
door Johan van de Beek

Aan tafel zitten: Charlotte
Fijnaut (24, Brunssum),
Saskia Paulissen (24, Geleen) en
Leonie Cornips ( 51, Heerlen).

Op tafel liggen de masterscriptie
Do rieen ze os van de sukke aaf! - On-
derzoek naar de taalkeuzes van dia-
lectsprekende kinderen in Limburg
van Fijnaut (Universiteit Utrecht)
en Taalgebruik onder Limburgse jon-
geren van Paulissen, een onder-
zoeksverslag voor het Meertens In-
stituut Amsterdam. Fijnaut volgde
een periode lang een Limburgs
kind van zes jaar oud van ’s mor-
gens vroeg tot bedtijd en bracht
het sociale netwerk in beeld om
precies te bepalen wanneer Lim-
burgs werd ingezet. Paulissen deed
hetzelfde door een groepje volwas-
senen te volgen in Venlo en, gedu-
rende langere tijd, in totaal 180 leer-
lingen van vmbo en havo/vwo in
Geleen.

Journalisten hebben de neiging
meer waarde toe te kennen aan
zogeheten representatieve
onderzoeken waarbij heel veel
mensen zijn geënquêteerd dan aan
onderzoeken waarbij kleine
groepen zijn geobserveerd.
Cornips: „Dat komt omdat mensen
houden van generaliseren. Ze wil-
len bijvoorbeeld iets kunnen zeg-
gen over heel Limburg. Maar men
vergeet dat mensen op vragen die
gesteld worden vaak een antwoord
geven dat niet overeenkomt met
het werkelijk gedrag. Er is bijvoor-
beeld een evaluatie geweest van het
Kerkrade-project in de jaren zeven-
tig. Daarin vertelden leerkrachten
dat ze voor hun gevoel vaak dialect
gebruikten in formele lessituaties.
Maar toen ze werden geobserveerd,
bleek dat helemaal niet het geval te
zijn. Dat is dus een nadeel van
kwantitatief onderzoek, dat ver-
schil tussen wat je zegt dat je doet

en wat je in werkelijkheid doet.
Een nadeel van kwalitatief onder-
zoek, waar we het nu over hebben,
is natuurlijk dat je niet kunt genera-
liseren. Maar je kunt wel heel diep-
gaand inzicht krijgen in bepaalde
verschijnselen. Want het onder-
zoek dat Charlotte en Saskia heb-
ben gedaan is heel uniek. Er is -
met uitzondering van Herman
Giesbers (Dialect en standaardtaal
in Ottersum, red.) - tot nu toe in
Limburg geen onderzoek gedaan
waarbij mensen voor langere tijd
gevolgd werden en echt naar hun
gedrag werd gekeken. Daar wil ik
de komende vier jaar veel meer
werk van maken. Voor de taalwe-
tenschap is Limburg een Mekka.”

Wat was verrassend?
Fijnaut: „Ik ging er bijvoorbeeld
van uit dat op school altijd Neder-

lands zou worden gesproken en
thuis altijd Limburgs. De literatuur
hierover zegt dat er een zogeheten
continuüm bestaat met een Neder-
lands taalgebied en een Limburgs
taalgebied en dat die zich niet met
elkaar vermengen. Wat me opviel
was dat Pim, het kind dat ik volgde,
acuut Limburgs ging spreken als hij
bijvoorbeeld werd gepest tijdens de
gymles. Leerkrachten schakelden
dan ook over op Limburgs. Toen ik
ze daar later op wees, zeiden ze dat
als een kind getroost moet worden,
dat makkelijker gaat in het Lim-
burgs.”

Limburgs als taal van het hart en
Nederlands als taal van het
verstand?
Fijnaut: „Het is complexer dan dat,
maar in dit specifieke onderzoek
ging dat wel op. Aanvankelijk dacht

De taal van
I k kan nooit goed naar de

Troonrede luisteren. Niet om-
dat het verhaal verteld wordt
in vermolmd Nederlands.

Niet omdat vaagheid hier tot kunst
wordt verheven. Nee, ik probeer al-
tijd de lichaamstaal van de konin-
gin te ontcijferen. Zou ze het nog
wel een beetje leuk vinden, dat re-
geren? Ze wordt toch een dagje
ouder. Hoeveel Rutte, Verhagen en
Wilders kan een 73-jarige verdra-
gen?
Veel ontdek ik niet. Mijn bemoeiin-
gen worden ook ernstig belem-
merd door de vliegende schotels
die zij de laatste jaren op haar
hoofd zet. Als kijker ben je de helft
van het hoofd meteen al kwijt. En
met de rest kun je ook niet veel. De
Troonrede mag dan een wonder
van nietszeggendheid zijn, het ge-
zicht van de koningin doet daar
niet voor onder. Als iedereen hier

