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9. Klinker kwantiteit en de fortis-lenis distinctie in het Nederduits 

Deze dissertatie bevat niet alleen een fonetische beschrijving van vocale overlengte 
in de drie noordelijke Nederduitse (ook wel: Nedersaksische) dialecten van 
Kirchwerder, Altenwerder en Alfstedt, maar het bevat ook een overzicht van de 
taalkundige literatuur over Nederduitse dialecten (ND-dialecten). Bovendien geeft 
het een analyse van de klemtoon, fonologische analyses van de klinker- en 
medeklinkerdata en een typologisch overzicht van talen met drievoudige 
lengteverschijnselen in het klinkersysteem. De bevindingen voor de Nederduitse 
fonetiek (zie hoofdstuk 3) en fonologie (zie hoofdstukken 4, 5 en 6) zijn hieronder 
samengevat. 

9.1. Nederduitse Fonetik 

Met betrekking tot de geluidsopnamen van de drie Nederduitse dialecten van 
Altenwerder, Kirchwerder en Alfstedt zijn twee kernvragen nader onderzocht. De 
eerste vraag was of er stabiele lengtecontrasten zijn tussen korte, lange, en 
hypothetisch-gepostuleerde overlange klinkers. De tweede vraag was of er aparte 
tooncontouren waar te nemen zijn op lange klinkers (stoottoon), die zich 
onderscheiden van de tooncontouren op overlange klinkers (sleeptoon). Wat betreft 
de sleeptoon die traditioneel wordt aangenomen, liet slechts één informant (de 
motherese spreker III.6.Aw.) een paar kleine gevallen van F0-variatie in bepaalde 
uitingen zien. Geen enkele andere informant vertoonde dergelijke eigenaardigheden. 

In alle (complete) datasamples bleven de drie gradaties van lengte binnen het 
klinkersysteem kort (expected length degree 1) : lang (expected length degree 2) : 
overlang (expected length degree 3) statistisch van elkaar te onderscheiden. 
Gemiddelde ratio's van 1 : 1.74 : 2.29 kunnen worden waargenomen in de volledige 
samples. 

De kwaliteit van de codaconsonant heeft een cruciaal effect op de duur van de 
voorafgaande V (vocaal of klinker) in alle minimale sample-paren. De expected 
length degrees (ELDs) worden van elkaar onderscheiden in de gevallen voor een 
obstruent in de vier onderzochte samples en alleen de Altenwerder informanten 
behouden ook het contrast in de pre-sonorante vocalen. Verder verschillen de duur 
van de klinkers noch de duur van de sonorante medeklinkers significant in klinker-
sonorant sequenties (VR) van ELD 2 en ELD 3 items. De aanname dat er overlengte 
gevonden wordt in de combinatie van V met sonorante coda (R), wordt niet per se 
ondersteund door de geanalyseerde samples.  

Behalve de puur segmentele interactie met klinkerlengte kan de positie van een 
woord in een uiting ook bijdragen aan variatie in lengte. Voor de samples van 
Altenwerder groep 1, informant III.6.Aw, en Alfstedt vonden we dat niet-finale items 
verschillen in duur van finale items tussen ELD 2 and ELD 3. Een nogal onverwacht 
resultaat kwam naar voren in de individuele gradaties van lengte. Er werd altijd 
aangenomen dat het bekende verschijnsel van zinsfinale rekking in Germaanse talen 
de duur van segmenten in zinsfinale tekens kon bevorderen (zie Kohler 2002:388). 
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Een zeer interessant resultaat is dat in de vier samples helemaal geen finale rekking 
plaatsvindt. Zowel de Kirchwerderdata als de Alfstedtdata vertonen alleen een heel 
lichte neiging tot het verlengen van de klinker in de finale positie van één van de 
lengtegradaties (d.w.z. in ELD 3 in Kirchwerder, en in ELD 2 in Alfstedt). De 
corpora van de Altenwerder groep 1 en informant III.6.Aw leunen zelfs in de 
tegenovergestelde richting. De duur van de vocalen van zowel ELD 2 als ELD 3 
wijzen juist op een proces van niet-finale rekking (of zelfs finale reductie). Het 
contrast tussen lang vs. overlang in de monosyllaben blijft echter altijd behouden.  

 

Als we vervolgens naar het perceptieonderzoek kijken, zien we twee belangrijke 
resultaten in het veldwerk en de on-line tests: V-lengte en V-finaliteit: de relatie 
tussen deze twee verschijnselen uit zich in de grotere klinkerlengte in niet-finale 
items, die voornamelijk geattesteerd is in Altenwerder Nederduits. De verschillen in 
klinkerduur die zijn geobserveerd in de productieanalyse van de verwachte 
lengtegradaties 2 en 3 (lange vocalen en overlange vocalen), lijken een functionele 
betekenis te hebben voor de informanten. Dit is niet erg verrassend gezien het feit 
dat in alle gevallen, met uitzondering van de instanties met middenklinkers, de 
conservatieve JND (kust noticeable difference) van 20-25% tijdsduurstijging in de 
opnames wordt overschreden. Het is derhalve zeer aannemelijk dat het verschil 
duidelijk waarneembaar is.  

