-sleuteltje' 

c [dukJ - [dckntlnl 'deken-dekentje 
[lclqj] - [lckntlnl 'laken-lakentje' 

De slotkonsonant van de grondwoorden in (109)c heeft b!ijkbaar hetzelfde 
effekt als die in geval van de iaatste drie paren in (109)b. Het ligt in cerste 
instantie dus voor de hand aan een onderliggende slot-/n/ te denken. In 
verband hiermee is het interessant ook de korrelaten [m3:pqlJ - [mxpzptln] 
'wapen-wapentje' te berde te brengen. De vorm [Mzxplptln] nI. komt aigemeen 
voor, dus ook in die dialekten waarin fhclrppInJ 'helmpje' en [btsrppin 'bezem-
pje' gebruikeiijk zijn. Zo ook komt naast [ubippis] 'eventjes' [ubiptis] voor in 
idiolekten met Ehchppinl en [besippin]. De onderliggende /n/ in vormen als de 
gereleveerde (dus, fonetisch, met [ipti]) staat voor een geval van absolute 
neutralisatie. DiE segment immers komt niet aan de oppervlakte. En passant is 
dus de meest stringente eis uit de NGF: de TGC (vgl. sektie 0.3.1.) wederom 
gefalsifleerd. Zijn nu ook vormen als die in (109)c aan te merken als indikato-
ren voor een geval van absolute neutralisatie? Het antwoord moet ontkennend 
zijn, en wel omdat er geen vormen werden geattesteerd op [nklnl (echter wet op 
[kIn], zie (111)); // roept dus in alle gevallen automatisch [tJ op. 

Dc sufflxvariant [xin] komt, behalve na lange vokaal, ook na schwa aan de 
opperviakte, ni. als aan de sonorante en tevens laatste medeklinker direkt een 
korte (voile) vokaal voorafgaat, als geillustreerd in (110); de desbetreffende 
insertieregel wordt, in samenhang met sehwadeletie, gegeven op p. 177. 

(HO) [dam] - [dãmoxln] 'dam-dammetje' 
[bon] - [bonoxln] 'bon-bonnetje' 
[ntl] - [n,Joxln] 'nul-nulletje' 
[sn3r] - [snoraxln] 'snor-snorretje' 
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Het materiaal in (111) getuigt van het optreden van 1km] na de velaire nasaal 
wanneer deze volgt op een vokaal in de syllabekern: 

(111) [rtij] - [rtkIn] 'ring-ringetje' 
[dtij] - [dtijkln] 'ding-dingetje' 
[krtij] - [krli)kln] 'boosaardig vrouwspers. (+ dim.)' 
fkkntxil, [kknq] - [kX:ntijkTn], [kkn5k1n] 'koning-koninkje' 

In het Stellingwerfs buiten dat van Nijeberkoop komen soms diminutiva voor 
als in de derde kolom van (112). In het dialekt van jongeren nit Nijeberkoop en 
in het Stellingwerfs van sommige andere plaatsen (vgl. kaart 10, p. 170) komen 
vormen voor als in de tweede kolom (vgl. ook noot 85). 

(112) Lrtul - [riipxln] - [rixln] 'ring-ringetje' 
[dig] - [dflpxln] - [dixln] 'ding-dingetje' 
[krt1] - [krtipxln] - [krixln] 'boosaardig vrouwspers. (+ dim.)' 

De vormen met 1k] in (111) zijn voorspelbaar als men in het grondwoord een 
onderliggencle segmentopvolging /ijk/ postuleert. Zij sluiten daarmee bij het in 
(108) gepresenteerde materiaal aan. Het onderliggende segment /k/ in de 
lexikale representaties van 'ring' enz. wordt gedeleerd (Idustersimplifikatie) 
indien van diminuering geen sprake is. Het achterwege blijven van schwa-
insertie waarvan het materiaal in de derde kolom van (112) getuigt, volgt nit de 
formulering van de desbetreffende regel, d.i. (120), vgl. p.  177:  /q/  assimileert 
nu aan de /x/ van het suffix, terwiji het nasaalelement bewaard blijft in de 
kwaliteit van de klinker (vgl. ook Bloemhoff 1986).87  De vormen in de tweede 
kolom van (112) zijn voorspelbaar als men /ij/ opvat als een velair, sonorant 
monosegment en als men aanneemt dat de desbetreffende schwa-insertieregel 
((120), p. 177) de specifikatie [+ ant] heeft verloren als gevoig van 'regelvereen-
voudiging' of '-uitbreiding', vgl. immers ook (110). 

De assimilaties die zich laten aflezen uit (108), (109) en (111) nu komen tot 
stand als gevolg van de werking van de regels (113) of (114) (S ook noot 86). 

(113) K 
Eakor 1 C[+segm] 

C .1Bant 	
It o  J <->ykontJ 	[ +B) 

C 	-! 
akor 	_••]N 
Bant 	 [+dim] 
ykont 

ç[-son] 

t.Lcnas>J 

(De specifikatie 1-kons, + B] in (113) heeft betrekking op de positieve uitzonde-
ringen te bespreken n.a.v. (118), p.  176;= vertakkende syllabekern, de 
rechterzuster is hier nader gespecificeerd; in (114) = met niet vertakkende 
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kern. Vgl. voor het gebruik van deze artefakten sektie 3.1.) 

(114) C, 	[+aOnnt 
1F¶

- t .t/i +son  I 	[+dini] 
c-lab>i [c-lab>J 

De oppervlaktevormen in de rechterkolom van (115) daarentegen worden pas 
door (113) gegenereerd nadat regel (116) de slotkonsonant van her grondwoord 
heeft gedeleerd. Dc omgekeerde ordening levert overigens hetzelfde resultaat 
op, zodat we in feite van 'niet-ordening' kunnen spreken. 

(115) [sk3ft] - [sk3flnj 'poos-poosje' 
[lust] - [fusin] 'vuist-vuistje' 
[kncxt] - [knexin] 'knecht-knechtje' 

(116) C-. 0/ r C 1 on 	 [+ dim] 
[+ kontj 

Dc regels (113) en (114) moeten in geval van veel items die op schwa eindigen, 
worden voorafgegaan door een schwa-kapregel (vgl. voor Mark Aronoff's 
bekende, algemene vorm van dit regeltype Booij 1981a:112). Deze regel, die in 
dezeilde fonologische kontekst ook de themavokaal in verba verwijdert (vgl. p. 
88) en hier wordt herhaald in (118), blijkt inderdaad ook in geval van verklein-
woordvorming de slot-schwa te kappen, dus indien deze nicE wordt voorafge-
gaan door /b/ of /d/. VgI. (117): 

(117)a 	[tako] - [taklnj 'tak-takje' 
[lä:mpo] - [la:nipin] 'lamp-lampje' 
[kat]- [kQtln] 'kat-katje' 
[jciso - [jusin] 'jas-jasje' 
[sto:Mo] - [sto:ffnj 'stoof-stoofje' 
[o:qoj - [o:xln] 'oog-ooe' 

b [10th] - [fodaxin] 'vod-vodje' 
[puth] - [pudoxin] 'kleine zak-klein zakje' 
[tobo] - [toboxin] 'tobbe-tobbetje' 
[krtbo] - [krtboxln] 'kribbe-krihbetje' 

(118) 	hoog 1 	' 0/ ([-ant] 
j+ mid 	 [+kont] 

I +achter 	 L[-stemj 	 reb1 
Lrond J 	 L-inf J 

L [+dim] 
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Regel (118) wordt ook geacht slot-schwa's te verwijderen die voigen op die 
likwieden en (anterieure) nasalen die worden voorafgegaan door een korte 
vokaal, dus van het type [kczro] 'kar', [kamo] tam', [bd1 'be!' en [känJ 'kan'. 
De relikten [p3ltInl (nit Fochteloo: Dc Vent 1990) naast [polo] 'kieine boerde-
nj', [bawmdntlnj (Fochteloo) naast de algemene vorm [bowmanxTn1 'kwik-
staartje' en (algemeen) [pd:ntlnl 'schoteltje' uit [pñno] 'pan' bewijzen 
eveneens de werking van (118). Het samenklappen van de regel schwa-deletie 
bij diminuening met de thernavokaaldeletieregel heeft het voordeel dat van deze 
regel een ekonomisch, zeer algemeen gebruik kan worden gemaakt, en het 
voorkomt een extra (ingewikkelder) regel die schwa slechts kapt anders dan na 

en sonorante konsonant die volgt op een korte vokaal. Bovendien wordt 
door gebruikmaking van (118) bij diminuering voorkornen dat de regel die 
schwa moet invoegen (vgl. (120)), nI. als gevolg van het bestaan van woorden 
waarvan de grondvorrn over een slot-schwa beschikt, opaak is (zie voor dit 
laatste begrip o.rn. Van Marie 1975-1976b:577-579). Regel (118) is bovendien 
gemotiveerd door het algemeen voorkomen in het SteIlingwerfs van de vorm 
[dAntin], diminutief van [dAno] 'dun'. Deze vorm is daarom opvallend, omdat de 
slot-schwa in het grondwoord aanwezig is, maar niet optreedt in [dxntin]. Dat is 
te verkiaren door de rot van regel (118). Men hoeft [dintin] niet als een ontie-
ning op te vatten, aangezien we in het Algemeen Nederlands regeimatig 
'dunnetje' aantreffen. Een onregelmatig 'duntje' is niet algemeen bekend, at 
noteert Schultink 1962:213, hoewel nit mondeling taalgebruik, deze vorm wel. 

De diminutiva in (110) zijn mede gevormd door de werking van schwa-
insertieregel (120). Deze zorgt eveneens voor de noodzakelijke schwa-insertie 
in die gevallen waarin (118) schwa kapt na korte vokaal gevolgd door sonorant, 
zie hierboven. Getuige [d2ntIn] en het mateniaai uit de dorpen Nijeberkoop, 
Nijeholtpa en Makkinga gepresenteerd in (119), is (120) niet algemeen. De a-
gevallen in (119) zijn als 'troetelnamen' te beschouwen (het gebruik ervan blijft 
doorgaans beperkt tot baby-talk) en geval b betreft rnoge!ijk een gelexikaliseer-
de, oudere diminutiefvorm van [born] 'grote groep, flinke hoeveelheid' (zie in 
dit verband ook de noten 85, 88 en 92). 

(119)a [mthnpin] dint, van [mem] 'moeder' (Stellingwenfs van Nijeberkoop) 
[himpis] dim, van [Mm] 'hem' (idem; des kan hier niet adverbiaai 
worden opgevat; vgi. voor soortgelijk rnateriaal uit het Afrikaans 
Van Marie 1978a:154-155) 
[kb:shämp1mpit1dflmp1n] 'Kiaas FIa(r?)mpje Pieter Dam(p?)pje' 
(uit een kinderrijmpje, Stel!ingwerfs van Makkinga) 

b [ömbOmph)ko:ortn] 'een born (dim.) kaarten' (Stellingwerfs van 
Nijeholtpa) 

V 	 K 
(120)0. -hoog 	I 	-CTI -, 

+mid 	 I+sonl+] 	_•-•]N 
+ ach ten 	 ['1. ant j [+ subst] 	[dim] 
-rond 
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Regel (120) inserteert dus schwa in geval van verkleinwoorden die niet van een 
adjektief zijn afgeleid, echter niet in alle gevallen, zoals uit het materiaal in 
(119) blijkt. De desbetreffende items zijn uiteraard negatief gespecificeerd voor 
deze regel.88  De specifikatie [+ ant] in (120) is nodig om schwa-insertie te 
vermijden in het geval dat /ij/ als slotklank optreedt, d.w.z. in de desbetreffen-
de, hierboven aangeduide dialekten; vgl. voor het materiaal (112). De idiolekten 
met vormen als FMQI]OxTni  (vgl. kaart 10, p. 170), [slaipxln] 'slangetje' waarbij 
grondvormen op schwa: [släip en [Marp] en die met [dtpx1n] 'dingetje' en 
frtipxln] 'ringetje' (vgl. opnieuw kaart 10) zullen zulke diminutiefvormen te 
danken hebben aan regelvereenvoudiging: de kenmerkspeeifikatie [+ anti in 
(120) is verloren gegaan. Elders is regel (120) nog in de niet-vereenvoudigde 
versie aanwezig: i.px. (of naast) bijv. *[Maloxrn]  'wangetje' komt daar dus een 
vorm zonder schwa voor (vgl. kaart 10, P.  170). Het is ook mogelijk dat (120) de 
specifikatie [ + ant] niet heeft gehad; vormen als *IdrIpxIn] zouden onmogelijk 
zijn door de onderliggende /k/ in /dTijk/ 'ding', en *[slaipxIn]  e.d. door een 
onderliggende sekwentie /zjq/. Vormen als in (122)a tweede kolom en in (122)b 
blijven flu echter vooreerst onverklaard (zie echter hieronder). 

In het oudere Stellingwerfs van Nijeberkoop treedt, nadat regel (118) op 
items met /ij/ heeft gewerkt, geen regel op die /x/ op enigerlei wijze doet 
veranderen, vgl. (122)a. Wel past /ij/ zich nu aan zijn omgeving aan, wat niet 
verwonderlijk is, omdat dit segment onder meer gespecificeerd is als [-ant]. In 
UOr] 'jongen',  [MaiJqai  'wang' en dergelijke hoort men (soms) na /ij/ een 
Iichte [g]-naslag. Wellicht is deze /q/ - waarop final devoicing zou kunnen 
aangrijpen - voor de vorm IMalkIni 'wangetje' (vgl. kaart 10) verantwoordelijk. 
Ter verantwoording van de vormen in de rechterkolom van (122)a is dus regel 
(121) nodig, die in sommige andere oostelijke streektalen, waaronder het 
Kuinders, ontbreekt dan wel op minder items aangrijpt dan in het Stellingwerfs; 
men vergelijke voor het Kuinders sektie 2.2., p. 185. 

(121) rC 1 	 C 
j-kor 	.. 	r- 	1/ 	$ +kcMlt •••idfim 
-ant 	L +kontj 	-stem 

[+nasj 	 -kor 
-ant 

Na assiinilatie manifesteert het nasale element zich flog uitsluitend in de 
kwaliteit van de vokaal, het niet-nasale element ether valt samen met /x/. Na 
herstrukturering van /diijk/ tot /dig/ 'ding', van /riijk/ tot /rtij/ 'ring' etc. 
ontstaan dus gemakkelijk diminutiva als [dixin] en frtxIn], vgl. (122b). 

(122)a [MIJ] - [MäxIn] 'wang-wangetje' 
ftOip] - [toxIn] 'tong-tongetje' 
069i - [joxin] 'jongen-jongetje' 

b [dixin] - [dt:xInj 'dingetje' 
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[Mãxln] - [Mä:xln] 'wangetje' 
[joxini - [jö:xInJ 'jongetje' 

In andere Stellingwerfse dia!ekten, bijv. dat van Blesdijke (vgl. opnieuw kaart 
10, p. 170) komen naast elkaar voor vormen als fdtxlnJ 'dingetje' en fmailoxInj 
'wangetje'. Dit vormt een deskriptief probleem: men zou immers ook [dtijoxln] 
verwachten. Het aannemen van verschil in volgorde van werking der regels 
(assimilatie van /IJ/  en schwa-insertie) per item is een mogelijke oplossing (vgl. 
bijv. Zonneveld 1978a), maar dit is niet zonder problemen: vgl. Van der Hulst 
1979b en Bloemhoff en Hoppenbrouwers 1981-1982. Voorlopig Ides ik daarom 
voor een (algemene) ordening van k-deletie na schwa-insertieregel (120). In 
sommige Steflingwerfse idiolekten treedt, behalve (121), 'Ersatzdehnung' op, 
zodat naast elkaar voorkomen vormen als in (122)b. Daarbij moet warden 
opgemerkt dat zelden in aRe gevallen waarin dit in principe blijkbaar mogelijk 
is, ook werkelijk rekking optreedt. Soms blijkt deze alleen voor te komen in 
geval van het derde voorbeeld van (122)b (vgl. oak kaart 10, p. 170). 

Vormen als Fst:xlnI 'zeetje' en fflo:xInI 'vlootje', evenals [dtxIn] 'dingetje' en 
[slaxln] 'slangetje' e.d. vertonen geen assimilatie van 	aan voorafgaande 
segmenten. Tot deze groep kunnen ook gerekend worden ditninutiva van het 
type [bAjxln] 'buitje' en [kDwxln] 'kooitje', afleidingen van IbAjol 'bui' en Ikowo] 
'kooi'. Deze vormen worden eveneens verantwoord door regel (118), en door 
een regel die het niet-konsonantische karakter van 	en /j/ in slotpositie 
teweeg brengt. Evenals in het geval waarin een vokaal vóór het diminutiefsuffix 
optreedt, blijft /xin/ behouden. 

Afgezien van de laatstgenoemde zijn alle tot dusverre gepresenteerde regels 
fonologisch zowel als morfosyntaktisch van aard. De fonologische verschijnse-
len zijn immers beperkt tot de diminutiva; er werden geen algemene P-regels 
gevonden die een tegenvoorbeeld zouden kunnen vormen. Het is dus niet zo 
dat /x/ na /m/, /k/ etc. als in geval van diminuering steeds assimileert, getuige 
bijv. [x3kx0m6:5n] 'ga iii gewoon' vs. fdaklnj 'dakje', [tl5:mx6iJI 'het lam ging' 
vs. [bo:mpinj 'boompje'. Drie regels die tot hier toe niet of maar terloops 
werden genoemd, zijn wél algemeen. Dat betreft de ook nit het Nederlands 
bekende regel die twee opeenvolgende konsonanten degemineert, final devoi-
cing (de regel die obstruenten syllabefinaal stemloos maakt, this oak na werking 
van schwa-kapregel (118)), en de regel die het konsonantische karakter van 
/j,w/ na werking van (118) opheft. 

Dragen nu de bovengenoemde, niet-algemeen-fonologische regels die /x/ 
wijzigen of schwa deleren dan wel inserteren ook bij aan de vorm-betekenissy-
stematiek? Het antwoord daarop moet vooralsnog ietwat spekulatief zijn, 
echter well in negatieve zin: alleen [in] is het gemeenschappelijke cluster, en 
mag dus geacht worden in relatie tot elk nomen waarvan een diminutief is 
afgeleid, steeds dezelfde informatie te verschaffen. Bovendien zou men de bij 
diminuering betrokken fonologische regels gemakkelijk verloren moeten zien 
gaan, omdat de betekenis ook al zonder hen wordt uitgedrukt. Dat is echter niet 
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het geval. Ook Ersatzdehnung, d.i. de (soms optionele) regel die een gedeleer-
de nasaat 'vervangt', rd. door de voorafgaande vokaal te doen rekken (vgl. 
(122)b) en ook regel (121) Iijken geen (NGF-) MP-regel te reflekteren in die 
zin dat ze bij de vorm-betekenissystematiek betrokken zijn (vgl. sektie 0.3.2.). 
Ze wekken juist de indruk fonetisch-fonologisch van aard te zijn, waarbij de 
rekkingsregel weer niet algemeen is in de groep items waarbinnen hij kan 
optreden, wat in de NGF opnieuw Ieidt tot het klakkeloos typeren als MP-regel 
die funktioneert in de vorm-betekenissystematiek. 

Nu de fonologische aard van de regels die de verschijningsvorm van het diminu-
tief bepalen is geschetst en daarmee de door de NGF geëiste niet-fonologische 
karakterisering van de bij diniinuering betrokken MP-regels is afgewezen, 
wordt bier verder aandacht geschonken aan de diachronie. Tot nu toe werden 
in deze sektie als mogelijke fonologische veranderingen genoemd: het verlies 
van de kenmerkspecifikatie I + ant] in regel (120), Ersatzdehnung (vgl. nog-
maals (122)b) en k-deletie in die dialekten waarin niet langer vormen als 
[digk1n] 'dingetje' e.d. optreden, maar dintinutiva als [diqoxin] of [dtxln]. De 
Iaatste regel behoort natuurlijk niet tot het mechanisme van diminuering zeif, al 
gaat het wél om een niet-algemene P-regel, getuige [bdajk] 'bank', [siqk] 'zink' 
e.d., waarin /k/ bewaard blijft. 

Ook de eerstgenoemde twee veranderingen zijn steeds gemotiveerd door de 
fonologische kontekst. Synchrone regels die op zeker moment 'spontaan' 
veranderden (bijv. (120)) of op zeker moment gingen optreden (Ersatz-
dehnung) moeten fonologisch van aard geweest zijn, al waren ze niet algemeen 
in die An dat ze by. over woordgrenzen heen werkten (vgl. sektie 03.2. en 1.2.). 

Ter nadere illustratie van bet fonologisch karakter van MP-regels geduren-
de perioden van verandering mogen een aantal geografische bijzonderheden 
dienen inzake de eerder gegeven karakteristiek van het oostelijk Stellingwerfs, 
en wel in diachroon perspektief. Het oostelijke Stellingwerfs onderscheidt zich, 
zoals a! eerder werd opgemerkt, van 'overig' Stellingwerfs en van het Kuinders 
en Elokzijls, doordat de vishalcen in (114) ontbreken alsook de specifikatie -lab 
in de kontekst. In plaats van (of naast) de eerste twee vormen nit (109)b: 
[helippin] 'helmpje' en [besippini 'bezempje' treffen we [heliptin] en [besiptin] 
aan (kaart 10, p.  170). In het oostelijk Stellingwerfs bewerkstelligt de syllabe-
dragende /ip/ kennelijk geen [p]  in de desbetreffende diminutiva, anders dan in 
geval van de niet-syllabedragende /m/ in bijv. fb&mpin] 'boompje'. De struk-
tuur van de syllabe die aan het diminutiefsuffix voorafgaat speelt blijkbaar een 
belangrijke rol bij de totstandkoming van de oppervlaktevorm. 

Wat nu is de relatieve chronologie van de vormen op [tin] versus die op [pin] 
na syllabedragende /ip/? In het oostelijke gebied overheersen de fiptin]-
vormen bij de oudere generaties, die op [rppIn] Iijken echter in opmars te 
zijn.89  Dat een dergelijke verandering inderdaad werkzaani is, suggereert het 
Stellingwerfs van Boiji (vg!. kaart 10, p.  170), waar naast de meisjesnamen 
IMtlmtInl en [hariptin] de 'regelmatige' diminutieven van [MtIIp] en [hci:rip] 
staan, ni. [Mthppin] en fha:rippinj.90  Naar alle waarschijn!ijkheid ziet men hier 
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in het geografisch naast elkaar voorkomen van vormen met de opeenvolgingen 
[rptin] en [ippin] een geografisch kontinuum. Helaas echter worden daarin 
slechts de diminutiefvormen van (123)b aangetroffen. De gestage uitbreiding 
van /pin/-vormen zou immers nog waarschijnlijker zijn, wanneer zich ook 
dialekten met /tin/ na lange vokaal plus /m/ hadden voorgedaan, anders dan 
de vormen onder (123)a. 

(123)a [ho:lt] - [ho:ltin]'hout-houtje' 
[thin] - [rcmpin] 'raam-raampje' 
[bo:m] - [bo:mpin] 'boom-boompje' 

b [bo:ojip] - [bo:ajippin] - [bo:ajrpttnj 'bodem-bodempje' 
[bEsip] - [bescppin] - [brsiptinj 'bezem-bezempje' 
[helrp] - [hclrppin] - [hclrptin]'helm-helmpje' 
[a:rrp] - [a:rrppin] - [a:rrptin]'arm-armpje' 

Dialektgeografisch onderzoek over de grenzen van het onderzoeksgebied heen 
leerde dat laatstgenoemde situatie inderdaad in Oost-Nederland aanwezig is, 
en wel in Vriezenveen. Entjes 1970:260 nI. schetst het Vriezenveens als uitzon-
derlijk t.o.v. de omgeving met bijv. 'oomtiin' versus '-piin' in de aangrenzende 
dialekten. Anders dan in naburige dialekten heeft zich hier na /m/ voorafge-
gaan door large vokaal of diftong, geen 'piin' ontwikkeld: vgl. (124) (originele 
notatie). De auteur geeft overigens geen materiaal uit de omgeving van 
Vriezenveen waarvan het grondwoord uitgaat op syllabedragende /m/. 

(124) oom-oomtiin'oom-oompje' 
hel(o) m-hel(o)mtiin 'helm-helmpje' 
halt-holtiin ' hout-houtj e' 
buuk-biiiikiin 'boek-boekje' 

Een klein, niet erg fijnmazig onderzoek naar het voorkomen van [tin]-vormen 
na /m/ leverde toch een suggestief beeld op van de historische ontwikkeling, 
vgl. kaart 11, p. 182.91  Het voorkomen van [t] na [tp] is oostelijk. Westelijk, 
zowel in Overijssel als in de Stellingwerven, treedt hier /p/ op. In de dialekten 
zonder /p/ na syllabedragende /ip/ treedt, afgezien van het Vriezenveens, wel 
[p] op na /m/ voorafgegaan door een lange vokaal. Het (Zuidwest-)Drents van 
Ruinen (vgl. Sassen 1953; zie kaart 11) staat op het (niet-oostelijk-) Stelling-
werfse standpunt. (Het verloop van de isoglosse in Overijssel oostelijk van 
Dalfsen heb ik op gegevens van slechts enkele informanten kunnen baseren.) 

Wanneer we de Vriezenveense situatie in (124) vergelijken met die in het 
Stellingwerfs als gedemonstreerd in (123)a en in (123)b tweede kolom en met 
die in het oostelijk Stellingwerfs: (123)a en (123)b derde kolom, valt niet aan de 
indruk to ontkomen dat hier een historische ontwikkeling wordt gereflekteerd, 
en wel in het aangegeven geografisch kontinuum. De oudste fase zal de 
'Vriezenveense' zijn (vgl. ook kaart 11): na /m/ treedt steeds 'tiin' op. Na dat 
stadium pat een regel werken die 'pun' doet ontstaan na slot-/m/ van een syl- 
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Kawt 11. Een isoglosse in Oost-Nederland die een opvallende fonologische 
ontwikkeling in het diminutief rejlekteert. Noon!- en zuidoostelijk van de vette 
Jijn komt naast of in p!aats van [pin] na [rpj de alternant [tin] voor, óf een 
variant met glottisslag in plaats van [t] (of zelfs daarzonder; dit vail uit het 
veela! schriftelijke materiaal niet steeds af te leiden). De isoglosse loopt in kite 
oostelijk van de stad ZwoIle. 



labe met lange vokaal, zoals dat in het huidige Drents en Stellingwerfs overal 
het geval is (als in bijv. [bo:mpin] 'boompje'), waarnaast, zoals nu flog in 
oostelijk Stellingwerfs, vormen als [bcsiptln]  blijven bestaan.92  In het Iaatste 
stadium treedt deze assimilatie ook verplicht op na syllabedragende /m/. 

Met behuip van het geografiscbe kontinuum werd de ontwikkeling van /tin/ tot 
[pin] na lange vokalen en /m/ en vervolgens ook na /zp/ aannemelijk gemaakt. 
Deze nadere adstruktie van een historische ontwikkeling maakt duidelijk dat in 
de periode van verandering de fonologisehe kontekst zeker een belangrijke rol 
speelt en dus in de tijd erna zeer waarsehijnlijk, en sluit daarmee deze subsektie 
af. In de volgende worden de voornaamste in bet kader van de NGF als MP-
regels aan te merken segmentveranderingen bij diminuering in het Kuinders en 
Blokzijls gegeven. De fonologische eigenscbappen daarvan blijken, als in de 
vorige sektie, evident te zijn. 

2.1.2. 	Verkleinwoordvorming in de dialekten van Kuinre en Blokzijl 

De diminuering in bet Kuinders wijkt nogal af van die elders in het Stelling-
werfs (vgl. sektie 2.1.1.). Dat biedt de mogelijkheid om met behulp van een 
beschrijving ook van dit dialekt terzake na te gaan of inderdaad de betrokken 
regels (mede) fonologisch van aard zijn, en of ze wellicht aanwijsbaar bijdragen 
in de vorm-betekenissystematiek. Dit laatste vooronderstelt de NGF, daar de 
relevante regels in deze sektie beperkt zijn tot de morfologische kategorie van 
de diminutiva. 

Om wille van mogelijke extra argumentatie tegen de NGF is ook het 
Kuinders aan de hand van een uitgebreid korpus nader geanalyseerd, uiteraard 
met de nadruk op die verschijnselen die in vergelijking met het overige Stelling-
werfs afwijkend zijn. De morfo(no)logisehe regels (107), (116), (118) en (120), 
aismede de P-regels gereleveerd op p.  179, hoeven daarom niet opnieuw de 
revue te passeren. Regel (121) zal misscbien optioneel in het Kuinders van 
toepassing zijn c.q. niet voor alle idiolekten gelden (zie bieronder), terwijl nit 
bet vervoig van de analyse implieiet blijkt dat ook voor bet Kuinders /xin/ als 
onderliggende vorm van het diminutiefsuffix kan worden aangenomen; dit 
dialekt kent rd. in vergelijking met bet overige Stellingwerfs (zie sektie 2.1.1.) 
sleebts enkele extra (sub)regels, zodat dezelfde argumentatie geldt. 

Ook een nadere analyse van bet dialekt van Blokzijl - met [(o)(t)jnJ-
vormen in bijna alle konteksten, anders dan in het Kuinders - leverde nog eens 
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twee bijzondere, aileen bij diminuering betrokken procesmatig-fonoiogische 
regels op, en daarmee een tweetal argumenten tegen de NGF. 

In (125)-(142) zijn Kuinderse diminutiefvormen als voorbeeldmateriaal 
gedemonstreerd, gegroepeerd naar de fonologisehe kontekst.93  Het in vergelij-
king met het overige Stellingwerfs opvallende /(t)jonfl4  treffen we aan in 
(126), (127), (135)-(138) en (142). 

(125) [stLp] - [sttpInj 'stip-stipje' 
[pyp] - [pypin] 'pijp-pijpje' 

(126) [splct] - [spictj5n] 'spleet-spieetje' 
[kab] - [katjn] 'kat-katje' 
[tntl - [Lttjn] 'eend-eendje' 
[Mo:oft] - ko:ctiSn] 'woord-woordje' 

(127) [nk] - [rokj5n] 'rok-rokje' 
[taka] - [takj5n] 'tak-takje' 

(128) [brif] - [brifini 'brief-briefje' 
[sto:v] - [sto:fInJ 'stoof-stoofje' 

(129) [lesI - [icsInJ 'ies-lesje' 
- [jusin] 'jas-jasje 

(130) [btrx] - [&rxln] 'berg-bergje' 
[o:ya} - [o:xlnJ 'oog-ooe' 

(131) ftyftQ} - [tyf In] 'kuif, piuk gras e.d., + dim.' 
[kMast] - [kMasln] 'kwast-kwastje' 
[kncxt] - [knexin] 'knecht-knechtje 

(132) [sic] - [siuxln] 'slee-sieetje' 
[ku] - [kuxln] 'koe-koetje' 
[trcej] - [trjxIn] 'trui-truitje' 
[kntj] - [kntjxln] 'knie-knietje' 
[blow] - [bbwxln] 'blauw-biauwtje' 
[mowo] - [mowxln] 'mouw-mouwtje' 

(133) [rtbo] - [rtboxln} 'rib-ribje' 
[foda] - [fodoxln] 'vod-vodje' 
[snoro] - [snonxln] 'snor-snorretje' 
[bob] - [boboxin] 'stier-stiertje' 
[komo] - [komoxln] 'kom-kommetje' 
[päna] - [panoxin] 'pan-pannetje' 
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(134) [dam] - [ddmoxln] 'dam-dammetje' 
[man] - [mänxIn] 'man-mannetje' 
[xtcil] - [xotalaxlnl 'getal-getalletje' 
[xdl)] - [xaipx1n 'gang-gangetje' 

(135) fkMo:lo1 - [kMltjn 'kwaal-kwaaltje' 
[stikj] - [stikItjn] 'stekel-stekeltje' 

(136) [ytç] - [y4tj5n] 'speen, + dim.' 
[kb:oroj - [kI3oçtjSn] 'Mare, + dim.' 

(137) [btn] - [btaitj5n] 'been-beentje' 
[stua] - [stuortj5n] 'ster-sterretje 

(138) [jakI)] - (j3kqtj5n] 'Ieugen-Ieugentje' 
[klyw] - fklywç.tjn] 'kluwen-kluwentje' 

(139) [bó:mJ - [bo:mpin] 'boom-boompje' 
Idw] - [elippin] 'helm-helmpje' 
[bcsip] - [hEsippin] 'bezem-bezempje' 

(140) [dtg] - [dtqoxln] - [dujkjon] - [dixini 	'ding-dingetje' 
[mäip] - [MäIpxIn] - fMdxIn] 'wang-wangetje' 
[krtij] - [krupxln] - Ikrixln] 	'kring-kringetje' 

(141) [fteltij] - [ftelox1n] 'vertelling-vertellinkje' 
[spOniq] - [spOnxTnJ 'sponning-sponninkje' 

(142) [pntij] - [pntkjSn] 'penning-penninkje' 

Een vergelijking met het in de vorige sektie besproken systeem levert het 
volgende beeld op. In [MäipxIn] e.d. heeft blijkbaar regel (120) gewerkt, 
hetgeen overeenkomt met de situatie zoals die soms voorkomt in andere 
dialekten in het onderzoeksgebied (vgl. sektie 2.1.1.). Diminutiva als [dtxln], 
IMaxTnl en [krtxln] in (140) werden niet in deze fonetische vorm waargeno-
men noch op deze wijze vastgelegd in Kamman 1969, maar gezien het 
voorkomen van [jöxln] 'jongetje' en [loxin] 'longetje' in enkele Kuinderse 
idiolekten van nu is het heel geed mogelijk dat Kamman ze aldus waarnam. Hij 
noteert ni. in alle genoemde gevallen een velaire nasaal vóór /x/. Zijn tran-
skriptie kan uiteraard ook een oudere situatie met /i)/ reflekteren. Vormen als 
in (141) - in Kamman ib. is dit type ook te vinden - kunnen algeleid zijn van 
grondvormen als [fotcloyo] 'vertelling', [spOnoyo] 'sponning'. In het Kuinders 
komen (vgl. (140) en (142)) ook [dtijkjn] en [pni.kjn] voor, vormen die ook 
in dit dialekt wellicht wijzen op een onderliggende eindkonsonant /k/. Men zou 
hier overigens ook kunnen denken aan een positief kenmerk met betrekking tot 
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een regel als (113). Dit maakt voor bet vervolg van de arguimentatie niets uit. 
Echter verdient nit metatheoretisch oogpunt de aanname van onderliggende 
/k/ de voorkeur. De verklarende kracht (vgl. sektie 0.4.) van zo'n deskriptie 
immers is groter. Het beginsegment van bet diminutiefsuffix /x/ wordt na 
/V:m/ en /ip/ steeds omgezet in /p/, en assimileert totaal aan een voorafgaan-
de spirant, net als in het westelijke Stellingwerfs. Het opmerkelijke Kuinderse 
/(t)jan/ korrespondeert met /(t)in/ in overig Stellingwerfs, vgl. (126), (127), 
(135), (136)-(138), (140) en (142). Alleen na /k/ worth de oppervlaktevariant 
[jn] duidelijk niet voorafgegaan door RI. 

Het ligt voor de hand de regels (113) en (114) tech ook van toepassing te 
acbten op bet Kuinders. Ze verkiaren immers ook in dit dialekt het assitnileren 
van ,/x/ aan frikatieven (vgl. (128)-(130) en - zie de relatie met regel (116), p. 
176- (131)), aan de labiale explosief (vgl. (125)) en aan sonorante konsonanten 
(vgl. (135)-(139)). Ook de /jon/-vormen kunnen door procesregel (113) 
worden beschreven, en wel met behulp van aanpassingen zoals die blijken in 
(143), de voor het Kuinders gewijzigde versie van (113). (In (143) is kortheids-
halve geabstraheerd van het type syllabe.) 

(143) 	akor C 
C-. 	Bant okor + 	... 	IN - 

c-y>2kont Bant [+dim] 
ykont 

/-ant \ ,, -kont 
(-kor 	'> / 
\-achtey/ ( 1[+achter] 

V r- 
 Son l 1 

i[-son] 	' 
r+son 1 

nas>j 

De lezing van (143) waarin gebruik gemaakt wordt van de kenmerken tussen de 
visbaken geindiceerd door I en 2, bewerkstelligt [tj]. Daarna96  moet een 
assimilatieregel werken die [U] verandert in JJ], nI. na /k!, vgl. immers (127). 

Het aannemen van een tweetal extra regels naast (113), iii. een die /tj/ 
inserteert na koronaal en een die /j/ inbrengt na /k/ zou een ingewikkelder 
bescbrijving opleveren. Het onderbrengen van de regel '/x/ wordt [tjj na 
koronalen' in (143) reflekteert ook eerder een natuurlijk proces, ni. van assimi-
latie, dan een insertie van /tj/ in de voornoemde ornstandigheden. (En wells-
waar impliceert palatalisatie van dentalen die van velaire konsonanten volgens 
Chen's metaregels (1974), echter het otubreken van /jon/ na velaire en dentale 
frikatieven wekt twijfel inzake de gedachte dat de Jon/ vormen inderdaad 
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zouden ontstaan door palatalisatie van de konsonant aan de erop volgende 
klinker, in dit geval /i/; zie echter hieronder.) 

Wat hier voor de toetsing van de NGF van doorsiaggevend belang is, is de 
overduidelijke rol van de fonologische kontekst. Evenals het verschijnen van de 
allomorfen loxini,  [xinJ, [pin] en [in] worden ook [j5n] en [tjn] gerealiseerd 
naar gelang van de fonologische konstellatie van het grondwoord. De desbetref-
fende regels zijn, algezien van degeminatie, vokalisering van /j/ en /w/ (zie p. 
179) en final devoicing, beperkt tot het inorfologische proces van diminuering. 
Dat geldt ook voor de laatste regel uit het Kuinders die in dit verband dient te 
worden besproken, ni. (144): 

	

(144) V • -hoog ]/Xr c
mid 	-ant 	 [-i-dim] 
achte-kor 

	

rond 	L -athteri 

Het is immers zo dat de vormen met [(t)jSn] schwa vertonen en geen [i] zoals in 
de andere vormen van het diminutief wel het geval is. Een fonetische oorzaak 
ter verklaring van (144) is aannemelijk. Ook elders wisselen /j/ en /i/ in het 
verkleinwoord veelvuldig (vgl. bijv. Kloeke 1929), terwijl in het Fries [fjuj5n], 
[fiftj5nl 'veertien, vijftien' voorkomen naast [tsi:n] (nit ouder /tji:n/). In zwak 
beklemtoonde syllabe 'wisselt' [tjin] dus blijkbaar gemakkelijk af met I)j5n], 
vgl. ook het materiaal op p.  197-198. 

Aangezien een stelselinatige, obligate verandering van /i/ • [] zich in het 
}Cuinders slechts in de allomorfen van het diminutiefsuffix voordoet waarin /tj/ 
of /kj/ voorafgaat aan de /1/ (vgl. p.  184-185) en niet in de andere of in bijv. 
[ji'lo:pip] 'jij loopt' en in [ii'szlfl 'jijzelf, gaat het hier naar de maatstaven van de 
NGF niet om een fonologische regel, maar om een morfofonologische distribu-
tieregel. Daarin zou de fonologische konstellatie geen rol spelen, en het feit dat 
lol optreedt na [(t)j] en [(k)j] zou - aithans in synchroon opzicht - op toeval 
berusten. Door de fonologische afhanlcelijkheid echter van de vormen van her 
diminutiefsuffix als uitgedrukt in gereleveerde regels als o.m. (144) en daarmee 
ook door het (mede) in fonologisch opzicht regelgebonden karakter van de 
synchrone alternanties, is de NGF terzake opnieuw weerlegd. Wanneer we in 
de geest van de NGF de allomorfie in het diminutiefsuffix zouden opvatten als 
een puur morfologische kwestie, hoefden we ons aan de fonologische kontekst 
niets gelegen te laten liggen. Maar er zijn in het onderhavige geval wel degelijk 
belangrijke fonologische kondities in het spel, eenvoudig omdat zonder gebruik 
van fonologische ken in erken dejuiste output niet kan worden gegenereerS 

Dit vail al evenzeer te demonstreren m.b.v. van enkele diminueringsregels 
nit het Blokzijls. In dit dialekt is steeds sprake van vormen op [(a)(t)j5n]. Maar 
na /p/ wordt - vgl. regel (145), p. 188 - /tjon/ in [pin] omgezet, getuige Kloeke 
1929:84 en de RND (bier Entjes 1982). Mijn informanten gaven echter Un]  na 
/p/, een idiolektische optie die de RND ook geeft. (Nijen Twilhaar en Scholt-
meijer 1989 negeren [pin] in hun behandeling van het Blokzijls.) 



C 

-ant 
/ [k-achter

+labl 	
--IN[+dim]

(145)+son[-kons] 	

J  -stem 

Na /p/ kent dit dialekt dus de allomorf fin]. Het eerste element van /tj/ is aan 
/p/ geassimileerd, terwiji de na /i/ aanwezige /o/ door de algemene schwa-na-
vokaal-deletieregel verdwijnt. Regel (145) is flu - wederom - een voorbeeld van 
een bij een morfologisch proces betrokken regel die weiswaar niet algemeen is 
maar wel in belangrijke mate fonologisch van aard, anders dan de NGF vereist. 

Het lijkt op het eerste gezicht merkwaardig wanneer Kloeke 1929:84 voor 
het dialekt van Blokzijl [mysjan] 'muisje' en [ysjan] 'huisje' geeft, terwiji in de 
RND (bier: Entjes 1982) [xl3sisI 'glaasjes' voorkomt. Een eigen enquéte ter 
plelcke leerde dat, in de jaren tachtig aithans, [I] steeds in her meer.'oud aanwe-
zig is i.p.v. [j]. Men vergelijke ook p. 52-53 voor de fonetisch-fonologische 
omstandigheden die daar debet aan zijn. Het segment /n/ verdwijnt voor de 
/s/ (plur.), en /1/ voor /n/ verandert in schwa (sg). Hoewel de fonologische 
omstandigheden anders zijn - maar opnieuw medebepalend - herkennen we in 
deze verandering van /i/ in schwa een regel soortgelijk aan (144). Hierboven is 
er al op gewezen dat aan deze regel door de NGF ten onrechte geen enkele 
fonologische status zou worden toegekend. Dat geldt evenzeer voor het Elok-
zijise equivalent in (145). De deletieregel die /n/ weghaalt zodat [is] resulteert 
(vgl. p.  52-53) is eveneens geen algemeen-fonologische regel volgens de NGF-
maatstaven. Deze theorie doet derhalve besluiten tot een MP-regel, waaraan 
het fonologisch karakter zou ontbreken. Macs de fonologische kontekst speelt 
een aanzienlijke rol, zodat tie NGF wederom een inadekwate typologie demon-
streent. Bovendien leidt de NGF bij toepassing op bet Blokzijls tot de absurde 
konsekwentie dat er speciale diminutiefsuffixen zijn voor enkel- en meervoud. 

Zoals dat het geval was in sektie 2.1.1. berusten (vgl. mijn opmerkingen 
n.a.v. het materiaal in (140) en bieronder) de diachrone c.q. synchrone verande-
ringen in de fonologische samenstelling van het diminutiefsuffix niet op bet 
morfologisch bepaalde OMOF- of Humboldtiaans principe dat zcgt dat talen 
tenderen naar 66n-op-66n-relaties tussen vorm en betekenis (vgl. ook p.  98-99), 
maar ze lopen langs door assimilatie c.q. regelvereenvoudiging/-uitbreiding 
bepaalde lijnen. Het OMOF-principe regardeert morfologisch of syntaktiscb 
bepaalde regels. Waren de syncbrone alternanties in bet diminutief door 
genoemd principe bepaald, dan zou men een distributiepatroon van de suffix-
vormen verwacbten waarin de varianten verschillende betekenissen uitdrukten, 
of er zou een situatie moeten zijn waarin de fonologische kontekst de vorm van 
bet suffix niet bepaalt, een toestand die waarschijnlijk zou leiden tot éón 
invariante vorm. Geen van beide karakteriseringen is van toepassing, zodat 
'Humboldt's universale' (Hooper 1976:30) hier bet in de NGF geclaimde niet-
fonologische karakter van MP-regels weerlegt. 

Een geval van diacbrone verandering in de geschiedenis van het Kuinders 
betreft het zich voordoen van [tj] na koronalen en dat van 01 na /k/. Vooral bet 



optreden van UI na [k] doet een oudere situatie met [tjn] algemeen na konso-
nanten vermoeden. Deze is niet denkbeeldig, daar f xlii] a!licht nit ouder /ki:n/ 
voortkomt; in die gedaclitengang palataliseert de /k/ nit dat suffix, na regeluit-
breiding/-vereenvoudiging, na alle konsonanten, dus ook na /k/. Dat dergelijke 
veranderingen inderdaad plaatsvonden wordt aannemelijk gemaakt in sektie 
2.2. Daarmee is bet in synchroon opzicht wel zeer merkwaardige /$n/ voor /k/ 
verldaarbaar (/k/ immers zou /kin/ moeten doen bebouden of totale assimila-
tie van /x/ moeten bewerkstelligen). 

Hoe de feitelijke gang van zaken ook geweest mag zijn, de stellige indruk is 
gewekt dat de historische ontwikkellng door fonetisch-fonologische fakioren 
binnen /zetproces van dirninuering is bepaald. Niels wijst er nI. op dat de fonolo-
gische veranderingen die 'het' diminutiefsuffix en de allomorfierege!s ondergin-
gen (en nog ondergaan, vg!. bijv. materiaal als in (140)) met enige betekenisno-
tie samenhangen. Van duidelijke tendenzen gericht op de beperking van de 
allomorfen tot Un hunner - als voorspeld door bet OMOF- of Humboldtiaans 
principe - is niets te merken. De rol in de vorm-betekenissystematiek die de 
NGF toewijst aan MP-regels als bier besproken is, als aangetoond, dan ook ver 
te zoeken. Met de synchrone procesmatige regels hangt geen betekenisnotie 
samen. 

Het veronderstelde fonologische karakter van de alternanties in het diminu-
tiefsuffix versus de mogelijkheid dat er versehillende morfemen zijn dan wel 
MP-regels - van het distributionele type als voorgeste!d in de NGF - maakt een 
korte uiteenzetting over de historie van het diminutiefsuffix in Oost- (en 
Midden-) Nederland van belang, temeer daar de indruk die zich tot nu toe sterk 
vestigde, n!. dat er inderdaad noga! wat (weliswaar 'lexikaal bepaalde') fonolo-
gist/i geaarde MP-regels zijn, daarmee aanzienlijk wordt versterkt. Deze 
'historische schets' wordt in de vo!gende sektie gegeven en fungeert daar ook 
om de geschiedenis van het diminutiefsuffix in bet Ste!Iingwerfs te belichten. 

2.2. Uit de geschiedenis Van het Oostnederlandse dimi-
nutiefsuffix 

De hierna volgende taalhistorische schets is toegespitst op de vermoedelijk 
fono!ogiscbe aard van de desbetreffende regels en processen en wordt gegeven 
op basis van een samenvatting van eerdere studies die de geschiedenis van 
Oost- en Middennederlandse dialekten tot onderwerp hadden. In voorkomende 
gevallen wordt een eigen zienswijze gepresenteerd; deze wordt als zodanig 
steeds aangegeven. In de tweede helft van deze sektie wordt de historie van het 
diminutiefsuffix in het Stellingwerfs beschreven in enkele voorstellen die de 
vermoedelijke re!atieve chronologie betreffen. Ook daarin figureren, echter 
steeds binnen bet domein van diininuering, afleen fonologiscbe eigenschappen. 

Hoewel er geen sprake is van min of meer definitieve, algeronde 'stratigra-
fleen' in bet kader van de zogebeten expansietheorieen, zijn, zo zal blijken, de 
hypotbesevormingen met betrekking tot de diminutiva van then aard dat alle 
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aandacht kenneijk uitging naarfonetisch-fonologische veranderingen en 'uitstra-
lingen' daan'an. Hoewel de expansiologen gewend waren te denken in termen 
van krachtige beinvloeding die radikale wijzigingen teweegbrachten in de vorm 
van ontlening van vele woorden of in de vorm van een totale overname van 
(deel)systemen, is het beeld dat naar voren komt nit hun beschrijvingen van 
veranderingen in het diminutief er juist een van een geleidelijke aantasting, 
alsof het de verbreiding van 'klankwetten' betreft. Dit terwiji her gaat om wijzigin-
gen in eensufflr, dus in een niet alleen maar fonotogische entiteit. 

De in de taalgeschiedenis steeds weer opnieuw optredende veranderingen 
van met name de eerste konsonant van het diminutiefsufflx - vaak als gevoig van 
assimilatie aan de laatste medeklinker van het grondwoord, vgl. ook sektie 2.1. - 
houden in dat de taalgebruikers in elk geval ten tijde van deze veranderingen 
onderliende vonnen van dat affix hebben 'gekend', en de nieuwe suffixvariant - 
of tie bes(aande variant in een nieuwe kontekst - als van een onderli,'ende vorm 
afgeleid hebben moelen 'erva.ren'. Over de mogelijkheid dat ze in een volgend 
stadium deze afleiding niet meet als zodanig konden 'kennen', kortom, dat er 
van distributie van verschillende suffixen sprake was dan wel van (NGF-)MP-
regels, kan men hoogstens spekuleren. Het lijkt echter vooralsnog volstrekt 
acceptabel ervan nit te gaan dat de bedoelde afleiding nog optra4 zolang het 
legendeel niet nit bet ,nateriaal blijkt. 

Wanneer door verandering in een bepaalde kontekst een allomorf van het 
suffix ontstaat die ook al in een andere kontekst optreedt, lijkt er al evenzeer 
reden om te spreken van onderliggende en afgeleide vormen en daarmee van 
procesmatig-fono!ogische regels. Immers, de taalverwerver zal de 'nieuwe' 
afgeleide vorm ongetwijfeld identificeren als een (van de) reeds bestaande, en 
dus een relatie tussen de twee 'identieke varianten' en de variant die niet langer 
in de desbetreffende kontekst optreedt, (kunnen) veronderstellen. Zo zal in 
bepaalde Oostnederlandse dialekten /Ejon/ uit /kan/ na /r,l/ worden gerela-
teerd aan 'bestaand' /tjon/ (nit /kan/ na /t/), waardoor er (opnieuw) reden is 
om ook dit /tjn/ aan /kan/ (dat o.m. optreedt na vokaal) te verbinden. 
Vergelijk in dezen het materiaal in tabel 4, p.  197-198 en vooral het geogra-
fisch kontinuum in Overijssel/Gelderland op kaart 14, p.  195. 

Van groot belang voor de toetsing van de NGF dus is het feit dat de histori-
sche veranderingen die in eerder onderzoek betreffende ditninuering werden 
beschreven, fonologisch bepaald zijn. Waar in de literatuur van verschillende 
zienswijzen sprake is, hebben die nimmer betrekking op een in het kader van de 
NGF te veronderstellen puur morfologische aard van de bij diniinuering 
betrokken regels. Deze status is zelfs in het geheel niet aan de orde. In geen 
enkel geval ook worden, afgezien van degeminatie, bij dilninuering betrokken 
regels gerelateerd aan algetneen-fonologisehe regels (dus P-regels in de An van 
de NGF); een mogelijke morfologisering daarvan die het fonologisch karakter 
van de alternanten zou reduceren of opheffen is dan ook nergens onderwerp 
van diskussie. Ook waar auteur dezes in het volgende zeif bijdraagt aan de 
beschrijving van de diachronie van het Oostnederlandse diminutiefsufIix, is het 
fonologische karakter van de desbetreffende veranderingen evident. 



Dc relevante historic van 'her' Oostnederlandse diminutiefsuffix laat zich als 
volgt in grote lijnen samenvatten (vgl. ook kaart 12, p.  192, overgenomen nit 
Kloeke 1929). Zowel het 'westelijke' /tj/, bet oostelljke /kan/ als /jon/- en 
/in/-vormen (vgl. Kloeke 1929 en Poe 1936-1938) gaan terug op ouder /ki:n/, 
aldus Schônfeld 19708:230.  Vormen met een gepalataliseerde beginkonsonant 
komen in het noorden en oosten van ons land al vroeg in te grote aantatlen voor 
om aan een Hollandse 'expansie' te mogen denken (De Vries 1925, 1927:94.95). 
Utrechtse teksten nit de 14e en lSe eeuw laten veel vormen op /kn/ zien, 
zodat de in Kloeke 1929 en in andere publikaties van dezelfde auteur voorge-
stelde /in/-expansie vanuit bet Utrechtse niet erg voor de hand ligt, aldus De 
Vries 1932, al moet natuurlijk met betrekking tot de spelling der Middelneder-
landse reksten bedacht worden dat ze - als gevolg van heersende schrijftradities 
- niet de gesproken taal van de omgeving hoeven te weerspiegelen. Genoemde 
Utrechtse expansie voorgesteld in o.m. Kloeke 1929:87 ex. zou /in/-vormen 
met name in Drente, Stellingwerf, Groningen (stad) en grote delen van Overijs-
sel hebben gebracht, nadar in Utrecht zelf de palatalisatie van /k/ in -/ki:n/ 
was doorgedrongen die in de 13e en 14e eeuw in Holland was ontstaan. 

Als argtimenten tegen deze Hollands-Utrechtse expansie naar her noorden 
en oosten zou ik zeif, in aansluiting op De Vries 1932, willen aanvoeren dat 
(volgens De Vooys 1952:61) in de eerste heift van de 16e eeuw de Nederduitse 
vertaling van Luther's Bijbel op de Veluwe gemakkelijker werd verstaan dan de 
Brabants-Hollandse, voorts dat nog in de late Middeleeuwen in her LJsselgebied 
weerstand valt te bespeuren tegen (politieke) invloed van Holland (vgl. Koch 
1966:75) en dat de door Kloeke als bewijs van vroege /in/-expansie gebruikte, 
nit pini. 1550 daterende 'Kamper spreekwoorden' (zie ook Kloeke 1929:88-89) 
alleen de diminutiefuirgang -yen (originele notatie) vertonen - en, zoals mij nit 
nadere bestudering van genoemde spreekwoorden in Kloeke 1959 is gebleken, 
zeus dat niet altijd - na koronale obstruenten en /k/, terwiji de verkleinwoor-
den in dit werk overigens op /(a)kon/ uitgaan, dit terwiji de door Kloeke niet 
genoemde Kamper schepenakten nit de eerste heift van de 14e eeuw op een 
enkele uitzondering na steeds /kan/-vonnen geven.97  

Her laatstgenoemde argument zou crop kunnen duiden dat het Kampense 
dixninutiefsysteem in de tussen her ontstaan van de schepenakten en de spreek-
woordenuitgave gelegen perioden veranderde in de richting die spreekt nit 
tabel 4 (p.  197-198) en nit kaart 14, p.  195, nI. met betrekking tot het verschijnen 
van /tjan/-uitgangen na koronalen. Heeroma 1970a:239 oordeelt weiswaar: 
'Dc Overijsselse oorkondentaal nit de veertiende eeuw kan men met de beste 
wil geen Middelnederduits noemen, her is een wat oostelijk gekleurd Middelne-
derlands' (zie in dit verband ook Slicber van Bath 1949:183 eN.), de genoemde 
Kamper bronnen duiden inzake diminuering toch niet op een vroege beinvloe-
ding door bet westelijke Nederlands. Ziet B. van den Berg 1962 kennelijk vele 
overeenkomsten tussen de eerder genoemde schepenakten en het Kampers nit 
het begin van de 20e eeuw98  als beschreven in Gunnink 1908, Heeroma 1936: 
226 merkt op dat de isoglossen op her punt van de diminutiefvormin in Oost-
Nederland gedurende de laatste eeuwen vrijwel gelljk zijn geblevenY' Beide 
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Kaart 12 Verkleinwoorden in Qost-Nederland. Overgenomen uit Kloeke 1952. 
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28 	 DEMINUTIVA 

Kaart 11 Diminutiva: de spreiding van 	-ke en vailanten. 
Overgenomen uit Heeroma 1935. 
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waarnemers suggereren daarmee autochtone ontwikkelingen; deze passen heel 
goed in de hieronder geschetste theorie van zich uitbreidende palatalisatie (die 
voor koronalen begint) en spirantisering na vokalen, of die van algehele 
palatalisatie van /k/ en daarop volgende afzonderlijke ontwikkelingen. Na 
Kloeke brengt ook Heeroma 1949:34-36; 1964:54 ex. een tweetal expansies in 
verband met de fonologische vorm van het diminutiefsuftix in het Oostneder-
lands. Tussen de 8e en de 12e of Be eeuw zouden nI. frankiseringen plaatsge-
vonden hebben: een vanuit het zuidoosten (de 'Oud-Keulse'), en een vanuit het 
zuidwesten. De /tjon/-vormen zouden door Frankisehe uitstraling in een zeer 
groot gebied benoorden de grote rivieren zijn doorgedrongen.1  De huidige 
/kon/-vormen in Oost-Nederland no zouden een neersiag zijn van een (volgen-
de) 'golf van een nit /tjon/ (en varianten) 'hersteld' /kon/. /xin/-vormen 
daarentegen staan in Heeroma's opvatting te bock als gedeeltelijk herstelde 
vorinen. Aldus krijgt het merkwaardige kaartbeeld met /tj/-vormen langs de 
kust, /xin/-vormen in een lange strook van Groningen (stad) tot in Zuid-
Holland (vgl. kaart 13, p.  193 en zie ook Daan 1965), en -/kon/-vormen in 
delen van Overijssel en Gelderland zijn taalhistorische interpretatie. ('Uitstra-
ling' vanuit aangrenzende delen van Duitsland wordt nog eens aannemelijk 
gemaakt in Koch 1966; in Kremer 1980 viudt men een evaluatie van de hypothe-
sevormingen aangaande de op de Keulse volgende 'Westfaalse' expansie.) 

