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Inleiding 
Bijna even spannend als Dickens' roman is het verhaal dat valt te vertellen over de dialecten van 
Sittard en Maastricht. In deze dialecten heeft een klankverandering plaatsgevonden waarbij 
bepaalde klink~rs zijn gediftongeerd. Dat betekent dat klinkers als ie en ee veranderden in 
de tweeklank ei, een klank die in de Nederlandse spelling vaak wordt weergegeven als ij. 
De twee dialecten zijn onafhankelijk van elkaar veranderd. Ondanks dat heeft het Maas
trichtse diftongeringsproces een belangrijke eigenschap gemeen met het Sittardse; in zowel 
het Sittards als het Maastrichts heeft diftongering alleen maar gewerkt in woorden met een 
stoottoon, ook wel genoemd 'Accent! '. Op grond hiervan lijkt de conclusie gewettigd dat 
de stoottoon als het ware een voorkeur heeft voor tweeklanken als ei en ou. Anders gezegd, 
het lijkt erop dat klinkers met een stoottoon een relatief sterke neiging hebben om te 
diftongeren. De Sittardse en Maastrichtse klankveranderingen zijn om verschillende redenen 
uitermate belangwekkend. In de eerste plaats laten ze zien dat twee klankveranderingen die 
een volstrekt verschillende oorsprong hebben toch op elkaar kunnen lijken. Dit bevestigt een 
belangrijke hypothese van de moderne taalwetenschap. Volgens die hypothese ontwikkelen 
talen en dialecten zich volgens algemeen geldende, universele principes. In ons geval zou dat 
algemene principe dan zijn het feit dat klinkers met een stoottoon de neiging hebben om te 
diftongeren. In de tweede plaats zijn de Maastrichtse en Sittardse feiten zo belangwekkend 
omdat meer dan duizend jaar geleden, toen de Limburgse accenten tot ontwikkeling 
kwamen, precies de omgekeerde relatie gold tussen klinkers en accenten. In die tijd werden 
de tweeklanken ei en ou (soms gespeld als au) juist altijd uitgesproken met een sleeptoon. 
Men zou dus kunnen zeggen dat in het Oud Limburgs de stoottoon juist een hekel had aan 
tweeklanken. De Oud Limburgse situatie lijkt derhalve het zojuist gestelde te logenstraffen. 
Als het waar is dat talen en dialecten zich ontwikkelen volgens universele regels, hoe is het 
dan mogelijk dat het Oud Limburgs diametraal tegenover de hedendaagse dialecten van Sittard 
en Maastricht staat? Is dat niet een tegenvoorbeeld tegen de hypothese dat talen en dialecten 
zich ontwikkelen volgens algemeen geldende principes? Is het niet eerder zo dat talen en 
dialecten op een arbitraire,.toevallige manier lijken te veranderen? Op het ene moment doen 
ze dit, en enige eeuwen later doen ze precies het tegenovergestelde, zo lijkt het. 
In dit artikel wil ik laten zien dat het paradoxale gedrag van de stoottoon verklaard kan worden. 
Het is namelijk zo dat de tweeklanken van het Oud Limburgs een fonologische structuur 
hadden die volkomen anders was dan die van de tweeklanken in de moderne dialecten. Ze 
werden weliswaar op dezelfde manier uitgesproken (een ei klinkt nu eenmaal als een ei, en 
een Ou als een ou), maar in de loop der tijd is de fonologische structuur van de tweeklanken 
veranderd. Met fonologische structuur bedoel ik de wijze waarop een klank is opgeslagen 
in het hoofd. In de fonologische wetenschap gaat men ervan uit dat mensen een soort 
mentale representatie hebben van de klanken van hun taal. Klanken kunnen op het cogni
tieve, mentale, fonologische niveau veranderen, terwijl ze op het niveau van de uitspraak, 
dat wil zeggen het fonetische niveau, gelijk blijven. Wanneer we de zaak zo bekijken valt de 
paradox weg. We kunnen dan zeggen dat de stoottoon een hekel heeft aan tweeklanken met 
de fonologische structuur die gold in het Oud Limburgs, maar juist een voorkeur heeft voor 
de diftongen met de fonologische structuur die nu geldt, in de hedendaagse dialecten van 
Sittard en Maastricht 
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Mijn artikel is op de volgende manier opgebouwd. In de eerste paragraaf beschrijf ik de 
Maastrichtse diftongering, in de daarop volgende paragraaf de Sittardse. DeÛ twee 
paragrafen laten zien dat de twee processen een verschillende oorsprong hebben, rrlaar toch 
in een belangrijk opzicht sterk op elkaar lijken; in beide gevallen zijn alleen maar klinkers 
met een stoottoon gediftongeerd. Dan, in de derde paragraaf laat ik zien dat in het 
Oud Limburgs het omgekeerde gold; in die taal had de stoottoon juist een sterke afkeer van 
diftongen. In de laatste paragraaf, tenslotte, schets ik in welke richting we moeten denken 
als we zoeken naar een verklaring voor het verschil tussen het Oud Limburgs en de dialecten 
van Sittard en Maastricht. Daar laat ik zien dat, als gevolg van bepaalde veranderingen in 
de taal, de sprekers van het Limburgs een nieuwe fonologische structuur toekenden aan de 
diftongen. 