Een ander perceptueel signaal voor zowel de Altenwerder informanten als de 
participanten van de on-line tests leek de coda-C (consonant of medeklinker) te zijn 
(obstruent vs. sonorant). Woorden met een finale obstruent worden bij voorkeur 
gecategoriseerd als een ELD 2-item in Altenwerder (hoewel deze trend zich slechts 
licht manifesteert) en als een ELD 3-item in Alfstedt. Sonorante codas leveren niet 
het tegenovergestelde resultaat op, maar juist gelijkverdeelde keuzes voor beide 
lengtecategorieën.  

De kunstmatige pitchcountouren vormen nooit opvallend relevante voorspellers 
voor de respons van de informanten. Dit geldt ook voor de antwoorden van 
informant III.6.Aw. Haar perceptiedata laten geen differentiatie tussen de 
spraakitems zien wat betreft de variërende pitchcountouren.  

De conclusie is dat in zowel de ND-dialecten van Altenwerder en Alfstedt, als in 
het Nederduits van de adolescenten uit het ND-gebied, de aangegeven 
pitchcountouren helemaal geen rol spelen in de perceptie en distinctie van de 
gegeven minimale paren. De aanname dat toonaccenten (TA1 en TA2) aanwezig 
zijn, wordt niet ondersteund door de data. Het is daarentegen de V-lengte die de 
differentiatie tussen fonetisch lange en overlange spraakitems toestaat. De opnames 
die voor dit onderzoek zijn uitgevoerd laten zien dat overlange vocalen en diftongen 
een fonetische realiteit vormen, in tegenstelling tot wat tot op heden werd 
aangenomen (zie hoofdstuk 3). 

9.2. Nederduitse Fonologie 

De fonetische bevindingen van de drie tijdscategorieën worden aangevuld met een 
analyse van het LG-klemtoonpatroon in hoofdstuk 4. De resultaten geven aan dat de 
kwaliteit van V -tense (gespannen) of lax (ongespannen)- niet relevant is voor het 
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gewicht van de syllabe. Voor beide kwaliteiten geldt hetzelfde. Dit is te zien aan de 
grammaticale klemtoon die trocheïsch wordt toegekend op basis van het gewicht 
van de syllabe. CV-lettergrepen zijn doorgaans licht. Woordinterne CVC-syllaben 
daarentegen, zijn zwaar. Hoe zwaar een lettergreep is in woordfinale positie, is 
afhankelijk van de syllabische structuur. De onderliggende 'superzware' syllaben die 
voor kunnen komen in de finale positie in prosodische woorden behouden hun 
gewicht aan de fonologische oppervlakte. Hierbij is de extrasyllabische positie van 
de laatste medeklinker in een woord cruciaal. Het gewicht van de fonetisch 
overlange tense vocalen kan dan gedefinieerd worden als bimoraïsch, wat de zware 
status oplevert van de CVV<C> sequentie.  

Het klemtoonsysteem laat al een gewichtsverschil zien aan de oppervlakte in 
LG-vocalen. Terwijl fonetisch korte lax klinkers en fonetisch lange tense klinkers 
licht zijn, zijn de fonetisch overlange tense klinkers juist zwaar. Hiermee bereiken 
we een binair contrast in gewicht dat uitgedrukt kan worden als mono- vs. 
bimoraïsch. Hierbovenop vinden we het kwaliteitsverschil lax versus tense dat de 
korte en de lange klinkers van elkaar onderscheidt. Het onderliggende gewicht van 
de LG klinkers is echter over het algemeen monomoraïsch. De tweede mora in de 
overlange klinkers wordt toegekend aan de oppervlakte door middel van een 
moraïsch (allo)morfeem. Daarom vinden we geen onderliggend kwantiteitsverschil 
in de onderzochte LG-dialecten van Kirchwerder, Altenwerder en Alfstedt, en 
waarschijnlijk in heel het noordelijke Nedersaksische gebied. Het taalsysteem bevat 
twee fonologische oppervlakteniveaus voor klinkerlengte terwijl het aanwijzingen 
geeft in de richting van drie fonetische (d.w.z. overte) stappen in de duur van een 
klinker; kort – lang – overlang. 

