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‘Campagne voor dialect nodig’‘Campagne voor dialect nodig’
ONDERZOEK Bijzonder hoogleraar Taalcultuur Limburg: bewezen is dat meertaligheid cognitie bij kind versterkt

door Johan van de Beek

SITTARD – Het hardnekkige voor-
oordeel dat dialect spreken door
kinderen ten koste gaat van hun
beheersing van het Nederlands,
moet via een campagne worden
ontzenuwd. Meertaligheid is
juist goed voor kinderen.

Dat zegt Leonie Cornips, bijzonder
hoogleraar Taalcultuur Limburg

aan de Universiteit Maastricht
(UM). Wetenschappelijk onder-
zoek toont juist aan dat meertalig-
heid bij kinderen hun cognitie kan
versterken. Cognitie staat voor de
mentale activiteit die informatie in
de hersenen verwerkt door leren,
waarnemen, herinneren, denken,
interpreteren, geloven en proble-
men oplossen. Het zou zonde zijn
om het dialect, het meest unieke
aspect van de Limburgse cultuur,

op te offeren aan onwetendheid,
zegt Cornips. Een ander fenomeen
dat de linguïste zorgen baart, is de
neiging van personeel dat werkt in

de buitenschoolse opvang om jon-
ge kinderen te ontmoedigen dialect
te spreken. Het effect hiervan is dat
kinderen ook thuis weigeren nog
dialect te spreken. Een zorgwekken-
de ontwikkeling die, aldus Cornips,
op termijn een gevaar kan vormen
voor de vitaliteit van het dialect.
Terwijl de dood van het ‘plat’ al de-
cennia wordt voorspeld door taal-
kundigen, is dialect spreken in Lim-
burg nog steeds springlevend..

Deze week werd bekend dat de
provincie Limburg de leerstoel van
Cornips niet voortzet. Die leerstoel
werd vier jaar geleden ingesteld
door de provincie om aandacht te
vragen voor het zogeheten immate-
riële erfgoed van Limburg. De leer-
stoel is nu overgenomen door de
UM. Cornips zal daarvoor nog ze-
ker vijf jaar onderzoek doen.
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Het zou zonde zijn om
uniek aspect van Limburgse
cultuur op te offeren aan
onwetendheid.
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