Maastrichtse diftongering 
Net na de Middeleeuwen is het Nederlandse taalgebied uiteengereten door een belangrijke 
klankverandering; de klinkers ie en oe (en ook de uu, die ik hier buiten beschouwing zal 
laten) zijn veranderd in respectievelijk ei, ou (en ui). Meestal wordt de eerste klank 
in de moderne spelling genoteerd als ij, maar ik zal in dit artikel geen onderscheid maken 
tussen 'korte ei' en 'lange ij', en beide tweeklanken weergeven als ei. Hiermee wil ik 
uitdrukking geven aan het feit dat ze dezelfde uitspraak hebben, of, in iets technischer jargon 
gezegd, dezelfde fonetische waarde hebben. Er is een beroemde kaart, gepubliceerd in het 
standaardwerk van Weijnen uit 1966, die prachtig laat zien welke gebieden diftongering heb
ben ondergaan en welke niet. Ik heb de kaart overgenomen van de Digitale Bibliotheek voor 
de Nederlandse Letteren (DBNL). In de bibliografie kan men hiervan de referentie vinden, 
zodat de lezer zelf de kaart op zijn computer kan bekijken. De lezer die hierin geïnteresseerd 
is zou dan moeten zoeken in Van Bree's Historische Grammatica van het Nederlands, waar 
de geschiedenis van de î beschreven wordt. Weijnen's kaart ziet er als volgt uit: 

(1) Diftongering van ie (en oe) in het Nederlandse taalgebied 

IES=1JS 

Aan de hand van het woord ijs laat Weijnen zien dat er twee gebieden zijn waar de oor
spronkelijke klanken ie en oe zijn behouden. In het zuidwesten worden de oude klanken nog 
gevonden in een groot stuk van Vlaanderen en Zeeland. Het tweede gebied waar ze behouden 
zijn gebleven is het hele oostelijke gedeelte van het Nederlandse taalgebied, plus Friesland. 
Deze twee gebieden worden van elkaar gescheiden door een enorm gebied dat zich uitstrekt 
van het uiterste zuiden tot ver in het noorden. De structuur van de isoglossen maakt aannemelijk 
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dat de steden Antwerpen en Amsterdam een doorslaggevende rol hebben gespeeld in dit 
diftongeringsproces. Het ligt voor de hand om aan te nemen dat het proces in eerste instantie 
van Brabantse origine is, en dat het na de val van Antwerpen in 1585 is binnengedrongen in 
het Amsterdams. Immers, we weten dat bij de inname van deze stad door de Spanjaarden veel 
Antwerpenaren naar Amsterdam zijn gemigreerd. 
Nu is het interessant om te kijken naar de locatie van Maastricht. Ik heb een pijl aan de kaart 
toegevoegd, en die pijl, rechts onder in de kaart, maakt duidelijk dat Maastricht precies op de 
oostelijke grens ligt van het diftongeringsgebied. De perifere ligging van Maastricht is niet 
onbelangrijk, om het zacht uit te drukken. Het gegeven correspondeert namelijk met het feit 
dat in het Maastrichts de diftongering niet in alle woorden met ie en oe heeft gewerkt. In 
bepaalde woorden heeft het proces wel gewerkt, maar in andere woorden niet. Anders 
gezegd, het Maastrichts is ambivalent in dit opzicht. Aan de ene kant heeft het zich aangesloten 
bij de westelijke dialecten en diftongering wel ondergaan, maar aan de andere kant is het zijn 
Limburgse, oostelijke natuur trouw gebleven, en heeft het daarom het diftongeringsproces 
niet ondergaan. De ambivalente aard van het Maastrichts met betrekking tot diftongering wil 
ik illustreren met de volgende voorbeelden. Ze zijn ontleend aan het woordenboek van 
Endepols, gepubliceerd in 1955. In de voorbeelden aan de linkerkant heeft de verandering 
wel gewerkt. In de vormen aan de rechterkant, daarentegen, heeft diftongering niet gewerkt. 

(2) Maastrichtse vormen 

diftongering werkt wel 

ich sjreif 
fein (bijv. naamw. vrouwelijk.) 
veig (enkelvoud) 

douf (enkelvoud) 
doum 
brounder 

diftongering werkt niet 

sjrieve (heel werkwoord) 
fien (na koppelwerkwoord) 
viege (meervoud) 

doeve (meervoud) 
doeme 
broen 

De woorden die hiermee corresponderen in het Nederlands hebben allemaal diftongering 
ondergaan, zoals ik laat zien in (3). Dit keer heb ik de vormen weergegeven in de Nederlandse 

spelling. 