Tech vraagt het nogal wat van het voorstellingsvermogen om zowel in /xin/ 
als in /kon/ een gedeeltelijk resp. volledig 'herstel' van de ook oorspronkelijk 
velaire konsonant te zien. Het Frankisch zou twee uitstralingen hebben gekend, 
met daarna (een) hernieuwde uitstraling(en) die /kon/, al dan niet gedeeltelijk, 
herstelde(n). Wanneer we de Kamper spreekwoorden voornoemd in fonetisch-
fonologisch opzicht willen vertrouwen1', kan de konsekwentie zelfs zijn dat na 
de uitstraling die /kon/ (al dan niet deels) herstelde en waarvan de Kamper 
spreekwoordenuitgave zou getuigen, weer een nit het westen komende expansie 
is gevolgd die bet huidige systeem heeft bewerkstelligd. Dat zou dan de 
bekende Hollandse expansie nit de 16e en 17e eeuw moeten zijn, maar die zou 
in Kamperse diminutiva op -tje moeten resulteren, en die icomen joist niet voor. 
Het alternatief voor deze hypothese is, dat er een vergaande autochtone 
ontwikkeling heeft plaatsgevonden die het huidige diminueringssysteem tot 
resultaat heeft gehad. Getuige het materiaal in Gunnink 1908 is dat, op morfo-
Iogische umlaut na, nagenoeg gelijk aan dat in het westelijke Stellingwerfs (vgl. 
mijn beschrijving in sektie 2.1.1.). De hypothese van de Hollandse expansie 
zowel als die van een snelle autochtone ontwikkeling na plm. 1500 verdragen 
zich overigens moeilijk met Heeroma's eerder aangehaalde uitspraak (1936: 
226) dat de isoglossen op het punt van ditninuering in Oost-Nederland geduren-
de de laatste eeuwen vrijwel gelijk bleven. 

In geval van autochtone ontwikkeling zou de palatalisatie van /k/ dus na 
koronale obstruenten zijn begonnen en zich vervolgens hebben uitgebreid tot 
de posities na andere koronalen en obstruenten. De overeenkomst tussen de 
diminueringsmechanismen in bet Kampers en in het Stellingwerfs doet de 
opvatting huldigen dat ook het Stellingwerfs voortschrijdende palatalisatie heeft 
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gekend. Deze resulteerde in de huidige vormen met [tin]. Ook de zich in Oost-
Nederland kennelijk steeds uitbreidende palatalisatie (vgl. het IcontinuUm op 
kaart 14, p.  195) ondersteunt dit beeld. (Overigens nam ook De Vries 1927 al 
autochtone palatalisatie van /k/ in het noordoostelijke diminutiefsuffix aan.) 
Waarschijnlijk bewaart bet in de vorige (sub)sektie beschreven Kuinders met 
[tj3nl na koronalen en [jn1 na /k/ een reikttoestand, terwiji het aldaar 
aangehaalde dia!ekt van Blokzijl een Hollandse basis Iijkt te reflekteren met 
/tjon/ na vokaal, zij het, gezien het optreden van ml in dit suffix, een zuidelijk 
Hollandse, vgl. inimerskaart 13 (p. 193).102 

Spelen dus in Heeroma's theorie over de historie van het Oostnederlandse 
diminutiefsuffix fonologische veranderingen de hoofdrol, Kloeke 1929:76-77 
ziet in bet ooste!ijke /kon/-gebied toename van /tjon/-vormen, waarbij hij 
denkt aan Hollandse expansie. Toch draagt deze toenanie niet het massale en 
abrupte karakter dat karakteristiek is voor expansie (vgl. p. 190 en hierna), 
maar er valt een geleidelijke verandering te traceren die langs fonologische 
lijnen loopt. Dat wil zeggen, net als in het geval van het door Heeroma opge-
roepen beeld, dat ze is bepaa!d door de fonologische kontekst voorafgaande 
aan het diminutiefsuffix. (De wijzigingen die aldus optreden worden in 
Heeroma 1949:35 aangeduid met de gelukkige term kontaktmouillering). 
Blijkens het door Kloeke gepresenteerde materiaal nI. zijn het de koronale 
explosieven en vervo!gens koronale sonoranten die een gepa!ataliseerde 
beginkonsonant naast zich krijgen.103  Dit gedetermineerd zijn door de fonolo-
gische kontekst is in beeld gebrachtIO4  in tabel 4 (p.  197-198). Daarin zijn, vgl. 
(A), onder de konteksten, de beginsegmenten van de diminutiefsuffixen 
gepresenteerd nit een aantal Gelderse en oostelijk-Overijsselse dialekten. Uit 
dat materiaal !aat zich een geografisch kontinuüm demonstreren van een zich 
over een steeds ruimere kontekst uitbreidende gepalataliseerde beginkonsonant 

van het diminutiefsuffix. Dit kontinuflm is op kaart 14 (p.  195) in beeld 
gebracht. Onder (146)B vindt men kontekst en vorm van het eerste segment 
van bet suffix nit een aantal andere bier ter sprake komende dialekten, zowel 
als tilt dialekten die het gebied met vormen op [tjon] nit /kon/ aanvullen in 
westelijke richting. Het materiaal voor kaart 14 zowel als voor tabel 4 ontleende 
ik aan K!oeke 1929, aan We 1936-1938, en, voor zover het gaat om Noordwest-
Overijsse! en Oost- en West-Stellingwerf, aan eigen waarnemingen. Er zijn op 
kaart 14 geen data nit deel B van tabel 4 weergegeven. Het kaartbeeld zou 
weinig suggestief zijn, omdat het netwerk niet fijnmazig is. 

Zeer sterke expansie vanuit Holland zou niet zo'n subtiele, langs fonologi-
sche !ijnen verlopende verbreiding als blijkt nit kaart 14 te zien hebben gegeven, 
maar een veel grovere, die zich ook over andere fonologische konteksten zou 
hebben uitgestrekt en die ook hyperkorrekte vormen als *[jyjktjn  'bakje' doet 
verwachten (vgl. voor dit type argumentatie Labov 1972 en mijn eerdere 
toepassing daarvan tegen de vermeende ontlening nit bet Fries van de exp!osie-
ye /q/ in anlaut in het Stellingwerfs (Bloemhoff 1981a)). Ben sterke Hollandse 
expansie zou dus m.i. vele ontsporingen moeten !aten zien, en wel in de zin van 
een sterk verminderde of zelfs irrelevante rol van de fonologische kontekst. 

M. 



Tabel 4. De voo,tschrijdende assimilatie van dim.-/k/en -/x/in Oost-Nederland 
De segmenten /o/ en /n/ nit het suffix zijn meestal weggelaten, evenals foneti- 
sche details. { of } dan we! / = of; een open plek betekent dat er voor deze 
kontekst geen opgave is in de geraadpleegde korpora (nummering naar de 
TONAG, d.i. de Taalatlas van Oost-Nederland en aangi-enzende gebieden). 

kontekst: 
k p  11/al r vok.y/x mg s 

A. TwelIou3,3 tj tj tj tj k ask 
Wilpu3,5 tj tj tj k k ask 
Deventer u 3,4 tj sk/j tj tj tj 	k/Lj k a(s)k k ask k/j 

{ atj 
Lettelet4,5 tj Li tj k 
Batmen t4,8 tj Li Li k 
Dijkerhoek t 5,3 tj tj tj k k sk 
HolLentS,4 tj k U tj k k 
Markeloous,1 ti sk Li Li tj k k sk k sk k/sj 
Stokkuinu6,3 tj tj k k k k 
RijsenL6,1 Li sk k k k k k sic k k k 
Diepenheim u 6,4 tj sk Li tj Ui Li k ask k 	sk k 
Deldent7,6 tj sk k k k k sk k 	sic k/j 
Haaksbergen v 7,5 Li sk tj tj ti/k  k/Lj k sk k 	sk j/k 
Borne t7,4 tj k k k k k k sk k 	k/' k 
Hengelo tl,8 tj sic k k k k k (s)k k 	sk/'k/j 
Geesteren r 7,5 k (s)k k k k k k k k k 
Nijverdal s 5,4 Li i i tj Li/Li Li xi Ni pi x/kja i 
'tHoogeHexel Lj/kk k k k k k k k 	sk k 

s6,2 {Li 
Almelo s7,3 k (s)k k k k k k k k (s)k k 

{tj {Li 
Wierdens6,S ti ic k  k k k k k k 	k k 
Enter t6,2 tj k k k k k k k k/tj 
Eornebroekto,3 tj sk Li  k k k ic k k 	sk k 
Herselert7,5 k/tjk k k k k k 	k k/sj 
Tubbergen s7,2 k sk k Li/k  tj ic sk k (s)k k 
Ootmarsum s 8,3 k sic ic k k k sic k 	sk k 
Groot Agelo s 8,2 k sk ic k k k sic k 	sk ic 
Weerselos8,7 ic k k ic ic ic k 	ic k 
Denekanips9,5 k k k k ic k k k k 	ic k 
Oldenzaal t 8,3 k (s)k k k k (s)k ic (s)k k 
Lossert9,8 ic sk ic k ic (s)k k (s)k k 
Laren u 5,4 'tj sk Li k/tj k k (o)sic k (o)sic k/sj 
Gooru6,1 ti Jo 

t sic 
tj tj Li ti k sk k 	sk sj/k 

Gelzelaar u 6,7 Ui sic Li k k (a)sk k 	ask k/j 
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Bekkumu7,4 Li sk k k k k sk k 	sk 	k 
Enschede u8,1 k sk k  k k k k sk k 	sk 	k 
Lochemvs,2 Li sk tj tj k k ask k ask 	k/i 
Ruurlov5,6 tj sk Li Lj/k k k ask k ask 	k 
Borkulo v 6,5 Li sk k/tj k k ask k (o)sk k/sj 
Raarlov6,6 tj sk Li k sk k 	sk 	k 
Eibergenv6,8 k/Lj sk Li Li k k ask k 	sk 	k/j 
Zelhemw5,1 Li sk Li U/k k k sk k 	sk 	k 
Groenlow6,3 Li sk Ljk k/ti  k k sk k ask 	k 

B. Stellingwerfs Li i i 	Li Li 	Li Li xin i pi (a)x,k 	i 
Kuinre n2,6 Li j I 	Li tj 	Li Li xin I pi(a)x,kj 1 
Elokzijlo2,3 tj j I 	Li Li 	Li Li Lian xi pi xi 	j 
UrkplOO,1 Lii iLitiLi Li tjani paLj 	i 
Apeldoorn u 2,3 Li sin tj Li 	Li tj Lian atj p 	atj 	i 
VaassenL2,4 Liansin tj Li 	Li Li xi xi p 	xi 	i 

(tin (ti Li 	Li  ti} 
Amerongen w 99,7 Lji tii/xi i 
Doorn w 99,4 tji i i 	tii  jo tja Li xi/Lja xi x sja/sji 

{Lii {Lii 
Zuilenv97,5 tji i i 	ti Lii xi i pi xi 	i 

Ni 
Spakenburg L 99,2 Lia  i i 	La sji sii 	sii tjan Ia/i pi aLji 	sia 

{Lii {Lii (pjQ atja 	sii}  
Utrecht v 97,9 Lsi 

{Lsii 
i i 	Lsi 

{Lsii 
Lsi Lsi xi 

{Lsi 
xi 

{Lsi 
pi x/Lsi si 

{i/aLsi 

Ook zouden zich gemakkeliik massale vereenvoudiØngen van bet systeem 
kunnen voordoen; deze onUbreken echter eveneens.10' Elders wees ik het onL-
breken van zulke overgeneralisaLies aan als fakLor die onLlening aan het 'HI-
lands' van delen van het Kuinderse diminuLiefsysteem als bepleit in Heeroma 
1970b:158 onaannemelijk maakL (vgl. Bloemhoff 1980b en c). Eerder dan aan 
zo'n sterke Hollandse uiLstraling dus vaiL em Le denken aan het doorzetten van 
algemeen-fonologische en/of assimilatorische Lendenzen. (In Hoppenbrouwers 
1977-1978: 472-473 wordL een zeifde palaLaliseringsLendens nit de omgeving van 
Eindhoven gemeld; in Hoppenbrouwers 1982 vindL men vokaalwijzigingen in 
het Brabants beschreven die nit een auLochtone onLwikkeling moeten worden 
verklaard en nieL uiL 'IHiollandse expansie'). In het geval van de genoemde 
'auLochtone tendenzen' zal men de minsL ver gaande ontwikkeling niet zelden 
aan de ('achLersLe') rand van een gebied vinden, en zo is bet ook nu: men 
verge1ike kaarL 14.106  Ms we de spelling van de Kamper spreekwoorden dus 
als representaLief mogen nemen voor de fonologie van het Kampens van bet 
begin van de 16e eeuw - een eerste stadium van de verandering van het diminu-
tiefsysLeem manifesteerL zich daarin, zie hierboven - dan heefL palatalisering 
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onder invloed van de voorafgaande konsonant ('kontaktmouillering') zich 
inderdaad in oostelijke richting uitgebreid (vgl. het materiaal in tabel 4 en op 
kaart 14). Maar ook zonder de genoemde Kamper bron in de beschouwing te 
betrekken ontkomt men niet aan de stellige indruk dat tabel 4 en kaart 14 een 
historisehe ontwikkeling reflekteren waarin palatalisering van /k/ zich over een 
groeiende fonologische kontekst verbreidt: hoe verder men naar het westen 
blikt, hoe meer men vormen met [tjn] bespeurt. En de vormen op [tjon] 
manifesteren zich kennelijk in een steeds ruimere fonologisehe omgeving. 

Het huidige diminutiefsysteem in het Kampers, dat zoals gezegd vrijwel 
identiek is aan dat in het Stellingwerfs, moet voor de systematiek zoals die blijkt 
nit de uitgave van de Kamper spreekwoorden in de plaats gekomen zijn. 
Wanneer we voor het Kampers en voor het Stellingwerfs terzake geen sterke 
Hotlandse expansie maar autochtone ontwikkelingen aannemen, dan moet de 
relatieve chronologie ongeveer zijn geweest als in (146) (en deels nog zijn in bet 
kontinuUm dat spreekt nit kaart 14, p. 195): 

(146)a. palatalisering van /k/ na: 1) dentale explosieven en vervolgens 2) 
na dentale sonorante konsonanten 

b. idem na 1) overige explosieven en 2) vervotgens na de overige 
konsonanten, na glides en vokalen 

c. verlies van /t/ na niet-koronale obstruenten (in de vorm van assi-
milatie/deletie) 

d. depalatalisering van /tj/ na vokaat en glide (en evt. na  /q/) 
e. vokalisering van /j/ 1) na /p/, 2) na kontinuanten, 3) elders 

De aldus geschetste ontwikkeling vindt ondersteuning in de stadia van de 
huidige dialekten, vgl. immers tabel 4 en kaart 14. Overigens merkt Dc Vries 
1927:98-99 op: 'Wegens de uiterst schaarse overlevering van oude vormen is de 
kans gering om tot zekerheid te komen', en ook daarom acht hij, terecht, zijn 
schets van de historische toedracht (vgl. p.  191) niet de enig denkbare. 

In dit verband wil ik wijzen op de mogelijkheid /)in/ rechtstreeks nit /ki:n/ 
te verkiaren door spirantisering aan te nemen, hier een geval dus van intervoka-
lische weakening, vgl. Hyman 1975:164 ex. en Chen 1974:910-911. Laatstge-
noemde auteur merkt op dat velairen het eerst 'weakenen'. De beginpositie van 
een syllabe waarop niet het hoofdaccent ligt, lijkt voor dat proces geschikt te 
zijn; vgl. tilt het Stellingwerfs van Nijeberkoop bijv. [pExEizol < [pckclz] 
'priem' (algemeen Stellingwerfs), [poxj] (gelsoleerd in [1:ndopox1folskcJc] = 
iemand 'het lichaam vol schelden') naast Gronings [pokf] (ruw voor 'lichaam'), 
Stellingwerfs [koxjb&:] naast Stellingwerfs (en Ned.) [kokbö:ç:J (nit *kok 
ker-; zie voor spirantisering van /k/ in zuidelijke dialekten Goossens 1968:19-
30). Op spirantisering van /k/ wijst bovendien 'awgorgien' ('augurk, dim.') in 
het Kampers (Gunnink 1908:102, originete notatie), en ook /sin/ na /k/ in de 
dialekten in en om Apeldoorn (vgl. Kloeke 1929 en het materiaal aanwezig op 
de Iisselakademie te Kampen) en na /ij/, als in 'dingsiis', in het Drents van 
Steen (materiaal Woordenboek van de Drentse dialekten, vakgroep RAHS RU 



Groningen, originele notatie), at trad die wijziging wellicht op nadat funktionele 
was ingevoegd tussen het suffix en /k/ van het grondwoord)-07 
Het Vriezenveens bewaart blijkens Entjes 1970 nog 'plaschin' (= 'plasje') 

dat overigens ook terug kan gaan op een grondwoord op -/x/; bet huidige 
dialekt echter heeft sg. 'plas'; de plur. luidt 'pläsxo' en 'plasko' (ib.: 129). Uit het 
Westerwolds noemt De Vries op diverse plaatsen 'toatgen' nit 'toatken' 
(meisjesnaam); F. Veldman (pers. med.) noemt voor dit dialekt spfrantisering 
na /s/ in [joijsxJ 'jongetje' en fmcnsxffl 'mensen'. 

Het voornaamste bezwaar tegen /x/ nit /k/ lijkt te zijn dat daarmee de 
/tin/-vormen moeilijker zijn te verkiaren (nit assimilatie) dan in geval van 
palatalisatie van /k/: deze Iaatste optie verklaart waarom er na sonorante 
konsonanten en na explosieven t-vormen optreden (waarna, in de geschikte 
konteksten, /t/ kan assiniileren tot /p,k/). Tijdens de herstrukturering /k/ 
[x] zou echter een herformulering van /k/ • [tj] in /x/4t11 plaatsgevonden 
kunnen hebben. Tot slot wil ik ter overweging nog een derde hypothese met 
betrekking tot de relatieve chronologie aanbieden, vgl. (148): 

(148)a palatalisering van /k/ voor /1/ 
b invoeging van /x/ tussen /t/ en 	een natuurlijke verandering 

die bekend is onder de naam Holzmann's law (Foley 1977:91 e.v.) 
c klustersimplifikatie van /txj/ tot [xj] intervokalisch en tot [tj] 

elders (behalve na spiranten, die al. het koronale element eerst 
lieten verdwijnen en vervolgens het /x/-element) 

d sanienval van /j/ met /i/: /ji/-.[i], bet laatst echter na koronalen 
(vgl. bet Kuinders in sektie 2.1.1. en de situatie in de dialekten 
genoemd onder B in (146)) 

De in (148) geformuleerde tendenzen kunnen aldus worden gesehematiseerd: 

(149) ki>tji>txji> 	[VI 	xji 

-son 
L~ kont 

tji/elders  

C 
> [korJØifh/o\Tel 

[son ji C/elderJ 
[+kon 

Een en ander verklaart uiteraard de ontwikkelingen binnen het /in/-gebied 
t.o.v. die in bet /kon/-gebied (vgl. ook kaart 12 en 14). Palatalisatie vindt in het 
laatstgenoemde gebied eerst slechts na koronalen plaats. De oorzaak van de 
diveigerende ontwikkeling mu kunnen liggen in de vroege reduktie van /i/ tot // 
in het diminutiefsuffix in bet oostelijke gebied (vgl. kaart 12), waardoor algehele 
palatalisatie uitbleef. De verkiaring gegeven onder (148) en (149) ontneemt het 
ontstaan van /t/ na o.m. /l,r/ door 'kontaktmouillering' zijn ad hoc karakter, 
terwiji ook [hchptln] e.d. nu gemakkelijker worden verklaard. Verliespunt is, 
dat de huidige [xln]-vormen in bet Kampers niet m.b.v. de geschetste hypothese 



aan de [(k)n]-vormen nit de Kamper bronnen zijn te relateren. 
Zoals al werd opgemerkt impliceert palatalisatie na /k/ en/of /p/ palatali-

satie na /t/. Er zijn op grond van het materiaal in Kloeke 1929 en het door mij 
in Noordwest-Overijssel en Oost- en West-Stellingwerf verzamclde materiaal 
(vgl. ook tabel 4 en (148)) nóg enkele hier relevante observaties te vermelden. 
In de eerste plaats impliceert assibilatie na sonorante konsonant of explosief 
assibilatie na /s/, er treedt dus buy. geen 'vogeitsie' op zonder 'huusjie' of 
'husie', echter niet omgekeerd. Voorts blijkt dat /ja(n)/ na kontinuante korona-
le obstruent /tjn/ na andere koronalen impliceert (tabel 4, A) c.q. na vokaal 
en glide (id., B). Dit laatste suggereert ook dat er in geval van /in/ na frikatie-
yen steeds van assimilatie sprake is. Het verdwijnen van /j/ na /k/ impliceert 
dat na /p/. Treedt verlies van /j/ na /t/ op, dan ook na /k/ en /p/. Koronalen 
veroorzalcen (in 'kontaktmouillering') het eerst palatale vormen en bewaren 
deze het langst. Dit alles wijst op een fonologische samenhang van de wijzigingen, 
waarmee een (deels) fonologische status van de allomorfieregels waarschijnlijker 
is geworden. 

In de volgende sektie worth de hypothese nog nader besproken dat er 
behalve in diachroon ook in synchroon opzicht sprake is van P-regels in geval 
van de diverse allomorfen van het diminutiefsuffix, en wel aan de hand van 
enkele bijzondere synchrone en diachrone processen. 

2.3. De aard van de veranderingen in de diminutiva 

Wanneer er in de diminuering van de Stellingwerfse (en andere Oostnederland-
se) dialekten inderdaad sprake is van één onderliggend suffix waarvan de 
verschillende oppervlaktevarianten met behuip van (niet-algemene) fonologi-
sche regels worden afgeleid, dan moet daarvoor idealiter nadere argumentatie 
te vinden zijn in analyses van de diachrone veranderingen van dat suffix. 

In de vorige sektie werd er reeds op gewezen dat de voortschrijdende 
fonologische veranderingen suggereren dat de taalverwervers steeds afleidings-
relaties (kunnen blijven) leggen tussen varianten van het suffix. Wat de fasen 
betreft waarin de veranderingen plaatsvinden is het in elk geval zeker dat de 
fonologische kontekst relevant is. Het is bovendien bepaald geen uitgemaakte 
zaak dat er zich geen synchrone veranderingen voordoen maar slechts distribu-
tieregels in de perioden waarin géén diachrone veranderingen optreden. Zolang 
het tegendeel niet blijkt, kan na een diachrone verandering het fonologische 
karaicter van de desbetreffende regel nog aanwezig worden geacht. 

Veeleer dus dragen de regels die de varianten van het diminutiefsuffix 
bewerkstelligen een in hoofdzaak fonologisch want vaak vooral assiniilatorisch 
karakter. Behalve bet eenvoudskriterium is daarmee ook het kriterium plausibi-
liteit hanteerbaar ter bepaling van de onderliggende vorm van het suffix. Eerder 
echter werd als beginkonsonant van het diminutiefsuffix in het Stellingwerfs en 

-201- 



Kuinders /x/ aangenomen, en de besproken assimilatorische aanpassingen 
daarvan laten zien dat de synchrone wijzigingen in het diminutiefsuffix niet 
altijd plausibele, 'natuurlijke' fonologische regels weerspiegelen. In konkreto: 
gesteld dat het Kuinderse suffix /xin/ ontstond nit /ki:n/ door spirantisering of 
klustersimp!ifikatie (vgl. sektie 2.2.), dan neemt /x/ op een bepaald moment 
wefflcht de taak van onderliggend segment over. Dat houdt in dat in een zekere 
taalveranderingsperiode de regel die /k/ in bepaalde konteksten doet palatali-
seren, geinterpreteerd wordt als een regel die de inmiddels als variant van /k/ 
voorkomende /x/ doet veranderen in de segmenten die oorspronkelijk nit /k/ 
werden gegenereerd. Er vindt dan dus een fonologische herinterpretatie plaats 
van de assimilatieregel(s) nit ten vorige taalfase, die een afgenomen fonologi-
sche plausibilitcit tot gevoig heeft, maar nog geen toegenomen morfologische. 

Oak de aanwezigheid van ten groep (vaak van vijt) 5Ufflxvariafltefl per 
dialekt pleit voor één onderliggend suffix, eerder dan voor diverse principieel 
Iexikaal-onathankelijke suffixen. Dc varianten immers betekenen hetzelfde en 
zijn in hoge mate gelljkvormig. Het niet door iedereen (vgl. bijv. Sassen 1985) 
maar wel in de NGF aangehangen OMOF- of Humboldtiaans principe (vgl. p. 
188) is Her bepaald niet mee in strijd. Indien er van diverse onafhankelijke 
suffixen met gelijke betekenis sprake zou zijn, zou men juist sterke veranderin-
gen macten zien optreden waarbij volgens dit principe steeds óén suffix, onaf-
hankelijk ook van de fonologische kontekst, terreinwinst zou boeken. 

Het gaat her dus allereerst om de vraag of de veronderstelde veranderingen 
suffixen betreffen die ten andere distributie krijgen, bijv. als resultaat van de 
werking van her OMOF- of Humboldtiaans principe, dan wel of de ontwikkelin-
gen zoals die zich vermoedelijic hebben voorgedaan, gezien kunnen worden als 
het gevoig van artikulatorisch-akoestische veranderingen. Die ontwikkelingen 
zouden dan - bij voorkeur - niet geinterpreteerd meet kunnen worden als het 
produkt van in eerste aanleg algemene fonetisch-fonologische tendenzen. 
Kunnen ze dat ni. we!, dan is volgens de opvattingen binnen de NGF weliswaar 
het karakter van de veranderingen in aanzet fonologisch, maar de desbetreffen-
de regels worden, als ze zich ook in bepaalde morfosyntaktische domeinen 
voordoen (vgl. Hooper 1976:86 ex.) MP-regels op ten tijdstip dat ze nog 
opgevat kunnen worden als P-regels. Er is in de theorie van de NGF dus sprake 
van een 'a priori morfologisering' (vgl. sektie 0.3.3.), waardoor de desbetreffen-
de regel niet meer 'algemeen' heet en daarom, nog steeds overeenkomstig de 
NGF, geen P-regel meer mag zijn. In geval van zo'n klankverandering binnen 
ten bepaald morfosyntaktisch domein kan dus niet van een echt tegenvoorbeeld 
tegen de NGF-doctrines gesproken worden. Wanneer daarentegen veranderin-
gen beperid blijven tot het proces van verkleinwoordvonning benadrukken deze 
juist het fonologische karakter van de desbetreffende regels: binnen hetzelfde 
nzorfosyntaktische doinein wijzigen zich de fonologische wetmatigheden, zodat 
dus morfologisering van een eerst algemene P-regel niet in het geding is. In 
kontrast met zulke regels doet verandering van werkelijke NGF-MP-regels 
geen ontwikkeling langs fonologische lijnen verwachten maar veeleer verlies 
van semantisch gemotiveerde klankwisselingsregels die de beginsegmenten van 
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eén suffix distribueren (of verlies van kompiete varianten van bet suffix, vgl. 
voor de werking van bet }-Iumboldtiaans principe in geval van affixgeneraiisaties 

• bijv. Van Marie 1978a:145 e.v.). Doordat het overige deei van het suffix al de 
• rel.evante betekenis draagt, zijn de distributieregels terzake van de beginkonso-

nant als overtollig te beschouwen. 
Er hoeven in feite siechts enkele duidelijke gevallen van synchrone verande- 

ring gevonden te worden die in de desbetreffende taal nimmer aigemeen 
geweest zijn (terwiji ze toch door een fonologisch proces ontstonden) om ook 
ontwikkelingen zoals die werden genoemd in de sekties 2.1.1. en 2.1.2., te 
kunnen situeren slechts in bet domein van de verkleinwoordvorming en om aan 
de resulterende regels een blijvend generatief karakter toe te kennen. 

Dat er aldus te accepteren niet-algemene maar strikt of in beiangrijke mate 
fonologisch geaarde veranderingen zijn die dus niet passen binnen gangbare 
opvattingen over kiankverandering (vgi. Koefoed 1978, Hooper 1976:91, Van 
der Hulst 1978 en Wurzel 1980), hoeft bepaaid niet te verbazen. Immers, ook 
incidentele assimilaties als in Nederlands 'pollepel' en in het in Noordwest-
Overijssei voorkomende [yro:pfcc] 'grootva(der)' zullen niet aan (ooit in het 
taalverieden) algemene regels gebonden geweest zijn. Dat nu geldt ook voor 
een groepje gevallen van klinkerbarmonie in het Urks. Vgi. ni. het materiaal in 
(149), in originele notatie overgenomen nit S. van den Berg 1962: 

(149) 'krapiappe-krepleppien' 'bep. kiedingstuk v. vrouwen, + dim. 
'borstrôk-burstrokkien' 'borstrok-borstrokje' 
'strbpdasse-stropdessien' 'stropdas-stropdasje' 
'kôpstok-kopstukkien' 'koppig iemand, + dim.' 

In de Urker diminutiva treedt umlaut in vrij veel gevallen op. Alleen in de 
verkleinwoorden van (149) dotE zich eenzelfde soort kiankverandering voor in 
de op twee na laatste syliabe. De desbetreffende afwijkende vokalen kunnen 
niet het resultaat zijn van distributiewijzigingen in de (voor)laatste syllabe van 
bet grondwoord. Ze moeten het gevoig zijn van een procesmatig-fonologische 
regei met een gering lexikaal bereik. De claim van de NGF dat een beperkte 
groep alternanten als in her materiaal onder (149) resulteert uit een eens 
algemene fonetisch-fonoiogische regel van klinkerharmonie vindt geen enkele 
ondersteuning in de taalgeschiedenis van bet oosten en midden van ons land, 
noch in enig geografisch kontinuum. De NGF biedt bovendien geen kriteria om 
te bepalen wannéér in geval van (149) een MP-regel zou ontstaan; ze veronder-
steit nu eenmaal een voorafgaand algemeen-fonologisch stadium. Dat out-
breekt echter, zodat bet ontstaan van klinkerharmonie in (149) door MP-regels 
moet worden beschreven en verklaard. Maar die optie sluit de NGF juist uit. 

Ook de in de vorige sektie vermelde observaties wezen in de richting van 
fonologisch bepaaide processen binnen het diminutief eerder dan op verande-
ringen in (door de fonologiscbe kontekst bepaalde!) distributie, die overigens 
aan 'herinterpretatie' van fonologische konteksten zouden moeten worden 
toegeschreven. (Zo'n herinterpretatie kan uiteraard alleen maar verondersteld 



worden op te treden, als de fonologische aard van de kontekst inderdaad een 
rol speelt.) Veranderingen in distributie zouden waarschijnlijk niet de eerder 
gegeven subtiele impilkaties tot gevoig hebben. Zo zouden er bijv. gemakkelljk 
/xln/-vormen na /s/ kunnen optreden, en we zouden fbesrppinl 'bezempje' 
naast Fb&mtlnl hmnen aantreffen, terwiji het geografisch kontinuUm [b&mtln], 
[besqitin] - [bO:mpin}, [bcsqitTnj - [bo:mpTn, [btszppin] niet verklaard zou 
worden. Van werkelijk alleen maar morfologisch bepaalde regels zouden we, 
zoals al werd opgemerkt, zeus verwachten dat ze vrij snel het veld zouden 
ruitnen voor Un hunner als 'de' drager van de notie diminutief. 

Anders dan bij een verandering in distributie verloopt de verbreiding van 
fonologische regels via artikulato,isch-akoestische tendenzen; zie voor de 
behandeling van een aantal daarvan Foley 1977, Hoppenbrouwers 1982, Ralph 
1975 en Van der Hulst 1978. Dat palatalisering van de beginkonsonant /k/ van 
het diniinutiefsuffix eerst plaatsvindt na een koronale explosief, dan na /l,r,n/ 
en vervolgens na /k/ en/of /p/, duidt op zo'n tendens (vgl. p.  199) en dim op 
een fonologische ontwikkeling (vgl. (149)). Schonfeld 19708  behandelt ook de 
ontwikkeling van het diminutiefsuffix in het Nederlands als een fonetisch-
fonologische. Het felt dat er in het Stellingwerfse [besqipin] - fbesqit1n - 
kontinuum geen situaties bestaan met [besippin] naast [bOmtln] duidt 
eveneens op de fonologische aard van de regel die /p/ bier tot [t] maakt. 

Zowel de palatalisering, de spirantisering (vgl. p.  199-200) - waarna totale 
assimilatie - als de 'progressie' van de regel die /p/ doer optreden na /m/ zijn 
niet als het relikt van eens algemene regels te zien, net zomin als de beschreven 
gevailen van vokaalharmonie in het Urks. Was dat wel het geval dan zouden we 
bijv. palatale reflexen van /k/ of /x/ moeten aantreffen ook na koronalen 
wanneer er gUn sprake is van verkleinwoordvorming. Vgl. echter Stellingwerfs 
[foxtixt] of [foxilyr] 'iemand nit [dafoxt]] = Fochteloo' en [burkn] 'het boeren-
bedrijf uitoefenen', vormen waarin palataliseringsresultaten afwezig zijn, terwiji 
spirantisering annex totale assimilatie achterwege blijft in bijv. [mtska] 'mens' 
en [mt'skln] 'missehien'. Dep-assimilatieregel zien we wellicht in [htjkomp] 'hij 
komt'; deze vorm ether komt in het gebied waarin het onderzoek werd 
gehouden alleen zuidelijk van de Linde voor, d.w.z. westelijk van Boiji (vgl. 
kaart 2, p. 19), terwijl /p/ hier slechts als oorspronkelijke overgangsklank, niet 
als geassimileerde suffix-/t/ moet worden gezien, omdat nI. dat segment in de 
desbetreffende dialekten bij verweg de meeste onregelinatige verba in de 3e 
pers.sg.pres. niet (meer) voorkomt. Bovendien ontbreken vormen van het type 
*[htjl rompt] naast het bestaande fhtibromtl 'hij bromt'. Wanneer er in het 
taalverleden van een algemene fonologische regel sprake was geweest, zou ook 
een assimilatie als in *[.LkxrL.mpgfylg]  'ik knoei te veel' (hebben) moeten 
voorkomen. Zulke formaties werden niet aangetroffen en her is ook weinig 
aannemelijk dat ze in vorige taalstadia voorkwamen. Ook in dit geval moeten 
we eerder denken aan werkelijke assimilaties binnen her morfologische mecha-
nisme van diminuering of evt. aan een bepaald zijn van de alternanten door het 
fonologische domein: vgl. nogmaals [bo:mpin] versus (besiptin], waarin een 
fonoIoisch domein ('sterke' vs. 'zwakke' syllabe) de vorm van her suffix bepaalt. 
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Nu is er echter theoretisch nog de mogelijkheid fonologische veranderingen in 
het diminutiefsuffix op te vatten als assimilaties die volstrekt onafhankelijk van 
elkaar zijn. Er treden in deze visie na assimilaties dus 'zelfstandige' suffixen op. 
Zo zou /k/ east na koronale explosief tot [tj] worden, waarna een suffix /tjon/ 
ontstaat; vervolgens wordt /k/ o.m. na koronale sonorante konsonanten ook tot 
[tj], etc., kortom: stapsgewijs zouden zich, onafhankelijk van elkaar, de verschil-
lende assimilaties kunnen voordoen, waarbij ze 'andere suffixen' kreeren. In 
veel gevallen van zulke assimilaties moeten we aannemen dat aldus suffixen 
ontstaan the gelijk zijn aan al bestaande, en uiteraard worden ze afgeleid van 
een bestaand, ni. van een 'onderliggend' suffix. Het lijkt nu echter toch aanne-
melijk dat een assimilatie als /k/, [tj] na koronale sonorante konsonant wordt 
gesteund door een in de synchrone systematiek ook voorkomende regel the /k/ 
omzet in [til na explosief, eerder dan dat deze laatste /tj(n)/.variant los 
gedacht moet worden van /k(on)/. Met andere woorden: er is reden om een 
koppeling aan te nemen tussen /kan/ dat na bepaalde sonoranten tot [tjn] 
wordt, en [tjan] dat zich na koronale explosief al manifesteerde. Ook als er in 
het laatste geval niet (meer) van een proces sprake zou zijn (waardoor bijv. 
/ tkon/ tot [tjQnl wordt), zou de nieuwe assimilatie reden zijn om (opnieuw) een 
afleidingsverband te leggen tussen /kon/ en /tjon/ na /t/ of /d/. Ook in bet 
algemene beeld van het voortschrijden van fonologische tendenzen sluiten 
suksessieve stadia van tendenzen aan bij reeds en nog steeds in de taal aanwezi-
ge subregels (vgl. Van der Hulst 1978). 

Juist het 'niet werken' van een afleiding '[tjon] nit /kon/' na koronale 
explosief moet als demotiverend voor volgende stappen in de kontaktmouille-
ringstendens worden gezien. Anders geformuleerd: de herstrukturering van 
'een' diminutiefsuffix (dus bijv. /tjon/ diachroon nit /kon/) zal in het geheel 
niet motiverend werken voor volgende assimilaties, 'levende fonologische 
afleidingsregels' daarentegen wel. Net  optreden van nieuwe assimilaties volgens 
de geschetste patronen wordt dus het best verklaard nit steeds aktief zijnde 
assimilaties, zoals hier in geval van /k/ na koronale explosief. 

De diachrone veranderingen in de suffixen zijn van fonologische aard en 
krijgen dus gestalte in fonologische regels.108  Met andere woorden, het fonolo-
gisch arbitraire karakter dat de NGF hier zou doen verondersteflen kan niet 
worden geaeeepteerd. Dat kan ook niet, en zeker niet a priori, voor de tussen 
de bedoelde veranderingen liggende fasen, omdat in deze perioden geen 
wijzigingen optreden die van duidelijk niet-fonologische aard zijn, zoals in de 
denkbeeldige gevallen van het optreden van de /pin/-variant na vokalen, en van 
het optreden van meerdere allomorfen in dezelfde kontekst. Ook anderszins 
zijn er in het taalmateriaal geen aanwijzingen ten gunste van defonologisering. 

De opvatting in de NGF dat MP-regels relikten zijn van tens algemene 
fonologische regels en het kriterium dat daaruit voortvloeit: indien niet de 
algemeenheid van een P-regel valt aan te wijzen is er sprake van een MP-regel, 
zijn ook op grond van het volgende, wellicht volstrekt misplaatst (zie ook 
hierboven en sektie 1.2.). F- en MP-regels hoeven ni. ook in historische zin, 
hoewel ze nauw aan elkaar gerelateerd lijken, niet per definitie op een en hetzelf- 
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de algemene proces te'ug te gaan. Met name de aanpassing van /x/ nit het 
diminutiefsuffix aan een voorafgaande nasaal kán niet teruggaan op een 
algemene P-regel. Nasaalaanpassing is nl. in het Stellingwerfs (en andere 
oostelijke dialekten) 'over woordgrenzen heen' regressief, vgl. [mlgkuko] 'mijn 
koek', [Ontyx] 'onkruid' en [mimpuk] 'mijn pak', echter in geval van diminue-
ring progressief, vgl. [bo:mpinj 'boompje', [b6:nt1nJ 'boontje' en (naast [dig] 
'ding') [digklnj. Van der Huist en Kooij 1980:210 ex. schrijven aan de hand van 
dezelide tegenstelling in het Nederlands dit type progressieve assimilatie in 
morfosyntaktische omgevingen toe aan een principe dat in geval van assimilatie 
de fonologiscbe samensteiling van bet grondwoord zou doen beschermen. Zij 
gaan er inderdaad van nit dat er in synchroon opzicht van assimilatie sprake is, 
al achten ze hun principe als kriterium in de NGF banteerbaar (ib.: 211, 
voetnoot), ni. om tot MP-regels te besluiten in geval van niet-algemene fonolo-
gisehe regels als in het diminutief-mechanisme in bet Nederlands. Daarmee 
gaan de genoemde auteurs echter voorbij aan her wezen van NGF-distributiere-
gels, vgl. sektie 0.3.2. en 0.3.3. Zulke regels immers zijn principled niet-fonolo-
giscb, dus inklusief niet-assimilatorisch van aard. In de tbeorie van de NGF kan 
in het besproken geval geen verschil in assimilatie worden aanvaard, maar wel 
een aanwezigheid van assimilatie in geval van een algemeen fonologiscb proces 
versus de afwezigheid van enige assimilatie. 

In dezen echter is de eerstgenoemde kwestie veel belangrijker: als het 
principe van Van der Huist en Kooij lb. een vrij algemene of zelfs universele 
sturende geldigheid zou blijken te hebben (voor mogelijke tegenvoorbeelden 
denke men overigens aan umlaut en klinkerbarmonie als bovengenoemd in het 
ditninutief, en aan de vergaande reduktie van her grondwoord in her Rodens, 
vgl. p. 207 ex.) dan is de theorie van de NGF verworpen in die zin dat empirisch 
aangetoond is dat 'MP-regels' soms niet voort kunnen, en dus ook niet per 
definitie voort hoeven te komen nit algemene P-regels, waarmee 'MP-regels' in 
principe toch (evt. inede) fonologisch van aard kunnen zijn. Als dus nasaalaan-
passing buiten bepaalde morfologische domeinen in assimilatorisch opzicht 
tegengesteld is aan zo'n proces binnen zulke domeinen, dan kan ze St nit exakt 
hetzelfde proces zijn ontstaan. De resterende verkiaring voor 'aanpassing' in een 
morfosyntaktisch domein is een fonologisch-procesmatige regel daarbinnen. 

Kon de fonologische status van de diacbrone en synchrone regels die op 
diminuering betrekking hebben nader worden beargumenteerd, de feitelijke 
toetsing van her NGF-model aan de dhninuering in bet Stellingwerfs moet nog 
worden besproken. Het falen van de daarvoor geijkte NGF-regel wordt in de 
volgende sektie bescbreven. 

2.4. Verkleinwoordvorming in de NGF-benadering 

Aangezien bijna alle tot dusver geformuleerde regels (sektie 2.1.1. en 2.1.2., 
algezien van regel (118)) zich beperken tot her mechanisme van verkleinwoord-
vorming en dus niet algemeen zijn, krijgen ze in NGF-kader de status van distri- 



butieregel. Daarbij doet zich de vraag voor naar de adekwaatheid ervan in de 
synchrone grammatika. De tot nu toe gevolgde SGF-benadering stelt de 
aanpassingen van het suffix voor als een proces dat de fonologische bouw (soms 
ook van het grondwoord) wijzigt naar gelang de fonologische kontekst. 

Omdat fono!ogische regels in de NGF uitzonderingen noch morfologische 
kondities kennen, heeft in deze theorie bijv. ook regel (118) (p.  176) de status 
van een MP-regel. Dc schwa in [kcxt] 'kat', [plow] 'plas' etc. wordt dus 'gekapt' 
door een niet-algemene, morfonologische regel, die vanwege dii karakter een 
speciale status krijgt die tot uitdrukking komt in een Hooperiaanse distributie-
regel. Dit betekent dat er - met het oog op verkleinwoordvorming - bij de 
substantieven twee typen lexikale representatie zijn, als weergegeven in (150). 
Substantieven die de schwa-deletieregel niet ondergaan, behoeven uiteraard 
geen disjunkte representatie. 

(150)a /kut{a,Ø}/ 'kat', /hok{o,Ø}/ 'hok', /pop{,ø}/ 'baby,pop' 
b /fodo/ 'vod', /tobo/ 'teil' 

In geval van paren als [man] - [mänoxln] 'man-mannetje' en [dam] - 
[damoxln] 'daxnmetje' zijn eveneens disjunktieve representaties nodig. Het 
diminutiefsuffix zeIf telt, zoals bleek uit in eerdere sekties gepresenteerd 
materiaal, een hele reeks varianten. De regels die de verschillende alternanten 
teweeg brengen, zijn niet 'algemeen' in de zin van de NGF. Zo is er bijv. uit de 
fonologie van het Stellingwerfs geen regel bekend die /x/ tot /t/ maakt anders 
dan in geval van diminuering. Als konsekwentie van dit niet-algemene karakter 
is er volgens de theorie van de NGF dus sprake van MP-regels. Het Stelling-
werfse diminutielsuffix zal daarom in Hooper's (NGF-)opvatting een lexikale 
representatie hebben als in (151): 

(151) / p in/ 

Dc distributieregels die de juiste alternant op de juiste plaats brengen, zijn 
gevoelig voor de fonologische sainenstelling van de konsonantische eindkluster 
van de basiswoorden, en wel zo dat bij weglating of onjuiste fonologische 
specifikatie ongrammatikale output zou ontstaan. Dc desbetreffende distribu-
tierege! S er in het 'ooste!ijke Stellingwerfs' (vg!. p.  109) uitzien als in (152): 

(152) p 	p/V:m (inkL[+ dim]) + 
t/V:I, V:r, m)sz,  V:n,  n)sz, Dz'  r)sz (inki. [+ dim]) + - 

k -. k/q (inki. [+dim]) + - 
0 	ø/[C, +kont] (ink!.[+dim]) + - 
x 	x/etsewhere (in geval van [+ dim]) + 

-207- 



Zoals nit (152) blijkt11 , kunnen de fonologische notaties met behuip van 
featurespecifikaties worden samengevat; op zichzelf iijken daar geen principiöle 
bezwaren tegen te bestaan in de NGF. Zen het om materiaal vóOr de schuine 
streep gaan, dan zou men kunnen tegenwerpen dat het hier om substitutie 
hoort te gaan, zodat van een samenvatting van de diverse segmenten met 
gebruikmaking van fonologische kenmerken meet worden afgezien. Er zou 
immers een inseflie of zelfs een wijziging. van fonologische kenmerken worden 
gesuggereerd. Nu geeft overigens ook de herhaling van de te distribueren 
segmenten in (152) al aan dat a geen verandering optreedt. 

Het is in ieder geval duidelijk dat alle 'klankwijzigingen' met betrekking tot 
de diminutiefvorming een assimilatorisch karakter dragen of anderszins van 
fonologische aard zijn, met name gezien de veelheid aan benodigde fonologi-
sche kontekstspecifikaties in (152). (N.B.: ook Hooper 1976, o.m. op p.  168, 
geeft fonologische sainenvattingen van konteksten in MP-regels, en ze is 
gedwongen van het fonologische kenmerk [+/-stress] gebruik te maken, wat, 
evenals in geval van (152), tech zeker niet op het arbitrair zijn (vgl. sektie 0.3.2.) 
van het fonologische materiaal duidt). 

Aangezien in aile konteksten anders dan /b,d/ een in het grondwoord 
aanwezige slot-schwa verdwijnt in geval van diminutiefvorming, ontstaat er bij 
gebruikmaking van Hooper's MP-regels een enorme redundantie in het lexikon 
(vgl. (150)) en in de relevante regels (vgl. (152)), die vermeden kan worden in 
het item-and-process-model: daarin worden de desbetreffende schwa's gede-
leerd in geval van diminutiefvorming, terwiji de variant met 0 in lexikon en 
bijbehorende regels afwezig is. De TGC echter verbiedt mike regels, omdat ze 
tegeiijk en niet algemeen, en procesmatig zijn (vgl. sektie 0.3.1. en 0.3.2.). 

Representatie (151) is eveneens zeer uitgebreid. Bijzonder is hier boven-
dien, anders dan in geval van de meeste andere NGF-MP-regels, dat de alter-
nanten worden gedistribueerd op basis van de fonologische kontekst van een of 
meer (slot)segmenten van het grondwoord. Het door de NGFgeeiste 'arbitraire' 
fonologische karakter van MP-regels is daannee al weersproken. Maar bovendien 
kunnen de wisselingen nauwelijks bijdragen in de kiank-betekenissystematiek: 
wanneer er sleehts óón alternant van (152) in een bepaald systeem van het 
Stellingwerfs zou bestaan, dan nog zou de semantische informatie duidelijk zijn. 
Met andere woorden, de wisselingen zijn nietfonologisch arbitrair zoals de NGF 
dikteert, maw' juist in morfologisch-semantisch opzicht; dat laatste is in de NGF 
echter niet mogelijk. De enige niet te betwisten funktie die aan het alterneren 
van de konsonanten in het diminutiefsuffix kan worden toegedacht is dat ze 
meehelpen het diminutiefsuffix zijn 'uitspreekbare' gestalte te geven. Geen van 
de alternanten levert een 'semantisch meer', wat ook blijkt nit de mogehjkheid 
van een 0-alternant in (152) zonder dat er van een geringere of andere semanti-
sche lading sprake is dan wanneer bijv. /k/ optreedt. De varianten van de 
beginkonsonant hebben ook dus ten opzichte van elkaar geen semantische 
duiding, geheel anders dan bijv. in het geval van ablaut in het sterke werkwoord. 
Beschouw in dit verband ook de aan- versus afwezigheid van /p/ na /m/ van 
het grondwoord: betekenisonderscheid treedt niet op, maar (bcsippinj 'bezem- 



pje' is in veel idiolekten van bet oostelijk Stellingwerfs onwelgevormd, en in 
niet-oostelijk Stellingwerfs is [bcsiptln] dat. 

In verband met (152) kan bovendien worden opgemerkt dat een mogelijke 
verandering van oostelijk Stellingwerfs in een situatie met /pin/ na /V:m/ en 
/rp/ (zoals die waarschijnlijk in westelijk Stellingwerfs heeft plaatsgevonden) 
niet gemotiveerd kan zijn doordat een 'elsewhere case' in een NGF-distributie-
regel zich uitbreidt. De kontekst van [tin] worth weliswaar eenvoudiger, die van 
[pin] breidt zich echter nit met 'na /qi/'. In het laatste geval zou er bij een 
beschrijving m.b.v. fonologiscbe kenmerken overigens ook van eenfonologische 
vereenvoudiging kunnen worden gesproken doordat over /V:m/ en /ip/ kan 
worden gegeneraliseerd. De kontekstbeschrijving noodzakdijk voor het doen 
optreden van /t/ wordt flu ethter ingewikkelder. Dc relatie tussen de kontek-
sten /V:m/ en ,'ip/ is wel zó evident, dat van eenfonologische uitbreiding van de 
eerste subregel nit (152) moet worden gesproken veel eerder dan van een 
toevallig verlies van een van de konteksten nit de tweede subregel van distribu-
tieregel (152). Naar alle waarschijnlijkheid is bovendien /x/ de 'echte' else-
where-alternant, zoals ook nit incidentele uitbreidingen van het type [kldpxln] 
'kleintje' valE af te leiden. 

De werking van (152) houdt in voorkomende gevallen in dat een MP-regel 
die 0 kiest nit lexikale representaties als (150) eraan voorafgaat. Deze werking 
van MP-regels na elkaar veronderstelt een proces, wat uiteraard meer overeen-
stemt met een item-and-process-model, dan met een distributionele tbeorie. 

Er zijn nog een aantal andere overwegingen van deskriptieve aard die ertoe 
kunnen doen besluiten af te zien van NGF-distributieregels als (152) in het 
geval van verkleinwoordvorming. Zo zien we in een van de Groninger dialekten 
[lcapk] 'kopje' optreden naast fpopi] 'poppetje' (Schuringa 1923). Aangenomen 
dat de laatstgenoemde vorm een voorstadium [popj] heeft gekend, heeft er dus 
een toestand bestaan waarin het substantief op /p/ in sommige gevallen /k/ in 
de diminutiefvorm vertoonde, in andere /j/ (waarbij /j/ tot [i] werd; ook bij 
aanname van onderliggende en oppervlakte-i gaat de redenering op). DiE houdt 
in geval van gebruikmaking van MP-regels als (153) in, dat er verkeerde 
formaties als lpopb] en ¶bpj] ontstaan, formaties die niet zijn geattes-
teerd, zodat genoemde regels falen op het punt van de deskriptieve adekwaat-
heid (vgl. ook mijn p. 104-105; 122-123; 128-129). 

(153) (k\ (k/Xp]N dim] 
 

tj) 	ilXp]N 
[+ dim] 

Hetzelfde probleem ontstaat bij toepassing van NGF-MP-regels op het Bra-
bants van Westerhoven, waarin naast tmmmelke 'trommeltje' veuge/Jj 'vogeltje' 
voorkomt (vgl. voor dit materiaal Hoppenbrouwers 1977-1978). 

Aileen door 'per definitie' een van de vormen, bijv. die op -je als niet- 



produktief te zien en als gelexikaliseerd te bcschouwen, wordt het probleem dat 
geschetst werd in verband met (153) voorkomen. Het is echter onduidelijk op 
welke gronden men tot een suppletieve status voor de k- dan wet voor de j-
variant zou moeten kiezen. Hooper's kriteria (1976) betreffende produktieve 
morfologie: voorspelbaarheid van betekenis, 'the ability to combine with any 
form of the appropriate category' en relatieve konstantheid van het suffix (ib.: 
46-47) lijken hier de vaststelling van een via-reget nit te sluiten. We hebben hier 
dos geen kriterium om ten aanzien van hetzij Ik3pb]  hetzij [popjJ, en om ten 
aanzien van hetzij veugelije hetzij tnanmelke van een via-regel te spreken. 

Evenmin verkiaren en beschrijven de NGF-distributieregels op een elegante 
manier de in S. van den Berg 1962 gesignaleerde gevallen van vokaalharmonie 
in bet Urks, bier berbaald onder (154) (originele notatie): 

(154) 'kraplappe-krepleppien' Up. kledingstuk v. vrouwen, + dim.' 
'bórstrbk-burstrokkien' 'borstrok-borstrokje' 
'strOpdasse-stropdessien' 'stropdas-stropdasje' 
'kOpstok-kopstukkien' 'koppig iemand, + dim.' 

De stamatternanties in her eerste deel van de samenstelling zijn, zoals in de 
vorige sektie al werd aangegeven, niet aanwijsbaar het gevoig van eens algeme-
ne regels van vokaalliarmonie in het Urks, en ook kent het Urks umlaut niet als 
algemene regel maar slechts voor een beperkt aantal items met name binnen 
het domein van verkleinwoordvorming. Zoals opgemerkt moeten we de 
verkleinwoorden in (154) opvatten als het Jon etisch gevoig van de procesmatige, 
dos SGF-reget die een achtervokaat direkt voorafgaand aan het diminutiefsuffix 
doet veranderen in een als f-achter] gespecificeerde vokaal. In een NGF-
benadering echter zou, zoals in de vorige sektie al werd aangegeven, het direkt 
opfreden van distributieregels verantwoordelljk moeten zijn voor vokaalharmo-
the, terwiji redelijkerwijs atleen een fonetisch-fonologisch gevoig van de 
'gewone' reget die umlaut in het diminutief teweeg brengt, en wet bij een zeer 
beperkte groep items, kan worden verondersteld. Het resultaat daarvan zijn - in 
NGF-kader - nieuwe lexikale representaties als onder (155). 

