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Abstract

Cité Duits - A Polyethnic Miners'Varietyl

In the late 1930s and l940s,locallyborn children of immigrant coal miners in Tuin-
wijk, a neighbourhood in the village of Eisden in Belgian Limburg, developed a way

of speaking among themselves which they later labelled Cité Duits. Having become

coal miners themselves, they continued to use Cité Duits as an in-group language

throughout their professional lives when working underground as well as in their
private lives. We will show that Cité Duits is a hybrid variety resulting from combi-

ning elements of German, Belgian Dutch and the Maasland dialect spoken in Belgi-

an Limburg through focusing and sedimentation.'We argue that Cité Duits developed

and continues to be employed as a symbolic language for expressing group identiry

In de jaren 1930 en 1940 ontwikkelden zoons van migranten in de mijnwerkerscité

Eisden-Tuinwijk, in Belgisch-Limburg, een eigen manier van spreken die ze later
Cité Duits gingen noemen. De nu omstreeks 80 jaar oude mannen herinneren
zich dat zij dit Cité Duits als kinderen op straat begonnen te spreken. Nadat zij zelf
mijnwerkers waren geworden, bleven zij het Cité Duits, dat inmiddels een min of
meer vaste vorm had gekregen, gedurende hun hele leven onderling gebruiken,

zowel tijdens het werk ondergronds als in de privé-omgeving.

In dit artikel willen we laten zien dat Cité Duits een hybride taalvariëteit is,

waarin elementen uit het Duits, het Vlaams-Nederlands en het Maaslandse dialect

worden gecombineerd tot iets nieuws. Het Cité Duits kon zich ontwikkelen en

bleef bestaan omdat het een symbolische betekenis had voor de constructie van

lokale en sociale identiteit(en) van deze gemengde groep migrantenkinderen, niet
omdat er behoefte was aan een medium voor de onderlinge communicatie (daar-

voor waren het Vlaams-Nederlands of Maaslands beschikbaar). De eigen manier
van spreken (re)produceerde een groepsidentiteit en gafhet gevoel 'erbij te horen'.

Het ontstaan van het Cité Duits kan, kortom, worden gezien als een middel om
talig een eigen plaats te creëren. Door het gebruik van het Cité Duits konden jonge

en latervolwassen mannen een sociale betekenis geven aan hun buurt, de cité, die

zij zo aIs hun 'thuis' gingen ervaren.2 In dit artikel onderzoeken wij hoe deze talige

We danken f an I(ohlbacher en de voormalige mijnwerkers in Eisden. Zonder hen was dit artikel niet
mogelijk geweest.
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ontwikkeling biidroeg aan de verwerving van een eigen plaats voor deze groep spre-

kersenhetgevoelvan,erbijtehoren,versterkte.Eerstbeschrijvenwedehistorische
omstandighedenwaarondermigranten'enlaterhunkinderen'vanverschillende
herkomstenmetverschillendemoedertalenleefdenenhoezijzichverhieldentot
deplaatselijkebevolking.DaarnaverbindenwedezesociolinguÏstischeanalysemet
een schets van enkele oivallende taalkundige kenmerken van het cité Duits.

De historische context: arbeidsmigratie

Bij

be

de

De steenkoolproductie in de Belgische I(empen begon in de periode na de Eerste

Wereldoorlogin(vanwestnaaroost)Beringen'Zolder'Winterslag'Zwartberg'
Waterschei(bijGenk)enEisden.DemeestoostelijkgelegenmijnbijEisdenlag
vlakbijdeNederlandsegrensenwasdaardoormeergeisoleerddandeoverige'Dit
zorgdevooreenapartelokaleidentiteit,waardoorhetCitéDuitszichalleendaar
konontwikkelen.Zoalsinallemijnbouwgebiedenwashetnietmogelijkterplaatse
voldoendearbeidskrachtentevinden.DemijnbedrijvenindeBelgischel(empen
rekruteerdendaaromopgroteschaalzowelmigrantenalspendelaars,teraanvul-
lingvanplaatselijkenreg"ionaalbeschikbaremijnwerkers'Ditgeldtinhetbijzon-
dervoor de Eisdense miiî, door de late opening daarvan hadden de overige mijnen

deregionalearbeidsmarktalgoeddeelsafgeroomdendoordegeïsoleerdeligging
was die moeilijker bereikbaaivanuit het Belgische rekruteringsgebied.3

Inditgrensgebiedkwamaanvankelijkveelgrensoverschrijdendependel
voor,zoweloverdeBelgisch-NederlandsegrensalsoverdetaalgrensinBelgiëzelf'
TotindejarentgzotrokkendeLuiksemijnenveelNederlands-,althansdialect-
sprekende mijnwerkers uit Belgisch-Limburg aan' Door de groeiende vraag naar

mijnarbeidvoordemijnindustrieindel(empendroogdedezependelstroomdeels
op.Luikmoestdaardoormeerenmeerbuitenlandsearbeidersaanwerven'Inde
begintijdwerktenervrijveelNederlandsegrensarbeidersindeEisdensemiin,die
immersvlakbijdegrenslag.MaarnadedevaluatievandeBelgischefrankinl926
werddatonvoordeligere.rrtokt"dekomstvanNederlanders(zieookhieronder
tabel 2). De Eisdense'mijn werd daardoor gedwongen mijnwerkers uit verder weg

gelegenlandentehalen,meerdandeverderwestelijkgelegenl(empischemijnen
diebeterbereikbaarwarenvoorarbeidersuithetbinnenlandseachterlandfhet
Brabantse Hageland en de provincie Antwerpen)'

M.Antonsich,,searching for Belonging - An Analytical Framework', Geography compas 4 (20r0) 644-659'

3 Bart Delbr""f.,.op """f,""u, 
t ootioti"rr. ruitenlandse mijnwerkers in Belgisch-Limburg in de twin-

tigste eeuw', Tijrlsthrif uoor Sotiøle etr Econonische Geschiedenis 5 (2008) 80-103'
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eling bijdroeg aan de verwerving van een eigen plaats voor deze groep spre-

ret gevoel van 'erbij te horen'versterkte. Eerst beschrijven we de historische

ligheden waaronder migranten, en later hun kinderen, van verschillende

;t en met verschillende moedertalen leefden en hoe zij zich verhielden tot
;elijke bevolking. Daarna verbinden we deze sociolinguistische analyse met
ts van enkele opvallende taalkundige kenmerken van het Cité Duits.

rtorische context: arbeidsmigratie

rkoolproductie in de Belgische I(empen begon in de periode na de Eerste

rorlog in (van west naar oost) Beringen, Zolder, Winterslag, Zwartberg,

hei þij Genk) en Eisden. De meest oostelijk gelegen mijn bij Eisden lag

e Nederlandse grens en was daardoor meer geïsoleerd dan de overige. Dit
oor een aparte lokale identiteit,waardoor het Cité Duits zich alleen daar

¡¡ikkelen. Zoals in alle mijnbouwgebieden was het niet mogelijk ter plaatse

de arbeidskrachten te vinden. De mijnbedrijven in de Belgische l(empen
:rden daarom op grote schaal zowel migranten als pendelaars, ter aanvul-

plaatselijk en regionaal beschikbare mijnwerkers. Dit geldt in het bijzon-
de Eisdense mijn: door de late opening daarvan hadden de overige mijnen
nale arbeidsmarkt al goeddeels afgeroomd en door de geïsoleerde ligging
noeilijker bereikbaar vanuit het Belgische rekruteringsgebied.3

t grensgebied kwam aanvankelijk veel grensoverschrijdende pendel

vel over de Belgisch-Nederlandse grens als over de taalgrens in België zelf
:jaren 1920 trokken de Luikse mijnen veel Nederlands-, althans dialect-

Ce mijnwerkers uit Belgisch-Limburg aan. Door de groeiende vraag naar

:id voor de mijnindustrie in de I(empen droogde deze pendelstroom deels

moest daardoor meer en meer buitenlandse arbeiders aanwerven. In de

I werkten er vrij veel Nederlandse grensarbeiders in de Eisdense mijn, die

vlakbij de grens lag. Maar na de devaluatie van de Belgische frank in 1926

- onvoordeliger en stokte de komst van Nederlanders (zie ook hieronder
De Eisdense mijnwerd daardoor gedwongen mijnwerkers uitverderweg
landen te halen, meer dan de verder westelijk gelegen I(empische mijnen
: bereikbaar waren voor arbeiders uit het binnenlandse achterland (het
ie Hageland en de provincie Antwerpen).

,tonsich,'Searching for Belonging - An Analytical Framework', Geography Compass 4 (2010) 644-659.
)elbroek,'Op zoek naar koolputters. Buitenlandse mijnwerkers in Belgisch-Limburg in de twin-
^-,,..,' TiìJ".L-if+ t,^^- C^.;-t- -- E.^-^...;..L- a -..1;-À--i. < /r^ño\ on 1 n2
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Migranten in de I(empische mijnen en in Eisden

Bij de aanleg van de I(empische mijnen kwamen de eerste geschoolde mijnwerkers,
ingenieurs en beambten uit wallonie,waar een lange traditie van kolenmijnbouw
bestond. Vlaamse pendelaars naar de Luikse mijnen kwamen geleidelijk terecht in
de nieuwe l(empische mijnen, maarveel werkers in de agrarische sector deden dat
alleen met grote aarzeling. Pas in de jaren 1930 trokken zij, aangelokt door de hoge
lonen, defìnitief naar de mijnen. Het tekort aan mijnwerkers werd aangevuld door
migranten van Oost-Europese origine,vooral Polen.a Tabel 1 toont de aantallen
ondergrondse mijnwerkers per narionaliteit in de beginjaren van de mijnen van
Wi nte rs lag (1921- 19 2 5),Wate rs chei (1924 - I92 5) e n E i s d en (t92t- 19 23) .

TabelT. Aqndeel.vqnbuitenlandse ond,ergrondse qrbeid.ersinmijnenvanWintersløg,

Wqterschei en Eisden tuss en7923 en1925 per nationaliteit

Bron: Bart Delbroek,ln d,e put.De arbeidsntarkt uoor rnijnwerkers in Belgis ch-Limburg,7900-1966 [Maaslandse Mono-

gr afleën 7 9l (Hilversum 201 6) I I 0.

Leen Beyers, 'From Class to Culture: Immigration, Recession, and Daily Ethnic Boundaries in Belgium,
1940s- 1990s', International Reuieur oJsocial History 53 (2008) 3 7-61, aldaar 4l;zie ook idem, 'Opgroeien in
de schaduwvan de mijn. Integratie en identiteitvan Ionge Polen in Belgisch-Limburg tussen 1925 en
195 5', Studies ouer d.e sociøal-economische geschiedenis u anLimburg/laarboek uan het Sociaal Historisch Centl.unl
voor Lin'úurgLI (2006) I 3 5-1 58.
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Nationalitei¡ Winterslag Waterschei Eisden

aantal ol, aantøl aøntal

Polen 30 1s% 15To 12

Nederland 21 13% 7 20 77To

Italië 12 2 20 11%

Joegoslauië 7 4% 19 11o/o 20 11%

Tsjecho-Slowakije 3 t3 7% 4 2o/o

Duitsland I 1o/o 9 s% 3

Hongarije 5 3o/o il 6o/o 5 3%

Oostenrijk 3 3 8 5o/o

Andere 9 5o/o 4 2% 7 4%

Totaal buitenland 91 s4% 94 53% 99 s6%

Beþië 77 46% 85 47o/o 77 44%



SHCL JAARBOEK 2017 - CITÉ DUITS

r40

opvallendishetrelatieflageaantalPoleninEisdeninhetbeginvandeIaren1920'
Erwarenwelveelmigrantenuitandereoost-enZuidoost-Europeselanden(|o-
egoslavië,Tsi".no-Sfo-"ftije' Hongarije)' In Eisdenwerkten in die tijd ooknogal

watltalianen,hoeweldegroteinstroomvanltaliaansearbeidersinBelgiëpasnade
Tweede Wereldoorlog oig""g k*"m (zie hieronder' tabel 4)' De meeste migranten

kwamen uit landen ¿i" 
"¿ã' 

¿" Eerste Wereldoorlog deel hadden uitgemaakt van

het Habsburgse Riik (Oostenrijk-Hongarije)' In deze jarenvóór de muntdevaluatie

van 1926 was het aantal Nederlandse pendelaars in deze mijnen nog vrii hoog'

T a.b eI 2.D e nationølite iten v anbuitenlqndse qrbeider s in de miinen v an B elgis ch- Limburg'

1926-7927 en 1930

Bron: Delbroek,'Op zoek nøar koolputters" 85

Uitdesamenstellingvanhetpersoneelsbestandinallel(empischemiinen|n1926'
1927enl930(tabel2)blijkteensnelletoenamevanhetaantalPolentussenl926

en 1 927, en Tsi echo -Slovaken en |oegoslaven tussen 1927 en L93O'

DePolendieindetweedehelftvandejarenlg20indel(empenarriveerden
kwamendirectuitPolen,uithetRuhrgebied,ofuitdekolenmijneninNoord.
Frankrijk.5DezogenaamdeRuhr-Polenwarengeschooldemijnwerkers.Zij,ofhun

5 Beyers,'From Class to Culture"4l'

193019271,926
Nationaliteit

%oøntolacntalaantal
34%2.45147"/"7.099846

Polen s"/.33173ll"/'299
Nederland

4728"/"3479%239
Italië 75"/"1.086t0%4361Oo/"278
Joegosløuië 23%1.64270lo442l7o/o304
Tsjecho-slowakije 4"/"28570k53l"/"25
Duitslønd 7%4695%2729%241
Hongariie

2374%1788%208
Oostenriik

14414%6428o/"273
Andere 31"/.7.r1722"/.4A822r%2.653
TotoaI buitenland

69%1 5.82878%t6.24979%10.070
België 100%22.945100%20.737r00%72.723
Totoal
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s het relatieflage aantal Polen in Eisden in het begin van de jaren 1920.

