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9DE STAAT VAN HET LIMBURGS

Subtiele verschillen weerspiegelen taal-

politieke opvattingen over het Limburgs 

Leonie Cornips en Roeland van Hout

Sinds 6 november is er een Convenant inzake de Neder-

landse erkenning van de Limburgse taal, getekend in Venlo 

door de minister van Binnenlandse Zaken en de provincie 

Limburg. De titel van dit Limburgse convenant wijkt af van 

het convenant voor het Nedersaksisch waarboven de Ne-

derlandse erkenning van de regionale Nedersaksische taal 

prijkt. Het woord regionaal is in het Convenant voor het 

Limburgs weggelaten. Dat verschil lijkt misschien subtiel, 

maar door het weglaten van regionaal klinkt de Limburgse 

taal een stuk sterker en zelfstandiger. In het eerste deel van 

deze bijdrage zullen we uitleggen hoe subtiele verschillen 

in omschrijvingen en benamingen van een taalvariëteit ge-

koppeld zijn aan taalpolitieke opvattingen. De terminologi-

sche verwarring is groot en dat is vooral een gevolg van de 

onwelwillendheid om het Limburgs in Nederland als een 

erkende taal te beschouwen. In het tweede deel bespreken 

we tevens de cijfers van de taalpeiling voor het Limburgs 

als uitgevoerd in de Staat van het Nederlands.
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Het beleid over en de zorg voor het Nederlands is ondergebracht bij de Ne-
derlandse Taalunie. De Nederlandse Taalunie is de transnationale beleids- en 
kennisorganisatie die Vlaanderen en Nederland verbindt ten behoeve van de 
Nederlandse standaardtaal. Wat verstaat de Taalunie onder het Nederlands? Het 
antwoord is:

Nr. 64467
27 november

2019

Convenant inzake de Nederlandse erkenning van de Limburgse taal

Partijen,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelende in de hoedanigheid van 
bestuursorgaan, hierna te noemen: de Minister;

en

Provincie Limburg, gevestigd te 6229 GA Maastricht, Limburglaan 10, te dezen rechtsgeldig vertegen-
woordigd door haar gedeputeerde G.P.J. Koopmans, handelend ter uitvoering van het besluit van 
Gedeputeerde Staten d.d. 29 oktober 2019, hierna te noemen: ‘Provincie’

hierna gezamenlijk te noemen: partijen;

Overwegende dat:
• Op 19 maart 1997 is het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden van de 

Raad van Europa voor Nederland in werking is getreden, hierna te noemen: ‘Het handvest’;
• het Limburgs is erkend als zelfstandige regionale taal onder deel II van het Handvest. Hiermee 

erkent de regering de Limburgse taal als een verrijking voor het Nederlands cultureel erfgoed.
• partijen het wenselijk achten om binnen Nederland expliciet uitdrukking te geven aan een 

gemeenschappelijke visie vanuit de overheid op de waarde en positie van het Limburgs;
• partijen het belangrijk vinden om gezamenlijk de wenselijkheid van het volwaardig bestaan van 

het Limburgs als regionale taal in levend gebruik, in gesproken zowel als in geschreven vorm te 
onderschrijven teneinde het gebruik te stimuleren;

• het Limburgs als regionale taal van wezenlijk belang is voor de beleving en het uitdragen van de 
Limburgse cultuur en identiteit en dat de Limburgse taal alle domeinen van het dagelijks leven in 
Limburg raakt

• de Provincie Limburg met betrekking tot het ontwikkelen van het Limburgse taalbeleid hierbij een 
voortrekkersrol heeft, waarbij de provincie zelf bepaalt waar op passende wijze aandacht gegeven 
kan worden aan de bescherming van het Limburgs, en dat de minister daar waar mogelijk een 
complementaire rol vervult;

• Limburgs als voertaal in de kinderopvang, naast het Nederlands, al is toegestaan conform artikel 
55 lid 1 van de wet kinderopvang;

