© Copyright 2013 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad.
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt
uitdrukkelijk voorbehouden. Zaterdag, 21 december 2013

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 wordt ontleend.
Hier doet ze tweewekelijks persoonlijk verslag van haar
zoektocht.

Taalonderzoek in Limburg
ten kinderen achter een computer
waarop in het midden van het
2014 wordt een spannend jaar voor
scherm of aan weerskanten een plaatde studie naar Taalcultuur in Limje van een paarse bloem of een rood
burg. In het vroege voorjaar starten
hartje verschijnt. Het kind drukt zo
twee jonge talentvolle onderzoekers
snel mogelijk op een linkertoets met
met een eigen project. Het project
een paarsgekleurde sticker of een
dat in februari begint, vervult een
rechtertoets met een rode sticker.
langgekoesterde wens van me. Het
Een antwoord dat accuraat is, is als
onderzoekt of kinderen voordelen
het kind op de rode toets drukt wandan wel nadelen ondervinden van
het tweetalig opgroeien in het dialect neer het hartje verschijnt. Dit laat
zien dat het kind zich niet door de
en in het Nederlands.
vorm van het plaatje – het hartje –
In de laatste vijftien jaar is er veel
laat afleiden maar zich op de kleur erinternationaal onderzoek verricht
van richt. De onderzoekster meet
naar de cognitieve ontwikkeling van
ook de snelheid waarmee het kind
tweetalige kinderen. Cognitie staat
op de toets drukt. Kinderen die tweevoor de mentale activiteit die infortalig zijn, lijken bematie in de herseter te zijn in dit
nen verwerkt door
soort taken dan
leren, waarnemen,
eentalige kindeherinneren, denren. Waarschijnken, interpreteren,
lijk omdat vroege
geloven en probletweetalige kindemen oplossen. Nu
ren steeds een van
lijkt zeer recent onbeide talen moet
derzoek aan te toonderdrukken en
nen dat tweetalige
daardoor hun uitkinderen in vergelijvoerende functies
king met eentalige
oefenen. Nu zal
kinderen beter zijn
het spannend worin taken die juist
den of dit ook
de inzet van cognivoor dialectspretieve, uitvoerende
kende kinderen in
functies vragen.
Limburg geldt.
Die uitvoerende
Dit onderzoek
functies zijn belangis mogelijk doorrijk voor hoe kindedat ik aansluit bij
ren op school en in
l.cornips@mgl.nl
een grootschalig
het alledaagse legefinancierd onderven functioneren.
zoek van taalkundiZij zorgen ervoor
ge Elma Blom. Elma doet precies dit
dat het kind doelgericht gedrag ontwikkelt waardoor hij of zij op school type onderzoek bij tweetalige Nederlands en Friese, Marokkaanse- en
goed presteert. Uitvoerende functies
Turkse kinderen. Nu doen dus ook
helpen het kind om impulsen te onderdrukken, om onbelangrijke infor- Limburgse kinderen mee.
Financieel is dit mogelijk omdat
matie te negeren en om zich goed te
kunnen concentreren op een bepaal- het Universiteitsfonds Limburg
(SWOL) als zeer gulle gever opde taak.
treedt. Bovendien hebben de univerMaar nu komt het. In internatiositeiten van Maastricht, Utrecht en
naal onderzoek bestudeert men jonge kinderen die in twee nationale ta- Amsterdam, het Meertens Instituut
en de Raod veur ’t Limburgs kleine
len (standaardtalen) opgroeien, dus
bedragen toegezegd. Met dit bedrag
kinderen in Amerika die Engels en
kan Kirsten van der Heuij als onderSpaans verwerven. Tot nu toe vindt
er geen studie plaats naar dialectspre- zoekster aan de slag voor één dag in
de week, tien maanden lang. Kirsten
kende kinderen.
is vorig jaar bij mij afgestudeerd en
Dat gaat nu veranderen, we hebheeft veel ervaring in onderzoek naar
ben een primeur. We hebben honderd tweetalig dialect-Nederlands en jonge kinderen. Zij krijgt hulp van
drie studenten via het Meertens Instihonderd eentalig Nederlands sprekende kinderen tussen de 6 en 12 jaar tuut.
Dit onderzoek is voor Limburg
nodig om dit nieuwe type onderzoek
van onschatbare waarde. Limburg
te kunnen uitvoeren. Daarom benaheeft immers te maken met veel
deren we in het voorjaar basisschovooroordelen over meertaligheid,
len in Limburg met de vraag of leervooral over het gebruik van dialect.
lingen mogen meedoen.
We leggen deze kinderen taken
voor om na te gaan welke woorden
zij (her)kennen, hoe goed zij zich
kunnen concentreren en zich dus
niet laten afleiden. Bij zo’n taak zit-
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