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Voorwoord
Wij zijn Britt Linders, Isa van Uden en Zoë Bonten uit vwo 6. Wij zijn erg geïnteresseerd in
het Limburgse dialect en daarom leek het ons leuk om daarover ons profielwerkstuk te
maken. Meneer Custers heeft ons begeleid bij het maken van ons project, wij hebben vaak
met hem in pauzes over ons profielwerkstuk gesproken en daarna konden wij in tussenuren
of buiten school afspreken om samen aan het profielwerkstuk te werken. Toen we eenmaal
een goed begin hadden gemaakt aan ons werkstuk konden we ook individueel werken aan
het profielwerkstuk, zo konden we er zelf aan werken als we tijd hadden. We hadden een
groepsapp aangemaakt, zodat we makkelijk vragen aan elkaar konden stellen. Hierin
communiceerden we ook over wie wat ging doen en wanneer. Zo konden we de taken goed
verdelen.
We hebben voor informatie over het Limburgse dialect boeken gelezen en onder andere
gepraat met geschiedenisdocent meneer Jansen. Hierdoor konden we informatie gebruiken
van verschillende bronnen. We vonden onze samenwerking heel goed verlopen.
Gaandeweg ons onderzoek kregen we meer motivatie, doordat onze interesse in het
onderwerp alsmaar toenam.
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1 Inleiding
De onderzoeksvraag van ons profielwerkstuk is: ‘Wat is het verband tussen iemands leeftijd
en wanneer deze persoon dialect spreekt?’. Wanneer we het in het werkstuk hebben over
het dialect, hebben we het over het Limburgs dialect. Wij hebben dit onderwerp gekozen
omdat wij alle drie dialect spreken en we erg benieuwd zijn naar de verhouding van mensen
die dialect praten en Nederlands. Daarnaast vroegen we ons af of er verbanden zijn te zien
tussen bepaalde leeftijdsgroepen en de situaties wanneer mensen dialect spreken en
wanneer niet. Wij ervaren namelijk zelf dat dit heel erg kan verschillen in bepaalde situaties
en willen hier daarom goed onderzoek naar gaan doen.
Ons verslag is opgebouwd uit verschillende delen. Eerst geven we in dit werkstuk wat
algemene informatie over het Limburgse dialect waar ons project over gaat. Hierna bekijken
we de enquête die we hebben rondgestuurd. We lichten de vragen toe, stellen de
hypothesen op, analyseren de antwoorden op de vragen, vergelijken deze met onze
hypothesen en evalueren de opmerkingen op de enquête. Tijdens het bekijken van de
resultaten van de enquête gingen we ons enkele dingen afvragen, hier hebben we later nog
vier hoofdstukken over geschreven. We bespreken ook onze eigen meningen over het
dialect en sluiten af met de eindconclusie over ons onderzoek.
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2 Algemeen
‘T land van de historie, met ‘n hoofdstad toch zoe sjoen. Limburgia, Limburgia, diech
spans veur us de kroen.’ - Hei hei limburgia, Frans Theunisz

2.1 Wat is een taal?
Taal is opgebouwd uit verschillende woorden en grammaticaregels en is een belangrijk
communicatiemiddel voor de mens. Een taal kan actief (spreken en schrijven) en passief
(verstaan en lezen) beheerd worden en op verschillende manieren overgebracht worden op
anderen (schrijven, spreken, gebaren).

(bron mindmaps1)
Er zijn verschillende taalfamilies, talen uit dezelfde familie lijken vaak op elkaar. Bijvoorbeeld
het Zweeds, Noors en Fins, allemaal Scandinavische talen. De mensen die deze talen
spreken kunnen elkaar vrij goed verstaan en begrijpen ook al spreken ze niet dezelfde taal.
In bovenstaande schema’s wordt schematisch laten zien tot welke het Nederlands behoort.
De Nederlandse taal bestaat uit drie takken: Nederlands Nederlands, Belgisch Nederlands
en Surinaams Nederlands. Binnen deze takken worden andere woorden gebruikt of worden
de woorden op een andere manier uitgesproken. Hierbij moet het Afrikaans niet worden
verward. Deze taal lijkt op het Nederlands, maar is een eigen taal op zich. Net als de
bovengenoemde Scandinavische talen, dit zijn ook allemaal verschillende talen.

2.2 Wat is een dialect?
Een taal wordt een dialect genoemd als woorden hieruit van het Nederlands verschillen of
zelfs niet eens bestaan. Ook worden medeklinkers bij een dialect anders uitgesproken dan
in de normale Nederlandse taal en kan de hele zinsopbouw verschillen. Er is echter geen
1

Deze mindmaps hebben wij zelf gemaakt.
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formeel verschil tussen taal en dialect. ‘Taal is een dialect met een leger en een vloot’ wordt
door taalkundigen gezegd. Het komt erop neer dat een taal geüniformeerd is en dus wordt
gebruikt in het onderwijs, politiek, etcetera en een dialect niet. Dialecten kunnen een paar
kilometer verderop al heel verschillend zijn. Als je met iemand praat die hetzelfde dialect
spreekt als jijzelf, kan het dus alsnog lastig zijn om elkaar te verstaan en te begrijpen.2

2.3 Wat is een accent?
Een dialect en een accent zijn twee verschillende dingen. Kijk maar naar het Limburgs: als
een Limburger zijn dialect spreekt gebruikt diegene vaak andere woorden dan wanneer hij
Nederlands zou spreken, dat is dus een dialect. Wanneer een Limburger Nederlands
spreekt, kun je vaak alsnog horen dat hij Limburgs is. Dat komt door de uitspraak van de
woorden. De zachte ‘g’ kenmerkt het Brabants en het ‘zangerig praten’ het Limburgs. Per
regio verschilt het accent. Het is vaak goed horen wanneer iemand bijvoorbeeld Fries,
Brabants of Vlaams is van oorsprong of dat iemand het Nederlands niet als moedertaal
spreekt. Ook per subcultuur kan het accent verschillen. Denk aan een ‘beschaafd’ accent,
dat veel in de zakenwereld gesproken wordt.

