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[Ter inleiding]      
 
 
Dames en heren, 
 
Prof. Martin Paul, de voorzitter van het College van Bestuur van deze 
universiteit, zal zo dadelijk tot u spreken over 

De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld, – 
   een pleidooi voor meertaligheid 

Met Leonie Cornips, die de bijzondere leerstoel Taalcultuur in Limburg 
bekleedt, was ik heel gelukkig, toen Martin Paul bereid was om deze lezing te 
verzorgen. Wat mijzelf betreft zal ik u ook zeggen waarom. 
 
In 1958  – de Tweede Wereldoorlog nog vers in ons geheugen –  verscheen van 
de Luikse hoogleraar Jean Lejeune in drie talen het boekwerk Land zonder 
grens: een studie over de geschiedkundige ontwikkeling van de steden Aken, 
Luik en Maastricht. Dit boek heeft mijn ogen geopend voor Europa, in het 
bijzonder voor het Karolingische kerngebied, de regio Maas-Rijn, waarin 
Franse, Duitse en Nederlandse talen en culturen samenvloeien. 
Land zonder grens ... het was een nieuw perspectief na een periode van 150 jaar 
waarin staatsgrenzen steeds hoger waren opgetrokken, waarin onder de leus  
‘één land, één taal, één volk’ nationaliteiten waren gesmeed en nationalisme 
gekweekt, maar waarin ook cultureel verwante regio’s van elkaar waren 
losgescheurd en uit elkaar gegroeid. 
Anno 1958 geloofden wij in l’Europe des régions, een nieuw Europa. 
L’Europe des nations.... dat was in onze geesten een gepasseerd station. 
 
Begin jaren 1980 drong het besef tot mij door dat internationalisering van het 
leven onvermijdelijk was en dat het onderwijs zich daaraan niet kon onttrekken. 
In 1983 besloten we aan onze school, het Jeanne d’Arc College in Maastricht, 
een internationale afdeling te verbinden. De eerste vraag was, wat daarvan de 
voertaal moest worden. Gelet op de culturele oriëntatie van de regio leek Frans 
een aantrekkelijke optie. Al gauw bleek dat wij ons daarbij meer door de historie 



dan door de toekomst hadden laten leiden. Want bij ontmoetingen van Luikse en 
Maastrichtse leerlingen was niet Frans of Nederlands de voertaal, maar Engels. 
 
In de Euregio Maas-Rijn zijn er in de afgelopen decennia heel wat initiatieven 
genomen om Franstaligen, Duitstaligen en Nederlandstaligen bij elkaar te 
brengen, met elkaar te laten samenwerken. Gebrekkige talenkennis was vaak de 
oorzaak, dat goede initiatieven niet tot ontwikkeling kwamen. In de tijd dat 
Limburgers veel naar de Duitse tv-zenders keken, verliepen de contacten tussen 
Duits- en Nederlandstaligen soepel, maar voelden Franstalige Luikenaren zich, 
mede daardoor, buitenstaanders. 
Intussen bleven de nationale bindingen van de drie partijen bestaan. In veel 
opzichten leven we in Limburg ook nu nog Randstad-gericht. 
 
Geleidelijk heeft zich in het toenemende internationale verkeer een lingua franca 
ontwikkeld: het Engels. Ook het leven in de Euregio Maas-Rijn profiteert 
daarvan. Het Land zonder grens, Land ohne Grenze, het beloofde Pays sans 
frontières is geen droom meer, maar wordt werkelijkheid, nu, onder onze ogen. 
Maar de medaille heeft een keerzijde. 
 
Voor Ad van Iterson, die zijn afscheid van de UM vorig jaar accentueerde met 
de uitgave van de drietalige dichtbundel Sintels / Embers / Krejje bestaat er 
eigenlijk geen probleem: de Krejje, dat is moeders taal, de taal van de vaderstad; 
Sintels staat voor het Standaard Nederlands, de taal van het openbare leven; en 
de Embers, dat is de sleutel tot het internationale speelveld, de taal ook van de 
wetenschap die geen grenzen kent. 
Maar die onvermijdelijke expansie van de Engelstaligheid houdt het gevaar in 
van verdringing van de lokale, regionale kleur uit het leven, waardoor 
Limburgers het gevoel van thuis-zijn verliezen, waardoor Maastrichtenaren zich 
vreemd gaan voelen in de eigen stad. Voor mijzelf sprekend is het dagelijks 
gebruik van de streektaal kenmerkend voor de volledige beleving van mijn 
persoonlijke identiteit, en die zou ik graag heel laten. 
 
Van de andere kant ben ik bang dat zij die ingaan tegen de stroom, die zich 
opsluiten in het eigen huis, in een isolement komen te verkeren en vervreemden 
van de werkelijkheid. Dat geldt wellicht ook voor de cultuurdragers die de strijd 
aangaan met de verengelsing van het taalverkeer. Ik vrees dat zij vechten tegen 
windmolens. 
 
Enfin, iedereen heeft daar zo zijn opvattingen over. 
Ook Martin Paul .... maar die heeft erover nagedacht. 
 
[Lou Spronck]  
 


