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Jos Swanenberg 
 
 

Limburgse dialecten in Noord-Brabant: Budel, Maarheeze, Soerendonk 

 

In deze bijdrage ga ik opnieuw na hoe we de dialecten van Budel, Maarheeze en 
Soerendonk (de Kranendonkse dialecten) zouden moeten noemen: zijn zij Brabants 
of Limburgs? De drie dorpen behoren al vele eeuwen tot het hertogdom Brabant en 
zijn opvolgende staatkundige eenheden Staats Brabant en Noord-Brabant, maar de 
dialectologie laat zien dat er Limburgs gesproken wordt. Ik zal hier eerst enkele 
belangrijke taalkundige kenmerken onder de loep leggen en daarbij ook nieuwe 
gegevens bespreken. Vervolgens zal ik naast de taalkundige benadering een 
culturele benadering beargumenteren. 

 
 
1. EERDERE CLASSIFICATIES VAN DE KRANENDONKSE DIALECTEN 

In het proefschrift van Toon Weijnen waarin de dialectgrenzen en -gebieden in 
Noord-Brabant zijn onderzocht, schrijft hij over de dialecten van Budel, Soerendonk 
en Maarheeze dat zij niet Brabants zijn. Hij stelt dat deze dialecten het meest 
Ripuarisch zijn in Noord-Brabant (Weijnen 1937: 193), oftewel het meest Rijnlands. 
Deze dialecten hebben veel kenmerken gemeen met Limburgse dialecten. Daarom 
stelde ik al eerder de vraag hoe Brabants en hoe Limburgs deze drie dialecten zijn 
(Swanenberg 2005). Overigens worden ook de dialecten van kleinere kernen en 
buurtschappen, Gastel, Cranendonck, Budel Schoot en Budel Dorplein, gerekend tot 
dit kleine Kranendonkse dialectgroepje. 

In 1937 noemt Weijnen deze dialecten trouwens nog Budelsch, maar vanaf 1945 
noemt hij ze in zijn publicaties Kranendonks, naar de historische landstreek de 
Baronie van Cranendonck, dat weer is vernoemd naar het buurtschapje Cranen-
donck tussen Soerendonk en Maarheeze. In 1997 werden de gemeenten Budel en 
Maarheeze samengevoegd en de nieuwe gemeente draagt sindsdien de naam Cra-
nendonck. Daarmee werd de benaming van dit dialectgebied terug in de actualiteit 
gebracht. 

Deze dorpen spreken inderdaad overwegend Limburgs, was ook mijn conclusie in 
2005, en de tweede vraag die ik stelde, was bij welke Limburgse dialectgroep deze 
dialecten in Noord-Brabant dan aansluiten. Op basis van een vergelijking van klank-
verschijnselen in de dialecten van deze dorpen met die in de plaatsen Weert, Neder-
weert, Bocholt, Hamont en Achel konden we zien dat de Kranendonkse dialecten 
veel meer gemeen hebben met de dialecten van Hamont en Achel dan met de 
dialecten van Weert, Nederweert of Bocholt. 

Maar als men naar individuele woorden kijkt, dan heeft het Kranendonks vaak een 
woord dat niet overeenkomt met het woord dat wordt gezegd in de aangrenzende 
Limburgse plaatsen Hamont en Achel. Dan heeft het vaak een woord dat aangren-
zende plaatsen in Noord-Brabant ook hebben. Dat kan duiden op meer recente 
aanpassingen in het dialect aan de Brabantse situatie. 

Vertrekkend van de conclusie in 2005 stellen we dan dat Kranendonkse dialecten 
geïsoleerd liggen tussen enkele belangrijke isoglossen. In het noorden worden de 
Kranendonkse dialecten van het Oost-Noord-Brabantse oftewel Meierijse dialect-
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gebied afgeschermd door de Uerdinger lijn en de Betoningslijn, in het oosten worden 
ze van het Weertlands met Weert en Nederweert afgeschermd door een isoglosse, 
die o.m. op mouillering en velarisering is gebaseerd (Hermans e.a. 1998: 28-30), en 
in het zuiden worden zij van het Maaskempens met o.m. Bocholt en Bree afge-
bakend door de Panninger zijlinie. Men zegt in het Kranendonks immers niet sj maar 
sch zoals in het Nederlands: schoeël voor school. Alleen naar het westen, naar 
Hamont en Achel, is er een overgangsgebied te constateren, juist daar waar de 
provincie- en staatsgrens tussen Noord-Brabant en Belgisch Limburg ligt. 

