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Hoe zijn de Limburgse toonaccenten ontstaan? 

Ben Hermans 

Het is bekend dat het Limburgs op veel mensen een zangerige indruk maakt. Soms zegt men 
dat dit komt door de zachte g. Dit is echter niet zo waarschijnlijk, omdat er andere regiotalen 
en dialecten zijn, zoals het Brabants, die ook een zachte g hebben, maar die toch niet als 
zangerig ervaren worden. De melodieuze indruk die het Limburgs maakt, heeft dan ook een 
andere oorzaak: de zogenaamde 'toonaccenten' . Hieronder verstaat men het verschijnsel dat 
de meeste dialecten van het Limburgs een 'sleeptoon' en een 'stoottoon' hebben. Dit is een 
fenomeen dat tamelijk zeldzaam is in de talen van de wereld. 
Laat ik eerst een aantal voorbeelden geven die laten zien dat sommige woorden een stoottoon 
hebben, en andere een sleeptoon. Deze voorbeelden komen uit het dialect van Maasbracht, 
mijn moedertaal. Aan de linkerkant in (1) staan woorden met een stoottoon; aan de rechter
kant vindt men woorden met een sleeptoon. Ze zijn in de Veldekespelling geschreven. In deze 
traditie wordt de sleeptoon met een tilde aangegeven. De stoottoon wordt niet gespeld. Voor 
een precieze omschrijving van de Veldekespelling verwijs ik naar Crompvoets (2000). Tus
sen aanhalingstekens staat de betekenis, weergegeven in het Standaardnederlands. 

(1) stoottoon sleeptoon 
reet 'riet' ree~t 'reet' 
Naat jongensnaam naa~t 'nat' 
ouch 'oog' ou~ch 'ook' 
waech 'weg, meervoud' wae~ch 'weg, enkelvoud' 

De Limburgse toonaccenten hebben altijd veel aandacht gekregen van taalkundigen. Een 
paar belangrijke bronnen zijn Frings (1913), Dols (1941), Goossens (1959), Gussenhoven 
(2000) en De Vaan (2006). Een van de vragen die taalkundigen hebben proberen te beant
woorden is hoe de toonaccenten ontstaan zijn. Grofweg zijn er in de loop der tijd twee ant
woorden op deze vraag gegeven. In deze korte beschouwing wil ik een poging doen om deze 
twee antwoorden uit te leggen. 

De klassieke verklaring: wat verdwijnt laat een spoor na 

Wanneer men een vergelijking maakt tussen Limburgse en Duitse woorden kan men een 
interessant verschijnsel waarnemen. Waar Duitse woorden eindigen op een -e, door taal
kundigen 'sjwa' genoemd, eindigen de Limburgse woorden op een medeklinker. De reden 
hiervan is dat in de late Middeleeuwen in de Limburgse dialecten de sjwa aan het einde van 
een woord verloren is gegaan. In het Duits heeft dit proces ook wel gewerkt, maar op minder 
grote schaal. In (2) geef ik enkele voorbeelden die het verschil tussen het Duits en het Lim
burgs illustreren. 

(2) Limburgse vormen 
droêf ' druif' 
sjroêf 'schroef' 
sjiêf 'schijf' 

Duitse vormen 
Traube 
Schraube 
Scheibe 
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Men kan echter nog iets interessants waarnemen in de Limburgse vormen. Niet alleen hebben 
ze hun sjwa verloren, ze hebben ook nog een stoottoon. Zou het misschien zo kunnen zijn dat 
er op een of andere manier een relatie bestaat tussen het verlies van de sjwa en de stoottoon? 
Dat dit inderdaad zo is, wordt duidelijk wanneer men Limburgse woorden vergelijkt met 
Duitse woorden die nooit een sjwa hebben gehad. In (3) geef ik een paar van die woorden. 

