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BEN HERMANS 

DE TONOLOGIE VAN ONBEKLEMTOONDE 

LETTERGREPEN IN EEN LIMBURGS DIALECT 

1. Inleiding 

Op het eerste gezicht lijkt het een onweerlegbaar feit uit de Limburgse tonologie 
te zijn dat tonen niet kunnen voorkomen in onbeklemtoonde lettergrepen. In dit 
artikel betoog ik dat, bij nader inzien, onbeklemtoonde lettergrepen weI degelijk 
hun eigen toon kunnen dragen. Er zijn zelfs twee soorten van onbeklemtoonde 
lettergrepen die als toondrager kunnen fungeren; lege lettergrepen en letter
grepen die een infiectioneel suffix bevatten. Nu is natuurlijk de vraag waarom 
precies deze twee typen lettergrepen dit uitzonderlijke vermogen hebben. Deze 
vraag probeer ik te beantwoorden in termen van de volgende analyse. 

Gevulde lettergrepen die een toon dragen zijn structuree1 zo complex 
dat ze niet gelicenseerd kunnen worden in de zwakke positie van een voet. Het 
gevolg is dat er slechts twee opties mogelijk zijn in deze omgeving; een letter
greep met toon maar zonder klinker is mogelijk, evenals een lettergreep met 
klinker maar zonder toon. Maar de combinatie van beide is uitgesloten in de 
zwakke positie van een voet. 

Infiectionele affixen kunnen hun eigen toon dragen omdat ze buiten 
het domein van een voet kunnen vallen. Daarmee zijn ze in principe in staat om 
te ontsnappen aan de rigide restricties die gelden voor de zwakke lettergreep 
van een voet. Als gevolg daarvan is er een derde optie mogelijk: een onbeklem
toonde, hoorbare klinker met toon. Deze optie is echter alleen te realiseren door 
non-verbale infiectionele affixen. 

Dit artikel heb ik op de volgende wijze opgebouwd. De volgende sectie 
is een korte inleiding in de Limburgse tonologie. Kort wordt ingegaan op de 
vraag wat de representaties zijn van sleep- en valtoon en hoe het toondomein 
gekarakteriseerd kan worden. In de derde sectie motiveer ik het bestaan van 
lege lettergrepen en laat ik zien wat hun tonale effect is op de beklemtoonde 
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lettergreep. In de vierde sectie ga ik in op de bijzondere status van inflectionele 

affixen. 

De data van dit artikel zijn uit het Maasbrachts, de moedertaal van de 

auteur. Vrijwel alle vormen zijn echter ook terugvindbaar in Kats (1985), een 

woordenboek van het dialect van Roermond. 

2. De tonen en hun domein 

De meeste Limburgse dialecten hebben een contrast tussen twee tonen; valtoon 

en sleeptoon. In polysyllabische woorden is er altijd maar een lettergreep waar 

dat contrast zieh kan manifesteren; afhankclijk van het dialect (en/ofintonati

onele factoren) is dat ofwel de beklcmtoonde lettergreep, of wei de lettergreep 

onmiddellijk volgend op de beklemtoonde lettergreep. In het Maasbrachts en 

het Roermonds manifesteert het contrast zich uitsluitend in de beklcmtoonde 

lettergreep, althans in 'neutrale', declaratieve intonatie.!n deze omgeving wordt 

de valtoon gerealiseerd als een scherpe daling in toonhoogte; de sleeptoon, 

daarentegen, blijft gelijkmatig haag. Hier volgen een paar voorbeelden die het 

contrast tussen valtoon en sleeptoon illustreren. 