De Kranendonkse dialecten vormen dus niet zo maar een geïsoleerd groepje niet-
Brabants in het zuiden van de provincie Noord-Brabant. Het Kranendonks vormt de 
noordelijke punt van het Dommellandse dialectgebied dat voor het grootste deel in 
Belgisch Limburg ligt. Het Dommellandse dialectgebied vormt het noorden van het 
West-Limburgse dialectgebied (zie Keulen et al. (2007) en de Inleiding op het Woor-
denboek van de Limburgse Dialecten (Kruijsen 2001), gebaseerd op de indeling van 
het Zuid-Nederfrankisch in Goossens 1965; maar zie ook Heeringa (2007) wiens 
resultaten van een dialectometrische methode op dit punt niet afwijken). In tegen-
stelling tot de zuidelijke West-Limburgse dialecten heeft het Dommellands oe en ie 
voor ui en ij, bijvoorbeeld hoes en ies voor huis en ijs, waar zuidelijker haos/häös en 
aes klinken. Bovendien deelt het gij of ge met de aangrenzende Noord-Brabantse en 
Noord-Limburgse dialecten en heeft het dus niet het zuidelijke dzjee of oostelijke doe 
voor jij. 

De Kranendonkse dialecten verschillen uiteraard ook onderling. Budel, Gastel en 
Soerendonk kennen onderling niet erg veel verschillen, maar Maarheeze heeft duide-
lijk meer kenmerken gemeen met Heeze en Leende; dat zijn dan Noord-Brabantse 
kenmerken. Mogelijk schuiven de Kranendonkse dialecten, met Maarheeze voorop, 
steeds verder op in de richting van het Brabants, doordat de staatsgrens en de 
provinciegrens in de laatste honderd jaar een steeds grotere rol zijn gaan spelen. 

Op de goed gekende kaart van Daan en Blok (1969, z. volgende blz.) zien we dat het 
Kranendonkse gebied niet bij het Noord-Brabantse gebied gerekend wordt. De in-
deling op deze kaart is gebaseerd op de grenzen 11 en 12, die hier, tussen Leende 
en het Kranendonkse gebied, samenvallen. Dat betekent dat aan de zuid- resp. oost-
zijde zowel ich als mich voor resp. ik en mij worden gezegd. Net bovenlangs neemt 
grens 8 nog de dorpen Heeze en Leende mee. Grens 8 geeft de belangrijke iso-
glosse van diftongering weer: ten noorden kent men vormen van ij en ui terwijl ten 
zuiden de oude monoftongen ie en uu ofwel oe werden gehandhaafd. 

 
 
2. OUDE EN NIEUWE GEGEVENS VOOR DE KRANENDONKSE DIALECTEN 

In deze paragraaf leg ik enkele gegevens uit de Reeks Nederlandse Dialectatlassen 
(RND) naast recente gegevens die wij via een online enquête verzameld hebben. In 
de RND vinden we onze onderzoeksplaatsen niet in deel 9 (Weijnen A. (1952) Dia-
lect-atlas van Noord-Brabant), noch in deel 10 (Hol, A. en J. Passage (1966), Dialect-
atlas van Oost-Brabant, Noord-Limburg en de Rivierenstreek). We vinden ze in deel 
8, Blancquaert, E., J. Claessens, W. Goffin en A. Stevens (1962), Dialekt-atlas van 
Belgisch-Limburg en Zuid-Nederlands-Limburg. Dat spreekt eigenlijk al boekdelen. 

