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TudebekjeHoudoe

J an Germs (65) weet nog heel goed hoe hij in 
1975 in Drenthe begon als basisschoolleraar. 
“Driekwart van de kinderen sprak dialect.” 
Vijfentwintig jaar later sprak bijna geen van 

zijn leerlingen meer Drents. “Het was eruit gehamerd. 
Vanwege allerlei vooroordelen; als dialectspreker 
kun je niet goed Nederlands leren, je wordt er dom 
van en je gaat er zelfs van stotteren als je pech hebt, 
zo was de gedachte.” Germs ziet zichzelf als het 
levende bewijs dat dialect helemaal niet schadelijk 
is, integendeel. “Toen ik op mijn zesde op de 
kleuterschool kwam, sprak ik geen Nederlands. 
Ik was honderd procent Drentstalig, met het 
veenkoloniale Drents van mijn vader, een boer, en het 
Zuidoost Zand-Drents van mijn moeder, die van de 

Traditionele dialecten en streektalen staan onder druk. Steeds minder mensen spreken 
Limburgs, Leids, Zeeuws of Drents. Al te vaak wordt een dialect gezien als minder 
beschaafd, terwijl er juist alle reden is om tróts te zijn op de streektaal. En niet alleen  
als sociaal bindmiddel en drager van historie en cultuur. Want de meertaligheid van  
dialectsprekers helpt ook hun gezondheid, welbevinden en leervermogens vooruit. ergert zich al jaren aan de teloorgang van het dialect. 

“Aan eerstejaars vraag ik altijd wie er nog een ‘bietje’ 
Brabants spreekt. Dan gaan een paar handjes 
schuchter omhoog. Er zijn er ook altijd een paar die 
op de middelbare school zijn afgerekend op gebruik 
van dialect. Dan mogen ze zelfs geen ‘houdoe’ zeggen 
van de leraar.” Veel Brabanders lijken zich voor 
hun dialect te schamen, zegt Meeuwsen, die ook in 
het Brabants schrijft en met carnaval optreedt als 
tonprater, een cabaretier in dialect. “Dialect kan je 
juist helpen. Dat ervaar ik ook met oudergesprekken. 
Als ouders dialect spreken, gaan heikele gesprekken 
makkelijker als ik overschakel op het Brabants.”

‘HET GEEFT EEN VOORSPRONG’
Hoogleraar taalkunde Leonie Cornips van de 
Universiteit Maastricht doet onder meer onderzoek 

naar het spreken en online 
schrijven van dialecten. 

Ze ziet al jaren een 
neergaande lijn. Ze 
wijst onder meer 
naar kinderopvang en 

peuterspeelzaal. “Daar 
krijgen kinderen al mee dat 

dialect lager in de hiërarchie staat 
dan het Nederlands. In 25 procent 

van de gevallen komt een kind van 
dialectsprekende ouders thuis van 

de opvang en wil geen dialect meer 
spreken.” Zonde, meent Cornips. 
“Onderzoek toont aan dat 
meertalige kinderen een voorsprong 
lijken te hebben op het gebied van 
taalbewustzijn. Een kind dat alleen 

Nederlands spreekt, is bijvoorbeeld 
eerder geneigd te denken dat een rups 

met zo’n kort woord ook een kort dier 
is. Maar in het Engels heet zo’n beestje 
‘caterpillar’. Een kind dat beide talen 
spreekt, snapt dat een rups niet per se 
kort of lang is. ” Uit onderzoek blijkt 
ook dat meertaligheid sprekers helpt 

aan meer focus, concentratie en aandacht. Germs: 
“Er is zelfs onderzoek gedaan in Canada waaruit 
blijkt dat mensen die vanaf hun geboorte meertalig 
zijn opgevoed, gemiddeld zo’n vier tot vijf jaar later 
last krijgen van dementie.”