(155) /str a pdas / 
{o} 	{e} {} 

Het is niet te zeggen of en zo ja wanneer dew assimilaties zijn 'vertaatd' in 
disjunktief geplaatste segmenten, als men al zo'n konstellatie in een fonologi-
sche theorie zou willen aannemen. Voor zover bekend treden er geen varianten 
op van het type 'stropdassien' en 'kreplappien', wat suggereert dat er steeds van 
één (assimitatorisch) proces sprake is, eerder dan van los van ellcaar staande 
distributieregels die ook in fonotogische zin geen relatie met ellcaar onderhou-
den. Voor een semantische bijdrage geleverd door dit type umlaut zijn boven-
dien geen aanwijzingen te vinden. Voorts is in SGF-kader dit bijzondere gevat 
van umlaut gemakkelijk in twee na (maar afliankelijk van) elkaar werkende me- 
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chanismen te formuleren (vgl. (156)), terwijl er in looper's distributionele 
benaderingen blijkens (154) tenminste zes MP-regels nodig zijn die principieel 
onafhankelijk van elkaar optreden. 

	

(156)a V 	 V 
[+A] • I-achter] / - C0 + x [-achter] 	nIN 

[+dim] 

	

b V 	 V 
[+B] • [-achter] / - C0 	[-achter]C0 + 

r+dim] 

Her voordeel van (156)a, b is dat ze voorspellen dat 'kreplappien' e.d. niet 
gemakke!ijk voorkomen; een deskriptie met NGF-MP-regels doet dat ten 
onrechte we!. 

Een zeer interessant mechanisme van verkleinwoordvorming dat eveneens van 
belang is voor de toetsing van de NGF komt voor in het dia!ekt van het Drentse 
Roden en omgeving; het werd beschreven in Naarding 1934-1935. De volgende 
konteksten en bijbehorende suffixvarianten doen zich volgens Naarding in het 
Rodens voor (originele notatie, waarin de circonflex voor 'genasaleerd' staat): 

(157) a na vokaal (inklusief schwa) en w: glé 
1' na korte stamk!inker plus in, ii, 1, r: ogle 
c na lange vokaal gevolgd door in: blé 
ci na lange vokaal gevolgd door 1, r en woorden op it, it, rd: die 
e na syllabedragende sonorant, frikatief (evt. plus t) en nap, k, ng îé 
f overigens: na d, t, lange vokaal plus n, nd, nt, en bij veel woorden 
met lange vokaal plus r, iii en it treedt 'îê op, waarin ' staat 
voor de glottiss!ag; de konsonanten nit deze reeks worden in de 
diminutiva gede!eerd. Vgl. pale 'paadje', bOôlê 'boontje', hôlé 
'hondje' enjoalê 'jaartje' 

De glottiss!ag: vgl. her materiaal onder (157)f, kan worden beschouwd - evena!s 
bijv. in het Engels, vg!. [bA'n] 'button' etc. (Smalley 198012:102)  en in Chinese 
dialekten, vg!. Chen 1974 - als een gereduceerde fase van een obstruente 
koronale explosief.110  Echter zou overeenkomstig een relevante metaregel 
weakening van /k/ zijn geimpliceerd, vgl. Hyman 1975. Dat wil dus zeggen dat 
op grond van observaties in diverse talen vastgesteld is dat g!otta!isering éérst 
optreedt in geva! van /k/ en zich (evt.) uitbreidt tot /t/. C.A.J. Hoppenbrou-
wers (pers. med.) wijst op enke!e Brabantse dialekten (n!. die van Luijksgestel 
en Zeelst) waarin inderdaad k is geglottaliseerd; in Noord-Bevelandse dia!ekten 
schijnt glottalisatie van /t/ inderdaad die van /k/ te impliceren, vg!. Naarding 
1934-1935:385 (voetnoot). Mede omdat reduktie van /k/ niet is geimpliceerd in 
het Rodens wordt in het volgende t.a.v. dat dialekt uitgegaan van funktione!e 
glottiss!aginsertie, niet van g!otta!isering. 
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Ms onderliggend beginsegment van het diminutiefsuffix fungeert in het Rodens, 
getuige (157)a, allieht /x/. Nu vindt er in dat dialekt bij diminuering ook deletie 
plaats van /t,r,n/ (inklusief van direkt aan ,/t/ voorafgaande /n/ en, aithans in 
geval van een aantal woorden, van eveneens onmiddellijk voorafgaande /r/). 
Na de koronale syllabedragende sonorante konsonant komt in verwante 
Oostnederlandse dialekten /t/ voor in het dirninutiefsuftix, en na /ip/ (vgl. ook 
sektie 2.2.). Het niet-optreden van /t/ in het Rodens wordt hier verklaard door 
een t-deletieregel die op, de variant /tin/ aangrijpt. Het segment /k/ (van het 
grondwoord) wordt niet gedeleerd, glottalisering treedt niet op. De diachrone 
gang van zaken kan men zich dus als volgt voorstellen: 1) deletie van de /t/ van 
de diniinutiefsuffixariant annex It!, /nt/, /n/ en soms /r(t)/ van het grond-
woord; 2) funktionele glottisslaginvoeging: doordat de vokaal van het grond-
woord in open syllabe is komen te staan en gevolgd wordt door de vokaal van 
het diniinutiefsuffix, treedt een situatie op die om een funktionele oplossing 
vraagt (als bij de invoeging van /s/ in de opeenvolging slot-k-diminutiefsuffix - 
/con in bepaalde ooste!ijke dialekten (vgl. p.  197-199)). Deze visie wordt onder-
steund door de observatie dat /7 na konsonanten niet voorkomt: /t/-deletie na 
/ipj,i,ç/ roept geen glottisslaginsertie op (vgl. (157)e) doordat er geen vokalen 
op elkaar stoten die voor verdergaande fonologische processen moeten worden 
behoed. 1  

Deze 'glottisslaginsertie' noch een mogelijk proces van glottalisatie van /t/ 
aIléén (dat daarmee afwijkt van de genoemde metaregel) is blijkens het mate-
riaal van de RND (hier: Sassen 1967) in het Rodens een algemene fonologische 
regel; het verlies van sommige slot-koronalen is dat evenmin (vgl. (157)0. In de 
funktionele opvatting van de NGF zou er een morfonologisch vervoig op een 
algemene glottisslaginsertieregel vastgesteld moeten kunnen worden. Zo'n 
vervoigregel beschermt dus semantische lading van het suffix zowel als van het 
grondwoord. Het lijkt een arbitraire zaak te zijn, of hij inderdaad een element 
invoegt dat zeif deelneemt aan de kiank-betekenis-verhouding. De NGF kent 
echter per definitie zo'n status toe. Ook in het geval van het Rodens kan, 
evenals elders in het proces van diminuering, in ieder geval tijdens de 'over-
gangsfase' waarin een regel als /t/.ø (dan wel [']) optioneel voorkomt alleen 
maar sprake zijn van fonologische verandering; in de situatie erna kán in 
principe een semantische interpretatie optreden, maar onduidelijk is, welke 
informatie dat zou betreffen. Wanneer een 'stabiele' toestand is ingetreden met 
obligaat /t/-.ø (dan we! •['I) hoeft het fonologische karakter van de regel 
echter, anders dan de NGF wil, niet als arbitrair te gelden. 

Dat er in het Rodens eens een algemene P-regel is geweest die de glottisslag 
teweegbracht is niet te achterhalen bij gebrek aan historisch-taalkundige 
informatie. De aanname van niet-algemene glottisslaginsertie (ook Naarding ib. 
noteert alleen de glottisslag in verband met diminuering, d.w.z. ook in een 
gebied rond Roden) leidt tot de konklusie dat regels al in het eerste stadium 
morfosyntaktisch funktioneel zouden kunnen zijn. In de NGF echter zijn P-
regels in eerste instantie alleen fonologisch van aard. Het optreden van glottis-
slaginsertie eerst en alleen bij diminuering leidt tot een hoofdzakelijk setnan- 
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tisch-funktion eel gemotiveerde regeltoevoeging een artefakt waarvoor in de NGF 
geen plaats is. Daarin immers zijn zulkefunktionele regels her ven'olg op P-regels. 

Het verlies van de slot-konsonant(klusters) als bedoeld in (157)f zal zeker 
niet bet vervoig zijn op een algemene fonetisch-fonologische regel. Hier moet 
wel sprake zijn van een fonologisebe regel die vanaf de beginfase fonologiseb 
van aard was en zich tot een MP-domein beperkte. Ook hier dus verlangt de 
NGF teveel, ni. de aanname van een eerder stadium met een algemene P-regel, 
die underhand tot MP-regel werd. Bovendien zou, na bet algemene proces, de 
desbetreffende regel semantisch zijn geinterpreteerd, in de zin van bijdragend 
aan de semantiek van bet diminutief. Deze funktie is niet erg aannemelijk, 
immers, de glottisslag bewaart juist de semantische informatie die wordt 
gedragen door 'îé'. Als de afwezigheid van /t/ op dezelfde wijze als 'de rest van 
het suffix' bijdraagt in de semantische informatie, dan zou invoeging van de 
glottisslag zelfs overbodig zijn. 

En passant kan hier worden vastgesteld dat bet verlies van de slotkonsonant 
in woorden van het type (157)f weerspreekt dat er een principe zou zijn als 
voorgesteld in Van der Huist en Kooij 1980, vgl. ook p.  206, nI. dat de bij 
woordvorming betrokken assimilatieregels de fonologische struktuur van het 
grondwoord intakt laten 'ten nadele van' bet affix. In het Rodens is er sprake 
van een 'gelijk spel' in geval van verlies van éOn konsonant van het grondwoord 
en van het suffix, soms echter verliest het grondwoord zelfs twee konsonanten! 

Een ander bezwaar in dezen betreft de deskriptieve en verkiarende ade-
kwaatbeid van de distributieregels. De grondwoorden waarvan de slotkonso-
nant(en) in het diminutief afwezig is/zijn, moeten een distributieregel onder-
gaan die nit bijv. {t, ø} de 0-alternant kiest. Daarmee ontstaat een kontekst 
zonder slotkonsonant, die de keuze van de glottisslag nit de reeks beginkonso-
nanten van bet lexikaal-disjunkt samengestelde diminutiefsuffix mogelijk 
maakt. Aangezien echter na vokalen ook /x/ kan verschijnen zijn lexikale 
markeringen door middel van diakritiscbe tekens vereist (vgl. voor een soortge-
lijk probleem o.m. ook sektie 1.3. en p.  122-123). Dli gebruik om de juiste 
alternant te genereren wordt door de theorie van de NGF ten stelligste afgewe-
zen. Wanneer de distributieregel die de glottisslag kiest, wordt geordend vOOr 
de regel die o teweeg brengt, Izanteert men ertrinsieke ordening, een middel dat 
juist door de NGF wordt voorkomen met behuip van de NOC (vgl. sektie 
O.IL). Ontordening zou kunnen geschieden door de laatstgenoemde regel 
gevoelig te maken voor de aanwezigheid van een volgende glottisslag. De 
bedoelde regel wordt daardoor echter fonologisch(er) van aard, rd. gevoelig 
voor de fonologiscbe kontekst: ook dit is, zoals al eerder werd betoogd, strijdig 
met de uitgangspunten in de NGF. Ook bet SGF-middel van regels die terug 
kunnen kijken in de derivatie ('globale regels', vgl. p.  137) zijn in de NGF 
(vanwege de TGC) nit den boze: bet betreft immers geen 'ware' generalisaties 
over oppervlaktevormen. 

De distributie van /xin/ en /'in/ mist in de NGF dus elke verkiaring. Het is 
in deze theorie slechts in historisehe zin te begrijpen dat de variant van, bet 
suffix mót glottisslag niet optreedt in geval van basiswoorden eindigend op 
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vokaal of schwa. Als de bistoriscbe gang van zaken hier slechts heeft geresul-
teerd in een synchroon 'toevaflige' distributie, dan zouden allicht gemakkelijk 
ontsporingen optreden; in het materiaal van Naarding (ib.) komen zulke 
gevallen echter niet voor. Len SGF-derivatie daarentegen bechrijft niet alleen 
maar verklaart her ook inderdaad het regelmatige optreden van de verschillen-
de alternanten (vgl. voor dit argument ten gunste van de SGF ook Dresher 
1981:99, die bet hanteert n.a.v. haar analyse van pluralisering in het Engels). 

Het fonologisch-procesmatige karakter van de slotkonsonant(en)deletie 
vindi ondersteuning in Naarding's ib. waarneming dat dit mechanisme wordt 
belemmerd in geval van bet optreden van geronde voorklinkers, 'gezien de 
vormen vuurdi8, boerthe,  enz.' Ook noemt Naarding ib. uit het dialekt van 
Roden diminutiva van 'paard' als 'pi'Ié' (= behalve paardje ook pitje, de eerste 
vokaal staat voor [tn, en 'pee'Ié', 'pe$dIê', vormen die op de werking van een 
(niet-algemene) fonologische verkortingsregel wijzen. De verkorting van 'ee' 
wijst op de invloed van een sterke Iduster, die echter in de verkorte vorm 
ontbreekt (waarmee de TGC wordt gefalsifleerd). Naarding's beschrijving wekt 
de indruk dat r-deletie een nog levende en dus (procesmatige) fonologische 
regel is - en zo ook is het ermee samenbangende proces van verkorting van 
fonologische aard: 'De r geeft rekking en verdwijnt of wordt maar even ge-
hoord. De gerekte vormen gaan dan natuurlijk naar die op d en t, bijv.: aat, 
aa'iô (= erwt),... Ook hier is aarzeling'. Ook dit procesmatig karakter binnen het 
diminueringsmechanisme pleit tegen NGF-distributieregels en vOór de werking 
van tot bet proces van diminuering beperkte fonologische regels. Zo ook het 
blijkens de RND in het Rodens voorkomende [tktp'iJ "t kindje' waarin [p] zelfs 
de aanwezigheid van een gepalataliseerde (puur abstrakte!) /tj/ suggereert. 

Met deze beschouwingen over de problemen die de theorie van de NGF 
ondervindt terzake van de diminuering in het Rodens worden de analyses van 
de processen van diminuering besloten. In de volgende sektie staat het mecha-
nisme van meervoudsvorming centraal, en wel omdat daarin de fonologie een 
minder grote rol lijkt te spelen dan in geval van het diminutief. De NGF-MP-
regel terzake zou dus on we! goed moeten kunnen funktioneren. De analyses 
zullen ether uitwijzen, dat dat toch niet het geval is. 

2.5. Meervoudsvorming 

Het morfologische fenomeen van de meervoudsvorming in het Stellingwerfs 
wordt in deze sektie besproken in verband met de ook hier terugkerende vraag 
naar de deskriptieve en verldarende adekwaatheid van de NGF versus die van 
de SGF. Gedemonstreerd wordt onder meer dat de NGF ten onrechte het 
onderscheid tussen distributieregels en suppletie, en dat nog wel op principiële 
gronden, bagatelliseert. Ten aanzien van een aantal te behandelen regels eist de 
NGF voorts een niet-fonologisch karakter; ten onrechte, zoals zal blijken. In de 
meeste gevallen van alternantie die aan de orde komen dikteert de NGF de sEa- 
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tus van distributieregel en bijgevolg een semantische funktie. Laatstgenoemde 
eigenscbap is echter meestal niet aanwijsbaar, terwiji hij in bepaalde gevallen 
met zekerheid als afwezig kan worden beschouwd. Sommige distributieregels 
die de NGF in de hier gegeven formuleringen vereist, blijken zelfs geheel 
onjuiste output voort te brengen. 

Tot slot van deze sektie worden enkele gevallen van absolute neutralisatie 
beschreven. Met dergelijke bijzonderheden de fonologie van het Stellingwerfs 
betreffende worden eveneens bepaalde claims uit de NGF verworpen, met 
name de TGC, zoals ook al in eerdere sekties werd vastgesteld. Evenals in de 
sekties die handelen over verkleinwoordvorming is ook met betrekking tot de 
pluralisering no en dan taalmateriaal van elders in de beschouwingen betrokken 
waar dat in de argiimentatie tegen de NGF-doctrines wenselijk bleek.112  

Anders dan bij diminuering kan er bij de vorming van bet meervoud geen 
sprake zijn van één onderliggend suffix. Al hebben de produktieve Stellingwerf-
se pluralissuffixen: /n/ en /s/ zowel als de improduktieve: /ns/ en /f/  dezelfde 
semantische inhoud, we zouden bier 'crazy rules' (Hyman 1975:174), dus nog 
minder waarschijflhijke dan implausibele, onnatuurlijke regels (ib.:97-98) 
moeten accepteren wanneer we deze vormen uit één basissuffix zouden moeten 
genereren. Noch op grond van kriteria als ekonomie van de bcschrijving (ib.: 99 
ex.) noch op grond van fonologische natuurlijkheid valt aannemelijk te maken 
dat deze suffixen uit óén onderliggend lexikaal formatief zijn af te leiden. Een 
diachrone verkiaring van bet bestaan van tenminste twee onderliggend verschil-
lende suffixen ligt her bovendien voor de hand: /n/ en /s/ gaan inderdaad ook 
historisch terug op verschillende suffixen (Schonfeld 19808;  Philippa 1982). Dit 
teruggaan in diachrone zin op verschillende bases is overigens geen doors1ae-
vend argument voor een tweeledigheid van bet synchrone mechanisme: in 
beginsel zouden in het lexikon de pluralissuffixen intussen zo gestruktureerd 
kunnen zijn dat er inderdaad van één item sprake is. Hier dient zich het eerste 
verscbil tussen NGF en SGF aan, en wel ten nadele van de eerstgenoemde 
theorie. Zal de SGF een dergeijke aanpak bier verwerpen als gevoig van de 
bovengenoemde kriteria, de NGF suggereert dat één lexikaal formatief zeer 
goed mogelijk is, zij het in meerledig samengestelde zin, als weergegeven in de 
lexikale representatie (158), die betrekking heeft op die variant van bet Neder-
lands waarin de suffixen /s/en /on/ voorkomen: 

(158)1 a n 
{Ø}{s} 

In de NGF immers wordt er met betrekking tot de lexikale weergave principieel 
geen onderscheid gemaakt tussen suppletie en disjunktieve representaties als 
(158) waarop distributieregels aangrijpen (vgl. ook p.  135 voor een vergelijk-
baar geval). Met andere woorden, de NGF beschikt niet over kriteria om te 
beslissen meerdere morfologiscb-semantisch gelijkwaardige morfemen onaf-
hankelijk van elkaar in het lexikon te representeren. Argumentatie tegen 
disjunktieve representaties in geval er van fonologische overeenkomsten tussen 
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morfemen niet of nauwelijks sprake is, is in Hooper 1976 dan ook niet te 
vinden, wat neerkomt op een wiRe pick in haar regeltypologie. Deze leemte is 
op zichzelf begrijpelijk, daar Hooper het onderscheid tussen disjunktieve 
lexikale representaties en suppletie verwerpt (ib. p.  129). Terwijl de SGF hier 
met name het kriterium plausibiliteit met betrekking tot fonologische regels katz 
hanteren, wordt die in de NGF bij niet-algemene fonologische regels per definitie 
buitengesloten. 

De grammatikale formatieven krijgen in de NGF hun fonologische interpreta-
tie door morfologische 'spell-out'-regels als (159) (Hooper 1976:145): 

(159) [2nd personi, [ste/Ipreterite] + —} 
singular 

J 	
s 

Dit type regel krijgt alleen een (mede-)fonologische konditionering als er van 
een fonologische funktie sprake is (ib.:150); in een enkel geval blijkt accent 
mede-konditionerend te zijn in overigens puur morfologisch bepaalde regels 
(ib.:158 en elders). Van 'spell-out'-regels die de fonologische vorm van een 
morfeem specificeren puur op basis van de fonologische kontekst - zoals dat in 
geval van pluralisering in het Stellingwerfs zou mocten gebeuren - wordt in 
Hooper 1976 echter niet gerept. Wel merkt de auteur op n.a.v. de regel die /t/ 
nit het meervoudssuffzx in het Engels op de juiste plaats brengt, dat deze vokaal 
'occurs after sibilants and does not occur elsewhere' (ib.:74). Ondanks haar 
stringente regeltypologie laat dus Hooper zeif al niet onbelangrijke fonologi-
sche eigenschappen meespelen in de karakterisering van MP-regels, wat in feite 
neerkomt op een argument tégen de strakke indeling in fonetisch-fonologische 
en (niet-fonologische) MP-regels in de NGF, die zeus in een apart formalisme 
voor (NGF-)distributieregels resulteerde (vgl. sektie 0.3.3.). 

Hooper geeft als argumentatie voor het genereren van twee onafhankelijke 
morfemen in plaats van óén dat in de NGF nooit hard is gemaakt dat alle 
allomorfen terug moeten gaan op éen gemeenschappelijke bron, en dat 'the 
more direct representation of allomorphy is easy to justify, since it assumes that 
the speaker-hearer associates the sound directly with the meaning' (p. 145). 
Daarmee is een disjunktieve representatie overigens diskutabel geworden, want 
de direktheid blijft in zo'n beschrijving niet volledig bestaan. looper's tweede 
argument verkeert in z'n tegendeel en vormt hier juist een volgend, NGF-intern 
argument tegen een lexikaal disjunkte opvatting van 'het' meervoudssuffix. 

De analyse van de meevoudsvonning in het Stellingwerfs moet dus worden 
toegespitst op de volgende vragen: a) in hoeverre zijn de desbetreffende regels 
fonologisch arbitrair? Een duidelijk (mede) fonologische aard van die regels 
ondermijnt ni. het in de NGF veronderstelde puur morfologische karaker van 
MP- en 'spell-out'-regels; b) in hoeverre sluit de NGF hier distributionele 
regels die op eén (disjunkt gerepresenteerd) lexikaal formatief werken, uit? 
Anders geformuleerd: waar ligt de grens tussen meerdere spell-out-regels 
versus distributieregels annex disjunktieve representaties? Uit looper's 
beschrijving van pluralisering in het Engels (ib.:73-74) ni. blijkt dat zij, hoewel 
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er van twee 'morphological spell-out-rules' gesproken zou kunnen worden, kiest 
voor één lexikaal disjunkte representatie van bet meervoudssuffix. Kriteria voor 
onaffiankelijke spell-out-rules versus spell-out-rules die bet grammatikale 
kenmerk [+ plur] omzetten in één disjunkt suffix c.q. in meerdere suffixen, 
worden niet gegeven; c) werken de door de NGF terzake aanbevolen regels 
korrekt? d) valt ook flu de TGC te weerleggen m.b.v. absolute neutralisatie? 

De meervoudsvorming in het Stellingwerfs kan worden gedemonstreerd aan 
de hand van het in (160)-(163) aanwezige materiaal nit het Stellingwerfs van 
Nijeberkoop. Met die data kan voor de argumentatie worden volstaan. Mate-
riaal nit Noordwest-Overijssel is daarom, maar ook om redcncn van beperking, 
St in het onderzoek betrokkefl. De indruk bestaat overigens dat er zich in dli 
gebied in vergelljking met het Stellingwerfs van Zuidoost-Friesland slechts 
incidentele verschillen voordoefi. In (164)-(166) worden de regels gegeven die 
het optreden van de desbetreffende suffixen in deze vormen verantwoorden. In 
twee ervan, nI. (165) en (166), speelt de fonologische kontekst een doorslagge-
vende rol. In (167) worden de (sub)regels samengevoegd. 

(160) meervouden O -ç 
Ikcilt] - [kalMf] 	'kalf-kalveren' 
[klnt] - [klndr] 	'kind-kinderen' 
[cj] - [cjç] 	'ei -eieren' 
[15:m] - [15:mç] 	'lam-lammeren' 

(161) meervouden op -9 
[kap] - [kcipip] 'kap-kappen' 
[kot] - [katni 'kat-katten' 
[tobo] - [tobip] teil-teilen' 
[fodo] - [fod] 'vod-vodden' 
[scqol - [scqol 'zaag-zagen' 
[hDko] - [hokij] 'hok-hokken' 

- [li:brp] 'lijf-lljven' 
[du:Mo] - [du:brp] 'duif-duiven' 
[bos] - [bos] 'bos-bossen' 
[kczo] - [ktz] 'kaas-kazen' 
[stu:l] -. [stu:lnj 'stoel-stoelen' 
[bo:oro] - [bo:orn] 'boor-boren' 
[bo:m] - [boap:] 'boom-bomen' 
[bëno] - [bë:] 'baan-banen' 
[sldip] - [slag] 'slang- slangen' 
[su] - [sudç] 'zee-zeeen' 

(162) meervouden op -s 
[czpjl - [apjs] 'appel-appels' 
[Mckr] - [Mzkçs] 'wekker-wekkers' 
[bcsip] - [btsips] 'bezem-bezems' 
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[rtzd] - [rcdis] 	'schaats-schaatsen' 
[Ick] - [lckjjs] 	'laken-lakens' 
[krysi]j - [krysijs] 	'kruising-kruisingen' 

(163) enkele bijzondere gevallen (vgl. (166) tweede lezing en (167)): 
[bcp] - jbcp'p] en [bepos 	'grootmoeder(s)' 
[omk] - [Omk] en [omks] 'oom(s)' 

(164) rx 1 *FIXjN 	+r]N 
LF1IN 	 [+plurl 

(165) [XC<o>]jqc)sZ>  • 
f + plur] 

(166) r 	1 
[X I f[+kons]'1  I)szIN • LP1N ]N 

	

[+B] .j 	 f+plurj 

(167) x 1 	 [[XIN + r]N 
1+DIJN 	 [+piurl 

r 	1 	• INN ]N 
V[+ki\I 	 f+piur] 

LXL1. [+B] -PIN 

	

[X]N/elsewhere 	 L[XIN + nJN  

Na (165) wordt - indien van toepassing - de slot-schwa van het grondwoord 
gedeleerd en hierop volgt nasaalaanpassing, d.w.z, als de voorafgaande konso-
nant daartoe aanleiding geeft. In beide gevallen betreft het algemene fonetiseh-
fonoiogische regels. Het positieve regelkenmerk [+B} regardeert de (bijzonde-
re) gevallen op /s/ in (163) en [+D1  die in (160). De regels (164)-(166) zijn 
Iexikaal van aard, evenais natuurhjk (167): op soortgelijke wijze doet Booij 
1981a:124 voorstelien aangaande de beregeling van de meervoudsvorming in 
het Nederlands; vgl. ook Hoppenbrouwers 1980.113  Ze passen in de in Booij 
1981a en in Van Marie 1978b geschetste theorie van de woordgrammatika. 
Evenzo beschrijft Nijen Twilhaar 1982b de meervoudsvorming in het dialekt 
van het Overijsseise Hellendoorn. (In de genoemde studies wordt uitgegaan van 
een statisch-dynamische opvatting van dergelijke regels; op grond van Kiparsky 
1982a, b zowel als Sproat 1985 (sektie 0.2.2.) Ides 1k voor een steeds dynamische 
en dus generatieve interpretatie, afgezien van duidelijke gevallen van suppletie; 
vgl. ook Booij 1982-1983b.) 

Dc uit (165) en (166) sprekende fonoiogische konteksten bhjven - in dia-
chrone An - in het Stelhngwerfs steeds hetzelfde suffix regarderen. Dat onder- 
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streept het fonologische karakter van (167); de NGF echter ontkent deze aard. 
De (sub)regels zijn niet algemeen in fonetisch-fonoiogische zin, en dientenge-
volge zou (167) volgens deze theorie ten MP-regel moeten zijn, waarin immers 
voor fonoiogische eigenschappen geen geeigende rol is weggelegd. 

Inderdaad bleken, noch nit enkele door mij gehouden apparent time-, noch 
nit enkele real time-onderzoekingen, verschuivingen anders dan in een enkel 
geval. Zo komt [hu:ndçs] 'hoenders' i.p.v. ouder [hu:ndç] algemeen voor naast 
bet in linguIstisch (en ornithologisch) opzicht zeldzame [k3fhfi:n] (sg.).114  In 
enkele in de eerste heift van de vorige eeuw geschreven Steliingwerfse gedich-
ten115  komt de pluralisvorm kienders voor. De niet-jongste generaties van nu in 
beide Stellingwerven geven echter de vorm [kInd] 'kinderen' als de enig juiste. 

De vorm [hü:ndçs] 'hoenders' overigens doet verondersteilen dat er in ieder 
geval ten onderscheid te maken is tussen de regels in (164)-(166), en dat betreft 
de produktiviteit. In tegenstelling tot de beide andere is (164) niet produktief. 
Dat regel (164) inderdaad improduktief is, suggereert ook de taalgeografie: zo 
kent men in het midden en in het westelijk deel van de gemeente West-
Stellingwerf de vorm [lam:] 'lammeren' naast de sg.-vorm [lam] 'lam', oostelijk 
echter luidt de pluralisvorm van [13:m] 'lam' [15:mç]. Dat (165) daarentegen 
produktief is, blijkt ook nit paren als [daf] - [dafipi 'daf-daffen', [tram] - 
[tram:] 'tram(s)' en nit [hfl:n:] 'hoenders' naast bet eerder vermelde [hü:nds] en 
[hu:nd1]. Dat (166) eveneens produktief is, blijkt ook nit meervouden waarbij 
van ten 'dubbel suffix' sprake is, zoals in geval van het aileen als plurale tantum 
voorkomende [rcnpcts] 'uitgegraven veenpoel' (in sommige Stellingwerfse 
dorpen, waaronder Nijeberkoop, hoort men nog [runopctçi]), en in geval van 
[ondçdoqobo:odns] 'in ondertrouw' (algemeen in beide Stellingwerfse gemeen-
ten), [balks] 'baiken', [tcts] 'spenen' en IMoikl}sI 'wolken' in Os. het diaiekt 
van Nijeholtpa. (In het Steilingwerfs van Nijeberkoop komen deze meervouden 
als [bcilkffl, [tct] en [M0lkI]] voor.) 

Zal er in geval van [hu:ndçs] van overkarakterisering sprake zijn (vgl. Van 
Marie 1978a:148 e.v.), in het overige materiaal trad waarschijnlijk herinterpre-
tatie op als vorm van regiilering (vgi. voor ten karakteristiek van dit taalveran-
deringsmechanisme Van Marie ib.: 156 e.v.); op basis ni. van de -n uitgang in de 
cases obliqul en in de pluralisvormen uit bet paradigma van de zwakke substan-
tieven kreeg ook de nominatief sg. een uitgang /(o)n/. Weliswaar komen in het 
Steilingwerfs de sg.-vormen [Molkifi en Ebaikol niet (meer?) voor, Sassen 
1953:93 daarentegen noteerde in het Ruinens sg.-vormen als /bcxIk(n)/ naast 
de pluralisvorm [balkjjs], [do:kffl (in Stellingwerfse dialekten voorkomend als 
[do:ko] 'rieten dak') naast de pluralisvorm [dailcj}sJ en [tik0] (vgi. Mnl. en 
Middelnederduits teke) naast de pluralisvorm. [tikj)s].116  Het grondwoord werd 
opgevat als eindigend op /p/ of /ii/, zodat /s/ moest worden aangehecht in de 
piuralis. Alle genoemde extensies van de affixen /n/ en /s/ veriopen overeen-
komstig de fonoiogische konteksten die gelden voor de 'bestaande' meervouden 
op /n/ en /s/. Dit onderstreept opnieuw de (mede-) fonologische geaardheid 
van de desbetreffende regels. Dubbele meervouden in het Steliingwerfs als 
[kiln:] naast [ku] Toe' en [skun:] naast [sku] 'schoen' kompieteren dit beeld. 
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Elders breidt /s/ zich over een kontekst nit die eerder niet voor aanhechting 
van dit segment bestemd was: in het dialekt van Staphorst noteerde ik [rä:ms] 
'rainen' en [b&msl 'bomen', waar uiteraard van funktionele s-aanhecbting 
sprake zal zijn, zij het dat het gaat om een geheel ander type funktionaliteit dan 
de NGF doet verwachten. Het is linmers niet zo dat dit bepaalde suffix (langs 
niet-fonologische lijnen) veld wint om aan het OMOF- of flumboldtiaans 
principe te voldoen (vgl. p.  188), maar de verandering betreft slecbts een 
fonologisehe uitbreiding van de voor het s-suffix relevante kontekst. Er zijn dan 
ook overigens in bet Stellingwerfse gebied geen voortekenen te bespeuren van 
algemene verdringing van het n-suffix door /s/. Aileen in de veronderstelde 
gevallen van overkarakterisering/regulering kan gesproken worden van een 
werkelijke ('funktionele') uitbreiding. 

Geheel anders dan men zou veronderstellen blijven beide suffixen /5/ en 
/n/ in het Stellingwerfs - en ook in het Nederlands - aanwezig. (Het Hum-
boldtiaans principe inimers doet verwachten dat één suffix uiteindelijk de notie 
'pluralis' representeert.) Aan de konteksten die /s/ en /n/ bepalen moet dus 
wel een step/ce fonologische kracht worden toegeschreven, ook in vergelij king met 
de morfologisehe, i.e. de vorm-betekenisrelatie. Wanneer Taeldeman 1982:160 
opmerkt dat 'de suffixkeuze bij substantieven op syllabische sonans in Vlaande-
ren een volstrekt regelmatig proces genoemd mag worden: altijd -s. Het 
Vlaamse systeem voldoet m.a.w. aan bet Humboldtiaans "ideaal' en elders in 
genoemd artikel het Erabantse systeem in beweging ziet 'volgens bet Hum-
boldtiaans principe' naar een imiforme situatie met -/s/ op syllabische sonans, 
dan wijst dit juist op formele veranderingen, niet op funktionele, i.e. (hier) de 
vorm-betekenisrelatie betreffende. Immers, de formele beschrijving wordt 
eenvoudiger, maar het suffix /o(n)/ verliest slechts enig terrein tot een stabiele 
toestand met -/s/ alleen na 'syllabische sonans' is bereikt. Nog steeds ecbter 
zijn er (tenminste) twee suffixen in de desbetreffende taalsystemen aanwezig. 
Kortom, Taeldeman's uitspraak (ib.:160): 'Het Vlaamse systeem voldoet m.a.w. 
aan het I-Iumboldtiaanse °ideaal'' is niet juist, noch gaat de gesignaleerde 
verandering in de door hem bedoelde richting. Wells er in het Brabants enige 
verschuiving ten gunste van het fonologische deel van de betrokken regels, die 
daarmee hunfonologische aard onderstrepen. 

De eerder gereleveerde mogelijke meerledigheid van 'het' meervoudssuffix in 
de NGF-benadering kan opnieuw (vgl. p. 215), en nu i.v.m. de aard van de 
regels, worden afgewezen aan de hand van die variant van bet Nederlands die 
de suffixen -en en -s kent. In dat systeem ni. moet - anders dan in het Stelling-
werfs met /n/ en /s/ - de wederzijdse afhankelijkheid van de segmenten // en 
/n/ in het eerste suffix worden verantwoord, en zo ook de relatie tussen /s/ en 
o in het t-weede suffix. In de NGF-opvatting immers zal er sprake zijn van een 
lexikale representatie als herhaald in (168). 

(168) / {O} {fl}/ 
0 
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In de eerste plaats lijkt zo'n lexikale representatie niet bepaald de intuIties van 
de taalgebruiker te kunnen reulekteren: distributieregels moeten nu bijv. /o/ en 
/n/ onafhankelijk van elkaar plaatsen. Dit suggereert dat er sprake is van meer 
dan éón 'regel'. In werkelijkheid zal de taalgebruiker elk suffix als een morfeem 
ervaren, zeker als men zich op het standpunt van Hooper 1976 stelt, die immers 
ervan uitgaat dat 'the speaker-hearer associates the sound directly with the 
meaning' (ib.:145). 

Merk voorts op dat voor de distributie van de segmenten in (168) vier regels 
nodig zijn, echter bij een niet-disjunktieve representatie slechts twee, en dat de 
versehillende afhankelijkheden steeds van fonologische aa.rd zijn. De samenhang 
tussen de segmenten in (168) iii. wordt uitgedrukt in distributieregels die /n/, 
/s/, /0/ en /o/ in hun kontekst hebben: dit betreft een fonologische samen-
hang. Sterker, van de regels die /a/, /s/, /0/ of /n/ aftonderlijk plaatsen kan in 
het geheel niet worden aangetoond dat ze een rol spelen in de klank-betekenis-
relatie. 

Omdat het Stellingwerfs geen umlaut vertoont in de diminutiva noch als 
markeerder van het meervoud, en het Vollenhoofs alleen umlaut kent in de 3e 
pers.sg.pres. van het onregelmatige verbum en bij diniinuering (vgl. ook p.  74-
75), is een blik op een verwant Oostnederlands dialekt nuttig wanneer we 
gevallen willen opsporen waarin verschillende MP-vokaaldistributieregels op 
gelijke lexikale representaties kunnen werken, met als gevoig ongrammatikale 
output (l. voor dit type bezwaar ook sektie 13., p. 122-123,213 en elders). De 
NGF-regeltypologie faalt in zulke gevallen op het punt van de juiste distributie 
van segmenten doordat niet-relevante regels tech aangrijpen op lexikale 
representaties die juist input moeten zijn van andere distributieregels. Illustra-
tief materiaal in dit verband levert Nijen Twilhaar 1982a en b (tevens 
mond.med.). Uit het Oostnederlands van Hellendoorn (Ov.; vgl. kaart 14, p. 
195: sS,2) zijn o.m. de volgende items relevant: 

(169)a [bak] - [bko] - fbk1n] 
[das] - [dsj . [dsIn] 
[du:kJ - dy:kJ - [dy:kln] 
[pat] - [peto] - [pcetln] 
[vo:yJ] - [vtyJ1 - [vA:yjtln] 
[hot] - [bAto] - [bAtin] 

b [klomp] - [klompo] - [klAmpin] 
fsxfi:n} - [sxU:no] - [sx:ntTn 

c [bob] - [bolv] - [bAlox[n] 
[kasto] - [kas] - [ks1n] 
[bci:lj - [bcrlv] - [bltIn]  

'bak-bakken-bakje' 
'das-dassen-dasje' 
'doek-docken-doekje' 
'pot-potten-potje 
'vogel-vogels-vogeltje' 
'bot-botten-botje' 
'klonip-klompen-klompje' 
'schoen-schoenen-schoentje' 
'stier-stieren-stiertje' 
'kast-kasten-kastje' 
'baal-balen-baaltje' 

Voor de NGF-beregeling van deze vokaalalternanties moeten we onder meer 
de volgende distributieregels aannemen: 

-221- 



(170) {Y:} -* {3"/N +plur, +dim} 
u 	u /e]sewhere 

(171) {Y:} . {y:/N, +dim 
u: 	u:/elsewhere 

(172) {
o} {o/e l'sewhenre 

(173) {
o]  ~ {o/ +dim,e+plur} 

Deze regels brengen echter ongrammatikale vormen voort: (170) brengt ook 
*[sxy:na] teweeg (vgl. (169)), en (173) ook *[klnmpa] (ib.). Opnieuw moeten 
diakritische tekens redding brengen (vgl. mijn sektie 1.3. en p. 103-104; 122-123; 
128-129; 209; 213): /klomp/ is niet gemarkeerd voor de meervoudsumlautregel, 
maar wel voor de diminutiefumlautregel. Hetzelfde geldt met betrekking tot 
[sxun] 'schoen'. Aanname van NGF-distributieregels leidt tot ongrammatikale 
vormen, zoals we hebben gezien. Opnieuw konkluderen we dat dit regeltype 
faalt op het punt van de observationele en beschrijvende adekwaatheid. 

De situatie in het Hellendoorns is zo dat meervoudsumlaut bijna steeds 
optreedt wanneer het suffix /a/ verschijnt. De umlautregel moet bijgevolg 
gevoelig gemaakt worden voor de aanwezigheid van schwa, hetgeen tevens de 
afwezigheid van de meervouds -/n/ impliceert; i.c. is er daarom sprake van een 
bepaald niet arbitraire fonologische kontekst. [bold] 'stieren' ontstaat dus in 
plaats van *[bnlp), doordat er geen schwa in de kontekst aanwezig is. Ook 
wanneer schwa aanwezig is echter treedt soms geen umlaut op, getuige het 
materiaal in (169)b. De items mot umlaut en zonder schwa in het meervoud 
(vgl. [vn:y]]) moeten met behulp van positieve regelkenmerken in het lexikon 
worden gemarkeerd. In de SGF zijn dus /klomp/ 'klomp' en /sxun/ 'schoen' in 
het lexikon niet gemarkeerd voor de umlautregel die geldt voor het meervoud. 
De fonologische wetmatigheid: 'v66r schwa' dient daarin evenwel nog steeds tot 
uitdrukking to komen, temeer daar uit veranderingen in het Hellendoorns blijkt 
dat daar waar het suffix /n/ het suffix /a/ verdringt, ook de wortelvokaal niet 
meer door umlaut wordt veranderd. 

Na deze bespreking van het fonologische facet van pluralisering worden, 
zoals aan het begin van deze sektie is aangekondigd, nog enkele gevallen van 
absolute neutralisatie gepresenteerd. De voornaamste NGF-konditie (de TGC) 
wordt daarmee opnieuw weersproken. Beschouw eerst (174): 

(174)a [hont] - [hon:] 'hond-honden' 
[la:nt] - [la:n:] 'land-landen' 
[ra:nt] - [ra:n:] 'rand-randen' 

b [grant]-[gran:] 'grond-gronden' 
[ha:nt] - [ha:n:] 'hand-handed' 
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In de a-gevallen van dit materiaal nit het Stellingwerfs moet er steeds een 
onderliggend, puur abstrakt slotsegment /d/ aanwezig worden geacht, omdat 
substantiva die in hun basisvorm slot-/t/ vertonen, dit segment in hun (opper-
vlakte-)meervoudsvorm bewaren, vgl. jbo:tI - Ibo:oti1 'boot-boten', [kd:nt(o)] 
- fk&nt1 'kant-kanten'. Aangezien de items in (174)a op dezelfde wijze final 
devoicing ondergaan als de items in (174)b, die echter ook /d/ vertonen in 
derivationele vormen als [hä:ndoxj 'handig' en [qrOndaxj 'grondig', en omdat in 
het meervoud ook in die gevallen /d/ niet aanwezig is (als gevoig van assiinila-
tie) ligt het veel meer voor de hand de items in (174)a door final devoicing en 
assimilatie van /d/ (dit laatste interkonsonantisch, nI. tussen /n/ van het 
grondwoord en meervouds -/n/) te doen genereren dan bijv. de pluralia ervan 
op te sommen in het lexikon. Enkel- en meervoudsvormen in (174) immers 
worden met behuip van algemene fonologische regels voorspeld. Van de eerste 
grondvorm in (174)a komen als afleiding voor [hônaxtox] 'hondachtig', gezegd 
bijv. wanneer de geur van honden aanwezig is, en [hOnkara] 'hondekar', waarin 
klaarblijkelijk assitnilatie van /d/ is opgetreden. Deletie van /t/ komt in het 
Stellingwerfs in een dergelijke kontekst niet voor, wat opnieuw een argument 
oplevert voor een onderliggende slot-/d/. 

Men kan zich overigens gemakkelijk voorstellen dat er een nieuwe afleiding 
wordt gevormd van grondwoorden als /rà:nd/ (vgl. (174)a), met dezelfde 
aanwezigheid van /d/ als in bestaand [hd:ndax] (vgl. (174)b). Een belangwek-
kend argument van Kiparsky tegen absolute neutralisatie, overgenomen in 
Booij 1981a:71, ni. dat het zich in de taalgeschiedenis niet heeft voorgedaan dat 
een absoluut geneutraliseerd segment weer opnieuw aan de oppervlakte 
verseheen, lijkt daarmee aan blijvende waarde in te boeten. 

De argumentatie ten gunste van een onderliggende, puur abstrakte /d/ 
weerlegt duidelijk Hooper's TGC (vgl. p. 53): in geval immers van het materiaal 
in (174)a is het zo dat deze vormen worden voortgebracht (mede) door regels 
die aangrijpen op een nimmer aan de oppervlakte komend segment. Ook de 
volgende analyses hebben betrekking op absolute neutralisatie, en ook nu wordt 
de TGC verworpen. 

Zo zijn in verband met de mogelijke aanwezigheid van puur abstrakte, i.e. 
'niet aan de oppervlakte komende segmeriten' eveneens interessant de wisse-
lingen gedemonstreerd aan de hand van het Stellingwerfse materiaal in (175): 

(175) [tt:Mo] - [tufln] - [tt:bni] 	 'teef-teefje-teven' 
[Mifl - [MifIn] - [Mi:blp] 	 'vrouw-vrouwtje-vrouwen' 
[lilJ - flifin] - [li:bip] 	 'lijf-lijfje-lijven' 
[skcM] - [skcfln] - [skcbrp] 	'schaaf-schaafje-schaven' 
[du:Mo1 - [dufin] - [du:bip] 	'duif-duil]e-duiven' 

De vraag met betrekking tot de alternerende konsonanten is of onderliggend 
1w! c.q. /m/ aanwezig is, of dat /v/ intervokalisch tot [M] wordt. Vgl. nu [iw] - 
[i:mox] 'eeuw-eeuwig': een slot-/M/ wordt kennelijk niet automatisch tot [f]. 
Een regel /w/ of /m/ • I1 (in slotpositie) zou m.a.w. uitzonderingen kennen; 
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vgl. ni. de Stel!ingwerfse uitspraak [h.wJ 'leeuW versus [lLMadI?J 'Leeuwarden' 
en (in een enkel idio!ekt) [hEw] VS. aigemeen [hEMO] 'hebben we'. Het Iijkt dus 
niet voor de hand te liggen om voor het materiaal in (175) als onderliggend 
segment een /w/ of een 	aan te nemen. Een puur abstrakte /v/ die tot [M] 
wordt voor schwa in bet grondwoord en tot [b] voor [ip] komt eerder in 
aanmerking. Een onderliggende /w/ of /4 zou bovendien als diminu-
tiefsuffix /xin/ oproepen, zoals blijkt uit o.m. In3wx1nI 'mouwtje' naast fmDMo] 
'mouW. Getuige (175) reageert de Iaatste konsonant van het grondwoord 
syllabefmaal als een [f], vgl. immers met [drcif] - [drafln] 'draf-draije' (ni. 
dankzij final devoicing van /v/). an en ander betekent dat /m/ het segment 
/v/ niet geheel heeft verdrongen, waarmee niet direkt aan een werkelijk 
nimnier in oppervlaktevormen van het Stellingwerfs voorkomend segment zou 
moeten worden gedacht. In geval van andere a!ternanties dan die in (175) komt 
/v/ dan ook wel degelijk aan de oppervlalcte. Vgl. bijv. (176), waarin /v/ een 
alternant is nit de reeks /f,M,b,v/. 

(176) [sku:vdtoro] 	'schuifdeur' 
[bli:vd3:ora] 	'blijf daar' 
[opskri:vbukln] 'opschrijfboekje' 

We kunnen dus een strengtheningsregel voor '/4 nit /v/' aan het begin van de 
niet voet-initiele zwakke syllabe aannemen (vgl. ook sektie 3.1.), a!smede een 
assimilatieregel annex nasaalaanpassing indien het suffix /n/ volgt (vg!. (175), 
derde kolom). Een regel die /4 of /w/ in eindpositie tot [fJ maakt is, zoals al 
werd opgemerkt, niet erg gewenst, omdat bijv. /iw/ c.q. /iM/ 'eeuw' niet 
dezelfde regel zou ondergaan. Een onderliggende /v/ echter wordt veranderd 
door de regel fmal devoicing, hetgeen de generaliserende kracht van deze regel 
nog verhoogt. 

Een soortgelijke redenering ten gunste van puur abstrakte vormen als /v/ in 
(175), dus ten gunste van absolute neutralisatie, is op te zetten aan de hand van 
het materiaa! in 

(177) [flaga] - [flaxin] - [ficigg] 	'v!ag-vlagje-vlaggen' 
[fli:qaj - [flixin] - [fli:qj 	'vlieg-vliegje-vliegen' 
[sr-(p] - [scxlnl - [scq] 	'zaag-zaae-zagen' 

De vormen in (178) wijzen op een onderliggende /y/ en suggereren die in 
(177). Dat [q] in (177) nit [x] komt is onwaarschijn!ijk, getuige [!ax] '!achen', 
[kntx0] 'kuchen' e.d. 

(178) [lcq] - [icqa] - [Icydut] 	'leggen, (ik) leg, leg dat' 
[szqJ - [sEga] - [scybtpoj 	'zeggen, (ik) zeg, zeg Oma' 

In items als [flagaj, [fli:ga], en [sr-go) etc. is kenne!ijk van bet segment /y/ 
sprake dat in alle gevallen wordt veranderd door fonologische regels. In de 
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NGF echter wordt zoiets verboden door de TGC, hetgeen de taalkundige er - in 
die benadering - toe dwingt, ad hoc (distributie-)regels te hanteren die /At/ met 
/17, en /g/ met /x/ doen wisselen. 

Ook de volgende alternanties pleiten, no ook om een andere reden, voor de 
onderliggende kontinuanten /v/ en /y/: 

(179) [du:Mo] - [dufIn] - [du:bip] 	'duif-duitje-duiven' 
[skru:Mo] - [skrufln] - [skru:bip] 	'schroef-schroefje-schroeven' 
[ffi:qoJ - [flixtn] - [fli:gffl 	'vIieg-v1iee-v1iegen' 
[Mizo} - [Misini - [Mi:ztl] 	'wijs-wijsje-wijzen' 

Van (ogenschijnlijke) verkorting van /u:/ en /i:/ in dit materiaal is waar-
schijnlijk geen sprake, vgl. naxnelijk: 

(180) [bri:f] - [bri:fInJ - [bri:brn] 'brief-briefje-brieven' 
[sli:t] - [sli:flnl - [sli:bip] 'sleef-sleefje-sleven' 

Voka!en die anders dan als [+ hoog, -gem] gespecificeerd zijn, spelen hier geen 
rol, vgl. (181): 

(181) [StCMOJ - [stcfln] - [stcbrn} 	'staaf-staafje-staven' 
[tcM] - [tufin] - [tcbrnj 	'teef-teefje-teven' 

De als [+ hoog, -gem] gekarakteriseerde vokalen worden dus, vgl. (179), voor 
de kontinuant /z/ verlengd. Het Iijkt nu alleszins redelijk om ook in de overige 
gevallen van (179) van onderliggende, rekking konditionerende kontinuante 
volgkonsonanten nit te gaan. Omdat de desbetreffende rekkingsregel niet 
algemeen is in Hooperiaanse un, vgl. immers (182), moeten we van een MP-
regel spreken die in de NGF fonologisch arbitrair moet heten. 

(182) [b:otiqMo:n] 'laat jij gewoon' 
[MLIigoslnAsJ 'wil jij Gezinus' 

Alleen /q/  komt voor in anlaut, /z/ en /v/ daarentegen niet, zodat in die twee 
gevalien de algemeenheid van bedoelde rekkingsregel op de wijze uitgedrukt 
door (182) niet kan worden getoetst. Het Steilingwerfs van Smilde (Drente) 
evenwel kent het deelwoordvormend prefix /o/. Rekking nu treedt in dat 
dialekt niet op in formaties als [hcjslnMifosFnI 'Heb je zijn vrouw gezien'. Ook 
dat wijst op de aanwezigheid van een niet-algemene tnaar toch fonologisch 
bepaalde regel, die zorgt voor woordinterne rekking van /i,u/ vóór /ya,zo,v/ 
(waarbij /x,v/  in het meervoud [q] resp. [b] worden voor /jpp/).  Tezamen met 
het ontbreken van enige semantische lading - immers: de rekking manifesteert 
zich in het enkelvoud en in het meervoud - betekent dit opnieuw een afwijzing 
van de distributieregel die de NGF hanteert bij niet-algemene alternantie. Die 
regel ontkent kennelljk ten onrechte het belang van de fonologische kontekst. 

-225- 



2.6. Regeltypologie n.a.v. verkleinwoord- en meer-
voudsvorming (samenvatting) 

Zoals nit de voorgaande analyses bleek, is bet door de TOC (en NOC) gevorm-
de beeld van de op verkleinwoord- en meervoudsvorming betrekking hebbende 
regels erg voorbarig. De fonologische eigenschappen van deze regels zijn zeker 
niet van ondergeschikt belang: in alle gevallen, met name terzake van de 
beschrijvingcn in de sekties 2.1.1., 2.1.2. en 2.2. bepaalt de fonologische kontekst 
(niede) de wanunatikale vonn. Weliswaar hebben de meeste regels nit de 
voorgaande sekties van diE hoofdstuk betrekking op één morfologisch domein, 
ook de meeste veranderingen die 'het' diminutiefsuffix ondergaat wijzen op 
fonologische mechanismen (die niet hun oorsprong yin den in algemene regels en 
vervolgens zijn gem orfologiseer4 anders dan de NGF doet veronderstellen). 

Zo werd in sektie 2.1.1. duidelijk gernaakt dat een variant als [rtijoxlnj 
'ringetje' verklaard kan worden door een fonologische wijziging in regel (120) 
(vg!. ook p.  177-178) en/of een fonologische herstrukturering van /rujk/ tot 
/ri/, terwiji bijv. [rixin] slechts nit een (tot diminuering beperkt) assimilato-
risch proces kan worden begrepen (vgl. regel (121)). Defonologische sterkte van 
de syllabe is van belang voor het genereren van /p/ dan we! /t/ na /m/ in 
oostelijk Stellingwerfs (ook de taa!historie wijst op deze rol), terwijl /t/-
deletieregel (116) eveneens tot het proces van diminuering beperkt is. Thema-
vokaaldeletierege! (118) heeft weiswaar een wijder bereik, maar draagt niet bij 
aan de semantiek, hoewe! op NGF-interne gronden niet van een fonologische 
regel kan worden gesproken. Integendee!, het fonologische karakter ervan zou 
in deze theorie arbitrair moeten heten; hetze!fde meet gezegd worden van 
schwa-insertieregel (120). Alleen al bet felt echter dat de fonologische kontekst 
zo'n grote rot spee!t bij het genereren van de diminutiva maakt het zeer 
waarschijnlijk dat de diachrone veranderingen voortdurend synchroon worden 
gereflekteerd in fonologische regels; een morfologische interpretatie b!ijkt in 
het geheel nicE, en de werking van het OMOF- of Humbo!dtiaans principe 
evenmin. Integendeel, het aantal opperv!aktevarianten van het diminutiefsuffix 
is in de loop der eeuwen kennelijk eerder toe- dan afgenomen. 

Dc TGC wordt evenzeer weersproken door de tot diminuering beperkte 
gevallen van Ersatzdehnung (p.  179). Het betreft hier een fonologische regel 
die een zeer beperkt bereik heeft, terwij! van overige relevante eigenschappen 
van de NGF-MP-regel geen sprake is. Zo ook zijn de allomorfierege!s in geval 
van diminuering in het Rodens geenszins fonologisch arbitrair (p.  211-214), 
evenmin als de regel die in Stellingwerfse niet-diminutiva voor rekking zorgt 
indien /z,v of y/ volgt op /i/ of /u/ (p.  224-225). Het gaat bier zeker niet om 
algemene (P-)regels, maar tech is van een semantische lading geen sprake. Het 
verschil tussen enke!- en meervoud in geval van de diminuering in het Blokzijls: 
/is/ vs. /ion/ is eveneensfonologisch bepaald (vg!. p.  188). 

De ruwe schets van de ontwikkelingen in de Oostnederlandse diminuering 
(sektie 2.2.) maakt zeer aanneme!ijk dat de veranderingen in het diminutiefsuf- 



fix langs fonologische lijnen zijn verlopen. Het gaat hier kennelijk om assimila-
torische tendenzen die tot uitdrukking komen o.m. door vaste implikationele 
patronen en die vaak in het geografisch kontinuUm worden gereflekteerd. Ze 
vertonen gelijkenis met de implikaties die nit fonologische metaregels bekend 
zijn. Zuilce subtiele ixnplikaties (vgl. bijv. nogmaals bet [bcszppinj - [bcsiptlnj-
lcontinuum) kunnen nauwelijks betrekking hebben op MP-regels en veranderin-
gen daarvan. Weliswaar wordt in sommige Middennederlandse dialekten 
onderliggend /xin/ wel eens vervangen (zie echter tabe! 4, p.  197-198) door een 
variant met /tj/ als beginkonsonant(en), andere varianten echter worden nook 
onderliggend, i.e. ze komen dus niet voor na vokaal of glide, en zo zien we ook 
geen gevallen waarin /xin/ bijv. op gaat treden na /k,p,t/. Er is dus alle reden 
om het voortdurende (ook synchroon) fonologische karakter van de regels te 
benadrukken, ook omdat wanneer buy.  palatalisatie van /k/ tot /tj/ na /t/ en 
vervolgens na /1/ optreedt de resultaten zich plausibeler laten verkiaren nit een 
uitbreiding van een (al dan niet assiinilatorisch-)fonologische regel dan als bet 
gevolg van een veranderde distributie. In dit laatste geval zouden, zoals al 
eerder werd betoogd, zulke subtiele veranderingen - mede als gevolg van het 
Flumboldtiaans principe - zich niet voordoen. 

