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E
Taalmenging

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.

Een lezer schrijft me dat hij
in Lemiers (gemeente
Vaals) tijdens het voetbal-
len dialect hoort met
Engelse woorden erin:

‘D’r kiepper hat sjtres, d’r boj sjteet
nevver d’r joolpoal.’ We kijken er
niet meer van op dat het Engels in
het Nederlands voorkomt, maar wel
als het zich mengt met het dialect. In
ons denken horen talen thuis in ver-
schillende hokjes. In die hokjes blij-
ven kleine, lokale talen afgescheiden
van grote wereldtalen. Volgens die
gedachte leunt een dialecthokje wel
tegen het hokje Nederlands, maar
niet tegen het hokje Engels.niet tegen het hokje

In Limburg valt
nauwelijks meer
op dat het Neder-
lands zich met het
dialect vervlecht.
Zo’n vervlechting
kan inhouden dat
een spreker iets in
het dialect vraagt
‘head ut unne
vrund?’ en de luiste-
raar vervolgens in
het Nederlands rea-
geert: ‘ja ze heeft al
een vriend.’ Of het
dialect en Neder-
lands vermengen
zich: ‘vrund’ wordt
‘vriend’ in ‘dus ze
head al n vriend,
mer dat zead niks’.
Dat mengen levert
overpeinzingen op.
Zo schrijft een leze-Zo schrijft een leze-
res: ‘Ons dialect is een zootje. Ook ik
spreek geen zuiver dialect meer. Mijn
man van het ene dorp, ik uit het an-
dere dorp. Daar vind je zoveel ver-
schillen tussen. Als er dan kinderen
komen en iedere ouder spreekt zijn
eigen taaltje, dan heb je soms al zo-
iets als een Babylonische spraakver-
warring. Wat doe je dan: je gooit er
automatisch een paar Nederlandse
woorden tussen. En dan is het
kwaad geschied. Je blijft zo praten.’

De muren van die taalhokjes
blijken dus in de praktijk heel snel
om te vallen. Of we willen of niet.
Maar alles zo houden als het vroeger
was, is als water met een vergiet van-
gen. We zetten - al dan niet bewust -
de wijze waarop we spreken in om
grenzen tussen ‘wij’ en ‘zij’ te trek-
ken. Maar onze omgeving verandert
voortdurend en daarmee ook die
grenzen en hoe we spreken. Het dia-
lect en het Nederlands van nu zijn
niet langer die van toen. Ook de Grie-
ken schreven al dat de taal van de
jeugd niet meer hetzelfde was. De
jongeren van nu zullen later als oude-
ren ook op hun beurt weer constate-
ren dat jongeren anders dan zij spre-
ken.

Mensen beïnvloeden elkaar
voortdurend en ook de talen die we
spreken. En Limburg is natuurlijk
veel meertaliger dan vaak zichtbaar is
(of gemaakt wordt). Daaruit blijkt
dat het dialecthokje toch midden tus-
sen andere talen staat en dat de mu-
ren poreus zijn. Natuurlijk zijn er
veel meer mensen in Limburg meer-
talig in andere talen dan het Neder-
lands en dialect, maar dat realiseren
we ons niet zo goed. Begin 2000
heeft taalkundige Guus Extra een on-
derzoek verricht in dertien gemeen-
ten in heel Nederland waaronder
drie in Limburg. Daaruit bleek dat
een derde van de leerlingen op de ba-leerlingen op de ba-

sisschool en van
het voortgezet on-
derwijs thuis een
andere taal spreekt
dan het Neder-
lands. De talen die
de meeste leerlin-
gen spreken, zijn:
Turks, Arabisch,
Berbers, Engels,
Hindu(stani), Pa-
piamentu, Frans,
Duits, Sranan Ton-
go, Spaans, Chi-
nees, Koerdisch,
Somalisch, Itali-
aans en Moluks/
Maleis. In Maas-
tricht concentreer-
de het onderzoek
zich onder ruim
zevenduizend leer-
lingen aan de basis-
school en voortge-school en voortge-

zet onderwijs. Daaruit blijkt dat deze
leerlingen thuis naast het Maas-
trichts, ook Italiaans, Moluks/Maleis,
Spaans, Arabisch, Turks en nog een
handjevol talen spreken.

In Venlo is een tijdje een vrien-
dengroepje gevolgd in hoe zij spre-
ken. Een van hen heeft een Pakistaan-
se vader en een Limburgse moeder.
Hij spreekt zoveel mogelijk dialect.
Hij spreekt dialect tegen zijn vriend
die Turkse ouders heeft en geen dia-
lect spreekt maar wel Turks en Neder-
lands. Toch blijkt de vader van deze
vriend wel dialect naast het Turks te
gebruiken (in tegenstelling dus tot
zijn zoon). Dit is een klein voorbeeld
van meertalig Limburg dat onmisken-
baar aanwezig is in het leven van alle-
dag. Het dialect mengt zich net als
het Nederlands met wereldtalen en
verre talen en dat levert vanuit het
perspectief van vroeger onverwachte
combinaties op. In de beginzin van
deze column is het Engels nauwelijks
meer te herkennen. Gelukkig maar,
want mens noch taal kunnen als kas-
plantjes overleven. Zij floreren juist
in interactie met anderen: ‘You’re
welcome es ger in de buurt zeentj.’
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