(I) het !ooncon!rast in polysyl1abisehe woorden 

valtoon sleeploon 

p[a~]ter 'pater' w[a']ter 'waler' 

rW]kel 'rekel' p[ E']kcl 'pekeI' 

sk[o~]ter 'scooter' t[a']ter 'madder' 

ex[a"Jme 'examen' s[a'Jme 'samen' 

Het I igt voor de hand om de valtoon te representeren als HL, een sequentie van 

twee toonsegmenten waarvan het eerste hoog is en het tweede laag. De sleeptoon 

beslaat uit de sequentie HH. Ter illustratie volgen hieronder de representaties 

van [pa:] en [wa:], de eonsonant-klinker eombinaties die voorkomen aan het 

begin van de eersle twee voorbeelden in (I). 
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(2) de representatie van de tonen en hun verankering in de prosodische 

structuur 

HL 

~W 
xxx 

I \ I 
p a 

HH 

~W 
xxx 

I \ / 
wa 

Met deze representaties wil ik ook duidelijk maken dat toonkenmerken gedragen 

worden door een abstracte positie, die tevens als anker fungeert voor lettergreep

struetuur (Onset en Nucleus) en segmentstruetuur, De configuraties in (2) druk

ken uit dat pater begint met een p in de onset, die gevolgd wordt door een lange 

a in de nucleus. Die lange klinker draagt een valtoon. Het belangrijkste verschil 

met de configuratie rechts is dat hier de lange a een sleeptoon draagt. 

Vanuit het perspectief van de theoretische fonologie rijst de vraag hoe 

het toondomein van de Limburgse dialecten gekarakteriseerd moet worden. 

Het antwoord lijkt evident: het is de lettergreep die de sterkste klemtoon van 

het woord draagt. In termen van prosodische fonologie is dit het hoofd van het 

woord, De beperkte distributie van toon kan beregeld worden met de volgende 
'constraint': 

(3) Eis op Prosodische Licensering 

Een toon moet verbonden zijn aan een positie in het hoofd van het 

woord 

In de configuraties in (2) zijn de tonen juist gelicenseerd, omdat ze gedragen 

worden door een positie die zich bevindt in het hoofd van het woord, 

Strikt genomen mag een toon weI voorkomen bniten de klemtoon, als 

hij ook maar verbonden is met de beklemtoonde lettergreep. De representatie 

in (4) zou daarmee welgevormd zijn: 
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(4) 0 N ON 0 N ON 

I /1 I I I II I I 
xx x x x x x x x x 

I I / I I 
H L (ck) z a m~ 

De lage toon in (4) is op de juiste manier gelicenseerd omda! hij niet aileen 
verbonden is met ccn onbeklemtoonde Icttergreep, maar oak met de beklem
toonde. 

We zullen later zien dat een 'meervoudig uitgespreide' toon soms in
derdaad welgevormd is. In andere gevallen echler is hij onwelgevormd. Om dit 
laatstc te verantwoorden stel ik de volgende 'constraint' VOOL 

(5) De Reductie-eis 

Een vertakkend x-slot mag niet voorkomen 
in de zwakke lettergreep van een voet 

Een abstracte posilie (x-slot) die zowel een segment als een toon draagt is als 
het ware vertakkend. Men kan dit zien wanneer men de volgende configuraties 
met elkaar vergelijkt. 

(6) Twee niet-eomplcxe en een complexe 

L 

I 

x x 

a 

L 

I 
x 

a 

Volgens de reductie-eis zijn de ecrste twee configuratics welgevormd in een 
onbeklemtoondc positie. De eerste is cen eenvoudige klinker, de tweede is een 
onhoorbare, 'lege' klinker met een toon. De combinatie van beide is structureel 
complex, en is daarmee uitgesloten in een onbeklemtoonde posi!ie, ook al voldoet 
hij aan de eis op prosodische licensering. 

Ik merk op dat de aversie die tonen en klinkers voor elkaar hebben 
in onbeklemtoonde lettergrcpen sterk lijkt op het gedrag van midden-klinkers 
in niet-beklemtoonde posities. I-let is bekend dat deze klinkers in veel talen 
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rednceren tot perifere klinkers. Volgens sommige fonologische theorieen zijn 
midden-klinkers structureel complex (Harris 1994, 1997); ze vertakken op het 
niveau van de plaatsknoop. Zo bezien zijn klinker-reductie en de toon-klinker 
aversie instanties van hetzelfde algemene fenomeen; in onbeklemtoonde posi
ties zijn vertakkende knopen ongewenst, of het nu gaat om een plaatsknoop, 
dan wei een x-slot. 