Dit zijn de vertalingen van de zin "Hela! Ik heb al twee keren op U geroepen" in de 
RND, omgespeld naar de Veldeke-spelling 2003 (de woordvormen voor "Ik" en "U" 
zijn onderstreept): 
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 Budel: 35. hee doê ich heb oeg al twe kerre geroope 

 Maarheeze: 35. heej ik heb aal twi keëre na of nar oecheroope 

 Leende: 35. heëj ikhewal twekirre geraowpe 

 Achel: 35. heila ich hèmal twieë  kieëren òboecheroepen 

 Hamont: 35. Heej ichem ooch al twe kerrengeroopen of òboecheroope 

 
De zin heeft als onderwerp ik en daarvan zien we dat het ofwel tot ik leidt in de 
dialectomzetting ofwel tot ich: dat is het verschil dat door de Uerdinger lijn wordt aan-
gegeven. Maarheeze sluit echter aan bij Leende, niet bij Budel, Hamont en Achel. De 
voorwerpsvorm van de tweede persoon U leidt ofwel tot oe of -w in de dialect-
omzetting, ofwel tot oech, ooch, uch. Die laatste zijn weer typische vormen van de 
zuidzijde van de Uerdinger lijn. Deze RND-gegevens tonen mooi hoe Budel aansluit 
bij Hamont, terwijl Maarheeze veel meer op Leende lijkt. Bij Achel zien we ook ich en 
oech. Het lijkt op het eerste oog niet zeker of we met oech of met oe te maken 
hebben wanneer de transcripties dit woord laten overlopen in geroepen dat ook met 
een velaire fricatief begint. Maar het gegeven dat de fricatief als stemloos wordt 
weergegeven (oecheroope, niet oegeroope), wijst er op dat we met oech te maken 

Illustratie 1. Uitsnede van de dialectenkaart van Daan en Blok (1969) 
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hebben; bij oe hadden we immers een stemhebbende g gekregen.1 Iets verder weg 
gelegen laat Overpelt ook ich en oech zien, terwijl Weert en Nederweert wel de 
velaire fricatief kennen maar een andere klinker in de tweede persoon: daar is het ich 
en uch. Voor Soerendonk is er helaas geen materiaal in de RND. 

Op de tweede plaats zien we bij Budel hee doê, dus toch doe, terwijl volgens Keulen 
et al. (2007: 19-21) het Budels gij of ge met de aangrenzende Brabantse dialecten 
deelt en dus niet doe voor jij zou moeten hebben. Dat is opmerkelijk, maar het wordt 
ook voor andere zuidoostelijke dialecten in Noord-Brabant gemeld. De Bont (1962: 
401) noemt het voor Oerle bij Eindhoven, in gebruik als aanspreekvorm en dan 
vooral minachtend bedoeld, en Weijnen (1937: 122) noemt het voor Asten. 

Gegevens van recentere datum van de Kranendonkse dialecten vinden we in Vraog 
en Antwoord, een dialect-enquête die ik sinds 2014 online houd met ca. 600 vaste 
invullers voor dialecten in Noord-Brabant (Swanenberg 2016). 

Ik zeg je dat het zo is : 

ich (eech) zeg ooch dae 't zoewe is Budel (geboren 1954) 

ig zeg ug de't zoe is Budel (1943) 

Ik bedoelde haar niet, ik bedoelde jou! : 

ich bedoelde heur neet, ich bedoelde ooch! Budel (1954) 

ig bedoelde heur ni,ig bedoelde oog Budel (1943) 

ig bedoel hur ni mer ig bedoelde og Soerendonk (1961) 

Als je fluistert, versta ik je niet : 

as (dae) ge fluustert, verstöi ich ooch neet Budel (1954) 

as ge fluustert verstuj ig ug ni Budel (1943) 

as ge fluustert, verstui ich ooch nè Budel (1958) 

as da ge fluustert dan verstui-j ig og neet Soerendonk (1961) 