(3) Nederlandse vormen 

diftongering werkt wel 

ik schrijf 
fijne (bijv. naamw.) 
vijg (enkelvoud) 

duif (enkelvoud) 
duim 
bruiner 

diftongering werkt niet 

schrijven (heel werkwoord) 
fijn (na koppelwerkwoord) 
vijgen (meervoud) 

duiven (meervoud) 
duimen 
bruin 
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Daar staat tegenover dat de oostelijke dialecten ten noorden van Maastricht in geen enkel 
geval diftongering hebben ondergaan. Dit toon ik aan met de corresponderende RoepAondse 
vormen. Deze voorbeelden heb ik ontleend aan het woordenboek van Kats (1985). ' 

(4) Roermondse vormen' 

diftongering werkt wel 

ich sjrief 
fien 
vieg 

doef (enkelvoud) 
doem 
broender 

diftongering werkt niet 

sjrieve 
fien 
viegen 

doeve 
doeme 
broen 

We kunnen duidelijk waarnemen dat de perifere ligging van Maastricht aan de rand van het difton
geringsgebied mooi weerspiegeld wordt door het halfslachtige karakter van de Maastrichtse difton
gering; soms sluit het Maastrichts zich aan bij de oostelijke dialecten, soms bij de westelijke. 
Nu is er een belangrijk verschil tussen de woorden die wel gediftongeerd zijn en de woorden 
die geen diftongering hebben ondergaan. Dit heeft te maken met de twee accenten die in veel 
Limburgse dialecten voorkomen, de sleeptoon en de stoottoon. De Limburgse dialecten die 
deze twee toonaccenten hebben liggen aan de westelijke rand van een grote groep dialecten 
met een vergelijkbare eigenschap. In (5) laat ik een kaart zien die de structuur van dit gebied 
aangeeft. Deze kaart heb ik ontleend aan de website van Carlos Gussenhoven, een bekende 
expert op het gebied van de Limburgse accentologie. 

(5) Het gebied waar de sleeptoon en de stoottoon voorkomen 
www.let.ru.nl/gep/carlos/carlos limburg. html 
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De kaart laat zien dat Maastricht net binnen het gebied valt waar de twee toonaccenten voor
komen. Wanneer we nu teruggaan naar de Maastrichtse vormen in (2), en kijken naar de 
accenten die ze hebben, dan kunnen we iets interessants waarnemen. Het blijkt dat de vor
men die wel gediftongeerd zijn een stoottoon hebben, in de vakliteratuur meestal Accentl 
genoemd, terwijl de vormen die niet zijn gediftongeerd een sleeptoon hebben, oftewel 
Accent2. Om dit te verduidelijken herhaal ik de Maastrichtse vormen in (6), maar dit keer 
heb ik ze voorzien van een accentmarkering. Meestal worden in de recente vakliteratuur de 
twee accenten weergeven met superscripts, een conventie die ik hier heb overgenomen. 

(6) Maastrichtse vormen 

diftongering werkt wel 

ich sjreN 
fdn (bijv. naamw. vrouwelijk.) 
vdg (enkelvoud) 
dou1f (enkelvoud) 
dou1m 
brou1nder 

diftongering werkt niet 

sjrie2ve (heel werkwoord) 
fie2n (na koppelwerkwoord) 
vie2ge (meervoud) 
doe2ve (meervoud) 
doe2me 
broe2n 

De vormen in (6) tonen aan dat de twee accenten een belangrijke rol hebben gespeeld in het 
diftongeringsproces, om de eenvoudige reden dat alleen maar de klinkers die een stoottoon 
hebben zijn gediftongeerd. 
De Maastrichtse situatie kunnen we als volgt samenvatten. De Brabantse klankerverandering 
heeft nog net Maastricht kunnen bereiken. De stoottoon, die, zo zou men kunnen zeggen, een 
latente voorkeur heeft voor tweeklanken, heeft hiervan geprofiteerd. Het gevolg hiervan was 
dat alleen maar de ie's en oe's zijn veranderd die een stoottoon hadden. Woorden met een 
sleeptoon, daarentegen, bleven trouw aan hun Limburgse natuur, en veranderden daarom niet. 
Nu zou men ertoe verleid kunnen worden om de voorkeur die de stoottoon heeft voor twee
klanken te zien als een gril van de natuur. Het had, bij wijze van spreken, net zo goed 
omgekeerd kunnen zijn, zodat alleen maar woorden met een sleeptoon gediftongeerd zouden 
zijn. In de volgende paragraaf wil ik laten zien dat de Maastrichtse feiten met zekerheid geen 
toeval zijn. Er is namelijk een ander dialect, het Sittards, dat ook een diftongeringsproces 
heeft ondergaan, en waar precies dezelfde relatie geldt tussen stoottoon en tweeklanken. Ook 
in dat dialect zijn alleen maar de klinkers met een stoottoon gediftongeerd. 

Sittardse diftongering 
Ook in het Sittards zijn bepaalde klinkers gediftongeerd. Dit keer gaat het niet om de ie en de 
oe, zoals in het Maastrichts, maar om de ee en de 00. Dit proces is in detail bestudeerd in het 
proefschrift van Dols, gepubliceerd in 1953. In (7) toon ik de werking van Sittardse difton
gering. Links staan de Sittardse vormen, rechts geef ik de corresponderende vormen uit het 
Roermonds. De Sittardse voorbeelden heb ik ontleend aan het woordenboek van Schelberg, 
gepubliceerd in 1979. 

(7) Diftongering in het Sittards 

Sittards Roermonds 
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ddp 
deN 

voult voolt 
ploulch ploolch 
Men ziet dat de Roermondse klinkers ee en 00 in het Sittards corresponderen met respec
tievelijk ei en ou.' Verder kan men waarnemen dat in alle vormen de klinkers een stoottoon 
dragen, zowel in het Sittards als in het Roermonds. 
Interessant nu, is dat diezelfde klinkers niet diftongeerd zijn wanneer ze een sleeptoon hebben. 
Dit toon ik aan met de volgende voorbeelden. 