in Den Haag op routine drijft, zo
lijkt zij te zeggen, dan kan ik het
ook.
Het kabinet-Rutte kwam tot stand
na een rotformatie. De onderhande-
laars trokken zich niets van Beatrix
aan. Het kan niet anders of het Rus-
sische bloed van Anna Paulowna
dat de Oranjes door de aderen
stroomt, moet tot explosies op pa-
leis Noordeinde hebben geleid.
Maar Beatrix is geen type dat zo-
maar stopt. Het is een koppige tan-
te. Hoe steviger de tegenwind hoe
harder zij gaat lopen.
Intussen staat Willem-Alexander
braaf in de coulissen te wachten.
Hij is al zo klaargestoomd en gaar
gekookt dat hij uiteen dreigt te val-
len. Hoe lang moet hij nog onderge-
dompeld blijven in het watermana-
gement? Wanneer komt het seintje
van mammie dat hij aan land mag
komen?

door Gerard Kessels

Limburg is een provincie waar het dialect nog zeer dominant is. 

Aan de kant

In haar onderzoek ‘Taalgebruik
onder Limburgse jongeren’
neemt onderzoekster Saskia Pau-
lissen een aantal uitdrukkingen,
genoteerd tijdens veldonder-
zoek in de zomer van 2011, op
waarin zogeheten Limburgse
lexicale elementen worden over-
genomen in het Nederlands.
Voorbeelden:

Dat is echt ramvet
Hendig ruig
Sjiek man!
Best een ruige opdracht meneer
Doe niet zo bleud
Zit me niet te bezeiken

Daarnaast constateerde ze dat
er lexicale elementen zijn die
onder Limburgse jongeren en

Troonrede

Kijk voor het laatste nieuws ook op:
www.limburger.nl

Meer columns en blog: www.limburger.nl/gerard
Reageren? g.kessels@mgl.nl
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De Belgisch-Limburgse actrice Ti-
neke Caels (33) bracht voor elke
draaidag van de film Isabelle drie
kwartier in de make-up door om le-
lijk te worden. Halina Reijn, die Isa-
belle speelt, moest er lelijk, uitge-
mergeld en ongezond uitzien. Bei-
de actrices komen qua uiterlijk
niet op hun allerbest in beeld in de
film, die donderdag op de 31e edi-
tie van het Nederlands Film Festi-
val in première gaat.

Leuk hoor, bijverdienen. Maar als
je een uitkering hebt is dat meestal
niet de bedoeling. Zowel betaald
werk als vrijwilligerswerk moet ge-
meld worden als je een uitkering
hebt. Uitkeringsinstantie UWV is
gisteren een campagne begonnen
om mensen daarop te wijzen. Jaar-
lijks wordt volgens het UWV voor
naar schatting 40 tot 50 miljoen eu-
ro gefraudeerd door mensen met
een uitkering.

België maakt zich op voor een
nieuw en ongetwijfeld spraakma-
kend moordproces. Leraar Ronald
Janssen, gescheiden vader van
twee kinderen, staat vanaf deze
week terecht voor de moord op
drie jonge mensen, onder wie een
buurmeisje. Vlaamse media pakten
flink uit in de aanloop naar deze
zaak voor een rechtbank in Tonge-
ren, waarbij ook werd gewezen op
het falende politie-onderzoek.

Tom Dumoulin is op het WK als
achtste geëindigd bij de tijdrit voor
beloftes. De 20-jarige Maastrichte-
naar had in Kopenhagen een ach-
terstand van 2.04.71 op winnaar Lu-
ke Durbridge. Dumoulin eindigde
vorig jaar in de WK-tijdrit in
Geelong één plek hoger. Deson-
danks was de Limburger tevreden.
Hij verspeelde kostbare seconden
door materiaalpech. „Anders was
ik misschien zesde geworden.”

De FNV komt volgend jaar met een
looneis van maximaal 2,5 procent.
Bovendien wil de vakcentrale bij
de cao-onderhandelingen voor ie-
dereen een koopkrachttoeslag van
300 euro vragen. De inflatie wordt
voor volgend jaar geraamd op 2 pro-
cent, aldus de FNV. De koopkracht-
toeslag van 300 euro dient ter com-
pensatie van het koopkrachtverlies
door de bezuinigingen van het ka-
binet.

Het was weer ‘glitter and gla-
mour’, zondagavond (lokale tijd)
in Los Angeles. Daar werden de
Emmy Awards uitgereikt, de felbe-
geerde prijzen voor televisiepro-
ducties. Grote winnaar bleek Mo-
dern Family, in Nederland uitge-
zonden door RTL. Maar ook Jim
Parsons, die de populaire Sheldon
uit The Big Bang Theory (Veroni-
ca) speelt, werd (weer) bekroond,
evenals Downton Abbey (Ned2).