 
Helaas hebben we van Vraog en Antwoord geen gegevens voor Maarheeze. Een 
andere bron van recente gegevens van dialecten uit deze streek is de rubriek Wa 
zegde doa? doa zegde wa! in HAC Weekblad, dat verspreid wordt in de grensstreek 
(Maarheeze, Soerendonk, Gastel, Budel, Hamont, Achel, Sint-Huibrechts-Lille, Neer-
pelt, Overpelt).2 Deze recente gegevens tonen dat ich en ooch in Soerendonk en 
Budel, maar ook in Budel Schoot, Budel Dorplein en Maarheeze nog steeds goed 
gekend zijn. Zelfs Maarheeze laat hier "ich heb óch" noteren, terwijl we in de veel 
oudere RND-gegevens toch zagen dat men "ik heb ...na(r) oech" gezegd heeft. 

Natuurlijk is niet alleen het onderscheid tussen ich, ooch en ik, oe hier van belang. 
Ook de bijzondere woordvorm wiste voor wezen (bijv. hij is wezen vissen) vinden we 
wel in het Kranendonks, maar niet in het aangrenzende Oost-Noord-Brabants 
(Meierijs). Op de kaart uit het proefschrift van Weijnen (1937) is duidelijk dat er een 
grens tussen Oost-Brabant en de rest van Brabant ligt. Alleen ten westen van die 
grens én in het Kranendonks vinden we vormen met -t: wiste.  Die -t van wiste zit ook 
 

                                                 
1  Hier dank ik graag dr. José Cajot, die mij hier tijdens het congres van de VLDN in Hamont op 
gewezen heeft. 
2  Met dank aan de heer Jan Jakobi uit Budel die me hierop attent heeft gemaakt. 
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in het voltooid deelwoord 'geweest', zodat deze vormen waarschijnlijk als contamina-
ties van de onbepaalde wijs en het voltooid deelwoord mogen worden beschouwd. 
De X op de kaart staat voor verschillende klinkers. 

 
Hoe zit dat in de recente gegevens van Vraog en Antwoord? 

Wezen 

wiste Budel (1954) 

wiste Budel (1943) 

wiste Budel (1958) 

wizze Soerendonk (1961) 

Een wel heel bijzonder en wederom niet-Brabants dialectkenmerk van het Kranen-
donks is het suffix om de verleden tijd aan te duiden bij werkwoorden die een clitisch 
pronomen hebben. Het verschijnsel is beschreven door Brandts (1997: 22): 

klop jij op de deur =  klobde gi op de deur Budel 

klopte jij op de deur =  klobdene gi op de deur  Budel 

Illustraties 2a en 2b: Vertalingen 
uit HAC Weekblad (2019) 
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Illustratie 3: Kaartje uit het proefschrift van Weijnen (1937): wiste voor wezen 

 
In klobde horen we een enclitisch pronomen van de tweede persoon, klobde-ne is 
een werkwoordsvorm met een clitisch pronomen én een verleden-tijdsuitgang. Zon-
der die extra uitgang op -ne zou klobde ambigu zijn: het zou zowel de tegenwoordige 
tijd als de verleden tijd kunnen aanduiden. In een veel oudere bron, de enquête van 
P.H.G. Willems uit 1885 en opvolgende jaren, vinden we bewijs van deze vormen.3 

leerdet gij? (i.e. leerden jullie?) = lieërdene gi? Budel 

leerdet gij? (i.e. leerden jullie?) = lierdene gi? Hamont 
 

 

Illustratie 4: De invulling voor Budel in de vragenlijst van Willems, met 'leerdet gij?' op de 
tweede regel van onder 

                                                 
3  Met dank aan dr. Michiel de Vaan die me deze gegevens bezorgde. 
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Brandts heeft dit opgetekend bij mensen die in de jaren negentig van de vorige eeuw 
al veertig jaar weg waren uit Budel, waarmee hij lijkt te willen zeggen dat dit ver-
schijnsel in de jaren negentig al verloren is geraakt. Het is dan ook zeer interessant 
dat we in Vraog en Antwoord de volgende zin aantroffen: 

Wat een brutale opmerking maakte jij gisteren : 

wa'n brutaol opmerking makdene gi gisteren  Budel (1954) 

Ik heb de contactpersoon4 van de hierboven voorgestelde rubriek Wa zegde doa? 
doa zegde wa! in HAC Weekblad gecontacteerd om een zin van dit type aan zijn 
lezers voor te leggen. Helaas leverde dat geen enkel bewijs voor deze vormen met 
een extra verleden-tijdsuitgang op. Hij heeft vervolgens ook rondgevraagd in de 
vriendenkring en familie, waar allen Zurriks of Buuls (Soerendonks of Budels) 
spreken, maar niemand kende deze vormen. 