De eis op Prosodische Licensering en de Reductie-eis zorgen er samen 
voor dat een toon alleen maar mag voorkomen in een onbeklemtoonde klinker 
als die klinker geen segmentele inhoud heeft, en als de toon ook nog verbonden 
is aan het hoofd van het woord. De volgende configuratie is derhalve welge
vormd ('s' staat voor een willekeurig 'hoorbaar' segment): 

(7)ONON 

I II I I 
xx x x x 

\V 
H L 

ON ON 

I II I I 
x x xx x 

1/ 
s S S 

In de volgende sectie zal deze configuratie een belangrijke rol spelen in de analyse 
van de alternerende paradigma's. 

De Reductie-eis is zo geformuleerd dat hij alleen maar effectief is in het 
domein van een voet. Anders gezegd, in een zwakke lettergreep die buiten de 
voet is gelocaliseerd mag een toon wei verbonden worden met een hoorbare 
klinker. De volgende structuur is derhalve we1gevormd: 

(8)ONON 

I II I I 
xx x xlix 

\V 
H L 

ON 0 N 

I / I I I 
x x xxii x 

I 1/ I I 
s s s s 

In deze configuratie worden de twee laatste segmenten van elkaar gescheiden 
door de grens van een voet. Dit betekent uiteraard dat het laatste segment niet 
in de zwakke positie van een voet staat. Daarmee wordt in (8) de Reductie-eis 
niet geschonden. 
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Het is een welbekend feit dat onbeklemtoonde lettergrepen in het do

mein van een voet zwakker zijn dan zwakke lettergrepen die buiten een voet 

vallen. Dit kan gemakkel ijk gedemonstreerd worden aan de hand van het Ne

derlandse woordjimoiogie. Dit woord heeft twee voJJedig onbeklemtoonde let
tergrepen, namelijk de lettergrepen nolo. De eerste is intrapodaal, de tweede 

extrapodaal. Het is meerdere malen geobserveerd (Kager 1989, van Oosten

dorp 2000, de Lacey 2002a) dat de eerste zwakke le((ergreep een veel sterkere 

neiging heef! am te reduceren tot schwa dan de tweede. De distributie van toon 

in onbeklemtoonde lettergrepen vertoont sterke vcrwmltsehap met dit feno

meen. Dc eombinatie van klinker en toon is niet mogclijk in een intrapodale 

zwakke lcttergrecp, maar wei in een extrapodale. In de vierde seetie zal de 

welgevormdheid van de struetuur in (8) een belangrijke rol spelen in de analyse 

van de toonstruetuur van non-verbale infleetionele aflixen. Berst eehter wil ik 
laten zien dat lege lettergrepen een belangrijke rol spelen in de tonologie van 
het Limburgs. 

3. lege leiiergrepen 

Vanuit het perspectiefvan toon kunnen werkwoorden in drie klassen verdeeld 
worden. De eerste klasse bestaat uit woorden die in het hele paradigma een 
valtoon hebben. In (9) geef ik een paar voorbeelden. 

(9) werkwoorden met een persistente valtoon 

dr[ Ely]e 'dreigen' k[0~r]e 'licfkozen' 

l[ c"y]e 'liegen' l[r~r]e 'lcren' 
"niczcn' 'nocmcn' 

In (10) wordt de stabiliteit van de valtoon gedemonstreerd aan de hand van de 
belangrijkste vormen van bet paradigma. 

(10) een paradigma met een stabiele valtoon 

ieh dr[Eix] ieh dr[Ely]dJe dr[Eiy]e inlinitief 
dll dr[ Eixs] dll dr[ Eiy]dJes 

h[s:] dr[Eixl'] h[s:] dr[Eiy]dJe 

w[e:]r dr[Ely]e w[e:]r dr[ Ely]dJe 
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[ye:]r dr[ €lXti] 

z[i:] dr[ £ly]e 

[ye:]r dr[ €ly]ctJe 

z[i:] dr[£ly]d'e 

De tweede klasse bestaat nit woorden met een stabiele sleeptoon. In (II) geef ik 
een paar werkwoorden uit deze klasse, en in (12) laat ik zien dat de sleeptoon 

stabiel is. 