:l veel migranten uit andere Oost- en Zuidoost-Europese landen (fo-
sjecho-Slowakije, Hongarije). In Eisden werkten in die tijd ook nogal
rn, hoewel de grote instroom van Italiaanse arbeiders in België pas na de

reldoorlog op gang kwam (zie hieronder, tabel 4). De meeste migranten
- landen die vóór de Eerste Wereldoorlog deel hadden uitgemaakt van
rgse Rijk (Oostenrijk-Hongarije). In deze jaren vóór de muntdevaluatie
rs het aantal Nederlandse pendelaars in deze mijnen nog vrij hoog.

)e nationctLiteitenvqnbuitenlandse qrbeidersin demi)nenvanBe\gisch-Limburg,

Z7 enl930

rek,'Op zoek naar koolpl.{tteri', 85.

nstelling van het personeelsbestand in alle I(empische mijnen in 1926,

0 (tabel 2) blijkt een snelle toename van het aantal Polen tussen 1926

lsjecho-Slovaken en foegoslaven tussen 1927 en1930.
n die in de tweede helftvan de jaren 1920 in de l(empen arriveerden
ect uit Polen, uit het Ruhrgebied, of uit de kolenmijnen in Noord-
)e zogenaamde Ruhr-Polen waren geschoolde mijnwerkers. Zij, of hun

:eit 1926 1927 I 930

aûnta| aantal To aanfsl

846 32'/o 2.099 47% 2.451 34%

299 170/" 73 331 5o/"

239 9./" 347 8To 472

278 10% 436 10% 1.086 15./.

oruakije 304 11% 442 10'/o 1.642

25 1% 53 1o/r 285

241 9o/o 212 s% 469

208 8% 178 237 3%

213 8/" 642 140/, 144

¡enlrrnd 2.653 21o/o 4.482 7.t17 37o/o

10.070 79% 16.249 78'/o I 5.828 69%

12.723 100% 20.731 100% 22.945 100%

^^ î1^^^ *^ î,,1ç.,-^' 11
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Situering uan de kolencortcessies in het I(empische bekken, ci rca I 930. Bron: Atlas C hâtel et Dolfus, plarrche no. 4.

ouders, hadden zich in een eerdere fase in het Ruhrgebied gevestigd uit het over-
bevolkte platteland van oosr-pruisen (toen nog deel van het Duitse keizerrijk).6
Tussen 1870 en 1914 waren er naar scharting 300.000 etnische polen met een
Duitse nationaliteit naar het Ruhrgebied verhuisd.T Na 1900 was een derde van
de in de kolenmijnen in het Ruhrgebied werkzame mannen afl<omstig uir oost-
Europa. Zij werden'Polen'genoemd, ongeacht hun ernische afkomst. Hoewel zij
Duitse staatsburgers waren,werden deze migranten in het Duitse rijk beschouwd
als vreemdelingen en gediscrimineerd.s Hun integratie in het Ruhrgebied verliep
verre van gemakkelijk. Tijdens de Franse bezetting van het Ruhrgebied in de jaren
1920 werden ze verdacht van collaboratie en werden ze steeds negatiever beje-
gend. om politieke en economische redenen verhuisde twee derde van de Ruhr-
Polen in deze jaren naar Noord-Frankrijk, België en Nederland. Een ander deel trok
naar het sinds 1918 onafhankelijke polen. De meeste van deze migranten behoor-
den tot de tweede of derde generatie en verhuisden in gezinsverband.e

Het aandeel van buitenlandse arbeiders in de I(empische kolenmijnen ver-
schilde aanzienlijk per mijn (tabel 3). Hoe oostelijker gelegen hoe meer er behoefte
was aan buitenlandse migranten, mer her meest oostelijk gelegen Eisden aan kop.
uit tabel 3 blijkt dat er in 1930 nauwelijks meer Nederlanders werkten. Door de
komst van arbeidsmigranten groeide het aantal inwoners in Eisden van 1.250 in
1920tot 6.077 inI93O.

christoph I(lessman, 'comparative Immigrant History: polish workers in the Ruhr Area and rhe
North ofFrance',lournalof Socia|Hisrory 20 (1986) 33S-353, aldaar 336.
Brian McCook,'Migration, citizenship, and Polish integration in the Ruhrvalley and northeasrern
Pennsylvania, 187 0-1924', GHI Bulletin 3S (20 1 2) I 1 9-3 S3.
I(lessman,'Comparative Immigrant History,, 33S-33 6.

I4I

6

7

8
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ilt de I(empisc hemiinenin 1930 uan urest

Tabet 3. Het a qndeelvqnbuitenlandse arbeiders

Tra(tr 0ost

*demijnínZoldeturas in 1930 nog nietuolin bedriiJ

Bvon: Delbroek,'Op zoek nanr koolputters" 81-82'

de B elgische k olenmijnen naør nationaliteit, 1 9 46-19 48

Tøbel 4. Buitentandse qrbeidets in

(per 31'12)

Bron: Delbroek, In de Put'

Io
Liggittg

Miin
13,5%

West
Beringen

5J%

West
Zoldet*

28,8%

Telt uesten ual Genk

Wint€rsløg
26,8%

Midden (Genk)
Wøterschei

37 '4"/'
Midden (Genk)

Zuaftberg
50,0%

Oost
Eisden

1948
1947

1946
Nation¿liteit 1

36.135
3.095

Duitse 3.684
53

171
Ouerige Duitsland 198

111
1.257

Spanie 1.777
1.083

894
Fronkriik 865

672
789

Nederland 813
1,023

46.120
Hongarije 29.957

79.764
13.269

Itølië 12.926
6.344

88
Polen 103

209
745

Zwitseland 719
633

1.039
1.068

647
7372

7.433
23

1.s47
Bcltische l4ndetl 3,172

507
61

Noord-Afika 40

\4)
Groot-Britt4nnië 1162

47
5.1l8

Geen 5.710
282

76.050
Anùere 63.568

66.889

Totaal
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.3.Het qqndeelvqnbuítenlqnd,se ørbeidersin d.elkmpischemi)nenin 1930 uan west

oost

ninZolder wasín7930 nog nietuol in bedrijJ

) elbroek,' Op zoek naar koolputters', 8 1-82.

l4.Buitenlandse qrbeiders in de Belgische kolenmiinennaqr nc.tionaliteit,1946-1948

n-12)

rnaliteit

Lrgging o/o buitenlands e arb eider s

West I 3,5%gen

s,7%,r* West

Ten ruesten uan Genk 28,80/,erslag

26,8%rschei Midden (Genk)

37,4%tberg Midden (Genk)

Oost 50,0%n

19481946 1947

I;e krijgsgeuangenen 36.1 35

53 3.684 3.095ige Duitslønd

171111 198je

1.777 1.257krijk 1.083

612 86s 894rland

7891,023 813yrije

29.957 46.t2019.164

6.344 72926 13.269

88209 103serland

719 745ho-Sloruakije 633

641 1.068 1.039rslauië

t.312sche landen 23 1.433

3,112 1.547'd-Afrika 507

22 40 61rt-Brittannië

54547 1.162

5.7 10 5.1 t8lÍe 282

66.889 63.568 76.050nl

Delbroek, In de put.
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YIaknq deTweede Wereldoorlog tuer d,enbuitenlandsemijnuerkers en hun gezinnen in Eisden gehilisuest in het 'Russisch

Kamp',àe voormalige barakken uoor Russische krijgsgeuø ngenen.De vrouwen ruier dagelijks leu enzich tussen d.eze

sombere noodond.erkomens afspeeLde,bewarennterkwaardiggenoeggoedelterinneringen aan deze tiid,.Ied,ereenwas er

eventi)k,oJ euen arm,maarhet gemeenschøpsleuen ruas erbijzonderhecht.Bron: De l(oolputfers. Geschierlenis uan de

Limbwgse mijnwerkers (Zruolle 2005) 16,388.

Na de Tweede wereldoorlog achtte de Belgische regering groei van de producrie
van steenkool noodzakelijk als energiebron voor de economische wederopbouw.
omdat er nietvoldoende aanbodvan Belgische mijnwerkers was, moesren de
mijnbedrijven, gesteund door de Belgische staat, op zoek naar andere manieren
om miinwerkers te vinden. In de eerste naoorlogse jaren werden er in totaal64.021
Duitse krijgsgevangen in de Belgische mijnen ingeschakeld als mijnwerkers, later

r43
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nÌet zicht 0p de llliin uûn Eisdell urr11ntde Zllid-

jaren

was,terwitl kinderen van Itali-

Auotrrh'oorl', eell schildeiij uott rle Poolse ex-ttrijtrtuelker Poldi Fr-olrcz-yk'

Wille lltsunart Brolt: De I(oolptttters Geschieilenis unn de Littlbtrrgse trtijltruerliers (Ztuoltc 2005) 1 14

die in Duitse kamPen terecht

waren gekomen. ln 1947 et:t

laced Persotrs, vluchtelingen'

1948 werden 7'100 Oost-EuroPese disPlaced Persons tnvolgden zogenaamde disp

cle I(emPtsche miinen tewerkge steld.lo NaverlooP van tq c1 keerden c1e meeste van

hen terug naar hun lanclen van he rkomst, of verhuisden naat' de Verenigde Staten

of Canada'lrHet tekort aan miinwerker s kon Pas worclen oPge lost na de onder-

tekening van een bilateraal verdrag met Italiê in 1946 ltalianen wet'den snel cle

dominante migrantengro ep in de Belgische mij nen. Maar ook oncle r cle ltalianen

bestond een grootverlooP Tabel 4 toont de aan tallen buitenlandse mijnwerkets in

cle Belgische kolenmiinen in de jaren 1946-1948

ten in de Periode tus sen cle werelcloorlogen aìs Itali-

Zowel Poolse immigran

aanse in c1e Periode daarna b lachten al snel hun geztnnen over. Poolse miinwer-

1930, 1940 en vroege laren

kerskincleren in cle I(emPen

1950, toen de mijnindustrte

aanse mijnwerkers Pas later volwassen werclen' in de periocle van achteruitgang'12

1 o Delbroek' ll de Pttt

ìi ã"y"r, r'o* class ro culrtrre

12 Ibidem,38'

groeiclen oP in cle late

involle ontwikkeling

'1 Y
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:hllderijvan de poolse ex-míjnwerker PoldiFronczyk,metzicht op de miinvanEisden'tanaf dezuid,-

rn: De Koolputters. Geschiedenis uan deLimburgsemi)nwerkers (Zwolle2005)1'74.

r zogenaamd e displacedpersons, vluchtelingen, die in Duitse kampen terecht

ekomen. In 1947 en 1948 werden 7.100 Oost-Europese displaced persons in

pische mijnen tewerkgesteld.l0 Naverloop van tijd keerden de meeste van

rg naar hun landen van herkomst, of verhuisden naar de Verenigde Staten

da.r1 Het tekort aan mijnwerkers kon pas worden opgelost na de onder-

g van een bilateraal verdrag met Italië in 1946. Italianen werden snel de

nte migrantengroep in de Belgische mijnen. Maar ook onder de Italianen

I een groot verloop. Tabel4 toont de aantallen buitenlandse mijnwerkers in

ische kolenmijnen in de jaren 1946-1948.

vel Poolse immigranten in de periode tussen de wereldoorlogen als Itali-

r de periode daarna brachten al snel hun gezinnen over. Poolse mijnwer-

deren in de l(empen groeiden op in de late jaren 1930, 1940 en vroege jaren

en de mijnindustrie in volle ontwikkeling was, terwijl kinderen van Itali-

rijnwerkers pas later volwassen werden, in de periode van achteruitgang.12

rroek, In de put.