De standvastigheid en daarmee het synchrone belang van de fonologische 
kontekst spreekt nit het feit dat in zoveel verschillende dia!ekten fonologische 
kondities standhouden. Het gaat this veel te ver om, zoals de NGF wil, aan de 
genoemde regels - die geformuleerd zouden moeten worden als distributiere-
gels - een arbitrair (of zelfs in het geheel geen) fonologisch karakter toe te 
kennen. Eerder !ijkt de semantische rol van de desbetreffende regels dubieus, al 
moet worden toegegeven dat met betrekking hiertoe tot op heden geen afdoen-
de eva!uatieprocedures voorhanden zijn. 

Of de door assimilaties (of evt. door fonologische processen als streng-
thening of weakening) ontstane nieuwe verkleinwoordvormingsregels op 
eniger!ei wijze met betekenis geassocieerd worden, is dus niet echt nit te 
maken. We zouden bier een aanwijzing voor hebben, als bijv. het rijm (de 
(vokaal)kern en de vo!gkonsonant) van het diminutiefsuffix verloren ging en de 
a! dan niet geassimileerde beginkonsonant bewaard bleef. Over zulke aanwij-
zingen ten gunste van het morfologische karakter van de regels die de begin-
konsonant van bet onderliggende suffix veranderen, beschikken we echter niet. 
Zulke effekten van het Hunibo!dtiaans principe lijken ook redelijkerwijs niet te 
verwachten: immers, woorden als [fts] 'vis' zouden in feite niet gediminueerd 
kunnen worden i.v.m. de totale assitnilatie van de beginkonsonant van het suffix. 
De semantische lading van de regels die de beginkonsonant van het diminutief 
omzetten, mag dus in elk geval met recht worden betwijfeld. DiE geldt al 
evenzeer voor de vokaalwisselingen in het geval van het Hellendoorns: vgl. 
(169)-(173). De vokaalwisseling kan hier geInterpreteerd worden als betekenis-
dragend, en individuele uitbreiding naar items die eerder geen umlaut kenden, 
is mogelijk (vgl. het Duits in dezen). Dat zulke uitbreidingen echter op grote 
schaal zul!en p!aatsvinden lijkt niet aannemelijk, en wel omdat de suffiten 
steeds in ieder geval als dragers van de meervoudsnotie gelden: iinmers, in de 



vele gevallen waarin het grondwoord voorvokalen kent, moet een suffix optre-
den omdat morfologische umlaut per definitie uitgesloten is.117  

Ferder kwam de (on)mogeijkheid van MP-distributieregels met betrekking 
tot verkleinwoordvorming in het dialekt van Vollenhove aan de orde (p.  118-
119). De morfologische umlaut bij diminuering in dat dialekt wordt verreweg 
het eenvoudigst uitgedrukt door een (generatieve) SGF-regel, niet in MP-regels 
nit de NGF, die immers alle alternanten lexikaal en in een achttal regels 
moeten opsommen. Deze alternanten nu kunnen weliswaar geacht worden mee 
te doen in de kiank-betekenisrelatie (evenals regels als (113), (114) en (116)), 
maar niet zeker is of ze dit ook doen. De gemuteerde vokaal zal in het taa!ge-
bruik inderdaad wel eens incidenteel zo worden opgevat - een geval van 'invoca-
tion', vgl. Linell 1979:178 - maar dit gebeurt niet struktureel, en wel omdat er 
geen alternanten zijn zonder diminutiefsuffix maar met vokaalwisseling die de 
notie [+ dim] uitdrukt, omdat er uitzonderingen op de umlautregel zijn, en 
omdat voorvokalen uiteraard van umlaut verstoken moeten blijven. De veiligste 
benadering lijkt dus te zijn dat de taalverwerver 'unilautung' bij het proces van 
verkleinwoordvorming als een regel heeft geleerd die bepaalde diminutiva 
mede welgevormd doet zijn, waarbij het algemene suffix als tie drager van de 
betekenisnotie mod worden gezien. (De beste techniek voor woordformatie 
beet dan ook agglutinatie te zijn, vgl. Dressler 1983:8.) Hiermee wordt dus 
geargunienteerd tegen het MP-karakter van 1-looper's stamalternanties, indien 
althans de semantische notie (ook) door een andere morfologische operatic (S. 
aanhechting van een suffix) tot stand komt. 

Geheel in strijd met het algemene beeld van bet ontstaan van morfonologi-
sche regels nit eerst algemene fonologische regels is de regel die /s/ invoegt na 
/k/ (en /y/,  evt. zeus gevolgd door schwa, vgl. p.  197-198) van het grondwoord 
en vOór het diminutiefsuffix /k-an/ in Celders-Overijsselse dialekten: deze 
(volgens Kloeke 1929 jonge) funktionele invoeging van fonologisch materiaal 
voorkomt homonymie met korresponderende meervouden maar draagt niet bij 
in enig betekenisonderscheid met betrekking tot bet diniinutief zeif. Een NGF-
motivering om deze regel als MP-regel te karakteriseren is dan ook niet direkt 
voorhanden. Evemnin kan er een (NGF-) P-regel zijn toegevoegd. Deze 
funktionele regel is daarentegen eerder gemotiveerd vanuit een bestaand 
netwerk van woorden (vgl. p.  163-164): bepaalde meervouden wHen de drijf-
veer voor het ontstaan van de regel vormen. Dc regel komt dus 'uit het niets' en 
draagt er uiteindelijk alleen toe bij dat de diminutiva 'welgevormd' zijn. De 
binnenkomst van deze regel in de grammatika was - in ieder geval gedurende 
korte tijd - gemotiveerd door een relatie met meervoudsvorming, niet door een 
door Hooper bedoelde klank-betekenisverhouding tussen grondwoord en 
afgeleide vorm. Ook de glottisslaginsertie in het dialekt van Roden kan als een 
fonologische, maar niet-algemene, tot een morfologisch domein behorende regel 
worden gezien; de fonologische funktie ervan is, bepaalde vokalen niet direkt 
op elkaar te laten volgen. 

Aangezien bet dus steeds om niet-algemene (P-)regels gaat, eist de NGF 
dat de alternanties door middel van MP-distributieregels worden beschreven. 

MSI 



Gezien echter de fonologische aard van de alternanties in kwestie (vgl. bijv. 
(152) op p. 207 en (166) op p.  218) zowel als de niet-bijdrage in de vorni- 
betekenis-relatie, d.w.z. voor zover het diminuering betreft (vgl. bijv. p.  207- 
208), moet de bij MP-regels horende status worden afgewezen. De noodzakelij-
ke lexikale disjunkties zorgen daarenboven voor een aanzientijke lexikale 
redundantie (vgl. p. (207)) zowel als de noodzaak meet regels aan te nemen dan 
in de SGFvereist is (vgl. o.m. p.  207-210). 

Bovendien is de deskriptieve inadekwaatheid van de distributieregels 
aangetoond, en wel met betrekking tot Gronings/Westerbovens -ke/(t)je (p. 
209), pluralisering in het FIel!endoorns (p.  221-222), en diminuering in bet 
Rodens (p.  211-214); in sterke mate verklarend inadekwaat ook zijn deze regels 
in geva! van 'vokaalharmonie' in het Urker dialekt (vgl. p.  210-211). De distri- 
butierege!s moeten soms ná en afhankeLijk van elkaar werken (vgl. bijv. p.  210-
211). Dit duidt eerder op een proces, dan op een noodzakelijk distributionele 
systematiek. 

Gevallen van absolute neutralisatie werden gedemonstreerd - en dus werd 
de TGC weer!egd - in sektie 2.12., ii!. waar o.m. in [m3:plpt1nj 'wapentje' het 
verschijnen van ftj aan een (puur abstrakte) onderliggende /n/ moet worden 
toegeschreven. Zo'n aanwijzing geeft eveneens bet Kuinders materiaal in (138) 
(p. 185). Wellicht is in een item als [rii]kln] de /k/ van onderliggend /rtijk/ 
door degeminatie en /k/-de!etie absoluut geneutra!iseerd; vgl. evenzo [dti]kj5n] 
en [pcni.kj5nj in bet Kuinders (p.  185-186). Terzake van de meervoudsvorming 
werd eveneens absolute neutralisatie van bepaalde segmenten aangenomen, 
zoals van /d/ in Stellingwerfs /hond/ 'hond', /v/ in Stellingwerfs /Miv/ 'wijf 
en /skcM/ 'schaaf, en /y/  in bijv. Stellingwerfs /flay/ 'vlag'. Zelfs regels die 
in de NGF zijiver morfologisch heten: vgl. (159), p.  216, krijgen in bet Stelling- 
werfs een belangrijke fonologisehe eigenschap toegewezen. Dit betreft de 
'spell-out-rules' van de meervoudssuffixen, die athankelijk zijn van de fonologi-
sche kontekst. In verband hiermee brengt de besehouwing over bet evt. 
onderbrengen van de pluralissuffixen in één Iexikaal disjunkte weergave een 
witte plek in Hooper's typo!ogie aan bet licht: wanneer besluit men in de NGF 
tot afzonderlijke 'spell-out'-regels dan wel tot bet vaststellen van één (disjunkt 
samengesteld) formatief? 

De NOC vond tegenvoorbeelden in sektie 2.1.1.: aannemelijk werd gemaakt 
dat /k/-deletie extrinsiek is geordend na schwa-insertierege! (120): vgl. p.  179. 
In geval van bijv. [M3:prptln] 'wapentje' (vgl. p.  174) zal nasaalaanpassing 
extrinsiek geordend zijn na de rege! die /x/ tot [t] doet worden Ook de diminu-
ering in bet Rodens (p.  211-214) doet enkele gevalien van extrinsieke ordening 
vermoeden. 

De verklarende kracht van de elsewhere-konditie en bet OMOF-principe 
(zie de sekties 0.3.3. en 0.4.) werd weer!egd op p.  208-209. Ook pluralisering in 
bet Stellingwerfs ontkent de verkiarende kracht van bet elsewhere-principe, 
evena!s de werking van bet OMOF-principe: vgl. p.  219-222. 

De in dit hoofdstuk met betrekking tot diminuering en pluralisering aangetoon-
de zeer belangnjke rol van het Jon ologisehe mateñaal duidt op de wenselijkheid 
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oin niet a priori een strenge scheiding tussen morfologie en fonologie aan te 
nemen. Als de vorm van ten suffix afhankeiijk is van de fonologische kontekst, 
waarom zouden dan de relevante niet-algemene fonologische regels - weliswaar 
voorzien van morfosyntaktische kenmerken en/of gestuurd door diakritische 
tekens - per definitie als morfologisch moeten gelden, en waarom zou de 
fonologische kontekst arbitrair moeten zijn? 

Waar fonologische regels die grammatikale vormen (mede) genereren geen 
direkt aanwijsbaar aandeel hebben in de kiank-betekenissystematiek, moet het 
als onredelijk worden beschouwd er een zeer dominerend morfologisch karak-
ter aan toe te kennen en géen of slechts een zeer marginale fonologische aard. 
Ook regels die fonologisch verschillende maar in seniantisch opzicht gelijke 
suffixen aanbrengen op basis van de fonologische kontekst, als in geval dus van 
de meervoudsvorming in het Stellingwerfs, blijken belangrijke fonologische 
eigenschappen te bezitten, en voldoen niet of slechts gedeeltelijk aan de 
aprioristische eisen van de theorie der NGF. 

De eis van de TGC, nI. dat fonologische regels algemeen moeten zijn (en 
dus ook niet tot absolute neutralisatie tunnen leiden), en anders per definitie 
onder de aan de klank-betekenissystematiek deelhebbende MP-regels vailen, 
werd verworpen. MP-regels ontmoetten op hun beurt bezwaren, zoals de 
gebleken observationele en deskriptieve inadekwaatheid. Een en ander heeft, 
gevoegd bij de stellige indruk dat de NOC niet houdbaar is, tot gevoig gehad 
dat, evenals in hoofdstuk 1, de theorie van de NGF werd weerlegd. 



3 

Syllaben en segmenten 

3.0. Inleiding 

In de SGF krijgt de node syllabe maar weinig aandacht. Enerzijds speelt de 
syllabegrens nauwelijks een rol, anderzijds vindt - vgl. SPE:171 en Stanley 1967 - 
de fonotaktische verantwoording plaats met behulp van kondities op de rioT-
feemstruktuur. Het is mede dankzij het NOF-alternatief voor SPE dat her-
nieuwde belangstelling ontstond voor de rol van de syllabe in de fonologische 
deskriptie. Zo zijn bepaalde morfemen, zoals Spaans +ndo (Hooper 1976:187), 
Stellingwerfs +t in bijv. [slytitj 'sluitend' alsook het zogeheten nul-morfeem 
en het substitutiemechanisme van ablaut op ziehzelf 'onuitspreekbaar'. De 
woorden waarin de bedoelde morfemen optreden zijn daarentegen wèl nit-
spreekbaar. Kennelijk zijn die 'zich door correspondentie van vorm en beteke-
nis onderscheidende woordmomenten' (Schultink 1962:11) niet de eerst 
aangewezen eenheden om uitspreekbaarheidskondities op te projekteren. In de 
NGF wordt met betrekking tot de sekwentiestruktuurkondities dan ook 
gekozen voor wat gezien wordt als de kleinste eenbeid van uitspreekbaarheid: 
de syllabe (Hooper ib.:186-191). De belangrijke rol die de syllabe speelt in 
sekwentiesti-uktuurkondities en fonologische regels is inmiddels algemeen 
aanvaard, zodat er in dit hoofdstuk slechts weinig SGF-voorstellen aan de orde 
zullen worden gesteld. 

Nadat duidelijk was geworden - met name na bet verschijnen van Kahn 1976, 
Hooper 1976 en Vennemann 1972 en 1974 - dat de lettergreep niet alleen 
lineair georganiseerd is (zoals in SPE wordt aangenomen) en dat deze eenheid 
een prominente rol dient te spelen in de fonologische deskriptie, verscheen op 
het terrein van (varianten van) de zogeheten niet-lineaire fonologie - in welke 
term de voornaamste tegenstelling met de lineaire fonologie van SPE wordt 
benadrukt - zeer veel literatuur over deze fonologische entiteit. Deze biedt 
hoofdzakelijk onderzoeksresultaten zowel aangaande a) de plaats en de rol van 
de syllabe binnen grotere fonologische domeinen als met betrekking tot b) de 
interne struktuur ervan en c) de relevantie voor fonologische regels. Men vindt 
ze onder meer gepresenteerd in Van der Ruist en Smith 1982, Selkirk 1980a, b 
en 1982 en in de literatuur genoemd in hoofdstuk III van wat een handboek 
voor de zinsfonologie genoemd mag worden: Nespor en Vogel 1986. 

Het belang van de notie syllabe, van de struktuur ervan alsook van de 
kombinatiemogelijkheden laat zich als volgt beknopt illustreren. Sommige 
fonotaktische restrikties blijken samen te vallen met vaste opeenvolgingen van 
bepaalde syllabetypen (ad a). Zo bespreken Nespor en Vogel 1986:101-102 de 
volgende observaties in Smith (in voorbereiding), die betrekking hebben op bet 
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In 'hOasi. In die Namibische taal kunnen in lettergrepen van het type CV (dus 
bestaande nit een konsonant gevolgd door een korte vokaal) maximaal vier 
toonhoogten worden gerealiseerd. Deze komen ook voor in de syllabetypen 
CVV (dus bestaande nit een konsonant gevolgd door een lange vokaal; dezelide 
toonhoogte geldt hier voor de 'gehele' vokaal) en CVN (waarin N staat voor 
een nasale konsonant), naast een tweetal vaste kombinatiemogelijkheden van 
deze tonen. Nu is het steeds slethts één van deze zes mogelijkheden die zich 
voordoet over beide syllaben van woorden van bet type CVCV of CVVCV 
tegelijk. Daarin hebben de vokalen van de eerste en de tweede lettergreep dus 
dezelide toonhoogle of ze vertonen een van de twee vaste kombinatiemogelijk-
heden in CVV. Deze generalisaties refereren daarmee aan de notie syllabe en 
aan een vast patroon van meerdere, hier twee, .syllaben. flit vaste patroon, de 
zogeheten voet, wordt in het Zu 'öasi eveneens gemotiveerd doordat daarin de 
eerste positie van de tweede syllabe slechts door Li, m, r, of n wordt ingenomen, 
een beperking dus die niet voor een enkele syllabe geldt (Nespor en Vogel ib.). 
De relevantie van de notie voet wordt eehter door sommige toonaangevende 
fonologen in twijfel getrokken. Zoveel te meer is bet van belang dat in sektie 
3.1. fonotaktische restrikties in het Stellingwerfs worden beschreven die 
eveneens in termen van zulke meersyllabige bouwsels moeten worden uitge-
drukt. 

Dat (ad b) de syllabe ook intern georganiseerd is, ni. in een konstituenten-
struktuur als hieronder weergegeven in (183) (d.i. het templaat voor de 
maximale syllabe in het Stellingwerfs), worth doorgaans beargumenteerd met 
bet gegeven dat de lettergreep op een met zijn struktuur samenhangende wijze 
bet domein van fonotaktische restrikties vormt. Zo zijn er in bet Nederlands 
meer beperkingen op de beginkluster, d.i. wat de kombinatiemogelijkheden in 
de 'onset' betreft, op de kern, op wat daar op volgt: de koda, en op de kombina-
tie van kern en koda (het 'rijm') dan op het samengaan van buy, onset en kern. 
De positie van genoemde ('universele') konstituenten binnen de lettergreep (S) 
is als in (183). 

(183) 

,onset' 

 

(I + konsfl([ + kons]) [+ son] ([+ son]) ([+ kons])  ([+ kons]) 

Daarin is geabstraheerd van bet appendix, ook syllabesuffix geheten, en 
eveneens van bet 'syllabeprefix'. Meer over deze 'fonologische affixen' vindt de 
lezer in sektie 3.5. Voor het ogenblik kan ermee worden volstaan te vermelden 
dat de eindreeks in (183) nog wordt voorafgegaan door een 'prefix' /s/ en 
gevolgd door een 'suffix' /tst/. Deze segmenten zijn alle optioneel. Afgezien 
van de linkerpositie in de kern is dus geen van de posities in de syllabe verpliebt 
opgevuld. flat het aantal segmentposities in de maximale syllabe van bet 
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Stellingwerfs groter is dan in overeenkomstige templaten van veel andere talen, 
zoals het Engels (vgl. bijv. Selkirk 1982a:344) wordt getoond in sektie 3.6. De 
universele beperkingen op het aantal segmenten in de syllabe die door sommi-
gen zijn voorgesteld, vormen de reden voor de argumentatie in die sektie. 

Het belang van de in (183) onderscheiden konstituenten voor de beschrij-
ving van fonotaktische restrikties wordt vrij algemeen onderschreven. Er zijn, 
zoals reeds werd opgemerkt, in het Nederlands meer beperkingen op de onset, 
op de kern, op de koda en op het rijm dan op bijv. het sainengaan van onset en 
kern, a! doen de observaties in onder meer Van der Hulst 1984:56 deze opvat-
ting minder absoluut zijn. Enkele belangrijke fonologische beperkingen op het 
rijm zijn de stelselinatige afwezigheid van de velaire nasaal na lange vokaal in 
het Nederlands, vgl. *tng  naast tong, tdaank naast dank en *bnk  naast 
bonk, en die van het segment /c:/ voor /r/ in het oostelijke Stellingwerfs (zie 
ook p.  107-108; de kombinatie /ex/ in overig Stellingwerfs korrespondeert 
steeds met /ur/ in oostelijk Stellingwerfs). 

In dli verband moet nog worden opgemerkt dat de konstituenten waaruit de 
syllabe is opgebouwd, afgezien van de kern, geen eigen label krijgen, omdat ze 
geen rol blljken te spelen in fonologische regels. Zo laten Nespor en Vogel 
1986:72-76 zien dat regels die met behuip van het label 'rijm' zijn geformuleerd 
ook in termen van de syllabe kunnen worden uitgedrukt. Zij kennen evenwel, 
nI. waar het fonotaktische restrikties betreft, het rijm zijn zelistandige rol toe 
als fonologische kategorie. Anderen, zoals Cements en Keyser 1983, vinden 
ook in dit geval het rijm geen relevante eenheid. Van der Hulst 1984:54 ex. 
echter trekt hun argumentatie in twijfel. Clements en Keyser 1983 zowel als 
Van der Hulst ib. handhaven evenwel met stelligheid de kategorie en dus het 
label syllabekern (voortaan K). Ook nit het hierna volgende zal blijken dat K 
een belangrijke kategorie is in de fonologische organisatie. Het al dan niet 
vertakken van deze konstituent blijkt bet kriterium voor de indeling van voeten; 
het 'zwak' of 'sterk' zijn van de syllabe wordt eveneens bepaald door deze 
kenmerken. Uit de (mor)fonologische regels (113), (114), en (120) in hoofdstuk 
2 bleek al, dat deze met gebruikmaking van de entiteit K eenvoudiger kunnen 
worden geformuleerd dan met behulp van alleen maar fonologische kenmerken 
van lineair geordende segmenten. 

Op de vraag of dan missehien toch ook rijm, onset en koda aparte labels 
verdienen wordt bier niet nader ingegaan. Wel moet een algemeen erkend 
nadeel van de afwijzing van zulke labels worden vermeld. Bij de uitdrukking van 
relevante fonotaktische restrikties moet in dat geval ni. de gehele syllabestruk-
tuur worden uitgedrukt; deze moet dus steeds worden 'herhaald'. 

Ter adstruktie van het belang van de lettergreep voor sommige fonologische 
regels tenslotte (ad c) wijs ik, behalve op het bekende proces van rekking in 
open lettergreep in bet Oudnederlands (Van der Hulst 1977:23), op het al even 
bekende proces van final devoicing (ib.; Kooij 1978) en op progressieve assimi-
latie in bet Stellingwerfs. Beschouw enerzijds [tknEmol '1k neem', [opntj] 
'opnieuW e.d., en anderzijds [sck} - fsckjjj 'zaak-zaken', [h3koJ - [h3kfl] 
'hok-hokken', [kako] - [karkifi 'kerk-kerken' en (klitisch) [opip] 'op een'. De 
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gedemonstreerde assiniilatie beperkt zich kennelijk tot de konfiguratie waarin 
de syllabegrens ligt voór de desbetreffende medeklinkers. Omdat ze gelegen is 
tussen de relevante segmenten, lokt de syllabegrens in [tkni:mI, [opntjl etc. 
geen progressieve nasaalaanpassing nit. 

Deze summiere illustratie van de relevantie van de syllabe voor de fonologie 
van de jaren tachtig is uiteraard niet bedoeld als een uitvoerige beschrijving van 
alle belangrijke onderdelen nit elke post-SPE-theorie met de syllabe als 
voorwerp van nader onderzoek. Voor het verkrijgen van een overzicht van de 
voornaamste ontwikkelingen die in een (vrij) recent verleden hebben plaatsge-
vonden zij dan ok verwezen naar Van der Hulst 1981 en 1984, Van der Hulst en 
Smith 1982 en 1985, Berendsen, Visch en Zonneveld 1984, Trommelen 1984 en 
naar Selkirk 1984. Wei vaR nu sne] duidelijk te maken waardoor de keuze van 
de in het vervoig van dit hoofdstuk te presenteren stof werd bepaaid. In de 
NGF, dat wil zeggen in Hooper 1976, worden nog geen syllabetemplaten met 
konstituenten als in (183) voorgesteld, en evenmin suprasyllabische betrekkin-
gen als tot uitdrukking komend in het gereleveerde artefakt voet. Wel wordt 
argunientatie geleverd voor de syllabegrens als kruciaal element bij de beschrij-
ving van fonotaktische restrikties en voor het gebruik ervan in fonologische 
regels. Hoewel de NGF, dit ook naar de mening van onder meer Nespor en 
Vogel 1986:61, met name door de publikatie van Hooper 1976 in aanzienlijke 
mate heeft bijgedragen aan de aanvaarding van de syllabe als belangrijke 
entiteit in de generatieve fonologie, moet deze theorie wat de bouw en de rol 
van die eenheid betreft thans grotendeels als achterhaald worden beschouwd. 
Een uitvoerige toetsing van de NGF terzake is dan ook niet relevant. 

Een alternatief voor een toetsing van de NGF op het punt van de syllabe-
struktuur: een uitgebreide test van de vele varianten van de niet-lineaire 
fonologie behoorde niet tot de aanvankelijke onderzoeksopzet (zie sektie 
0.1.0.1.) en was ook niet op korte tennijn te verwezenlijken. In plaats daarvan 
werden naast enkele nog steeds relevante onderdelen nit de NGF die betrek-
king hebben op de syllabe en het segment, een drietal belangwekkende voor-
stellen nit recente syllabetheorieen getoetst. De mogelijkheid deed zich immers 
voor, inniiddels verzameld materiaal nit her Stellingwerfs te benutten in 
taaltheoretische diskussies verwant aan de hier tot dusver gevoerde. 

Allereerst echter volgt (in sektie 3.1.) een hierarchische beschrijving van de 
syllabe in het Stellingwerfs, waaruit blijkt dat niet alleen de NGF maar ook 
recente syllabetheorieen tekort schieten in de behandeling van de fonologische 
sekwentiestrukturen doordat van één 'hoofd-syllabe wordt uitgegaan, en niet 
van meerdere syllabetypen die hun identiteit mede aan bun posities in de 
overige hierarchiseh-fonologische struktuur van voet en woord, d.w.z. van 
meersyllabige bouwsels, te danken hebben. De bespreking van dit bezwaar kan 
overigens beknopt worden gehouden, omdat de mogelijkheden die de hiërar-
chisch georganiseerde, niet-liniaire fonologie in principe ten aanzien van de 
'distributie' van sekwentiestrukuren biedt, al langer bekend zijn (vgl. Van der 
Hulst 1981:17 en elders; Selkirk 1980b en 1982b). Dat geldt echter hoofdzake-
lijk voor 'de' syllabe en in veel mindere mate voor de voet, zodat, het werd al 
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eerder opgemerkt, argumentatie voor deze konstituent in de fonologische 
struktuur gewenst blijft. Ms extra motivatie moge gelden dat de voet inmiddels 
met name in het gezaghebbende Selkirk 1984 weer is verworpen, eerdere 
opvattingen van deze auteur ten spijt. De accentpatronen die de voet motiveer-
den worden thans door een aparte module verantwoord: de metrical grid (ib.; 
Nespor en Vogel 1986:83). Ter uitdrukking van fonotaktische resfrikties evenwel 
achten Nespor en Vogel ib.:83-84 de voet zeer wel te handhaven. Bovendien 
heeft afwijzing ervan tot gevolg, zo zijn deze auteurs van mening, dat dit 
artefakt in eWe 'voetgevoelige regel' steeds opnieuw gedefmieerd moet worden, 
iii. in termen van speciale opeenvolgingen van syllaben. Dat brengt evenzovele 
gemiste generalisaties met zich mee. Merkwaardig genoeg betrekken Kager, 
Visch en Zonneveld 1987 dit argument niet in hun bespreking van eisen te 
stellen aan evidentie voor voeten. 

Laatstgenoemde auteurs konstateren bovendien in hun behandeling van 
woordklemtoon (ib.:200) dat wat her Nederlands betreft zogeheten 'grid-only'- 
theorieen nog niet in gepubliceerde analyses verschenen zijn, en sluiten deze 
daarom van behandeling nit. De genoemde module van de metrical grid hoort 
men echter in elke moderne fonologie aan te treffen, getuige onder meer 
Nespor en Vogel 1986:1,6 en Selkirk 1984:6 e.v., evenals een verantwoording 
van afzonderlijke lagen van gelijke fonologische eigenschappen die zich over 
meerdere segmenten uitstrekken. Ook van deze autosegmentele fonologische 
module is in de NGF nog geen sprake. (Zie voor een beknopte karakteristiek 
bijv. Van der Hulst 1981 en Van der Huist en Smith 1982.) 

Niet of nauwelijks opgemerkt in recente fonologische theorieën is een 
zwakte die de NGF zowel als eWe andere post-SOF-theorie aanldeeft: de 
moeilijkheid hoe te beslissen of er, bij gelijkheid met betrekking tot eenvoud in 
de beschrijving, sprake is van een positieve dan wel van een negatieve konditie 
op de syllabestruktuur. Dit elders niet onderkende probleem wordt besproken 
in sektie 3.2. In dezelfde sektie wordt aangetoond dat, in tegenstelling tot het 
NGF-uitgangspunt, fontaktische restrikties toch ook in niet onbelangrijke mate 
geformuleerd moeten worden in termen van morfemen dan wel meersytlabige 
bouwsels als de voet. Hooper 1976:190-191 aanvaardt woord- en morfeem-
strukturen echter slechts mondjesmaat. Als de kondities op sekwentiestruktuur 
moeten weergeven wat uitspreekbaar is in een taal, dan moeten ze principieel 
worden uitgedrukt in termen van de kleinst uitspreekbare eenheid, dus van de 
syllabe, zo redeneert zij (ib.:189). 

Terwijl de NGF de syllabe kenschetst als een fonologische eenheid bij 
uitstek, zijn het juist syllabestrukturen en andere fonologische eenheden die nit 
syllaben samengesteld zijn die in het Stelllngwerfs bet domein vormen van 
sommige niet-algemene fonologische regels (sektie 3.3.). In aansluiting op de 
presentatie van de bijbehorende alternanties wordt zelfs materiaal getoond dat 
setnantische motivatie van regeltoevoeging demonstreert. Daarmee is er sprake 
van een verandering die niet het morfo(no)logische gevolg is van een algemeen 
fonetisch-fonologisch proces. Voor beide in sektie 3.3. te bespreken artefakten 
is geen plaats in de NGF-regeltypologie, zodat deze moet worden afgewezen. 
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Eveneens los van de beschouwingen over de syllabe als fonologische eenheid in 
recente theorie8n, wordt de kleinste fonologische entiteit: het segment ter 
sprake gebracht. In direkte relatie tot de bouw van de syllabe als voorgesteld in 
Hooper's NGF staan nl. fonetisch-fonologische processen van versterking 
('strengthening') en verzwakking ('weakening') van segmenten. Een 'sterke' 
positie in de syllabe kan strengthening van het segment in die positie veroorza-
ken, een zwakke weakening. In sektie 3.4. nu wordt een segmentverandering in 
het Stellingwerfs besproken die niet kan worden verklaard door assimilatie. Er 
blijkt van een niet door de NGF voorspeld type strengthening sprake te zijn. 
Eovendien vindt er in het desbetreffende geval absolute neutralisatie plaats, 
waarmee het belangrijkste NGF-artefakt, de TGC, wordt gefalsifleerd. 

In de laatste drie sekties van dit hoofdstuk vindt, opnieuw hoofdzakelijk aan 
de hand van materiaal nit het Stellingwerfs, de toetsing plaats van enkele 
essentiele voorstellen nit recente niet-lineaire benaderingen. Dit betreft a) de 
vraag naar het voorkomen van ambisyllabiciteit c.q. geminaten in Stellingwerfs 
en Nederlands (sektie 3.5.), b) de bouw van het rijm (sektie 3.6.) en c) een 
recent voorstel voor een fonologische parameter voor schwa-insertie (sektie 
3.7.). 

3.1. Templaten voor bet Stellingwerfs 

In haar negende hoofdstuk: 'Constraints on Phonological Structure' beargu-
menteert Hooper 1976 dat de syllabe de basiseenheid is (p. 186 e.v.) in termen 
waarvan sekwentiestruktuurkondities moeten worden beschreven. Al kunnen, 
geeft zij toe (p.  190-191), talen soms kondities op de woord- en/of morfeem-
struktuur hebben, wanneer de beperkingen op de sekwentiestruktuur datgene 
moeten representeren wat uitspreekbaar is in een taal, dan dienen ze te worden 
geformuleerd in termen van de kleinst uitspreekbare eenheid (p.  189). 

Zoals ook in Devine en Stephens 1980:61 al is opgemerkt, is in veel talen de 
maximum lengte van de onset woordiniticel groter dan in inlautpositie. (Onge-
twijfeld is er, bijv. in geval van samenstefling en afleiding, nuancering aan te 
brengen in deze uitspraak.) De kondities op de bouw van lettergrepen in een 
taal blijken dus samen te hangen met deposities die deze eenheden ten opzichte 
van elkaar innenien. Zo komen in het Stellingwerfs /z/ en /v/ (of de opper-
vlaktevariant [M], vgl. p. 223 e.v.) niet voor aan het begin van een 'sterke' (zie 
hierna) maar slechts aan dat van een 'zwakke' syllabe, echter alleén indien deze 
direkt wordt voorafgegaan door een sterke lettergreep. Anders gezegd: /z/ en 
/v/ komen voor in inlaut dan wet klitisch, direkt ná sterke lettergreep en vOOr 
schwa of syllabedragende konsonant, elders niet. Vgl. (184), waarin die posities 
en de (stemhebbende) /z/ en /v/ (fonetisch vaak: [MI) vertegenwoordigd zijn 
in de linkerkolom. Getuige de rechterkoTom komen /z/ en /v/ niet voor in 
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an!aut (klisis buiten beschouwing gelaten) en in in!aut direkt na zwakke syllabe, 
echter wel hun stemloze tegenhangers. 

(184) 	[du:rnal 'duf [fckal 'vaak' 
[hcMf] 'haver' Lfokd3iI 'vakantie' 
[dy.Mj} 'duivel' Lsobinl 'ze zijn' 
[ku:zaj 'Ides' bosF.nl 'ze zien' 
[sl:nzaj 'zien ze' [qos,stçsJ 'gezusters' 
fsb:zmcirJ 'sla ze maar' [bMrizJ 'bevriezen' 

Op vergelijkbare wijze wordt van het Nederlands aangenomen dat de 'super-
zware' lettergreep alleen woordfmaal voorkomt, vgl. bijv. raam vs. tçyjpo, 
waarnaast geen woorden van het type 	voorkomen (een en ander 
afgezien van de gevallen waarin van interne morfeemgrenzen sprake is). De 
'gewone' zware syllabe daarentegen, d.w.z. die uitgaand op korte vokaal plus 
konsonant (VC) of op lange vokaal (VV) bevindt zich al dan niet aan het 
woordeinde en al dan niet voor een morfeemgrens. Men vergelijke voor 
uitvoerige uiteenzettingen Van der Hulst 1984-1985:324, Trommelen 1984:121 
e.v., Booij 1984:215 en mijn sektie 3.6. 

De NGF voorziet wat de weergave van dit soort fonotaktische beperkingen 
betreft niet in een adekwaat beschrijvingskader. Er is in deze theorie sprake van 
één 'eenheid': 'de' syllabe, die, afgezien van uits!uitend in positieve kondities 
geformuleerde taalspecifieke beperkingen, geste!d is in termen van één 
universele struktuur waarin de vokaalkern omgeven wordt door andere 
segmenten waarvan de sonoriteit afneemt al naar gelang ze verder verwijderd 
zijn van de kern, dat wil zeggen door andere segmenten van de kern gescheiden 
(kunnen) zijn. Kondities die luisteren naar het type syllabe, zoa!s de moge!ijke 
afwezigheid van een vokaal in de kern (vgl. bijv. Ste!lingwerfs [hy:z 'huizen' 
[h3kfl] 'hokken') zijn, als opgemerkt, in de NGF niet aan de orde. Weliswaar 
zou een positieve konditie van het type $C[C, + son]C2$ ($ = syliabegrens) deze 
funktie kunnen uitoefenen, ter verantwoording van sy!Laben met een letter-
greepdragende konsonant, maar dan moet nog steeds de distributie van dii type 
.syllabe ten opzichte van onder meer de syllabe met vokaalkern worden beschre-
yen. Dat is noodzake!ijk aileen al gegeven het feit dat syllaben met een sonoran-
te konsonant als kern niet zelistandig voorkomen. In de NGF zijn echter voor 
zulke distributionele eigenschappen geen voorzieningen getroffen. 

Hierarchische benaderingen van de fono!ogie als die gepresenteerd in Selkirk 
19813a, b en 1982a en in Nespor en Vogel 1986 bieden de mogehjkheid de 
sekwentiestruktuurkondities die van het type lettergreep afhangen, en de 
distributie van de typen syllabe, te verantwoorden. Direkt relevant voor zo'n 
uitbreiding van 'de' generatieve fonologische theorie blijken de Stellingwerfse 
voet- annex syllabestrukturen te zijn. Ze worden hieronder getoond in (185)-
(187) en nader toegelicht met behuip van voorbeeldmateriaal. (In deze templa- 
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ten staat F voor voet, d.i. een óón- of meersyllabig bouwsel met vast accentpa-
troon.) Net Stellingwerfs beschikt kennelijk over thie voettypen inklusief de 
bijbehorende syllabestrukturen: a) een 'zelfstandige' syllabe, d.w.z. een syllabe 
die kan voorkomen zonder een vaste fonologische ecnbeid met andere letter-
grepen te vormen, op p. 232 gegeven in (183), op p. 239 slechts beperkt her-
haald maar van het voetlabel voorzien in (185); b) een vaste struktuur, vgl. 
(186), van een zwakke syllabe en een sterke (in theorieen als die van Selkirk 
1980b:564 zijn 'onbeklemtoonde' lettergrepen bij afspraak 'zwak', de overige 
sterk); c) de kombinatie genoemd onder b) maar flu ter rechterzijde vergezeld 
van een onbeklemtoonde, dus zwakke syllabe, vgl. (187) op p.  240. Getuige 
woorden als [bukwzjtj en Ebukwzjtoj 'boekweit' kunnen meerdere syllaben 
binnen de morfosyntaktiscbe eenbeid van bet woord zelfstandige voeten 
vormen. Prominentieverhoudingen tussen mike voeten onderling en de 
kombinatiemogelijkheden ervan worden bier niet aan de orde gesteld. Wel 
blijkt een verderop te bespreken meersyllabig bouwsel dat op bet eerste gezicht, 
gezien de blootgelegde fonotaktiscbe restrikties, eveneens een voettype lijkt te 
vertegenwoordigen, te moeten worden ontmaskerd als de kombinatie van een 
niet-beklemtoonde voet en tenminste 66n volgende. Daarbij wordt evidentie 
gegeven voor het bestaan van bet zogeheten fonologisch woord. 

Dc toekenning van bet label z geschiedt, zoals werd opgemerkt, op grond 
van bet onbeklemtoond zijn van de desbetreffende lettergreep. In de theorie 
van Van der Hulst 1984 (deels naar Hyman 1983) wordt de s/z -labeling 
voorspeld en dus overbodig gemaakt door de konstituentenstruktuur van de 
syllabe in samenspel met bet 'gewicht' van die fonologische eenbeid. Om 
redenen van beperking is St geprobeerd de desbetreffende 'zwaartetheorie' 
op bet Stellingwerfs te enten. Zo'n onderneming immers zou moeten worden 
aangevangen met een specifieke toetsing en vervolgens zou een uitvoerige 
beschrijving moeten worden geleverd. Wel blijkt in het volgende gebruik 
gemaakt te kunnen worden van de hoofdkonstituentenstruktuur van de syllabe 
A la Van der Hulst 1984, wat de s/z -labeling, in veel fonologische literatuur nog 
steeds gehandhaafd, overtollig maakt, ook in bet Stellingwerfs. De konsti-
tuentenstruktuur - die tocli al moet worden bescbreven ten behoeve van de 
fonotaktische restrikties, en, wat de kern betreft ook ten behoeve van fonologi-
sche regels, zie p. 233 - blijkt toereikend te zijn voor het onderscheiden van de 
verschillende voettypen. 

De kondities op de bouw van de syllabe in bet Stellingwerfs kunnen door 
middel van (185)-(187) worden weergegeven, dat wil dus zeggen naar gelang 
van de positie in meersyllabige bouwsels. Met name de bouw van de zwakke 
syllabe vraagt om een beschrijving met bebulp van voeten, als gehanteerd door 
Selkirk, zij het dat, op grond van argumentatie in Nespor en Vogel 1986:84-90, 
gekozen is voor een n-aire vertakking in plaats van voor een binaire. Terecbt nl. 
is bun redenering dat de voetstruktuur geen nadere prominentieverhouding 
tussen de zwakke syllaben onderling boeft te geven, terwijl knopen tussen voet 
en syllabe ongewenst zijn. Ze hebben immers geen eigen funktie en ze vormen 
de enige knopen in de fonologische struktuur die geen label dragen. Nespor 



1983 attendeerde reeds op het ongewenste van laatstgenoeznde eigenscbap bij 
vergelijking met de strukturen voortgebracht door de X-bar-theorie, waarin 
labeling en konstituentschap samengaan. Bovendien blijkt een fl-abe struktuur 
van de voet konsistent te zijn met die van de overige prosodische eenheden 
(Nespor en Vogel ib.). Het 'poneren' van de templaten (185)-(187) komt neer 
op een noodzakelijke inperking van mogelijke in- en externe syllabestrukturen 
in her Stellingwerfs door het aannemen van dñe (maar ook niet meer) van 
zulke positieve kondities. De boomstrukturen van de syllaben in deze struktu-
ren reflekteren de innerlijke sainenhang. Verdere inperkingen in de vorm van 
aanvullende negatieve kondities worden in dit hoofdstuk slechts behandeld voor 
zover zij licht werpen op de theorie van de NGF of op andere kwesties aange-
kondigd in sektie 3.0. 

De onderlinge konthinauiemogelijkiieden van segmenten worden in (185)-(187) 
formeel weergegeven volgens de traditie van de generatieve fonologie. Met 
deze templaten wordt, zoals aangekondigd, getoond dat niet met een algemeen 
templaat voor 'de' syllabe kan worden volstaan, dat fonologische restrikties 
samenhangen met het type syllabe en de positie ervan in de voet, en dat de 
distributie van de verschillende typen eveneens bepaald wordt met behuip van 
defonologische eenheid voet. De omschrijving woordintern blijkt niet voldoende 
te zijn. Zo lcomt, afhankelijk van het type zwakke syllabe, bet ontbreken van een 
onset voor, vgl. (187) en de bespreking daarvan. Opgemerkt zij (nogmaals) dat 
de NGF in deze problematiek niet voorziet, en dat in recente syllabetheorieen 
aan een en ander weinig aandacht wordt besteed. Daarin wordt bovendien van 
één syllabetemplaat uitgegaan. Voordat aan de aangekondigde templaten een 
bespreking wordt gewijd, worden ze her nu eerst weergegeven onder (185)-
(187). 

(185) ç 
S 

(186) F 

sz 

(-konsj) (~kons) (+ icons) 	 (-stem) 	(-son) 
r+achter 

Lt!:1 	
+kor 

} 
son] 
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(187) 

5s 

fcl[[+Achterl 
[-son] + gem 

-rond 

F C1 
+son 	 0 

L-nas 

C 
+ son 
+ nas 

[+korl 
L +nas  -J 

[+achter r+konsl 
+gem 	L+nas -j 

L -rond j 

In het eerste templaat: (185), vg!. voor de interne struktuur dus (183), is elke 
syllabe vervat die ecu vokaal in de kern heeft. Het betreft dus syllaben a1 [ntJ 
'nee' en [ho:lt] 'hout', alle syllaben in woorden als Ea'WnI 'aluft',['brAl3ft] 
'bruiloft', [pam'pi:oç] 'papier', f'danikaj (in: 'Dannika-kadoshop' in Oosterwol-
de), ['a:frikcij 'Afrika', de eerste en de laatste syllabe in woorden als ['elgobra] 
'algebra', en de in allegrospraak optredende vormen als [se] 'zeg' (Uk: /scy/), 
[to] 'toch' (uit /toy/), [Mc] 'wel' (nit [MCI]). Monosyllabische woorden met 
schwa (als [do] 'de (!idw.)') zijn niet uitgesloten van dit voettype. 

Ook korte vokalen komen dus in het Stellingwerfs, zij het niet op grote 
schaal, aan het eind van een woord voor (zie hierover ook sektie 3.5.). De korte 
vokaal in open syllabe kent woordintern dezelfde ruime distributie als een lange 
vokaal. De volgmedeklinkers spelen geen rol terzake, zij het dat het aantal 
posities van het rijm, afgezien nog van het appendix (zie voor deze notie sektie 
3.6.), woordintern beperkter is dan in eindpositie (ib.). In beide geval!en is er 
eehter sprake van édn segmentpositie meer dan in het Nederlands. Op deze 
kwestie wordt nader ingegaan in sektie 3.6., waar o.m. blijkt dat woordfinaal 
Ware' lettergrepen van het type [sta:çk] 'sterk', [a:rf} 'er? en [bcx] 'berg' 
kunnen voorkomen. Ms gevoig echter van de genoemde woordinterne beper-
kingen komen gefmgeerde, ongelede woorden van het type *Iho:ltki] en 
*[ka:mpfa] in werkelijkheid niet voor. Waar ter uitdrukking van dit distributio-
nele feit een fonotaktische restriktie op het morfeem kan worden aangenomen 
die de positie in het woord uitdrukt dan wel een restriktie die afhanke!ijk wordt 
geste!d van de morfeemgrenzen binnen het woord, is dat niet mogelljk in geval 
van de voorstellen (186) en (187) voor bepaalde temp!aten. (N.B.: Booij 1984: 
215 suggereert terloops een morfeemstruktuurkonditie ter voorkoming van 
ongewenste woordinterne rijmen als in *tpo,  om vervo!gens maximale 
rijmstrukturen van het type oor, aar als een konditie op de syllabe in het alge-
nzeen te beschouwen i.v.m. materiaal als oorlog, oorzaak.) In die voorstellen is 
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het rd. zo - als aangekondigd - dat de positie van de verschi!lende syilabetypen 
amangt van die van andere syllaben en wel zodanig dat bepalingen als woordini-
tiee! en 'in inlaut' ontoereikend zijn. Afhankeijk ook van de bedoelde posities is 
de hoofdkonstituentenstruktuur versehil!end. Zou men uitgaan van lineaire 
restrikties op morfemen, dan worden belangrijke generalisaties gemist, terwiji 
het overduidelijke fonologische karakter van de beperkingen wordt miskend. 

Men beschouwe flu eerst (186). De eerste syllabe kan een open piaats 
hebben, ni. als de (eerste positie in de) kern wordt ingenomen door een korte 
vokaal. Afgezien van het als gehee! als [-son, +korl gekenmerkte syllabesuffix 
(zie voor een duiding van dit fenomeen sektie 3.6.) kennen de zwakke syllaben 
in het Stellingwerfs hoogstens een obstruent na de kern (vg!. bijv. Imnox} 
'menig'). De zwakke syllabe in (186) vertakt zich niet in haar kern, vgl. [i:zr] 
'ijzer', [lä:mp] 'lamp', fbcdkoJ 'balk', [Qpl]  'appel', [dulqjj 'doeken', jloprpj 
'lappen' en [skt:pç] 'scheper'. Nadere invuiling van het syilabesuffix treedt op in 
geval van bijv. [li:pj-t(s)] 'silnimerd(s)' (nogmaals: zie voor de status van het 
zogeheten appendix ook sektie 3.6.). De konditie op de onset van de tweede 
syllabe in (186) houdt in dat deze positie in de struktuur slechts door é6n 
konsonant - waartoe ook /sk/, /sp/ en /st/ kunnen worden gerekend, vgl. bijv. 
Huisman 1970 en Van der Huist z.j. - wordt opgevuld. Over een vertakkende 
kern beschikt kenneijk slechts s, niet sz,118  

Een zeer interessant templaat, en wel vanwege de nog sterkere beperkingen 
op de meest rechtse, zwakke syllabe, is (187). Daarin heeft de linker s geen 
koda c.q. sy!labesuffix. Het toponiem [opiska]  'Appelscha' en woorden als 
[mcstrsko] 'echtgenote van onderwijzer', [menxtj 'te!bare hoeveelheid' en 
[bru:nago] 'brandstof illustreren het hoogste nivo. De lezing van her middeiste 
nivo verantwoordt woorden van het type [didjQ] 'huppelen, dartelend lopen 
(als) van kind', [dowJ} 'treuze!en, niet doelgericht bezig zijn' en [kiprv] 'fel 
tintelen door kou'. De onderste sublezing houdt in dat op de sy!labedragende 
nasaal in de linker s de segmentkombinatie /n/ vo!gt, vgl. [b3m3:pm5nl (vs. 
[mo:prp] 'wapen'), [stt:ocn5nl 'staren' (vs. fpuori] 'peren'), [mttsA:brp.n] 'met 
z'n zevenen' (naast [st:bzp] 'zeven') en [ytrukijnJ 'uitrekenen' (naast ftkrck11ytj 
'ik reken ilk'). Wei komen vrij algemeen naast fhAp] en [didJi] voor de 
varianten [hApn] 'huppelen' en [didn] 'huppelen, dartelend lopen'. T.b.v. de 
desbetreffende idiolekten moet aan -nas nog -lat worden toegevoegd, en C, 
+son, +nas moet worden vervangen door C, +son, [-i-nas, +lat). Uitgesloten 
echter zijn *[hapohij  en  *[didoln1.119  De konditie *on  op de kern in de 
zwakke syllabe in (186) geldt dus niet voor de tweede zwakke syllabe in (187). 

Een andere bijzonderheid van (187) is dat wanneer de kern van de tweede 
zwakke syllabe nit /çi/ bestaat, deze niet syllabemntern wordt voorafgegaan door 
een andere konsonant, vgl. [kox] '(herhaald) kuchen', [mctrcil 'bet vee water 
geven', fboksfçij 'sjokkend lopen', [mcjstnJ 'veel naar de huisarts gaan in 
verband met ziekte'. De meest rechtse zwakke syllabe in (187) kan dus zonder 
onset beginnen. Dat kan overigens bij zwakke syllaben alleen wanneer het gaat 
orn het lidwoord [n} 'een', vgl. fm3rqflJ 'een morgen', [5nhys] 'een huis'. 
Andere ooste!ijke dialekten kennen, n!. bij deelwoordvorming, het prefix /a/. 
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De voettemplaten (185), (186) en (187) zijn in een fonologische theorie over 
het Stellingwerfs blijkbaar nodig, om kondities als besproken weer te geven. 
Het gaat hier dus duidelijk niet om fonologische regels; er is immers geen 
sprake van alternanten, maar van fonologische restrikties. Ook (188) drukt een 
restriktie nit. Toch moet deze struktuur niet als voet worden opgevat: (188) is 
geen samenstel van 'alleen maar syllaben', rd. omdat de laatste konsonant van 
de eerste syllabe niet, zoals het bekende Maximal Onset Principle verlangt, de 
eerste positie van de volgende syllabe opvult als een vokaal volgt. Nu hoeft dit, 
getuige het hierboven gereleveerde materiaal, strikE genomen misschien ook 
niet te worden verwacht. In [bokslcil, [didjI e.d. heeft de laatste syllabe ook 
geen onset, de voorafgaande konsonant ten spijt. In het onderhavige geval 
echter bestaat de kern nit schwa of uit /f/,  afhankelijk van het volgende seg-
ment. De schwa zou met name kunnen optreden als /r/ door hersyllabifikatie 
de onset voor een volgende vokaal zou gaan vormen. Dat laatste gebeurt echter 
niet. Voorafgaand aan een bespreking van de konsekwenties wordt (188) 
gepresenteerd en vervolgens geillustreerd met voorbeeldmateriaal in (189). 

(188) 	 F 

sz  
/S<— 

ss  

[+kons]+son V 
+kor fl+son 
nas 

Ilat 
[-stem 

c 
-kont 

I kor 

1+sonl 
L +stemj 

I

+achterl 
+mid 
r  elders 

(189)a (voorste zwakke syllabe met alleen /r/ in het rijm) 
[fçcoç] 'veranderen' 
Ifchcl] 'verhaal' 

b (voorste zwakke syllabe met schwa i.p.v. In in het rijm) 
[fopr3:0t9J 'zich verpraten' 
[jofosiw] 'zich vergissen' 
Ifoko:pxpl 'verkopen' 
[boko:pl '(Olde)Berkoop (plaatsnaam)' 
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[fçtcl] en [ftcl1 'vertellen' 
[bft3:l] en Fboto:lI 'brutaal' 
[fçdruq] en ffodruqJ 'verdragen' 
ffftno'MuortJ en [forino'Muort] 'vervallen' 
[fçlcortj en [foJrt] 'verleerd' 
FfrnL:I en ffni:m:I 'vernemen' 
[fmcqi] en [fmcgJ 'vermageren' 

De kern van de voorste zwakke syllabe blijkt dus te bestaan Of uit /r/ Of uit 
schwa: het eerste segment treedt verplicht op voor vokaal en /h/, en optioneel 
voor de overige sonoranten en /t,d/. Deze eigenaardigheid is beperkt tot het 
templaat (188), vgl. nL (190), in welk materiaal fr/ niet - zoals in (189)b - 
verdwijnt, ondanks het crop volgende segment met de fonologische kenmerken 
aangeduid met 'elders' in (188). 

(190) [dagbutçkôn] '...dat ik beter kon' 
[skupçpit] 'scheper Piet' 
[hi.prt], *EhtpotI 'bep. fluitje gemaakt van takje van lijsterbes' 
fma1tJ, *[malt1  'mallerd' 

Evenals in geval van samenstelling in het Nederlands, vgl. immers (naar Nespor 
en Vogel 1986:137) lood-spet versus het niet te hersyllabificeren loods-pet, en bij 
prefigering in dezelfde taal: vgl. [ont]5[erven] en [verj5fedelen]  versus 
[terveni en *[vejslredelen]  kan syllabifikatie, naar Booij 1983 en Van der }Iulst 
1984, als test dienen om vast te stellen of prefixen ook in het Stellingwerfs 
aparte 'fonologische woorden' vormen. Syllaben van een en dezelfde voet horen 
ni. nooit tot verschillende fonologische woorden (Nespor en Vogel 1986:109). 
De informanten zeggen inderdaad Ifrcori,1, Ifrcr1 of  ffra:ndr9l 'veranderen' 
in plaats van [forä:ndi] etc. In het laatste, ongrammatikale geval zou er dus 
van hersyllabifikatie sprake zijn. Die zou, zoals opgemerkt, in principe heel 
goed op kunnen treden; de syllabekern zou door schwa kunnen worden gevuld 
als in de vormen onder (189)b. Omdat het morfeem I fr]/[forl toch kennelijk 
niet vatbaar is voor hersyllabifikatie, als gevoig waarvan de laatste konsonant 
van de voorafgaande syllabe (het prefix) niet de onset vormt van de volgende 
syllabe zoals dat bij andere zwakke lettergrepen verenigd in voeten als (186) en 
(187) het geval is, mag de restriktie die (189) verantwoordt niet met behuip van 
een voettemplaat (188) worden uitgedrukt. Ze betreft een fonologische regel 
die aan de grens van bet fonologische woord werkt. 

Gelet op het materiaal in (190) kan het prefix niet in fonologische zin 
overeenkomen met de tweede syllabe van een voet. Iloewel er sprake is van een 
morfeem (korresponderend met Nederlands veT-), moeten toch de fonologische 
aard van het verschijnsel en de syllabetypologisehe kontekst worden onderkend: 
alleen hier, in deze positie ondergaat dit type zwakke syllabe de desbetreffende 
regel. Net  is denkbaar dat men zou willen voihouden dat het hier niet om een 
zuiver fonologische entiteit gaat (het fonologisch woord), maar om restrikties 
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op bet morfee,n /for/- 'ver-'. Materiaal nit Nijeholtpa als [fdA:oro1 'voor de 
deur' en [ffMi:l1  'fluweel' nit [flymii] wijst erop dat dat toch niet bet geval is. Het 
felt dat bet niet gaat om morfeemstruktuurlcondities onderstreept enerzljds de 
opvatting van de NGF dat de syllabe de eenheid is voor de bescbrijving van 
sekwentiebeperkingen, anderzijds ecbter blijkt een aanvulling met templaten 
als boven gegeven onder (185)-(187) noodzakelijk, evenals een notie 'fonolo-
gisch woord' waarnaar een regel moet verwijzen die het materiaal in (189) dient 
te verantwoorden. Bovendien kan men, zoals eerder al werd aangegeven, vgl. 
bijv. Booij 1981b:365-370, evenmin ontkomen aan bepaalde kondities die 
worden geregardeerd door de morfologische struktuur van het woord. 