(3) Limburgse vormen Duitse vormen 
moê~s 'muis' Maus 
hoê~s 'huis' Haus 
wiê~f 'wijf' Weib 

Deze voorbeelden laten zien dat woorden die geen sjwa hebben verloren, om de eenvoudige 
reden dat ze er nooit een gehad hebben, een sleeptoon dragen in het Limburgs. Er lijkt dus 
inderdaad een relatie te bestaan tussen het verlies van sjwa en de stoottoon; woorden die een 
sjwa verloren hebben, worden met een stoottoon uitgesproken, en woorden die geen sjwa 
hebben verloren met een sleeptoon. 
De belangrijke vraag is nu natuurlijk hoe het komt dat het verlies van sjwa geleid heeft tot 
het ontstaan van een stoottoon. Welnu, in veel talen worden beklemtoonde lettergrepen uit
gesproken met een hoge toon, en onbeklemtoonde lettergrepen met een lage toon. Stel nu 
dat dit ook het geval was in het Limburgs van de middeleeuwen toen de sjwa nog niet was 
verdwenen. Laten we met deze aanname nu eens kijken naar de middeleeuwse versie van de 
twee woorden droêj, waar de sjwa is verdwenen, en moê~s, een woord dat nooit een sjwa 
heeft gehad. In de tijd dat de sjwa nog niet was verdwenen, zagen deze twee woorden er als 
volgt uit: 

(4) Middeleeuws Limburgs vóór het verlies van sjwa 

tweelettergrepige vorm 

H L 

dr oê v e 

eenlettergrepige vorm 

H 

m oê s 

De symbolen 'H' en 'L' staan voor respectievelijk hoge toon en lage toon. In de vorm droêve 
is de eerste lettergreep beklemtoond. Die heeft daarom een hoge toon, aangegeven met 'H'. 
De tweede lettergreep is onbeklemtoond, en daarom heeft die een lage toon, aangegeven 
met 'L'. De vorm moês bestaat uit slechts één lettergreep. Uiteraard is die ook beklemtoond. 
Daarom wordt die lettergreep uitgesproken met een hoge toon. Omdat dit woord geen onbe
klemtoonde lettergreep heeft, is er ook geen lage toon. 
Het valt nu goed te begrijpen waarom het verlies van de sjwa ervoor gezorgd heeft dat er 
een stoottoon is ontstaan. Het komt erop neer dat de toon van de onbeklemtoonde lettergreep 
behouden bleef, ook al ging de klinker waardoor hij in eerste instantie werd uitgesproken 
verloren. De vormen in (4) zagen er na het verlies van de sjwa dus als volgt uit: 
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(5) Middeleeuws Limburgs na het verlies van sjwa 

de stoottoon 

HL 

1/ 
droê f 

meervoud 

H 

m oê s 

Men ziet dat de beklemtoonde klinker nu in z'n eentje beide tonen moet realiseren, zowel de 
hoge toon als de lage toon. Dit klinkt als een stoottoon, een toon die hoog begint, en laag eindigt. 
Dit is de uitspraak zoals we die nu nog steeds in het Limburgs vinden. Woorden, zoals moês, die 
niet op een sjwa eindigden hadden alleen maar een hoge toon. In het moderne Limburgs is dat nu 
de sleeptoon. In veel dialecten wordt de sleeptoon nog steeds als een hoge toon uitgesproken. 
De analyse die ik nu geschetst heb is de klassieke theorie over het ontstaan van de Limburgse 
tonen. Een van de pioniers van deze opvatting is Frings (1913). Kort samengevat stelt deze 
opvatting dat de stoottoon ontstaan is als gevolg van het feit dat de toon van de onbeklem
toonde lettergreep behouden bleef, ook al verdween de klinker die de toon droeg. 

Een nieuwe opvatting: betekenisverschil moet behouden blijven 

Recent heeft Gussenhoven een heel andere theorie voorgesteld over het ontstaan van de Lim
burgse toonaccenten. In Gussenhoven (2000) beweert hij dat ze ontstaan zijn als gevolg van 
de werking van een andere beroemde klankverandering: Klinkerrekking. Dit is een proces 
dat waarschijnlijk in de Be eeuw heeft gewerkt. 
Klinkerrekking heeft ervoor gezorgd dat beklemtoonde klinkers lang werden als er nog een 
lettergreep in het woord volgde. Duidelijke voorbeelden van woorden die de regel hebben 
ondergaan, zijn de meervoudsvormen van de Nederlandse woorden dag en weg. In het meer
voud wordt de beklemtoonde klinker van deze woorden anders uitgesproken dan in het en
kelvoud. Dit is het resultaat van Klinkerrekking. 
In het Duits heeft deze regel ook gewerkt. Maar het Duits verschilt op een interessante manier 
van het Nederlands. Onder invloed van het meervoud werd de klinker van het enkelvoud óók 
lang. Dit verschijnsel wordt Analogie genoemd. Analogie zorgt ervoor dat woorden die heel 
nauw bij elkaar horen met dezelfde klanken worden uitgesproken. In het Duits is dat gebeurd 
met enkelvoudsvormen. Die namen de klinkers over van de meervoudsvorm. Het verschil 
tussen het Nederlands en het Duits kan men als volgt schematisch weergeven: 