• Limburgs als voertaal naast het Nederlands is toegestaan in het primair onderwijs, conform artikel 
9 lid 13 wet op het primair onderwijs;

• gelet de Wet op het voortgezet onderwijs het Limburgs in het voortgezet onderwijs in aanvulling 
op de verplichte lesstof, vakken en andere programmaonderdelen kan worden aangeboden.1

Spreken het volgende af:

Artikel 1 

1. De Minister erkent de Limburgse taal als een wezenlijke, volwaardige en zelfstandige regionale taal 
in Nederland.

Artikel 2 

1. Partijen spannen zich, voor zover dat in hun vermogen ligt, in en werken samen om het Limburgs 
als regionale taal in Nederland te behouden, het gebruik te bevorderen en de positie van het 
Limburgs te stimuleren, zonder de totstandkoming van nieuwe Wet- en regelgeving.

2. De in het eerste lid bedoelde inspanningen en samenwerking worden binnen een jaar na sluiten 
van het convenant, in consensus, nader uitgewerkt in procesafspraken over onder andere elkaar 
actief informeren, communicatie en inhoudelijke afspraken. Deze afspraken moeten passend zijn in 
de gegeven landelijke, regionale en lokale context en de nationale erkenning onderschrijven. De 
provincie neemt het initiatief en organiseert het maken van deze afspraken.

3. Partijen dragen gezamenlijk zorg voor de in het tweede lid bedoelde afspraken.

1 Zie ook artikel 26b, zevende lid, onderdeel d en artikel 26c, zesde lid, onderdeel .d van het Inrichtingsbesluit WVO

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

1 Staatscourant 2019 nr. 64467 27 november 2019

Staatscourant 27 november 2019 met de tekst van het Convenant.
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De Taalunie hanteert het Nederlands als paraplubegrip waaronder alle variëteiten 
van onze taal vallen. Dit kunnen variëteiten binnen het Standaardnederlands zijn, 
maar ook tussentalige vormen, sociolecten en dialecten bijvoorbeeld.1 

Streektaal komt in het rijtje tussentalige vormen, sociolecten en dialecten niet 
voor. In het verleden was de Taalunie verlegen met de erkenning van het Ne-
dersaksisch en Limburgs en vond die erkenning ongewenst. Immers, de Ne-
derlandse maar niet de Vlaamse overheid heeft in 1997 het Limburgs erkend 
onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden van de 
Raad van Europa. Oostendorp (2019) legt uit hoe de Taalunie streektaal zoda-
nig heeft gedefinieerd dat nieuwe erkenningen niet meer mogelijk waren om 
herhaling te voorkomen voor bijvoorbeeld het Brabants en het Zeeuws. Voor 
het Bildts is in 2016 nog een poging gedaan een erkenning als streektaal te 
krijgen, maar het kreeg het deksel op z’n neus. In het advies van de Taalunie 
staat de volgende passage:2

Het Bildts, Amelands en Stadsfries onderscheiden zich als gemengde variëteiten 
van andere Nederlandse en Friese dialecten, maar dat maakt ze nog geen andere 
talen dan het Nederlands en het Fries. Het Europees Handvest heeft tot doelstelling 
bestaande cultuurtalen te beschermen, niet meer streektalen tot aparte cultuurtalen 
te verheffen. Gemengde variëteiten hoeven geen eigen paraplu’s te krijgen als ze 
onder de gezamenlijke paraplu’s van bestaande cultuurtalen kunnen schuilen. Het 
spreekt voor zich dat voor die talen hierin dan ook een opdracht ligt. In het geval van 
het Bildts is dat dus voor het Nederlands en het Fries.