Huub Stevens voelt wel wat voor
een terugkeer bij Hamburger SV.
De Duitse club nam gisteren af-
scheid van trainer Michael Oen-
ning, die verantwoordelijk wordt
gehouden voor de dramatische sei-
zoensstart met slechts 1 punt uit
zes wedstrijden. Stevens (57) liet
enkele uren later in een interview
met de krant Hamburger Morgen-
post weten het dolende HSV bij de
hand te willen nemen.

Beleggers die beleggen in een in-
dexfonds zijn op langere termijn
in het voordeel als het gaat om de
kosten in vergelijking met beleg-
gingsfondsen. Indexfondsen zijn
fondsen die aandelen kopen van al-
le bedrijven in een bepaalde aande-
lenmarkt. Dat gebeurt via de com-
puter, er is geen fondsmanager. Be-
leggers in een indexfonds profite-
ren van het gemiddelde rende-
ment in die markt.
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ik ook dat Pim thuis altijd dialect
zou spreken met zijn familie, maar
soms, in rollenspelachtige situaties,
ging hij over in het Nederlands.
Blijkbaar kon hij zich, Nederlands
sprekend, als iemand anders voor-
doen. Hij ging dan ook op een ho-
gere toonhoogte spreken. Het lijkt
erop dat hij wisselende identiteiten
kan vormgeven door het Limburgs
en Nederlands te gebruiken.
Paulissen: „Ik verwachtte dat ele-
menten uit jongerentaal zoals die
in de Randstad door iedereen, niet
alleen door bijvoorbeeld jongeren
van Marokkaanse en Surinaamse
herkomst, gesproken wordt, ook in
het Limburgs zouden zijn opgeno-
men. Patas in plaats van schoenen
bijvoorbeeld. Die meisje in plaats
van dat meisje. Of, qua uitspraak,
Marokkaanse invloeden, zoals met
een harde of scherpe ‘s’ spreken.

Dat was echter nauwelijks het ge-
val. En als het wel gebeurde, zoals
in het van oorsprong Marokkaanse
ik zweer je man werd dat in het Lim-
burgs vertaald als ich zweer diech
jong. Het echte verrassende van
mijn onderzoek was de ontdekking
hoe dominant het Limburgs eigen-
lijk is. Sterker nog: ik kwam erach-
ter dat als Limburgse jongeren
stoer willen doen, aandacht willen
trekken of indruk willen maken op
elkaar of op onderwijzers, ze het
Limburgs juist gaan aandikken.”
Cornips: „Dat is heel belangrijk.
Wat je ziet in deze twee observa-
ties, is dat de inzet van het Lim-
burgs in elke context anders is en
ook de betekenis verschilt. Waar bij
het onderzoek van Charlotte emo-
ties - ‘met het hart spreken’- een
rol spelen, zie je bij de observaties
van Saskia dat het juist stoer is, wat

ongeveer het tegenovergestelde is.
Binnen de dialectologie en de so-
ciolinguïstiek wordt heel veel met
domeinen gewerkt: thuisdomein,
werkdomein, sportclubdomein et
cetera. Dat domein bepaalt hoe je
spreekt. Maar dat is eigenlijk een
conservatieve opvatting geworden.
De traditionele benadering zegt
ook dat je spreekt zoals je geboren
bent. Met andere woorden: je regio
bepaalt hoe je spreekt. Maar toen
ik onderzoek deed in Amsterdam
bleek dat Marokkaanse jongeren
woorden uit het Sranang Tongo (Su-
rinaams, red.) gebruiken. Hoe kan
dat nou, dacht ik. Opeens zie je
heel duidelijk dat er aspecten in je
onderzoek naar voren komen die
je niet kunt verklaren. Dat sprekers
zich elementen van andere talen
toe-eigenen terwijl ze dat van huis
uit niet aangeboden krijgen. Je ziet
dat mensen heel actief zijn in het
plukken van talige elementen die
ze in hun omgeving tegenkomen.
En dan blijkt dus dat je helemaal
niet spreekt zoals je geboren bent.
De onderzoeken van Saskia en
Charlotte suggereren dat het niet
zozeer de domeinen zijn die bepa-
lend zijn voor het spreken van Lim-
burgs maar het type interactie
(met wie) en de context (waar en
wanneer). Die nieuwe, meer Ame-
rikaanse manier van het onder-
werp benaderen en onderzoek
doen wil ik in Maastricht gaan uit-
dragen.”

het hart

Meer Toos & Henk en Paul Kusters op www.limburger.nl

archieffoto Jeroen Kuit

onder jongeren in de Randstad
voorkomen.
Voorbeelden:

Mag ik niet kijke of wat?
Hoe fokking gay is dat?
Lars, check mich dit uns
Weet je wat die dude zingt?
Echt, superserieus effe
Echt chill

Voorts vond ze combinaties van
taalgebruik uit het westen van
het land en typisch Limburgse
elementen.
Voorbeelden:

En dan fliptie helemaal los jong
Auw muk jong ik zweer ut je
Waar de fuck sjlaat dat op jong?
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