(6) Nederlands Duits 

enkelvoud meervoud enkelvoud meervoud 

dag dagen Tag Tagen Oorspronkelijke situatie 

dag daagen Tag Taagen Rekking 

Taag Taagen Analogie 

Om zo duidelijk mogelijk aan te geven welke klinkers lang dan wel kort zijn, heb ik de lange 
klinkers dubbel geschreven, ook als dat in strijd is met de spellingstraditie. Ik hoop dat de 
lezer hiervoor begrip kan opbrengen. 
Hoe verhoudt zich het Limburgs tot het Duits en het Nederlands? Om te beginnen moeten 
we aannemen dat de meervoudsuitgang anders was. In het Limburgs had de uitgang geen -n, 
maar alleen een -eo Daarom kwam de -e, de sjwa, aan het einde van het woord te staan. Het 
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gevolg was dat hij verloren ging. Dat was nu eenmaal het lot van de sjwa's die aan het einde 
van een woord stonden, zoals we eerder hebben gezien. Voordat hij verdween had de sjwa er 
wel voor gezorgd dat de beklemtoonde klinker lang was geworden. De Limburgse verilllde
rin-gen kunnen we als volgt schematisch weergeven: 

(7) Limburgs 

enkelvoud meervoud 

dag dage Oorspronkelijke situatie 

dag daage Rekking 

dag daag Analogie 

Gussenhoven nu beweert dat de sprekers van het Limburgs in de Middeleeuwen een soort 
van Analogie toepasten, onder invloed van hun Duitse buren. Maar, het zal duidelijk zijn dat 
dit niet zomaar de zuiver Duitse vorm van Analogie kan zijn. Immers, wanneer Analogie net 
zo toegepast zou worden als in het Duits, dan zou het verschil tussen het enkelvoud en het 
meervoud verdwijnen. In het geval van dag, bijvoorbeeld, zouden zowel het enkelvoud als 
het meervoud uitgesproken worden als daag. Deze weg was dus voor de Limburgers uitge
sloten. Er moest dus een andere vorm van Analogie worden gevonden, en wel een vorm die 
niet zou leiden tot verlies van het verschil tussen enkelvoud en meervoud. Dit is de reden 
waarom het Limburgs het toonaccent heeft uitgevonden, zo stelt Gussenhoven. Met name de 
sleeptoon heeft een cruciale rol gespeeld. Deze toon heeft, zoals de naam al zegt, een relatief 
lange duur. Door het enkelvoud met een sleeptoon uit te spreken, slaagden de Limburgers 
erin om de klinker van het enkelvoud lang te laten klinken. Daardoor hadden ze het gevoel 
dat ze hun Duitse buren imiteerden. Immers, de klinker van het enkelvoud was nu lang, net 
als in het Duits. Maar, ondanks de lengte van de klinker in het enkelvoud was er nog steeds 
een verschil met de lange klinker van het meervoud, omdat die geen sleeptoon had. Volgens 
deze theorie zagen de Limburgse tonen er in de vroegste fase als volgt uit: 

(8) Middeleeuws Limburgs na de werking van Analogie 

enkelvoud 

H 

I 
dag 

meervoud 

daag 

In deze opvatting is de sleeptoon de oorspronkelijke toon. Hij is ontstaan om ervoor te zorgen 
dat de klinker lang kon worden uitgesproken zonder dat dit zou leiden tot verlies van beteke
nis. Door de sleeptoon kon betekenis, met name het verschil tussen enkelvoud en meervoud 
behouden blijven. ' 

Het is natuurlijk niet mogelijk om in het korte bestek van dit artikel te beslissen welke theorie 
de juiste is. Ik kan niet meer doen dan een heel vluchtige indicatie geven hoe verder onder
zoek licht zou kunnen werpen op deze zaak. Dat gebeurt in de volgende paragraaf. 