(11) werkwoorden met een persistente sleeptoon(l) 

d[:5uy]e 'deugen' h[:5SI]e 

dr[a'y]e 'dragen' k[am]e 
I[£:z]e 'Iezen' k[6:r]e 

(12) een paradigma met een stabiele sleeptoon 

ieh d[ :5ux] ieh d[ :5uy]ctJe d[ :5uy]e 
du d[juxs] du d[:5uy]ctJes 

h[e:] d[:5uxti] h[e:] d[:5uy]dJe 
w[e:]r d[:5uy]e w[e:]r d[:5Uy]ctJe 

[ye:]r d[:5uXti] [ye:]r d[:5Uy]ctJe 
z[i:] d[:5uy]ez[i:] d[:5uy]ctJe 

'halen' 

'kammen' 
'keuren' 

infinitief 

De derde klasse, tenslotte, bestaat uit werkwoorden waar de toon alterneert. In 

(13) geef ik een paar werkwoorden die tot deze klasse behoren, en in (14) laat ik 
zien hoe de twee tonen in het paradigma gedistribueerd zijn. 

(I) Een opvallend versehil tussen het Maasbrachts en het Roerrnonds is he! feit 
dat de set van werkwoorden met een stabiele sleeptoon veel groter is in het Maasbrachts 
dan in het Roerrnonds. Van de in (11) genoemde voorbeelden hebben deugen, dragen, 
kammen en lezen een toonalternantie in het Roermonds en een stabiele sleeptoon in het 
Maasbrachts. Het Roerrnonds vertegenwoordigt de originele situatie. Daarom is, in dit 
opzicht, het Maasbrachts innovatief en het Roermonds conservatief. Dit suggereert dat 
de meest conservatieve dialecten te vinden zijn aan de noordelijke rand van het poly tone 
dialectgebied (Maasbracht Jigt tenzuiden van Roerrnond), en dat de verspreiding van de 
stabiele sleeptoon over het lexicon sterker wordt naarmate men verder naar het zuiden 
gaat. Of deze suggesties juist zijn kan nu wellicht getoetst worden aan de hand van de 
data die onder leiding van Ton Goeman gedurende een lange periode zijn vergaard en 
die nu zowel digitaal als in boekvorrn beschikbaar zijn gekomen (Goeman-Taeldeman
van Reenen Project). Dil voorbeeld laat zien hoe belangrijk de data van het Goeman
Taeldeman-van Reenen project zijn voar de studie van de Lirnburgse tonen. 
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( 13) w~rkwoorden met cen toonalternantie 
h[o'v]e 'boeyen' 
l[ E"v]e 'leven' 
m[o'y]e 'luogen' 

(14) werkwoorden met een toonalternantie 

ieh h[o"tl ich h[ 0" vjd'e 
duh[o"fs] do h[oOv]dies 

heel h[0"ftJ1 h[E:1 h[o"v]d'e 
w[e:]r h[o'v]e 
[ye:]r h[o"ftJ] 

z[i:] h[o'vle z[i:] 

w[e:1r h[o"vldie 
[ye:lr h[o"v]dJe 
h[ 0" v] dJe 

m[Un]e 'luenen' 

bl[o'j]e 'bloeden' 

WI]e 'ijlcn' 

h[o'v1e infinitief 

De distribotie van de twee tonen laat zieh eenvoudig fiJrmuleren in tennen van 

lettergreepstructuur: open beklcmtoonde lcttergrepen zijn sleeptonig en gesloten 
beklemtoonde lettergrepen valtonig. 

Een uiterst bc1angrijkc cigenschap van de atterncrende klasse is dat de 
consonant die op de beklemtoonde klinker voigt op het onderliggende niveau 
al!ijd stemhebbend is. Er zijn geen alternerende vormen met een ondcrliggend 
stemloze intervoealisehe consonant. Werkwoorden als die in (15) zijn dus olivel 
al!ijd valtonig, olivel altijd sleeptonig. 