:rs,'From Class to Culture'
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sociale achtergronden van het ontstaan van het cité Duits in
Eisden-Tuinwijk

De cité van Eisden was opgezet als 'tuinwijk' en ontleende daaraan zijn naam. De
opzet en ligging was uniek in de I(empen. Deze speciale situatie is waarschijnlijk
een van de redenen waarom het cité Duits juist daar ontstond en niet elders in
de mijnstreek.Alle mijnbedrijven in de I(empen probeerden mijnwerkers aan te
trekken en vast re houden door speciale mijnwerkershuisvesting in zogenaamde
cités,waar zij onder meer sportclubs en culturele verenigingen oprichtten.13 vanaf
1910 werden er tuinsteden gebouwd naar Engels voorbeerd, met voor elk huis
elektriciteit, stromend water en een tuin. Deze nieuwe huisvesting lag enigszins
geïsoleerd van de woonplaatsen van de gevestigde plattelandsbevolking. Zij stel-
den de inwoners in staat rond te komen van een klein budget door groenten in de
tuin te kweken en wat vee te houden. Mijnwerkersgezinnen woonden zo bij elkaar.
ongehuwde mijnwerkers woonden in aparte tehuizen ofwaren kostgangers in de
gezinswoningen.

De Eisdense tuinwijk lag geïsoleerder dan de andere mijncités. In 1900 was
Eisden een grensdorpje met zo'n 500 inwoners. Hetwerd ingesloten door de
Zuid-willemsvaarr en de Maas als grensrivier in het oosten en een hoogveenge-
bied Qater nationaal park'De Hoge l(empen') in het westen. Aan die kant waren
er daardoor weinig verbindingen met de andere mijnen in de I(empen. De geiso-
leerde ligging van Tuinwijk werd ook sociaal zo ervaren. f an I(ohlbacher, een van
onze informanten enwaarschijnlijk de uitvindervan de term'cité Duits', noemde
het een'eilandsituatie':

Waarmee ze in feite gericht een eiløndsituøtie schiepen. Het kanaal als duidelijke
grens, de duidelijke aflijning van de nieuwe tuinstad, mer een woonreglemenr
en een eigen bedrijfscultuu¡ zorgden een afgesloten geheel. Aan het begin van
de wegen die van de buitenwereld naar de woonkern leidden, stonden duide-
lijke borden: Route privée -Eigen weg. Men kreeg dus niet alleen een menrale,
maar ook een materiële afscheiding tussen het dorp en de cité.la

Verondersteld kan worden dat het isolement van Tuinwijk bevorderlijk was voor
de hechtheid van de groep die het cité Duits ontwikkelde.In de Eisdense mijn
werkten naar verhouding meer buitenlandse arbeiders dan in andere mijnen in
de I(empen en de samenstelling van deze migrantengroep was zeer gemengd wat

r45
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rc.ntenind,e Kempische mijnstreek behoorden Polen, Noord-Itølianen en Oostenrijkers. Zij kru ameniederezon-

: rand,van d,e citê,met eenJLeswijn en een trekhqrmonica..Collectie Museunt uan de Mijnruerkersuroning Eisden.

herkomst en moedertaal. De mobiliteit van deze migranten was hoog (zoals

, maar minder dan in de andere mijnen en zelfs lager dan die van de Belgi-

ijnwerkers: in Eisden verliet 70,6 procent van de buitenlandse arbeiders de

nnen een jaar, tegen 86,6 procent van de Belgen; in Winterslag en Beringen

77,4 procentvan de migranten tegen67,9 procentvan de Belgen. 1s

vendien woonden in Eisden de buitenlandse gezinnen niet gescheiden van

laar nationaliteit. Dat was in andere mijncitás wel het geval: recent gearri-

groepen werden bij elkaar gehuisvest in delen van de mijnwerkersbuurten

anderen met dezelfde etnische achtergrond woonden, met als gevolg etni-

gregatie. In Winterslag bijvoorbeeld werd etniciteit bewust gebruikt als se-

:iterium bij de huisvesting. Etnische segregatie was er ook met de Vlaamse

:rkers. Die hielden zich nadrukkelijk afzijdig, niet alleen van de Franstalige

sleiding en beambten, maar ook van de arbeidsmigranten.16 Door het grote

ruitenlandse arbeiders in Eisden was dat daar minder het geval.

Iuinwijk-Eisden was de toedeling van de woningen niet gebaseerd op

aliteit of etniciteit, maar op de gezinsgrootte. Gezinnen metverschillende

broek, 'Op zoek naar koolputters',87
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migratieachtergronden, nationalireir en moederralen, maar met een vergelijkbaar
aantal kinderen woonden door elkaar in dezelfde straren. Ook I(ohlbacherwijst
hierop:

Er is geen sprake van straten waar alleen mensen met dezelfde nationaliteit
woonden. Ik werd geboren in de Eisdense paul Lambertlaan. we groeiden op
in een straat waar een zestigtal gezinnen woonde. En daar telden we minstens
twaalf verschillende nationaliteiren, walen en vlamingen inbegrepen. Met
drie logementhuizen waarin nog eens meer dan 100 alleenstaanden verbleven,
diewe niet in deze optelling meenamen.rT

Jef Hay, een van onze andere informanten, herinnerde zich (in het cité Duits): 'Bei
uns in dè Strasse hat nur ein Flamische Familie gewohnt, die andere ware allemaal
Auslendas : Pollakken, slovenas, ein Hollenda, mein Fatta un Mutta ware ungari-
sche Schwaben'.r8

voor opgroeiende jongens in Tuinwijk was spelen op srraar de belangrijk-
ste manier om met elkaar in contact te komen en een groep te vormen. Meisjes
werden niet geacht buiten re spelen, maar deelden wel gemeenschappelijke
ervaringen in de buurt, bijvoorbeeld omdat zij samen naar school gingen. school-
gang en lidmaatschap van gemengde sportclubs droegen bij aan de overbrugging
van etnische scheidslijnen, mer name in de voetbalverenigingen die door de mijn-
bedrijven werden gesubsidieerd. Deze verenigingen kenden de grootste etnische
diversiteit.te Terwijl etnische grenzen werden uitgewist, ontwikkelden de jonge
leden een wij'gevoel in de competitie met andere crubs, mer name tegen die uit
de dorpen, waaronder Eisden-dorp. onze informanten vertelden ons dat zij cité
Duits onder elkaar spraken wanneer ze tegen de jongens van het dorp speelden.

De houdingvan de plaatselijke bevolking

volgens Leen Beyers, die etnografìsch onderzoek deed in de cité van zwartberg,
moet de vorming van de migrantengemeenschappen worden geanalyseerd in
relatie met de reeds gevestigde bewoners in de Limburgse mijnstreek.20 De poolse
en andere oost-Europese migranten van vóór de Tweede wereldoorlog en de

I(ohlbache¡'Cité-Duits'.
Met'Schwaben'wordt hier'Duitssprekenden'bedoeld, niet sprekers van het Schwabische dialect.
Beyers,'From Class to Culture'.
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Italiaanse uit cle periode claarna'hadclen te maken met etnische discriminatie'

racisme en stigmatis"î"rï"", oe gevestigde lokale bevolking' De oorsplonl<eliike

bewouers as,oci""'cl"n ñi,'-'utt'"iã met immoreel geclrag' drankzttcht' socialisme'

en Franstaligheid''zr rvri;'-'*"'tt"'s werclen.gezien als onbeschaafcle buitenstaan-

ders.August" C""l'";;;;^t"ut cle eelgische nrijnwerkersboncl'voncl hun gedrag

tijdenseentreinreisvanHasseltnaalWinterslagorrgepastiZietclaneenshoeze
zich gedrage'-t, r-'o" '" 

igg"t' n"" '" 'itt"'-'' 
ho" 

'ã "*p"'-t 
en vechten' Luister da'

eens wat ze "i'-'g"'-''*"ä 
zeggen'wat ze fluiten"" Hii dacht clat alleen onderwijs

inVlaamsescholenhtrngedragkonverbeterenen.datroelenlnetdetorrginde
mesthoop a"' u"'igiîid: uo'-'îtono"'-' r'-t ¿" "o"'-ond 

was 'de put' slechts goed

,roor. '*i" ,i¡n moeder heeft vermoord''23

ln cle beelclvorming ovel cle mijnwerkers combineelcle cle lokale bevolking

twee stereotyp"'-" 
"j*i'"n 

laaggeschoolcl en vaak migranten ln hun ogen wal'en

allemiinwerkerslaagopgeleidemigra"'"'-''u'""-cl""eentlenind¡zeconservatief-
katholiekeomg"t'i'-'gMijnwerkerl'o'ga"t"oormorelever'loedering'Bovenclien
was men bn'-'g "oo' '-taitut" 

potiti"ke ideeën die mijnwerkers zouclen meeblengen'

metnamesocialismee'"o*-t"-'i'me''olneenromangetitelclDeputvergeleek
cle katholiek" p""';;'' ;;" van Winkel mijnweLlers met zombies:'Bleek' geel' als

planten die in het ¿o'-ttt"t' groeien' Zod'u"¡ guun drinken word'en ze als dielen'' De

Zutenclaalse o'-ta"'Jo¡'"'în p''i"ster Theo Vanclebeeck schleef:

Menzegtclatdiekoolkoppenslechtzijn'bedorven-enbedervend;clatclekool-
ptlt 's 11ìenschen hart' den godstlien't á'-' l-'"t g"loof onzer-Vlaamsche werklie-

den cloodt ["'l Men zegt clat ai" ftoofptt'"" å"t geld verdienen' maar dat gelcl

verblasseni'-'¿'n'-'ftnli'enenclanskoten'metleegehandennaarhuisweet'-
komen,vt.ouwenkinderenwreeclaarcligbelranclelerr,godsclienstenpriester
velloochenenl[...ldaterdaarwerkliedeizijndiederevolveÏtoonenalsdearnre
vacler naar htt'.'ioo'-' u'nugt; clat auu' -"ì';"' lt'"-llllli-u.en 

bedorven' die uit

hetouclerlijkhuisdoorhunweenenclemoeclersweggejaagdworden'25

VolgensBeyelshaddenkatlroliekeopinieleiderseenafl<eervanclemijrrenen
de immigrant"'-'' oott ut *aren de Oo't-f 

"ropeanen 
in het algemeen katholiek'

Immigrantenendemijnwelkersb....-,,,"'.,*""rzijwoondenwerclengeassocieercl

"l 

å::ï::l:;ï:î::'üili:î:1i:iì*ör','Ï",F 
Deìarbre'B Deìbroekea (red)'Der(oolp,tters

ceschie,re nis un' ri-eTi,,iìirì. i,i"r,ì*ers ¡zriotte zooe¡ 395'416, aldaar 400

23 Ibidenr,395'

24 Ibidelr,400'

25 Beiclecitateninibidelr'404
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re uit de periode daarna, hadden te maken met etnische discriminatie,

en stigmatisering door de gevestigde lokale bevolking. De oorspronkelijke

rs associeerden mijnarbeid met immoreel gedrag, drankzucht, socialisme,

italigheid.2l Mijnwerkers werden gezien als onbeschaafde buitenstaan-

guste Cool,voormanvan de Belgische mijnwerkersbond,vond hun gedrag

:en treinreis van Hasselt naar Winterslag ongepas t:'Ziet dan eens hoe ze

ragen, hoe ze liggen, hoe ze zitten, hoe ze stampen en vechten. Luister dan

t ze zingen,watzezeggen, wat ze fluiten'.22 Hij dacht dat alleen onderwijs

nse scholen hun gedrag kon verbeteren en dat roeren met de tong in de

cp dervuiligheid'kon stoppen. In devolksmondwas de put'slechts goed

e zijn moeder heeft vermoord'.23

e beeldvorming over de mijnwerkers combineerde de lokale bevolking

:reottpen: zij waren laaggeschoold en vaak migranten. In hun ogenwaren

rwerkers laagopgeleide migranten, vreemde eenden in deze conservatief-

:ke omgeving. Mijnwerkers zorgden voor morele verloedering. Bovendien

n bangvoor radicale politieke ideeën die mijnwerkers zouden meebrengen,

ne socialisme en communisme.2a In een roman getiteld De putvergeleek

rlieke priester Leo van Winkel mijnwerkers met zombies: 'Bleek, geel, als

die in het donker groeien .Zodrazíj gaan drinken worden ze als dieren'. De

aalse onderwijzer en priesterTheo Vandebeeck schreef:

n zegt dat die koolkoppen slecht zijn, bedorven en bedervend; dat de kool-
's menschen hart, den godsdienst en het geloof onzer Vlaamsche werklie-

doodt [...]. Men zegt dat die koolputters veel geld verdienen, maar dat geld

)rassen in drankhuizen en danskoten, met leege handen naar huis weer-

ren, vrouw en kinderen wreedaardig behandelen, godsdienst en priester

oochenen! [...] dat er daar werklieden zijn die de revolver toonen als de arme

er naar hun loon vraagt; dat daar meisjes zijn, onteerd en bedorven, die uit
ouderlijk huis door hun weenende moeders weggejaagd worden'2s

i Beyers hadden katholieke opinieleiders een afkeervan de mijnen en

igranten, ook al waren de Oost-Europeanen in het algemeen katholiek.
'anten en de mijnwerkersbuurten waar zij woonden werden geassocieerd

rroek,'Op zoek naar koolputters', 8 l.
teerd door Luc Minten,'Beeldvorming', in: F. Delarbre, B. Delbroek e.a. (red.), De Koolputfers.