Op de tweede plaats zou in deze zinnen Kranendonks klobde in het Oost-Noord-
Brabants klopte zijn, zoals in het Algemeen Nederlands. Willy Dols noemt deze 
zogenaamde regressieve of anticiperende assimilatie bij de verleden tijd van zwakke 
werkwoorden in zijn bijdrage "Iets over Limburgse dialecten" (1946) een van de 
gemakkelijkst waarneembare exclusief Limburgse dialectverschijnselen. Hij geeft 
daar als voorbeeld gaabde in tegenstelling tot gaapte. 

In de RND vinden we voor Budel inderdaad ig baagkde (de Veldeke-spelling geeft 
met gk de stemhebbende plosief weer, zoals we die kennen van Duits gehen of 
Frans garçon). Voor Maarheeze wordt ig bakte gegeven. We zien dus wel ig, wat niet 
het geval was met de eerdere RND-zin (hela, ik heb al twee keren op U geroepen), 
maar niet de regressieve assimilatie. Er wordt echter aan toegevoegd "ouder: 
bagkde"! Ook Maarheeze heeft dus dit verschijnsel gekend, maar het wordt al in de 
jaren zestig als verouderd beschouwd. 

Opmerkelijk dus: deze dorpen behoren al heel lang tot de provincie Noord-Brabant, 
maar taalkundig zijn de dorpsdialecten niet Brabants, maar Limburgs. Zij delen 
namelijk dialectkenmerken zoals ich en ooch, hoes en ies, en de wonderlijke 
verleden tijdsuitgang -ne met de Dommellandse dialecten in Belgisch Limburg. Zij 
worden gesproken ten zuiden van de Betoningslijn en zij hebben de regressieve 
assimilatie in bijvoorbeeld klobde, die Dols een van de gemakkelijkst waarneembare 
exclusief Limburgse dialectverschijnselen noemde. 

 
3. LIMBURGSE DIALECTEN DIE TOCH BRABANTS ZIJN 

Op basis van belangrijke dialectverschijnselen zijn de Kranendonkse dialecten dus in 
te delen bij de Limburgse dialecten. Zij horen niet bij het Brabantse dialectgebied, 
maar toch zijn ze wel onderwerp in bijvoorbeeld het Woordenboek van de Brabantse 
Dialecten, WBD, het grote onderzoeksproject dat prof. Toon Weijnen aan het eind 
van de jaren 50 begon, dat in 2005 werd afgerond met het verschijnen van de 33e 
aflevering, en waarvan het onderzoeksmateriaal in 2017 online beschikbaar kwam. 
Het WBD bestrijkt het gebied van de provincies Vlaams Brabant, hoofdstedelijk 
gewest Brussel, Antwerpen en Noord-Brabant. Dat is met inbegrip van Budel, Soe-
rendonk, Maarheeze, waarvan hij zelf al in zijn proefschrift van 1937 had geconsta-
teerd dat er dialecten worden gesproken die helemaal niet Brabants zijn. Weijnen 
volgde bij het WBD de provinciegrens en niet de dialectgroepen en hun gebieden. 

