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Luistertaal

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.

Overkomt het volgende u ook wel
eens? U bent op vakantie in Frank-
rijk, zit op een terrasje en knoopt een
gesprekje aan met uw buren. Na wat
onhandige pogingen in uw beste
Frans om tot een gesprek te komen,
merkt u dat uw tafelgenoten het
Frans ook niet al te machtig zijn. Hila-
riteit alom, want u blijkt beiden Ne-
derlanders in Frankrijk te zijn.

Een andere grappige taalsituatie
vind ik vaak terug op mijn werk.
Toen ik voor twee maanden naar
Freiburg vertrok, dacht ik mijn Duits
op de universiteit te kunnen oefe-
nen. Maar daar kwam in de praktijk
niets van terecht. De collega’s spra-
ken Engels tegenken Engels tegen
mij en de secreta-
resses schakelden
bij het horen van
mijn Duits over op
het Engels. Toch
hadden zij Duits
kunnen blijven
spreken, want die
taal is voor mij een
luistertaal. Een luis-
tertaal is een nieu-
we term voor iets
dat we al lang ken-
nen. Iemand kan
een ‘luistertaal’ uit-
stekend verstaan,
maar nauwelijks of
niet in alle situaties
even soepel spre-
ken. Duitsers en
Nederlanders zou-
den dus in de eigenden dus in de eigen
taal met elkaar kun-
nen ‘luistertalen’, want dat verstaan
ze wederzijds. Die talen lijken erg op
elkaar. Taalkundige Jan ten Thije
zegt: „Sprekers kunnen zo hun eigen
taal blijven spreken, en de vreemde
taal ‘luisteren’. Zo wordt de barrière
om je uit te drukken in een taal die
je minder goed beheerst ondervan-
ge.’’ Je blijft daarmee ook op gelijke
voet met de ander staan, want je
hoeft immers niet in die andermans
taal te hakkelen. Het voordeel van
een luistertaal is dus dat iedereen
makkelijk en comfortabel met de an-
der in gesprek blijft. In veel meertali-
ge situaties maken we nauwelijks ge-
bruik van de mogelijkheden die een
luistertaal biedt. Vooral in het wes-
ten van Nederland lijkt het een trend
te worden: Duitsers en Nederlanders
kiezen met elkaar steeds vaker voor
het Engels.

Luistertalen zijn heel gewoon
in de euregio’s Rijn-Maas-Noord en
Rijn-Waal. Volgens Ton Nilsen, de
vroegere programmamanager interre-
gio: „Het is de afspraak dat iedereen
in zijn eigen moedertaal spreekt. In
de praktijk gaan Nederlanders tijdens
het gesprek in veel gevallen toch
over op het Duits. Dat levert soms te-

nenkrommende uitspraken op. Het
Duits spreken is voor Nederlanders
echt niet zonder gevaar. Zo was er
een gedeputeerde die bij de introduc-
tie van een nieuwe machine in Duits-
land aanwezig was. De door mij aan-
geleverde tekst werd door hem terzij-
de gelegd en hij sprak uit het blote
hoofd. Op zich prima. Maar dat leid-
de wel tot enige verwarring toen hij
het over de schlimmste (vertaling ‘erg-
ste’) machine in Europa had. In een
ander geval vroeg iemand of het pu-
bliek een meter achteruit wilde gaan.
Dat deed hij ook in het Duits en
vroeg de Duitsers om een ‘Messer
zurück zu gehen, nur ein Messer’. In de

Euregio Maas-RijnEuregio Maas-Rijn
heb ik wel eens
een ontmoeting
gehad met een bur-
gemeester uit een
van die Waalse
plaatsen grenzend
aan Zuid-Limburg,
ik denk Plom-
bières. We konden
in het dialect met
elkaar van gedach-
ten wisselen.

Voor Scandina-
viërs is luistertalen
zo gewoon als
ademhalen. In de
Scandinavische
thriller-serie De
Brug, waarin op de
Øresundbrug tus-
sen Zweden en De-
nemarken een lijknemarken een lijk
wordt gevonden,

werkt de Zweedse en Deense politie
nauw samen aan de oplossing van de
moord hoewel ze ieder Zweeds en
Deens blijven spreken (het Deens is
wel wat lastiger voor Zweden te ver-
staan dan het Zweeds voor Denen).

Ik denk dat luistertalen in Ne-
derland nog niet zo gewoon is als in
Scandinavië omdat we een andere
taalnorm hebben. Voor ons is de
praktijk van luistertalen in informele
situaties nog erg nieuw. We hebben
snel het gevoel dat het onbeleefd is
om in het Nederlands of dialect te
blijven spreken tegen iemand die de-
ze talen niet actief beheerst (maar
wel begrijpt). Binnen het gezin ligt
dat anders: ouders kunnen best dia-
lect of een andere taal onder elkaar
bezigen maar Nederlands met de kin-
deren. Die kinderen groeien dan op
met dialect als luistertaal. Limburg is,
met wat overdrijving natuurlijk, het
land van de duizend luistertalen: zo-
veel dialecten die we wel verstaan
maar niet allemaal spreken.

Zie ook: taalschrift.org en zoek
op ‘gebruik luistertaal’.
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