úeàenisran de Limburgse mijnwerkers (Zwolle 2006) 395-4 16, aldaar 400.

n,395.
m,4OO.
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met socialisme, drankzucht, geweld en promiscuïteit.26 Het woord 'koempel', een
leenwoord uit het Duitse Ruhrgebied waar het simpelweg 'mijnwerker' betekent,
werd in de omliggende dorpen in misprijzende zin gebruikt. Moeders verweten
kinderen met vuile kleren:'f e loopt erbij als een kompel!'.27 verkering van migranren
met een Vlaams dorpsmeisje werd streng afgekeurd.

De houding van de plaatselijke bevolking tegenover de oost-Europese mijn-
werkers veranderde pas na de Tweede wereldoorlog. Zij werden niet meergezien
als buitenstaanders, maar als een voorbeeld van moed en opoffering. Dit werd
mede mogelijk omdat er nieuwe golven migranten instroomden, met name Ita-
lianen. De migranten van de eerste golf, die vóór de oorlog was gearriveerd, werd
nu beschouwd als goed geïntegreerd en ijverig, en negatieve gevoelens werden nu
gericht op de nieuwste migrantengroep.2s

sociolinguistische voorwaarden voor het ontstaan van het
Cité Duits in Eisden

In het begin van de mijnontginning in Eisden kwamen geschoolde mijnwerkers,
mijningenieurs en beambten uitwallonië,waar reeds lang mijnbouwwerd be-
oefend. Het bestuur en de administratie van de mijn bleef daardoor grotendeels
Franstalig. De door de mijnwerkers gebruikte terminologie was Frans en dat was
ook het geval met de functie-aanduidingen.2e In de begintijd werd het Frans niet
alleen gebruikt voor het technisch vocabulaire in de mijn, maar het was ook een
van de gesproken talen in de Tuinwijk. "'God sprak hier Frans", zei ooit een oude
Eisdenaar'.30 Het Frans was de spreektaal van de hogere beambten, het administra-
tief personeel en de bestuurders van de mijn. De straatnamen in de cité waren ook
in het Frans. Maar onder elkaar spraken de meeste mijnwerkers een variant van het
D u its als lingua fr ønca.31

voor hun kinderen konden de immigranten kiezen tussen een Franstalige en
een Nederlandstalige school. De Soeurs de I aProuid,encewaren in 1912 een Franstalige

Beyers,'From Class to Culture', 42;ídem,'Opgroeien in de schaduwvan de mijn,, 137.
Kohlbache¡'Cité-Duits'.
Beyers,'From Class to Culture'.
Ton van de Wijngaard en Herman Crompvoets,'Mijnwerkersterminologie in de beide Limburgen:
meer verscheidenheid dan eenh eid',Meded,elingenvan d,eYereniginguoor Limburgse DíøIect- enNaømkunàe
51 (1989). Voor de functiebenamingen zie Delbro ek,In àeput,42-43. Zie ook G. Defo in,Yocabulaire
proJessionell du houilleur beþe (Luik 1962).
I(ohlbacher,'Cité-Duits', 4.

Gabrielle Dorre n,Met àe mínsten àer Miinen.Geschiedenisvan d.ekleine zustersúqn de H. Joseph (Hilversum
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lagereschoolbegonnen,maarzijhaddendecitéverlateninlg2g,waar.schiirrlijk
vanwege hea to"""-"'l1" """"t 

t"g"'-' onderwijs in het Frans' Mede oncler druk

van cle lokal" g""r."ti;ii"id werd 
"1. ""r-, 

N"¿"rlandstalige school gevestigd' In 1932

begondecongregatievandel(leineZustersvandeH.)oseplreenNederlandstalige
meisjesschoolindeEisdensecité,inwatcloordeplaatselijkepriesterwerdbeschre.
venals,eenhalfgoddelooscentrum-"t""r-rb",rolkinguitallegewesten'vanalle
.t"î:if:$i,:::;îi; 

." nonnen over de opening van hun schoor brijkt dat c1e

eerste generatie migranten (de ouder"'"'-' on'" Cité Duits-sprekers) wel wat

Bij de schoolingangverclrongen 
zich een paal100 mannen envrouwen met

hun kincleren om ze 
"u'-"" 

g"t'"t'''t Waren Hongaren' Duitschers' Tchecoslo-

vakken, f oegoslaviers' Italianen' Vlamingen' Walen' Polakken en misschien

nog van andere '-'utio'l"ti'"iten' 
We l-rebben dan hun 

frche¡ 
ingevuld zoo goed

we konclen, van half 9 tot ruim 1 1 uur' Ze spraken' behoudens enl<elen' een

onverstaanbu'"oui''uoo'""u:""-11'^Ï:iÏ'};J,,:î;'lt:î;i:Ï:iffi ],"
doen begriipen, kwamen met hun papleT(

gaarsch of Poolsch geschreven'33

Er was personeel in de school aanwezig dathet Pools' Sloveens en Tsiechisch kon

vertalen, aangezien 7 5 procent van de kinderen geen enkele andere taal sprak' Niet-

a"-ir-, t""ra"n zij snel Frans of Nederlands'

wat het Duia, u"ar"n ir rran belang dat de meeste immigranten uit lanclen

kwamen dievóór a" s";rr"wereldoorlog deel hadclen uitgemaaktvan het oosten-

rijks-Hongaarse keizerriik' Volgens l(ohlbacher waren het

[...] mensen die cloor hun historisch verleden' actief of latent' het Duits in hun

olen hebben. tn tand"n als oostenrijk of Duitslancl was het Duits de taal' Maar

in gebieden af 
' 
Si"'i¿' Sttdeten' Sloveniê' Noord-ltalië' Hongarije e'd'woon-

clen ookvele Duitstaligen. Maar allen hebben ze geleefd onder een f)uitstalige

ambtenarij, gediend oider Duitstalige bevelen ["'l'"

Duits sPraken:

32

33

34

Geciteerd in ìbìrlert'

Geciteerd in ibiclerr,4l8'.Polakken, is mogelijk niet a1s scheldwoord bedoeld, maar alleen een aan-

duiding voor'Polen''

l(ohlbacher"Cité-Duits'
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rool begonnen, maar zii hadden de cité verlaten in lg2g,waarschijnlijk

het toenemende verzet tegen onderwijs in het Frans. Mede onder druk

rale geestelijkheid werd er een Nederlandstalige school gevestigd. In 1932

congregatie van de l(leine Zusters van de H. Ioseph een Nederlandstalige

:hool in de Eisdense cité, in wat door de plaatselijke priester werd beschre-

:n half goddeloos centrum met een bevolking uit alle gewesten,van alle

odsdiensten'.32

et verslag van de nonnen over de opening van hun school blijkt dat de

reratie migranten (de ouders van onze Cité Duits-sprekers) wel wat

aken:

: schoolingang verdrongen zich een paar 100 mannen en vrouwen met

linderen om ze aan te geven.'t Waren Hongaren, Duitschers, Tchecoslo-

:n, |oegoslaviers, Italianen,Vlamingen, Walen, Polakken en misschien

an andere nationaliteiten. We hebben dan hun fìches ingevuld zoo goed

¡nden, van half 9 tot ruim 1 1 uur. Ze spraken, behoudens enkelen, een

rstaanbare taal, radbraakten wat Fransch en Duitsch om zich toch maar te

begrijpen, kwamen met hun papieren tevoorschijn in't Slavisch, Hon-

ch of Poolsch geschreven.33

:rsoneel in de school aanwezig dat het Pools, Sloveens en Tsjechisch kon

aangezien 75 procent van de kinderen geen enkele andere taal sprak. Niet-

rrden zij snel Frans of Nederlands.

ret Duits betreft is van belang dat de meeste immigranten uit landen

die vóór de Eerste Wereldoorlog deel hadden uitgemaakt van het Oosten-

rgaarse keizerrijk. Volgens I(ohlbacher waren het

ensen die door hun historisch verleden, actief of latent, het Duits in hun

hebben. In landen als Oostenrijk of Duitsland was het Duits de taal. Maar

bieden als Silezië, Sudeten, Slovenië, Noord-Italië, Hongarije e.d.woon-

rokvele Duitstaligen. Maar allen hebben ze geleefd onder een Duitstalige

enarij, gediend onder Duitstalige bevelen [...].34

erd in ibidem.

erd in ibidem,418.'Polakken' is mogelijk niet als scheldwoord bedoeld, maar alleen een aan-

Lg voor 'Polen'.
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Ùrtr.tçrùr [s'Ko¡¡nùrt tortu{ vób ¡{Àùs*nq te¡]

iìi,:

i

å

IDENTITEITSKÃ,ÃRT
ten blt¡ke vûn ìnschrijvtng
ìn detbêvolktngsrlgiste¡s

t-i
CARTE D'IDENTTTE

9r d-i¡*rtprion
oui r€gisues .is populatlon

'De gel'epasmet d'erod,e streep',zoals dc uerplichte identiteitskaørt uoor buitenlanders in de uolksnond heetre, moest

bi) elke ambteLijkehanàeliryworden getoond. Hij stond sy mbooLtoor d.e at'stand tussen de Vlao mse en debuitenlandse

mijnwerkers. Colle ctie Museum v qn d,e Mijnwerkersruoning Eisden.

uit de berichten van de nonnen blijkt dat de meeste migranten uit oost-Europa
en ook uit Italië om zich verstaanbaar te maken onderling Duits konden spreken,
omdat zij vaakvia Duitslandwarengekomen.3s Zoals gezegd,was een aanzienlijk
deel van de Polen niet rechtstreeks in Eisden gearriveerd, maar via het Ruhrgebied,
waar tweetaligheid onder de Ruhr-Polen gewoon was.

Duits bleef in gebruik in Eisden na de Duitse bezetting van België in 1940

en speelde ook een rol onmiddellijk na de oorlog roen Duitse en Duitssprekende
krijgsgevangenen gedwongen arbeid in de mijn verrichtten. Een eersre konvooi
arriveerde in Eisden op 21 mei 1945 en de laatste groep verdween in oktober 1946,

toen onze cité Duits-sprekers in hun puberteit waren. Na 1946 besloten 3.865
Duitsers te blijven, van wie er 2.951 in Eisden woonden.36

Omdat het Duits als linguaJrancadiende voor de eerste generarie immigranten,
hoorden en leerden de kinderen het van hun ouders en hun vrienden. I(ohlbacher
merkt daarover op: 'Wat war die konversatiesprache unter all die nationaliräten?
Die haben, die haben gemachr wat sie zu hause gehört haben of Deutsch, gebroche-
nes Deutsch. Mein Vater, mein vater har immer gesagt von Leo en mich: ihr spricht

35
2Ê

Dorren, Met de nrínstend.er Mijnen,477
n-lk.^^1, '^^ -^^t, -^^ - t.^^¡-.., "^-^' ôr
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StIaSSendeutsch..3T Er was, kortom, voldoende gelegenheid voor opgroeiencle kin-

derenindecitéomeensoortDuitstelerenspreken'MaarhetDuitsclatdejorrgens
onderelkaarsprakenwasgeenstandaard-Duitsofeendialectclaarvan,noclrhet
taaleigen van het Ruhrgetied' 'oal' 

we hieronder zullen laten zien' Wat zij Duits

noemden (en wat hun f ,"r"r-, en ouders als een stelk vervormd soort Duits be-

schotrwden)wasinfeiteeenmixVanNederlancls,DuitsenhetMaaslandsclialect.
Dat zo'n mengtaal zich alleen in Eisden ontwikkelcle' en niet in andere mijn-

cités, kan worden verklaard door twee biizonderheden van de miinwerkersgemeen-

schapclaar:hetrelatievegeografischeensocialeisolement,endemulti.etnische
en veeltalige ,am"nst"lli"ng van het mijnpersoneel dat naast elkaar woonde' De

bewust gecreëerde uf'tu"Jtu"en de Vlaamse en cle buitenlandse mijnwerkers en

dexenofobereactieSVandelokalebewoners,inclusiefleidersvandekatholieke
kerk en de vakbonde"i"""ro.roen het gebruik van het Duits als een litrgnøfranca

onder de migranten van de eerste generatie en hun kinderen'