(8) Geen diftongering in het Sittards 

Sittards Roermonds 

ze2gel ze2gel 
he2mel he2mel 

Deze voorbeelden laten duidelijk zien dat het Sittards en het Roermonds gelijk gestemd zijn 
als het gaat om klinkers met een sleeptoon. Dat houdt in dat de Sittardse diftongering in die 
gevallen niet heeft gewerkt. Ik wil erop wijzen dat ik de desbetreffende klinkers heb weerge
geven zoals gebruikelijk is in de Nederlandse standaardspeIling. Ik heb ze dus genoteerd met 
een enkel symbool. Men moet echter beseffen dat de klinkers in (8) fonetisch lang zijn, en in 
dit opzicht vergelijkbaar zijn met de Roermondse klinkers in (7). Het verschil zit hem niet in 
de lengte, maar in het feit dat ze een ander toonaccent hebben. Ondanks hun fonetische lengte 
heb ik er toch voor gekozen om de klinkers in (8) met een enkel symbool weer te geven. Dat 
heeft namelijk een bepaalde reden, zoals we zullen zien in de volgende paragraaf. 
We kunnen concluderen dat ook in het Sittards de stoottoon diftongering begunstigt. Immers, 
ook in het Sittards ondergaan alleen maar die klinkers het proces die een stoottoon hebben. 
Nu is het zo dat de Sittardse diftongering een geheel andere origine heeft dan de Maastrichtse. 
Allereerst moet men weten dat er nog een andere regio is in het Nederlandse taalgebied waar 
een vergelijkbaar proces heeft gewerkt. Dat is Groningen, zoals al uitvoerig is beschreven 
in Weijnen (1966, pp. 214,218-219). Veel voorbeelden kan men vinden in het woordenboek 
van ter Laan, gepubliceerd in 1929. Op basis van het Goeman-Taeldeman-Van Reenen 
Project (GTRP) heb ik heb zelf een kaart gemaakt van de Groningse uitspraak van het woord 
voet. Men kan zien dat in die provincie de uitspraak vaut (of vout) erg vaak voorkomt. 

(9) Diftongering van ee en 00 in Groningen 
Het is trouwens mogelijk om zelf een kaart samen te stellen met behulp van de GTRP door 
de website van het Meertens Instituut te bezoeken en naar de MAND database te gaan. Het 
adres kan men vinden in de bibliografie. 
Hoe is het te verklaren dat de klinkers ee en 00 gediftongeerd worden in Groningen en 
Sittard, en niet daartussen? De oorzaak van deze merkwaardige situatie is gelegen in het feit 
dat deze vorm van diftongering een van oorsprong Duits proces is. Groningen ligt aan de 
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1980-1995; selectie: Ben Hermans 2008 

* voel: (vaui) 

uiterste noordwestelijke rand van dit gebied, en Sittard aan de uiterste zuidwestelijke. Om 
dit te laten zien heb ik een kaart gemaakt op basis van de zogenaamde Wenker atlas. Ook 
deze atlas is gedigitaliseerd zodat men hem kan bezoeken op het internet. In principe kan de 
lezer ook hier weer zelf zijn eigen kaarten maken. De referentie kan men in de bibliografie 
vinden. Vooral voor de Limburgse dialecten is de Wenker-atlas van onschatbare waarde, 
omdat men ermee kan onderzoeken tot op welke hoogte de Limburgse en Duitse dialecten 
elkaar beïnvloed hebben. De kaart die de samenhang tussen Sittard en Groningen laat zien 
ziet er als volgt uit: 

(10) De relatie tussen Sittard en Groningen 

De kaart toont aan dat er een enorm gebied is in Westfalen waar diftongering heeft gewerkt. 
Het woord vaat wordt daar immers met een au-achtige klank uitgesproken. De kern van dit 
gebied grenst niet aan het oostelijke gedeelte van het Nederlandse taalgebied. Maar, de peri
ferie van het gebied maakt wel contact met de Nederlandse dialecten. Men kan zich het West
faalse diftongeringsgebied voorstellen als een soort boemerang die naar het oosten is gericht. 
De spitse vleugels van de boemerang raken nog net de Nederlandse dialecten. De noordelijke 
vleugel maakt contact met Groningen, en de zuidelijke raakt nog net, met uiterste moeite, 
Sittard. Ik moet toegeven dat al in de tijd van Wenker de meeste dialecten tussen Sittard en 
Westfalen niet diftongeren. Toen was het dus al zo dat Sittard niet echt contact meer had met 
dat gebied. Maar, het is wel uiterst waarschijnlijk dat het ooit wel het geval is geweest. Im
mers, wanneer men goed naar de kaart kijkt, dan kan men zien dat er in het gebied tussen 
Sittard en Westfalen waar men niet diftongeert een sliert van dorpen is waar men dat wel doet. 
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Die sliert leidt van Sittard naar Westfalen. De ligging van deze dorpen maakt aannemelijk dat men in 
het gebied tussen Sittard en Westfalen vroeger wel heeft gediftongeerd. Dat wettigt de cOl}olusie dat 
Sittard de uiterste zuidwestelijke punt is geweest van een Westfaals diftongeringsgebied. f 
Dit is het duidelijke bewijs dat de Sittardse diftongering van een geheel andere origine is dan 
de Maastrichtse. Sittard heeft meegedaan met een van oorsprong Duits, oostelijk proces, en 
Maastricht heeft meegedaan met een van oorsprong Brabants, westelijk proces. Ondanks dat 
gedraagt Sittard zich op een manier die in één opzicht vergelijkbaar is met Maastricht. Ook 
in Sittard doen de klinkers die een sleeptoon hebben niet mee met het diftongeringsproces. 
Anders gezegd, ook in Sittard heeft de stoottoon diftongering begunstigd en het proces een 
extra impuls gegeven, net op het moment dat het dreigde stil te vallen. In het noorden, trou
wens, had de Westfaalse diftongering meer kracht. Dat blijkt wel uit het feit dat in het uiterste 
oosten van Groningen ook die woorden diftongering ondergaan die in het Limburgs een 
sleeptoon hebben, en die derhalve in het Sittards niet diftongeren. De oostelijke dialecten van 
Groningen diftongeren woorden als vogel dus wel. Ik laat dat zien met de kaart in (11). 

