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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.

Cité Duits

H

onderwerpen zoals het werken in de
eeft u weleens van Cité
mijn. Cité Duits kent ook nieuw geDuits gehoord? Het is
maakte woorden zoals kugels die in
een taalvariëteit die gehet Duits (Kugeln) noch in het Nederpensioneerde mijnwerlands (kogels) voorkomen. Gelukkig
kers als kinderen al spraken in het
hebben ook vrijwilligers in Limburg
net over de Maas gelegen Eisden in
zich aangemeld om met het uitschrijBelgië. Alleen in Eisden spreken ze
Cité Duits. De Cité is, net zoals de ko- ven van de opnamen aan de slag te
gaan. Met hun versie konden enkele
lonie, een benaming voor een mijnstudenten eerst oefenen. Een stukje
werkersdorp. Toen ik net hoogleraar
transcriptie ziet er zo uit: „Ik zeg
was in 2011, hield Jan Kohlbacher voormalig onderwijzer in de Cité Eis- \Ne\lis sag ich VEURdatst du mich
den - een lezing over deze taal. En zo fragst walke zijn de \voor\waarden welke sind die voorwaarden he ja ich habf
zijn we met elkaar in contact gekoda gut verdie:nt daar sagt er \da \dat
men. Ik heb sindsdien drie opnames
en \dat krijg je sagt er geworpe he>gemogen maken van gesprekken tuslijk ‘n \op\zichter<
sen deze ex-mijngoed he?”
werkers. Deze middagen waren bijHoe creëerden dezonder: levendig,
ze mijnwerkers als
vol herinneringen
kinderen Cité
en plezier. Het is
Duits? Jan Kohlduidelijk dat deze
bacher herinnert
groep mannen van
zich dat „tijdens
kinds af aan een
de bevrijding, sephechte groep vortember-oktober
men. Zij zijn kinde1944 op de heide
ren van ouders met
hier een AmeriHongaarse, Karpaatkaans verkenningsse, Poolse, Italiaanvliegtuigje landde
se, Tsjechische, Sloen opsteeg. Onze
veense en OostenPoolse buurjongen
rijkse roots, die
(…) zag dit vliegvoor de Tweede
tuigje overvliegen
Wereldoorlog door
en zei „Kuck da,
de mijnmaatschapein Pachakonik”.
pij geworven werl.cornips@mgl.nl
Veel later hoorde
den. Cité Duits is
ik pas dat een pasiontstaan doordat
konik Pools was voor sprinkhaan. (…)
de omringende dorpen de mijnwerMaar toen wij dat woord overnakers als anders zagen. Door een taal
men, hebben de buurjongen noch anmet elkaar te ontwikkelen konden
deren ons uitgelegd wat dit Poolse
deze mijnwerkers zich van jongs af
woord betekende. Wij namen het
aan van die anderen distantiëren en
zich tegelijkertijd met elkaar identifi- over en gebruikten het nadien elke
keer dat dit vliegtuigje overvloog”.
ceren. Zo konden zij zich via hun
We staan voor het complexe en
taal thuisvoelen in de Cité. De eerste
zeer interessante avontuur de gramindruk wanneer je naar Cité Duits
matica van Cité Duits te ontrafelen.
luistert is overweldigend en verwarEr is veel mogelijk maar niet alles en
rend. Het lijkt Duits maar ook weer
juist deze spanning maakt het zo inniet, het lijkt Nederlands maar dat
trigerend. Cité Duits heeft bijvoortoch ook weer niet, Limburgs,
beeld geen lidwoord nodig als in
Pools… In feite combineren de
„Wir geht naar kirche” maar wel voor
ex-mijnwerkers elementen uit allereigennamen: „die Olga das weiss ick”.
lei talen en verweven dit tot iets
nieuws. Dit combineren maakt gren- Het kan een werkwoord met -t vervoegen als in geht, terwijl het onderzen tussen talen en dialecten ongedaan. Het is ook bijzonder dat ik tege- werp wir is of met -ma als in gehma
(wij gaan). Cité Duits blijkt een belijkertijd zes studenten als stagiaires,
langrijke bron voor taalkundig onderdankzij het Meertens Instituut, kon
zoek te zijn. Vrijdag 10 mei was een
werven om de geluidsopnamen uit
unieke dag omdat vele ex-mijnwerte schrijven. Het uitschrijven of
kers, studenten, vrijwilligers en ik in
transcriberen is geen sinecure, want
Eisden samen waren. Zo’n dag wil ik
hoe noteer je zo’n onbekende variëteit als Cité Duits dat geen eigen spel- wel vaker organiseren en meemaken!
ling heeft en dat allerlei onverwachte
Jan Kohlbacher. Cité Duits. Lezing getalige elementen met elkaar combihouden in Winterslag (2 juni 2012) Een
neert? De studenten zeggen dat het
fragment is te beluisteren op:
moeilijk is om een taal te transcriberen die je zelf niet spreekt met onbe- https://www.meertens.knaw.nl/cms/
files/Oratie%20Cornips/luisterfragment
kende woorden zoals sjiesjkie (afge%203.wav
leid van het Poolse dennenappel) en
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