Het is de aanwezigheid van een moraïsch morfeem dat het structurele materiaal 
aanlevert dat op effectieve wijze de klinkerrekking kan uitvoeren. Het verschijnen 
aan de oppervlakte van de binaire kwantiteitsoppositie wordt bepaald door de 
structurele eigenschappen van de consonant die volgt in dezelfde syllabe. De fortis 
consonanten en de sonorante consonanten laten de ontwikkeling van fonetische 
overlengte niet toe. Alleen de lenis (stemhebbende) Cs maken rekking mogelijk. 
Deze observaties zijn gerelateerd aan de structurele complexiteit van de 
consonantsegmenten. Zowel fortis (stemloze) Cs als sonorante Cs hebben een 
structureel verrijkte wortelknoop, de eerstgenoemde door middel van een laryngeale 
specificatie en de laatstgenoemde door middel van de [SV]-node (sonorant voice). 
Dit is de reden dat ze allebei  inherent moraïsch zijn en dat ze de koppeling van een 
moraïsch morfeem aan de voorgaande V kunnen blokkeren. De lenis Cs zijn in 
vergelijking structuurarm. Zij vereisen geen mora en hebben zelf niet de macht om 
een voorgaande V te verlengen. Zij kunnen dit proces daarentegen wel faciliteren.  

Ik heb dit gedrag uitgedrukt in een verzameling constraints (beperkingen) in de 
hiërarchie. Hierbij neem ik aan dat sommige constraints ongeordend dienen te zijn. 
Dit leidt niet tot de variatie die voorkomt bij de gedeeltelijke ordening van Anttila 
(1995, 2006), omdat de ongeordende constraints dezelfde waarde hebben. Als 
gevolg worden ze parallel geëvalueerd. Hieronder staat een overzicht van de 
constraints en hun hiërarchie: 
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XXXVI) {SHSP, Non-Exhaustivity, MaxBin, RM} >> 
{IDENT-STRESS I-O, DEP-µ} >> 
{RHTYPE=T, LAX+X, OCP} >> 
{FORTIS-µ, SON-µ, WSP, WEAKEDGE} >> 
  PARSE ($) >> 
{RIGHTM, PARSE (+), *Vµµ} >> 
  FTBIN 

 
Ik voeg slechts twee nieuwe constraints toe aan de totale set uit de literatuur: 
FORTIS-µ and SON-µ. Deze domineren geen enkele constraint in de rangschikking. 
Als ze hoog in de hiërarchie stonden, zouden fortis medeklinkers en sonorante 
medeklinkers nooit ongeparseerd kunnen blijven. Deze segmenten zouden dan altijd 
een mora vereisen en vervolgens syllabificatie moeten ondergaan en tot een voet 
gemaakt moeten worden. Een mogelijk effect is de schending van MaxBin, 
bijvoorbeeld in items die eindigen in consonantclusters. 

Een bijkomend effect van de rangschikking is dat er een bestaansmogelijkheid 
wordt gecreëerd voor monomoraïsche voeten in LG. Vormen zoals /kat/ met een 
fonetisch korte lax klinker en een daaropvolgende fortis coda medeklinker zijn 
bimoraïsch, terwijl vormen als /huz/ met een fonetisch lange tense klinker gevolgd 
door een lenis medeklinker monomoraïsch zijn. In deze gevallen betekent dat dat de 
eerstgenoemde items zwaar en de laatstgenoemde items licht zijn. Dit lijkt misschien 
wat tegenintuïtief vanuit een puur fonetisch perspectief. De klemtoonanalyse heeft 
echter gedemonstreerd dat we geen gewichtsverschil vinden tussen de korte lax 
klinkers en de lange tense klinkers, ongeacht de discrepanties in tijdsduur. Hoewel 
de fonetiek een aantal conclusies toelaat voor fonologie, is de connectie tussen de 
verschillende representatieniveaus tamelijk indirect: we vinden geen één-op-één-
relatie.  

Ik heb laten zien dat het voorgestelde fonologische systeem de fonetische feiten 
van LG verklaart. Er wordt een cruciaal onderscheid gemaakt tussen fortis en lenis 
consonanten door een laryngeale specificatie en vervolgens door de structurele 
complexiteit van de segmenten. Uiteindelijk staat dit een binaire verklaring toe van 
fonetische overlengte in het Nederduitse (Kohler 2001).  

Hiermee valt Nederduits in die categorie van talen die drie verschillende 
fonetische lengtegradaties hebben die teruggevoerd kunnen worden tot een binair 
contrast op het oppervlakteniveau (bijv. Mayo, Mixe, Centraal Frankisch). 
Onderliggend bestaat er geen kwantiteitscontrast in het Nederduitse omdat alle 
klinkers gewoon mono-moraïsch zijn.  

E r  i s  g e e n  d r i e l e d i g  k w a n t i t e i t s s y s t e e m  n o d i g . 
 




