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MAASTRICHT 

‘Mia’ heet ze, het is geen 
dame maar in dit geval 
een kast. Een klankkast 
waaruit Limburgse  
dialecten klinken en 
waarbij je een thuisgevoel 
krijgt.  

MAASTRICHT 
DOOR KIM NOACH

Theatermakers Lubert Priems 
(Stichting Laudio) en Jacqueline 
Kerkhof zijn bedenkers van ‘Mia’. 
Het is de naam van een nog te bou-
wen installatie en wordt letterlijk 
een (klank)kast waaruit Limburgse
woorden en verhalen klinken. 
‘Mia’ is de theatrale vertaling van
een wetenschappelijk onderzoek
van Leonie Cornips (hoogleraar
taalcultuur) en cultureel antropo-
loog Jolien Makkinga. De twee 
wetenschappers onderzochten in

het Maastrichtse verzorgingshuis 
Lenculenhof welke impact Lim-
burgs dialect heeft op bewoners.
‘Welke rol speelt de eigen taal, het 
Limburgs dialect, in een (woon)om-
geving waar bewoners heel veel niet
meer zelf kunnen bepalen?’
Wat blijkt: je eigen dialect spreken 
heeft een (zeer) positief effect op be-
woners. „Als we dialect spreken,
zijn we thuis”, zo verwoordt een in-
woner van Lenculenhof het mooi als
Jacqueline Kerkhof samen met Lu-
bert Priems deze week een bezoek
brengt aan het Maastrichtse ver-
zorgingshuis waar ze de bewoners 
vertellen over ‘Mia’. 
Kerkhof: „Dialect is voor veel men-
sen de eerste taal die ze als baby of
kind horen. Het wordt in je ziel ver-
ankerd en daarom is het denk ik zo 
innig verbonden met emotie.”
 Het spreken van je eigen Limburgse
taal werkt troostend en kan soms
als een medicijn ervaren worden, zo
vertaalt Lubert Priems de onder-

 

zoeksgegevens.   Cornips en Mak-
kinga wilden hun onderzoeksresul-
taten niet in een boekvorm presen-
teren: dialect is bij uitstek een 
onderwerp dat je moet horen. Thea-
termakers Priems en Kerkhof ma-
ken veel theatrale voorstellingen 
waarin audio en geluidsfragmenten
de rode draad zijn, vandaar dat zij 
betrokken zijn bij ‘Mia’. 
Om de klankkast te kunnen maken,
hebben Priems en Kerkhof hulp no-
dig van Limburgers. Iedereen die
dialect spreekt, kan zestien woor-
den in zijn of haar eigen dialect in-
spreken via gesproken WhatsApp-
berichtjes (zie hiernaast). 
Deze woorden worden verwerkt in 
verhalen en geluidsfragmenten die
samen de klankkast vormen. De
kast wordt vanaf 1 oktober aan het 
publiek gepresenteerd. Eerst aan 
de bewoners van Lenculenhof, 
daarna reist ‘Mia’ rond door Lim-
burg. 
Meer informatie: www.stichtinglaudio.nl

 

en 

 

Wil je meehelpen? Spreek 
dan via WhatsApp in het 

eigen Limburgs dialect in: 
huis, gestoord, brutaal, 

heerlijk, schoenen, konijn, 
Hollands, suikerbrood, 

zeurderig, snoep, prullen-
bak, slet, stuntelen, kwaad, 
aaien (van een dier), doe de 

deur dicht. Het nummer 
van ‘Mia’ is 06-26341245, 
bereikbaar van 8 t/m 15 

september.

Spreek in...


