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Taalverschuiving

taalcultuur
Leonie Cornips (1960, Heerlen), bijzonder hoogleraar
Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht, doet
onderzoek naar de relatie tussen de gesproken talen en
dialecten in Limburg en de identiteit die eraan ontleend wordt.
Hier doet ze tweewekelijks persoonlijk verslag van haar
zoektocht.

Het kan u nauwelijks ont-
gaan zijn dat er onlangs
twee fraai vormgegeven
boeken over de geschiede-

nis van de mijnwerkers in Zuid-Lim-
burg verschenen zijn. Ad Knotter re-
digeerde de wetenschappelijke uitga-
ve Mijnwerkers in Limburg. Een sociale
geschiedenis en Wiel Kusters publi-
ceerde In en onder het dorp. Mijnwer-
kersleven in Limburg. Kusters, ko-
mend uit een gezin van mijnwerkers,
vertelt over de veranderingen in het
mijnbedrijf die de mijnwerkers di-
rect aangingen, onder welke omstan-
digheden zij hun werkzaamheden
ondergronds moes-
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ondergronds moes-
ten uitoefenen en
vooral hoe. Bijzon-
der is dat hij deze
geschiedenis met
die van zijn eigen
familie vervlecht.
Dit boek brengt -
veertig jaar na slui-
ting van de mijnen
- de mijnwerker
glansrijk tot leven,
niet alleen door de
toepasselijke foto’s,
gedichten en proza-
fragmenten van de
auteur zelf, maar
ook door woorden
als boettere, roetsj
en sjravele. De mijn-
werker krijgt geur,
kleur, smaak en
diepte door zijn be-diepte door zijn be-
schrijvingen over de hitte, tocht, het
lawaai, duister, stof, de silicose, stank
en de kwellende dorst na de sjiech.
Onvermijdelijk dringen eigen herin-
neringen zich op bij het lezen. Als
klein kind huppelend naar de lagere
school door de Amsterdamstraat,
waar mijnwerkers met hun pungels
zich soms verzamelden. Op het
schoolplein vol verwondering kijken
naar die gitzwart-witglanzende steen-
koolbrokken met afdrukken van va-
rens van zoveel miljoenen jaren gele-
den die mijn klasgenootjes als trofee-
ën uit hun broekzakken toverden.
De vertrouwde silhouetten van lange
Jan en Lies wanneer ik uit mijn slaap-
kamerraam keek. De mijnen hebben
niet alleen ingrijpende sporen achter-
gelaten in het landschap onder- en
bovengronds maar ook in het taal-
landschap. Als geen andere ‘vlek’ in
Nederland heeft Heerlen een im-
mens snelle stedelijke ontwikkeling
ondergaan met een explosieve toena-
me van anderstaligen. In 1899 telde
Heerlen 6.000 en in 1928 al 33.000 in-
woners, van wie de helft van elders
afkomstig was. Die nieuwkomers
spraken onder meer het Nederlands
uit de Randstad (de hogere beamb-
ten), dialecten van elders in Limburg
en uit het noordoosten van Neder-

land, Duits, Frans en Sloveens. Zij
zorgden via een ingewikkeld samen-
spel van sociale en functionele ver-
houdingen voor een razendsnel pro-
ces van taalverschuiving, waarin het
Nederlands al snel het dialect in Heer-
len verdrong. De geboren en getogen
Heerlenaren spraken in 1899 nog vrij-
wel allemaal hun eigen dialect en het
Nederlands was onbekend en onbe-
mind. Maar in 1920 was dit dialect al
uit de Heerlense raadszaal verbannen
en in 1952 signaleerde de dialectoloog
Kats dat het dialect volledig uit het
openbare leven in Heerlen verdwe-
nen was. Nu is dat weer anders.

Nieuwkomers in
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Nieuwkomers in
de omringende
dorpen leerden
wel dialect, ook
tot laat in de vori-
ge eeuw. Een voor-
beeld hiervan trof
ik aan toen ik be-
gin jaren tachtig
als vrijwilligster bij-
les Nederlands gaf
aan de toen nog
geheten gastarbei-
ders, voornamelijk
Marokkanen in
een buurthuis in
Amsterdam-West.
Dat vonden de
Amsterdamse vrij-
willigers wel grap-
pig. Ze konden me
nauwelijks ver-
staan maar zo ie-staan maar zo ie-

mand gaf wel bijles Nederlands. Tij-
dens een les kwam een vrijwilligster
mij halen, omdat er een Marokkaan
in haar groep was die in ongeveer
hetzelfde onduidelijke taaltje zong
als ik. Deze meneer was een voorma-
lig mijnwerker, werkzaam in de Julia,
sprekend in het onvervalst Egelze. In
Amsterdam moest hij, helaas, weer
helemaal opnieuw beginnen met taal-
lessen. Het is te hopen dat we al het
literaire werk over de mijn en mijn-
werkers op termijn kunnen digitalise-
ren om het een permanente plek te
geven binnen het ‘Limburg’-portaal
van de Digitale Bibliotheek voor de
Nederlandse Letteren (DBNL:
http://www.dbnl.org/). Dit portaal
maakt de rijke letterkundige geschie-
denis van Limburg zichtbaar en laat
zien dat de letterkunde van dit ge-
west meer is dan alleen maar een pro-
vinciale toevoeging aan het grotere
nationale geheel. Op 31 januari wordt
het DBNL Limburg-portaal feestelijk
geopend in het gouvernement. Na
opening is deze literatuur voor u toe-
gankelijk via de computer. En ik mag
u van harte uitnodigen om, na in-
schrijving, erbij aanwezig te zijn.
Daarvoor kunt u zich tot aanstaande
dinsdag aanmelden op: www.hklim-
burg.nl/limburg-portaal.
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