(11) Groningse diftongering in woorden waar Sittard niet diftongeert 

Sittard laat zien dat Maastricht niet uniek is. In beide dialecten heeft de stoottoon een extra 
impuls gegeven aan een proces dat nog net, met de uiterste moeite, de regio bereikte. Beide 
dialecten bevinden zich aan de uiterste rand van een groot diftongeringsgebied, en in beide 
gevallen heeft de stoottoon de diftongering begunstigd. Maar het proces was al te zwak om 
woorden met een sleeptoon te veranderen. De overeenkomst tussen Sittard en Maastricht laat 
zien dat de stoottoon diftongering begunstigt. De veranderingen die Sittard en Maastricht 
hebben ondergaan laten overtuigend zien dat talen en dialecten zich op vergelijkbare wijze 
kunnen ontwikkelen, ook al veranderen ze onafhankelijk van elkaar. Dit is in overeenkomst 
met de uitgangspunten van de moderne taalwetenschap, die stelt dat er universele principes 
bestaan die bepalend zijn voor de structuur van talen. 
Maar, wanneer het waar is dat de stoottoon diftongering begunstigt, hoe is het dan mogelijk 
dat in het verre verleden van de Limburgse dialecten de stoottoon diftongen juist vermeed? 
Hoe is dat te verenigen met de trend die we hebben waargenomen in de dialecten van Sittard 
en Maastricht? In de nu volgende paragraaf wil ik heel kort laten zien wat de Oud Limburgse 
relatie was tussen de accenten en klinkers. 

De begintijd van de accenten 
De sleeptoon en de stoottoon moeten lang geleden zijn ontstaan, ongeveer in de ge of 1 Oe 
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eeuw. Ik kan hier niet ingaan op de argumenten waarop deze hypothese gebaseerd is. Wie 
hierin geïnteresseerd is kan er Frings (1913) over raadplegen. Wanneer we kijken naar de 
woorden die in deze tijd al een tweeklank hadden dan kunnen we constateren dat ze in alle 
hedendaagse dialecten van het Limburgs uitgesproken worden met een sleeptoon. Ik wijs 
erop dat deze zogenaamde oude tweeklanken in de Nederlandse standaardspelling worden 
weergegeven met een korte ei. Hier zijn een paar voorbeelden. 
(12) Woorden met een oude tweeklank hebben geen stoottoon 

de tweeklank ei de tweeklank ou 

bei2n 
ldt 
hdt 

Deze voorbeelden laten duidelijk zien dat 1000 jaar geleden de stoottoon tweeklanken 
vermeed. Immers, in deze tijd werden alle woorden die een tweeklank hadden uitgesproken 
met een sleeptoon. Dit lijkt in directe tegenspraak met de tendens die we kunnen waarnemen 
in de dialecten van Sittard en Maastricht, waar de stoottoon juist tweeklanken begunstigt, 
zoals ik eerder heb laten zien. Hoe is het mogelijk dat in het Oud Limburgs de stoottoon 
diametraal tegenover zijn moderne tegenhanger staat? Voordat ik hierop inga moet ik eerst 
heel kort iets zeggen over de andere klinkers, in het bijzonder de klinkers ie en oe, aan de ene 
kant, en ee en 00, aan de andere. 
De tweeklanken ie en oe zijn niet de enige klinkers die vroeger een sleeptoon kregen. Er zijn 
nog twee groepen klinkers waarvoor precies hetzelfde geldt. Allereerst zijn dat de ie en de oe. 
Hier zijn een paar vormen die dit overtuigend aantonen. 