De fonologische hnplikaties in de templaten (186)-(187) echter Icunnen niet 
athanlcelijk gesteld worden van de morfologisehe struktuur van het woord: de 
klankstruktuur - ook van de hoofdkonstituenten inzake hun vertaicking - is 
afhankelijk van her karakter van het rijm van de aangrenzende lettergreep. Ook 
de konditie dat /v/ en /z/ in onsetpositie slechts aan het begin van een zwakke 
syllabe voorkomen die direkt wordt voorafgegaan door een sterke is alleen met 
behulp van een fonologiseb templaat als weergegeven in (186) adekwaat nit te 
drukken. &n morfeemstruktuurkonditie op bet woord generaliseert niet over 
klitische formaties als [duzo] 'toen ze' en brengt daarmee kennelijk niet tot 
uitdrnkking waar het bier feitelijk om gaat: ii!. om restrikties die samenhangen 
met vaste opeenvolgingen van syllabetypen. Zo ontstaan dus bij klisis nieuwe 
voeten, eenheden in dat geval anders want groter dan het woord, die geheel aan 
de desbetreffende syllabeeisen voldoen. Vgl. [tkmd1apj] '1k wil een appel', 
[tkhczosl:n] '1k heb ze gezien'. Het voettemplaat (186) maakt hier dat [VI 
optreedt (i.p.v. [in]), dus 'over woordgrenzen been'. Kennelljk gaat bet in dezen 
om kondities op meer dan alleen de woordstruktuur. Ook waar /z/ klitisch 
optreedt in plaats van /s/ (vgl. ook (184), p.  237) betreft het, zoals eerder 
aangegeven werd, een voorkomen gebonden aan voetstruktuur (186). Eveneens 
voetgebonden is bet verschijnsel dat de lege onset alleen in de tweede syllabe 
van (187) kan voorkomen. 

Terecht dus werd voor het Steliingwerfs een beschrijvingslcader als dat van 
Selkirk 1980a, b en 1982 gekozen. De generatieve effekten van een voettem-
plaat als (186) blijken zich nit te strekken tot en met de klltische groep. (Meer 
over de eigenschappen van dit domein vindt men in Nespor en Vogel 1986:145-
163.) 

Zoals bier eerder werd opgemerkt gaan de meeste fonologen nit van het 
bestaan van één syllabetemplaat, waarop een aantal nader specificerende 
syllabestruktuurkondities betrekking bebben. Daarom kritiseert Van der Huist 
1984:122 Trommelen 1984; zij gaat '1!. van twee syllabetemplaten in het Neder-
lands nit, al zijn die dan met bebulp van een handige notatiewijze tot één 
samengevat. Indien, aldus Van der Hulst, de noodzaak van bet tegendeel niet is 
bewezen, moet men s!echts van één syllabetemplaat uitgaan. Dat is immers de 
eenvoudigste positie (ib.). De templaten in (185)-(187) nu laten zien dat bet, 
voor bet Stellingwerfs althans, te verkiezen is van meer dan één templaat nit te 
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gaan. Dc zwakke syllaben immers komen slechts in vaste samenhang met een of 
meer andere, minder gereduceerde syllaben voor. Ze zijn niet 'afhankeijk van 
zicbzelf - dat immers veronderstelt de aanname van éên templaat - maar van 
een andere lettergreep, dus van bet samengaan met een ander type. Bij een 
keuze voor slechts één (hoofd)syllabetemplaat moet daarin andere informatie 
dan die bestaande nit segmenten, kenmerkspecifikaties en labels van konstitu-
enten worden opgenomen, namelijk informatie die verantwoordt in samenhang 
met welke andere lettergrepen/voeten de variant optreedt. Zulke inforinatie 
betreft echter niet de bouw van de syllabe zelf. Wie de bouw van 'de' syllabe wil 
weergeven dient eerst de hoofdvormen daarvan op te sporen om vervolgens hun 
exakte onderlinge samenhang vast te stelien. 

Een met name door zijn eenvoud interessant model in dezen laat zich 
opsteilen aan de hand van Van der Hulst 1984:109 e.v., die ni. de lettergrepen in 
in het Nederlands indeelt op grond van onder meer hun rijmstruktuur. Het 
Nederlands kent z.i. syllaben met een vertakkende kern (dus:: kart, kat, kaa, 
met een niet-vertakkende kern (): bijv. bezem, en met vertakkend rijm (n): 
vgl. raam, raaf (ib.: 125). De voetstrukturen in bet Stellingwerfs kunnen nu in 
vergelijking met (185)-(187) zeer eenvoudig worden weergegeven, als in (191): 

(191)a 	K 	 [fu] 'vee', [pfim'pi:] 'papier' 

b. K K 
A 	 IhD:koI 'haak', [kl3ko] 'klok', flotv] 'loten' 

C. K 	K 	K 	[apisko] 'Appelscba', jmnaxto] 'menigte, A I I 	
hoeveelheid' 

De verwerping die in sektie 3.5. zal volgen van een beschrijving met onder-
liggende geminaten in bijv. [Ink] 'hok', [kl3koj 'kiok' impliceert het bestaan van 
korte vokalen in 'open lettergreep'. Er moet daarbij gedacht worden aan een 
lege rechterplaats in de kern van de eerste syllabe van bijv. [kbko] 'klok', zodat 
aan het koncept van een vertakkende kern kan worden vastgehouden. Dat is 
nodig, omdat het niet-vertakkende alternatief de schwa of een syllabedragende 
konsonant kan oproepen, als in de zwakke syllaben van het materiaal in (191)b 
en c. In 'gesloten lettergreep', vgl. bijv. fpdmpi:oç] in (191)a. vult /m/ deze 
plaats op. Bij paren als [dam] - [dämoxln] 'dam-dammetje' is herstrukturering 
aktief: de /u/ komt in een open syllabe te staan en heeft dos als rechterzuster-
konstituent js. De konsonant /m/ is onset van de volgende syllabe geworden. 

De mora-theorie a la Van der Hulst 1984 kan geen betere handreiking 
bieden om bet verschil tussen syllabe met korte vokaal en met schwa te be-
schrijven. De 'open syllabe' bevat in deze theorie één zogeheten mora, d.i. een 
eenheid van lettergreepgewicht. De eerste vokaal plus de eventueel voorafgaan-
de onset vormen nl. óón mora, terwijl een eventuele tweede mora wordt 
gevormd door de overige segmenten. Dat wil zeggen, voor zover er geen tweede 
vokaal in het geding is: die vormt nI. een zelfstandige mora. De 'onbeklemtoon-
de lettergreep' echter vormt, net als de open syllabe, Un mora. Vergelijk voor 

-245- 



een illustratie her volgende materiaal, waarin met onderstreping steeds een 
mora is aangegeven: 1h2(ko)]  'hok', [j(tçi)] 'loten', [(stuor1)] 'staren' (één 
mora), ['hur(barga)] 'herberg' (twee mora's) en [itrn] 'raam' (drie mora's). 
Wel laat de mora binnen de voet zich in (192) adekwaat samenvatten, ook in 
vergelijking met de ineenschuiving van (191) in (193), maar uit (193) leest men 
de voetstruktuur af, tilt (192) niet (in subskript is het minimum, in superskript 
het maximum aan eenheden vermeld). 

(192) m5  

(193) K 	K2 

10 

Net is natuurlijk duidelijk dat de door fonologische waarden uitgedrukte 
restrikties in (186)-(187) niet tot uitdrukking komen in (191)-(193). Zo zijn de 
wel zeer beperkte mogelijkheden van de meest recluse K in (187) niet terug te 
vinden in (191)c. Ben willekeurige keuze van een eentakkige kernstruktuur uit 
een templaat als (187) zou tot een ongrammatikale zwakke syllabe kunnen 
leiden, zoals, in de positie direkt rechts van een sterke syllabe, een zwakke 
syllabe met schwa als syllabekern en een /n/ in de koda. 

Anders dan Van der Hulst 1984:108 voor het Nederlands voorstelt met 
betrekking tot de syllaben met schwa in die taal, kunnen de twee zwakke 
syllaben in her Stellingwerfs uit (186) en (187) niet elk worden geidentificeerd 
alleen door een niet-vertakkende kern. De verschillende typen Iettergreep zijn 
this niet zozeet af te leiden uit de hoofdkonstituentenstruktuur van de voettem-
platen. Van der Hulst 1984:109 merkt terecht op, dat de syllabe-interne 
struktuur volgens metrische theorieen (dus als de her gehanteerde van Selkirk) 
en de mora-theorie het mogelijk maakt onderscheid te maken tussen kiassen 
van syllaben die verschillend gedrag aan de dag leggen met betrekking tot 
klemtoontoekenning. De lettergreeptypen bleken echter alleen goed te be-
schrijven met gebruikmaking van de struktuur Ls.m. bepaalde fonologische 
specifikaties van de knopen in die struktuur. 

3.2. Over enkele specifieke restrikties op uitspreekbaar-
heid 

In deze sektie passeren enkele specifieke sekwentiestruktuurkondities de revue 
die in de theorie van de NGF niet adekwaat worden of kunnen worden behan-
deld. Sekwentiestruktuurkondities drukken in geval van positieve kondities uit, 
welke opeenvolgingen van segmenten in een bepaalde taal 'uitspreekbaar' zijn, 
en in geval van negatieve kondities, welke opeenvolgingen in die taal niet 
voorkornen. Een bijzondere vorm van de positieve konditie is de zogeheten if- 
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then-konditie. Deze wordt door Hooper 1976:191 e.v. verworpen. Zij redeneert 
dat in een aantal gevallen, bijv. dat van de syllabe bestaande uit een konsonant 
en een vokaal, moeilljk van een if-then-konditie gesproken kan worden. Fea-
turewaarden van de konsonant zijn immers voorspelbaar op grond van die van 
de vokaal, en andersom. Zij vermijdt met deze uitschakeling van de if-then-
konditie bet zogeheten probleem van de direktionaliteit. Daarom worden dan 
ook (ib.:194) sekwentiestruktuurkondities prineipieel onderseheiden van 
assimilatieregels. Maar de eenheid van assimilatieregels en sekwentiestruktuur-
kondities wordt door Hooper echter juist benadrukt als ze samengekiapt 
kunnen worden (ib.:182 ex.). En in geval van assimilatieregels is er volgens de 
auteur wel een unidirektionele relatie. Zij geeft als voorbeeld van dit type de 
nasaalaanpassingsregel in (194). 

	

(194) c -* cant 	 C 
[-4-nas] 	J3kor 	cant 

J

Bkor 

In deze regel geeft Hooper geen (optionele) wood- c.q. morfeemgrens aan, 
wat echter wel nodig is omdat de regel geacht wordt geldig te zijn ook over die 
posities been. Aan deze voorwaarde moet in de NGF we' worden voldaan, wil 
er Uberbaupt van echte assimilatie gesproken kunnen worden (anders is er 
immers geen alternantie). In geval van de ook door (194) uitgedrukte morfeem-
interne wetmatigheden kunnen in het kader van de NGF echter slechts de door 
Hooper bedoelde statische en principieel niet-direktione!e kondities optreden. 

Toch moeten, waar mogeijk, assimilatieregels en sekwentiestruktuurregels 
worden samengekiapt, zoals al werd opgemerkt. Hooper's statische, niet-
direktionele !ezing van (194), de konditie dus, moet in twijfel worden getrokken 
als gevoig van de aanwezigheid in dezelfde regel van de assiniilatorisehe, 
unidirektionele lezing. Wellicht bedoelt Hooper in dit geval inderdaad een 
generatief-procesmatige karakteristiek binnen het morfeem, dus ook ter 
uitdrukking van de sekwentiestruktuurkonditie. Maar dan ontbreekt een 
werkelijk onderseheid tussen konditie en assimilatie, een verschil dat juist was 
ingevoerd met behuip van bi- vs. unidirektionaliteit. De if-then-verhouding in 
de assimilatieregel kan m.a.w. tot een c!aini !eiden dat dezelfde karakteristiek 
voor de sekwentiestruktuuropvatting van (194) geldt. Kortom, binnen het 
morfeem is bidirektionaliteit door niets uitgesloten. Of de sekwentiestruktuur-
konditie en de assimi!atieregel mogen niet worden samengekiapt (anders dan 
Hooper wil (ib.:181 ex.)), en dat vraagt om empirische onderbouwing, of 
dezelfde if-then-verhouding wordt inderdaad ook voor de konditie geponeerd, 
waarmee dit bijzondere geval van de positieve konditie niet verworpen is. 
Hooper verschaft terzake geen duidelijkheid. Merk nog op, dat sommige 
assiinilaties 'bij toeval' niet over woord- en/of morfeemgrens werken. Dit 
toeval kan moeiijk bepalen of er van een uni- dan wel van een bidirektionele 
relatie binnen het morfeem sprake is. 
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Ben tweede situatie waarin de fonoloog soms gedwongen wordt om een 
arbitraire keus te maken betreft de positieve versus de negatieve konditie. 
Merkwaardig genoeg wordt in Hooper 1976 de negatieve konditie niet bespro-
ken, terwiji het vermeende arbitraire karakter van de if-then-konditie wèl tot 
een uitvoerig betoog Ieidt. Men zou de indruk krijgen dat Hooper 1976:191 er 
bier wijselijk bet zwijgen toe doet: '...the negative conditon (which we will not 
be discussing)'. Eerder, nI. in mijn bespreking van Brink 1980120,  wees ik op 
het probleem welke kriteria toe te passen om nit te maken of er sprake is van 
negatieve dan wel van positieve kondities. Brink hanteert bijv. (ni. voor bet 
uits!uiten van geminaten binnen het morfeem) konditie (195), maar het is niet 
duidelijk waarom (196) niet in plaats daarvan aangewend zou kunnen worden. 

(195) Negatieve konditie: 	* sy1 	1 [-syl 	1 
[cifeatj L czfeatj 

(196) Positieve konditie: [-syl 1 r-syl 	1 
Lafeati L-ofeatj 

Evenzo laM Brink's konditie op de onset in (197) zich ven'angen door (198). 

(197) Negatieve konditie: 

(198) Positieve konditie: 

sonl r+sonl V *+[
ork +kon

stem +kor 
- L+nas 

+Fsonl r+sonl 
+kor +kons 

j_-stemj +kor 
nas 

De negatieve konditie in (195) is in termen van specifikatie van fonologische 
kenmerken even eenvoudig geformuleerd als de positieve in (196), en hetzelfde 
evenwicbt bestaat er tussen (197) en (198). Ook bet Stellingwerfse materiaal nit 
het dialekt van Nijeholtpa met /i/ na /k/ in de onset, vgl. bijv. Ikijup] 'kneep', 
laat zien dat er zich bier een probleem voordoet. De beperking tot [q] na /k/ in 
de onset kan immers met behuip van de positieve konditie (199) of de negatieve 
konditie (200) worden uitgedrukt. 

(199) Positieve konditie: 	(so7 r +nasj 

lanti L-ant J 
(200) Negatieve konditie: 	* (son i r+ nas] 

Lanti L+ant.J 

Deze beperking tot [ifi na [k] geldt, zoals o.m. lit de bespreking van (186) en nit 
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sektie 3.1. al bleek, ook voor de zwakke syllabe: vgl. [slok] 'slikken, slokken', 
[mckpJ 'maken', tot zelfs over de woordgrens. Daarom zal er van een fonologi-
sche regel sprake zijn, vgl. [ok1jdax] 'ook een dag', [Ml.kflmän] 'wil ik een man'. 
In NOF-kader valt dus evt. (zie p.  247) te besluiten tot een assbnilatieregel die 
in het dialekt van Nijeholtpa ook in de onset van een sterke syllabe werkt. In die 
positie echter relateert de desbetreffende regel geen oppervlaktesegmenten aan 
e!kaar: /n/ in de onderliggende vorm van [kJ]LpJ 'kneep' etc. is dus volledig 
abstrakt. Al eerder konstateerde Van der Hulst 1979a:212 met betrekking tot 
segnientstruktuurregels (als die in (194)), dat de TGC (zie voor een uitleg van 
deze konditie sektie 0.3.1.) zou moeten worden aangepast. Immers, zulke 
regels zowel als de regel die de /n/ in 'kneep' bewerkt refereren aan nimmer 
aan de oppervlakte verschijnende segmenten. Een oplossing die de TGC 
ontziet, zou erin kunnen bestaan fonologische redundantieregels per defmitie 
niet samen te laten vallen met fonologiscbe regels. DiE is echter ook weer niet 
war de NOF beoogt, zoals hierboven betoogd werd. In deze studie is de TGC 
overigens a! herhaaldelijk weerlegd. Een dynamische opvatting van de sekwen-
tierestrikties in het bedoelde materiaal uit het Stellingwerfs van Nijeholtpa 
levert overigens voor een niet-NGF-er geen enkel probleem op. 

Ook Selkirk 1982 werkt met positieve en negatieve kondities, zonder bet 
genoemde keuzeprobleem te bespreken of zelfs maar te signaleren, en Cle-
ments en Keyser 1981:29 gaan er, als iedereen, van uit dat formele eenvoud de 
doorsiag moet (en dus kan) geven. Elders (p.  16) melden deze auteurs dat de 
keus voor een positieve dan wel negatieve konditie een empirische basis heeft: 
'The positive clusters state the general canonic form of such sequences and the 
negative conditions specie' all further exclusions.' Dit echter lost het gesigna-
leerde probleem niet op. Op p.  29-30 denken zij voor het hanteren van positieve 
en negatieve kondities een typologisch onderscheid te hebben gevonden: 'The 
clusters excluded by the positive conditions are totally deviant sequences.' Als 
voorbeeld geven ze o.m. de sekwentie bd '...which ( ... ) cannot be pronounced as 
tautosyllabic sequency by phonetically untrained English speakers', wellce 
konsonantkluster als 'voorbeeld van schwundstufe' in het Idg. natuurlljk niet 
onbekend is.121  Ten aanzien van negatieve kondities merken de auteurs op (p. 
30) dat 'These sequences, in large part, are not only easily pronounceable by the 
phonetically untrained speaker but occur with some frequency in words of 
foreign origin.' Het gereleveerde materiaal echter uit bet Stellingwerfs van 
Nijeholtpa is voor andere Stellingwerfstaligen zonder training niet uitspreek-
baar, terwijl de sekwentie op zichzelf niet 'totally deviant' is, noch lijkt in te 
druisen tegen universele restrikties op de syllabe (als genoemd in o.m. Hooper 
1976 en Foley 1977). Op eenvoudsgronden, noch op basis van het onderscheid 
tussen het indruisen tegen zoiets als universele restrikties en 'accidental gaps' 
die dat in andere talen niet zijn, is dus het bedoelde onderscheid te maken. 

Eerder wees ik op de noodzaak om tot een speciale syllabe- annex voettypolo-
gie te komen in verband met eigenaardigheden in de distributie van bepaalde 
konsonanten: /z/ en /v/ komen in het Stellingwerfs in onsetpositie alleen voor 
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in de tweede syllabe van het templaat (186), vgl. [Mizal, [du:vol 'wijs, dui?. De 
hieronder te bespreken sekwentiestruktuurkondities vragen eveneens om 
grotere inbeddingseenheden dan de syllabe. 

Zoals eerder al is geschetst werd in de NGF de syllabe het domein voor 
kondities op uitspreekbaarheid. Fonotaktische kondities anders dan op de 
syllabe werden aldus tot een randverschijnsel: 'The use of the syllable to define 
basic sequence structure conditions does not exclude any reference to the 
morpheme or word in stating constraints. Some languages do have constraints 
on the shape of words or morphemes.' (Hooper 1976:190). Met enkele groepen 
van veel voorkomende, een- en tweesyllabige woorden nit het Stellingwerfs (vgl. 
de linker- en rechterkolommen in (201) en (202)) valt gemakkelijk te demon-
streren dat een grotere entiteit dan de syllabe, rd. het fonologische domein van 
de voet of evt. het morfeem, hier de benodigde restriktieve eenheid is, waar bij 
oppervlakkige beschouwing gemakkelijk de syllabe als domein zou kunnen 
worden aangewezen. 

(201) Stell. van Wolvega Stell. elders 
en omgeving (vgl. kaart 8, p.  140) 
[lejJ [kej] 'liii' 
[hcej] [hAil 'hooi' 
[mcejkol [mAjko], [myjko] 'tante' 

[btja] 'bui' 
[Wig] ki°l 'ooi' 

[stiol 'zee? 
[tcjJ [ttjal 'teen' 
[mzja [mcjoj 'mei' 

(202) Stell. van Wolvega 	Stell. elders 
en omgeving (vgl. kaart 7, p. 109) 

[pMurJ 'geweer' 
[pearol, [pcoraj [pcoro} 'peer' 
ftkfcroj [tkfuoroj 'ik vaar' 
[boMcar1 [bomurv] 'bewaren' 
fpc] [peo•r] 'paar' 

In mono- en bisyllabisehe woorden van het type onder (201) heeft het Stel-
lingwerfs van de linkerkolom vóOr /j/ alleen korte voorvokalen die als [-hoog] 
zijn gespecificeerd. VOór /r/ heeft de andere variant van her Stellingwerfs 
slechts lange voorvokalen die tevens hoog zijn (vgl. (202)); /c! voor /r/ ont-
breekt dan ook stelselmatig in dat dialekt. Deze restrikties kunnen worden 
verantwoord met positieve kondities als in (203) en (204). 
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(203) •"r 
V1  

-achter j 
-hoog 

[Is 	
! [

r...)si 
[0] 2 -lang 

(204) ... V i [-achter [I r 	)s11 
+hoogj 

j 2 
L + lang 

In (203) en (204) gelden twee lezingen, nl. één met gebruikmaking van alle 
materiaal op nivo 1 en één met, in plaats daarvan, gebruikmaking van dat op 
nivo 2. Deze kondities gelden blijkens het materiaal inderdaad binnen de 
syllabe on in een domein groter dan de syllabe. Zo is in het Stellingwerfs van 
Wolvega c.o. [haj] i.p.v. [hcrj] 'hooi' niet mogelijk, en evenmin [Ajj 'ooi' i.p.v. 
[jo]. En behalve in monosyllabische woorden als [pca] 'paar' is de /c/ ook 
uitgesloten in woorden als [puon] 'peer' en [ QMuorJ 'bewaren' in de dialekten 
geIndiceerd in de rechterkolom van (202).122  

Wil men de bezwaren tegen het morfeem als fonologische entiteit overeind 
houden, en ook in recente theorieon gaat men inderdaad zoveel mogelijk nit 
van onverdacht fonologische domeinen, getuige onder meer Nespor en Vogel 
1986, dan is er dus de mogeIikheid fonotaktische restrikties nit te drukken met 
kondities als (203) en (204)1,  die geprojekteerd kunnen worden op de voet 
(nI. (186) in sektie 3.1.). 

3.3. Fonologische templaten en niet-algemene regels 

Aan de hand van enkete woordexterne assimitatiegevallen wordt in het navol-
gende duidelijk gemaakt dat sandhi, hoewel fonologisch van aard en niet 
semantisch gemotiveerd, niet uitzonderingsloos hoeft te zijn, zodat de TGC, die 
dat van fonologische regels eiste, opnieuw is weerlegd. Daarna komt materiaal 
aan de orde waaruit een geval van semantisch gemotiveerde regeltoevoeging Iijkt 
te spreken. In ieder geval is die verandering niet geattesteerd in &lle gevailen 
waarin de fonologische omstandigheden geschikt zijn. Beide verschijnselen zijn 
in strijd met de theorie van de NGF, omdat regeltoevoeging daarin immers 
slechts fonetisch gemotiveerd is. 

Terwijl Hooper 1976:232 ex. erop wijst dat syllabcstruktuurkondities 
opnieuw kunnen optreden in een afleiding, geldt dat evenzeer met betrekking 
tot templaten als (186) en (187) en sommige aanvullende restrikties daarop. 
Deze hebben dan het effekt van fonologische regels. In woorden als [cjgJ 
'eigen', [lcbzp] 'leven' en Fdro*otl 'dronken' is sprake van een tweesyllabige 
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voet. In dit materiaal fungeert kennelijk restriktie (186). Over woordgrenzen 
been komen nu, optioneel, fonologisch gelijksoortige vormen voor, en wel als 
die in de linkerkolom van (205); de niet-geassimileerde vormen vindt men in de 
middenkolom. De in vlotte spraak obligate vormen in (206) demonstreren 
eveneens voetvorming over de woordgrens been. 

(205) [3brp] [afen] 	of een' 
['taggkuar] ['tagagkcar] 	'toch een keer' 
[akut] [aknit] 	'als ik niet...' 
[akpman] [ak5mdn] 	'als ik een man...' 

(206) a [omaduma] 	'om de duim' 
[opodik] 'op de weg' 
[mi.tascnda] 'met de zeis' 
[ytasak] 'uit de zak' 
[Inasky:ara] 'in de schuur' 
[dnomfinselsJ 'aan de man zelf' 

b 	[ondfda.net] 'onder de wet' 
[bo:brpdamcxJ 'boven de weg' 

Het materiaal in (205) laat zien dat restrikties op de voet ook over woordgren-
zen been werken. Dat in (206) nieuwe voeten zijn gevormd wil niet zeggen dat 
bier de voet (als in (205)) het fonologische domein is van een algemene assimi-
latieregel die initiele /d/ van /do/ steeds doet verdwijnen, vgl. nl. [kabdobalaJ 
'kop de bal', [hyndohontnit] 'sar de bond niet', [htjhynda] 'hij hoonde, sarde'. 
Deletie van d is in deze formatie niet mogelijk. Van een assimilatieregel echter 
die niet luistert naar de samenstelling van de syllabe, i.e. naar de fonologische 
omstandigheden, is waarscbijnlijk geen sprake, vgl. de obligate maar anders-
soortige assimilatiegevallen in (207), alsook het uitblijven van assimilatie in het 
materiaal onder (208); daarin zijn de fonologische omstandigheden gelijk aan 
de onderste lezing van templaat (186), p. 239. 

(207) [obdi,nexl'op die weg' 
[dadoa:rol'dat daar' 
[ydu:nJ'uitdoen' 

(208) [ind{i:maxhit]'ooit, in de eeuwigheid' 
[bindfMcxJ 'Binnenweg (toponiem)' etc. 

Enerzijds is er sprake van voettype (186) (bovenste lezing) in (206)x, anderzijds 
van een fonologisch domein groter dan het woord, de klitische groep wellicht 
(zie voor diagnostische eigenschappen daarvan Nespor en Vogel 1986). Hoewel 
de desbetreffende regel in de NGF vanwege bet gedemonstreerde beperkte 
karakter (vgl. [opahn:M]J 'op de heuvel' met [Lkabdobala] 'ik kop de ball etc.) 
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een MP-regel zou moeten zijn, is er geen sprake van enige bijdrage in de kiank-
betekenissystematiek, maar veeleer van ten niet algemene, nI. tot de syntakti-
sche klasse der preposities beperkte regel die overigens in fonologische zin is 
bepaald. Daarmee de TGC is weersproken. 

Andere, soortgelijke regels in het Stellingwerfs zijn wellicht evenmin 
uitsluitend te relateren aan bijzondere syllabetypen en/of voeten, vgL (209): 

(209) [azi] 'als je' [ado] 'als de' [asp it] 'als Piet' 
[ado] 'is de' [tdo] 'is de' [tspit] 'is Piet' 
[azn] 'als een' [ad9] 'als een' [asmm} 'als Moeder' 
[tz5n] 'is een' [td9] 'is een' [tsmthi] 'is Moeder' 
[anow] 'als nu' [tneloko] 'is Nelleke' etc. 

Aangezien deze assimllatie-/deletieverschijnselen zich in andere woordkombi-
naties in het Stellingwerfs niet voordoen (vgl: [dof3zdo], [dofodo] 'de vos de'; 
[dafi.zon], *[dofl4fl]  'de vis een'), kortom, beperkt blljven tot enkele items, zal 
opnieuw moeten worden besloten tot een fonologisch bepaalde mineurregel, 
die overigens geenszins de MP-eigenschappen vertoont die de NGF veronder-
stelt. Opnieuw blijkt dus de TGC niet te handhaven. Ben aantal voorzetsels 
moeten, gezien (206), lexikaal gemarkeerd worden voor d-deletie in geval van 
kombinatie met /do/, en woorden als die in (209) dienen eveneens lexikaal 
gemarkeerd te worden voor deletie van hun slotkonsonant. Voor uitzonderings-
loze, puur fonologisch bepaalde assijnilatie is geen enkele motivatie aanwezig. 
Nader onderzoek zal moeten uitmaken of missehien toch een bepaald fonolo-
gisch domein de werking van de hier gtieve fonologische regels beperkt. 
Relevant in de toetsing van de NGF echter is dat in gelijke fonologische 
omstandigheden het ene woord wél assiniilatie ondergaat en bet andere niet. 
En zo is het hier, vgl. immers [htjMastys] 'hij was thuis' vs. fMadomäntys] 'was 
de man thuis' met [hijlcistys] 'hij las thuis' vs. [lazdomdntys 'las de man thuis' 
(en niet *Iladomantys]) 

Een merkwaardige alternantie, gemotiveerd weilicht door de dreiging van 
homonymie, vertonen bepaalde woordvormen in o.m. bet dialekt van Nijeber-
koop, als in (210)a, vs. die in (210)b. 

(210)a [tkrckg] 'ik reken' - [tkruk11do] 'ik rekende' - 
[htjruk0t] 'hij rekent' 
[tkA:pqi] 'ik open' - [tkA:prpdo] 'ik opende' - 
[htjAplpt] 'hij opent' 

b [rckf9] 'rekenen', [A:pf9] 'openen' (in geval van inf., 2 sg.pres. en 
1, 2 en 3 plur.pres.) 

Omdat de regel die in (210)b /r/ invoegt niet algemeen is (vgl. [tpiptogkuo] 
'open toch een keer', niet: [A:pft3qflkLof]; [rt:k5nkuonf], niet [rukr5nkt:ar3f] 
'reken (nu toch) een keer a?), zells niet 'binnen' het templaat (187) 
(*ImuvsA:brn] 'met z'n zevenen' en *ft M3:oprfl] 'bewapenen' komen niet voor) 
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kan bier melding gemaakt worden van niet-algemene regeltoevoeging,waarbij 
er waarschijnlijk zeus sprake is van semantische motivering. Het betreft iinmers 
een regel die de infinitief, de daaraan identieke vorm van de tweede 
pers.sg.pres. en de eveneens identieke vorm van de eerste, tweede en derde 
pers.plur.pres. onderscheidt. Samenval is ni. denkbaar met de eerste 
pers.sg.pres. (en met de tweede pers.sg.pres. in geval van inversie!) door totale 
assiniilatie van de uitgangs-/n/ aan de slotnasaal van de stam. (In bet 
Stellingwerfs bezuiden de Linde is dat inderdaad ook gebeurd.124) Vgl. (211): 

(211) le pers.sg.pres. 	2e pers.sg.pres.; 	id. geInverteerd 
[ApIp] 	 [A:pf] 	 [A:pqlJ 
[rckffl 	 [rckçt] 	 [rckjj] 

eerste, tweede en derde pers.pl.pres. en infmitief: [A:prcl], [ruk1] 
('openen' en 'rekenen') 

Het besproken type regeltoevoeging is in strijd met elke voorstelling van zaken 
dienaangaande in de NGF (vgl. mijn sektie 0.3.3. voor een overzicht): immers, 
toevoeging van fonologische regels zou alleen fonologisch gemotiveerd mogen 
zijn en is in het beginstadjum algemeen. In bet onderhavige geval blijkt bet 
slechts om enkele items te gaan; zo treedt in bijv. [bcsqin] 'met de bezem 
schoonmaken' en Ibai&3p1pön 'bewapenen' geen /r/ op. Een dergelijke vorm 
van regeltoevoeging kent de NGF niet. Een niet uitsluitend fonologische, en in 
dit geval waarschijnlijk ook semantisch gemotiveerde regeltoevoeging is in deze 
theorie nit den boze. De /r/-/n/-alternantie geldt alleen voor bepaalde, 
lexikaal gemarkeerde items, en zal in synchroon opzicht niet semantisch 
gemotiveerd zijn. Het betreft een fonologische mineurregel. Daar de TGC 
zulke regels uitsluit, moet juist deze konditie (opnieuw) worden afgewezen. 

3.4. Strengthening en weakening 

Na de toetsing van de NGF-benadering van regeltoevoeging en de TGC aan 
materiaal dat zich bevindt in meersyllabige voeten, is Hooper's visie op proces-
Sen van strengthening en weakening aan de orde. De desbetreffende deeltheo-
ne op het terrein van door de syllabestruktuur gestuurde diachrone fonologi-
sche processen heeft atom waardering ondervonden. Met bet volgende wordt 
desondanks een gedeeltelljke bijstelling van die theorie beoogd. 

In een eerdere publikatie besprak ik de aanwezigheid in het Zuidoost-Friese 
Stellingwerfs van de /q/ in anlaut (Bloemhoff 1981a; vgl. kaart 14, p. 255).15 
Ook aan bet begin van de zwakke syllabe, vóór schwa, komt dit segment voor, 
vgl. (212); d; dus niet, zoals dat elders bet geval is, slechts voor de velaire 
nasaal, als in (212)e. Het verschijnsel van de /g/ in anlaut is daarom zo 
bijzonder, omdat dit segment in die positie elders in Oost-Nederland niet op- 
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Kaa# 15. /q/ in anlaut. In bet noordooste1jke gebied en in de westelijke 
enklave komt /q/ voor in anlaut, het overige gebied heeft daar /x/. 
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treedt. We! komt /g/ (of de iets meer naar voren gerealiseerde /9/)  in inlaut 
aan het begin van de zwakke syllabe, vóOr schwa, ook in andere streektalen 
voor. Materiaal als in (212)d manifesteert zich ii!. in sommige Drentse dialek-
ten en werd gepresenteerd in o.m. Naarding 1947. 

Het voorkomen van /g/ - in het vervolg van deze sektie: /9/ - in Saul in 
bet Stellingwerfs is gebonden niet alleen aan de beginpositie maar ook aan 
voorafgaand fonologisch materiaal. Het lijkt zo te zijn dat /9/  in bepaalde 
konstellaties assimileert, en wel aan obstruenten. DiE zou kunnen worden 
uitgedrukt met behuip van regel (213); voor enig relevant materiaal vergelijke 
men (212)a, b. 

(212)a [ajqutkikjj] 'als je goed kijkt' 
b [hcjtxutsr:n] 'heb je her goed gezien?' 
c [scqJ 'zaag' 
d [btq] 'big' 
e [qn1  'liggen' 

(213)son 	1 	[+konf} 	/ [-son] ) ( 

	

I+ achterj 	[-stem J 
Bij nadere besebouwing blijkt (213) geen gewone assimilatieregel te zijn. 
Weliswaar is [xj, als bijv. in (212)b, stemloos en komt dus war bet kenmerk 
ftstem] betreft overeen met de voorafgaande konsonant, maar /p/, /t/ en /k/ 
kunnen wat het feature ftkontj aangaat geen enkele invloed O /g/ uitoefenen. 
Daar komt nog bij dat men eerder bet optreden van een regressieve assimilatie-
regel van stem verwacht dan van een progressieve. Ook voor her Fries geldt dat 
/g/ tot [x] wordt in artlaut na /k, p, t, s/ (Sipma 1913:27), terwijl toeb progres-
sieve (uitwendige) assimilatie in die taal volgens Van der Meer 1979 tot klisis 
beperkt is. In her Stellingwerfs Iijken de gevallen van progressieve assimilatie op 
vergelijkbare wijze beperkt te zijn, al. tot de zwakke syllabe in de voet at dan 
niet ontstaan nit klisis (vgl. bijv. het materiaal in sektie 3.1.): [ltg] 'liggen' en 
[t3qfl] 'toch 'n' vertonen progressieve assimilatie, [t3xna:or] 'loch naar' e.d. niet. 

De vraag ican worden opgeworpen of er in dit materiaal, waarin kennelijk 
oak voet (186) figureert, sprake is van een onderliggend segment /y/ of van een 
onderliggende /aJ. Wanneer voor /y/  in de onset van de zwakke syllabe (en in 
de eindpositie van /toy/ 'tocb', i.v.m. [toqp]) wordt gekozen, brengt dat een 
uitbreiding van de fonologisehe regel met zicb mee die in de zwakke syllabe [b] 
genereert uit /v/ (d.w.z. voor /n/). Het !aatstgenoemde proces zorgt ni. voor 
de in (214) genoemde alternant met [b], de bedoe!de uitbreiding ervan voor 
in (215): 

(214) [tksku:vol (naast: [tksku:Mo]) 'ik schuif' vs. [sku:brn} 'schuiven': inf., 2 
sg. en 1, 2 en 3 plur.pres. 

(215) [tkscxj, FdctqdQtscgo] (nit: /seyo/) 'ik zeg, dat ik dat zeg' vs. 
fszqJ 'zeggen': inf., 2 sg. en 1, 2 en 3 p!ur.pres. 
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Regel (216) verantwoordt alternanties als in (214): 

(216) -son , f-konlj / - C 

-kor 
+stem 

Oenoemde uitbreiding van (216) bestaat in het verlies van de kenmerkspecifl-
katie I + antj in de fokus ervan. Wanneer in plaats van /y/ onderliggend de 
explosief /9/  wordt aangenomen, moet cen bijzondere voorziening worden 
getroffen in de vorm van een regel die, vgl. (215), Ia] aan het woordeind 
kontinuant doet worden. Deze tweede mogelijkheid is daaxmee fonetisch niet 
gemotiveerd, de eerste wel; die heeft ook het voordeel dat in formeel opzicht 
een vereenvoudiging optreedt. De specifikatie [+ ant] in (216) vervalt inimers. 
(Voor bezwaren tegen het generatieve taa!veranderingsmechanisme van 
regelvereenvoudiging vergelijke men Van der Hulst 1978.) Wel moet nu een 
regel worden aangenomen die /9/ nit /y/ doet ontstaan in gevallen als [ltqo] 
'(ik) lig', ftDqfJJ 'toch een', maar deze is gemotiveerd door een proces van 
strengthening, zoals uit het vervolg za! b!ijken. 

Dat progressieve assimilatie beperkt is in de hierboven aangegeven zin 
behoeft geen verbazing te wekken. Volgens Hooper 1976:200 is het zo dat 
gegeven de syllabetheorie binnen de NGF '...it is reasonable to expect that the 
C in the stronger position will influence the C in the weaker position...'. Empi-
risch onderzoek bevestigt inderdaad dat de onsetposities sterke posities zijn en 
de kodaposities zwakke. Ter verduidelijking volgt hier eerst in (217) Hooper's 
schematische karakterisering van de genoemde posities; zij zijn, zoals te 
verwachten was, in de syllabe gesitueerd. 

(217) Marge 	 Kern 	Marge 
obstr.nas.liq.glides 	vok.glides 	!iq.nas.obstr. 
minst vokaalachtig 	meest vo- 	minder vokaal- 

kaalachtig 	achtig 
sterk 	 sterk 	zwak 

Op de zwakke positie treedt gemakkelijk weakening op. Medeklinkers heten 
zwakker te worden, als ze konsonantische eigenschappen verliezen. Hyman 
1975:165 karakteriseert weakening in het algemeen aldus: '...a segment X is said 
to be weaker than a segment Y if Y goes through an X stage on its way to zero'. 
Eij strengthening van konsonanten worden deze steeds minder vokaalachtig, dat 
wil zeggen dat ze kenmerkspecifikaties verliezen die ook bij vokalen voorkomen 
(vgl. voor dit a!les vooral Hooper 1976 en Foley 1977). Wat de onset betreft is 
het zo dat hoe verder een konsonant zich van de kern van de syllabe bevindt, 
hoe meer het segment vatbaar is voor strengthening. Het segment in de zwakke 
positie zal eerder aan weakening onderhevig zijn en ook assimileren dan dat in 
de sterke. In dat licht is het heel begrijpelijk dat de eerder behandelde assimi- 
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latie in [kl)cp] 'kneep' slechts in het dialekt van Nijeholtpade voorkomt, terwijl 
die in fttkW 'tikken' etc. algemeen is.126  

Hooper stelt nu een hypothese op, belangwekkend ook ten aanzien van 
sandhi: 'As syllables are strung together, the end of one syllable (its weak 
position) immediately precedes the beginning of the next (the strong position). 
( ... ) it is reasonable to expect that the C in de stronger position will influence 
the C in the weaker position, but it is not reasonable to expect the opposite 
relation will hold.' (1976:200). 

In dit perspektief is regel (213) merkwaardig te noemen. Afgezien nog van bet 
bezwaar dat er moeilijk van (gedeeltelijke) gelijkwording aan /p,t,k/ kan 
worden gesproken, zou de assimilatie hier progressief zijn en, wat erger is, 
aithans voor de theorie van de NGF: een zwakke positie zou een sterke 
beinvloeden. Volgens Hooper (ib.) immers wijzen de feiten juist op bet tegen-
overgestelde: een sterke positie beInvloedt in geval van assimilatie een zwakke. 
Om het door haar geschetste en niet onredelijke beeld enigszins in takt te laten 
zou regel (213) vervangen moeten worden door (218) en (219). 

(218)-son 1 	• 	[-kont] 	/ [+son] )s s( 
+achterl 

[+stem _j 

De door (218) uitgedrukte verandering moet de synchrone reflex zijn van een 
historisch proces, nl. van strengthening in anlaut na sonoranten. Algemeen 
aanvaard is de idee dat de beginkonsonant ertoe neigt 'sterker' te worden, i.e. 
zich meer gaat onderscheiden van de vokaalkern. Doordat een explosief nit /y/ 
ontstaat, wordt het segment minder vokaalachtig en daarmee, tegen de achter-
grond van het konsonantische karakter, 'sterker'. Dat eerder in het Stelling-
werfs in anlaut /y/  aanwezig was valt af te leiden uit bet gegeven dat ook het 
Gemeengermaans hi in die positie kende (Van Bree 1987:164) en nit bet 
geografisch kontinnum dat het Stellingwerfs vormt met andere Nedersaksische 
streektalen, waarin nI. /y/ (en niet /q/) in anlaut voorkomt. 

Dat bet bedoelde proces van strengthening niet aldus is opgetreden in een 
niet-sonorante omgeving is niet een kwestie van assimilatie, maar duidt op een 
proces dat eveneens nit strength-relaties kan worden verklaard. De 'sterke 
positie vereist nu blljkbaar een ander segment: /x/, een segment nI. dat mm-
stens even sterk moet zijn als de voorafgaande konsonant, of, anders uitgedrukt: 
de sterke segmenten in de slotpositie van de voorafgaande syllabe eisen een 
mmnstens even sterke konsonant in de eerste positie van het aangrenzende 
woord. Dit leidt dus tot de aannanie van regel (219): 

(219) [-son 1 	. [-stem] / [-son] ) ( - 
+achter 

Foley 1977:145 en elders immers stelt op basis van wat hij waarneemt aan 
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ontwikkelingen in talen (op grond van eerdere studies in de historische 
taalkunde) de volgende rangorde vast (hoe hoger het cijfer, hoe sterker het 
segment): 1) stemhebbende spiranten; 2) stemhebbende explosieven; 3) 
stemloze explosieven; 4) stemloze spiranten/affrikaten/geaspireerde konso-
nanten/gegemineerde explosieven. 

Een ver/daring van het verschijnsel dat in (218) en (219) is samengevat is dus 
gegeven, indien /y/  als onderliggend wordt aanvaard: zowel /x/ als /y/ zijn 
sterker dan /y/  en this zeker ook sterker dan een sonorant in de linkeromge-
ving, terwiji [x] even sterk is als een voorafgaand segment dat als [-son, -stem, 
+ kont] is gespecificeerd. 

In deze sektie werd dus een alternantietype besproken waarin strengthening 
afhankelijk geacht moet worden van de sterkte van de slotkonsonant in een 
voorafgaande syllabe, waarbij echter, anders dan Hooper voorspelt, het 
segment op de zwakke positie dat op de sterke sterker doet worden. Als onder-
liggende vorm van [x] en [gj treedt daarbij het segment [y] op. Behalve in 
anlaut bleek lxi waarschijnlijk ook onderliggend segment te zijn in de onset van 
de zwakke syllabe. Omdat /y/  niet aan de oppervlakte verschijnt, hebben we 
opnieuw te maken met een puur abstrakt onderliggend segment, waarmee de 
TGC wederom is gefalsifieerd.127  

Daarmee zijn we gekomen aan de behandeling van enkele (deel)theorieen 
die niet direkt stammen nit de theorie van de natuurlijke generatieve fonologie; 
wel hebben zij daar raakv!akken mee. Het gaat immers (opnieuw) om kondities 
op de syllabebouw (sektie 3.6.) en de wijze van syllabificeren (sektie 3.7.), 
onderwerpen die binnen het kader van de NGF al aan de orde waren. Aller-
eerst echter wordt de aanvaardbaarheid van ambisyllabische konsonanten ter 
diskussie gesteld (sektie 3.5.). 

3.5. Ambisyllabische konsonanten, geminaten of geen 
van beide? 

Met name in Selkirk 1980a, b en 1982a wordt een niet-lineair model van de 
sy!labe als in (183), p.  232, gehanteerd. In dit hoofdstuk wordt daarvan gebruik 
gemaakt, de uithreiding met meersyllabige bouwsels als in (186) en (187) ten 
spijt. Selkirk's syllabetemplaat zowel als grote delen van haar typologie van 
fonologische regels en domeinen zijn voor de beschrijving van veel talen 
adekwaat gebleken, getuige o.m. Selkirk 1980 en Nespor en Vogel 1986; zo ook 
zijn ze geschikt voor de deskriptie van fonologische verschijnselen in het 
Stellingwerfs. 

In het bijzonder is in Selkirk's voorstelien terzake van de fonologische 
struktuur geen plaats voor zogeheten ambisyllabiciteit, het fenomeen waarbij 
een konsonant deel uitmaakt van twee aangrenzende lettergrepen (ib.: 1982a: 
355). Al staat deze kwestie ter diskussie, Selkirk 1982a weerlegt de vermeende 
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noodzaak van dit Iconcept op overtuigende wijze. Bij dit alles gaat het overigens 
om ambisyllabiciteit op systemarisch-fonologisch nivo; de mogeijkheid van 
ambisyllabiciteit op fonetisch nivo is niet aan de orde. 

Argumentatie die dient ter verwerping van ambisyllabiciteit in eerstgenoem-
de zin levert ook de beschrijving van het Stellingwerfs op, zoals hierna zal 
worden uiteengezet. De verwerping van onderliggende ambisyllabische konso-
nanten is vooral daarom van be!ang, omdat de desbetreffende terminale 
segmenten in de fonologische konstituentenstruktuur door twee knopen zouden 
worden gedomineerd. Dir zou het enige geval zijn van 'onwe!gevormde boom-
strukturen' in de hierarchische fonologische struktuur. 

Beha!ve voor de beschrijving van her Stellingwerfs kan ambisyllabiciteit ook, 
zoals Van der Hu!st 1985 aantoont, in de deskriptie van het Nederlands gemist 
worden. Het in die publikatie genoemde a!ternatief worth gevormd door de 
aanname van (onderliggende) geminaten. Omdat zulke geminaten niet lone-
tisch worden gerealiseerd, moeten er wel zwaarwegende argumenten zijn om ze 
aan te nemen. Her zal echter in bet vervolg blijken dat Van der Huist's voorstel 
veeleer moet worden afgewezen. 

Vanwege de aktualiteit van de genoemde onderwerpen wordt in het vervolg 
van deze sektie een aantal argumenten gepresenteerd die het voorkomen van 
korte vokalen in open lettegreep in bet Stellingwerfs en in het Nederlands 
motiveren c.q. erop wijzen dat zulke vokalen in zo'n positie niet moeten worden 
uitgesloten. Daarmee kunnen onderliggende geminaten dan wel ambisyllabi-
sche konsonanten in het gereleveerde materiaal worden vermeden. 

Om de navolgende redenen worden hier dus voor het Stellingwerfs geen 
ambisyllabische iconsonanten aangenomen na korte vokalen, noch onderliggen-
de geminaten (waarvan her eerste segment de voorafgaande !ettergreep 
gesloten zou doen zijn). De geldigheid van één van deze argumenten ook voor 
het Nederlands: die met betrekking tot de taalhistorie, maakt ambisyllabiciteit 
c.q. de aanwezigheid van een geminaat ook in die taal minder waarschijnlijk, 
reden om ze te konfronteren met die in Van der Hu!st 1984-1985 en 1985. 

Veel fono!ogen menen - voor wat het Nederlands betreft - her niet verschij-
nen van korte vokalen aan het woordeinde te moeten verantwoorden door een 
algemeen verbod op die vokalen aan het lettergreepeind (vgl. o.m. Booij 1981a 
en Van der Hulst 1985), dus ook woordintern. In het Stellingwerfs komen, 
anders dan een eerste indruk doet vermoeden en zij het in beperkte mate, korte 
vokalen voor aan het woordeinde, d.w.z. in (leen)woorden als ['a:frika] 'Afrika', 
[a'mirika] 'Amerika', ['algabrcil 'algebra', ['Iflmpija 'loempia', ['pu:puci] 
'Papoea', en in fainilienamen van het type ['hukstro] 'Floekstra, ['hukoma] 
'Hoekema'. Ook de korte varianten van de hoogste vokalen, ni. /u,i,y/ komen 
in aus!aut voor. Aan de distributie van korte vokalen in het Stellingwerfs hoeven 
dus geen beperkingen te worden opgelegd die hen in open lettergreep struktu-
reel uitsluiten. (Van het segment /o:/ komt de korte tegenhanger in de bedoel-
de s!otpositie niet voor. Dir geldt ook voor die van de /o:/; !eenwoorden nit her 
Nederlands met gespannen /o./ in auslaut ni. vertonen in het Stellingwerfs de 
daarin reeds aanwezige diftong /ow/: vg!. lotowl 'Otto', [3wtowl 'auto'.) 



Voor het Nederlands hoeft een en ander natuurlijk in beginsel geen betekenis 
te hebben. Zo worden /i,y,u/ in die taal als struktureel lang beschouwd, zodat 
bet voorkomen ervan aan bet woordeind geen probleem met zich meebrengt. 
De hierboven gegeven woorden uit het Stellingwerfs op [cx] gaan in het Neder-
lands op [a:] nit; dat levert op zichzeif geen aanwijzing op ten gunste van korte 
vokalen in open lettergreep, integendeel. 

Nu leert de taalgeschiedenis dat er, afgezien van woorden als de bovenge-
noemde, die in de meeste gevallen als ontleningen zijn te beschouwen, in het 
Stellingwerfs verder geen sprake kan zijn van korte vokalen aan het woordein-
de: deze zijn linmers tot schwa gereduceerd. Men vergelijke Gotisch Md 
'haan', mênä 'maan', blômä 'bloem', afrdK 'aarde', woorden waarin historisch 
korte slotvokalen optreden, met Stellingwerfs [hëno], [m5nol, [blumo] en 
[uordo]. Voor het Oudwestgermaans, en dus voor de periode van het On!. acht 
Schonfeld 1970:121 ex. behalve X ook een korte 5 en è' in s!otpositie mogelijk. 
De korte 6 was in het On!. zeker aanwezig in woorden die op /u/ uitgingen in 
het Oudwestgermaans; deze /u/ inimers werd in bet On!. tot korte 5, bijv. in 
*fch5 (Schonfeld 1970:31), waaruit nnl. vee ontstond. 

Dat zich in bet huidige Nederlands in deze woorden geen korte, voile vokaal 
voordoet in eindpositie is, als in het Stellingwerfs, bet gevoig van reduktie tot 
schwa, waarna, voor wat het Nederlands betreft, dat segment in veel woorden in 
de Nnl. periode door apokope verdween. Die veranderingen hoeven natuurlijk 
voor de korte vokaal die zich in inlaut beyond, geen gevolgen gehad te hebben. 
Er is geen aan!eiding om een veranderde struktuur aan het woordeind ook 
woordintern van toepassing te verkiaren in die zin dat syllabefinale korte 
vokalen in inlaut p!otseilng niet meer mogelijk waren. Toch vereist de opvatting 
als gehuldigd in bijv. Van der Huist 1985 dat de huidige Nederlandse syllabe-
kern met korte vokaal steeds tweetakkig is de aanname dat deze als geheel in 
het taalverleden is geherstruktureerd, en wel zo dat een lettergreep met slechts 
een korte voile vokaal als kern niet meer optreedt. De volgkonsonant ni. zou, in 
geval van korte vokaal in inlaut, steeds de rechterzuster in de kern geworden 
moeten zijn. Voordat de korte voile vokaal aan het woordeind werd geredu-
ceerd tot schwa, was zij bet enige segment in een eentakkige kern. De niet-
vertakkende kern bleef in auslaut en kon dus ze!f geen tweetakkigheid in inlaut 
motiveren. Uit de taalgeschiedenis van het Nederlands biljkt dan ook niets van 
zo'n berstrukturering. Integendeel, in de periode van de bedoelde vokaaireduk-
tie, i.e. de periode van het Oni., vond 'rekking in open lettergreep' plaats. De 
'open positie' in de kern werd opgevuld door een dupiicaat van de aanwezige 
korte klinker. Herstrukturering met onder meer als resultaat dubbele konso-
nanten (dan wel ambisyllabische) is voor die tijd dan ook erg onwaarschijnlijk. 
Immers, werkelijke geminaten beletten toentertijd rekking, als in geval van 
wolle 'wol', heffen 'beffen' (in geval van ainbisyliabiciteit is de voorafgaande 
syilabe eveneens 'gesloten'). Rekking was juist ook niet in die konfiguraties 
aktief waarin van verschil!ende medeklinkers sprake was, dus overduidelijk van 
twéé. 



Het lijkt wel erg onwaarschijnlijk dat er zich na de degeminatie die in her 
Vroegmnl. optrad (Van Bree 1987:199; men denke weer aan heffen en wolle) 
nieuwe geminaten gingen vormen om aan de eis (van Van der Hulst e.a.) te 
voldoen dat er in het Nederlands geen korte vokalen in open syllabe voorko-
men, een eis die zich zeker niet Iaat stellen met betrekking tot de periode 
waarin reduktie van korte vokalen in auslaut flog niet was voltooid. 

Van der Hulst 1984, 1985 gaat nit van zijn variant van het Nederlands. In 
zijn publikatie van 1985 merkt hij op dat in die taal geen woorden van her type 
CV.VC  voorkomen, vgl. (220), waarin de eerste V kort is (een hoofdletter in 
(220) en (221) duidt een korte vokaal aan). Na de gememoreerde afwezigheid 
van korte vokalen aan het woordeind in het Nederlands zou dit een tweede 
argument betekenen ten voordele van ambisyllabische konsonanten c.q. 
geminaten na korte vokalen. In inlaut zouden korte vokalen dus steeds gedekt 
moeten zijn, waarmee de afwezigheid van korte vokalen direkt voor lange c.q. 
korte vokalen verklaard zou zijn. Vergeijk nu echter (221) met materiaal nit 
mijn idiolekt (van her Nederlands): we1 degelijk kunnen korte vokalen woordin-
tern door andere vokalen gevolgd worden. 

(220)a /hi.at/'hiaat' 	b */H at/ 
/xa.Os/ 'chaos' 
/kre.ol/ 'creool' 	*/krE ol/ 

(221) /xA.otis/ 'chaotisch' 	/JsrAEl/ 'Israel' 
/krljati/ 'kreatie' 	/nA.omi/ 'Naomi' 
/A.aron/ 'Aaron' 
/kA.iro/ 'Cairo' 
(notatie als bij Van der Hulst) 

In tegenstelling met her materiaal in (220) draagt de korte vokaal in dat van 
(221) geen hoofdaccent, maar dat doet niets af aan her betoog. (In die items in 
(221) waarin niet van een afleiding sprake is, hoeft niet van een lange onderlig-
gende vokaal uitgegaan te worden; in de overige items zou men die kunnen 
veronderstellen, zodat in dat geval aan een 'oppervlakkig' fonetisch proces valt 
te denken.) Korte vokalen komen in her Nederlands dus woordintern blijkbaar 
voor. In mijn Stellingwerfs bezig ili daarnaast [tsradj, [xoo:tisj, Ekairowl en 
[krtjzsi] 'kreatie'. 