Maar terwijl de volwassen immigranten behoefte haclden aan een gemeenschap-

pelijke spreektaal,leerden hun kinderen al snel vloeiend Neclerlands' of het

Maaslands dialect te spreken'Voor de jongens onder hen wercl het Cité Duits een

symbolische.uul*"u,."ezijhungroepsidentiteitkondenuitdrukken,maarclie
nietnocligwaSVoordeonderlingecommunicatie.HetgebruikvanhetCitéDuits
(re)producee'¿" "" 

*"' 
"ooral 

tiitdrukking van een gevoel v-an bij elkaar en bij de

buurt te horen;het kan worden opg"uut i"-"en symbolische betekenis als miclclel

van plaatsbepating. le jongens á1" ci.¿ Duits begonnen te spreken en de volwas-

Senmannencliezijlaterw"-,d"',gu,,",-,claarmeebetekenisaarrhunbuurtenelvoe-

Enkele taalkundige kenmerken van het Cité Duits

Voor ons taalkunclig onclerzoek hebben wii de taal van vier respondenten op

vierverschillenclemomenteninverschillendeconstellatiesopgenomen.Dehier

s e p r e s e n t e e, ¿ 
" " " " 

t' o 
" 

á 
" "" :1:' îlt:::î : :: i:: : ::: :iî äî:ï * -'f

opnamen met een cluur van ongeveer vler uu

18 maart 2012 en 10 oktober 2013' De opnamen vonden plaats in het Museum van

deMijnwerk",'*o'-'i'-'ginEisden-Tuinwijk'Voorditaltikelhebbenwevaniedere
informant ongeveer 20 minuten opname geanalyseerd'38

ren die daarmee als'thuis'

37

38 ä:l}î:iî;:';;:i:i:.,',"**ie kan russen cle 20 en 40 minuten aan rranscriptietiiclvergen'
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Ceutsch'.37 Er was, kortom, voldoende gelegenheid voor opgroeiende kin-

de cité om een soort Duits te leren spreken. Maar het Duits dat de jongens

<aar spraken was geen standaard-Duits ofeen dialect daarvan, noch het

r van het Ruhrgebied, zoals we hieronder zullen laten zien. Wat zij Duits

n (en wat hun leraren en ouders als een sterk vervormd soort Duits be-

len) was in feite een mix van Nederlands, Duits en het Maaslands dialect.

zo'n mengtaal zich alleen in Eisden ontwikkelde, en niet in andere mijn-

worden verklaard door twee bijzonderheden van de mijnwerkersgemeen-

ar: het relatieve geografìsche en sociale isolement, en de multi-etnische

úige samenstellingvan het mijnpersoneel dat naast elkaarwoonde. De

¡ecreëerde afstand tussen de Vlaamse en de buitenlandse mijnwerkers en

bbe reacties van de lokale bewoners, inclusief leiders van de katholieke

le vakbonden, bevorderden het gebruik van het Duits als eenlinguafrancø

: migranten van de eerste generatie en hun kinderen.
'wijl de volwassen immigranten behoefte hadden aan een gemeenschap-

preektaal, leerden hun kinderen al snel vloeiend Nederlands, ofhet

Lds dialect te spreken. Voor de jongens onder hen werd het Cité Duits een

sche taal waarmee zij hun groepsidentiteit konden uitdrukken, maar die

ig was voor de onderlinge communicatie. Het gebruik van het Cité Duits

uceerde en was vooral uitdrukking van een gevoel van bij elkaar en bij de

horen; het kan worden opgevat in een symbolische betekenis als middel

rtsbepaling. De jongens die Cité Duits begonnen te spreken en de volwas-

nen die zij later werden gaven daarmee betekenis aan hun buurt en ervoe-

laarmee als'thuis'.

e taalkundige kenmerkenvan het Cité Duits

s taalkundig onderzoek hebben wij de taal van vier respondenten op

;chillende momenten in verschillende constellaties opgenomen. De hier

nteerde eerste onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op een verzameling

n met een duurvan ongeveervieruur door Leonie Cornips op 13, 14 en

t2}l2 en 10 oktober 2013. De opnamen vonden plaats in het Museum van

werkerswoning in Eisden-Tuinwijk. Voor dit artikel hebben we van iedere

nt ongeveer 20 minuten opname geanalyseerd.3s

oacher, 'Cité-Duits'

sHCLlAARBoEK2ITT - cltÉ ourrs

De informanten zijn opgevoed in verschillende moedertalen: Hongaars, oekra-
iens, oostenrijks-Duits, en Portugees/Italiaans. Ten tijde van de opnamen waren
zij tegen de 80 jaar oud. De sprekers vormen dus geen 'natuurlijke' etnische groep;
hun ouders hadden immers een geheel verschillende nationale, etnische en taal-
achtergrond. Als in Eisden geboren kinderen van eerste-generarie immigranten,
maakten ze vanaf hun kindertijd deel uitvan een gelijkgestemd jongensnetwerk
dat bleef bestaan toen ze in de mijn begonnen te werken, gingen voetballen, of om
andere reden in de cité bij elkaar kwamen. De door hen gebruikte taalvariëteit heb-
benzij nietverworven door een gemeenschappelijke familieachtergrond. zijheb-
ben die zelf gecreëerd door gebruik te maken van kenmerken van een raal (Duits)
die hen niet vanzelfsprekend eigen was. Taalkundigen noemen dit crossing, met
als doel de versterking van de onderlinge solidariteit en de groepsidentiteit van
minderheden tegenover anderen.3e Die ãnderen'waren in dit geval voornamelijk
de inwoners van Eisden-dorp en hoogsrwaarschijnlijk ook gezagdragers in de cité,
met name onderwijzers en ouders. De taalkenmerken die zij daarvoor uitkozen
werden niet overgenomen van een reeds bestaande sociale groep, maar gebruikt
als een middel om zichzelf te positioneren als leden van een aparte groep in de
betreffende sociale omgeving.

In de volgende paragrafen beschrijven we enkele kenmerken van het cité
Duits die in het taalgebruik van de vier gehoorde sprekers frequent voorkomen,
zoals in het gebruik van bepaalde en onbepaalde lidwoorden, of opvallend waren
door verschillen in het Duits en het Nederlands, zoals de interne werkwoordvolg-
orde.a0 Een waarschuwing is hier op zijn plaats: wij reconstrueren het cité Duits
op basis van het taalgebruik van sprekers die bij de opnames bijna 80 jaar oud
waren.Tegelijkgaanwij ervan uir dat zij en hun leeftijdgenoten het cité Duits
ontwikkelden in hun kindertijd, dus zo'n 70 jaar geleden in de jaren 1930 en 1940,
en dat het zich daarna uitkristalliseerde tot een aparte manier van spreken. De ver-
onderstelling ligt voor de hand dat dit proces van vastlegging zich in verschillende
stadia heeft voltrokken en dat het taalgebruik ook nog veranderde in de volwassen
levensfase van de sprekers. Al dit soort ontwikkelingen blijft verborgen en er kan
alleen maar overworden gespeculeerd. Met name de verhouding tussen de Duitse,
Maaslandse en Nederlandse bestanddelen van het Cité Duits kan veranderd zijn.
Men dient ook voor ogen te houden dat het Cité Duits uitsluitend onderling werd
gebruikt door mannen met het beroep van mijnwerker. In het dagelijks leven was

Ben Rampton, Crossing.Lønguage andEthnícity amongAdolescents (London 199S).
Nantke Pecht, "siehs' du, du wars (...) besser wie du hast gedacht: Du has' Französisch gesprochen!"',
TaaIenTongoaI65 (2013) ).49-769;idem,The postfield in Cité Duits: Syntactic variation in in-group
ona--h'i-. A-+:V-l--,,^-).o.+^ 

^,^Ál-1^.^r^-^,.+:^r^^-^.^^-,^r^-r--.^¡^----r----.^r'
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het Nederlands de dominante spreektaal van onze informanten, ook in gesprekken

mer hun echtgenores en familieleden. Aangezien zii al lang ziin gepensioneerd' is

ersteedsmindergelegenheidCitéDuitstespreken.Bovendienzijnveelvroegere
mijnwerkersuitEisdenverhuisdofinmiddelsoverleden,dushetaantalpersonen
metwieCitéDuitskanwordengesprokenissterkverminderd.CitéDuitsiszon-
derenigetwijfelaanhetuitsterven.onzeinformantengebruikenhettegenwoor-
dig nog zelden, hoewel zij veel genoegen beleefden aan de door ons geofganiseerde

bijeenkomstenwaaropzijherinneringenophaaldenaanhunwerkzamelevenals
mijnwerkers.Zoalsinattegevattenvantaalverouderingkunnenstructureleveran-
d"rirrg"r, in de taal 

"1, 
ge"olg v"" ¿¡¡ ¿lles nietworden uitgesloten'4l

Dit voorbehoud neemt niet weg dat de structuren van het nu gesproken Cité

Duits sterk bliiken af te wijken van de uit de literatuur over tweetaligheid bekende

patronenVancode.mixing(taalmenging).a2Hetisdaaromnietwaarschiinlijkdat
Cité Duits is ontstaan al' 

""" "o'- "an 
dit soort code-mixing' omdat die' afgezien

van overloopeffecten, als het invoegen van woorden ofeen zin beginnen in een

taalvariëteitAeneindigenineentaalvariëteitBherkenbaarzoumoetenzijn'In
deze gevallen kunnen "l"-""t"" "an 

de ene of de andere taal strikt van elkaar

worden onderscheiden, maar dat is niet zo in het cité Duits' Neem bijvoorbeeld de

volgende Passage uit ons corPus:

InderelevantecontacttalenDuits,NederlandsenhetMaaslandsdialect,a3zo!
dezelfde vra agziin(std'D = standaard Duits' std' N = standaard Nederlands' MD =

Maaslands Dialect):

(Ð has

Ø a. std'D

b. std.N

c. MD

gRo:so tfne gahat/
du

/has(t)
Hast
/}:rad

Heb

/hæbs
Höbs

da

du

du
je

je

du

doe

gRo:se

grosse

xRO:te

grote

YRU:te

groeëte

tlnS
Tonne

tone

tonnen

tona

tónne

gaha:ptl

gehabt?

yeha'.t/

gehad?

yeha:t

gehad?

di
die

da

de

da

de

4|NancyDorian(redJ,Inuestigatingobsolescence:sturliesinlarrguagecorrttøctionanddeath(Cambridgel989)
42 PieterMuysken,Bilingualsieæh"'AþpoiogroJCode-Mixing(Cambridge2000)'
43 MetdankaanTonvan deWijngaard'
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erlands de dominante spreektaal van onze informanten, ook in gesprekken

I echtgenores en familieleden.Aangezienzii al lang zijn gepensioneerd, is

s minder gelegenheid Cité Duits te spreken. Bovendien zijn veel vroegere

rkers uit Eisden verhuisd of inmiddels overleden, dus het aantal personen

, Cité Duits kan worden gesproken is sterk verminderd. Cité Duits is zon-

;e twijfel aan het uitsterven. Onze informanten gebruiken het tegenwoor-

zelden, hoewel zij veel genoegen beleefden aan de door ons georganiseerde

omsren waarop zij herinneringen ophaalden aan hun werkzame leven als

rkers. Zoals in alle gevallen van taalveroudering kunnen structurele veran-

n in de taal als gevolg van dit alles niet worden uitgesloten.4l

voorbehoud neemt niet weg dat de structuren van het nu gesproken Cité

:erk blijken af te wijken van de uit de literatuur over tweetaligheid bekende

:n van c0de-mixing (taalmenging).42 Het is daarom niet waarschijnlijk dat

Lits is ontstaan als een vorm van dit soort code-mixing, omdat die, afgezien

rloopeffecten, als het invoegen van woorden ofeen zin beginnen in een

ëteitA en eindigen in een taalvariëteit B herkenbaar zou moeten zijn. In

vallen kunnen elementen van de ene of de andere taal strikt van elkaar

. onderscheiden, maar dat is niet zo in het Cité Duits. Neem bijvoorbeeld de

le passage uit ons corpus:

has du da gRo:se tf,nê gahat/

levante contacttalen Duits, Nederlands en het Maaslands dialect,a3 zou

e vraag zijn (std.D = standaard Duits, std. N = standaard Nederlands, MD =

nds Dialect):

a

b

Std,D

Std.N

c. MD

/has(t)
Hast

/had
Heb

/hæbs

Höbs

gRo:se

grosse

xRo:te
grote

YRU:te

groeëte

tf,ne

Tonne

tone

tonnen

tone
tónne

geha:ptl

gehabt?

xeha:t/
gehad?

yeha:t

gehad?

du

du
je

)e

du

doe

di
die

de

de

de

de

Lcy Dorian (red.), Inuestigøting obsolescence:studies i nlangtage contraction and death (Cambridge 1989).

er Muysken, Bili ngual Speech: ATypologr oJCode-Mixing (Cambridge 2000).
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De zinsnede in het cité Duits (l) heeft veel kenmerken van het Duits (2a); het
hulpwerkwoord høs en het persoonlijkvoornaamwoord du zijn volledig Duits;
het zelfstandig naamwoord Tonne kan Duits zijn (enkelvoud;2a) of Nederlands/
Maaslands (meervoud;2b,2c). Het bepaalde lidwoord de is daarentegen duidetijk
Nederlands/Maaslands (2b,2c).Anders dan het Duits (2a), maakt het Nederlands/
Maaslands in het gebruik van het lidwoord geen onderscheid russen enkel- en
meervoud (zie hieronder). Bij het deelwoord gahat is er een woordinrerne vermen-
ging: het voorvoegsel ge- in (1) wordt op z'n Duits uitgesproken zoals in (2a), dat
wil zeggen /g/ in het begin van de lettergreep als een k-achtige klank, maar in de
uitspraak van de stam ontbreekt de Duitse einduitspraak /p/ voor -t- ea) (hat
in plaats van -habt). Die laatste kan daarom als Nederlands of Maaslands worden
gekarakteriseerd (2b, 2c).