Dit advies gebruikt de volgende vijf termen: dialect, cultuurtaal,3 paraplu,4 
streektaal en gemengde variëteit. Van Oostendorp (2019) concludeert dat er 
voor de bovenstaande wetenschappelijk aandoende argumentatie geen weten-
schappelijke basis is. Het zijn politieke overwegingen die de doorslag geven of 
iets een dialect, streektaal, een gemengde variëteit, een cultuurtaal dan wel een 
paraplu is (net zoals Nederlands).
In februari 2019 verscheen het rapport van de Adviescommissie Taalvariatie en 
Taalvariatiebeleid van de Nederlandse Taalunie. In deze tekst staat het volgende 
over de erkende regionale talen zoals het Limburgs:

Wel wil de Taalunie beleid maken voor alle dialecten en dialectgroepen in het 
Nederlandse taalgebied, onafhankelijk van de vraag of ze formeel (ook) deel 
uitmaken van een regionale taal die beschermd is onder het Europees Hand-
vest. Met andere woorden, de verantwoordelijkheid voor het beleid voor de regionale 
talen als aparte talen (Fries, Nedersaksisch en Limburgs) ligt bij de Nederlandse 
overheid en de betreffende provincies zelf; het gaat dan om meertaligheidsbeleid, 
niet om taalvariatiebeleid. De Taalunie op haar beurt wil beleid voeren voor alle 
dialecten die onderdeel zijn van het dialectcontinuüm in het Nederlandse taalgebied. 
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Die bestrijken voor Vlaanderen en Nederland het hele gebied van de zuidwestelijke 
West-Vlaamse (en bij uitbreiding de Frans-Vlaamse) dialecten tot de noordoostelijke 
Nedersaksische dialecten. 

In datzelfde rapport komen de begrippen streektaal (dat is nu consequent re-
gionale taal overeenkomstig het Handvest) en cultuurtaal niet meer voor en 
het paraplubegrip staat alleen in de inleiding. Belangrijk in dit advies is dat de 
Nederlandse Taalunie een onderscheid maakt tussen variatie in het Nederlands 
(Nederlands als paraplu) en meertaligheid (de erkende regionale talen zijn aparte 
talen). Het onderscheid wordt pragmatisch gemaakt: het Europees Handvest 
heeft in Nederland regionale talen erkend, de Taalunie adviseert over alles wat 
niet onder het Fries, Limburgs en Nedersaksisch valt. Nu wordt het wel heel 
verwarrend: de Taalunie voert geen beleid over het Limburgs dat een verzamel-
naam is voor alle dialecten en sociolecten in Limburg maar wel over dialecten 
en sociolecten in Limburg want die vallen onder het inclusieve paraplubegrip. 
Deze splitsing in meertaligheid en taalvariatie is niet helder. Iemand die Maas-
trichts spreekt valt voor de Taalunie onder het paraplubegrip van het Neder-
lands en is eentalig, iemand die Limburgs spreekt (waar het Maastrichts onder 
valt) is tweetalig volgens het Handvest en de Taalunie. Het paraplubegrip dat 
de Taalunie hanteert heeft het effect dat dialectsprekers van het Katwijks en 
Maastrichts officieel Nederlands spreken ook al zullen zij in dit dialect geen 
enkel mondeling examen Nederlands kunnen behalen. 

Het wordt nog lastiger, ook al omdat er een categorie niet-erkende regionale talen 
bestaat. Die categorie komt aan bod in Bennis en Boef (2019), beide werkzaam 
bij de Taalunie. De erkenning van streektalen (ze spreken in hun artikel toch 
nog van streektalen in plaats van regionale talen):

heeft tot de huidige situatie geleid: in Nederland zijn er officieel erkende regionale 
talen (Fries, Nedersaksisch en Limburgs) en niet-erkende regionale talen (zoals 
Zeeuws en Brabants), en in Vlaanderen zijn er geen officiële erkende regionale talen.

Daar wordt afkeurend aan toegevoegd dat de officiële erkenning van taalvari-
eteiten als regionale talen zoals het Limburgs gepaard gaat met een devaluatie 
van niet-erkende taalvariëteiten als het Brabants. Dat is een taalpolitieke afwe-
ging. De erkenning van het Fries als officiële rijkstaal devalueert immers ook 
het Limburgs en Nedersaksisch als erkende regionale talen. 