(13) Woorden met een oude ie of oe hebben geen stoottoon 

de klinker ie 

wie2n 
slie2k 
tie2d 

de klinker oe 

voe21 
boe2k 
stroe2k 

Alle Limburgse dialecten hebben een sleeptoon in woorden die 1000 jaar geleden al een ie ofeen 
oe hadden. Dat kan alleen maar betekenen dat de stoottoon vroeger ook die klinkers vermeed. 
De derde groep van klinkers die door de stoottoon werden vermeden zijn alle klinkers die 
in het Oud Limburgs kort waren, maar die aan het einde van de 10e eeuw werden verlengd. 
Dat de verlengingsregel rond die tijd moet hebben gewerkt wordt overtuigend aangetoond in 
Kyes (1969). In (8) heb ik al vier voorbeelden van dit type gegeven. Het gaat om woorden 
als hemel, zegel, vogel en kogel. Dit soort woorden wordt in alle Limburgse dialecten uitge
sproken met een sleeptoon. 
De klinkers die 1000 jaar geleden werden uitgesproken als ee en 00, daarentegen, kregen 
altijd de stoottoon. Dat heb ik al laten zien aan de hand van de voorbeelden in (7). Dat zijn 
woorden als deej, deep, voot en plooch. In alle Limburgse dialecten hebben deze en verge
lijkbare woorden een stoottoon. 
We moeten nu de vraag stellen hoe het komt dat de oude klinkers ee en 00 een stoottoon 
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kregen, terwijl de oude klinkers ie en oe, en ook de oorspronkelijk korte klinkers die in de 
lOe eeuw lang zijn geworden met een sleeptoon werden uitgesproken. Nu is het tijd om een 
kort uitstapje te maken naar de fonologie, de wetenschap die zich bezighoudt met de vraag 
hoe klanken zijn opgeslagen in de hersenen, of in een iets technischer jargon, de wetenschap 
die zich bezighoudt met de mentale, cognitieve representatie der klanken. De fonologie moet 
men strikt scheiden, en beslist niet verwarren met de fonetiek. Dat is de wetenschap die zich 
bezighoudt met de fysiologische eigenschappen van de klanken. De fonetiek bestudeert 
bijvoorbeeld welke spieren een mens gebruikt als hij een bepaalde klank bestudeert. De 
fonetiek bekijkt talen dus vanuit een geheel ander perspectief dan de fonologie. De fonologie 
is veel abstracter dan de fonetiek. Fonologie houdt zich bezig met cognitieve structuren, en 
behoort daarmee meer tot de psychologie. De fonetiek is veeleer een onderdeel van de 
natuurkunde. Het laat zich raden dat er een grote rivaliteit is tussen fonologen en fonetici. 
Immers, zowel de fonologie als de fonetiek hebben als oogmerk om de eigenschappen van 
talen te verklaren. Maar de twee disciplines berusten op volkomen verschillende uitgangs
punten. De Limburgse kwestie die ik in dit artikel behandel is trouwens ook van belang in het 
dispuut dat er woedt tussen fonetici en fonologen. 
Laten we nu de vraag stellen wat de fonologische structuur is van de twee klinkergroepen 
die tegenover elkaar staan; aan de ene kant de klinkers ie en oe, plus de oude tweeklanken 
ei en ou, plus de oorspronkelijk korte klinkers; aan de andere kant de klinkers ee en 00. 

Sommige fonologen zeggen dat de klanken van de eerste groep fonologisch gezien tellen 
als één klinker, terwijl die van de tweede groep tellen als twee. Klinkers als ei en ou tellen 
als één klinker! Merk op hoe interessant dit is. Fonetici zouden zweren dat tweeklanken 
altijd bestaan uit twee klinkers, zoals de naam al zegt. Toch is dat beslist niet zo, althans niet 
op het fonologisch niveau, zogezegd. Op het cognitieve niveau zijn ze opgeslagen als één, 
en niet meer dan één klinker, althans in het Oud Limburgs in de tijd dat de twee accenten 
ontstonden. Datzelfde geldt voor de klinkers ie en oe, en ook voor de klinkers die in de lOe 
eeuw lang geworden zijn. De klinkers van de andere groep, ee en 00, daarentegen, hebben 
een cognitieve representatie die bestaat uit twee klinkers. Ik probeer dit te verduidelijken met 
de volgende structuren: 

(14) V 
bein 

V 
wien 

VV VV 
hemel deep 

De vorm bein is representatief voor alle woorden met een tweeklank. Die klinkers hebben 
een fonologische structuur die bestaat uit één klinker. Het voorbeeld wien is representatief 
voor alle woorden die een van de klinkers ie of oe hebben. Ook daarvoor geldt dat ze zijn 
opgeslagen als slechts één klinker. De vorm hemel staat voor alle vormen die oorspronkelijk 
een korte klinker hadden, maar die later verlengd werd. Ook die klinkers tellen als één. 
Natuurlijk is het tweede V-symbool in hemel afkomstig van de tweede klinker. Het heeft 
niets te maken met de eerste klinker. De vorm deep staat voor alle woorden met een van de 
klinkers ee en 00. Deze woorden zijn opgeslagen met twee klinkers, zoals wordt aangegeven 
door de twee V-symbolen boven de klinker. 
Wanneer deze benadering juist is dan is het vrij eenvoudig om een regel op te stellen die 
precies beschrijft welke woorden in het Oud Limburgs een sleeptoon kregen, en welke de 
stoottoon. De regel luidt als volgt: klanken die tellen als één klinker worden uitgesproken met 
een sleeptoon, en klanken die zijn opgeslagen als twee klinkers worden uitgesproken met de 
stoottoon. Merk op dat volgens deze theorie woorden met een oude tweeklank uitgesproken 
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worden met een sleeptoon. Dat is precies het fenomeen dat zo problematisch lijkt vanuit het 
perspectief van de moderne dialecten van Sittard en Maastricht, waar de stoottoon juist een 
voorkeur lijkt te hebben voor de tweeklanken, zoals ik eerder heb laten zien. In de nu volgende 
paragraaf probeer ik een antwoord te geven op de vraag hoe het komt dat het Sittards en 
Maastrichts zich hebben kunnen ontwikkelen op een manier die diametraal tegenover de Oud 