19 FRIESE STREEKTALEN GELEERD
De jonge Dyami Millarson (27) uit Leeuwarden 
zegt dat soort voordelen nu al aan den lijve te 
ondervinden. In zijn niet aflatende strijd voor het 
behoud van minderheidstalen heeft de taalvirtuoos 
en autodidact zichzelf inmiddels alle negentien 
nog levende Friese streektalen geleerd. Daaronder 
vallen onder meer het Schiermonnikoogs, het 
Hindeloopers (‘Hielpes’) en het Aasters, een vorm 
van Terschellinger Fries. “Mensen vragen me hoe 
ik die talen in hemelsnaam uit elkaar kan houden. 
Zelf ervaar ik vooral dat ik door mijn meertaligheid 
veel meer focus heb en dat mijn geheugen enorm 
is verbeterd. Ik begrijp ook sneller zaken. Met een 
taal komt ook kennis van omgeving, cultuur en 
omstandigheden en kun je makkelijker denken 
vanuit verschillende perspectieven.” Millarson heeft 
weleens een lijst opgesteld met alle voordelen van het 

Hondsrug kwam. Ik was als dialectkind juist taalrijk. 
Twaalf jaar later had ik op mijn einddiploma van de 
hbs een acht voor Nederlands!”
Naast zijn werk als leerkracht is Germs ook twee 
decennia actief geweest bij het Huus van de Taol. 
Deze streektaalorganisatie, die strijdt voor behoud 
van het Drents, kwam vorig jaar in het nieuws 
met de ‘beurtbalkjes’ met de tekst ‘Hier kuj Drents 
proten’. Die liggen bij 26 supermarkten op de 
boodschappenband om klanten aan te sporen vooral 
hun eigen streektaal te praten. 

‘DIALECT HELPT IN JE WERK’
Zo’n initiatief spreekt Guus Meeuwsen (64) uit 
Goirle wel aan. De leraar Engels en Nederlands 
aan een mbo-opleiding sport en bewegen in Tilburg 

Wees trots op onze dialecten!Wees trots op onze dialecten!
‘DANKZIJ DE TAAL ZIJN WE VERBONDEN MET ONZE OMGEVING’

Bezwuumd

DEZE EXPERTS VINDEN:‘Dialect moet behouden blijven’

Guus Meeuwsen Leonie Cornips Arjen Versloot Jan Germs

VEEL DIALECTEN - STEEDS MINDER GEBRUIKT
Urks, Ootmarsums of Kerkraads? Hoeveel dialecten 
en streektalen zijn er eigenlijk in Nederland? Dat is 
maar net waar je naar kijkt. Onderzoekers komen 
al gauw tot 267 verschillende streekgebonden 
taalsystemen. Maar als óók plaatselijk afwijkende, 
eigen dialecten worden meegenomen, dan telt 
Nederland zelfs 617 dialecten. In het algemeen zijn 
die allemaal bezig met een neergang, al zijn er grote 
verschillen. Zo houdt het Limburgs nog redelijk stand, 
vergeleken met bijvoorbeeld het Zeeuws of Brabants. 
Sprak in 1995 nog 27 procent van de Nederlandse 
bevolking een dialect, in 2011was dat nog maar 11 
procent. Precieze cijfers sindsdien ontbreken, maar 
zeker is dat de neergang van het dialect alleen nog 
maar verder heeft doorgezet.

Dynami Millarson
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spreken van minderheidstalen. “Ik kwam tot vijftig. 
Zo blijven mensen die een lokale taal spreken langer 
gezond, ervaren ze minder eenzaamheid en depressie. 
Zelf heb ik altijd het gevoel alsof zich een hele nieuwe 
wereld voor me opent als ik een nieuwe taal leer. Je 
wordt opgenomen, naar binnen gezogen in een hele 
gemeenschap en cultuur. ”