We hebben de nuances en de veranderingen in de opvattingen van de Taalunie 
proberen samen te vatten in het onderstaande overzicht. Het maakt duidelijk dat 
de Taalunie de ideologie van de Nederlandse standaardtaal vertegenwoordigt.
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Opvattingen 
Taalunie

Voor 2018 Na 2018 Toelichting

Benaming Streektalen Regionale talen Juridisch correcte 
aanpassing in de 
benaming

Rechtmatigheid Limburgs en 
Nedersaksisch 
ten onrechte 
erkend

Andere regionale 
talen ten onrechte 
niet erkend

De Taalunie adviseert 
negatief over de 
erkenning van het 
Zeeuws en het Bildts 

Fries Erkenning Fries 
is vanzelfsprekend 
en rechtmatig 

Buiten de orde Het Fries is wetmatig 
erkend

Paraplubegrip 
(nadruk op 
inclusiviteit)

Voor het hele 
Nederlandse 
taalgebied

Alle variëteiten 
(incl. dialecten, 
sociolecten) in het 
hele Nederlandse 
taalgebied. 
Een dialectspreker 
is eentalig. 

Dialecten vallen onder 
het taalvariatiebeleid, 
ook dialecten in 
Limburg

Limburgs Erkenning is 
onrechtmatig

Erkenning is een 
feit. 
Spreker Limburgs 
is tweetalig

Limburgs valt niet 
onder de Taalunie ook 
al zijn regionale talen 
als het Limburgs 
formeel omschreven 
als de som van hun 
dialecten

Tabel 1: Overzicht van de opvattingen van de Taalunie en haar benamingen voor taalvariëteiten.

De staat van het Nederlands
In 2017 verscheen de eerste rapportage (de nulmeting) over de Staat van het 
Nederlands, een onderzoek van de Nederlandse Taalunie om de taalkeuze in Ne-
derland in kaart te brengen en dan met name de taalkeuze tussen Nederlands en 
Engels in Nederland en Nederlands en Frans in Vlaanderen. Dat veroorzaakte 
enig tumult onder de gebruikers van de erkende regionale talen, omdat in het 
onderzoek de regionale talen niet aan bod kwamen. Sterker nog, Limburgs of 
Nedersaksisch in de antwoorden werden als Nederlands gerekend. In de tweede 
peiling is dat aangepast, dat wil zeggen dat er meer ruimte is geboden aan “vari-
eteiten van het Nederlands die afwijken van de standaardnorm, zoals dialect en 
regionale taal” (pagina 11 van het onderzoeksrapport). Opvallend is het gebruik 
van de nogal ideologische getinte standaardnorm in combinatie met de term 
afwijken in plaats van de neutralere aanduidingen Standaardnederlands en 
verschillen. 
Het is de vraag of een grootschalige online enquête, in te vullen op vrijwillige 
basis, het juiste instrument is om taalpeilingen te verrichten, maar dat aspect 
laten we hier buiten beschouwing. Op pagina 10 van het rapport wordt uitge-
legd dat het Nederlands een paraplubegrip is, maar nieuw is dat nu ook 
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expliciet de regionale taal daaronder valt, maar dan weer niet het Fries 
omdat dit een offi ciële rijkstaal is. Dialecten en regionale talen worden bij elkaar 
geschoven, ook in de antwoorden die de respondenten (panelleden) kunnen 
geven. Daarmee is het fi jnzinnige onderscheid uit het taalvariatierapport tussen 
meertaligheid en taalvariatie van tafel. Het gebruik van de term streektaal is nu 
helemaal van tafel. De benaming streektaal komt slecht twee keer aan bod. Het 
betreft pagina 11 waar het gaat “over de mate van dialect- streektaalgebruik in 
de verschillende regio’s van Nederland en België”, waar de aanduiding streektaal 
gekozen lijkt om elke associatie tussen regionale taal en Vlaanderen te vermijden. 