Limburgse situatie staat. 
De dramatische gevolgen van klinkerverlies 
In de vorige paragraaf heb ik laten zien dat de klanken ie en oe als één klinker tellen, en 
daarom in het Oud Limburgs met een sleeptoon werden uitgesproken. Maar, als dat waar 
is, hoe is het dan mogelijk dat er in de hedendaagse Limburgse dialecten zoveel woorden 
zijn waar deze klinkers een stoottoon hebben? Laten we deze woorden eens nader bekijken. 
In (15) geef ik een aantal woorden van dit type. Ze zijn ontleend aan het woordenboek van 
Kats en het zijn dus Roermondse vormen, maar ze komen ook in heel veel andere Limburgse 

dialecten op precies dezelfde manier voor. 

(15) ie- en oe-woorden met een stoottoon 

de klinker ie de klinker oe 

sjie'f proelm 
wie's doelf 
liein sjroelf 

Deze woorden staan tegenover vormen waar ie en oe wel degelijk de sleeptoon hebben, in 
overeenstemming met de regel die ik in de vorige paragraaf heb uitgelegd. In (13) heb ik 
hiervan al een aantal voorbeelden gegeven. Hoe kunnen we de stoottoon in de woorden in 

(15) verklaren? 
Om het verschil tussen de vormen in (13) en die in (15) te begrijpen moeten we een uitstapje 
maken naar het hedendaagse Duits. We zien dan dat de woorden in (15), de ie- en oe-woorden 
met een stoottoon, in het Duits twee lettergrepen hebben. Zo zegt men in het Duits Taube en 
Schraube, met een e-achtige klank. De technische term voor deze klinker is sjwa. Woorden 
die in het hedendaagse Limburgs een ie of een oe hebben met een sleeptoon, zijn in het 
hedendaagse Duits echter éénlettergrepig. Zo zegt men in het Duits Zei! en Wein. Het verschil 
tussen het moderne Duits waar de sjwa aanwezig is, en het Limburgs (en ook Nederlands) 
waar de sjwa verdwenen is, verklaart men met een regel die zegt dat in de late Middeleeuwen 
in veel Germaanse talen en dialecten de sjwa aan het einde van het woord is verdwenen. Het 
Limburgs heeft bijzonder enthousiast meegedaan met die regel, veel enthousiaster dan het 
Duits. Dat verklaart het verschil tussen het Limburgs, waar de sjwa verdwenen is, en het 
Duits waar dat op veel bescheidener schaal is gebeurd. 
Wanneer we nu weer de vormen in (13) met die in (15) vergelijken dan ontdekken we een 
interessante regelmatigheid. Het blijkt dat die vormen die in het Limburgs een sjwa hebben 
verloren een stoottoon hebben gekregen. Woorden, daarentegen, die nooit een sjwa hebben 
gehad, hebben nog steeds de oorspronkelijke sleeptoon. Ik herinner de lezer eraan dat ze 
die sleeptoon hebben gekregen op grond van de Oud Limburgse regel die ik in de vorige 
paragraaf heb uitgelegd. Die regel zegt dat ie en oe een sleeptoon krijgen, omdat ze tellen 

als één klinker. . 
Hoe komt het dat de ie's en de oe's hun oorspronkelijke sleeptoon veranderden in een stoot-
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toon toen de sjwa verdween? Voor de fonoloog, die gelooft in abstracte structuren, is het 
antwoord niet al te moeilijk. Laten we kijken naar de cognitieve structuur van hei woord 
proem, zoals die eruit zag voordat de sjwa was verdwenen. In die tijd had dat ,\voord de 
volgende structuur: 

(16) de structuur van proem voordat de sjwa verdween 

V V 
proeme 

We kunnen nu op een eenvoudige manier verklaren waarom bij het verlies van sjwa de oor
spronkelijke sleeptoon veranderd werd in een stoottoon. We moeten aannemen dat de sjwa 
verdween, maar dat de abstracte eenheid die ermee gepaard ging behouden bleef. Met andere 
woorden, de structuur in (16) werd veranderd in de volgende structuur: 

