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O
Aap, roos, zeef

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.

Op school toverde ik letters
uit een roodbruine bake-
lieten doos die ik op ri-
chels van de deksel tot

woorden combineerde. Na gebruik
moesten we die letterdozen weer fat-
soeneren en inleveren bij de meester.
Ik weet nog hoe spannend ik het
vond dat ik leerde lezen. In de open-
bare bibliotheek van Roermond zijn
nu enkele letterdozen en leesplank-
jes te zien. Best jammer dat de letter-
dozen in de vitrine staan, want bij
het zien ervan popel ik om er eentje
vast te houden en de letters weer
door mijn handen te laten glijden.
Bij het leesplankje dat onderwijzer
Hoogeveen ont-Hoogeveen ont-
wierp -
aap-noot-mies -
hoorde een vertel-
selplaat, een letter-
doosje, een lees-
boekje en natuur-
lijk het zwarte
schoolbord met
krijtjes. De lees-
plankjes waren be-
doeld om lange en
korte klinkers te
kunnen herken-
nen. Het is niet
voor niets dat het
leesplankje zijn in-
trede doet rondom
de invoering van
de leerplicht in
1901. Begin 1900
verschijnt een ver-
sie voor Neder-
lands-Indië met hetlands-Indië met het beginrijtje aap,
gijs, dien, zus, boe en later voor het
Afrikaans met lam, wit, pien en leen.
Het leesplankje is een dankbaar on-
derwerp voor onderzoek naar identi-
teitsconstructies. Het laat zien wan-
neer en in welke situaties onder-
scheid tussen ‘wij’ en ‘zij’ belangrijk
is, en wie die ‘wij’ en ‘zij’ zijn. Het
leesplankje van Hoogeveen werd in
het openbaar onderwijs gebruikt.
Maar al snel, in 1905, komt het katho-
lieke leesplankje uit met aap-roos-
zeef, ontworpen door frater Becker.
Er is natuurlijk niets katholieks aan
de woorden aap, roos, zeef, maar wel
aan de bijbehorende leesboekjes.
Aap-noot-mies krijgt dus een nieuwe
vorm om het onderscheid tussen ka-
tholiek versus protestant/openbaar
onderwijs te verbeelden. Hoewel de
leesplankjes in de jaren zestig lang-
zaam uit het onderwijs verdwijnen,
behouden ze hun aantrekkingskracht
en krijgen voortdurend nieuwe bete-
kenissen. Zo verschijnen er vanaf
1983 leesplankjes in het dialect in
Limburg en daarbuiten. Limburg telt
nu 61 leesplankjes in dialecten als het
Amies, Bieëgdjer, Gelaens,
Keietkwieëst, Heljes, Houtems, Rui-
vers, Thoears en Zaerums. Een fasci-
nerende onderzoeksvraag is waarom

die lokale taalcultuur steeds meer be-
tekenis krijgt in een wereld die
steeds meer aan het globaliseren is?
Blijkbaar hechten we er nu veel waar-
de aan om te weten wie ‘we’ zijn, en
daarvoor moeten we vooral weten
wie we in elk geval niet zijn. Vandaar
dat al die leesplankjes verbeelden
welke klanken, woorden en ver-
schijnselen uniek zijn voor het eigen
dorp of stad. Op het Heëlesj lees-
plankje staan bijvoorbeeld koel, d’r
kueb en winkbül, op het Sjins meule
en op het Zjwaams Waemeske. Ver-
schillen in eigenheid en reactie op
elkaars leesplankjes zijn ook binnen
een stad te vinden. Maastricht kent

er diverse: Sjamp-er diverse: Sjamp-
taol 1&2, Kazjeleer-
plenkske, Vastelao-
vend, Straottaol,
Vaan eus aajd
Mestreechs, kut-
plaank en

draankplank.
Cruciaal in het
voortbestaan en
vernieuwen van
de leesplankjes is
de commercie.
Maastricht komt
aan zijn leesplank-
je omdat Bèr Es-
sers iets aparts wil-
de en niet omdat
het leesplankje
aan educatie ver-
bonden was. In
een bestuursverga-
dering van Velde-

Mestreech in 1983 verzucht-ke Krink Mestreech in 1983 verzucht-
te hij: „’t Hingk miech de keel oet, bij
al wat veer doen, mote veer bedele
um cent!” Er zijn sindsdien 15.000
exemplaren van het Maastrichtse lees-
plankje verkocht. De merchandising
van de Nederlandse aap, noot, mies
blijkt uit afbeeldingen op broodtrom-
mels, postzegels, beschuitblikken, kin-
derzitjes, chocolaatjes, kop en scho-
tels, ansichtkaarten, kwartetten en ge-
heugenspelletjes. Er is een levendige
handel van leesplankjes op internet
en er is een aap-noot- mies-app. De
Vrije Universiteit (VU) gebruikte
aap-noot-mies in een wervingscam-
pagne voor nieuwe studenten. Het
leesplankje is volgens de VU aantrek-
kelijk omdat het de paradoxale effec-
ten verbeeldt van traditionaliteit en
actualiteit, oftewel een onmogelijke
combinatie van ouderwetse degelijk-
heid met betrokkenheid bij vraagstuk-
ken van vandaag. En nu heb ik nog
niet over mijn moeder kunnen schrij-
ven die leesplankjes borduurde met
prachtige fijne steken. Die leesplank-
jes hingen bij mijn nichtjes op de ba-
bykamer. Borduurde u ook leesplank-
jes en voor wie en waar hangen ze?

(Zie: Leonie Robroek (2013)
Aap-bis-zjwaam: LVD-U).

beginrijtje aap, ke Krink Mestreech
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