Op pagina 196 krijgen de Friezen en de status van het Fries er misschien onbe-
doeld van langs als het gaat om de achteruitgang in het gebruik van het Engels 
in de sociale media vergeleken met de vorige taalpeiling: Een mogelijke verklaring 
zou het grotere aandeel in de enquête van panelleden met sympathie voor de streektaal (met 
name Friezen en Limburgers) kunnen zijn. 

De cijfers van de taalpeiling maken het namelijk mogelijk om een vergelijking 
te trekken tussen de drie regionale talen van Nederland: het Fries, het Limburgs 
en het Nedersaksisch. Door de samenvoeging van het Fries met talen en de 
regionale talen met de dialecten is een vergelijking met het Fries niet direct te 
maken. Het percentage Friezen dat zegt Fries dagelijks te gebruiken is 59.5%. 
Dat is zo niet aan de Limburgers gevraagd, maar in ieder geval spreekt 61.4% in 
Nederland een dialect dat onder Limburgs valt met de ouders en dat betekent dat 
het Limburgs hoger scoort dan het Fries. Zoals in onderstaande tabellen te zien 
is, scoort Limburgs het hoogst van de regionale talen/dialecten. Het Limburgs is 
veruit de sterkste regionale taal, ook als niet-erkende regionale talen en/of dia-
lecten worden meegeteld (dat wordt in de onderstaande tabellen als Nederlands 
gemiddelde aangeduid). 

De Staat van het Nederlands, publieksrapport 2019.
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 Met vrienden Met buren In de supermarkt 

Limburgs 52,5 % 46,2 % 39,9 % 

Nedersaksisch 29,2 % 19,8 % 13,5 % 

Nederlands 
gemiddelde 

11,6 % 9,3 % 7,4 % 

Met ouders Met partner Met kinderen 

Limburgs 61,4 % 41,2 % 29,1 % 

Nedersaksisch 44,8 % 17,7 % 9,3 % 

Nederlands 
gemiddelde 

12,4 % 8,5 % 4,4 % 

Tabel 2: Gebruik van het Limburgs in verschillende domeinen in vergelijk met het Nedersaksisch 
en het Nederlands gemiddelde.

Vitale cijfers voor de Limburgse taal, maar er moet zeker iets gebeuren met de 
intergenerationele overdracht omdat de lijn tussen kinderen met hun ouders 
(61,4%), ouders die onderling Limburgs spreken (41,2%) en ouders die Limburgs 
met de kinderen spreken (29,1%) te sterk daalt. De Limburgse cijfers zijn ver-
der nog opmerkelijk hoog voor het gebruik buitenshuis: 27,2% met de huisarts, 
35,4% op de markt, 38,6% in de supermarkt en 39,2% in het ziekenhuis. 

Het Limburgs als taalcultuur
Het positieve beeld van het Limburgs wordt nog eens onderschreven door ge-
bruiksgegevens op Twitter. Er wordt meer in het Limburgs getwitterd dan in het 
Fries (Jongbloed-Faber e.a. 2017, Nguyen e.a. 2015). Het is zelfs zo dat op grond 
van twittergegevens dialectgrenzen in Limburg getraceerd kunnen worden (van 
Halteren e.a. 2018). 
De opvallende positie van het Limburgs is eerder al eens bevestigd door de pei-
ling die het provinciale nieuwsblad De Limburger in 2016 door het onderzoeks-
bureau Flycatcher liet uitvoeren. Het ging om een representatieve steekproef van 
1.078 Limburgers: 66 procent liet weten dat zij het zeer eens en 30 procent dat 
zij het eens waren met de stelling dat het spreken van dialect kenmerkend is 
voor een Limburgse identiteit (samen 96 procent). In aflopende percenta-
ges gold dit ook voor:

•	 het vieren van carnaval (96%: 64% zeer mee eens en 32% mee eens),
•	 het eten van vlaaj (96%: 62% zeer mee eens en 34% mee eens), 
•	 de schutterij (88%: 50% zeer mee eens en 38% mee eens), 
•	 het landschap (88%: 40% zeer mee eens en 48% mee eens), 
•	 harmonie en fanfare (80%: 29% zeer mee eens en 51% mee eens), 
•	 Rowwen Hèze (80%: 40% zeer mee eens en 40% mee eens), 
•	 bourgondische leefstijl; 78%: 29% zeer mee eens en 49% mee eens),
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•	 Carboon (54%: 25% zeer mee eens en 29% eens), 
•	 saamhorigheid (51%: 15% zeer mee eens en 36% mee eens), en 
•	 het katholicisme (50%: 12% zeer mee eens en 38% mee eens).

Het Limburgs is cruciaal in de constructie van regionale en culturele identiteiten 
in Limburg, maar er is werk aan de winkel om deze taal ook te behouden voor 
gebruik in theater, musicals, (pop)songs, literatuur en rap. Het convenant zet in 
op een versterkte positie van het Limburgs in de kinderopvang en in het onder-
wijs. Een taal is blijft vitaal door het gebruik ervan, juist ook in de kennis- en 
cultuuroverdracht van de oudere naar jongere generaties.

Nawoord
Een belangrijke conclusie is dat het opnemen van het Limburgs in de taalpeiling 
tot hoge cijfers voor het Limburgs heeft geleid. In die taalpeiling is het evenwel 
moeilijk om nu precies te scheiden wat nu antwoorden zijn over dialecten en 
over de regionale talen, waartoe het Fries dan weer niet gerekend wordt. Het is 
beter dat de provincie het heft zelf in handen neemt en periodiek een onderzoek 
naar het gebruik van het Limburgs laat uitvoeren dat sowieso gebruikt maakt van 
een representatieve steekproef, als instrument in haar eigen taalbeleid.
Verder zouden we af moeten van onduidelijke begrippen en zogenaamd neu-
trale onderscheidingen in de discussie over de taalvariatie en meertaligheid in 
het Nederlandse taalgebied. We mogen verwachten van overheidsinstanties als 
de Nederlandse Taalunie dat zij in een rapport als de Staat van het Nederlands en 
tussen rapporten consistent is hoe regionale talen als het Limburgs te benoemen 
volgens de erkenning van het Europees Handvest. Het zou al helpen als de ge-
bruikte terminologie beter afgewogen wordt tegen de achtergrond van discussies 
die internationaal gevoerd zijn en worden over kleine talen en bedreigde talen. 
Uiteraard speelt ideologie een rol, maar die dienen we zo expliciet mogelijk te 
erkennen en te benoemen. Het in 2018 verschenen KNAW rapport Talen voor 
Nederland is hiervoor een lichtend voorbeeld. Op pagina 30-31 staat: 

Nederland kent anno 2017 naast de migrantentalen een groot aantal aan het Neder-
lands verwante taalvarianten, waarvan sommige aanzienlijk afwijken van het Neder-
lands zoals dat op school wordt onderwezen. Enkele van deze dialecten hebben een 
officiële status als ‘streektaal’; het Fries is als enige officieel erkend als minderheidstaal. 
(…). Sinds enkele decennia worden minderheids- en streektalen ook in meer of mindere 
mate beschermd door nationale en internationale afspraken, convenanten en verdragen. 
Datzelfde geldt voor Papiamento op Aruba, Bonaire en Curaçao, Caribisch Engels op 
de Bovenwindse Eilanden, en voor de niet-territoriale talen Sinti, Romani en Jiddisch 
in Nederland. In de meeste gevallen ligt de verantwoordelijkheid voor bescherming van 
de streektalen bij de provincies. Het sturende document hierbij is het European Charter 
for Regional or Minority Languages (ECRML 1992), door Nederland geratificeerd in 
1996 en in werking getreden in 1998. Dit handvest onderscheidt streektalen nadruk-
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kelijk van migrantentalen en voorziet in een lichte of zwaardere vorm van bescherming. 
In het eerste geval wordt de taal gevrijwaard van discriminatie of ontmoedigingsbeleid, 
in het tweede wordt het gebruik van de taal ondersteund en aangemoedigd. Van de als 
streektaal erkende Nederlandse dialecten genieten het Limburgs en het Nedersaksisch 
de lichte bescherming, het Fries de zwaardere vorm. In Nederland wordt dus alleen 
het Fries actief door de nationale overheid ondersteund. (…) Bij een aantal provincies 
zijn streektaalfunctionarissen werkzaam die dialecten en streektalen ondersteunen. In 
EU-verband is er veel discussie over het verschil in status tussen de migrantentalen (niet 
erkend) en de oorspronkelijke regionale minderheidstalen (erkend). Tegelijkertijd heeft 
de aanwezigheid van sprekers van veel andere talen bijgedragen aan het meertalige 
profiel van de verschillende Europese landen, en daarmee ook aan het zelfbewustzijn 
van de sprekers van de streektalen.