De reeks in (221), waarin dus een korte vokaal door een andere kllnker 
wordt gevolgd, is gemakkelijk nit te breiden aan de hand van materiaal in 
Streekstra en Reker 1986. Deze auteurs echter gaan ervan nit dat de eerste 
vokaal van de tweede lettergreep steeds wordt voorafgegaan door de glottisslag 
of door /j/, /t/ of /h/. Ms ze daarin gelijk hebben - nader onderzoek zou dat 
moeten uitwijzen; in mijn idiolekt echter bespeur ik zeker na /a/ geen tussen-
klank - dan zou Van der Hulst's argument sowieso niet terecht zijn. Als immers 
syllaben per dejmnitie met een konsonant beginnen, en sommige fonologen gaan 
daarvan nit, vgl. o.m. Streekstra en Reker 1986:182 en Ter Mors 1986, dan zegt 

-262- 



het materiaal in (220)-(221) niets, omdat volgsegmenten anders dan konsonan-
ten uitgesloten zijn. Wanneer we de fonologisehe status van de glottisslag in 
twijfel trekken in dezen - Van der Hulst 1984-1985 maakt er in het geheel geen 
gewag van, terwijl dezelfde auteur in een publikatie van 1985 (p.  60) opmerkt: 
'...there is absolutely no problem with syllables starting with a vowel' . dan 
levert het materiaal in (221) nog steeds het bewijs dat korte vokalen wel 
degelijk woordintern en niet gevolgd door een konsonant, aan het syllabe-eind 
voorkomen. 

Ms laatste argument vOór dubbele konsonanten brengt Van der FluIst 1985: 
60 in dat dilemma, madonna e.d. op dezelfde wijze accent krijgen als waranda 
en fiasco: ze zouden derhalve de reeks rijmstrukturen VV VC VV bevatten. De 
op een na laatste lettergreep in dilemma en madonna moet naar Van der 
Huist's theorie een vertakkend rijm hebben, omdat anders een zwaarteverhou-
ding tussen de laatste lettergrepen ontstaat (al. inzake het rijm: V vs. VV) die 
strijdig is met zijn schalen dienaangaande (ib. 1985:60; 1984:229-230). In geval 
van een VC-kombinatie ontstaat er geen probleem; een rijm met die kombina-
tie is zwaarder dan het volgende, dat VV bevat. Of men nu inderdaad tot de 
VC-kombinatie moet besluiten teneinde de juiste zwaarteverhouding te kon-
strueren, is m.i. zeer de vraag: ook in o.m. ballast, herberg, nonsens, ambacht en 
suffix (lb. 1984:217-218) wordt niet aan de geprefereerde zwaarteverhouding 
voldaan (de kluster VC is lichter van VCC en heeft niettemin het hoofdaccent). 
Verder lijkt het erg waarschijnlijk dat Ord. woorden van het type *qcpan  'zeg-
gen', *nEman  'nemen' e.d. qua rijmopeenvolgingen als V VC gestruktureerd 
waren, terwijl het accent ongetwijfeld toch op de voorlaatste lettergreep lag. 

Mijn konklusie is, dat er voor bet Nederlands noch voor het Stellingwerfs 
een strikte beperking op de bouw van de lettergreep aangenomen hoeft te 
worden in die zin dat een korte vokaal alléén daarvan de kern niet vormt. 
Onderliggende geminaten c.q. ambisyllabische konsonanten die de distributie 
van die vokalen zouden moeten verkiaren zijn niet erg waarschijnlijk. Een 
beperking slechts op de woordfinale lettergreep in het Nederlands (o.m. 
voorgesteld in Booij 1984) daarentegen is het meest geeigend, omdat korte 
vokalen in die positie zijn verdwenen. Korte vokalen in open lettergreep blljken 
in bet Nederlands inderdaad voor te komen, getuige (221). 

Door de beschrijving van het Stellingwerfs terzake met die van het Neder-
lands te vergelljken kon voor de laatstgenoemde taal argumentatie worden 
verkregen voor het maken van een deskriptieve keuze. Aangetoond werd dat 
ambisyllabiciteit, door veel fonologen voor de besproken gevallen een passend 
artefakt geacht, kan worden geweerd, evenals geminatie. 

Na deze beschouwingen over de struktuur van de kern en het rijm biedt het 
in de volgende sektie gepresenteerde materiaal nit het Stellingwerfs de moge-
lljkheid opvattingen van veel fonologen over het maximale aantal segmenten in 
de syllabe te relativeren. 
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3.6. Het 'universele' rijm 

In recente literatuur wekt men vaak de indruk of gaat men er zeus expliciet van 
uit dat de lettergreep universeel bestaat uit een kern VV (een lange vokaal 
voorgesteld door een kiuster van twee korte) dan wel VC, met daaraan vooraf-
gaand de (optionele) onset (vgl. plek) en een direkt erna optioneel optredende 
koda, die bestaat uit Un konsonant. Nog vóOr de onset kan het 'syllabeprefix' 
/s/ optreden, terwijl de lettergreep kan worden afgesloten door een aan de 
koda toegevoegd segment of kluster van segmenten (bet 'appendix' of 'syllabe-
suffix') dat blijkens o.m. Halle en Vergnaud 1980:95, Booij 1981a:385, Van der 
Hulst 198498 ex. en Trommelen 1984:87 ex. in in geheel steeds als [+korj is 
gespecificeerd. 

De bouw nu van bepaalde syilaben in bet Stellingwerfs, in enige andere 
Oostnederlandse dialekten zowel als in bet Fries geeft in deze sektie aanleiding 
tot bet plaatsen van enkele kanttekeningen bij elders expliciet voorgestelde dan 
wel stilzwijgend geaccepteerde universele kenmerken van het rijm (de kombi-
natie dus van kern en koda). Ret betoog mondt uit in de konklusie dat, in bet 
universele syllabetemplaat, het maximale aantal posities in de koda met Un 
moet worden uitgebreid. Ondersteuning krijgt daarmee bet o.m. in Kiparsky 
1981 gepresenteerde model van dat templaat. Daarin is ni. sprake van (wee 

segmentposities in de koda. Dc genoemde konklusie ondersteunt ook Ter 
Mors' voorstel (1986) voor een syllabetemplaat voor het Nederlands. In bet 
kader nI. waarin Ter Mors werkt, de zogeheten CV-fonologie, is inderdaad 
plaats voor twee segmenten op de bedoelde positie (men vergelijke o.m. 
Clements en Keyser 1983). Er moet overigens op worden gewezen dat in dat 
kader itt met konstituenten als onset, koda, rijm en kern wordt gewerkt, maar 
met een syllabe die op n-aire wijze vertakt en rechtstreeks konsonanten en 
vokalen domineert. Voor de beantwoording van de vraag naar het maximale 
aantal segmentposities na de voka(a)l(en) in de kern is dit echter van geen 
belang. 

In studies als de eerder genoemde vindt men ten aanzien van o.a. het 
Nederlands voor de bescbrijving van de maximale opeenvolging van segmenten 
binnen de syllabe voorstellen als weergegeven in (222), overgenomen uit Van 
der Hulst 1984. Het ter illustratie gekozen woord laat een maximale onset 
(inklusief syllabeprefix /s/) en een maximaal rijm (kern + koda: X 3, 4, 5) zien, 
met daaraan gekoppeld bet syllabesufflx /tst/. 

(222) 	X +X1X2X3X4X5 + x6X7x8 
(be)s 	pr a a k 	t s  

Doorgaans beschouwt men twee bezette posities in bet rijm al als een maxi-
mum. Indien er, afgezien van de onset en de posities Xj en X6 - X8 syllabein-
tern tóch van een VVC- of van een VCC-kombinatie sprake is, dan staat deze-
aldus Van der Hulst 1985:64, die zicb baseert op een lezing van Kaye en 
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Lowenstamm - in een speciale positie, en wel vóOr een woord- of morfeemgrens 
(van zo'n geval is in (222) sprake). Daarom verwacht deze auteur (lb.; 1984-
1985) geen woordinterne VXC als in (223) (originele notatie, waarin e staat 
voor een lange vokaal): 

(223) */tempo/ 

Het bestaande tempo en zo ook woorden als sprake, vrede beschikken slechts 
over twee segmenten in het rijm; er is dan ook niet van een interne morfeem-
grens sprake. Booij 1984:215 echter vult, in zijn bespreking van Trommelen 
1984 de in die publikatie opgesomde uitzonderingen op genoemde restriktie 
(aarde, gaame, loempia, toumee en jownaal) aan met oorlog, oordeei, oorlam, 
oorzaak, veroorloven, acimoes en Maarten. Hij konkludeert dat de bedoelde 
woordinterne beperking niet een echte fonotalctische restriktie is; dat blijkt z.i. 
ook tilt de vele gelede woorden met zulke syllaben. 

Ook wat de rijmstruktuur anders dan vóór woord- of morfeemgrens betreft 
wordt een beroep gedaan op het universele karakter van het aantal segmentpo-
sities130  in restrikties als (222) op de syllabe. Relevant is Met, dat X3-X5 
voldoende zou zijn voor de bouw van het rijm. Ook fonologische studies van 
diverse andere talen dan het Nederlands wekken de indruk dat het rijm in zijn 
omvang aldus is beperkt. Zo noteert Harris 1980:15 e.v. dat opeenvolgingen in 
het rijm van meer dan drie segmenten niet voorkomen in het Spaans en in vele 
Spaanse dialekten (afgezien van bepaalde Europese dialekten met /s/ als 
appendix), terwijl Hayes 1979 als superzware syllabe voor het klassiek Arabisch 
CVCC en CVVC signaleert, evenals Aoun 1979 voor vele Arabische dialekten. 
Brown 1972:56 stelt voor het Lumasaaba (een Oegandese Bantoetaal) binnen 
het fonologisch woord (de auteur onderscheidt zo'n eenheid dus al begin jaren 
zeventig!) de algemene konditie op lexikale ingangen ((V)C)V(C)... vast. 

Het rijm X3 - X5 wordt kennelijk met enig recht als universeel gezien. Deze 
restriktie zou dus ook voor het Stellingwerfs en andere (Noord)Oostnederland-
se streektalen moeten gelden. Al merkt Van der Hulst 1985; 1984-1985 op dat 
VXC-syllaben woordintern nogal zeldzaam zijn, het Stellingwerfse materiaal in 
(224) (dat gemakkelijk kan worden aangevuld) toont aan dat er geen universele 
woordinterne positieve restriktie V{C,V} voor het rijm moet worden aangeno-
men. Booij's konklusie wordt dus bevestigd door het voorkomen van de 
kombinatie VVC, intern in veel woorden van het Stel!ingwerfs. 

(224) Steil. van o.m. Steil. van West-Stellingwerf 
Nijeberkoop bezuiden de Linde 
[d:ndçsj 'anders' [ka:koJ 'kerk' 
[makä:ndçJ 'mekaar' IfaTknl 'varken' 
[b&qko] 'bank' [hcrrkoj 'hark' 
[ka:mpo] 'bep. stuk land' 
frndoj 'einde' 
[ko:ldoj 'kou' 



Belangrijker is, dat deze verwerping van een mogelijk universele beperking op 
het syllabetemplaat nog wordt overkoepeld door een tweede. Overkoepeld, 
omdat woordintern zelfs VVC niet toereikend is als maximum. Ook de kombi-
natie VVCC is, afgezien van het appendix, in het Stellingwerfs van Nijeberkoop 
mogehjk, blijkens woorden van het type [b9:jndçJ 'boender', [qr$?:jnto] 'groente'. 
De rijmstruktuur VVCC bevindt zich dus in woordinterne positie, a] treedt bier 
wel een morfeemgrens op (in de gegeven woorden echter is de geleding 
eigenlijk alleen in diachrone zin aan te wijzen). Fonologen als Trommelen 1984 
en Van der Hulst 1985; 1984; 1984-1985 noemen de mogelijicheid dat kern en 
koda sanien nit VVCC bestaan, niet; zj baseren hun bevindingen dan ook 
vooral op materiaal nit het Neder1ands)-' 

Het materiaal in (225)a karakteriseert de dialekten in West-Stellingwerf 
bezuiden de Linde, afgezien van het dialekt van Boiji. Ook elders in West- en 
Oost-Stellingwerf treden dew varianten soms op. De eerste twee woorden 
onder (225)b komen verspreid, de overige algemeen in West- en Oost-SteUing-
werf voor. 

(225)a EQTXI  'erg' 	b. [d&mpl 'damp' 
[stak] 'sterk' [ra:mpl 'ramp' 
[1xzx] 'berg' [ka:mp] Up. stuk land' 
[Ma:rkl 'werk' [la:gkj 'lang' 
[axfj 'en [daajkl 'dank' 

[db)kj 'denk ik' 
Idrä:nkl 'drank' 

Het materiaal onder (225) biedt een hard argument voor de aanname van een 
'ruimer templaat' dan (222): het rijm - meer bepaald: de koda - client met één 
positie te worden uitgebreid. Deze items kunnen gemakkelijk worden aange-
vuld met soortgelijke nit het Gronings, vgl. (226) (Ter Laan 1980; Reker 1985) 
en het Fries (vgl. (227)), terwijl in het Middendrents woorden als die in (228) 
(zie bijv. Kocks 1970) large diftongen vertegenwoordigen, die een belangrijke 
plaats in het fonologisch systeem bezetten en daarmee eveneens een extra 
rijmplaats motiveren. 

(226) Gronings (in de rechterkolom: aangepaste notatie) 
[kaalk] 'kalk' [dkl 'elk' 
[plaank] 'plank' [ko:lk] 'kolk' 
[weenk] 'nietgans' [v3-1k) 'voW' 
[haalfl 'hail' [zclq 'zell' 

(227) Fries (standaardspelling) 
baarch 'vanken' 
waarch 'vermoeid' 
daalk 'dadelijk' 



(228) Middendrents (originele notatie) 
gemeein 'gemeen' 
boouk 'boek' 
gröOin'groen' 

Ook met betrekking tot het Fries, Gronings en Middendrents dus is er reden 
om een universeel geacht rijmtemplaat dat nit maximaal drie segmenten 
bestaat, nit te breiden met een konsonantplaats. Ter Mors' (1986) maximale 
syllabe voor het Nederlands (C3V2C5, waarin drie konsonanten voor het 
appendix) krijgt daarmee nit onverwachte hoek ondersteuning. Dat is van 
belang omdat de meeste fonologen van slechts éen kodapositie uitgaan, daarbij 
gemnspireerd door wat men in universele zin als maximum beschouwt. 

Ter Mors' voorstel (ib.) voor een natuurlijke verkiaring van de aanwezigheid 
van schwa tussen sonorante konsonanten in het Nederlands, een op zichzelf 
interessante suggestie, moet daarentegen worden afgewezen. Dat gebeurt in de 
volgende en Iaatste sektie. 

3.7. Parametrisering van vokaalinsertie? 

In Ter Mors 1986 wordt een belangwekkend voorstel gedaan om de aanwezig-
heid van schwa tussen sonorante konsonanten te verklaren uit een (uiteraard 
universele) vokaalinsertieparameter. Talen zouden ni. kiezen nit de volgende 
twee mogelijkheden: a) vokaalinsertie tussen extrasyllabische konsonanten (dat 
zijn konsonanten die van de klinker worden gescheiden door een minder 
vokaalachtige medeklinker) en b) vokaalinsertie binnen syllabificeerbare (of 
gesyllabificeerde) khisters. In het tweede geval gaat het om konsonantopeenvol-
gingen die wel voldoen aan het principe dat de minst vokaalachtige medeklinker 
het verst van de syllabekern verwijderd is en daarvan niet door een nog minder 
vokaalachtige gescheiden is. (Extrasyllabische konsonanten horen eigenlijk niet 
bij de desbetreffende syllabe en heten dus 'niet-syllabificeerbaar'). 

Geheel in de traditie van het onderzoek naar parametrisering (men vergelij-
ke bijv. Bennis en Hoekstra 1983 en 1989, Bennis 1982-1983 en Taraldsen 1978) 
past de veronderstelling dat er een implikationele relatie is tussen beide 
mogelijkheden)32  Ter Mors (ib.) vermoedt dat nader onderzoek van talen zal 
aantonen dat een keuze voor de tweede optie die voor de eerste impliceert, 
echter niet omgekeerd. 

Diverse observaties aangaande het Stellingwerfs en verwante Oostneder-
landse dialekten tezamen met enkele feiten nit de geschiedenis van het Neder-
lands (inklusief die van het Stellingwerfs etc.), maken dat er een aantal bezwa-
ren tegen Ter Mors' voorstellen kunnen worden geformuleerd. 

In de eerste plaats veronderstelt Ter Mors ib., daarbij geinspireerd door en 
voortbouwend op werk van Clements en Keyser 1983, dat de schwa in woorden 



(uit het Nederlands) van het type balsem, keten, tenvner en egel wordt gegene-
reerd door opvulling van een lege V-plaats met dit segment. Deze lege V-plaats 
zou zijn ontstaan door cell syllabifikatieregel die overeenkomstig universele 
.volgorderestrikties terzake van segmenten binnen de syllabe en van rechts naar 
links werkend, een vokaalplaats kreeert daar waar de slotkonsonant wordt 
voorafgegaan door een minder sonoor ('vokaalachtig') segment, zoals /s/ en 
It'. 

Merk flu allereerst op dat waaier, ouwel en duwer, woorden die door de 
auteur ter illustratie zijn aangedragen, door een en ander juist niet worden 
verklaard: glides zijn vokaalachtiger dan /r/. Vervolgens zijn van het overige 
aangehaalde materiaal (ib.:171): zilver, wo#el, ketter en tunnel aismede ook de 
eerstgenoemde dde woorden, in de naspeurbare taalhistorie steeds voorzien 
geweest van ten vokaal op de kruciale plaats, zodat Ter Mors' aanname dat het 
syllabifikatieproces aktief strukturerend zou zijn, in die zin dat het ook 'ontbre-
kende elementen identificeert' hier eenvoudigweg niet opgaat. Natuurlijk is er 
in voorkomende gevallen wel vokaalreduktie opgetreden, echter er is in geen 
enkel opzicht sprake van 'onderliggende lege vokaalplaatsen', zodat ook de 
gedachte moet worden verworpen dat 'veel van de vaak lexicaal aangenomen 
( ... ) schwa's in het Nederlands te zien (zijn) als het directe resultaat van syllabi-
ficatie' (ib.:170-171). Van de dertien woorden met schwa in de tweede syllabe 
die gegeven zijn - men vergelijke de etymologie ervan in Dc Vries 1971 - 
kunnen slechts de schwa's in bezem, kerel en ouwel op de status van een niet-
oorspronkelijke vokaal aanspraak maken, waarvan ouwel nog, om de eerder 
genoemde reden, als een omissie is aan te merken. 

In Ter Mors' veronderstellingen is dus ten onrechte onvoldoende rekening 
gehouden met de diachrone dimensie, zodat haar opvatting dat het Nederlands 
over optic 1) beschikt, gebaseerd is op te weinig onverdacht materiaal. Het 
ontbreekt in haar voorstel aan materiaal als adder nit oerg. *naelrs,  akker nit 
oerg. *akn, waarin in het verleden werkelijk schwa-insertie heeft plaatsgevon-
den, aithans in het Nederlands (vgl. echter Stellingwerfs [add] 'adder' en fak1j 
'akker'). Werkte hier nu inderdaad 'het' syllabetemplaat (vgl. mijn sektie 3.1.) 
sturend, of veroorzaakte juist een reeds bestaand templaat met schwa in de 
tweede, ni. onbeklemtoonde syllabe, de schwa-insertie? 

Het laatste zal inderdaad het geval zijn. Vormen als akker en adder ontston-
den nit *akn, nad-s nadat in het Owg. eerst geminatie van de konsonant vóór 
/r/ plaatsvond, aldus Van Bree 1987:155. (De resulterende identieke konsonant 
na de vokaal zou een extra oorzaak kunnen zijn van het ontstaan van een 
tweede syllabe... ware het niet dat deze al bestond, rd. met syllabedragende /ç/ 
als kern, als in Steuingwerfs IMEkI] 'wekker', [bvtç] 'beter' en de reeds gerele-
veerde equivalenten van akker en adder.) Er voegde zich vervolgens een 
sekundaire schwa in (Van Bree ib.). De vraag is, of deze gestuurd kon worden 
door de vokaalkern in het 'hoofdtemplaat' zoals Ter Mors veronderstelt, in die 
An dus dat dat templaat eigenlijk bij elke syllabe een Idinker in de kern vereiste. 
Dat zou in beginsel inderdaad gebeurd kunnen zijn, maar die optic roept 
ogenblikkeijk de vraag op waarom dat al niet veel eerder had plaatsgevonden. 



Nit is het enerzijds zo dat de vraag naar de voorspelbaarheid van het doorzetten 
- d.w.z. het zich werkelijk manifesteren - van mogelijke tendenzen wel altijd 
onopgelost zal blijven (vg!. voor een uiteenzetting Van der Hulst 1978), ander-
zijds toch is er cen verkiaring te geven voor het uithlijven van schwa-insertie in 
het Owg. zowel als in het huidige Stellingwerfs (en verwante dialekten): in 
beide varieteiten ni. was/is een templaat met een syllabedragende konsonant 
aanwezig. Voor het Nederlands werd schwa-insertie mogelljk gemotiveerd door 
het templaat dat stond voor als gevoig van vokaa!reduktie in het On!. ontstane 
syilaben met schwa in onbeklemtoonde Iettergreep. Voor het Stellingwerfs kan 
gelden dat oudere meerlettergrepige woorden met syllabedragende konsonant 
'model konden staan' voor een proces van deletie van voka!en in geval van items 
die inmiddels een syllabedragende konsonant hebben. Kortom, die al aanwezi-
ge woorden met konsonantisehe vokaa!kern boden een templaat waaraan 
woorden met tot schwa gereduceerde vokaal zich konformeerden. In geval van 
het Nederlands zowel als van het Stellingwerfs is er dus geen spràke van een 
zich richten op het hoofdsyilabetemplaat, maar op meersyilabige, reeds 
aanwezige bouwels, en daarvan in het bijzonder de zwakke lettergreep. 

Het behoeft in dit verband geen betoog dat het ontstaan van de syllabedra-
gende konsonanten /ç, J, iji, i, jj/ in her Stellingwerfs (in onbe!demtoonde 
lettergrepen die eerder voile vokalen bevatten) niet is tegengegaan door een 
sturend principe van het hoofdtemplaat uitgaande, als bedoeld door Ter Mors. 
Ook templaat (186) versus (187) !evert een probleem op voor haar theorie. Vgl. 
[lckjj] 'laken' en [rcko5n]; sturingvanuit het hoofdtemplaat noch vokaalinsertie 
verklaart hier het verschil tussen tweede en derde syllabe. (Het bestaan van 
templaat (186) a!leen al ondermijnt zonder meer Ter Mors' konklusie: de 
syllabedragende nasaal vervangt in veel woorden een vokaal.) Waar in het 
Stellingwerfs woorden zijn ontleend aan het a!gemeen Nederlands, in die taal 
uitgaande op /C, z, [C, + son]/, zoals bijv. kaper, scooter, surfeit, voldoen deze 
onmidde!Iijk aan de konditie van de zwakke syllabe in (186), terwijl Loch de 
sterke syllabe in het Stellingwerfs, die als hoofdtemplaat zou kunnen worden 
beschouwd, wel degehjk een vokaa!kern heeft die zou kunnen 'sturen'. Het 
hoofdtemplaat werkt hier dus bepaald niet strukturerend in die zin dat er ook 
maar één schwa gerealiseerd blijft. Aileen (186), met daarin geen vokaalkern 
vOór sonorante konsonant in de tweede syllabe, kan hier als oorzaak worden 
aangewezen van het ver!ies van schwa (en overige aanpassingen). Zen dit 
laatste vanuit het hoofdtemplaat kunnen worden 'beregeld', dan zou in het 
Nederlands ook een dergelijke moge!ijkheid aanwezig geacht mogen worden. 
Er moet dan opnieuw verklaard worden waarom de syllabedragende konsonant 
juist in die taal niet meer optreedt. 

De door Ter Mors veronderstelde impilkatie tenslotte meet op grond van 
materiaal in het Stellingwerfs ten stelligste worden afgewezen. In konkreto zou 
het optreden van de svarabhakti-vokaal binnen syllabefina!e kiusters van 
likwieden gevolgd door obstruenten als in wilg, melk afhangen van het optreden 
van de schwa vóOr niet-syllabificeerbare konsonanten als /n, I, y .../ na /t, y, 
.../. Het Stellingwerfs nit Iaat syllaben zien van het type $t$, $kps$,$qJ$, terwiji 



(in weerwil van Van Eree 1987:82 die van dit verschijnsel opmerkt: 'maar niet in 
het noordoosten'), er wel degelijk in dit dialekt woorden voorkomen van het 
type [melok] 'meW', [f3lok] 'yolk', [scbf] 'zeif, [bc1ox} (ruw voor) 'lijt' (uit: 
*/jy:ily/). Daarmee is ook Ter Mors' formulering van de vokaalinsertiepara-
meter terzake van de implikatie, iii. dat schwa-insertie kan optreden voor 
konsonanten die wel tot dezelide syllabe kunnen behoren slechts wanneer ook 
schwa-insertie plaatsvindt voor konsonanten die theE aldus gesyllabificeerd 
kunnen worden, weerlegd. Gelet op de uit Van Eree ib. gedteerde geografische 
aanduiding, kunnen de observaties nit het Stellingwerfs worden bevestigd door 
gelijksoortige situaties in de niet-noordoostelijke Nedersaksische dialekten. 

Zo blijkt dus, anders dan was beoogd, Ter Mors' werk a la Clements en 
Keyser 1983 geen wezenlijke bijdrage te zijn aan de beschrijving van het 
Nederlands, al vindt de auteur dat 'volcaalinsertie een automatisch resultaat is 
van het syllabificatieproces'. Het biedt, zo merkt zij op, 'niet alleen een eenvou-
digere en elegantere oplossing van vocaalinsertie, maar verklaart bovendien 
waarom vocaalinsertie p!aatsvindt, namelijk omdat het syllabificatieproces een 
syllabe identificeert waarin de kern (V) ontbreekt.' (p.  174). Een nadere 
toetsing in deze sektie, die werd gemotiveerd door observaties uit o.m. het 
Stellingwerfs en door taalhistorische bijzonderheden, leerde dat noch van een 
automatisch resultaat, noch van een bevredigende verkiaring kan worden 
gesproken. 
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S amenvatting 
Met deze studie van synchrone, diachrone en dialektgeografisch bepaalde 
Hank- en vormverschijnselen in het Stel!ingwerfs wordt een bijdrage geleverd 
aan diskussies in de generatieve fonologie over dc mogelijke typen fonologische 
regels en de kondities die aan zulke regels moeten worden opgelegd, zoals met 
betrekking tot het fonologisch of morfosyntaktisch karakter ervan, de mate van 
abstraktheid van de segmenten waarop regels betrekking kunnen hebben, de 
mogelijkheid van regels om aan een 'extrinsieke' ordeningsrelatie deel te 
nemen, de wijze waarop ze aan de grammatika kunnen worden toegevoegd en 
hun relatie tot suprasegmentele strukturen als de syllabe. De bouw van de 
syllabe en de positie ervan in andere fonologische strukturen zijn eveneens in 
het geding. In een aantal gevallen is (ook) materiaal nit een of meer andere - 
meestal Oostnederlandse - dialekten in de besehouwingen betrokken. 

Aan de hand van analyses van taalmateriaal dat in een grote verscheiden-
heid wordt aangeboden, worden de inperkingen getoetst die aan de generatieve 
grammatilca zijn toebedacht door de Natuurlijke Generatieve Fonologie 
(NGF), bier gehanteerd in de alom als gestandaardiseerde variant beschouwde 
versie van Joan B. Hooper (Hooper 1976). De testsituaties doen zich steeds 
voor in de beschrijving en de bespreking van een groot aantal uiteenlopende 
alternantietypen. Deze zijn behandeld in de verschillende sekties van een 
drietal hoofdstukken, die betrekking hebben op achtereenvolgens het werk-
woordparadigma (hoofdstuk 1), de verkleinwoord- en meeri'oudsvorming (hoofd-
stuk 2) en syllaben en segmenten (hoofdstuk 3). 

De NGF is de duidelijkst geartikuleerde variant van de zogeheten konkrete 
fonologie. Met name de True Generalization Condition (TGC), de No-Or-
dering Condition (NOC) en de formele eigenschappen van fonologische en 
morfonologische regels in deze theorie hadden als effekt dat er zich een 
betekenisvolle 'konkrete richting' in de generatieve fonologie aftekende, die 
zich tot op heden als een be!angrijke stroming voordoet. Uit het onderhavige 
onderzoek van het Stellingwerfs blijkt overduidelijk dat vele alternantietypen 
niet beantwoorden aan de eisen waaraan natuurlijke talen volgens de NGF 
zouden voldoen. Zo kan met name de strike scheiding tussen fonologische en 
morfonologische regels die door de TGC wordt bewerkstelligd noch het 
vermeende niet-fonologische karakter van morfonologische regels in de NGF 
worden gehandhaafd. Uit de analyses blijkt voorts dat de TGC niet mag leiden 
tot de verwerping van absolute neutralisatie, terwiji de observationele en 
deskriptieve inadekwaatheid van de morfonologische regels in de NGF niet 
alleen - bier voor het eerst - worden gesignaleerd, maar ook meermalen in 
testsituaties bevestigd. Ook blijken de voorstellen in de NGF met betrekking tot 
de bouw van en intersegmentele verhoudingen en eigenschappen binnen de 
syllabe onvoldoende te zijn. Hoewe! de NGF aan de bakermat stond van de 
ontwikkelingen in de hierarchische fonologie die plaatsvonden in de tweede 
helit van de jaren zeventig en in de jaren tachtig, moeten belangrijke onderde-
len ervan die de bouw van de syllabe betreffen, inmiddels als achterhaald 
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worden beschouwd. Toetsing van die onderdelen kon dus achterwege blijven. 
Ter kompensatie werden, vgl. de sekties 3.5. t/m 3.7., enkele recente, hiërar-
chisch-fonologische dee!theorie8n aan de hand van materiaal nit het Stelling-
werfs op hun merites bekeken. 

In het inleidende hoofdstuk ('nul') gaat de meeste aandacht nit naar de 
plaats van de NGF in de generatieve traditie. In sektie 0.1.0.1. wordt de relevan-
tie van het onderzoek geschetst tegen de achtergrond van de stand van zaken in 
de generatieve fonologie in de tweede helft van de jaren tachtig. Belangrijke, ni. 
van rijke evidentie voorziene varianten van de nogal populaire lexikale fonolo-
gie staan opnieuw een grote mate van abstraktheid toe die door vele fonologen 
wordt betwijfeld zo niet aan de hand van experimenteel onderzoek ongeloof-
waardig werd gemaalct. De roep naar toetsing van alternatieve modelien als de 
NGF klinkt daardoor nog steeds, tien jaar en langer na verschijnen van Hooper 
1976, en als gevolg van de groeiende twijfel aan de lexikale fonologie nu dus ook 
met hernieuwde motivatie. 

De relevantie van het verrichte onderzoek op zichzelf: de noodzaak van een 
toetsing van de NGF aan een uitgebreid korpus in sainenhang met het belang 
van een deskriptie van het Stellingwerfs wordt vooral toegelicht in de sekties 
0.1.0.1., 0.2.1., 0.2.2. en 0.4. 

Nadat er in sektie 0.1.0.2. een samenvattende schets van doel en opzet is 
gegeven, wordt de keus van het Stellingwerfs toegelicht en gemotiveerd in 
sektie 0.1.1., waarna de lexikale segmenten in die streektaal worden gepresen-
teerd in 0.1.2. Sektie 0.1.3. bevat een voor sommigen weflicht welkome inlei-
ding in de taaltheorische diskussie die aan het bestaan van de NGF ten grond. 
slag Iigt. In sektie 0.2.1. wordt de metatheoretische positie van de NGF ge-
schetst in relatie tot die van de SGF. De taalgeschiedenis en met name de 
taalgeografie - en dus de dialektologie . bieden bijzondere mogelijkheden om 
taaltheorieen te toetsen. De positieve en unieke rol die de taalgeogratie speelt 
wordt duidelijk gemaakt in sektie 0.2.4. Een nuancering met betrekking tot de 
rol van de taalgeschiedenis gaat daaraan vooraf in 0.23. 

In sektie 0.22. wordt uitgelegd dat de lexikale fonologie, die voor een 
belangrijk deel het gezicht van de generatieve fonologie in de jaren tachtig 
bepaalde, noch een goed alternatief biedt voor de NGF, noch voor de beschrij-
sring van het Stellingwerfs adekwaat is. Zo zijn er in die taal regels werkzaam 
die afliankelijk zijn van de fonologische en/of syntaktische kontekst buiten het 
le.rikon, terwiji ze toch lexilcale informatie behoeven, d.w.z. luisteren naar 
diakritische tekens. Het neo-SFE-model van Richard W. Sproat (1985) stelt in 
principe lexikale informatie beschikbaar in alle domeinen, dus niet alleen 
binnen het woord, maar ook in het domein van de zinsfonologie. Het vormt 
daarmee een goed alternatief voor enig Iexikaal-fonologisch model en verkrijgt 
hier onaflianketijke evidentie vanuit het Stellingwerfs. 

In de sekties 03.1. tot en met 033. is de formele uitwerking vervat van de in 
het kader van de NGF geponeerde beperkingen op de fonotogische en morfo-
nologisehe delen van de grainmatika. Kritische notities vooraf over de NGF 
volgen - nog vrijwel onafhankelijk van de toetsingsresultaten - in sektie 0.4. 
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In hoofdstuk 1 worden allereerst de vokaalalternanties in het presens aan de 
orde gesteld, ook in relatie tot het ermee samenhangende gedrag van de 
themavokaal. Terwiji in een NGF-deskriptie van zeer vele morfonologische 
regels sprake zou zijn, blijken de vokaalwisselingen beter tot een standaard-
generatief mechanisme van twee regels te kunnen worden teruggevoerd waarin, 
anders dan de NGF verlangt, de fonologische eigenschappen van belang zijn 
(sektie 1.1.1.). In de volgende sektie (1.1.2.) wordt absolute neutralisatie van de 
themavokaal aannemelijk gemaakt, waarmee de TGC is weerlegd. In sektie 1.2. 
zijn vokaalwisselingen in het preteritum aan de orde. Dc in de ablautvokalen 
opgetreden veranderingen wijzen op de feitelijke werking van procesregels en 
niet op (de statische) distributieregels die men als NGF-fonoloog zou cisen. 
Regeltoevoeging blijkt bier bovendien anders te verlopen dan men in her kader 
van de NGF zou verwachten. Er treden nI. in het besproken geval geen eerste 
stadia van fonologische regels op die algemeen zijn; de veranderingen betreffen 
kennelijk de output van enkele morfofonologische regels. Het in deskriptief 
opzicht inadekwate karakter van zuilce regels in de NC? blijkt bier en under 
meer ook in de volgende sektie. In 13. passeert een negental argumenten de 
revue tegen de NGF-distributieregel, terwiji ook hieraan verwante regels in het 
werk van P.M. Tiersma en dat van L. Wetzels geen genade kunnen vinden. De 
in sektie 1.4. beschreven, door de syntaktische positie gekonditioneerde 
gevallen van alternantie zouden in NGF-kader als morfonologisch worden 
aangemerkt en in distributieregels beschreven. Ze zijn echter van zo goed als 
geheel fonologische aard, evenals de klitische alternanties opgesomd in sektie 
1.5. De wisselingen van de daaraan deelnemende alternerende segmenten 
zouden in de NGF eveneens ten onrechte de status van distributieregel opge-
legd krijgen. Andere in sektie 1.4. gepresenteerde alternanties lijken inderdaad 
van morfonologische aard te zijn, Inaar ze blijken bij nadere beschouwing zeer 
athankelijk van fonologische eigenschappen van de desbetreffende regels. In 
her geval van voortgezette dissimilatie van diftongen (sektie 1.6.) blijkt dat 
extrinsieke ordening niet moet worden uitgebannen, zoals de NGF dat doet met 
behuip van de TGC en de NOC, terwiji her lexikale karakter van de desbetref-
fende items, waartoe de NGF verplicht, blijkt te moeten worden ontkend. Een 
verbod op extrinsieke ordening van fonologische regels mag evenmin gelden in 
geval van de relatie tussen de fonologische regels in sektie 1.7. In sektie 1.8. 
blijkt dat morfonologische leveling/extensie zich eerder uit het fonologisch-
procesmatige karakter van morfonologische regels laat verklaren en nit niet in 
de NGF geIntegreerde morfonologische tendenzen, dan nit de mogelijkheden 
die de MG? ter verkiaring biedt, d.w.z. met name de elsewhere-konditie en het 
Humboldtiaans of One Meaning One Form (OMOF)-principe. 

In hoofdstuk 2 worden een aantal alternantietypen besproken die de 
verkleinwoord- en meervoudsvorming regarderen. Na de beschrijving van een 
groot aantal procesmechanismen in sektie 2.1. zijn taalhistorische bijzonderhe-
den over het Oostnederlandse diniinutiefsufflx aan de orde in sektie 2.2. De 
besproken veranderingen zowel als de synchrone deskriptie pleiten tegen een 
strikte scheiding tussen fonologische en morfonologische regels als in de NC?. 
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Dc aard van de (diachrone) veranderingen in het diminutiefsuffix (sektie 2.3.) 
benadrukt bet (mede) fonologisch bepaalde karakter van de op bet diminutief-
suffix betrekking hebbende synchrone morfosyntaktischc regels. Vervolgens 
loopt een poging om de meest uiteenlopende alternanties die betrekking 
hebben op het diminutief door een distributioncle behandeing in NGF-kader 
to verantwoorden, op een mislukking uit in sektie 2.4. Ook de meervoudsvor-
ming in het Stellingwerfs wordt beter verklaard in standaard-generatieve 
termen, zo bijkt in sektie 2.5. Dc regeltypologische bevindingen in dit tweede 
hoofdstuk - alle kontra de NGF - worden explicieter dan hier samengevat in 
sektie 2.6. 

In de inleidende sektie 3.0. van hoofdstuk 3 wordt uitgelegd dat de NGF, in 
het huidige tijdperk van de hierarchische fonologie, nog maar zeer ten dde 
relevant is op bet punt van de bouw van de syllabe, waarbij, in verband daar-
mee, de opzet van dli hoofdstuk tilt de doeken wordt gedaan. In sektie 3.1. 
worden, n.a.v. bet verzamelde materiaal, de syllabestruktuur in het Stelling-
werfs en een aantal eigenschappen van segmenten in relatie tot de syllabe 
besproken. Kennelijk moot er in een beschrijving van bet Stellingwerfs plaats 
zijn voor voet enfonologisch woord, hierarchisch-fonologische artefakten die in 
de NGF ontbreken. Sektie 3.2. somt een aantal suprasyllabische beperkingen op 
de sekwentiestruktuur op die in termen van in 3.1. gegeven templaten moeten 
worden beschreven, en ze dus ook motiveren, terwiji direkt daaraan vooraf-
gaand een tekortkoming in de generatieve fonologie wordt gesignaleerd op het 
punt van bet principiele verschil tussen positieve en negatieve kondities. 

Blijkens materiaal nit het Stellingwerfs bestaan er fonologische regels die 
afhankelijk zijn van fonologische templaten, terwiji ze Loch binnen dat fonolo-
gisch domein - in NGF-termen - morfosyntaktisch bepaald, want niet algemeen 
zijn. Het Stellingwerfs kent ook een regel die kennelijk alleen relevant is voor 
een fonologisch templaat, toch semantisch gemotiveerd is en ook met die 
eigenschap aan de taal is toegevoegd. Voor deze opmerkelijke regeltypen in 
sektie 3.3. biedt de NGF geen onderkomen. In sektie 3.4. wordt vervolgens de 
behandeling in de NGF van het artefakt 'strengthening' verbijzonderd. 

Ambisyllabiciteit c.q. geminatie na korte vokaal in inlaut wordt voor bet 
Stellingwerfs afgewezen en, naar aanleiding daarvan, voor het Nederlands stork 
in twijfel getrokken in sektie 3.5. De universele lettergreepkonstituent ri/in 
verdient, blijkens sektie 3.6., een extra segmentpositie, terwiji bet in recente 
literatuur gehanteerde artefakt van de parametrisering van vokaalinsertie zowel 
op grond van verschijnselen in het Stellingwerfs als in het Nederlands wordt 
afgewezen in 3.1., de laatste sektie. 

Het globale karakter eigen aan een samenvatting brengt met zich mee dat 
een aantal bijzonderbeden die toch in het kader van bet onderzoeksverslag als 
geheel van belang zijn doordat zij de algehele konklusie ondersteunen, hier niet 
steeds per sektie zijn genoemd. Ook daarom is op p. 329 e.v. een zaakregister 
opgenomen van de voornaainste begrippen die in de toetsing en de bijbehoren-
de argumentatie een rol spelen. 
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De algemene konklusie is, dat geen van de in de NGF voorgestelde en hier 
getoetste beperkingen gehandhaafd kan blijven. Kortom, de wijze waarop in deze 
theorie wordt vastgesteld wat mogelijke en onmogelijke grammatika's zijn, of 
anders gezegd: de bevindingen in deze theorie met betrekking tot universalia, 
blijken aprioristisch en in te geringe mate door empirisch onderzoek onder-
bouwd, zodat inderdaad door analyses van alternantietypen als de hier gerele-
veerde, de theorie van de NGF in z'n geheel moet worden verworpen. 

Het voorgaande impliceert een waarschuwing voor konkrete fonologen in 
het algemeen: niet aileen moet nog immer duidelijk worden hoe abstrakt de 
fonologie mag zijn - dit is inderdaad, zoals door fonologen nit het 'abstrakte 
kamp' wordt beaamd, een kwestie van voortgaand empirisch onderzoek - maar 
evenzeer moet - vanuit de tegenovergestelde invaishoek - de vraag gesteld 
worden: in hoeverre zou uberhaupt enige fonologie prineipieel konkreet mogen 
zijn? De onderhavige sludie laat zien dat vele altemantietypen zich moeilijk of in 
het geheel niet in her NGF-keurslijf laten dwingen. Daannee is duidelijk gem aakt 
dat her besproken onderzoek naar altemantietypen in her Stellingwerfs de diskussie 
terugbrengt tot het ('edit wetenschappelijke') uitgangspunt waañn op grond van 
de verschijnselen, i.e. de taalfeiten, wetmatigheden worden gepostuleerd; daaraan 
wordt vervolgens een hogere realiteitsgraad toegekend. Uit voortgaand onderzoek 
moge blijken aan welke kondities regels werkelijk voldoen, met de nodige 
gevolgen voor de beschrijving van het universele kader waarbinnen grammati-
ka's mogelijk zijn. 

Vaak expliciet en diet zelden ook impliciet maakt deze studie duidelijk dat 
en op welke wijze dialektonderzoek en taalgeografie kunnen bijdragen aan de 
moderne linguIstiek. Het is de taatgeografie die van dit tweetal een werkelijk 
unieke rol speelt. Omdat er in taalkundige zin geen principieel verschil is tussen 
talen en dialekten, is niet-taalgeografisch bepaald taalkundig onderzoek van 
dialekten slechts van bijzondere betekenis inzoverre er vele onderling verschil-
lende dialekten worden geanalyseerd. 
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Summary 
This study of synchronically, diachronically and dialect geographically deter-
mined sound and form phenomena in Stellingwerfs makes a contribution to 
discussions in the field of generative phonology on the possible types of phono-
logical rules and the conditions which have to be imposed on such rules, for 
example with regard to their phonological or morphosyntactic character, the 
extent of abstraction of the segments to which the rules can apply, the potential 
of rules to participate in an 'extrinsic' ordering relation, the manner in which 
they can be added to a grammar and their relationship to suprasegmental 
structures such as the syllable. The construction of the syllable and its position 
in other phonological structures are also discussed. In a number of cases 
material from one or several other dialects, mostly from the Eastern Nether-
lands, is (also) taken into account. 

On the basis of analyses of a great variety of linguistic material the restric-
tions which Natural Generative Phonology (NGP) imposes on generative 
grammar are examined, here based on Joan B. Hooper's version (Hooper 
1976), which is universally regarded as the standard version. The test situations 
are constantly found in the descriptions and discussions of a great number of 
different types of alternation. These are set out in various sections of three 
chapters, which are concerned successively with verb paradigm (Chapter 1), the 
formation of diminutives and plurals (Chapter 2) and syllables and segments 
(Chapter 3). 

NGP is the most dearly articulated variant of so-called concrete phonology. 
Particularly the True Generalization Condition (TGC), the No-Ordering 
Condition (NOC) and the formal properties of phonological and morphonolo-
gical rules in this theory brought about the emergence of a significant 'concrete 
direction' in generative phonology, which has been an important trend until the 
present day. From the study of Stellingwerfs in question it appears to be 
patently obvious that many types of alternation do not correspond to the 
requirements which natural languages should fulfil according to NGP. Thus 
neither the strict division between phonological and morphonological rules, 
which is effected by the TGC, nor the alleged non-phonological character of 
morphonological rules in NGP can be upheld. In the analyses it is also demon-
strated that the TGC may not lead to the rejection of absolute neutralization, 
while the observational and descriptive inadequacy of the morphonological 
rules in NGP is not only pointed out - here for the first time -, but also frequent-
ly confirmed in test situations. The proposals in NGP with regard to the 
construction of the syllable and the properties of intersegmental relationships 
and characteristics within it appear to be unsatisfactory. Although NGP stood 
at the cradle of the developments in hierarchical phonology which took place in 
the second half of the seventies and in the eighties, significant components 
regarding the construction of the syllable are now considered outdated. Investi- 



gation of these components can thus be omitted. As compensation, cf. sections 
3.5. - 3.7, some recent, hierarchical-phonological partial theories are examined 
with respect to their merits, on the basis of material from Stellingwerfs. 

The introductory chapter (0.) is in the main concerned with the place of 
NGP in the generative tradition. In section 0.1.0.1. the rele.'ance of the study is 
outlined against the background of the state of generative phonology in the 
second half of the eighties. Important variants of fairly popular lexical phonolo-
gy (i.e. those with plenty of evidence) again permit a great measure of abstract-
ness, which is doubted by many phonologists or even made implausible by 
experiment. Therefore, more than ten years after the publication of Hooper 
1976, the call for testing alternative models like NGP is still heard, now with 
renewed motivation, as a consequence of the growing doubts about lexical 
phonology. 

The relevance of the present study in itself may be formulated as the 
necessity for testing NGP on an extensive corpus, combined with the impor-
tance of a description of Stellingwerfs as illustrated in particular in sections 
0.1.0.1., 0.2.1., 0.2.2. and 0.4. 

Following the summary of the aims and plan in section 0.1.0.2., the choice of 
Stellingwerfs is explained and motivated in section 0.1.1. and the lexical seg-
ments in the vernacular are then presented in section 0.1.2. Section 0.1.3. 
contains an introduction to the theoretical linguistic discussion which laid the 
foundations for NGP. In section 0.2.1. the metatheoretical position of NGP in 
relation to that of Standard Generative Phonology is outlined. Linguistic history 
and in particular linguistic geography - and therefore dialectology . offer 
excellent possibilities for testing linguistic theories. The positive and unique role 
played by linguistic geography is defined in section 0.2.4. A differentiation in 
respect of the role of linguistic history is presented in the preceding section 
0.2.3. 

In section 0.2.2. an explanation is offered as to why lexical phonology, which 
to a significant extent determined the face of generative phonology in the 
eighties, offers no acceptable alternative to NGP, and is, moreover, inadequate 
for the description of Stellingwerfs. Thus in this language rules exist which are 
dependent on the phonological and/or syntactic context outside the lexicon 
although they still need lexical information, i.e. respond to diacritic signs. The 
neo-SPE-model of Richard W. Sproat (1985) provides in principle lexical 
information in all areas, i.e. not only within the word, but also in the domain of 
sentence phonology. It thus forms a good alternative to any lexical-phonological 
model and here obtains independent evidence from Stellingwerfs. 

The formal elaboration of the restrictions on the phonological and morpho-
nological parts of grammar, which are advanced in the framework of NGP is 
included in sections 0.3.1. - 0.3.3. Critical notes on NGP follow in section 0.4., 
still largely independent of the test results. 
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In Chapter 1 the vowel alternations in the present tense are fir st discussed. The 
related behaviour of the theme vowel is also taken into consideration. Whereas 
a NOV-description would include a great number of morphonological rules, it 
seems to be preferable to trace vowel alternations back to a standard generative 
mechanism of two rules, in which, contrary to the demands of NGP, the 
phonological properties are significant (section 1.1.1.). In the following section 
(1.1.2.) absolute neutralization of the theme vowel is made plausible, thereby 
refuting the TGC. In section 1.2. vowel alternations in the past tense are 
discussed. The changes which occurred in vowel gradations point to the actual 
working of process rules and not to the (static) distribution rules, which a NGP-
phonologist would demand. Rule addition also seems to progress in a different 
fashion than would be expected within the NGP framework, for in the case 
under discussion no general first stages of phonological rules occur; the changes 
evidently concern the output of some morphophonological rules. The 
descriptive inadequacy of such rules in NGP is apparent here and also, for 
example, in the following section. In section 1.3. nine arguments against the 
NGP distribution rule are reviewed, whilst rules related to these in the works of 
P.M. Tiersma and L. Wetzels find no favour either. The cases of alternation 
conditioned by syntactic position, which are described in section 1.4., would 
have to be considered as morphonological in the NGP framework and 
described in distribution rules. They are, however, virtually entirely 
phonological in nature, just like the clitic alternations listed in section 1.5. In 
NGP the changes of the participating alternating segments incorrectly get the 
status of distribution rules. Other alternations presented in section 1.4. seem in 
fact to be of a morphonological nature, but on closer examination they prove to 
be very dependent on phonological properties of the relevant rules. In the case 
of advanced dissimilation of diphthongs (section 1.6.) it is evident that extrinsic 
ordering does not have to be rejected, which NGP does with the aid of the TGC 
and NOC, whilst the lexical character of the relevant formations, to which NOV 
is commited, appears to have to be denied. A ban on the extrinsic ordering of 
phonological rules cannot be accepted either in the case of the relationship 
between the phonological rules in section 1.7. In section 1.8. it appears that 
morphonological levelling/extension can sooner be accounted for by the 
phonological process character of morphonological rules and morphonological 
tendencies which are not integrated into NGP, than from the possibilities which 
NGP offers as an explanation, i.e. in particular the elsewhere condition and the 
Humboldt principle or 'One Meaning One Form' (OMOF). 

In Chapter 2 a number of alternation types relating to the formation of the 
diminutive and plural are discussed. Following the description of a great 
number of process mechanisms in section 2.1., historical linguistic pecularities 
of the Eastern Dutch diminutive suffix are set out in section 2.2. The changes 
under discussion and also the synchronic description speak against a strict 
division between phonological and morphonological rules as is the case in NGP. 
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The nature of the (diachronic) changes in the diminutive suffix (section 2.3.) 
emphasizes the (also) phonologically determined character of the synchronic 
morphosyntactic rules relating to the diminutive suffix. An attempt to account 
for the most diverse alternations relating to the diminutive by distributional 
treatment along NGP-lines proves to be a failure in section 2.4. In section 2.5. it 
emerges that the formation of the plural in Stellingwerfs can be better ex-
plained in standard generative terms. The rule typological findings in this 
second chapter - all contrary to NGP - are more explicitly summarized in 
section 2.6. than is possible here. 

In 3.0., the introductory section of Chapter 3, it is expounded that NOt' is 
only partly relevant on the point of the construction of the syllable in present 
hierarchical phonology. In connection with this fact, the purpose of this chapter 
is disclosed. In section 3.1. the structure of the syllable in Stellingwerfs and also 
a number of properties of segments in relation to the syllable are discussed by 
taking the material collected into consideration. Evidently, in a description of 
Stellingwerfs, there must be room for the foot and phonological word, hierar-
chical phonological artefacts which are missing in NGP. Section 3.2. lists a 
number of suprasyllabie limitations on sequential structure, which have to be 
described in terms of the templates given in 3.1., and thus motivate them. 
Directly before this a shortcoming in generative phonology is revealed concern-
ing the principal difference between positive and negative conditions. 

As is evident from material from Stellingwerfs, there are phonological rules 
which are dependent on phonological templates, although within that phonolo-
gical domain they are - in NGP terms - morphosyntactically determined, 
because they are not general. Stellingwerfs also has a rule which is apparently 
only relevant for a phonological template, is however semantically motivated 
and also added to the language with this property. NGP does not accommodate 
these remarkable types of rule as described in section 3.3. In section 3.4. the 
treatment of the artefact 'strengthening in NGP is concretized. 

Ambisyllabicity, or alternatively gemination after the short vowel word-
internally, is rejected for Stellingwerfs and as a result strongly doubted for 
Dutch in section 3.5. The universal syllable constituent 'rhyme' deserves, as is 
apparent in section 3.6., an additional segment position, whereas in the last 
section, 3.7., the artefact of the parametrization of vowel insertion, which is 
handled in recent literature, is rejected on account of phenomena both in 
Stellingwerfs and in Dutch. 

The global character of a summary implies that a number of details which 
are of importance in the framework of a research report as a whole, because 
they support the general conclusion, are not always quoted here by section. For 
this reason a subject index of the main terms which play a role in the exami-
nation and the accompanying argumentation has been included on pages 329 ff. 

The general conclusion is that none of the restrictions proposed in NGP and 
examined here can be upheld. In short, the way in which possible and impossible 
grammars are defined within the bounds of this theory, or, to put it another 



way, the findings in this theory with regard to universals, seem to be 
aprioristic and founded to too small a degree on empirical research, so that in 
fact by means of analyses of alternation types, such as the ones proposed here, 
the theory of NGP must be rejected completely. 

The foregoing implies a warning to concrete phonologists in general: not 
only has it yet to be clarified how abstract phonology may be - this is indeed a 
question of continual empirical research, as affirmed by phonologists from the 
'abstract camp' - but likewise the question must be raised - from the opposite 
point of view - to what extent could some phonology be concrete in principle at 
all? The study in hand illustrates that many types of alternation simply cannot be 
forced into the NGP-straitjacket, or indeed only with the utmost difficulty. Thus it 
is made clear that this study of the types of alternation in Stellingwerfs brings the 
discussion back to the ('genuinely scientific') point of departure in which on the 
basis of the phenomena, i.e. the linguistic facts, regularities are postulated; 
subsequently a greater degree of reality is attributed to them. Future research may 
well reveal which conditions rules meet, with the necessary consequences for 
the description of the universal framework within which grammars are possible. 

Often explicitly and not infrequently also implicitly, this study illustrates 
that, and how, research into dialects and linguistic geography can make a 
contribution to modern linguistics. Of these two factors it is linguistic geography 
rather than dialect which plays a truly unique role. However, because in a 
linguistic sense there is no fundamental difference between languages and 
dialects, linguistic research into dialects without an accompanying study of 
linguistic geography can only be of particular significance if a number of 
different dialects are examined. 





Zusammenfassung 

Diese Untersuchung zu synchronisch, diachronisch und dialektgeographisch 
bedingten Laut- mid Formenerscheinungen im Stellingwervischen stellt einen 
Beitrag zu den Diskussionen dar, die in der generativen Phonologie fiber die 
moglichen Typen phonologischer Regeln und deren Bedingungen gefuhrt 
werden, so etwa hinsichtlich ihres phonologischen und morphosyntaktischen 
Charakters, des MaJ3es der Abstraktheit der Segmente, auf die Regeln Bezug 
haben konnen, der Moglichkeit der Regeln, an einem 'extrinsischen' Ordnungs-
verhaitnis teilzuhaben, der Art, in der sic der Grammatik zugefügt werden 
konnen, und ihrer Beziehung zu suprasegmentalen Strukturen wie z.B. der 
Silbe. Der Aufbau der Silbe sowie deren Position in anderen phonologischen 
Strukturen werden gleichialls einbezogen. In einigen Fallen wird (auch) 
Material eines oder mebrerer anderer - meist ostniederlandischer - Dialekte 
mit herangezogen. 

Anhand von Analysen sehr unterschiedlichen Sprachmaterials werden die 
Beschrankungen untersucht, die der generativen Grammatik von der Natur-
lichen generativen Phonologie (NGP), hier im Shine der aligemein als Standard 
anerkannten Version von Joan B. Hooper (Hooper 1976), zugeschrieben 
werden. Die Testsituationen ergeben sich stets aus der Beschreibung und 
Besprechung einer groBen Anzahl unterschiedlicher Alternanztypen, die in den 
verschiedenen Teilen dreier Kapitel behandelt werden. Diese haben das 
Verbparadigma (1. Kapitel), die Diminutiv- und Pluralbildung (2. Kapitel) 
sowie Silben und Segmente (3. Kapitel) zum Thema. 