Dit voorbeeld kan worden uitgebreid met andere en complexere,aa maar hier
volstaan wij met de constatering dat deze taalmenging niet ad hoc gebeurt, maar
regelmatig is en dat daaruit een aparte taalvarieteit is ontstaan. om dat aan te
tonen willen we in de volgende paragrafen op basis van een voorlopige analyse
laten zien dat de specifìeke taalstructuren van het Cité Duits op regelmatige wijze
elementen bevatten van het Duits, het Nederlands, of het Maaslandse dialect.
wij onderzoeken deze elementen op het gebied van de uitspraak (fonologie), het
Iidwoordgebruik en de werkwoordsvolgorde.

Fonologische kenmerken

Een van de belangrijke fonologische kenmerken van het cité Duits betreft de
uitspraak van de medeklinkers /t, p, k/, die met luchtdoorlating (de taalkundige
term is fricatief) worden uitgesproken in het standaard Duits en in de zuidelijke
dialecten, maar metvolledige obstructie van her stemkanaal of andere spraakor-
ganen in het (standaard) Nederlands (zoals -s- en -t- in 'strasse - straat en -ch- en

-k- in 'Dach - døk'). In het bijzonder de uitspraak van de Wesr-Germaanse /k/ is
belangrijk, omdat het Maaslandse dialectgebied, waartoe Eisden behoort, deel uit-
maakt van een grote overgangszone tussen de noordelijke en westelijke þesloten'
uitspraak van de /k/ en de oostelijke en zuidelijke fricativisering daarvan tot /ch/
(zie kaart 2).as De Midden-Limburgse dialecten (waar het Maaslands toe behoort)
worden gesproken ten zuiden van de zogenoemde Benrather linie Qijn 2 op kaart
2), die de overgangvan gesloten,/k/ naar de zuidelijke fricatieve niet-initiële

r55

44 Zie daarvoor het oorspronkelijke artikel in het Engels, aangehaald in noot l.
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Kaqrt2.Detuirrteli jkeuerdelingvanhetZuidnedetf rankisch

Bron:fnnGoossens,DieGliederungdesSürfänkischen'in:RheinischeViertefahrsBtätter30(1965)'

positie /ch/ (zoals in ich - ik) markeert' maar ten noordwesten van de Uerdingen

linie (lijn 1), die betrekking heeft op de overgang van /k/ naar /ch/ alsmiddenklank

(zoals in nrøc lrrn - ^olrrij.iî 
¿" *ii¿"n-Limburgse dialecten zijn echter weer tal

ìan variaties zodat ðezescheidsliinen niet absoluut ziin.

In de geanaly'""'i" t"k'tgedeelten gebruikten de vier sprekers van Cité Duits

135 keerwoor¿"" *"'""" *ád""- of 
" 

ind/k/ 'SAprocent 
daarvanwerd uitgespro-

ken als /ch/ (fricatief),14 procent als gesloten /k/ 'deresterende 
2 procentwerd

niet uitgesproken' Als ã" g"""tt"" *aarin de eind /k/ in het Maaslands als in het

Duits wordt uitgesprokei "p"'t 
*o'den geteld (zoals in ichlik en øuchlook)' neemt

het aantal fricatieven iets roe (g7 procentvan de 115 gevallen),terwiil zij afnemen

inwoordendieinhetMidden-l-imburgsalsinhetstandaardNederlandsworden
uitgesproken (65 procent) 'a6 Dit lagere percentage is een gevolg van het feit dat in

bepaaldegevallen""d"'"fotologischekert-"'k"tdestandaard-Nederlandse
uitspraak berrora"r"r, ¡roals in bJeh boeksft)es, of urerkelijk). De sprekers uit de oos-

tenrijks_Duiar" "r, 
rrolg"arse gezinnen gebruikten het hoogste aantal fricatieven

(100 procent),bii de 'p'ãk"" 
met de Portugees/Italiaanse en Oekraïense achter-

grond was dat wat minder het geval (respectievelijk 90 en 73 procent) '

46InhetonderzochtebestandzijndithetDuitseKirche,.|ich,+eich,machen,Sache,Buch,sicher,suchen,over-
eenkomstig het N"d;ilu,,ã;it¿ -lijk' -riik' maken' z a¡k'boek'zeker'zoeken'

WESfFÅU'CH
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síio
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t 2. D e ruimtelijke u er àeling v qnhet Zuidnederfr ankisch

Jan Goossens, Die GlieàerungdesSüdt'ninkischen, in: RheinischeYierteliahrs Bltitter 30 (1965).

chl (zoals in ich - ik) markeert, maar ten noordwesten van de Uerdingen

r 1), die betrekking heeft op de overgangvan/k/ naar /ch/ als middenklank

machen - maken). In de Midden-Limburgse dialecten zij n echter weer tal

rties zodat deze scheidslijnen niet absoluut zijn.

: geanalyseerde tekstgedeelten gebruikten de vier sprekers van Cité Duits

woorden met een midden- of eind/k/,84 procent daarvan werd uitgespro-

ch/ (fricatief), 14 procent als gesloten,/k/, de resterende 2 procent werd

;esproken. Als de gevallen waarin de eind /k/ in het Maaslands als in het

crdt uitgesproken apartworden geteld (zoals in ichlikenquch/ook), neemt

al fricatieven iets toe (87 procentvan de 115 gevallen),terwiilzij afnemen

len die in het Midden-Limburgs als in het standaard Nederlands worden

oken (65 procent).a6 Dit lagere percentage is een gevolg van het feit dat in

: gevallen andere fonologische kernmerken de standaard-Nederlandse

k bevorderen (zoals in boek: boeksft)es, of werkelijk). De sprekers uit de Oos-

-Duitse en Hongaarse gezinnen gebruikten het hoogste aantal fricatieven

cent), bij de sprekers met de Portugees/Italiaanse en Oekraiense achter-

as datwat minder het geval (respectievelijk 90 en 73 procent).
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I onderzochte bestand zijn dit het Duitse l(irche,-Iich,-reich,machen,Sache,Buch,siche4suchen, over-
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Daarbij moet worden aangetekend dat deze aantallen zijn geteld over de hele
gesproken tekst. De sprekers spraken echter nietvoorrdurend en consequent Cité
Duits, maar gingen zo nu en dan over op het Nederlands. In deze gevallen treffen
we uiteraard de gesloten Nederlandse uitspraak aan. Als deze gevallen niet worden
meegeteld, wordt het aantal fricatieven nog groter. De voorkeur van de sprekers
voor de fricatieve uitspraak boven de gesloten Nederlandse kan worden geanaly-
seerd als een Duitse of Maaslandse component in het Cité Duits. Het feit dat deze
ook worden gebruikt als het Maaslands een gesloten uitspraak heeft, pleit echter
voor de eerste interpretatie.

In woorden mer de w'est-Germaanse /t/ en /p/ klanken gebruikt het Maas-
landse de gesloten uitspraak zoals in het Nederlands, terwijl het Duits fricatieven
gebruikt. In deze gevallen zijn de resuhaten opvallend eenduidig: in bijna alle
gevallen worden de wesr-Germaans e /t/s en /p/s als begin- en middenklanken op
de Duitse manier uitgesproken, dat wil zeggen fricatief (96 procenr van g4 /t/s;r00
procent van de 5 /p/ s).a'1 Er ontstaat echrer een heel ander beeld voor de eind /t/ .

Die komt hoofdzakelijk voor in de veelgebruikte woorden døt en uøt, en wordt vrij-
wel nooit fricatief uitgesproken (99 procent van deT2gevallen), in tegenstelling
dus tot de begin- en midden /t/ en /p/.In het gebruik van de eind/p/ daarenregen,
zoals in het Duitse voorvoegsel auf - op en afgeleide vormen als drauJ is de domi-
nante uitspraak fricatief (72 procent van 33 gevallen); de zes gevallen van een
uitspraak op z'n Nederlands zijn alle gedaan door dezelfde spreker,waarvan twee
in de context van een overgang naar het Nederlands.

In het algemeen volgt de uitspraak van deze medeklinkers in het cité Duits
dus het Duitse patroon, mogelijk versterkt door de invloed van her Maaslandse
dialect in het geval van quch/ich.Daarop is echter één uitzondering, namelijk de eind
/t,/. Hoe kan deze uitzondering worden verklaard? Men zou kunnen denken aan
beinvloeding door het Nederlands en Maaslands dialect, maar waarom zou die er
alleen zijn in het specifieke geval van de eind /t/, terwijl die niet herkenbaar is in de
begin- of mid den /t/? Een andere, en mogelijk betere verklaring is de invloed van
het Ruhrdeutsch dat werd gesproken door de Poolse immigranten die in de jaren 1920
vanuit het Ruhrgebied naar de Belgische mijnen rrokken. De uitspraak dat,uflt en
een 'harde' /t,/ in woorden als alle! et voor het Duitse alles en es,zijntot op de dag van
vandaag symptomatisch voor her spraakgebruik in het Ruhrgebied. Het is een over-
blijfsel van het Nederduits. In een studie naar het gebruik van deze uitspraakvariant
onder mijnwerkers uit Duisburg (van ongeveer dezelfde leeftijd als onze informan-

47 Voor /t/ als beginklank heeft dit betrekking op de woorden: zwei, zehn -,2íehen,zu(ríick),Zeit;voor /t/ als
tussenklank op S traße,grof',essen,hei$en,müssen,wissen, Wasse4 sitzen ,besser,Iassen,weiJS,Wurzel.Yoor /p/
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ten)vondSalewskidezegesloteneind/t/ingemiddeld55,6procentvandegeval-
len.a8 Her raalgebruik van Ruhr-arbeiders van Poolse afkomst is slechts één keer

empirischonderzocht,ineenstudiedoordevolkskundigeHimmelreichuitl943.a9
Z\jverzameldegegevensondereerste-generatiePoolsemigrantenenhunechtge-
notes in Gelsenkirchen aan het eind van de jaren 1930' Bii hen kwamen in spontane

uitsprakencirca35procentNederduitseVormenVoor,zoalsulat,dat,allet.s0Hetfeit
dat de aantallen in onze gegevens aanzienlijk groter zijn,wijst op taalconsolidatie'

waardoor een variabele vo.- .o. 
"",, 

,,ast kenmerk van het Cité Duits is geworden.