Het rapport gebruikt consequent de term streektaal voor het Limburgs, wijst erop 
dat Limburgs als streektaal bestaat uit de som van dialecten gesproken in Lim-
burg en erkent dat regionale talen deel uitmaken van de dagelijkse meertalige 
samenleving.



124

ve
ld

ek
e 

li
m

bu
rg

 ja
ar

bo
ek

 2
01

9

Bibliografie

Bennis, H. & E. Boef (2019), De taalunie, taalbeleid en streektalen. In: V. De Tier, A. Ghyselen & T. van 

de Wijngaard (red.), De wondere wereld van de streektaalgrenzen. Leiden: Stichting Nederlandse Dialecten, 

77-84. 

Halteren, H. van, R. van Hout & R. Roumans, R. (2018), Tweet geography. Tweet Based Mapping of 

Dialect Features in Dutch Limburg. Computational Linguistics in the Netherlands Journal, 8, 138-162.

Jongbloed-Faber, L., J. de Loo & L. Cornips (2017), Regional languages on Twitter: a comparative study 

between Frisian and Limburgish. Dutch Journal of Applied Linguistics 6 (2), 174–196.

KNAW 2018, Talen voor Nederland, Amsterdam, KNAW.

Nguyen, D., D. Trieschnigg & L. Cornips (2015), Audience and the use of minority languages on Twitter. 

Proceedings of the Ninth AAAI International Conference on Web and Social Media (ICWSM-2015), 666-669.

Oostendorp, M. van (2019), Taalwetenschap en streektaalbeleid. De casus Europees Handvest voor Re-

gionale Talen of Talen van Minderheden. In: V. De Tier, A. Ghyselen & T. van de Wijngaard (red.), De 

wondere wereld van de streektaalgrenzen. Leiden: Stichting Nederlandse Dialecten, 85-91. 

Nederlandse Taalunie (2019), Staat van het Nederlands. Onderzoeksrapport 2019. Over de taalkeuzes van Su-

rinamers in het dagelijks leven en meer over die van Nederlanders en Vlamingen. Amsterdam: Meertens Instituut.

Noten

1 Zie http://taalunieversum.org/inhoud/variatie-het-nederlands-en-andere-talen (geraad-

pleegd op 15 november 2019).

2 Zie: https://www.neerlandistiek.nl/2018/07/taalwetenschap-en-streektaalbeleid/ (geraad-

pleegd op 15 november 2019).

3 Het begrip cultuurtaal heeft een hoofdrol gespeeld in de discussie van bijna vijftig jaar geleden 

over de afbakening van de Nederlandse dialecten. Zie Goossens (1972: 23) die vaststelt dat 

een afbakening op taalkundige gronden niet mogelijk is. Het begrip cultuurtaal (Kultursprache) 

heeft een ook een hoofdrol gespeelt in de Duitse literatuur over de afbakening van standaard-

talen en dialecten.

4 Dit begrip is moeilijk te vertalen naar de internationale literatuur. Het dichtstbij komt het 

Duitse begrip Dachsprache. 