(17) de structuur van proem nadat de sjwa verdwenen was 

VV 
proem 

We zien dat de abstracte positie die in eerste instantie de sjwa vergezelde, na het verlies van 
deze klinker, opschuift naar de klinker links van de sjwa. Het gevolg daarvan is dat nu deze 
klank opeens telt als twee klinkers, in plaats van één. Ik herinner de lezer eraan dat klanken 
die tellen als twee klinkers uitgesproken worden met een stoottoon, in overeenstemming met 
de regel die ik heb uitgelegd in de vorige paragraaf. Diezelfde regel verklaart nu waarom het 
verlies van sjwa ervoor gezorgd heeft dat klinkers met een sleeptoon ineens een stoottoon 
kregen. 
We moeten nu aannemen dat structuren als die in (17) nog steeds voorkomen in de heden
daagse dialecten van het Limburgs. Dat betekent dat de moderne Limburger, op het abstracte 
fonologische niveau althans, er nog steeds weet van heeft dat een klinker is weggevallen. Die 
woorden hebben namelijk een totaal andere fonologische structuur dan de woorden met een 
ie en een oe die nooit een sjwa hebben gehad. Om dat nog eens duidelijk te zien vergelijke 
men de structuur van wien in (14) met de structuur van proem in (17). Het eerste woord heeft 
een klank die telt als één klinker, en die klank krijgt daarom de sleeptoon. De klank van het 
tweede woord telt, als gevolg van het verlies van sjwa, als twee klinkers, en die wordt daarom 
uitgesproken met een stoottoon. 
We hebben nu alle ingrediënten vergaard om een verklaring te construeren voor de paradox 
die er op het eerste gezicht lijkt te zijn ontstaan in de geschiedenis van het Limburgs. We 
hebben gezien dat in het Oud Limburgs de stoottoon een grote hekel had aan de tweeklanken 
ei en ou. Die woorden kregen immers altijd een sleeptoon. Aan de andere kant hebben we 
ook gezien dat in twee dialecten, Sittard en Maastricht, de stoottoon juist een voorkeur lijkt 
te hebben voor diezelfde tweeklanken ei en ou. Immers, in het Maastrichts werden de klanken 
ie en oe veranderd in ei en ou, maar alleen als de ie en de oe een stoottoon hadden. Op 
vergelijkbare wijze werden in het Sittards ee en 00 veranderd in ei en ou, maar alleen als ze 
een stoottoon hadden. 
Is dit een paradox? Het is welzeker een paradox wanneer men deze feiten puur vanuit een 
fonetisch perspectief bekijkt. In deze benadering zou men kunnen zeggen dat de stoottoon 
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bepaalde fysiologische eigenschappen heeft die ervoor zorgen dat hij de klanken ei ~n ou 
vermijdt. Hiermee zou de Oud Limburgse situatie verklaard kunnen worden, maar met de 
stand van zaken die men aantreft in de dialecten van Sittard en Maastricht. Of men zou kunnen 
zeggen dat de stoottoon zodanige fysiologische eigenschappen heeft dat hij een vo~rke~r 
heeft voor de klanken ei en ou. Dit zou natuurlijk de Maastrichtse en de SIttardse sItuatIe 
verklaren, maar het is dan onmogelijk om de Oud Limburgse stand van zaken te verklaren. 
Kortom, gezien vanuit de fonetiek is het onmogelijk om de twee fasen van het Limburgs met 
elkaar te verzoenen. Dat komt omdat de fonetiek puur op het fysiologische niveau opereert, 
en op dat niveau is een ei nu eenmaal een ei, een ou een ou en een stoottoon een stoottoon. 
Voor de fonetiek zijn dat onveranderlijke, vaststaande, fysiologische feiten. 
De fonologie, daarentegen, kan wel een uitweg bieden uit de paradox. We moeten zeggen 
dat de stoottoon een voorkeur heeft voor de tweeklanken ei en ou dan, en alleen maar dan, 
wanneer die klanken tellen als twee klinkers. Dat is het geval in het hedendaagse Sittards 
en Maastrichts. De stoottoon heeft echter een afkeer van de klanken ei en ou wanneer die 
fonologisch tellen als één klinker. Dat was het geval in het Oud Limburgs. Dat de tweeklanken 
als twee klinkers tellen in het hedendaagse Limburgs is een gevolg van het proces dat 
ervoor gezorgd heeft dat de sjwa verdween aan het einde van een woord. Daardoor schoof 
het abstracte symbool dat in eerste instantie gepaard ging met de sjwa op naar de overblijvende 
klinker. Hiermee hebben we een uitweg gevonden uit de ogenschijnlijke paradox. Deze 
verklaring is mogelijk omdat de fonologie ervan uitgaat dat de cognitieve structuur van een 
bepaalde klank kan verschillen van de cognitieve structuur van een fonetisch identieke klank. 
Men ziet dat het cognitieve vermogen van de mens tot wonderlijke dingen in staat is. De 
geschiedenis van de Limburgse dialecten is hiervan een indrukwekkend voorbeeld. 

Samenvatting 
Ik heb in dit artikel laten zien dat het Oud Limburgs diametraal tegenover sommige heden-
daagse Limburgse dialecten staat. In het Oud Limburgs had de stoottoon een afkeer van de 
klanken ei en ou. In het hedendaagse Maastrichts en Sittards, daarentegen, heeft de stoottoon 
juist een voorkeur voor die klanken. Vanuit fonetisch perspectief is dit een paradox, waaruit 
geen uitweg mogelijk is. De fonologie echter, kan dit probleem wel verklaren. Men moet 
zeggen dat de moderne klanken ei en ou tellen als twee klinkers, althans in die woorden waar 

een sjwa is verdwenen. 
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