Voorbeelden van woordgebruik en zinsbouw

Het bepaald lidwoord

WatbetreftgebruikvanhetbepaaldlidwoordhaddendeCitéDuits'sprekers
detheoretischekeuzetussenhetDuits,metonderscheidtussennaamvallenen
geslachten zoals in àer,die,das,den'dem;hetNederlands' zonder naamvallen en met

slechtstweeVormenvangeslachtsonderscheidindeenhet(ofspraakafl<ortingen
daarvan); of het Maaslanás dialect, met de varianten at, de, den en d' (geen naamval-

len;indeuitspraakonderscheidtussendriegeslachten).slDeinformantenkozen
het vaakst voor de vorm de(r) (gg procenr van 96 waarnemingen), gevolgd door di

(10procentvan96).Devormenhetendat(beideNederlandsofMaaslands)komen
slechts één keervoor, terwijl de vormen dqs, denen dem volledig ontbreken. Dat

geeftaandatdeDuitsenaamvalvervoegingeninhetCitéDuitszeldzaamzijn.
HetlijkteropdathetaanhetNederlandsofMaaslandsdialectontleendede(r)

wordt gebruikt als een niet naar geslacht of naamval gespecificeerd standaard-

lidwoord.s2 In het Nederlands wordt echter wel tweeledig onderscheid gemaakt

tussen lidwoorden bij gewone (mannelijke of vrouwelijke) en onzijdige woorden'

Bijenkelvoudigegewonenaamwoordenwordthetbepaaldelidwoorddegebrui-
kt,bijonzijdigehet.Hetzelfstandigenaamwoordtuøsser(water')inzinsdeel(3)
isonzijdiginzowelhetNederlandsalsinhetDuits,enwezoudenderhalvehet/at
(Nederlands/Maaslands)ofdøs(Duits)alslidwoordkunnenverwachten.Maarde
spreker gebruikt t¡røsser met het lidwoord de'

4g I(erstin salewsk i,zur Homogenittit des substandards älterer Bergleute im Ruhrgebiet (stuttgart 1998)'

49 HildegardHimmelreich,VoîkstümlicheBeobachtungrnonùertJmgongsspracheinGelsenkirchen(Diss'Mün-
ster 1943)' ' rties Bl' 1-3 (43 gevallen)'

50 Eigen tellingen gebaseerd op haar interviewtranscnp

51 Met dank aan Rob setema'ls voor informatie over de Maaslandse dialecwariéteiten'

52Vgl.IanthiTsimplienAafkeHulk,.Grammaticalgenderandthenotionofdefault:insightsfromlan-
giage acquisitio n',Lingua137 QOI3) 128-144



I.BOEK2017 - CITÉ DUITS

Salewski deze gesloten eind /t/ in gemiddeld 55,6 procentvan de geval-

taalgebruikvan Ruhr-arbeiders van Poolse afkomst is slechts één keer

r onderzocht, in een studie door de volkskundige Himmelreich uit 1943.4e

nelde gegevens onder eerste-generatie Poolse migranten en hun echtge-

ìelsenkirchen aan het eind van de jaren 1930. Bij hen kwamen in spontane

n circa 3 5 procent Nederduitse vormen voor, zoals uat, dat, allet.so Het feit

rtallen in onze gegevens aanzienlijk groter zijn, wijst op taalconsolidatie,
' een variabele vorm tot een vast kenmerk van het Cité Duits is geworden.

:elden van woordgebruik en zinsbouw

.aldlidwoord
:ft gebruik van het bepaald.lidwoord hadden de Cité Duits-sprekers

:tische keuze tussen het Duits, met onderscheid tussen naamvallen en

:n zoals in der, die, das, den, dem;het Nederlands, zonder naamvallen en met

yee vormen van geslachtsonderscheid in de en het (of spraakafkortingen

; of het Maaslands dialect, met de varianten at,de,denen d' (geen naamval-

uitspraak onderscheid tussen drie geslachten).s1 De informanten kozen

it voor de vorm de(r) (SS procent van 96 waarnemingen), gevolgd door di

rnt van 96 ). De vormen het en døt (beide Nederlands of Maaslands) komen

!n keer voor, terwijl de vormen das, den en dent volledig ontbreken. Dat

dat de Duitse naamvalvervoegingen in het Cité Duits zeldzaam zijn.

ijkt erop dat het aan het Nederlands of Maaslands dialect ontleende de(r)

bruikt als een niet naar geslacht ofnaamval gespecifìceerd standaard-

.s2 In het Nederlands wordt echter wel tweeledig onderscheid gemaakt

lwoorden bij gewone (mannelijke of vrouwelijke) en onzijdige woorden.

voudige gewone naamwoorden wordt het bepaalde lidwoord de gebrui-

zijdige het. Het zelfstandige naamwoord wcsser (water') in zinsdeel (3)

g in zowel het Nederlands als in het Duits, en we zouden derhalve hetlat

nds/Maaslands) of døs (Duits) als lidwoord kunnen verwachten. Maar de

;ebruikt uasser met het lidwoord de.

n Salewski, Zur Homogenität des Substøndards tilterer Bergleute im Ruhrgebiet (Stuttgart 1998).

¡ard Himmelreich,Volkstümliche BeobachtungenønàerlJmgøngssprache in Gelsenkirchen (Diss. Mün-
r¿3).

tellingen gebaseerd op haar interviewtranscripties B 1, l-3 (43 gevallen).

¡nk aan Rob Belemans voor informatie over de Maaslandse dialecwariëteiten.

nthi Tsimpli en Aafke Hulk,'Grammatical gender and the notion of default: insights from lan-
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De cité uan Eisden gezienvanuít delucht, ortstreeks 1 950. A[[e nutsgebouw enliggengegroepeerdrond d.e Grqndplace,

hetcentraLeplein enhethaftvqnde cité. collectie Museumvand.eMi)nwerkerswoning Eisden.

(3) hee det ging mid de wasser milt

Grammaticale geslachten staan in het Nederlands onder druk: in de gesproken
taal van immigranten komt het verlies van de onzijdige vorm het veel voor en dat
blijft ook zo bijvolgende generaties die in Nederland zijn geboren en de taal als
kind hebben geleerd. Het gebruik van de als standaardlidwoord is ook bekend in
talen met een sterke Nederlandstalige component, zoals Negerhollands, Berbice-
Nederlands, Afrikaans, curacaos-Nederlands, surinaams-Nederlands en Indisch-
Nederlands.s3 In sommige gevallen wordt het algemene gebruik van het lidwoord
de, ook voor onzijdige woorden, ervaren als deel van de identiteit.sa

53 Vgl.Leonie Cornips enAafke Hulk,'External and Internal Factors in Bilingualand Bidialectal Lan-
guage Development: Grammatical Gender of the Durch Defìnire Determiner', in:C. Lefebvre, L.
White en f. Christine (red.), L2 Acquisition anàCreole Genesis. Dialogues (Amsterdam/Philadelphia 2006)
355-378.

54 Leonie Cornips, 'Loosing grammatical gender in Dutch. The result ofbilingual acquisition andlor an
act ofidentity?', Internationalloum al oJBilingualisn - EÍhnolects? The emergence oJnew variefies among adoles-
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Naastde(r)wordtinhetCitéDuitsdiegebruiktalslidwoord.Datgeldtaltijdvoor
deaanwijzendevorm(l3gevallen),Bovendienkiezendeviersprekersmeestalhet
lidwoord die voor meervoudsvormen (78 procentVan de 27 gevallen),waarmee zij

hetDuitsepatroonvolgen(voordeeersteenvierdenaamval),enslechtsinl2pro.
cent (van de 27 gevalleil a', 

'o"t' 
in het Nederlands en het Maaslands' Net zomin

alsmetde(r),wordtinhetgebruikvandieechternietopDuitsewijzegevarieerd
volgens de naamvallen (zie voorbeeldzinsdeel 4)'

(4) dann gehen

dann un

/ela,/ = enkelvoud, bePaald

/ di/ = meervoud & aanwij zend

gehen die O die die o
maeidies

dejungens gehen
die

die

samenvartend: in het lidwoordgebruik varieert het cité Duits nauweliiks naar ge-

slacht of naamval, maar wel naar aantal' De regelmatige vormen van het lidwoord

zijn devolgende:

gelijk aan het Nederlandse bepaald lidwoord

gelijk aan het Duitse meervoudslidwoord en

het Nederlandse aanwijzend lidwoord

HetonbePaaldlidwoord ,: '

VoorhetonbepaaldlidwoordkondendesprekerskiezenuitdeDuitsevormenetn,
eine,einer,eínem,eínen,eines (met onderscheid naar naamvallen en drie geslachten)'

hetNederlandseeen(geennaamvallen,geengeslachten)eninhetMaaslandsedia-
lect (e)ne, (e)n.t ¡-",,""ti¡k), een (vrouwelijk)' e(n) (onzijdig) (geen naamvallen' drie

geslachten). o" ,n"",t gáU*ittÀ -"' de lidwoordvorm e(i)n (in 83 procent van de

52 gevallen). De lidwoJrdvorm e(i)nelr werd zes keer gekozen (12 procent van 52)'

e(i)nen/e(i)nemtwee keer, en e(i)ne een keer' Zinsnede (5) laat zien dat het onbepaald

lidwoorde(i)rr,datinalletekiezentaalvariëteitenvoortkomt,destandaardvormis,
niet gespecifìceerd naar naamval en geslacht' In deze zinsnede is hetwoord nefen

(neef,)mannelijkinhetDuitsenindezetaalzounahetvoorzetselrrebendederde
naamval (datief) van het lidwoord (einem) moeten volgen' D e feiteliik door de

sprekergebruiktevorme(i)rrlijktechterophetNederlandseeen;netalsinhetNe-
derlands wordt dit door de spreker zonder onderscheid naar naamval of geslacht

gebruikt.
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r) wordt in het cité Duits die gebruikt als lidwoord. Dat geldt altijd voor

jzende vorm (13 gevallen). Bovendien kiezen de vier sprekers meestal het

I die voor meervoudsvormen (78 procent van de 27 gevallen), waarmee zij

se patroon volgen (voor de eerste en vierde naamval), en slechts in l2 pro-

t de27 gevallen) de,zoals in het Nederlands en het Maaslands. Net zomin

e(r),wordt in hetgebruikvan die echter niet op Duitse wijze gevarieerd

le naamvallen (zie voorbeeldzinsdeel 4).

dejungens gehendann gehen die

dann un die

gehen die (.) die die (.)

maeidjes

rttend: in het lidwoordgebruik varieert het Cité Duits nauwelijks naar ge-
'naamval, maar wel naar aantal. De regelmatige vormen van het lidwoord

olgende:

= enkelvoud,bepaald gelijk aan het Nederlandse bepaald lidwoord

= meervoud & aanwijzend gelijk aan het Duitse meervoudslidwoord en

het Nederlandse aanwijzend lidwoord

,epaaldlidwoord

: onbepaald lidwoord konden de sprekers kiezen uit de Duitse vormen ein,

r,einem,einen, eines (met onderscheid naar naamvallen en drie geslachten),

erlandse een (geen naamvallen,geen geslachten) en in het Maaslandse dia-

',(e)nen(mannelijk), een (vrouwelijk), e(n) (onzijdig) (geen naamvallen, drie

en). De meest gebruikte was de lidwoordvorm e(i)n (in 83 procent van de

len). D e lidwoordvo rm e(i)ne / r w er d z e s keer gek ozen (12 p roc e nt van 5 2),

fi)nem twee keer, en e(i)ne een keer. Zinsnede (5) laat zien dat het onbepaald

d e(i)n, dat in alle te kiezen taalvariëteiten voortkomt, de standaardvorm is,

pecifìceerd naar naamval en geslacht. In deze zinsnede is het woord ne-ffen

nannelijk in het Duits en in deze taal zou na het voorzetsel neben de derde

I (datief) van het lidwoord (einem) moeten volgen. De feitelijk door de

gebruikte vorm e(i)n lijkt echter op het Nederlandse een; net als in het Ne-

s wordt dit door de spreker zonder onderscheid naar naamval of geslacht

t.
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(5) neben e(i)n naef von mich

In zinsnede (6) zouden we volgens het Duitse taalsysteem de lidwoordvorm eine

verwachten, aangezien wiese ( weide') vrouwelijk is, maar de spreker gebruikt e(i)n.

(6) dat is e(i)n große wlese

samenvattend blijkt dat de vier sprekers in de meesre gevallen kiezen voor her
onbepaalde enkelvoudige lidwoord e(i)n en datvolgens het Nederlandse parroon
gebruiken, dat wil zeggen zonder te onderscheiden naar naamval en geslacht.

Het bezittelijk voornaamwoord
Voor het bezittelijk voornaamwoord (waarvoor we alleen het enkelvoudig gebruik
bekijken) konden de spreker kiezen uit een reeks opties, zoals (voor de eersre
persoon) de door naamvallen en geslacht bepaalde Duitse vorm enmeine,meiner,
meinen,meinem,meines,de door geslacht, maar niet door naamvallen bepaalde Maas-
landse vorm enmene(n) (mannelijk), men (vrouwelijk), en me(n) (onzijdig), en het Ne-
derlandse miinzonder naamval- of geslachtsvariatie. In de overgrote meerderheid
van de gevallen verbogen de sprekers de bezittelijke voornaamwoorden niet: in 96
procent van de 45 gevallen werd mein (als in het Duits), mijn (als in het Nederlands),
rner, (als in het dialect) gebruikt, of hun varianten in de tweede en derde persoon.
Een verbuiging (zoals inmeine enmeinem) kwam slechts een keer voor.
Een voorbeeld is zinsnede (7): het woord Frøuur ( vrouw') is vrouwelijk, en volgens
het Duitse systeem zouden we daarom seine verwachten. Hier wordt echter sein

gebruikt (volgens het Nederlandse systeem in zijn). Hetzelfde geldtvoor zinsnede
(8) waar we in het Duits deine zouden verwachten.