(15) werkwoorden met een stemloze intervoealisehe consonant zijn stabiel 
valtonig sleeptonig 

r[o"p]e 'roepen' d[ce'p]e 'dopen' 
sj[e"t]e 'schieten' 1[6uple 'lopen' 

Het ligt voor de hand om aan te nemen dat vormen met cen persistente sleeptoon 
een onderliggende hoge loon hebben op het tweede seh'lllent van de lange klinker. 
Evenzeer is het aannemelijk dat de werkwoorden met een persistente valtoon 
een lage toon hebben in die positie. In beide klassen is deze onderliggende toon 
bepalend voor de toon in de oppervlaktestmetuur.'2l 

(2) Dc hoge toon van de eerstc positie in de beklemlOonde lettergrccp is altijd 
een hogc t0011, zoals we gezien hcbben. Het is waarsch!jnlijk dat die toon geinsertcc~d 
worth in de intonationele module. Het is cen zogenaamd 'pitch accent' (Gusscnhoven 
2(04). 
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De analyse van de twee stabiele klassen laat maar een mogelijkheid 
open voor de alternerende klasse; deze werkwoorden moeten toonloos zijn in 
hun onderliggende representatie. Valtoon en sleeptoon worden geinserteerd op 
grand van de constraints van de taal. De vraag is natuurlijk welke die cons
traints zijn. 

Het is bekend dat beklemtoonde lettergrepen een voorkenr hebben 
voor een hoge toon, en onbeklemtoonde lettergrepen voor een lage toon (cf 
met name de Lacey 2002b, die een overzicht geeft van toontalen waar deze 
tendens heel sterk is). In de schematische vonn in (16), waar de eerste nucleus 
beklemtoond is, verwachten we in principe de toonstmctnur HHL, waar de 
posities in de klemtoon H ontvangen, en de onbeklemtoonde lettergreep L. 

(16) 0 NON 

I /\ I I 
xx x x x 

I I I 
H H L 

o NON 

I /\ I I 
x x x x x 

\/ 
s s s s 

Eerder hebben we eehter gezien dat Limburgs dialecten een sterke weerzin heb
ben tegen onbeklemtoonde klinkers die een toon dragen. Dergelijke constellaties 
schenden de Reductie-eis, een constraint die niet geschonden mag worden in het 
Limburgs. Met dit voor ogen wordt duidelijk waarom de sleeptoon verschijnt in 
die vormen van een alternerend paradigma die een open, beklemtoonde letter
greep hebben. Hoewel de onbeklemtoonde lettergreep in die vonnen in principe 

graag een lage toon zou hebben, op grond van de universele tendens dat onbe
klemtoonde lettergrepen nu eenmaal graag een lage toon hebben, is die wens 
in het Limburgs niet te realiseren. Dat is het gevolg van de grote kracht van de 
Reduetie-eis in de Limburgse fonologie. Daardoor is het nu eenmaal niet mogelijk 
om een lage toon te inserteren in het domein van een onbeklemtoonde, hoorbare 
klinker. De strnctuur die het dichtst bij die in (16) komt, en die welgevonnd is in 
het Limbnrgs, wordt gegeven in (17). De schematische, segmentele stmctuur is 
nu geconcretiseerd, zodat (17) ook laat zien wat precies de representatie is van 
hoeven, een representatief werkwoord nit de alternerende klasse. 
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(17) 0 N ON 0 N ON 
I 1\ I I I I I I I 
xx x x x x x x x x 

I I II 
H II h a v ~ 

Samengevat kunnen we zeggen dat in werkwoorden van de altemerende klasse 

een hOlll'bare klinker nu eenmaal geen toon kan dragen in een onbeklel11toonde 

lcttergreep. Oaarol11 kan er onmogelijk een lage toon geinserteerd worden. Als 

gcvolg daarvan ont vangt de beklemtoonde lettergreep een hoge toon, omdat dat 
nu eenmaal de ongemarkeerde loon is in de beklel11toonde lettergreep. 

