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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.

Japan aan de Maas

V

schoolleven in Japan kunnen oppakolgens het CBS leefden er
in 2011 achtduizend Japan- ken als ze plotseling naar Japan teruggaan. De Japanse vrouwen leven
ners in Nederland. De
meesten wonen in Amstel- geïsoleerd in Amstelveen; ze vormen
onderling een hechte gemeenschap,
veen, ook wel ‘Japan aan de Amstel’
maar er is geen contact met de Nedergenoemd. Het zijn expats die met
landers. Ze gaan wel naar de wekelijkhun gezin tijdelijk uitgezonden zijn
se vrijdagmarkt in Amstelveen, waar
om in de hoofdkantoren van grote
een visverkoper is die Japans spreekt.
Japanse bedrijven te werken.
De gesprekken die Anna opnam, laMijn collega Anna Strycharz heeft
ten horen dat deze vrouwen over het
met een prestigieuze beurs twee jaar
lang onderzoek verricht naar de effec- eten klagen. De vis wordt niet dun
genoeg gesneden voor sushi en sashiten van taalcontact tussen Japanse
mi. En de wasmachines maken hier
dialectsprekers in Amstelveen. Japan
veel meer lawaai dan in Japan.
is net als Limburg beroemd om de
In Maastricht ligt dat volkomen
vele dialecten. Helaas kregen we van
anders. De vroude Japanse school
wen spreken allein Amsterdam
maal tot op zekere
geen toestemming
hoogte Nederom gesprekken
lands. Hun kindevan kinderen onren gaan naar een
der elkaar in hun
gewone school en
Japans dialect op
alleen op zaterdag
te nemen. Dus zijn
naar de Japanse
we uitgeweken
school. De kindenaar Maastricht,
ren spreken Nederwaar ook Japanlands, Limburgs
ners om meer uitdialect, Japans en
eenlopende redeverstaan Duits.
nen verblijven. In
Een moeder verAmstelveen wotelt dat haar kind
nen uitsluitend geook Osaka-dialect
zinnen van wie de
spreekt. Dat heeft
echtgenoot een
een beetje dezelfde
kort arbeidsconconnotaties als een
tract heeft. In MaasLimburgs dialect.
tricht wonen Jal.cornips@mgl.nl
Degenen die Osapanse studenten
ka-dialect spreken,
die aan de universiteit studeren vanwege het internatio- zijn er trots op en iedereen elders,
nale klimaat. Er zijn Japanse werkne- ook in de hoofdstad Tokio, herkent
het omdat het zo afwijkend is. Iedermers die voor een aantal jaren hier
een vindt het ook een beetje grappig,
verblijven en er is een groep die zich
zodat jongeren in Japan en cabarepermanent in Maastricht en omgetiers talige vormen uit dit dialect opving gevestigd heeft. Deze groep bepikken als ze ‘cool’ willen klinken en
staat uit gezinnen met hoofdzakelijk
humoristisch overkomen.
een Limburgse en dialectsprekende
De Japanse vrouwen voelen zich
man en een Japanse vrouw. Hun kinderen zijn in Japan en in Limburg ge- gelukkig in Maastricht. Ze kunnen
zich niet voorstellen dat ze ergens
boren. Deze gezinnen zijn een tyanders zouden wonen. Denken ze er
pisch voorbeeld van de huidige sanog wel eens over om terug te gaan
menleving waarin mobiliteit zo pronaar Japan? Niet echt. De meeste faminent is. De Limburgse mannen
milies wonen buiten Maastricht,
hebben zelf als expat in Japan gewaarderen de natuur waarin ze wowerkt en spreken standaard Japans.
Zij hebben in Japan hun vrouw leren nen en de vrijheid die hun kinderen
genieten.
kennen en zijn met haar naar LimBij het Meertens Instituut in Amburg teruggekeerd, omdat zij graag
sterdam is de kleine fototentoonstelhier willen wonen en werken.
De situatie in Amstelveen en Maas- ling Fragmenten van thuis te zien, van
Anna en haar man die fotograaf en
tricht is totaal verschillend. In Amcultureel antropoloog is. De foto’s
stelveen spreken de Japanse vroudrukken uit dat verbondenheid met
wen geen Nederlands. Alles is erop
thuis in de details zit: thee uit een
gericht om zo snel mogelijk naar
Japanse ketel, een Japans boeddhaJapan terug te keren. Maar omdat de
beeldje, keukenmes, ornamenten en
mannen niet zeker weten hoe lang
doeken. Kleine voorwerpen die dierhun contracten duren, verblijven zij
baar zijn en meegereisd vanuit Japan.
jaren in onzekerheid, soms wel tien
jaar lang. De kinderen gaan allemaal
naar de Japanse school in AmsterZie: www.meertens.knaw.nl/cms/nl/
dam. Die is zo ingericht dat ze
nieuws-agenda/agenda/144598-fragmenonmiddellijk weer het onderwijs en
ten-van-thuis-japan-vinden-in-nederland
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