Die NGP ist die am deutlichsten artikulierte Variante der sogenannten 
konkreten Phonologie. Insbesondere die True Generalization Condition 
(TGC), die No-Ordering Condition (NOC) und die formellen Eigenschaften 
von phonologischen und morphonologischen Regeln in dieser Theorie fuhrten 
dazu, daB sich eine bedeutungsvolle 'konkrete Richtung' in der generativen 
Phonologie abzeichnete, die sich bis heute als eine wichtige Stromung präsen-
tiert. Aus der vorliegenden Untersuchung des Stellingwervischen ergibt sich 
sehr deutlich, daB viele Alternanztypen nicht den Anforderungen entsprechen, 
denen naturliche Sprachen nach Meinung der NGP entsprechen muBten. So 
konnen insbesondere weder die strikte Trennung zwischen phonologischen und 
morphonologischen Regeln, die durch die TGC bewirkt wird, noch der ver-
meintlich nicht-phonologische Charakter morphonologischer Regeln in der 
NGP aufrecht erhalten werden. Aus den Analysen ergibt sich weiterhin, daB die 
TGC nicht zur Ablebnung absoluter Neutralisation filhren darf, und daB die 
observationale und deskriptive Inadäquatheit der morphonologischen Regeln 
der NGP nicht nut - bier erstmals - angezeigt, sondern auch mebrmals in 
Testsituationen bestatigt wird. Auch die Ansichten der NGP bezuglicb des Baus 
sowie der intersegmentalen Verhaltnisse und Eigenschaften innerhaib der Silbe 
erweisen sich als unzureichend. Auch wenn die NGP an der Wiege der sich in 
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der zweiten Halite der siebziger und in den achtziger Jahren entfaltenden 
Entwicklungen der hierarchischen Phonologie stand, müssen bedeutende Teile, 
die sich auf den Ban der Silbe beziehen, inzwischen als flberholt angesehen 
werden. Deren Untersuchung erübrigt sich daher. Ms Ausgleich werden (siehe 
die §* 3.5. bis 3.7) mit Hilfe des Stellingwervischen Materials einige neuere 
hierarchisch-phonologische Teiltheorien einer Prüfung unterzogen. 

Tm einfuhrenden Kapitel (0.) richtet sich die Aufmerksamkeit vor allem auf 
die Stellung der NGP in der generativen Tradition. In § 0.1.0.1. wird die Bedeu-
tung der Forschung vor dem Hintergrund des Standes der Dinge in der gene-
rativen Phonologie in der zweiten Halite der achtziger Jahre skizziert. Bedeu-
tende, weil einleuchtende Varianten der relativ popularen lexikalischen 
Phonologie lassen wiederum ein groBes Mall an Abstraktheit zu, die von vielen 
Phonologen angezweifelt oder aber mit Hilfe experimenteller Untersuchungen 
unglaubwurdig gemacht wird. Die Forderung nach ether Prüfung alternativer 
Modelle wie das der NGP wird noch stets erhoben, auch nach mciii ais zehn 
Jahren nach dem Erscheinen von Hooper 1976, und jetzt, auigrund wachsender 
Zweifel an der lexilcalischen Phonologie, noch mit neuer Motivation. 

Die Relevanz der durchgefuhrten Untersuchung an sich: die Notwendigkeit 
einer UberprUfung der NGP auf der Basis eines umfassenden Korpus, im 
Zusammenhang der Bedeutung einer Beschreibung des Stellingwervischen, 
wird vor allem in den §§ 0.1.0.1., 0.2.1., 0.2.2. und 0.4. erlautert. 

Nachdem in § 0.1.0.2. eine zusammenfassende Darsteilung von Ziel und 
Aufbau der Arbeit gegeben wurde, wird in § 0.1.1. die Wahl des Stellingwervi-
schen erlautert und begründet. Danach werden in § 0.1.2. die lexikalischen 
Segmente dieser Mundart präsentiert. § 0.1.3. enthalt eine für manchen mogli-
cherweise willkommene Einfuhrung in die sprachtheoretische Diskussion, die 
das Fundament der NGP bildet. In § 0.2.1. wird die metatheoretische Stellung 
der NGP in Relation zu jener der 'klassischen' Generativen Phonologie (KGP) 
skizziert. Die Sprachgeschichte und insbesondere die Sprachgeographie - und 
damit auch die Dialektologie - bieten besondere Moglichkeiten, Sprachtheorien 
zu uberprüfen. Die positive und einzigartige Rolle, die die Sprachgeographie in 
diesem Zusammenhang spielt, wird in § 0.2.4. verdeutlicht. Eine Nuancierung 
bezuglich der Rolle der Sprachgeschiehte enthalt der vorangehende § 0.2.3. 

In § 022. wird erlautert, daB die lexikalische Phonologie, die groBenteils 
das Gesicht der generativen Phonologic in den achtziger Jahren bestimmte, 
weder eine gute Alternative zur NGP ist, noch für die Beschreibung des Stel-
lingwervischen ausreicht. So sind in dieser Sprache Regeln wirksam, die vom 
phonologischen und/oder syntaktischen Kontext aufierhaib des Lexikons 
abhangig sind, wahrend sic doch lexikaThche Information benotigen, d.h. auf 
diakritische Zeichen reagieren. Das Neo-SPE-Modell von Richard W. Sproat 
(1985) stelit im Prinzip lexikalische Information in alien Bereichen zur Verfu-
gung, d.h. nicht nur innerhaib eines Wortes, sondern auch im Bereich der 
Satzphonoiogie. Es bildet damit eine gute Alternative zu vielen lexikal-phonolo-
gischen Modeilen und gewinnt hier unabhängige Evidenz aus dem Stelling-
wervischen. 



Die formelle Ausarbeitung der im Rahmen der NGP als gegeben angenom-
menen Beschrankungen innerhaib der phonologischen und morphonologisehen 
Teile der Granimatik ist in den §§ 0.3.1. bis 0.3.3. enthalten. Kritische Vor-
bemerkungen zur NGP - noch unabhangig von den Testergebnissen - folgen in 
§ 0.4. 

Tm Kapitel 1 werden zunächst die Vokalalternanzen im Präsens behandelt, 
auch in Verbindung mit dem damit zusammenhangenden Verhalten des 
Themavokals. Wahrend in ether NGP-Beschreibung von sehr vielen morphono-
logisehen Regeln die Rede sein wurde, scheinen die Vokalwechsel besser auf 
einen Mechanismus von zwei TGP-Regeln zurUckgefuhrt werden zu konnen, in 
dem - anders als die NC)? es verlangt - die phonologischen Eigenschaften von 
Bedeutung sind (§ 	Tm folgenden § (1.1.2.) wird die absolute Neutralisa- 
tion des Themavokals plausibel gemacht, wodurch die TGC widerlegt ist. § 1.2. 
behandelt Vokalanderungen im Präteritum. Die in den Ablautvokalen aufgetre-
tenen Veranderungen deuten auf die tatsãchliche Wirkung von ProzeBregein 
und nicht auf (die statisthen) Distributionsregeln, die man als NGP-Phonologe 
fordern wurde. Die RegelhinzufUgung vollzieht sich hier auBerdem anders als 
dies un Rahmen der NGP zu erwarten ware. Es treten namlich mi besagten 
Fall keine ersten Stadien phonologischer Regeln aid, die allgemein sind; die 
Veranderungen betreffen offenbar den Output einzelner morphonologischer 
Regeln. Der in deskriptiver Hinsicht inadaquate Charakter sokher Regeln in 
der NGP tritt bier und auth im darauffolgenden § zutage. In § 1.3. werden neun 
Argiimente gegen die NGP-Distributionsregeln vorgesteilt, wahrend hermit 
verwandte Regeln in den Arbeiten von P.M. Tiersma und L. Wetzels ebenfalls 
keine Gnade linden. Die in § 1.4 beschriebenen, aufgrund syntaktischer 
Stellung bedingten Alternanzfalle mUBten im NGP-Rahmen als morpho-
nologisch gelten und mit Distributionsregeln beschrieben werden. Sie sind 
jedoch so gut wie ganzlich phonologischer Art, ebenso wie die klitischen 
Alternanzen, die in § 1.5. genannt werden. Die Wechsel der her einbezogenen 
alternierenden Segniente wiirden in der NGP ebenfalls zu Unrecht den Status 
von Distributionsregeln erhalten. Andere, in § 1.4. aufgefuhrte Alternanzen 
scheinen tatsachlich morphonologischer Art zu sein, doch steilt sich bei naherer 
Betrachtung heraus, daB sie in starkem Mafle von den phonologischen Eigen-
schaften der betreffenden Regeln abhängig sind. mm Falle der fortschreitenden 
Dissimilation von Doppelvokalen (§ 1.6.) zeigt sich, daB extrinsische Ordnung 
nicht ausgeschlossen werden mull, Me dies die NGP mit Hilfe von TGC und 
NOC tut, und daB der lexikalische Charakter der betreffenden Items, den die 
NGP fordert, bestritten werden mull Ebensowenig darf das Verbot der 
extrinsischen Ordnung phonologischer Regeln fin Falle der Beziehung zwischen 
den phonologischen Regeln (§ 1.7.) gelten. In § 1.8 zeigt sich, daB der morpho-
nologische Ausgleich/die morphonologische Extension sich eher aus dem 
phonologisch-prozeflmal3igen Charakter morphonologischer Regeln erklaren 
laBt sowie aus nicht in die NGP integrierten morphonologischen Tendenzen als 
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aus den Moglichkeiten, die die NGP als Erklarung bereitstellt, namlich insbe-
sondere die 'Elsewhere Condition' und das auf Humboldt zuruckgehende 
Prinzip des 'One Meaning One Form' (OMOF). 

Im Kapitel 2 wird eine Anzahl Aiternanztypen besprochen, die die Bildung 
des Diminutivs und des Plurals betreffen. Nach der Beschreibung einer groBen 
Anzahl von ProzeBmechanismen in § 2.1. werden in § 2.2. sprachhistorische 
Besonderheiten des ostniederlandisehen Diminutivsuffixes behandelt. Sowohi 
die besprochenen Veranderungen als auch die synchronisehe Beschreibung 
sprechen deutlich gegen eine strenge Trennung von phonologischen und 
morphonologischen Regein, wie dies in der NGP der Fall 1st. Die Art der 
(diachronischen) Veranderungen beini Diniinutivsuffix (§ 23.) unterstreicht 
den (auch) phonologisch bedingten Charakter der auf das Diniinutivsuffix 
Bezug nehmenden synchronischen morphosyntaktischen Regeln. Danach 
scheitert in § 2.4. der Versuch, die unterschiedlichsten Alternanzen, die sich auf 
das Diniinutiv beziehen, durch eine distributionelle Behandlung mi NGP-
Rahmen unterzubringen. Audi die Pluralbildung mi Stellingwervischen kann 
besser fin Rahmen der KGP erkiart werden, wie § 25. zeigt. Die regeltypolo-
gischen Befunde theses zweiten Kapitels, die alle der NGP zuwiderlaufen, 
werden in § 2.6. ausftthrlich zusaxnmengefa8t. 

Im einleitenden § 3.0. des Kapitels 3 wird dargelegt, daB die NGP im 
heutigen Zeitalter der hierarchischen Phonologie hinsichtlich des Bans der 
Silbe nur noch zum Teil relevant ist. In diesem Zusammenhang wird die 
Zielrichtung des Kapitels beschrieben. Auf der Basis des gesammelten Materi-
als werden in § 3.1. die Silbenstruktur im Stellingwervischen sowie eine Reihe 
von Segnienteigenschaften im Zusanimenhang mit der Silbe besprochen. 
Offensichtlith mussen in ether Beschreibung des Stellingwervischen FaJJ und 
phonologisches Wort einen Platz haben, hierarchisch-phonologisehe Artefakte, 
die in der NGP fehien. § 3.2. zahlt the Anzahl suprasyllabische Beschran-
kungen der Sequenzstruktur auf, die im Rahmen der in § 3.1. vorgegebenen 
Merkmalsstrukturen beschrieben werden müssen und these daher auch 
motivieren, während unmittelbar davor eine Unzulänglichkeit der generativen 
Phonologie angezcigt wird, die den prinzipieilen Unterschied zwischen posi-
tiven und negativen Bedingungen betrifft. 

Wie aus dem Stellingwervischen erhellt, gibt es phonologische Regein, die 
von phonologischen Merkmalsstrukturen abhängig sind, wahrend sie doch - im 
Rahmen der NGP - innerhaib jenes phonologischen Bereichs morphosyntak-
tisch bestinimt werden, da sie nicht ailgemein sind. Das Stellingwervische hat 
auch eine Regel, die offensithtlich nut auf eine phonologiscie Merkmalsstruk-
tur anwendbas ist, jedoch semantisch motiviert ist und auch in dieser Eigen-
schaft der Sprache hinzugefugt wird. Die NGP bietet fur these auffallenden 
Regeltypen, die in § 3.3. behandelt werden, keinen Raum. In § 3.4. wird dann 
die Behandlung des Artefakts 'strengthening' in der NPG nuanciert. 

Ambisyllabitat bzw. Gemination nach kurzem Vokal im Inlaut wird für das 
Stellingwervische zurUckgewiesen mid aufgrund dessen in § 35. fur das (Stan-
dard)Niederlandische stark angezweifelt. Dem universalen Silbenkonstituenten 
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Reim kommt laut § 3.6. eine zusatzliche Segmentposition zu, wahrend das in 
der neueren Literatur benutzte Artefakt der Paranietrisicrung der Vokalepen-
these sowohl aufgrund von Erscheinungen im Steilingwervischen als auth im 
Niederlandischen in 3.7., dem letzten Paragraphen, zurUckgewiesen wird. 

Der für eine Zusammenfassung typische globale Charakter bring es mit 
sich, daB eine Reihe von Besonderheiten, die liii Rahinen der Gesamtdarstel-
lung deshalb von Bedeutung sind, well sie die GesamtschluBfolgerung unter-
stUtzen, hier nicht mimer per Paragraph genannt werden. Auth aus diesem 
Grunde wurde Seite 329 ff. ein Register mit den wichtigsten Begriffen auf-
genommen, die in der Untersuchung und der dazugehorenden Argumentation 
eine Rolle spielen. 

Die al/gemeine Schiujifolgening laute4 daft keine der in der NGP vorgesteilten 
und hier unten'uchten Beschrankungen aufrecht erhalten werden kann. Kurzum, 
die Art, in der in dieser Theorie festgestellt wird, was mogliche und unmogllche 
Grammatiken sind, oder anders gesagt, die Befunde dieser Theorie hinsichtlich 
der Universalia, erweisen sich als aprioristisch und in zu geringem MaBe durch 
die Empirie gestUtzt, so daB in der Tat aufgrund von Analysen von Alternanz-
typen, wie den hier behandelten, die Theorie der NGP voilkommen abgelehnt 
werden mulL 

Das Vorhergehende impliziert eine Warnung für konkrete Phonologen ganz 
ailgemein: es stela nicht nur noch stets die Antwort auf die Frage aus, wie 
abstrakt die Phonologie scin dM1 - dies ist in der Tat, wie von Phonologen aus 
dem 'abstrakten Lager' bestätigt wird, eine Angelegenheit fortsthreitender 
empirischer Forschung -, sondern es mull auth - vom entgegengesetzten 
Standpunkt aus - die Frage gesteilt werden, inwieweit überhaupt eine Phonolo-
gic prinzipiell konkret scin kann. Die vorliegende Abhandlung zeigt, daB viele 
Alternanztypen sich schwer oder gar nicht in die Zwangsjacke der NGP 
zwingen lassen. Damit wird deutlich, daB unsere Untersuchung nach Alternanz-
typen im Stellingwervischen die Diskussion auf den ('echt wissenschaftlichen') 
Ausgangspunkt zuruckfuhrt, wo aufgrund von Phanomenen, d.h. Sprachfakten, 
RegelmaBigkeiten postuliert werden. Diesen wird dann ein hoherer Realitats-
grad zuerkannt. Weiterfilhrende Forschung mag feststellen, weiche Bedingung-
en die Regein wirkllch erfullen, was dann Folgen haben dürfte für die Beschrei-
bung des universalen Rahmens, innerhaib dessen Grammatiken moglich sind. 

Oft explizit und nicht selten auch implizit verdeutlicht these Arbeit, daB und 
auf welche Weise Dialektforschung und Sprachgeographie ihren Beitrag zur 
modernen Linguistik leisten konnen. Dabei spielt die Sprachgeographie eine 
geradezu einzigartige Rolle. Da im sprathwissenschaftlichen Sinne ein prinzi-
pieller Unterschied zwisehen Sprachen und Dialekten nicht besteht, ist die 
nicht-sprachgeographisthe Erforschung von Dialekten nur dann von spezieller 
Bedeutung, wenn viele unterschiedliche Dialekte analysiert werden. 





Lijst van kaarten en schema's 

Kaarten 

1. Dccl van de overzichtskaart van Nederlandse dialekten in Daan en Blok 
1969 17 

2. Overzicht van plaatsen waar in informantengroepen taaldata werden 
vastgelegd 19 

3. De themavokaal in enkele vormen van het sterke werkwoord (1) 84 
4. De themavokaal in het pret. van het onregelmatige zwakke [1yd] 

'luiden' 86 
5. Dc themavokaal in enkele vormen van het sterke werkwoord (2) 89 
6. Dc ablautvokaal /A:/ vs. /y/ 102 
7. De spreiding van /c/ 109 
8. Dc verwijding van diftongen 140 
9. Veranderingen in klasse 4 van het sterke werkwoord (pret.) 154 
10. Een aantal diminutiefvarianten in Oost- en West-Stellingwerf 170 
11. Een isoglosse in Oost.Nederland die een opvallende fonologische ontwik-

keling in het diminutief reflekteert 182 
12. Verkleinwoorden in Oost-Nederland 192 
13. Diminutiva: de spreiding van -ye, -tjen, -ke en varianten 193 
14. Voortschrijdende assimilatie in Overijssels-Gelderse diminutiva, gereflek-

teerd in cent geografisch kontinuUm 195 
15. /g/ in anlaut 255 
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Tabel 1. Kenmerkenmatrix van de onderscheiden Stellingwerfse segmenten 
25 

Tabel 2. De vokaalalternantietypen in het presens 68 
Tabel 3. Een aantal distributieregels die wortelvokalen aanbrengen in het 

werkwoordsparadigma (Stellingwerfs van Nijeberkoop), en de vo-
kaalreeksen die bij de sterke en onregelmatige verba optreden 114-
116 

Tabel 4. Dc voortschrijdende assimilatie van dim.-/k/ en -/x/ in Oost-Neder-
land 197-198 

Figuur 1. Het grammatikamodel van Richard W. Sproat (1985) 44 

on 





Noten 

1. Deze bevestiging meet anders worden uitgelegd dan ze naar alle waarschijn-
lijkheid bedoeld is. Hoppenbrouwers en Hoppenbrouwers 1988 banteren 
teilingen van in dialekien gerealiseerde fonologische kenmerken, d.w.z. ze 
vergeijken het totale aantal plus-waarden per kenmerk. Overigens heeft Sassen 
zich in zijn uitspraak vooral laten leiden door andere eigenschappen dan die van 
het fonologisch systeem, met name door de aanwezigheid van mogelijk aan het 
Fries ontleende woorden (Sassen 1953:296 ex.). Wat de verwantschap van het 
Stellingwerfs met het Drents betreft merkt Sassen (ib.: 297) terecht op: '...00k 
de Ste!Iingwerver zeif houdt zijn taal voor een andere dan het Fries en voor 
nauw verwant met het Drents en bet Nwov., dat hij over de provinciegrens 
hoort spreken' en '...niet alleen in taalkundig opzicht, by. wat betreft het phono-
logisch systeem (mijn kurs., H.B!.), maar ook anderszins vertonen de Stelling-
werven meer overeenkomst met Drente en N.W.Ov. dan met Friesland...' 
(ib.:300). 

Hoewel Sassen wat de mogelijkheid van ontlening aan bet Fries betreft de 
nodige voorzichtigheid in acht neemt, gaat hij te ver waar hij van heit 'vader' 
opmerkt dat het we! Fries zal zijn (p.  299). Uit Buma's recente verkiaring van 
Fries heit (1988) - met bewijsp!aatsen uit o.m. her Mn!. en bet Ge!ders . krijgt 
men de ste!lige indruk bier te maken te hebben met een oude, gemeenschappe-
!ijke taallaag. We!Iicht hoort hell in het Stellingwerfs tot een Wgm. substraat. 
Andere ogenschijn!ijk aan het Fries ontleende woorden kunnen wellicht 
eveneens nit zo'n gemeenschappelijk voorstadium worden verk!aard. 
2. De nog erg jonge featurefrekwentiemethode behoeft natuurlijk nadere 
toetsingen, al zijn de resultaten al wel afgewogen tegen de indeling in Daan en 
Blok 1977. Dat blijkt alleen al nit de diskrepantie tussen de in Hoppenbrouwers 
en Hoppenbrouwers 1988 gesuggereerde Friese eigenschappen van het Stelling-
werfs en het gegeven dat de Stellingwervers zeif en anderstalige inwoners van 
hun regio het Stellingwerfs ervaren als zeer nauw verwant aan naburige 
Oostneder!andse dialekten (zie ook noot 1), een 'indeling' die wordt geschraagd 
door de struktuurgeografische methode (vg!. o.m. Heeroma 1961 en 1963) en 
andere, eerder op het Stellingwerfs toegepaste dia!ektindelingsmethoden. Een 
nieuwe diskrepantie die ontstaat tussen deze tegenstelling en de eis van Van 
Son en Peters 1989:26 dat de kwantificerende methode nog meet bewijzen 'dat 
zij niet slechts een omslachtige verificatiemethode is voor door eerder qualita-
tief onderzoek verkregen resu!taten' lijkt moeilijk te overbruggen. 

Of tel!ingen van plus-featurewaarden alleen (a!s in Hoppenbrouwers en 
Hoppenbrouwers 1988) adekwaat zijn, valt ook nog te bezien. Van Son en 
Peters 1989 wijzen op de wenselijkheid vele, ongelijksoortige kenmerken te 
gebruiken, wat overigens bet probleem van de verge!ijkbaarheid alleen maar 
groter maakt. Een volgend bezwaar is, dat featuretellingen gemakkelijk tot 
absurde konsekwenties !eiden. VgI. bijv. 1) a!gemeen Stellingwerfs [b&m] 
'boom', 2) idio!ektisch Stellingwerfs [bU:m] 'boom' en 3) Fries [bjëm], d.i. het 
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eerste morfeem in [bjemkJ 'boompje'. Een kleine telling m.b.v. de hoogteken-
merken in Hoppenbrouwers en Hoppenbrouwers 1988 levert hier in geval 1) 
geen plus-waarden, in geval 2) tweemaal [+polair] (voor beide /u/'s) en in 
geval 3) eenmaal [+ polair] (al. in /j/) en eenmaal [+ laag] (dit betreft tEl); /b/ 
en /m/ komen in alle drie de gevallen voor en kunnen dus gemakshalve worden 
genegeerd. De idiolekten met [bü:m] nit /b&m/ zijn kennelijk, en vreemd 
genoeg, het meest verwant met het Fries! Men zal de taalspecifieke verwezenlij-
kingen van algemene fonologische tendenzen in de zin van o.m. Van der Huist 
1978 mee moeten wegen (dus de taalgeschiedenis), en zo ook de bezetting van 
fonologische segmenten per woord. Het is immers mogelijk - men denke alleen 
a! aan de Germaanse klankverschuivingen - dat met elkaar vergeleken talen een 
ongeveer gelijk segmentsysteem hebben, maar een aanmerke!ijk verschil in 
distributie. In dat opzicht kan men ook in de struktuurgeografische methode 
natuurlijk gemakkelijk fouten maken. 
3. De invloed van deze anderstaligen op het Stellingwerfs van de oudste 
generatie zal vermoedelijk niet zo sterk zijn geweest. In een dorp als Donker-
broek, waar het Fries in onze eeuw toch een belangrijke plaats inneemt, werd 
die taal rond 1857 nit dat jaar nauwelijks gesproken blijkens het desbetreffende 
schoolmeestersrapport nit dat jaar (aanwezig op de Provinciale Bibliotheek te 
Leeuwarden). De auteur meldt nL: 'De taal of tongval is met de overige dorpen 
in Oost-Stellingwerf gelijk, naar het Drentsch zwevende, zijnde er enkele 
huisgezinnen, waar een weinig boeren-friesch gesproken wordt.' In hetzelfde 
jaar wordt nit Haulerwijk gemeld: '...dat, terwijl men te Hanle het eigenlijke 
Stellingwerfsch spreekt, ( ... ) dat men te Haulerwijk ( ... ) het plat boerenfriesch 
spreekt' (aadwezig op de Provincia!e Bibliotheek te Leeuwarden). Ondanks de 
sterke toenaine van het aanta! Friestaligen in Donkerbroek maakt het Stelling-
werfs van de oudste generatie in die plaats anno 1991 toch een 'zuiverder' 
indruk - wat de woordvoorraad betreft zowel als in morfonologisch opzicht - 
dan bijv. dat van her veel westelijker gelegen Wolvega, waar het percentage 
anderstaligen tot voor kort naar verhouding geringer was dan in het Donker-
broek van na 1900. 
4. Er zijn mij ten aanzien van het verschijnsel regiolekt geen onderzoeksresulta-
ten bekend die op betekenisvolle wijze interfereren met de inperking op de 
reeks grammatikamodellen die in de NGF wordt voorgesteld (als beschreven in 
de sekties 0.2.1. en 0.3.). Hoewel voortgaande studie van 'regiolektische ontwik-
kelingen' waarschijnlijk reeel zal blijven bijdragen aan meer inzicht in de 
interne grainmatikale organisatie, is er tot op heden niet een uitgewerkt model 
gepubliceerd dat gekontrasteerd zou kunnen worden met de NGF. Wei werd, 
overigens pas in Hoppenbrouwers 1983b en, heel expliciet, in Wierenga 1984, 
de iinplikationele relatie - tot dusver gehanteerd voor konstituenten en eigen-
schappen ervan - ook van toepassing verklaard op (tot dan toe, anders dan in de 
kreolistiek, niet als aparte taalsystemen beschouwde) lekten: konstant blijvende, 
vaste systemen tussen de standaardtaal en bet oudste dialekt (samen vormen 
deze lekten het eerder aangeduide regiolekt). Op voorhand echter lijkt de 
organisatie van de genoemde lekten geen wezenlijke positie in te nemen met 
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betrekldng tot de toetsing van de NGF. Floogstens kan de overname van 
elementen tilt de standaardtaal in lekten als 'niet-natuurlijk' worden beschouwd 
of althans als minder gewoon, wat deze tussentaalsystemen echter minder 
geschikt maakt waar het gaat om de analyse van bijv. morfologisering van 
fonologische regels. In een enkel geval van regelverlies bij de niet-jongste 
generaties (vgl. p.  72) lijkt invloed van bet Nederlands op het Stellingwerfs voor 
de hand te liggen en medebepalend te zijn. Van een relatie van deze taalveran-
deringsfaktor met de premissen uit de NGF is echter geen sprake. 
5. Retroflexe segmenten worden hier niet als in Ladefoged 1975:243 en Kahn 
1976 (in navolging van Kiparsky) onderscheiden met behuip van de specifikatie 
[-ant, -1-hoog, -laagj, maar als [-ant, -hoog, +midden], o.m. omdat aldus het 
hoogteverschil met bijv. /1/ en /t/ (beter) wordt verantwoord. 
6. Over de featurespecifikaties met betrekking tot taps (en 'flaps') heerst geen 
eenstemmigheid, vgl. Ladefoged 1975:264. In die zin is de hier gekozen oplos-
sing ad hoc. Veenstra 1989 levert een uitvoerige beschrijving van de segmentele 
overgang /d/ • /r/ • /r/ aan de hand van materiaal tilt dialekten van het 
Fries. Hij wijst uiteraard oak op gelijksoortige ontwikkelingen in enkele 
Oostnederlandse streektalen elders. Zie m.b.t. het fenomeen 'tap' ook Vieregge 
1985:113. 
7. Hyman 1975:53-54 betoogt, aan de hand van materiaal nit het Igbo, even-
eens dat de features rand, anterieur en koronaal de ronding van vokalen tussen 
labialen niet verklaren, het feature labiaal daarentegen wel. 
S. Vgl. bijv. Van der Hulst 1978:120;139 en Kiparsky 1968; zie echter mijn 
sektie 0.2.3. 
9. In een in de belangstelling staande lexikale fonologie als die van Kiparsky 
1982a,b, 1983a, b, 1984 en 1985 wordt de diskussie die Hooper 1976 opriep 
echter nauwelijks aangeroerd, zodat de NGF hier grotendeels onweersproken 
blijft. Zie overigens ook mijn sekties 0.1.0.1, 0.2.2. en 0.4. 
10. Vgl. ook Chomsky 1981b:192: 'Dienovereenkomstig is er geen enkele basis 
voor dogmatische veronderstellingen over de mate of aard van de ingewikkeld-
heid of abstractheid die in een theorie over taalstructuur is 'toegestaan'...'. Een 
recente samenvatting van Chomsky's visie op de aard van her aangeboren 
taalvermogen bevat Chomsky 1986. 
11. Tot op heden is niet op stelselmatige wijze geprobeerd het lormele aspekt 
en bet funictionele met elkaar in een harmonisch model onder te brengen, 
afgezien van enkele aanzetten daartoe van Kiparsky (1982c:VII-VIII; 1982a) en 
in de literatuur genoemd onder noot 16. 
12. Net zou het beste zijn wanneer kondities 'determinable from inspection of 
the grammar' waxen. Aldus zou het overbodig zijn alle denkbare gevallen in een 
bepaalde taal te toetsen (Kiparsky 1982a:152-153). 
13. Eerlijkheidshalve meet crop worden gewezen dat in Kiparsky 1983b al 
melding wordt gemaakt van dergelijke regels, zoals Sproat 1985:444 signaleert. 
14. Gilbers 1988 vermeldt de bevindingen van Kaisse en Selkirk niet, hoewel 
ook zijn postlexikale regels naar morfosyntaktische labels luisteren. 
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15. Voigens Gilbers 1988:168-169 verliest de Bracketing Erasure Convention 
aan kracht omdat er morfoiogische informatie beschikbaar moet komen 
wanneer in de fonoiogische komponent zijn postiexikale ritmeregeis worden 
toegepast. Deze auteur refereert overigens niet aan Sproat 1985. 
16. Duideiijke aanzetten tot zo'n theorie kan men zien in diverse studies van 
o.m. J. van Marie en G.A.T. Koefoed (zoals Van Marie en Koefoed 1987-1988, 
en de daar aangehaaide literatnur van beide àuteurs). Bennis en Hoekstra 1989: 
320 zijn te pessimistisch wanneer ze opmerken dat waarschijnlijk niet aile 
veranderingen door een theorie voorspeid kunnen worden omdat ze 'vaak 
gemotiveerd worden door niet-strukturele faktoren'. 
17. Een soortgelijke poging in Weerman 1988 ten voordele van de historische 
taaikunde strandde op tenminste twee kwesties: 1) de auteur signaleerde niet 
dat het door hem geraadp!eegde Mull. diaiekt bepaald niet ten voorioper hoeft 
te zijn van het ermee vergeleken huidige Aigemeen Nederiands, zoals Gerritsen 
1989:101 tereclit vaststeide; 2) zelfs ais bet voorouderschap in dezen aanneme-
lijk gemaakt zou worden, dan nog is een verandering van het type ons land na 
di (een zogeheten onpersoonlijke konstruktie) in jj  verlangen naarjou wet niet 
in tegenspraak met de opeenvolgende achterhggende taaisystemen, maar noch 
het systeem van het eerste, noch dat van het tweede stadium verklaart de 
wijziging, noch betreft de verandering een struktuunvijziging van het eerste sys-
teem. Otis (ib.:307) zou in wij veranderen (in subjektpositie, bedoelt de auteur) 
door een algemeen proces van deflexie. Dc ontstane 'kale NP's' vragen, zoals 
kale NP's dat in het eerste systeem ci doen, om kongruentie. M.a.w.: situatie 1: 
met datief en (kortheidshalve:) een verondersteld speciaal gevai van inkongru-
entie, verandert in situatie 2: zonder datief, met 'gewone kongruentie', d.i. ten 
mechanisme dat ook in het eerste taaistadium at volop aanwezig was. De 
verandering betreft kennelijk eileen deflexie, maar dat verschijnsel wordt niet 
vanuit de achterliggende systemen verklaard en kan daardoor ook niet seiekte-
ren nit de mogelijke grammatika's. Waarmee Weern}an's voornaamste doel-
stelling, ni. het setekteren (nit twee door hem gepresenteerde modellen) van de 
grainmatika die het beste taa!verandering (hier het verlies van onpersoonlijke 
konstrukties) zou kunnen verkiaren, niet wordt verwezeniijkt. 
18. Zie ook noot 12. 
19. Het is volstrekt kontra-intultief om /is/ op te vatten als een zelfstandig 
affix dat tegelijkertijd meervouds- en diminutiefuitgang is. 
20. Zie in dit verband ook Booij 1981a:63-73. 
21. Hooper 1976:17-18 attendeert terecht op de kwestieuze status van sandhi-
regels (woord- en lettergreepgrens vailen hier immers meestal samen). 
22. In het deeis op de NGF geinspireerde Hoppenbrouwers 1982 (p.  41 en 
elders) wordt Hooper's MP-regel ais een item-and-process-mechanisme 
opgevat, op grond van Hooper's (1976:15) voorlopige standpunt. Uit het vervoig 
van haar studie echter blijkt dat de formeie identiteit van MP-regels voorai 
wordt bepaald door het distributionete karakter ervan. De MP-regel 'kiest' 
segmenten nit zekere lexikale representaties, maar brengt geen verandering in 
kenmerkspecifikaties teweeg. 
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23. Merkwaardig genoeg sluit Hooper 1976 werking van P-regels op zulke 
meervoudig samengestelde representaties nit: de lexikale disjunktie zou 
(formeel) als input ongeschikt zijn (p.  120, voetnoot; 127-131; vgl. ook Van der 
Hulst 1979a:219). Daardoor wordt her ook formeel onmogelijk fonologische 
(redundantie)regels op disjunkte representaties te laten werken. Men wordt nu 
echter in voorkomende gevallen gedwongen MP-regels niet volledig gespeci-
ficeerde segmenten te doen distribueren, hetgeen indruist tegen wat met de 
TGC werd beoogd. 
24. Segmentstruktuurregels zijn natuurlijk in strijd met de TGC; vgl. in dezen 
Van der Hulst 1979a:212. Overigens doelt Harris 1978:58-59 op meer (vgl. Van 
der Hulst ib.:219) dan alleen het arbitraire karaktcr van lexikale disjunkties 
waarop MP-regels aangrijpen: deze zijn immers (net als diakritische tekens) 
onuitspreekbaar en ze verschijnen dus niet in fonetische representaties. 
25. Ms 'geleerde' (of: 'it leren') regel is een P-regel een toegevocgde, al. de 
'overdrijving' van een fonetische tendens. Hooper's 1976:85 bezwaar tegen 'rule 
addition' - er zou in haar optiek geen regel worden toegevoegd - is dan oak niet 
terecht. Voorts kan lang niet elk geval van een in eerste aanzet fonologische 
verandering als 'modifikatie' (ib.:86) warden opgevat. 
26. De (fonologische) umlautregel nI. wordt daarin, in de eerste fase van her 
morfologiseringsproces, oak semantisch geinterpreteerd. 
27. 'Speakers will attempt to assign a meaning to a phonological alternation', 
aldus Hooper 1976:89. De NUF biedt geen kriterium om final devoicing 
dwingend als MP-regel te karakteriseren, terwiji deze als gemakkelijk morfolo-
gisch interpretabel moet worden opgevat. 
28. framers, er moeten in ieder geval stadia in taal zijn (vgl. ook noot 26) 
waarin fonologische regels tevens een semantische rol spelen. De vokaalwisse-
ling in bet Stellingwerfs in de 3e pers.sg.pres. bijv. zal ook zo'n stadium gehad 
moeten hebben, alvorens de uitgang -/t/ in de desbetreffende regio verloren 
kon gaan (vgl. sektie 1.1.1.). 
29. Zie ook Jensen 1978:671. 
30. De MP-regel wordt geacht segmenten te substitueren (Van der Hulst 
1979a:219); eerder echter is er sprake van deletie van lexikaal materiaal, nI. van 
dat war niet wordt 'gebruikt'. Dit op zichzelf wijst al op een item-and-process-
karakter van MP-regels. 
31. Sommige sprekers hebben bepaalde via-regels we!, andere hebben ze niet 
in hun grainmatika, aldus Hooper 1976:17. De NGF blijft onduidelijk met 
betrekking tot de vraag waarom een fonologische derivatie hier bij voorbaat 
uitgesloten is. In feite wordt deze kwestie zelfs theE als probleem aan de orde 
gesteld, vgl. oak Hooper's uitspraak: 'Even some lexicalized suffixes have 
limited productivity. When lexicaiized morphemes are used productively, it is 
done on the basis of a pattern with other forms, not by morphological rule and 
derivation.' (p.  47). 
32. Zie in dezen vooral Van MarIe 1985. 
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33. In de NGF wordt leveling niet priinair gezien als regelvereenvoudiging 
(vgl. Amastae 1978) maar als vereenvoudiging van de lexikale disjunkties in de 
items. Er is in de NGF dus sprake van een reduktie van de (Skale items. Deze 
in verschillende items gelijk verlopende reduktie, de niet-toevallige wijze 
waarop en bet stap-voor-stap-karakter beboeven echter explikatie. Een zo 
algemeen inogelijk geformuleerde generatieve regel die aangrijpt op items met 
regelkennierken zorgt daarvoor: de desbetreffende lexikale markeringen 
worden niet meer in alle gevallen geleerd, zodat regelvervaging en weUicht 
tenslotte -verlies (vgl. voor de term Van der Hulst 1978) optreedt. Bovendien 
blijft de 'onderliggende vorm' niet zelden bet langst bewaard, wat pleit voor 
deze status. Verder verlopen de morfosyntaktiscbe veranderingen meestal 
volgens betzelfde patroon, wat erop wijst dat bet regelkarakter domineert. Als 
in Hyman 1975: 185 is een (wellieht!) komplexe(re) oplossing bier korrekt, 
dankzij de voorspellende kracht. 
34. Een inleiding in deze belangrijke uitbouw van de SGF-fonologie bieden de 
overzicbtsartikelen Van der Hulst 1981 en Van der Hulst en Smith 1982. 
35. Evenals in de traditionele historiscbe taalkunde wordt bier als wortel 
opgevat het ('zelfstandig symboliserende') basismorfeem dat niet verder in 
morfemen is op te delen. De themavokaal (vgl. p.  82) vormt sarnen met de 
wortel de stain, waaraan de flexie-uitgangen worden gehecht. Zie o.m. Hart-
mann en Stork 1972 en Scbonfeld 19708:161162.  Overeenkomstig Booij 1982-
1983b:185, noot 2, kan de wortel ook negatief worden gedefinieerd als gebon-
den morfeem dat geen affix is. 
36. Zetdzame vokaalalternanties als /3:/ - /i/ in [q5:5n] - [çjit] 'gaan-gaat' 
en [stö:5n1 - [stit] 'staan-staat' (slecbts bij twee verba) en konsonantalternanties 
als /k/ - /x/ in [ko:pIp - [koxt] en [sy:kjj] - [soxti 'kopen-koopt', 'zoeken-zoekt' 
(eveneens bij twee verba) blijven buiten bescbouwing. Geheel in de lijn van bet 
vervolg van deze studie ga ik overigens ook in zulke gevallen van procesmatige 
regels uit. 
37. In Booij en Meinardi 1982 en in Barkman 1984 worden niet-algemene 
vokaalwisselingen in her presens besproken van dezelfde soort als die in bet 
Steltingwerfs, n], uit het Gronings. In NGF-kader zijn ook deze alternanties in 
fonologische zin irrelevant. 
38. De vokalen in o.m. [bcet], [t] 'biedt, giet' resteren uit het t'weede element 
van een Oerg. diftong. 
39. Zelfs in Wolvega, voor welke plaats de bekende dialektenquéte van het 
Aardrijkskundig Genootschap uit 1879 geen 'afwijkende' vokalen in de 3e 
pers.sg.pres. meer te zien geeft, noteerde ilc bij een enkele spreker nog een 
alternerende vokaal, zoals in [atfcirknfrctj 'bet varken vreet'. Vgl. voor de 
regiolektiscbe teruggang van regels is (10)a en b Bloemboff 1980d. 
40. lb.: 15-17. 
41. Maar zie noot 44 en ook p.  77-79. 
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42. Omdat men soms ook i.p.v. [hop] of [kropt] de vormen [hop] of [kropt] 
hoort en [sopt] of [sop] i.p.v. [sopt] of [sop] 'zuipt' abstraheer ik in (14) van 
bet kenmerk ftachter], al is het niet zo dat in elk dialekt deze extra verlaging 
van achtervokalen optreedt wanneer dat wel het geval is bi] de voorvokalen; zie 
ook het materiaal onder (16), p.  75. 
43. In Hooper 1976:172 blijkt toch twijfel aan de eigen typologie: 'I have no 
answer to the question of the extent to which morphophonemic alternations are 
conditioned phonologically or morphologically. But I consider it to be an 
important question that must be answered before we can hope to approach 
psychological reality with the grammars we write' (mijn kursivering). 
44. De extensie naar overige vormen vond waarschijnlijk plaats doordat de 
alternerende klinker als ablautvokaal werd opgevat: wel vindt men in Stelling-
werfse dialekten bij genoemde verba een afwijkende vokaal in het preteritum, 
echter niet in het presens anders dan 3 sg. Wanneer dat toch wel het geval is 
blijkt het hele verbum geherstruktureerd: [ltd] 'luiden' komt voor in idio!ekten 
in Vollenhove, [stot] 'stoten' in Oosterwolde e.o. Zie hierover ook sektie 1.8. 
45. Van der Hulst 1978:128 spreekt in geval van de bekende verandering in het 
Mn!. van een reeks als vinden-vand-vonden-gevonden in vinden-vond-vonden-
gevonden van vereenvoudiging; terwiji de uitbreiding van de meest algemene 
vokaal zou worden verwacht, d.i. de vokaal die zowel in de infinitief voorkomt 
als in het presens, vindt er uitbreiding van de part.pret./pret.p!ur.-vokaal p!aats. 
Pas achteraf wordt de elsewhere-a!ternant vastgeste!d (vg!. voor dir bezwaar 
ook p.  57, 62-63). 
46. Vgl. voor bijzonderheden over deze rege! Kooij 1978. 
47. Vg!. echter ook p.  176-177. 
48. Niet met betrekking tot de genoemde fonologische kontekst maar 'in het 
algemeen' signaleerde Sassen 1953:107 dit verschijnsel in het Drents van 
Ruinen, en Van Lessen Kloeke 1981:263 in (dia!ekten van) bet Duits. 
49. De schwa van de eerste pers.sg.pret. komt in een veel groter gebied aan de 
opperv!akte dan die van de 3e pers. Deze verk!aart [tqbt:d5m, [tqbAdok] 'ik 
bood hem', 'ik bood ook' in dat gehele gebied. Hier is hoogstwaarschijnlijk van 
een flexiesuffix sprake (vgl. kaart 5, p.  89). 
50. Ook het Vriezenveens kent (vg!. Entjcs 1970) pret.-vormen als strede 
'streed' en rede 'reed', en het kent ook vormen als die nit Ruinen waarin 
vokaalwisse!ing gekombineerd met de aanwezigheid van slot-schwa en de 
veranderingen in zulke preteritumvormen op schwa met wortelfinale /t/ in die 
met /d/ slechts het gevoig kunnen zijn van 'ana!ogie' naar bet voorbeeld van 
strede, rede e.d., vormen dus die aan de opperv!akte een themavokaal tonen e.g. 
een themavokaal hebben waarvan de aanwezigheid (ook) blijkt nit het uitzon-
derlijke gedrag m.b.t. final devoicing. 
51. Zo ook ontbreekt dus het semantisch-funktionele karakter dat door de 
NGF wordt voorspeld in de regel die de themavokaal heeft gedeleerd in bijv. 
[bcet] 'biedt'. 
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52. In het geval van genoemde assimilaties in de diminutiva kunnen gemakkelijk 
'ad hoc'-fonologische eigenschappen worden aangewend als alternatief voor de 
begrenzing door een morfosyntaktisch domein: de fonologische sterkte van het 
diniinutiefsuffix in samenhang met de mate van accentuering bijv. is immers 
even uniek als zo'n morfosyntaktisch domein. 
53. Het feit dat zij van genoemd verschil bewust abstraheert en juist van een 
principiele gelijkstelling uitgaat, d.w.z. van een suppletieve behandeling van alle 
niet door P-regels te verantwoorden alternanties, laat opnieuw zien dat de 
NGF-typologie aprioristischer is dan de SOF: immers, het gebleken onder-
scheid wordt als irrelevant uitgesloten. Zo'n theorie 'will not be able to shed 
much light on the question of possible or likely languages, or more generally, on 
the nature of the mental organization of phonology and the lexicon.' (Dresher 
1981:100-101). 
54. Distributieregels a Ia Hudson 1974 zouden een natuurlijke verldaring 
bieden voor analogische verandering (Hooper 1976:169), dat wil zeggen, voor 
leveling (extensie krijgt in de NGF weinig of geen aandacht). De elsewhere- 
alternant in een MP-regel zou steeds terreinwinst boeken ten koste van een 
alternant die verloren gaat (inklusief de desbetreffende regel). Nu is het 
moeilijk nit te maken welke alternant als elsewhere-alternant meet worden 
opgevat: dat is slechts achteraf vast te stellen (vgl. p.  62-63). Harris 1978:55 
bestrijdt Hooper 1976 dan ook als volgt: 'What is conspiciously absent in her 
description is any reflection of precisely the systematic properties of either 
change. It is thus astonishing to read that her analysis 'gives a uniform account 
of the leveling of all three alternation types. Under the diacritic proposal, 
however, it is impossible to account for this leveling'. Zoals in sektie 1.8. zal 
blijken, heeft een SOF-benadering met betrekking tot analogische leveling 
voordelen boven een aanpak met behulp van distributieregels: de aldaar 
besproken veranderingen vinden in de SGF een plausibeler verkiaring, terwijl 
argumenten worden aangedragen ten gunste van een item-and-process-model. 
55. Zie voor nadere bijzonderheden ook Spa 1971 en Bloernhoff 1981b. 
56. Zie ook Bloemhoff 1981b. 
57. Zie overigens mijn p.  80-81 met betrekking tot de onregelmatige zwakke 
verba in het Stellingwerfs. 
58. Bovendien, de keuzemogelijkheid {V:, or} in (68) moet worden uitgebreid 
met V(VC1or, vgl. raderen, lammeren en gwen. Tiersma ib.:259 meent dat 
relationele regels en meervoudige stammen op een natuurlijke wijze het 
waarom van herstrukturering verklaren, maar eerder is het zo dat ze een gevolg 
zijn van morfologisering en herstrukturering: kortom, ze schetsen een eindsta-
dium maar verklaren zelf niets (aldus redeneert ook Hooper 1976:91). 
59. Die redundantie bestaat uit de meervoudig samengestelde stammen, de 
relationele regel en de distributieregel(s). 
60. Tegen een oplossing a la Wetzels 1981 teken ik bezwaar aan op p.  123 en, 
uitvoeriger, op p.  166-167. 
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61. Het in het volgende behandelde verschijnsel betreffende een viertal verba 
pleit op een nog andere wijze tegen de TGC dan Van der Huist 1979a:215 doet, 
die ni. uitzonderingen aanvoert op P-regels en het produktiviteitskriterium in 
de typologie betrekt. In het hier behandelde ni. wordt het MP-karakter ont-
kend. Omdat er hier ook van een via-regel geen sprake is, hebben we te maken 
met een P-regel. 
62. Ook met betrekking tot themavokaaldeletie in de le pers.sg.pres. speelt 
het domein van de uiting ('utterance') een rol, vgl. p.  88-90. 
63. Met betrekking tot suprasegmentele verschijnselen in samenhang met de 
definitie van fonologische domeinen komt Hooper 1976 slechts tot (niet erg 
uitgewerkte) voorstellen op het punt van de hierarchische bouw van de syllabe, 
in samenhang nI. met te bestuderen processen van weakening en strengthening. 
Zie voor een positiebepaling terzake de sekties 3.0. t/m 3.4. 
64. Er zijn natuurlijk meer van zulke optionele formaties, vgl. de klisisvormen 
in (69), derde kolom; vgl. ook sektie 1.5. 
65. Dezelfde auteur verstrekte mij (mond.med.) nog de volgende ondersteu-
nende gegevens: [tab] - [tk] - [takpbos] 'tak-takken-takkenbos' en [kno:p]-
[knt:pa] - [kno:pipdtzo] 'knoop-knopen-knopendoos'. 
66. Hyman 1975:132 merkt over globale regels op dat het mogelijk is (!) dat 
zulke regels bestaan en hij vervolgt: '...the implication is that speakers have 
access to underlying forms at all stages of the derivation. If the underlying 
forms are indeed 'psychologically real', then this seems to be a reasonable claim 
to make'. 
67. Het betreft hier doorgaans het Stellingwerfs van jongeren of van in 
(gedeeltelijk) anders- (bijv. Fries.)talig milieu opgegroeiden. In de grotere, 
gemengdtalige Oost- en West-Stellingwerfse dorpen zullen gemakkelijk proces-
sen van 'herinterpretatie' van diftongen zijn gaan optreden: het diftongisch 
karakter van [Lj] en [Aj] werd versterkt doordat de relatieve aistand tussen 
beide segmenten aldus werd vergroot, en/of het diftongisch karakter werd door 
de taalverwerver als sterker geinterpreteerd dan het in werkelijkheid was. 
Produktie- en perceptiefaktoren zullen dus een rol gespeeld hebben. Zowel /tj/ 
als /tj/ vat ik, dit overigens al in vroege navolging van Trommelen en 
Zonneveld 1980, op als klusters van vokaal en glide. Aldus kan het verlagen van 
het eerste segment van door diftongering ontstane tweeklanken (evenals van 
oorspronkelijke diftongen) als 'dissimilatie' worden aangemerkt. 
68. In een enkel geval (d.w.z. bij jongeren en anderstaligen, vgl. noot 67) hoort 
men bijv. [mcejto] 'moeite', [hwj] 'hooi', en ook [now] 'nou' in gebied C; 
algemeen echter is [now], alsmede bow] 'Jou(w)' en [how] 'stop (imp.)'. Alleen 
in Wolvega hoort men regelmatig [now] en how]; *[how] echter tekende ik ook 
in dit dorp niet op. 
69. Deze ordening voorkomt tevens de anders noodzakelijke aanwezigheid van 
de kenmerkspecifikatie [-lang] in regel (86), vgl. [MuJ] 'weet je', [st:j] 'zei je'. 
70. Slechts eenmaal tekende ik het (kennelijk gele)ikaliseerde) [kwj] 'kun je' 
op, nI. in een idiolekt nit Nijelamer. 
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71. Vormen iii. als fhcej] 'hooien', [brejifi 'breien' werden vastgelegd in 
Oldelatner en Wolvega. 
72. 1k ga hier niet nader in op mogelljke formuleringen van de bedoelde 
regels. 
73. Vgl. o.m. Kiparsky 1982a; zie ook sektie 0.2.2. 
74. Nijen Twilhaar 1985 rekent (voor her Hellendoorns) de hier beschreven 
progressieve assimilatie tot de lexikale regels. Voor het Stellingwerfs geldt 
echter dat her hier wel degelijk (ook) em zinsfonologie gaat, vgl. [oprpj 'op een', 
[oku] 'ook een', [k3plpb&o] lop een bal' etc. Zodra de desbetreffende zwaklce 
syllabe zich in woordkombinaties voordoet, treedt progressieve nasaalassimila- 
tie op. Bij navraag ter p!ekke bleek dat ook in her Hellendoorns progressieve 
assimilatie over de woordgrens been gaat (vgl. [opip] 'op een' en zelfs [opip] uit 
'op den...', met verbogen vorm van het bepaald lidwoord), zodat Nijen Twil- 
haar's beregeling (ib.) moet worden afgewezen. De Haas en Nijen Twilhaar 
1989 betogen dat in het Hellendoorns progressieve assimilatie beperkt is tot de 
woordinterne syllabe, dus tot de woordfono!ogie. Gelet op hun materiaal (lb.: 
183-184) zouden opeenvolgingen in het Hellendoorns van het type /op/ + 
'op een' geen progressieve nasaalassimilatie vertonen maar regressieve (rd. van 
/n/ aan volgende konsonanten), en dat zou het totale, rd. 'fusiekarakter' van 
woordinterne assimilatie binnen de zwakke syllabe staven. Het Stellingwerfs, 
andere Oostnederlandse dialekten als het Oost-Gronings/Westerwolds (pers. 
med. F. Veidman) en bet Overijssels van Genemuiden (Van der Haar 1967: 
103), het Fries en mijn Hellendoornse informanten getuigen echter van pro- 
gressieve nasaalaanpassing over de woordgrens, die dus Ieidt tot formaties als 
[opip] 'op een'. De END (hier: Entjes en Hol 1973) geeft kombinaties als [Icib], 
[nbr] en [k1] waarin wel de woordgrens na de nasaal valt, maar waarin 
regressieve assimilatie ontbreekt. Nu de volgens De Haas en Nijen Twilhaar 
1989 tot het woord beperkte regressieve assimilatie die stemhebbende obstru- 
enten nasaal doet worden (vgl. Hellendoorns [Ii] 'liggen', [hnp:J 'hebben' en 
[btc:1 'bidden') qua fonologisch domein toch niet precies blijkt samen te vallen 
met progressieve nasaalassimilatie, wordt, anders dan deze auteurs beogen, het 
door hen gepropageerde mechanisme van fusie niet onafliankelijk gemotiveerd. 
75. op dezelfde wijze worden in SJ'E:209 zonder verder kommentaar re-
adjustnientregels geintroduceerd die alternanties in het paradigma van bet 
Engelse onregelmatige werkwoord verantwoorden. Ook uit een oogpunt van 
voorspelbaarheid, en daarmee inklusief van ekonomie (vgl. Hyman 1975:90 
ex.), is aan te nemen dat de algeleide vormen deze naam waard zijn. Zo is de 
infinitiefvokaal die, afgezien van de 3e pers.sg. ook voorkomt in de presensvor-
men en de imperatief van het Stellingwerfse onregelmatige werkwoord, minder 
voorspelbaar nit de overige vokalen dan dat de vokalen uit her preteritum en 
het part.pret. voorspelbaar zijn uit de infinitiefvokaal. Vgl. immers [bhdi] 
'bieden' - [bAt] 'bood', [slyqi] 'sluiten' - [sIA:tJ 'sloot', [nüip:] 'nemen' - [nA:m] 
'nan?: [A:] is voorspelbaar uit verschillende klinkers, [hi, [] en [u] samen zijn 
dat niet uit /A:/. 