Terug naar de oorspronkelijke bronnen 

Recent heeft Arend Mihm erop gewezen (Mihm 2002) dat het mogelijk is iets te weten te ko
men over het ontstaan van de toonaccenten door de spelling te bestuderen van oorspronkelijke 
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middeleeuwse teksten. Dit is een interessant idee. Middeleeuwse schrijvers waren natuurlijk 
niet gebonden door de normen van een algemeen geldende schrijftaal. Die was er toen sim
pelweg nog niet. Schrijvers konden zich dus meer laten leiden door de klank-systematiek van 
hun eigen dialect of streektaal. Wanneer ze sprekers waren van een dialect met toonaccenten, 
dan zouden ze pogingen ondernomen kunnen hebben om op een of andere manier die tonen 
in hun spelling weer te geven. Op dit moment weten we helaas niet of dit ook echt gebeurd 
is. Het moet nog onderzocht worden. Het punt dat ik nu wil maken is dat als het waar is dat 
middeleeuwse schrijvers de toonaccenten gespeld hebben, dan hebben we vrijwel zeker een 
middel om te testen welke theorie juist is, die van Gussenhoven of de klassieke theorie. Hoe 
zou die test eruit kunnen zien? 
Laten we terug gaan naar de tijd toen de sjwa aan het einde van een woord net verloren 
gegaan was, het einde van de 13e eeuw. In de klassieke opvatting waren er toen twee toon
accenten, een stoottoon en een sleeptoon. Die situatie is weergegeven in (5). Als deze theorie 
juist is dan ligt het voor de hand om aan te nemen dat een middeleeuwse schrijver zijn best 
doet om een spelling te verzinnen voor beide toonaccenten. Een andere mogelijkheid zou 
kunnen zijn dat de schrijver slechts één toonaccent spelt. Dat zou met grote waarschijnlijk
heid de stoottoon zijn, omdat die een bijzondere status heeft. Voor de stoottoon geldt name
lijk dat hij uit twee tonen bestaat, H en L, die samen op één klinker uitgesproken worden. 
De meeste taalkundigen vinden dat dit een bijzondere situatie is, omdat het niet zo heel vaak 
voorkomt in de talen van de wereld. 
De theorie van Gussenhoven doet een heel andere voorspelling. Volgens deze theorie zag de si
tuatie meteen na het verlies van de sjwa er uit als in (8). Hier is er slechts één toonaccent aanwe
zig, de sleeptoon. Het zal duidelijk zijn, dat de middeleeuwse schrijver nu geen enkele poging 
zal doen om de stoottoon te spellen. Hij zal alleen maar de behoefte voelen om de sleeptoon in 
schrift weer te geven omdat zijn taalgevoel hem ingeeft dat dit het enige toonaccent is. 
We kunnen concluderen dat de twee opvattingen twee totaal verschillende voorspellingen 
doen over de middeleeuwse spelling van de toonaccenten. Als het waar is dat de middel
eeuwse schrijvers geprobeerd hebben toonaccenten te spellen dan hebben ze in de klassieke opvat
ting ofwel beide toonaccenten gespeld, ofwel alleen de stoottoon. De theorie van Gussenho
ven voorspelt, daarentegen, dat ze alleen maar de sleeptoon gespeld hebben. Op dit moment 
ontbreekt ons de kennis om iets zinnigs te zeggen over de vraag of en hoe de middeleeuwers 
hun toonaccenten in de spelling hebben weergegeven. Maar ik hoop duidelijk gemaakt te 
hebben dat onderzoek naar de spelling van oorspronkelijke, middeleeuwse, Limburgse teksten 
een interessante mogelijkheid biedt om meer te weten te komen over het ontstaan van het 
Limburgse toonaccent. Ik wil er overigens wel op wijzen dat de moderne Veldekespelling de 
sleeptoon weergeeft, en niet de stoottoon. Zou Gussenhoven dan toch gelijk krijgen? 
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