MISSCHIEN NOG EVEN…
In heel het land zijn er allerlei initiatieven die de 
neergang van dialecten en streektalen moeten 
tegengaan. Arjen Versloot, hoogleraar Germaanse 
Taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam, heeft 
van de nodige gehoord. Van bordjes die de 
plaatsnaam ook in het dialect vermelden, tot 
leesplankjes met dialectwoorden en dialectlessen op 
scholen. Maar of al die pogingen dialect en streektaal 
gaan redden? De professor betwijfelt het. “Feit is dat 
dialecten amper nog thuis worden doorgegeven van 
ouders op kinderen. De kans dat je als dialectspreker 
een partner vindt die het hetzelfde dialect spreekt, 
wordt ook heel klein. En met één dialectsprekende 
ouder stopt doorgifte meestal. Op het moment dat je 
het thuisfront kwijt bent, ben je over het randje 
gekiept. Het zal misschien nog een poos duren. Maar 
of de dialecten gaan overleven? Ik heb er een hard 
hoofd in.”

VORM VAN BIODIVERSITEIT
Het zou een ramp zijn, meent Millarson. Hij trekt de 

vergelijking met de afnemende biodiversiteit; het 
uitsterven van allerlei planten, dieren en andere 

organismen op aarde. “Taal is ook een 
organisme. Bovendien: mensen die dankzij 

hun taal verbonden zijn met hun 
omgeving, zetten zich ook meer in voor 
die omgeving.” Vandaar het pleidooi 
van de voorvechters van het dialect: ga 
je streektaal weer spreken, waar en 
wanneer het maar kan. En dat allemaal 
vanuit het idee: zijn wij goed voor het 

dialect, dan is het dialect goed voor ons. 
Meeuwsen herinnert zich uit de tijd dat hij 

in de Achterhoek woonde een button met 
een mooi motto: ‘A’j plat könt praoten, mö’j 

’t neet laot’n.’ Ofwel: praat dialect, daar waar 
het kan. “Misschien moet ik dat motto ook hier 

in Brabant maar eens flink gaan promoten.” 

‘Of de dialecten gaan 
overleven? Ik heb er een 

hard hoofd in’

KENT U DEZE DIALECTWOORDEN?
In provincies, streken en plaatsen worden geregeld 
de mooiste dialectwoorden verkozen. Hieronder vindt 
u er enkele. Weet u wat ze betekenen en waar ze 
gebruikt worden?

1. Onmeunig   2. Fiespernölle 
3. Bezwuumd  4. Platte zeuge 
5. Tudebekje   6. Houdoe 
7. Bledder  8. Gaorenklopper
VERTALING:

1. ontzettend (Overijssel)
2. prutsen, priegelen (Limburg)
3. duizelig (Schouwen-Duiveland)
4. harde borstel, pissebed (Zeeland)
5. schatje (Groningen)
6. tot ziens, het ga je goed (Brabant)
7. (voet)bal, kaal hoofd, vrouwenborst (Leiden)
8. sufferd, halve gare (Drenthe)

Bledder

 
BUUTEREEDNER GER: 
‘DIALECT VOELT ALS  

THUISKOMEN’ 
Ger Frenken (69) is als buutereedner 

zesvoudige Limburgs kampioen. Hij treedt in de carnavalsperiode 
overal in de provincie op om op humoristische wijze, in het dialect, de 

samenleving op de hak te nemen. “Tijdens corona heb ik lang niks kunnen 
doen, maar anders speel ik voor uitverkochte zalen tot wel duizend mensen. 

Dat spelen met het dialect, die soms aparte woorden of uitdrukkingen uit eigen 
streek, dat vinden mensen heerlijk. Een deel van het publiek komt van ver 

buiten de provincie. Voor hen voelt het als thuiskomen.” Frenken heeft twee 
kleinkinderen van drie en vijf jaar. “Die probeer ik zo veel mogelijk dialect 

te leren. Als ik dan maandags op ze pas en eentje zegt: ‘Ik moet een 
schep hebben’, dan zeg ik: ‘Nee, dat moet sjup zijn.’ De buutereedner 

kan zich niet voorstellen dat het Limburgs of zijn eigen Roggels 
dialect verdwijnt. “Je hebt dat van je voorouders. Als je dat 

verliest, raak je een groot stuk van de eigen streek 
en identiteit kwijt. Dan gaat een hele 

cultuur naar de kloten.” 

Ger Frenken
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