                                                 
4  De heer Arian Compen, die ik hierbij dank voor zijn hulp en informatie. 
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Bovendien merk ik telkens wanneer ik met mensen in Budel of Soerendonk samen-
werk dat men er zelf wel degelijk zijn dialect een Brabants dialect noemt. De infor-
mant die u al een paar keer langs zag komen, uit Budel en geboren in 1954, zegt in 
de opmerkingen bij een van de vragenlijsten: 

"In Budel wordt het woord Houdoe wel gebruikt, maar in vroeger jaren werd veelal 
Haddich gebruikt (zelfde betekenis als Houdoe). Als ik in Budel ben, zeg ik meest-
al Haddich. Ik hoop dat dit woord nog ooit terugkomt. Wanneer je Houdoe zegt, 
weet iedereen meestal meteen dat je Brabander bent. En ik ben er trots op 
Brabander te zijn!" 

Haddich is de Limburgse vorm die blijkbaar verdrongen is door houdoe, de Bra-
bantse vorm. Beide vormen bestaan uit de imperatief hou(d) en een pronomen van 
de tweede persoon, dich resp. oe. 

Hoewel je op basis van taalkundige analyse zou kunnen zeggen wat wel of niet Bra-
bants is, blijkt de dagelijkse praktijk vaak anders, zoals dit citaat laat zien. Mensen uit 
Budel vinden hun dialect Brabants. Is Brabants dan niet gewoon alles aan dialect dat 
binnen de provincie Noord-Brabant gesproken wordt? 

Het idee van wat Brabants is in Nederland lijkt immers de grenzen van de provincie 
te volgen: dat is een culturele benadering in plaats van een taalkundige of dialectolo-
gische (Swanenberg 2019). In een culturele benadering wordt uitgegaan van een ge-
meenschap waarbinnen men bepaalde waarden en eigenschappen met elkaar deelt 
of geacht wordt te delen. De Brabantse gemeenschap in Nederland is volgens dat 
culturele idee een gemeenschap die Brabants spreekt, en bij dat idee hanteren we 
eerder de provinciegrens dan de taalkundige grenzen van Jo Daan of Toon Weijnen. 

Een cultureel denkbeeld dat gebaseerd is op een politieke grens is eigenlijk een 
ideologisch product van de Nederlandse samenleving. Daarmee is het subjectief; het 
is bedacht en het wordt vaak ook beleefd. Het is niet objectief en in onze speurtocht 
naar de aard van het Kranendonkse dialect komt het niet overeen met wat werd 
vastgesteld op taalkundige criteria. De culturele grens van het Brabants wordt 
geprojecteerd op de meest bekende grens en dat is de provinciegrens. Daarmee is 
de begrenzing van het Brabantse dialectgebied gebaseerd op een denkbeeld. Deze 
culturele benadering van het bepalen van de definitie van wat Brabants is, gaat uit 
van een gemeenschap die bepaalde waarden en eigenschappen met elkaar deelt. 
Dialectwoordenschat, het spreken van een streektaal of met een regionaal accent 
zijn voorbeelden van dergelijke eigenschappen en waarden. Zij maken deel uit van 
de regionale identiteit, dat is nog zo'n cultureel denkbeeld dat objectief niet te duiden 
is, maar wel subjectief beleefd en gevoeld wordt en als cultureel proces geanaly-
seerd kan worden (Wagemakers 2017). 

Er zijn dus twee manieren waarop je de grenzen van het Brabants in Nederland kunt 
definiëren: met onderzoek naar klanken, woorden en grammatica kun je objectief 
vaststellen dat niet alle dialecten in Noord-Brabant even Brabants zijn. Sommige 
kleine gebieden zijn meer Limburgs, zoals het Kranendonkse gebied, of meer 
Hollands, zoals geldt voor een gebied met o.a. Willemstad, Fijnaart en Dinteloord. Zo 
kunnen we Zuid-Gelderse dialecten zoals het Bommelerwaards juist wel Brabants 
noemen, als we enkel zouden letten op de taalkenmerken. 

Maar in de dagelijkse praktijk lijkt men eerder de provinciegrens te hanteren als men 
moet bepalen wat Brabantse dialecten zijn. Dat is de tweede manier van het definië-
ren van wat Brabantse dialecten zijn. Als men Kranendonkse dialecten Brabantse 
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dialecten vindt omdat de betreffende dorpen in de provincie Noord-Brabant liggen, 
dan volgt men een culturele benadering die gebaseerd is op een denkbeeld. 