In die gevallen waar de beklemtoonde klinker gevolgd wordl door een 

tautosyllabische consonant onstaat er een lcttergreep die superzwaar is. In veel 

fonologische theorieen wordt aangenomen dat superzware lettergrepen een fo

nologische onmogelijkheid zijn (cf met name Kaye en Vcrgnaud 1990). [n feite 
bestaan ze tonoiogisch uit een scquentie van twee Iettergrcpen; een gcvulde en 
een lege lettergreep. Oeze hypothese kan geillustreerd worden aan de hand van 

de lettergreepstructuur van de tweede persoon meervoud van het werkwoord 

hoeven (ik ga met opzet de vraag uit de weg wat de syliabestruetuur is van het 
suffix Ii; op dit moment is alleen de lege positie van belang). 

(18) 0 N ON 

I 1\ I I 
xx x x x (x) 

I I I 
h a v t1 

De lege lettergreep kan nu weI de universele tendens dat onbeklemtoonde let
tergrepen een voorkeur hebben voar eenlage toon realiseren. Immers, de toon 

kan ontsnappen aan de Reductie-eis, precies omdat de abstracte positie leeg is. 
Insertie van de lage toon is echteruitsluitend mogclijk als hij oak verbonden is aan 

de beklemtoonde lettergreep, het hoofd van het woord. Oat wordt afgedwongen 

door de Eis op Prosodisehe Lieensering. Onder druk van de laatste eis moet de 

lage toon spreiden, vanuit de lege positie naar de klemtoon. Zo ontvangt u hoeji 
de volgende toonstruetuur: 
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(19) ON ON ON ON 

I 1\ I I I I I I I 
xx x x x (x) x x x x x (x) 

\j/ \1 I 
H L h 0 v ti 

Merk op dat deze analyse alleen maar kan werken onder de aanname dat de 

voorkeur van onbeklemtoonde lettergrepen voor een lage toon grater is dan 

de voorkeur die beklemtoonde lettergrepen hebben voor een hoge toon. Oat 

verklaart dat onbeklemtoonde lettergrepen een toon ontvangen, als ze tenmin

ste in staat zijn om een toon te dragen. Anders gezegd, de hoge toon die graag 

aanwezig is in de beklemtoonde lettergreep moet wijken voor de lage toon die 

graag aanwezig is in de onbeklemtoonde lettergreep (maar die wei gelieenseerd 

moet worden door de beklemtoonde lettergreep l-
Het is bekend dat in veel 'echte' toontalen spreiding van een lage toon 

niet mogelijk is wanneer !wee lettergrepen van elkaar geseheiden worden door 

een stemloze medeklinker (cf met name Hyman en Schuh 1974). Precies dit
zelfde blokkademechanisme werkt ook in Limburgse dialecten. Oit verklaart 

waarom er geen werkwoorden zijn met een alternerend paradigma en tegelijk 

een onderliggend intervoealische stemloze consonant. Ik maak dit duidelijk aan 

de hand van de representatie van u doopt (cf 15). 

(20) 0 NON 

I 1\ I I 
xx x x x (x) 

I I I I I 
dre yp ti 

De onbeklemtoonde lettergreep wil graag een lage toon hebben. Op grand van 
de Reductie-eis zou dat in principe ook wei kunnen, omdat deze lettergreep 

ongevuld is. Bchter, op grand van de eis op Prasodisehe Licensering moet die 

lage toon dan weI spreiden naar de beklemtoonde lettergreep. Oat nu is eehter 

uitgesloten vanwege de intervenierende sternloze medeklinker. Omdat de lage 

toon daarom niet gelicenseerd kan worden kan hij niet geinserteerd worden in 

de lege lettergreep. Oaarom krijgt de beklemtoonde lettergreep de kans zijn 

voorkeur voor een hoge toon te realiseren. 
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We concludcren dat onbeklemtoonde lettergrepen in staat zijn am een 
toon te dragen, op voorwaarde dat ze !ceg zijn. Dit wordt afgcdwongen door de 
Reductie-eis, die in het Limburgse fonologische systeem veel kracht heeft. Met 
deze analyse kan verklaard worden dat er drie toonklassen zijn in verba: een 
ondcrliggende H-klasse, ccn onderliggende L-klasse, en een toonloze klasse. 
De laatste bestaat uit werkwoorden die een toonalternantie hebben in het pa
radigma. 