76. Deze verandering zowel als die van de Mn!. vokaalreeks in binden-band-
bond-gebonden tot die in binden-bond-bonden-gebonden kan ook worden toege-
schreven aan formele vereenvoudiging en regelverlies (zie ook p. 160). 
77. Of dialekt 3 steeds ontstaan is uit dialekt 2 is in dit onderzoek niet strikt 
nagegaan, echter wel als zeer aannemelijk verondersteld. Dialekt 2 kan zeker 
als een tussenfase worden opgevat; de 'verwerver' van dialekt 3 heeft dan de 
/A:/ uit de vormen van het pret.plur. opgevat, i.e. 'geheranalyseerd' als 'de' 
vormen voor het preteritum en het participium. 
78. Overigens wijst Hooper op €8n mogelijk, echter nog niet onderzocht 
tegenvoorbeeld (ib.: voetnoot). 
79. En passant merkt zij nog op: 'Allen, die zich met dit onderwerp hebben 
beziggehouden, zijn het erover eens, dat de umlaut zich eerder vertoond heeft 
in bet meervoud dan in bet enkelv. van bet praet: (Hol 1937:171). Dit onder-
steunt de veronderstelde historische ordening (94)a • (94)b • (94)c. Het 
binnendringen van de part: vokaal in de pret: vormen via de vormen van het 
pret.plur. wordt dus in algemene zin bevestigd. Met betrekking tot het gesigna-
leerde verlies van de afwijkende pret: vokalen in klasse 3a en 4 wijst de auteur 
op Franck 1910:126 e.v., die preteritumvormen met o i.p.v. a/a reeds signaleert 
in onder meet het werk van Van Maerlant. 
80. Voor een weerlegging van de door sommigen veronderstelde 'verwarring' 
bij dialektsprekers zie Sassen 1977-1978. Nu is het niet zo dat de dialektspre-
kers geen imperfektieve vormen zouden gebruiken, zo is mij gebleken. Zinnen 
met preteritumvormen blijken w61 zonder bezwaar gebruikt te worden wanneer 
men vertaalzinnen aanbiedt waarin van een beschrijving van, het verhalen over 
gebeurtenissen/toestanden in het verleden sprake is. Dat het hier niet alleen 
om bet momentane aspekt gaat ('ik stond voor het raam en toen ineens zag 
ik..') blijkt uit in de desbetreffende dialekten grammatikale zinnen als 
[htjbada'altit]'hij had altijd' (Sassen, pers.med.). 
81. Dat de verba van klasse 5 nog niet zijn veranderd naar bet model van 
klasse 1 blijft onverklaard. Dat tendenzen zich k6nnen doorzetten volgt uit de 
aard van dat koncept zelf. De vraag wanneer precies ze zich zullen manifesteren 
is echter niet te beantwoorden, om dezelfde reden als in geval van fonetisch-
fonologische tendenzen, nl. die van wat ik hier kortheidshalve aanduidt als bet 
'historisch toeval' (vgl. voor dit laatste Van der Hulst 1978). 
82. Overigens noemt Hooper 1976:15 haar MP-regels generatief. Echter, zoals 
gezegd, haar distributieregels beschrijven in feite alle niet-automatische regels 
tot en met gevallen van alternantie die doorgaans tot suppletie worden gere-
kend. Daarmee, aldus Jensen 1978:671, verdedigt zij 'a return to that maximally 
concrete type of analysis. Thus it is probably inaccurate to call this approach 
"generative"' (zie ook noot 22). 
83. Wetzels 1981:1-3 roert Kiparsky's herorientatie, nl. op de lebkale fonologie 
en morfologie, niet aan. 
84. Vgl. voor titels van andere studies over verkleinwoordvorming in het 
Nederlandse taalgebied Booij 1981c; zie ook Trommelen 1984, Van der Hulst 
1984 en Van Zonneveld 1983. 
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85. NIet in alle plaatsen van het onderzochte gebied is een met betrekking tot 
de kontekst representatieve iijst van varianten van het diminutiefsuffix afge-
vraagd. In plaats ervan of daarnaast is soms gebruik gemaakt van materiaai 
verkregen nit een in de periode 1978-1981 door de auteur in opdracht van de 
Stichting IJsselakademie te Kampen gehouden enquête, en soms van materiaal 
verkregen voor het Projekt Stellingwerfs Woordenboek', een flog lopende 
enquéte in de gemeenten Oost- en West-Steliingwerf, uitgevoerd door de 
Stichting Stellingwarver Schrieversronte te Oosterwolde. 
86. Aan de regel final devoicing, die obstruenten stemloos doet worden o.m. na 
werking van regel (118), en aan de degeminatieregei die de slotkonsonant en 
de door assimilatie daaraan gelijk geworden beginkonsonant van het diminu-
tiefsuffix één doet zijn, besteed ik hier verder geen aandacht. Enkeie bijzondere 
gevalien van 'rekking' versus 'verkorting' worden aan de orde gesteld in sektie 
2.5.; zij hebben betrekking op pluralisering en diminuering. 
87. Andere mogeiijkheden ter verklaring onderzoek ik hier niet. Te denken 
valt onder meer aan een meespirantiseren van /k/ (al dan niet nit onderliggen-
de /q/ voortgekomen door final devoicing): vgl. bijv. Kampens 'awgorgien' 
'augurkje' (Gunnink 1908:102) en [trexcit] c 'trekgat' in het Stellingwerfs van 
Nijtrijne; vgl. ook sektie 2.2., P. 199. 
88. Stellingwerfs [dntTnI, [mmpIn] c.d. zijn items die - gezien het achterwege 
biijven van schwa-insertie - behoren tot een 'morfoiogische categorie met 
inherent beperkt karakter' (vgl. Van Marle 1981:62). Sassen (mond.med.) wijst 
op Gronings [dñmpin}, dim, van [daml 'dam'. Het materiaai voor het Woorden-
boek van de Drentse Dialekten (Nedersaksisch Instituut, vakgroep RAIlS RU 
Groningen) bevat eveneens mike vormen met [p, ni. nit de plaatsen Zuidiaren 
en Barger Compascuum. Een aanwijzing ten gunste van de opvatting dat we 
met éên onderliggend diminutiefsuffvc te maken hebben, is af te lezen nit het 
gegeven dat er met betrekking tot een (evt.) van/xin/ 'onafhankelijk' suffix 
/oxin/ geen enkeie aanleiding zou zijn om schwa te deieren in/dntIn/. Ether 
St aileen zien we geen /in/ optreden, maar ook de schwa van het grond-
woord verdwijnt aanwijsbaar. Het inherent beperkte karakter van de 'nevenka-
tegorie' lijkt, getuige een item als [dtntln] 'dunnetje' dus niet gelegen te zijn in 
de 'distributie' van een van de varianten - zoais Van Marie voor het Nederiands 
aanneemt (ib.) - maar in het domein waarop regel (120) van toepassing is. 
89. Naast aigemene vormen op -[okin] en -[qkTnJ noteerde ik in Oosterwoide 
en naaste omgeving ook [Mtntfkkn5qtln] 'winterkoninkje'. Bhjkens bet mate-
riaal van het projekt Woordenboek van de Drentse Dialekten (vgl. noot 88) 
komen vormen als [Mtntfk:ni]tIn], dus op -[ç]t1n}, ook voor in Zuidoost-
Drente. 
90. Trommeien 1981-1982:312-313 generaliseert ten behoeve van de regel die 
[pj] nit /tj/ doet ontstaan in het Nederiands over de desbetreffende konteksten 
met behuip van de rijmstruktuur: /m/ kan ni. aileen op de derde positie in die 
struktuur staan wanneer er een Lange vokaai, een 'vokaai-sonorant koinbinatie' 
Of een schwa vOor staat. Aan deze generalisatie worth vastgehouden in 
Trommeien 1984:20-21. In oostelijk Stellingwerfs mag niet aldus gegeneraii- 
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seerd worden blijkens [besiptin] 'bezempje': in dit dialekt is de allomorfieregel 
die I1 doer ontstaan dus theE afhankelijk van de rijmstruktuur als in de zin van 
Trommelen, maar (ook) van suprasyflabische verhoudingen (zwakke versus 
sterke syllabe, vgl. sektie 3.1.). In het overige Stellingwerfs valE in beginsel wel 
over het rijm te generaliseren in verband met diminuering van grondvormen op 
lange vokaal plus /m(o)/ en grondvormen op /rp/. Trommelen's argument 
voor een gelijke rijmstruktuur in geval van /m/ voorafgegaan door lange 
vokaal en /om/ is dus niet aan het oostelijke Stellingwerfs te ontlenen; dit 
dialekt levert juist een tegenvoorbeeld. Er bestaan in het Stellingwerfs naast 
[bzsrptln] zowel als naast [besippin] varianten met schwa, iii. [bes5mptln] en 
[bcsmtIn1; in het geval dat er 'werkelijk' sprake is van een schwa in de kern van 
de syllabe valt er dus eveneens niet met behuip van de rijmstruktuur te generali-
seren. Tenslotte, het geografisch naast elkaar bestaan van [besippin] en 
[bzsiptTn] zou in Trommelen's optiek moeten neerkomen op verschul in rijm-
struktuur, iii. wat het samenstel van de konstituenten betreft. Dit nu lijkt niet 
erg aannemelijk gezien de zeer sterke overeenkomsten tussen de onderhavige 
dialekten juist ook op het punt van de syllabestruktuur in het algemeen (vgl. 
sektie 3.1.). 
91. Deze kaart is samengesteld op grond van materiaal uit de enquêtes 
genoemd in noot 85, en op grond van een enquête die ik hield naar de situatie 
in de Drentse dialekten. Ter aanvulling werden in Salland en Twente nog 
enkele informanten geraadpleegd. Dr. G.H. Kocks, verbonden aan het Neder-
saksisch Instituut (vgl. noot 88) was zo vriendelijk de desbetreffende vragenlijst 
te doen uitgaan naar de informanten van zijn projekt Woordenboek van de 
Drentse Dialekten. 
92. In Drents veldnaamkundig materiaal (vakgroep RAHS, RU Groningen) 
komen ook relikten voor als liamlien, diminutief van ham 'hem', iii. een topony-
misch morfeem met de betekenis 'in ronding van beek gelegen stuk land'. Dit 
materiaal versterkt de indruk van een geografisch kontinuUm. In een oudere 
fase ontstond kennelijk na elke syllabe op /m/ dus nog [t]. Stellingwerfs 
[pa:ntln] 'schoteltje' nit [pänoj 'pan (+ dim.-suffix)' kan (eveneens) als relikt 
worden beschouwd nit een tijd waarin regel (120) flog niet of weinig aktief was; 
zo ook [b3wmäntln] in het Stellingwerfs van Fochteloo naast algemeen Stel-
lingwerfs [b3wmänoxln] 'kwikstaart'. 
93. Deze beschrijving van de Kuinderse diminutiva komt in grote lijnen 
overeen met die in Bloemhoff 1980a, b en c. 
94. Om praktische redenen is steeds Ri] gespeld in p!aats van [I]; zie voor de 
featurewaarden van dit segment p. 25. 
95. Ook voor deze studie (zie noot 93) maakte ik gebruik van het hs. Kamman 
1969. Voorjaar 1990 verscheen bij de IJsse!akademie in Kampen het hand-
schrift - door PII.C.G.M. Bloemhoff-de Eruijn bewerkt - in druk (= Kamman 
1990). 
96. Hieruit blijkt een andere opvatting dan in mijn eerdere publikaties 
genoemd in noot 93; daarin was nl. sprake van een aparte regel die Vi nit /x/ 
deed ontstaan c.q. van een regel DIM • /jan/. 
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97. De 'schepenakten' werden uitgegeven in Kossmann-Putto 1955. 
98. Wanneer aan genoemde bronnen van de Kamper taalhistorie voldoende 
fonologische representativiteit mag worden toegedacht, betekent dit dat ze een 
begin van palatalisatie na /l,d,t,k/ laten zien. Anders dan spreekt nit B. van den 
Berg 1962 is er dus nogal wat veranderd in bet Kampers, ni. zo goed als het 
gehele diminutiefsysteem. Het huidige komt - afgezien van 'morfologische 
umlaut' - ongeveer overeen met dat van het Stellingwerfs. 
99. Naarding 1962 ziet een lichte verschuiving tussen het /in/- en /kon/-
gebied, ni. wat bet dialekt van Hellendoorn betreft, dat kennelijk tot de /in/-
regio is gaan behoren. 
100. Intussen gaan Heeroma 1964 en anderen ervan uit dat het 'kust'-diminu-
tiefsuffix /tj/ zich ontwikkelde nit Westgermaans -ka, -ko; vormen op /n/ 
daarentegen gaan meestal terug op 'Frankisch' -(o)ki:n. 
101. Natuurlijk bestaat er in gevallen als deze (te) weinig zekerheid. Terecht 
oordeelt men terzake doorgaans als Niebaum 1985:7, nI. dat 'bet verbreidings-
gebied van een geschreven taal theE hoeft samen te vallen met dat van de 
gesproken equivalenten daarvan. Een dergelijke diskrepantie is heel duidelijk 
waarneembaar bij de taal van de steden langs de lJssel, waar naast een geschre-
yen mengvorm van bet Middelnederduits en Middelnederlands zeker een 
Middelnederduitse spreektaal aan te nemen valt ( ... ). De huidige dialekten die 
gezien moeten worden als een voortzetting van de spreektaal toen maken deze 
Iaatste conclusie ook zeer waarschijnlijk.' De spreekwoordenuitgave staat in 
ieder geval met betrekking tot bet diminutiefsuffix duidelijk op een oostelijk 
standpunt. 
102. Blokzijl werd in de tweede helft van de 16e eeuw omgevormd tot een 
Hotlandse vesting. Het suffix /tjon/ aldaar komt ook in vele andere Zuider-
zee(vissers)plaatsen voor (Kloeke 1929). 
103. Ook in bet Brabants van Westerhoven bijv. verandert /k/ in Itil na /t/ en 
/n/, vgl. Hoppenbrouwers 1977-1978:471. 
104. Open plekken in de matrix houden in dat m.b.t. deze kontektst geen 
voorbeeldmateriaal voorhanden was. 
105. Een voorbeeld van regelverlies optredend in een gemengdtalige situatie in 
bet Stellingwerfs veronderstelde 1k in Bloemhoff 1980d. 
106. King 1969 wijst er reeds op dat hiermee een historisehe gang van zaken 
wordt weerspiegeld: de meest algemene situatie is bet meest recente stadium. 
107. Of is /s/ in zulke gevallen bewaard gebleven nit een palatale, geassibi-
leerde fase van /k/? Vgl. voor assibilatie in bet Nederlands Van Ginneken 
1934-1935; zie voor literatuur over het diminutiefsuffix -s(k)in Schonfeld 19708. 
108. Door sommige fonologen wordt erop gewezen dat een karaktereigen-
schap van lexikaal-fonologische regels is, dat ze geleerd moeten worden. Deze 
eigenschap op zichzelf echter geldt voor alie fonologische regels. Het gaat hier 
dus niet om een onderscheid maar om een overeenkomst, zodat we, die 
opvatting volgend, zeker niet te maken hebben met een kriterium dat een 
onderscheid tussen P- en MP-regels rechtvaardigt. 
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109. Van de schwa in bijv. fdamoxtn] 'dammetje' naast [dam] 'dam' is hier 
geabstraheerd. Deze is (in NGF-kader) of aanwezig in een lexikale represen-
tatie /däm{o,ø}/, Of evt. in het diminutiefsuffix. In beide gevallen treden er 
komplikaties op. Er zou in het eerste geval een nogal kontraintuitieve 'apokope-
ringsregel' voor slot-schwa moeten worden aangenomen, die niet werkt in bijv. 
/kdno/ Tan'. Met alternatief is van ten distributieregel gebruik te maken die 
gevoelig is voor ten fonologishe (!) kontekst van het type [...-lang; C, + son. 
110. Zie voor een aantal interessante observaties met betrekking tot de 
glottisslag Reker 1983. 
111. Vg!. 'bezmie' ('bezempje') en 'vogelie' ('vogeltje'; originele notaties). Een 
voorstadiuni 'bezmtie' is hier waarschijnlljker dan *bepie  omdat, zoals 
bleek, /t/ wel gedeleerd wordt, /p/ echter niet; na /m/ voorafgegaan door ten 
large vokaal zien we echter een nit /p/ ontstane IkT 
112. Wat de materiaalverzameling betreft geldt hetgeen ten aanzien van 
diminuering in noot 85 werd meegedeeld. 
113. Zie voor de problematiek met betrekking tot de toekenning van de 
kontekstspecifikatie 'elsewhere' in geval van regels als (167) Van Zonneveld 
1986. 
114. De onderzoekingen in werkelijke tijd betreffen een vergelijking van diverse 
vormen gebezigd in enkele dialektteksten van phn. 1900 en de korrelaten in de 
huidige streektaal. De Meppeler Courant leverde een aardig staaltje van back 
formation met de volgende Licel in haar nieuwsko!ommen: 'Korhoender sterft 
uit' (jan. 1982). 
115. Zie het Stellingwerfse tijdschrift De Ovend 11 (1983):49 e.v. voor fotome-
chanische reprodukties van de oorspronkelijke publikaties in diverse afleve-
ringen van de FHesche Volksalmanak uit de periode 1837-1845. Met gaat, voor 
zover bekend, om het oudste geschreven Stellingwerfs. 
116. Vgl. in dit verband ook Entjes 1983, die Overijssels-Gelders stocte 
(stofnaam) vs. stoeten (soortnaam) verklaart uit het vmuwelijk worden van 
eerstgenoemde vonn en uit -en overname in de nominatief sg. Merkwaardig 
genoeg echter worden diminutiva in desbetreffende dialekten afgeleid van de 
niet met -en verbogen oude nominatief (vgl. bijv. Deunk 1977). Anders dan in 
het Ruinense en Stellingwerfse materiaal moeten we her flog synchrone 
buiging aannemen. De in Schonfeld 19708:125  gegeven verklaring van -ens in 
hot Ho!lands: -s werd aangehecht wegens verzwakking van /n/ na /o/, voldoet 
voor het Stellingwerfs uiteraard niet. Van verzwakking van /ii/ was immers 
geen sprake. Met is dan ook alleen in die gevallen waarin het grondwoord werd 
geherinterpreteerd als een item op /n/ dat bet suffix Is/ zijn nieuwe meer-
voudsvormende taak kreeg toebedeeld. 
117. Moppenbrouwers 1983a:261 signaleert dan ook ten aanzien van de 
regiolekten van Zuidoost-Nederland dat '...bij dialektverlies mag worden 
verondersteld dat do gelexikaliseerde umlaut die bovendien volgens het 
OMOF-principe redundant is, eerder verloren zal gaan dan de voor alle sub-
stantieven bruikbare vorm van het suffix'. 



118. Het voornaamste argument em in geval van de desbetreffende zwakke 
syllabe van ten niet-vertakkende kern uit te gaan, is erin gelegen dat aldus het 
onderscheid tussen beklemtoonbare en niet-beklemtoonbare syllaben automa-
tisch uit de struktuur valt af te leiden. Vgl. Van der Hulst 1984:114415. 
119. In het Stellingwerfs van Oost-Stellingwerf en dat van West-Stellingwerf 
benoorden de Linde noteerde ik vormen als [bakt3:pq1n, [rukp5n], 
[mttvsA:blp*nl, 'bewapenen, rekenen, met z'n zevenen', e.d.; in Blesdijke, 
zuidelijk van de Linde, echter [ba%\o.plp], [rt:k]: in het Stellingwerfs aldaar 
ontbreekt het onderste nivo van (187). 
120. Vgl. ook Bloemhoff 1982-1983. 
121. Braune 1966:32; Van Loey 1967:39-40. Kiparsky 1981:253, voetnoot, 
getuigt: 'Syllabic obstruents are notoriously found in many American Indian 
Languages'. Vgl. daarentegen Koefoed 1978:14: 'Zo zal een regel van klinker-
uitstoting soms wel kunnen leiden tot moeilijke consonantopeenvolgingen, 
maar nooit tot lettergrepen die uitsluitend uit schuur- of plofidanken bestaan.' 
122. Het algemeen aanvaarde Maximal Onset Principle bepaalt dat /j/ en /r/ 
in deze lezing tot de tweede, d.i. de zwakke syllabe horen. 
123. Booij's 1981b:369-370 opmerking naar aanleiding van Brink 1980, nl. dat 
er in geval van /pj/, /tj/ en /kj/-sekwenties in het diminutiefsuffix sprake is van 
het morfeemdomein kan worden gerelativeerd: als in geval van de rechterko-
lom in (202) en de linkerkolom in (201) zou een fonologische oplossing 
mogelijk zijn, bier rd. door van een 'fonologisch uniek' syllabetype uit te gaan. 
124. Zie noot 119. 
125. Eerder heb ik ten ontlening van /q/ in anlaut aan bet Fries om diverse 
redenen afgewezen, vgl. Bloemhoff 1981a. 
126. Vgl. Hooper's voorstelling van de bouw van de syllabe; dat de nasaal in 
[ttk0] 'tikken' assimileert aan de /k/ duidt crop dat dit laatste segment in een 
relatief sterke positie staat, wat ten argument is tegen ambisyllabiciteit; zo'n 
situatie veronderstelt een deels zwakke en een deels sterke positie. 
127. Voor weakening van historische /s/ en /f/ tot [z] en [v] in anlaut in het 
Ord. heb ik geen verklaring. Een zwakke voorafgaande slotpositie zou een 
historiscb sterk segment op een sterke positie doen verzwakken? 
128. Hooper 1976:206 geeft veer de obstruenten ten soortgelijke hierarchie, 
maar aarzelt bij de rangorde tussen stemloze kontinuanten en stemhebbende 
explosieven. 
129. Voor sommige Duitse dialekten kan een soortgelijke situatie worden 
gekonstateerd. Van Bree 1977:31 nI. signaleert varianten waarin een stemheb-
bende velaire okklusief (die optreedt in bijv. Tage) alterneert met een stemloze 
frikatief (in Tag). 
130. Van der Rulst 1984:40 noemt dit overigens niet waar hij de universele 
hierarchische struktuur schetst; vervolgens toch gaat ook hij uit van keuzes die 
talen maken uit de verzameling universeel gedetinieerde mogelijkheden. 



131. Dat blijkt echter niet altijd duidetijk, vgl. buy. Van der Hulst 1984:54: 
'Another widely used argument in favor of the type of intrasyllabic structure 
considered here, involves the common fact that syllables with long vowels (or 
diphthongs) may be followed by one consonant less than syllables with short 
vowels.' Men vergelijke dit met het materiaal in (224)-(227). 
132. Een onderzoeker als Safir (1985) daarentegen weerlegt door studie van 
dialekten in Noord-Italië iniplikationele relaties tussen s'rije inversie en 
Nom(inatief)-drop, en vaart dus een koers in tegenovergesteide richting. 
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Zaakregister 
Meerledige ingangen zijn alfabetiseb geordend op de woordgroep als geheel. 
Vermeldingen in de tekst anders dan in de vorm van een substantief, zijn 
doorgaans tot nomina herleid. De afkorting z drukt een zie-verwijzing uit. Een 
plaatsnaam staat meestal voor materiaal nit het lokale dialekt; kursivering van de 
naam van een plaats betekent dat daar eigen opnemthgen verrieht zijn. De 
plaatsaanduidingen van kaart 2, p. 19 en tabe! 4, p. 197-198 zijn niet in her register 
verwerkt. Een drietal ptmtjes herhaalt een voordehandliggend deel van het lemma 
(vgl.glottisslaginsenie, ...invoeging) , een liggend streepje herhaalt het lemma in z'n 
geheel (vgl. ablaut, -regel). 
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ablautklasse 114,120,129, 157,161 
ablautvokaal 100, 102, 120, 273, 297 
absolute neutralisatie 14, 27, 28, 35, 37,39-41, 

45,47-50,53,61, 65, 82, 93, 94, 96, 97, 99, 100, 
144, 174, 215, 217, 222-224, 229, 230, 236, 271, 
273,275 

abstrakt segment, morfeem, abstmkte vorm, 
schwa 11, 12, 27,40,47-50,55, 56, 59, 62, 65, 
82,91,93,95-97,100,145,223,224,229,249, 
271 

abstraktheid, abstraktheidsprobleem 10, 11, 14, 
35,38,40,41,43,47,50-53,59,61,82,96,120, 
123, 161, 166,271,272,293 

abstraktheidskontrovcrse 34, 37 
accent, -toekenning 38, 53, 106, 187, 208, 2167  

235, 246, 263, 269, 298 
accentpatroon 238 
accentuering z. accent 
accidental gap 249 
affixgeneralisatie 203 
Afrikaans 177 
aggiutinatie 228 
alfabetkenmerk z. diakritisch teken 
algenene fonologische regel 14, pass. 
allegrostijl, ..spraak 108, 226, 240 
allomorfieregel 189, 201, 226, 303 
alternantiekonditie 10, 50,52 
ambisyllabiciteit 236, 259-263, 274, 306 
analogic 36, 48, 73, 76, 787  79, 96, 97, 112, 121, 

122, 137, 149, 150, 1537  158-163, 165, 166, 
297,298 

angled brackets z. vishaakkonventie 
anlaut, -positie 254, 256 
Apeldoorn 199 
apokope, apokoperingsregel 28, 261, 305 
apparent time-onderzock 219 

Appelscha 139 
appendix z. syllabesuffax 
Arabisch 265 
arbitrair karakter van fonologische regels 54, 

58, 65, 72,75,97,98, 125, 129, 137, 138,205, 
208, 212, 216, 222, 226, 227, 230, 259 

arbitrair karakter van proporties 162 
arbitrair karakter z. ook willekeurigheid 
archifoneem 145 
artikulatorisch-akoestische verandering z. na- 

tuurlijke (fonologische) lenders 
assibilatie 201, 304 
assimilatie, -regel 13, 202 24,26,27,39,58, 110, 
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athematisch werkwoord 80 
Ausgieich z. leveling 
autosegmentele module 38, 235 
b-deletie 39 
baby-talk 177 
back formation 305 
Barger Compascuum 302 
beschrijvende adekwaatheid z. deskriptieve 

adekwaatheid 
betrekking 61, 163, 165 
bidirektionaliteit 165, 247 
bilabiaal 24 
binaire vertakking 238 
bindingstheorie 36 
Blankenham 16,96 
Blesthjke8S, 96,179,306 
bloedende (regel)ordening 62, 138 
blokkering (morfologische) 43 
blokkering (van fonetisch-fonologische regels) 

54,57, 108, 141, 142 
Blo/aijI 16,18,52,169,180,183,1872  198,196, 

226, 304 
Lou! 180, 204, 266 
Biabants 191, 198, 209, 211, 220, 304 
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Bracketing Ensure (Convention) 43, 294 
ccntrerende diftong 22, 23 
cover-feature 26 
crazy rule 215 
CV-fonologie 264 
cycliciteit 10, 39, 43 
cyclisch domein, stratum 37, 39 
cyclisch principe 40 
cyclische regel 10, 37,38, 41, 99, 146 
d-deletie 41, 72, 963  126, 127, 252, 253 
Dalfsen 181 
datastruktuur 42, 45 
De Hoeve 22 
deelwoord, -vorming (z. ock part.pret.) 225, 

241 
deflexie 294 
defonologisering 57, 205 
degeminatie 28, 29, 179, 187, 190, 229, 262, 302 
deletie, -regel 41, 88, 91, 95, 97,127,130,132- 

134, 137, 142, 146, 172, 175, 179, 180, 199, 212, 
218, 253, 269, 295, 302 

depalatalisering 199 
derde pers.sgpres. 62, 66, 67, 69, 71-73, fl-SO, 

87, 88, 90, 92,111,113,114,121,129,155,221, 
254, 295-300 

derde pers.sg.pret. 83, 84, 87, 91, 93-97, 99,153- 
1552  297 

Derivational Simplicity Criterion 48,99,108 
deskriptieve (in)adekwaatheid 12, 78, 100, 104, 

110, 122, 147, 209, 213, 214,222, 229, 230, 271, 
273 

devoicing, devoicingsregel 47,62,70, 92 
diacbmnie 14, 15, 27, 30, 31, 462  47,50,56, 57, 

61, 63, 74, 112, 119, 148, 150, 156, 1719  180, 
188, 190, 2019  205, 206, 212, 215, 218, 226, 254, 
266,268,271,274 

diakritisch teken 37, 42, 45, 54,55,57, 60, 62, 
67, 72, 104, 111, 112, 120, 122, 124, 125, 128, 
132, 166, 213, 222, 230, 272, 295, 298 

dialektgeografie z. taalgeografie 
dialektverlies 305 
diftongering 40 
diminuering, diminueringsrcgel 15, 21, 75, 88, 

1103  111, 119, 120, 169, 171, 172, 175-177, 179, 
180, 183, 184, 186-191, 194, 200-204, 206-215, 
221, 226-229, 271, 273, 294, 301-303, 305 

diminutief 39,53, 118,170-172,175,177-185, 
187-195,198,199, 201-204, 206, 207, 209-211, 
213, 214, 220, 226-228, 274, 298, 303-305 

diminutiefsuffix, ...uitgangS3, 110, 119, 124, 
169,171, 173, 179, 180, 183, 186-191,194,196, 
200-202, 204-208, 212-214, 224, 226-228, 273, 
274, 294, 298, 302, 304-306 

direktionaliteit 247 
disjunkte lexikale representatie 54,56-58, 60, 

62, 72, 78, 79, 92, 93, 95, 98, 101, 103, 104, 112, 
113, 116, 118, 120, 122, 1249  125, 128, 129, 132, 
133, 135, 136, 138, 142-144, 148, 151, 152, 155, 
161, 164-166, 207,210,213,215-217,229,295, 
296 

disjunktie z. disjunkte lexikale representatie 
disjunktieve representatie ed. z. disjunkte 
lexikale representatie 
dissimilatie (van diftongen) 47,139-143,173, 

273,299 
distributic, -regel 55, 56, 60, 61, 66, 76, 78-82, 

91-94, 97, 98, 100, 101, 103, 110, 111, 113, 114, 
116-126, 128-133, 137,138, 143, 148, 150-152, 
155, 158, 159, 161-167, 1877  189, 190,201-204, 
206-211, 213-216, 221, 222, 225, 227-229, 273, 
274, 294, 295, 298, 301, 302, 305 

domain juncture rule 127 
Donkerbroe/c 139, 292 
Drente, Drents 16, 18, 21, 72, 79, 97, 105, 107, 

181, 183, 191, 199, 2117  225, 256, 291, 292, 297, 
302,303 

Duits, -land 88,108, 227, 297, 306 
dwarsverband 163-165 
eentakkige kernstruktuur z. ook niet-vertak-

kende kern 246, 261 
eenvoudskriterium, -principe 31, 33, 467  48, 52, 

67, 77, 81, 88, 93, 97, 99, 100, 113, 124, 130, 
134,151-153,166,173,177,201, 215, 235,249, 
300 

eenvoudsmetriek 32, 57, 105 
eerste pem.sg.pres. 88, 90-95, 97, 99, 134, 136, 

153, 254,297,299 
eerste pexssg.pret. 83, 84, 87, 90, 91,93-97, 136, 

153-155, 297 
Eindhoven 198 
ekonomie z. eenvoudskriterium 
elsewhere-alternant, ...case, ...geval 57, 60, 62, 

98, 99, 120-122, 133, 149, 150, 152, 155, 156, 
164, 165, 209, 297, 298 

elsewhere-principe, ...konditie, ..speciflkatie 
11, 52,57, 62, 67, 70, 98, 99, 122, 133, 149, 150, 
153, 157, 229, 273, 305 

Elzas 156 
Engels 12,43,55, 627  119, 211, 214, 216,249, 

300 
epentheseregel 62 
Ersatzdehnung 130, 136, 137, 179, 180,226 
expansie, -theorie 189-191, 1947  196 
extensie 73, 76-78,87,113,148,153,165, 219, 

273, 297, 298 
externe analogie 160 
externe evidentie 13 
extrasyllabiciteit 267 
extrinsieke (regel)ordening 14, 28, 29, 35, 37, 

41,45,52,57,60,62,98-100,139, 143-147, 
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213, 229, 271, 273 
fcaturcfrekwentiemethodc 16, 291 
final devoicing(sregcl) 28, 38,41,52, 59, 66, 82, 

83, 85, 87, 91-93, 95, 97, 98, 100, 151, 178, 179, 
187, 223, 224, 229, 233, 295, 297, 302 

flap 293 
Fochw/oo 80, 85, 95,108, 177, 303 
fonetisch-fonologische konditie, omstandigbcid 

c.d. 71, 75, 78, 188 
fonctisch-fonologische regel 54, 2032  213, 216, 

218 
fonetisch-fonologische tendens 148, 202, 295, 

301 
fonetisch-fonologischc verandering, proces 

63, 190, 235, 236 
fonetisehe proportic z. proportic 
fonetische tendens z. fonologische tendens 
fonologisch domein (S) 38, 66, 127, 146, 204, 

231, 250-253, 259, 274, 299, 300 
fonologisch systeem 291 
fonologisch tcmplaat 251-253, 274 
fonologisch woord 238, 243, 244, 265, 274 
fonologische (on)natuuilijltheid 60,215 
fonologische analogic 69, 76, 96 
fonologische iconiciteit z. iconiciteit 
fonologische kontekst (ook: fonetische ..), 

konditie, omgcving 27, 38,53, 542  57-59, 61, 
67-70, 72, 73, 75, 77, 80, 90, 92, 94-96, 98, 108, 
111, 112, 116, 117, 120, 125, 127, 129, 136, 138, 
145, 149, 155, 156, 169, 171-173, 176, 180, 183, 
184, 187, 188, 1969  199, 201-203, 207, 208, 213, 
216-220, 2222  225-227, 229, 230, 242, 251, 253, 
271, 272, 297, 302, 305 

fonologische proportic z. proportie 
fonologische redundanticrcgel 56, 249, 295 
fonologische regel 9, pass. 
fonologische sterktc 226 
fonologische tendens 57, 198, 205, 292, 301 
fonotaktische restriktie 231-235, 238, 240, 242, 

250, 251, 265 
Frankisch 194, 304 
frankisering 194 
Frans 96,106 
Fries 16-18,23, 69, 94, 187, 196, 264-267, 291-

293, 299, 300, 306 
fronting 22, 75 
funktionele glottisslaginsertic 211, 212 
funktionele motivatie 47 
funktionele regel, funktionecl aspekt van een 

regel 31,212, 228, 293 
funktionele s-aanhechting, -invoeging 200, 220, 

228 
funktionele uitbrciding 220 
fusie 300 
g-dcictie 39 

gcdistribuccrd (= fort. kenmerk) 26 
geinverteerde regel 63 
Gelderland, Gelders 190, 194, 196, 291 
Gelders-Overijssels 17, 228 
gelc)ikaliseerde morfologie 55 
gelexikaliseerde umlaut 305, z. ook morfologi- 

schc umlaut 
gemarkeerdheid, gemarkeerheidstheorie 48, 

149, 151-153 
Gcmeengermaans 258 
geminaat, geminatie 28,29,236,245,248,259- 

263, 268, 274 
genasaleerde vokaal 22 
Genemuiden 96,300 
generatieve regel 110, pass. 
geografiseb kontinuOm, z. kontinutim 
Germaanse klankvcrschuiving 292 
Gictcrsz. Gicthoorn 
Giethoom 75,121, 122 
globaic regel 137,213,299 
glottalisering, glottalisatie 211, 212 
glottisslag 182, 211-213, 262, 263, 305 
glottisslaginsertic, ...invoeging 211, 212, 218, 

228 
Gotisch 16, 94,106, 261 
grammatikaliteitsoordecl 20 
Groningen, Gronings 16, 17, 72, 77, 106, 107, 

191, 194, 199, 209, 229, 266, 267, 296, 302 
Haule 292 
1-laulerwijk 292 
Hellendoorn 129, 218, 221, 222, 2279  229, 300, 

304 
heranalyse 151, 1612  301 
herinterpretatie 23, 202, 203, 219, 299 
herordening 57 
herstrukturering57, 58,1395 151,178, 200,226, 

245, 261, 297, 298 
hersyllabiflkatie 38, 126, 242, 243 
hidrarchisehe fonologie 66, 234, 2379  271, 272, 

274 
hole-in-the-pattern-filling 105 
Flollands 191, 196, 198,305 
14011andse expansie 191, 194, 196, 198, 199 
!-lolzmann's law 200 
homonymic 87,228, 253 
hoofdaccent 11, 40, 106, 199, 262, 263 
hoogtegraad 24, 69, 73, 74 
Humboldtiaans principe 31, 71, 76,98,99, 101, 

111, 113, 163, 188, 189, 202, 203, 220, 226,227, 
229, 273, 305 

hyperkorrcktie 149, 196 
i-umlaut 108,120 
iconiciteit, iconiciteitsprincipc 60, 163, 164 
if-then-konditic 246-248 
Igbo 293 
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imperatief 66, 88, 91-96, 155, 163, 300 
imperatiefuitgang, -suffix, -schwa 88, 90, 93,94 
imperfektieve vorm 301 
implausibele regel 47,53, 215 
implikationele relatie 267, 269, 270, 292, 307 
improduktiviteit 55, 69, 71, 123, 124,142, 151, 

215,219 
Indogermaans 82, 121, 122, 249 
inlaut, -positie 236, 240, 241, 260-262, 265 
innovatie 58, 1083  110 
insertie, -regel 137,172-174,178,186,208,267 
interne evidentie 13 
intervokalische weakening 199 
intrinsiekc (regel)ordening 28, 35, 138, 144, 146 
inversic 96, 126, 127, 130, 132, 136, 254, 307 
invlocd van het Nederlands 77 
invocation 228 
isoglosse 18, 181, 182, 191, 194,294 
item-and-arrangement, -model, -benadering 

31, 62, 64, 110, 116,119, 122, 124, 137 
item-and-process, -karakter, -regel, -model 31, 

66, 110, 118, 169,208, 209, 294,295, 298 
j-insertie 186 
k-delctie 175, 179, 180, 229 
Kalenberg 75, 96 
Kallenkote 107 
Kampen 191, 194, 198-200, 302, 304 
Kamper schepenakten 191, 304 
Kamperspreekwoorden 191,194,198 
Kampen z. Kampen 
kapping, kappingsrcgel, kapregel 141-143, 207 
kern 24, 126, 146, 174, 1753  227, 232, 233, 237, 

240-242, 243, 246, 2579  258, 261, 263, 264, 266-
269,303 

Keulse expansie 194 
ldank-betekenissystentatiek, ...verhouding etc. 

513  54, 57, 127, 132, 133, 144, 145, 152, 208, 
212, 216, 221, 2285  230, 253 

klankverandering 54, pass. 
klankverandering in progressic 54, 107 
klankwet (in progressie) 142, 190 
Idassegebondenheid 110 
klassekenmerk 158 
klasselidmaatschap 160-161 
klasseverhuizing 79, 113, 1193  1209  159 
klemtoon z. accent 
klinkerharmonie 203, 206 
klisis, klitische groep z. klitika 
klisisgcval, ...formatie 37,41,42,126,130-132, 

244 
klisisregel 132, 135-137, 141, 142 
klitika 21,45,47,62,126,130,133-136,139, 

141-144, 147, 236, 237, 2443  252, 2562  273, 299 
koda, -positie 2323  233, 241,246,257,2642 266, 

267 

komplementeerder 130 
komplexiteit 47 
konjunktief 156, 157 
konkreetheid, konkrete fonologie, theorie c.d. 

12, 27, 33-35,47,51, 59, 69, 70, 123, 124, 145, 
271,275 

konstruktioneel ikonisme 151, 153 
kontaktmouillering, ...mouilleringstendens 196, 

199-201, 205 
kontekst, fonologische 27 
kontinuum (geografisch -) 18,48,49,73-75,96, 

108, 110, 121, 142, 144, 181, 183, 190, 1952  196, 
199, 203, 204, 227, 258, 303 

kontrastief accent 127 
Kop van Overijssel 78, 79, 159 
Kuinders z. Kuinre 
ICuinre 16, 169, 178, 180, 183-188, 196, 198, 200, 

202, 229, 303 
kwantificerende methode 291 
labiaal (= fon. kenmerk) 26,180, 293 
lab ialiscring 26 
labiodentaal 24 
lange konsonant 24 
leeitaarheid 33, 36,50, 58, 132, 160, 166 
leerproces, ...vermogen z. leerbaarheid 
lekt 292, 293 
lentoregel, ...stijl 108 
lettergreep- z. syllabe- 
leveling 63, 79, 111, 113, 121, 122, 148-150, 153, 

156, 273, 296, 298 
lexikaal stratum, nivo 37, 41,43 
lexikaal-cyclische regel 43 
lexikale bepaaldheid, gekonditioneerdheid 37, 

108, 119, 189 
lexikale diffusie, -theorie 57, 71, 107, 110, 140 
lexikale disjunktie, lexikaal disjunkte represen- 

tatie z. disjunkte lexikale representatie 
lexikale fonologie 10-14, 34, 36-43, 45,52, 63, 

64, 92, 95, 98, 99, 146, 147, 272, 293, 301 
lexikale fonologische regel 10, 11, 37, 38,146, 
157, 300, 304 

lexikale informatie 42,43,45, 124, 167, 272 
lexikale insertie 146 
lexikale markering 134, 213, 253, 254, 296 
lexikale morfologie 38,42, 433  45, 63, 64, 146, 

147, 165, 301 
lexikale redundantieregel 62 
lexikale regel 10, 39,4143, 99, 152, 218, 300 
lexikalisering 299 
lcxikalistische hypothese 42 
Lier 26, 27 
lineaire fonologie 231 
loop 43 
Lumasaaba 265 
Luijksgestel 211 
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majeurregel 57,61, 119 
Makldnga 80, 177 
Maximal Onset Principle 242, 306 
maximale syllabc 232, 267 
meervoud, meervoudsvorm, meervoudsrcgel z. 

pluralis 
meervoudssuffix, ...uitgang z. pluralissuffix 
mcervoudsvorming z. pluralisering 
metaregel z. natuurlijke tendens 
metrical grid 235 
Middelnederduits 9496,191,219,304 
Middelnederlands 21, 46, 94, 96, 151, 191, 219, 

291, 294,297.301,304 
Midden-Nederland 189,227 
Middendrents 16, 17, 266, 267 
mineuralternantic 125 
mineurregel 51, 57, 61, 67, 70, 128, 143. 166, 

253,254 
momcntaan aspekt 301 
mom, -theorie 245, 246 
morfcemdomein 306 
morfccmgrcns 54, 237, 240, 247, 265, 266 
morfeemstruktuur, -konditie 231, 235, 236, 240, 

244,266 
morfo(fo)nologische regel 14, pass. 
morfo(no)logischc (verandersings-)tendens 60, 

77, 148, 150, 152, 153, 155, 157, 158, 164,273 
morfologisch netwerk 148 
morfologisch stratum, nivo 37-40,42,43,45 
morfologische komponent 37,42,45 
morfologische konditic, faktor ed. 54,58, 71, 

76, 77, 107, 126, 207, 297 
morfologische motivatic 79 
morfologische natuurlijkheid 148 
morfologische regel 14, pass. 
morfologische umlaut 75, 118, 119, 129, 194, 

228,304 
morfologische valeritie 78, 164 
mort'ologisering, morfologiseringsproces 35, 

57-59, 71, 72, 107, 110, 190, 202, 226, 293,295, 
298 

morfosyntaktische konditionering 54, pass. 
morfcsyntaktische kontekst, omstandigheid 

ed. 77 
morfosyntaktische regel, morfosyntaktisch 

mechanisme e.d. 77, pass. 
MP-regel 54-62,65,70,77-79,81,90,92,93,95, 

97,103-105,110-112,117,119,121-123,125, 
127-131,133,135-M, 142-145,148-150,152, 
155-157, 159,161-163, 165, 169,171,172, 180, 
183, 188-190, 2029  203, 205-209, 211, 213-216, 
219,221,225,226,228-230,253,294,295,298, 
301,304 

n-aire vertakking, struktuur 238, 239, 264 
n-deletie 53, 126, 127, 132, 133, 188, 212 

Namibisch 232 
nasaalassimilatie, ...aanpassing 28,145, 206, 

218, 224, 229, 234, 247, 300 
Naturalness Condition z. natuurlijkheidskondi- 

tic 
natuurlijkc (fon.) tendens 58, 71, 105,149, 186, 

202, 204, 211, 212, 227 
natuurlijke fonologie 52, 53, 63, 64 
Natuurlijkc Genentieve Fonologie z. NOF 
natuurlijke morfologie 149,150 
natuurlijkheidskonditie 34,50 
Nederduits 191 
Nederlands 16, 20, 23, 27, 46, 50, 59, 77, 82, 83, 

91, 94, 100, 1113  121-123, 127, 156, 172, 177, 
191, 199, 204, 206, 218, 220, 232, 233, 235, 240, 
243,244,246,260-264,267-270,274,293,302 

Ncdcrsaksisch 16, 258,270 
negatief (regel)kenmcrk 57, 65, 97, 104, 105, 

117 
negatieve konditie 235, 239, 246, 248, 249, 274 
negatieve uitzondering 57, 119 
netwerk 163, 164, 228 
neutralisatie, -regel, neutraliserende regel 10, 
11,27,40,60,99 

NCIF 9, pass. 
met-automatische rage! 301 
niet-cyclisch domein, stratum 37, 39 
niet-cyclische (lexikale) regel 37, 39, 40, 43 
niet-lincaire fonologie 34, 56, 231, 234, 236 
niet-vertakkende (syllabe)kern 175, 245, 246, 

261,306 
Nicuwnederlands 261 
No-Ordering Condition z. NOC 
NOC 52,57,59,61,62,982  120,139,143,144, 

2133  226, 229, 230, 271, 273 
nominatief, -drop 152, 305, 307 
Noord-Beveland 211 
Noord-Italie 307 
Noorddrents 17 
Noordocist-Nederland 196, 265, 270 
Noordwest-Overijssel 14, 73, 79, 857  96,157, 

171, 196, 201, 203,217,291 
Noordwolde 73, 95, 140 
nul-morfeem 88, 231 
Nijeberkoop 18,20,26,67,69,80,95, 111, 113, 

114, 117, 126, 130, 134, 135, 140, 158, 160, 175, 
177, 178, 199,217, 219, 253, 265, 266 

Njeholtpa(de) 75, 802  95, 108, 140, 177,219, 
2442  248, 249, 258 

Nife/amer 122, 123, 299 
N:jtnjne 302 
observationeel verinogen 13 
observationele adekwaatheid 12, 1007  104, 1227  

124, 222, 230, 271 
Oergermaans 66, 83, 87, 97, 106, 153, 158, 296 



0/deberkoop 22, 96 
Oldeho/tpa 85,96,116 
0/defamer 122, 123, 300 
OMOF-principe z. Humboldtiaans principe 
onderzoek in werkelijke tijd, z. real time-

onderzoek 
One-Meaning-One-Form principe, z. Hum-

boldtiaans principe 
onpersoonlijke konstruktie 294 
onset, -positie 232, 233, 239, 241, 242, 244, 245, 

248, 249, 257, 259, 264 
ontlening 72, 109, 177, 190, 196, 198, 261, 291 
ontordening 213 
ontronding 159 
Oost-Groningen 300 
Oost-Nederland 16,21,26, 71-73,77, 121, 181, 

189-192, 194, 196,197,201,212,221,226,254, 
263-2652  267, 271, 273, 291, 2932  300 

oostelijk Stellingwerfs 24, 78, 88, 90, 91, 94, 
100, 105-108, 111, 143, 169, 171, 172, 180, 181, 
183, 194,207,209,219,220,226,233,302,303 

Ooster,volde 139, 297, 302 
opaakheid z. opaciteitsprincipe 
opaciteitsprincipc 43, 46, 47,177 
ordeningspandox 43 
Ossenzijl 75, 96 
Oudfrans 16 
Oudgermaans z. Oergermaans 
Oudnederlands 28, 83, 233, 261, 263, 269, 306 
Oudsaksiscli 83 
Oudwestgcrmaans 261, 268, 269 
overgeneralisatie 122, 198 
overkarakterisering 219,220 
Overijssel(s) 129, 140, 181, 190, 191, 194, 196, 

218, 221, 300 
Overijssels-Gelders 195,228, 305 
p-assimilatie 204 
P-regel 54,55,57-60, 70, 712  81, 95, 103, 108, 

111, 112, 125, 126,139,141-144,147,169,171, 
1792  180, 183, 189,190,200-202,205,206,212, 
213, 226, 228, 295, 298, 299, 304 

palatalisering, palatalisatie 75, 156, 158, 186, 
187, 189, 191, 194, 196, 198-202, 204, 214, 227, 
298,304 

paradigma-externe motivatie 160 
paradigma-interne motivatie, verhouding 160, 

161,163 
paradigmatisehe pressie 90,142,143 
parameter, parametrisering 36, 236, 2672  274 
participium 78, 79, 101, 103, 121, 1232  150, 153- 

160, 162, 163, 165, 166, 169, 225, 242, 297, 300, 
301 

pauze 54, 83, 88, 91, 97, 100 
permanent lexikon 42, 43, 45 
plausibiliteit, plausibiliteitsargument 32,53, 622  

71, 80, 100, 172, 173, 201, 202, 216, 227, 298 
plurate tantum 219 
pluralia preteriti 85, 87, 103, 120, 153, 155, 158, 

160, 166, 297, 301 
pluralis, -vorm, -regel 53, 73, 83, 119, 122, 124, 

132, 153, 155, 158, 188, 217, 219-222, 223, 225, 
2262  228-230 

pluralisering 15, 21,55,62, 119, 129, 146, 151, 
1692  172, 214-220, 222, 226, 228-230, 271, 2732  
274, 291, 302, 305 

pluralissuffix, ..uitgang 43, 94, 129, 215-217, 
220, 229, 294 

positief (regel)kenmerk 29,42,57, 69, 77, 144, 
166, 175, 185, 218, 222 

positieve konditie, restriktie 235, 237, 239, 246-
250, 265, 274 

positieve markering z. positief regelkenmerk 
positieve uitzondering z. positief regelkenmerk 
postcyclische regel 41 
postlexikaal stratum, nivo 37, 39 
postlexikale fonologie 43 
postlexikale regel 39, 4143, 99, 145, 293, 294 
preterito-presentia 115, 128 
preteritum, preteritale voimen, z. ock pluralia 

preteriti 40, 69, 73, 78-802  85-87, 96,101-104, 
107, 120-122, 134-136, 1532  154, 163, 164, 297, 
300-301 

preteritum pluralis, z. pluralia preteriti 
prevokalische schwadeletie z. schwa-voor-

vokaal-deletie 
pro-drop 94 
proces, -matigfrid 9, 38, 51, 53-55, 61, 66, 72, 

79, 80, 91, 92, 98, 1077  108, 110, 112, 128, 129, 
131, 148, 156-158, 163, 171, 184, 188-190, 203, 
205, 206, 208, 214, 227-229, 247, 254, 273, 296 

procesmatig-fonologische regel z. procesregel 
procesregel 67, 81, 100, 158, 184, 186, 189, 190, 

203, 208, 210, 273 
produktiviteit 53-55, 62,63,70,90, 119, 131, 

135,136, 143, 163,165,210,215,219,295,299 
progressieve assimilatie 27, 70, 144-147, 206, 

233, 256-258,300 
proportie 76, 79, 90,161-163,165 
psychische, psychologische realiteit 12,31, 32, 

51,58,59, 149, 297, 299 
r-deletie 212, 214 
RAC 10, 27,144 
readjustment-regel 152, 157, 300 
real time-onderzoek 219, 305 
reduktie 53,106, 206, 211, 245, 261, 262, 296 
redundantie, -regel 60,61,98,117-119,122-124, 

167, 208, 229, 295, 298, 305 
reduplicerend-ablautende verba 101 
reduplicerende verba 118, 122, 128, 162 
regelkenmerk 57,69, 70,104,105,117,124,125, 
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134, 137, 160, 166 
regelordening 41,43 
regeltoevoeging 57, 58, 63, 100, 105, 107, 108, 

110, 150, 212, 213, 235, 251, 254, 273, 295 
regeltypologie, .type 14, 15, 29, 33, 35,51, 54, 

55,59,61,63, 64, 66, 81, 111, 112, 123-125, 
128, 139, 144, 148, 172, 188, 216, 221, 226, 229, 
235, 259, 271, 274, 297-299 

regeluitbreiding 75, 175, 188, 189, 209 
regclverandering 63 
regelvereenvoudiging 58, 75, 79, 99, 152, 153, 

160, 166, 175, 178, 188, 189, 257, 296 
regelverlies 27,47, 48,50,57, 63, 72, 73, 77, 99, 

120,122,152,153,160,165, 293, 296, 301,304 
regelvervaging 122, 296 
rcgiolekt 20, 292, 296, 305 
regressieve assimilatie 27, 39, 83, 92, 144-147, 

206, 256, 300 
regale ring 219, 220 
rekking29, 108,109,121,136-138,179,180, 

214, 225, 226, 261, 302 
rekking in open lettergreep 16, 28, 105, 136, 

233,261 
rekkingsregel 28, 29, 137, 138, 151, 180, 225 
relatieve chronologie (bij diminuering) 180, 

189, 199,200 
relationele regel 123, 124, 298 
relikt, -toestand, -spreker 108, 177, 196, 204, 

205,303 
retroflex (= Ion. kenmerk) 22-24, 293 
Revised Alternation Condition z. RAC 
Roden 206,211-214,226,228,229 
rood (= Ion. kenmerk), ronding 26, 67, 68, 70, 

106, 119, 214, 293 
Ruinen 18,21,72,79,97,105, 107,181,219, 

297,305 
rule feature z regelkenmerk 
rijm 227,232,233,236,240,244,263-266,274, 

303 
rijmplaats 266 
rijnstruktuur 240,245,263-266,302,303 
rijmtemplaat 267 
s-invoeging 228 
S-label z. fonologiseb domein (5) 
Salland 303 
sandhi, -regel 143-146, 251, 258, 294 
SCC 10, 11, 39,40, 99 
schepenakten z. Kamper schepenaktcn 
schwa-deletie 28, 66, 80, 91-93,100,146,174, 

177, 179, 207, 218 
schwa-distiibutieregel 
schwa-insertie, -regel 146, 175, 177-179, 226, 

229, 236, 268-270,302 
schwa-kapregel 176, 177, 179 
schwa-na-vokaal-deletie, -regel 188 

schwa-voor-vokaal-deletie 66, 91-95, 97, 100 
schwundstufe 249 
segmentstniktuurregel 247, 249, 295 
sekwentierestriktie z. sekwentiestruktuurre- 

striktie 
sekwentiestruktuur, -konditie, -restriktie, -re- 

gel 231, 234-237, 2449  246, 247, 249, 250, 274, 
295 

semantisch(-funktioneel) karakter (van regels, 
alternanties) 297 

semantische interpretatie 212, 213, 295 
semantische motivatie 202, 212, 235,251, 254, 

274 
SOP z. Standaard-Oeneratieve Fonologie 
Steen 199 
Smilde 225 
sonoriteit 237 
Spaans 63, 149, 265 
spell-outregel 55, 216, 217, 229 
spirantisering 194,199,200, 202,204, 302 
St Jansklooster 75, 79 
stamalternantie 55, 76, 141, 210, 228 
stamvokaal 62,89 
Standaard-Generatieve Fonologie 9, pass. 
standaardtaal 292, 293 
Szaphorst 220 
Steen wijk 75, 107, 113 
Steggerda 75, 80, 85, 113, 155 
Stellingwerfs 14, pass. 
sterke altemantiekonditie 28, 50 
sterke konsbnant 71 
sterke syllabe 204, 233, 236, 238, 244, 246, 249, 

269,303 
strengthening, strengtheningsregel 47, 106, 224, 

227,236,254,257-259,274,299 
Stress z. accent 
Strict Cycle Condition, Strict Qiclicity 

Condition z. 5CC 
Strong Alternation Condition 27, 51 
Strong Naturalness Condition 52,53 
struktijurbehoudendheid 43 
struktuurgeograrische methode 291, 292 
struktuurvernnderende regel 39 
substantiele universalia 105 
substitutie, -regel 54, 120, 1222  151, 208, 231, 

295 
superzware syllabe 237, 265 
suppletie, -regel 52, 629  91, 112, 117, 119, 120, 

125, 130, 135, 143, 210,214-216, 218, 298, 301 
svarabhaktivokaal 269 
syllabedragende obstruent 306 
syllabedragende sonorant, sonans, nasaal, 

likwiede 22, 24, 119, 132, 145, 146, 180, 181, 
183, 211, 212, 220, 236, 237,241, 268, 269 

syllabegrens 231, 234 
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syllabekem, z. kern 
sytlabeprefix 232, 264 
syllabestruktuur62, 231,234,235,237-239,246, 

254, 259, 274, 303 
syuabestruktuurkonditie 62, 244, 251 
syllabesuffix 232, 240, 241, 264, 265 
syllabetemplaat 231-234,236, 237,239-241,243- 

245, 250-253, 259, 264, 266, 268, 269, 274 
syllabetype, ...typologie 147, 186, 234, 237, 239, 

241, 243, 244, 249, 253, 306 
syllabificeerbaarheid 267,269,270 
syllabifikatie, -regel, -proces 55, 259, 268, 270 
syllabische sonar,s, nasaal, likwiede z. syllabe- 

dragende sonorant 
systcemdwang 105 
t-dcletie, -regel 27,41, 126, 127, 133, 172, 212, 

223,305 
t-insertie 172 
taalgeograrie 14, 18, 21, 46-49, 90, 96, 106, 110, 

144, 181, 219, 271, 272, 275 
taallandschap 18 
taalleeivennogcn 28, 36 
taalspecitieke beperking 237 
taalspecifieke regel 54,57, 148 
taalvenndering 20, pass. 
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