Wat zijn de implicaties? In het streektaalbeleid en bijbehorende werk bij de stichting 
Erfgoed Brabant is het werkgebied de provincie Noord-Brabant, want de opdracht-
gever van Erfgoed Brabant is het provinciaal bestuur van Noord-Brabant. In het 
streektaalbeleid in Noord-Brabant zijn taalkundige grenzen veel minder belangrijk 
dan de culturele en politieke grenzen. Dat zien we ook bij Nederlands Limburg. Zoals 
u weet is het Brabants niet, maar het Limburgs in Nederland wel als regionale taal 
erkend, volgens deel 2 van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van 
minderheden (Raad van Europa). Wat men erkend heeft als regionale taal, is in feite 
een grote groep verschillende dialecten die binnen een bepaald gebied worden ge-
bruikt. En dat gebied is begrensd door staats- en provinciegrenzen; de dialect-
grenzen spelen ook hier een ondergeschikte rol. Dat betekent dat de dialecten in de 
Nederlandse provincie Limburg samen een regionale taal vormen, zodat het dialect 
van Mook bij Nijmegen wel tot die regionale taal behoort, maar dat van Malden of 
Cuijk niet. Die dialecten zijn allemaal Kleverlands (Cajot 2006: 58-59) en nauw 
verwant aan elkaar, maar Malden en Cuijk liggen aan de verkeerde kant van de 
provinciegrens, in Gelderland en in Noord-Brabant. Ook de nauw verwante dialecten 
in Belgisch Limburg behoren niet tot deze regionale taal. 

Hoe bepalen we nu de streek in streektaal of de regio in regionale taal? Gaat het 
daarbij over taal- en dialectgebieden en hun grenzen of gaat het over politieke en 
culturele gebieden en hun grenzen? Gaat het met andere woorden over objectieve 
criteria of over subjectieve criteria? Als het Handvest bedoeld is voor regionale talen 
die beschermd moeten worden omdat ze bedreigd worden, zou je verwachten dat het 
over taalkundige criteria gaat. In de praktijk gaat de erkenning echter over cultuur en 
gaat het vooral over de vraag wie vindt dat zijn taal erkenning verdient. Sterker nog, 
het gaat om erkenning van de taal die men wil spreken, bedoelt te spreken en wil 
doorgeven aan volgende generaties, dus over de 'taalwil' (Heeroma 1965), maar niet 
om erkenning van een taal die aan bepaalde taalkundige criteria voldoet. Een regio-
nale taal krijgt erkenning als er voldoende draagvlak voor is onder de bevolking. De 
gemeenschap speelt dus zelf een belangrijke rol bij het bepalen van wat de grenzen 
aan een streektaal zijn, een grotere rol dan een wetenschapper met de intentie om 
voor objectieve criteria te zorgen. Dat wil zeggen dat culturele belangen prevaleren 
boven taalkundige criteria. En dat is helemaal niet erg. Zolang dit werkt in de praktijk 
en de taalgemeenschap er tevreden mee is, dan is dat goed. Maar het is wel goed 
om er bewust van te zijn. 

Het gaat hier om culturele regionale identiteiten, hoe denkbeeldig en subjectief ze 
ook zijn, en veel minder over taalkundige criteria. Die culturele identiteiten worden 
gevoeld en beleefd, in zodanige mate dat ze voldoende draagvlak creëren voor een 
provinciaal streektaalbeleid. 

In Noord-Brabant is er geen separaat streektaalbeleid, maar worden dialecten al 
jarenlang behandeld als onderdeel van het cultureel erfgoed in de provincie. Streek-
taalbeleid maakt dan ook integraal deel uit van erfgoedbeleid. Daarin past een bena-
dering van het dynamische en diverse karakter van dialecten. De grens van de Bra-
bantse streektaal is daarbij simpelweg de politieke grens van de provincie Noord-
Brabant. Ook daar! 

Zo zijn Budel, Maarheeze en Soerendonk toch Brabants, ook al spreekt men er 
eigenlijk Limburgse dialecten. 
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