4. Inflectionele suffixen 

In het domein van nomina en adjectieven zijn er een paar inflectionele suffixen 
die een hoorbare klinker hebben, en die tach in staat zijn am de taonstructuUf 
van de stam van sleeptoon naar valtoon te veranderen. Een representatief affix 
is het mannclijk suffix dat toegevoegd wordt aan een adjectief in attributicve 
positie. Dit affix verandert altijd cen sleeptoon in een valtoon, tenzij er een 
intervocalische stemloze consonant intervenieert. Hier volgen een paar repre
sentatieve voorbeelden: 

(21) een affix dat de sleeptoon van de stam verandert na een stemhebbende 
consonant 
g[ >:"1] 'geel, pred.' g[ CI]c man. attf. 

br[ti'n] 'bruin, ,,' br[u~n]e 

W[I'S] 'W1jS, 
" 

w[fz]e 
" " 

gr[('s] 'grijs, 
" 

gr[(z]e 
" " 

h[ E1t] 'heet, 
" 

h[EIt]e 
" " 

bl[ Elk] 'bleek, 
, 

bl[E(k]e 
" " " 

Deze alternantie kan niet beschreven worden in het systeem dat we tot zover 
hebben ontwikkeld. De enige alternantie dic ons systeem wei aankan is die van 
een valtoon naar een sleeptoon voor een hoorbare klinker. 

Om het affix in staat te stellen om de hoge toon van de stam te elimi
neren zou het affix zelf een onderliggende lage toon moeten hebben. Onder 
deze assumptie zou de L spreiden naar de klemtoon (mits er niet een stemloze 
medeklinker intervenieert) en daar de onderliggende hoge toon van de stam 
elimineren. Dcze analyse zau een structuur van het volgcnde type opleveren: 
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o NON 

I /\ I I 
xx x x x 

I \V 
H L 

ON 0 N 
I / \ I I 
x x x x x 

\ / I 
gel ~ 

Het probleem is dat deze analyse tot zover niet is toegestaan omdat het affix een 
volle klinker heef!, en de Reductie-eis staat niet toe dat een hoorbare klinker 
gecombineerd wordt met een toon, in het domein van een onbeklemtoonde let
tergreep. 

Om dit probleem op te lossen stel ik voor dat toondragende inflectio
nele suffixen niet binnen een voet geparsed worden, maar daarbuiten, in een 
positie waar ze geadjungeerd worden aan het prosodische woord. Ais gevolg 
daarvan zijn de tonen van deze affixen in staat om te ontsnappen aan de Re
ductie-eis. Natuurlijk moeten ze wei nog prosodisch gelicenseerd worden, en 
daarom moeten ze spreiden naar de beklemtoonde lettergreep. Dat verkaart 
waarom altemanties van het type in (21) aileen maar mogelijk zijn warmeer de 
stam eindigt op een onderliggend stemhebbende medeklinker. Deze analyse 
wordt verduidelijkt in (23), waar de voetgrenzen expliciet worden aangegeven. 

(23) 0 NON 

I /\ I I 
xx x xii x 

\V 
H L 

ON ON 

I /\ I I 
x x x xlix 

I \ I I I 
gEl ~ 

De toon bevindt zich weliswaar in een zwakke positie, maar het is geen intra
podale zwakke positie. Daarom is de toon in staat om zich te ontrekken aan de 
destructieve werking van de Reductie-eis. Merk op dat dit wederom sterk lijkt 
op klinkerrednctie in het Nederlands. In een woord a1s fonolog;e rednceert de 
tweede zwakke lettergreep minder ganw dan de eerste. Ook dat wordt doorgaans 
verklaard met de aannarne dat die lettergreep extrapodaal is. 