(7) ja! sein frouw war ook

r6r

(8) maar dann kommt dein mutter/
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Net als bij lidwoorden zijn er geen aanwijzingen dat er in het Cité Duits in het ge-

bruik van bezittelijke voornaamwoorden onderscheid wordt gemaakt naar naam-

vallen en geslacht. Ongeacht de verschillende herkomsttalen in het ouderlijk huis

gebruikten de vier sprekers zonder veel onderscheid de volgende simpele vormen:

de

die

ein

= bepaald lidwoord, enkelvoud

= bepaald lidwoord meervoud & aanwijzend voornaamwoord

= onbepaald lidwoord, enkelvoud

= bezittelijk voornaamwoord, zonder verbuigingmetn

Deze vormen komen niet volledig overeen met hetzii het Nederlandse, het Duitse

of het Maaslandse gebruik. Zo wordt in het bepaald lidwoord in het Nederlands

of Maaslands geen verschil gemaakt in enkelvoud of meervoud: in beide gevallen

wordt de gebruikt. In het Duits is dat wel het geval: voor meervouden wordt altijd

die gebruikt. Het Cité Duits past voor het bepaalde lidwoord enkelvoud de Neder-

landse vorm toe, voor het meervoud de Duitse. Anderzijds volgt het Cité Duits bij

onbepaalde lidwoorden niet het Maaslandse gebruik van naamvals- en geslachts-

variatie.

Werkwoordsvolgorde
De in het Cité Duits gangbare werkwoordsvolgorde is interessant, omdat er hierin

ook een verschil bestaat tussen enerzijds het Nederlands en het Maaslands, en

anderzijds het Duits.ss Het Nederlands staat een variabele werkwoordsvolgorde in

de bijzin roe, zoals in de zinsneden (9a) en 10a), in het Duits is variant (10b) gram-

maticaal onjuist.

(9) a.Nederlands,/Maaslands

b. Duits

wanneerhij iemand

wenn der einen

gezien hrrlt
gesehen høt

(10) a. Nederlands/Maaslands

b. Duits

wanneer hij iemand
*wenn der einen

hetft gezien

hc;t gesehen

S 5 Voor het Maaslands, zie Sjef Barbiers e.a., Syntactic Atlas oJthe Dutch Dialects (SAND) Volurote II (Amster-

dam 2008).
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ij lidwoorden zijn er geen aanwijzingen dat er in het Cité Duits in het ge-

r bezittelijke voornaamwoorden onderscheid wordt gemaakt naar naam-

L geslacht. Ongeacht de verschillende herkomsttalen in het ouderlijk huis

en de vier sprekers zonder veel onderscheid de volgende simpele vormen

= bepaald lidwoord, enkelvoud

= bepaald lidwoord meervoud & aanwijzend voornaamwoord

= onbepaald lidwoord, enkelvoud

= bezittelijk voornaamwoord, zonder verbuiging

rmen komen niet volledig overeen met hetzii het Nederlandse, het Duitse

aaslandse gebruik. Zo wordt in het bepaald lidwoord in het Nederlands

ands geen verschil gemaakt in enkelvoud of meervoud: in beide gevallen

gebruikt. In het Duits is dat wel het geval: voor meervouden wordt altijd

rikt. Het Cité Duits past voor het bepaalde lidwoord enkelvoud de Neder-

orm toe,voor het meervoud de Duitse.Anderzijds volgt het Cité Duits bij

lde lidwoorden niet het Maaslandse gebruikvan naamvals- en geslachts-

lordsvolgorde
t Cité Duits gangbare werkwoordsvolgorde is interessant, omdat er hierin

verschil bestaat tussen enerzijds het Nederlands en het Maaslands, en

ds het Duits.ss Het Nederlands staat een variabele werkwoordsvolgorde in

L toe, zoals in de zinsneden (9a) en 10a), in het Duits is variant (10b) gram-

lonjuist.

a. Nederlands/Maaslands

b. Duits
wanneerhij iemand

wenn der einen

gezien heeft

gesehen hat

a. Nederlands/Maaslands

b. Duits
wanneer hij iemand
*wenn der einen

hrrft gezien

hat gesehen

het Maaslands, zie Sjef Barbiers e.a., Slntøctic Atlds oJthe DutchDialeas (SAND) Volume II (Amster-
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De vier sprekers van het Cité Duits gebruikten 17 keer een werkwoordcombinatie
in deze vorm of een variant daarvan. In 88 procent van de gevallen was hun werk-
woordsvolgorde incorrect volgens de Duitse grammaticale regels, maar correct
volgens de Nederlandse en Maaslandse. Ook daarin lijken de Cité Duits-sprekers
dus een voorkeur te hebben voor het Nederlandse en Maaslandse gebruik. Eerder
onderzoekvan Leonie Cornips in Heerlen liet een veel gevarieerder patroon zien,
met een grotere voorkeurvoor de in het Duits gangbare woordvolgorde dat ook
gangbaar is in het Nederlands, maar ook hetvoorkomen van beide woordvolgor-
des.s6

Conclusie

Cité Duits, de taalvariëteit waarvan wij hier een aantal kenmerken hebben onder-
zocht, kan in meer dan één opzicht'perifeer'worden genoemd. Het werd ontwik-
keld en alleen gesproken in de cité van Eisden-Tuinwijk, gelegen aan de oostrand
van het Belgische mijngebied in de l(empen regen de grens met Nederland. Dat
wil echter niet zeggen dat er geen uitwisseling van arbeid en inwoners plaatsvond
met de buitenwereld. Eisden maakt deel uitvan een transnationale ruimte, zowel
door grensoverschrijdende verbindingen met andere mijnbouwgebieden in de

regio, met name die in Nederland en Luik, als op grorere afstand met die in Duits-
land (met name het Ruhrgebied) en verder weggelegen rekruteringsgebieden voor
mijnwerkers.sT fuist de perifere ligging in België maakten grensoverschrijdende
verbindingen door uitwisseling van arbeid mogelijk en noodzakelijk. Het was
moeilijk in Eisden en omgeving voldoende geschoolde Belgische mi¡nwerkers te
vinden, en de Eisdense mijn was daardoor meer dan andere l(empische mijnen
aftrankelijk van 'import' van arbeid. De qua afkomst gemengde bevolking was een

van voorwaarden voor het ontstaan van het Cité Duits als aparte mijnwerkerstaal.
Nog belangrijker was dat het Cité Duits werd ontwikkeld door een ook in

sociaal opzicht perifere groep sprekers, kinderen van arbeidsmigranten, die voor-
namelijk afkomstig waren uit Oost- en Zuidoost-Europa. De migranten waren
rechtstreeks door de mijn gerekruteerd in hun thuisland, of indirect in Eisden

56 Leonie Cornips,'Empirical syntax:idiolectalvariabiliryintwo-and three-verb clusters in regional
standard Dutch and Dutch dialects', in:4. Dufter, ]. Fleischer en G. Seiler (red), Desuíbíngandmoàeling
variation in gramrøar (Berlin/New York 2009) 203-224.

57 Vgl.Ad I(notte¡'Labour migrants and cross-border commuters. Comparative perspectives on min-
ing labour markets in the Belgian-Dutch-German borderland in the twentieth century', in:Angelika
Westermann (red.), Montanregion aß Sozialregion.Zu gesellschat'tlichen Dinensiol,r uon,Region'in der Montan-
nrivtcrl¡¿Ê lÉIlrcrrm lôI ?ì 1 t(-l (fì
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gearriveerdvia mijngebieden in Duitsland of Noord-Frankrijk. In Eisdenwoon-

den zij samen in de cité die het mijnbedrijf speciaalvoor deze migrantenarbeiders

en hun gezinnen had aangelegd. Zij waren daardoor afgesloten van het bestaande

Eisden-dorp en omgeving, waar de lokale Belgische bevolking woonde, vooral

boeren en landarbeiders. De Tuinwijk voorzag in veel behoeften, zoals moderne

behuizing, sportverenigingen, scholen, maar de nieuwkomers bleven een aparte

gemeenschap, die met wantrouwen werd bejegend, zowel door de gevestigde be-

woners als door Belgische gezagdragers en opinieleiders (met name de katholieke).

Dit versterkte het (gevoel van) isolement, maar bevorderde tevens de onderlinge

band en de binding aan de cité als (woon)plaats.In dat proces van plaatsbepaling

werden de etnische grenzen tussen de verschillende migrantengroepen overschre-

den en grotendeels uitgewist.
Onder deze omstandigheden ontwikkelden jongens van de tweede generatie

migranten in de jaren 1930 en 1940 een manier van spreken bij hun onderlinge

speelcontacten op straat (waarbij meisjes niet werden toegelaten). In de decennia

daarna werd dit spraakgebruik toegespitst en vastgelegd in een 'eigen' taalvarië-

teit met vaste 'regels', die ze Cíté Duits noemden, maar die niets met Duitsland of
Duitsers te maken had. Deze taalvariëteit werd vooral een symbool van het feit

dat ze in de cité thuishoorden. Het werd 'hun taal' in afwijking van het Maaslandse

dialect datwerd gesproken door de dorpsbewoners, maar ookvan de bffìciële'taal
van gezagdragers op school en in de mijn (hetzij Frans, hetzij Vlaams/Nederlands),

en thuis (de moedertaal van de immigranten, en ook standaard Duits). Het Cité

Duits werd gedomineerd door het Duits, de linguafrancavanhun ouders. De mees-

te van de migranten van de eerste generatie hadden enige kennis van het Duits,

omdat zij uit landen kwamen die tot 1918 deel uitmaakten van het Habsburgse rijk
of uit het oosten van het toenmalige Duitsland (nu Polen). Poolse mijnwerkers die

eerst als migranten in het Ruhrgebied hadden gewoond spraken vloeiend Duits.

Hun kinderen leerden Nederlands op school en datwerd hun belangrijkste taal

in de leefomgeving. Cité Duits bleef daardoor ook perifeer in het gebruik: het werd

alleen door mannen en jongens gesproken, het was dus een þenderlect', en belang-

rijke¡ het werd alleen ondergronds door mijnwerkers gebruikt, en was dus ook een

'beroepslect'. Cité Duits is strikt groepsgebonden. Met echtgenoten en familiele-

den, en bij alle openbare gelegenheden, werd en wordt het Nederlands gebruikt

(of het Maaslandse dialect).Als beroeps- en geslachtsgebonden groepstaal werd

Cité Duits niet meer overgedragen toen de mijnen in de jaren 1980 en 1990 sloten.

Waarschijnlijkwerd het al eerder niet meer door jongere mijnwerkers gebruikt,

omdat de etnische samenstelling van het mijnpersoneel al in de jaren 1960 en 1970

drastisch was gewijzigd, eerst door de komst van Italianen, later ook van Turken.
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In tegenstelling tot moderne, zogenaamde 'multi-ethnolecten',s8 is het cité Duits
geen variëteit van een dominante taal in een bepaalde samenleving (in dit geval
zou dat het Nederlands zijn), maar een echte hybride taalvariëteit,waarin ele-
menten van het Duits, het Nederlands en het Maaslandse dialect door elkaar zijn
gemengd. Conform verwachting heeft Duits alslinguafranca in dit proces een
zekere structurele vereenvoudiging ondergaan; beïnvloeding door he tRuhrdeut-
sche taaleigen zoals dat door de Ruhr-Polen werd gesproken kan evenmin worden
uitgesloten. De door ons geanalyseerde spraakfragmenten van onze vier infor-
manten tonen een opmerkelijke homogenireit. Dit betekent dat zij als groep in
de praktijk van de onderlinge communicatie bepaalde kenmerken uit de taalom-
geving van het Nederlands, het Maaslands dialect, en spreekvarianren daarvan
hebben geselecteerd. In deze communicatiepraktijk hebben zij hun manier van
spreken toegespitst en vastgelegd,waardoor zij een aparte taalvariëteit hebben
gecreëerd. omdat de sprekers hun leven lang met elkaar hebben gecommuniceerd
is een in taalkundig opzicht unieke mengtaal ontstaan. De meeste mengtalen zijn
ontstaan in vrijblijvender contactsituaties,waardoor de afzonderlijke talen in een
mix herkenbaar blijven. In het Cité Duits worden stukjes van die talen door elkaar
gehusseld en veranderd.

[Vertaling Ad I(notter]

58 Jacomine Nortier en Bente A. Svendsen (red.) .Lønguage,Youth andldentity inthe2lst Century: Linguistic
Practices Across Urban Spaces (Cambridge 2015); Leonie Cornips en facomine Nortier (red.),'Ethnolects?
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