Een belangrijke vraag is natnnrlijk waarom verbale inflectionele affixen 
niet buiten de voet geparsed mogen worden, terwijl nomina1e en adjectivische 
inflectionele affixen wei dat vermogen hebben. Immers, in de werkwoordelijke 
inflectionele paradigmata zijn er geen vormen waar een onderliggende sleep-
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toon veranderd wordt in een valtoon; onderliggende slceplonige werkwoorden 

worden gerealiseerd met een stabide sleeptoon, zoa!s we gezien hebben in de 

twcedc seclie. Oat duidt erop dat er in de werkwoordelijkc paradigmata geen 

suffixcn zijn met een onderliggcndc lage tOOI1. Dat moet bctckcnen dat deze 

suffixen niet in cen extrapodale positie gc10ealiseerd mogen zijn. 
Er moet dus gestipuleerd worden dal verbale infteetionc1e affixen niet 

geparsed kunnen worden in een positie die gcadjungeerd is aan het prosodiseh 

woord. Ais gevolg hiervan kunnen ze uitsluitend binnen een voet geparsed 

worden, of in een positic die geadjungeerd is aan een voet. In beide gevallen be

vinden ze zieh in het domcin van een voet, zodat in beide gevallen de Reductie

eis van kracht is. Hierdoor wordt gegarandeerd dat in een verbaal inftectionec1 

affix een lage toon niet gccombineerd kan worden met een hOOl'bare klinker. 

Het mage waar zijn dat deze analyse is gebaseerd op een stipu!atie die 

niet veel verklaringskracht hccft. Maar tel' verdeding cryan voel' ik aan dat de 
stipulatie loch alnodig is, onaf11ankelijk van de Limburgse loonleiten. Zo heefl 

Trommelcn (1989) er reeds op gcwezen dat in het Nederlands ongelede werk

woordsstan1men maximaal nit twcc 1ettcrgrepen bestaan, wam'van de eerste 

een volle klinker heefl en de tweede een schwa. Dit wijst crop, volgens Trom
melen, dat een stam bestaat uit een voet (cf ook Don en Erkelcns in dil num

mer). We kunncn hel gedrag van verbalc inflectionele affixen in Limburgse 

dialecten, en de omvang van ongelede vcrbalc stammen, in zowel het Neder

lands als het Lilnburgs, zien als instanties van ccn en dezelfde eigenschap van 
werkwoorden: verbalc inOectionele affixen mogcn niet geadjungeerd worden 

aan het prosodisch woord, zodat ze altijd in een voel gelocal iseerd zijn. Hel 

effcel is tweeerlei; enerzijds kunnen deze affixen niet een hOOl'bare klinker 

eombineren met een lage toon (zodat de sleeptoon van een verbale stam nooit 

veranderd kan worden in een valtoon), anderzijds kan een verbaal inftectionec1 

affix maximaal voorafgegaan worden door een voet (zodat er maximaal sleehts 

twee lettergrepen aan het affix voorafkunnen gaan). 

Dc wezenlijke vraag blijfl natulll'lijk waarom verba op deze wijze ver

schilllen van de andere categorieen. Deze vraag beantwoorden vall buiten het 
bestek van dit artikel. Wei kunnen we met recht zeggen dat de stipulatie waarop 

een gedeelte van onze analyse berust op onafhankelijke gronden gemoliveerd 

kan worden. 
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5. Samenvatting 

In het Limburgs zijn er twee omgevingen waar een onbek:lemtoonde lettergreep 

een toon kan dragen; onhoorbare, onbeklemtoonde lettergrepen kunnen hun 

eigen toon handhaven en ook hoorbare inflectionele affixen in nomina en ad

jectiva. Het eerste type handhaaft zijn toon omdat de leegheid van de k:linker de 
Reductie-eis buitenspel zet. Het tweede type handhaafl zijn toon omdat nominale 

en adjectivische inflectionele affixen buiten de voet geparsed kunnen worden, in 

een positie die geadjungeerd is aan het woord. Daarom ontsnappen zij ook aan 

de Rednctie-eis. Verbale inflectionele affixen kunnen niet ontsnappen aan de 

Reductie-eis omdat ze altijd in het domein van een voet worden geparsed. 
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