2.4 Waarom is het Limburgs een dialect?
Limburgs is een dialect omdat het officieel geen geschreven taal is en het praktische nut
kleiner is. Het Limburgs is geen geschreven taal, omdat het heel lastig te schrijven is. Dit
komt doordat het een hele andere schrijfwijze heeft dan het Nederlands. Ook is men het niet
gewend dat alles precies staat geschreven zoals het wordt uitgesproken. Dat komt doordat
in elke regio de spelling en schrijfwijze van woorden verschilt.

2.5 Wat is de geschiedenis van het Limburgs?
Het Limburgs heeft zich ontwikkeld naast het Nederlands, het stamt dus niet af van het
Nederlands. Het Nederlands en Limburgs zijn ongeveer even oud.3

2.5.1 Oud-Limburgs
In de achtste en negende eeuw werd het Latijn als de standaardtaal in de hogere kringen
gebruikt. In de lagere kringen was er in het Maasland plaats voor een eigen taal, het
Oud-Limburgs. 4 Het Limburgs werd voor het eerst opgeschreven in 1170 in een werk van
Henric van Veldeke. De naam van het werk is ‘Leven van Sint-Servaas’. Hij schreef het in
opdracht van de koster van Maastrichtse Servaaskapel en de gravin van Loon.

2.5.2 Middel-limburgs
In de dertiende eeuw ontstond het Middel-Limburgs. Het werd gebruikt als ambtstaal. In
verschillende Limburgse steden zijn er documenten zoals archiefstukken, oorkondes en het
‘Statutebook vaan Mestreech’. Deze stammen uit de dertiende tot en met de zestiende
eeuw.
2

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/taal-in-stad-en-land/
http://www.limburgsedialecten.nl/limburgs.html#limburgse-streektaal
4
https://limburgs.org/nl/limburgs/
3
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2.5.3 Nieuw-Limburgs
Het eerste gedrukte Nederlands-Limburgse woordenboek verscheen in 1884. Dit is in het
Nieuw-Limburgs. In de 20e eeuw is er, mede door de opkomst van radio en televisie, een
groot verschil ontstaan tussen de mate waarin dialect gesproken wordt in België, Nederland
en Duitsland. In België verloor het Zuid-Nederfrankisch dialect terrein aan het
Verkavelingsvlaams en in Duitsland werd er steeds meer het Rijnlands regiolect gesproken.
In Nederlands-Limburg bleef het aantal dialectsprekers lange tijd redelijk constant, mede
door het gebruik van dialect op de regionale radio en tv. Hierdoor is er niet zoveel veranderd
in de Nederlands-Limburgse taal de laatste eeuw.

2.6 Variaties op de standaardtaal

bron afbeelding5

2.6.1 Sociolect
Verschillende groepen in de samenleving gebruiken allemaal hun eigen woorden. Deze
groepen zijn op verschillende factoren gebaseerd zoals bijvoorbeeld leeftijd, opleiding,
geslacht of trends. Een taalvariant die in zulke groepen wordt gebruikt wordt een sociolect
genoemd. Het vermijden van leenwoorden (purisme) wordt ook beschouwd als sociolect. 6

2.6.2 Etnolect
Een etnolect is een taalvariant die bestaat in een gebied waar mensen samenwonen die tot
dezelfde etnische groep behoren. Er kan dan een taalvariant ontstaan omdat de mensen de
standaardtaal van het gebied niet als moedertaal beheersen.
Bij eerste generatie allochtonen is het niet gek dat zij de taal niet helemaal beheersen.
Een taalvariant kan ook ontstaan als mensen zich willen identificeren door kenmerken uit
hun etnische achtergrond te gebruiken. Bij tweede en derde generatie allochtonen blijven er
vaak afwijkingen bestaan om zich tot een etnische groep te identificeren. 7
5

http://www.taalcanon.nl/vragen/hoeveel-dialecten-heeft-het-nederlands/
https://www.dialectloket.be/tekst/sociolinguistiek/wat-zijn-sociolecten/
7
https://taaleidoscoop.nl/blog/tvdw-etnolect/
6
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2.6.3 Regiolect
Dit is een variëteit van de standaardtaal. En zoals de naam al zegt wordt deze in een
bepaalde regio gesproken. Het is een gemoderniseerde variant van een streektaal. Wanneer
mensen uit een regio naar een andere regio verhuizen kan dat het regiolect van het nieuwe
gebied beïnvloeden. 8 Een regiolect zit tussen een stadsdialect en een dialect in.
Bijvoorbeeld het Noord-Limburgs. 9

2.6.4 Idiolect
Bij het idiolect gaat het om de taalvariant van één individu. Bij het herkennen van een
idiolect wordt er gekeken naar bepaalde stopwoorden, taalconstructies, uitdrukkingen en de
woordenschat die een persoon bezit.10

8

https://taaleidoscoop.nl/blog/tvdw-regiolect/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regiolect
10
https://nl.wikipedia.org/wiki/Taal
9
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3 Methode
‘Kiek us good um uch haer neet normaal waat un sfeer. Vae veere ut laeve op oeës eige
meneer. Ich zégk eine vör alle en alle vör ein. Det kan in Limburg allein’ - In Limburg
allein, Moerepetazie
Voor ons profielwerkstuk hebben wij een onderzoek uitgezet. Dit onderzoek bestond uit een
vragenlijst van 33 vragen, die ingevuld is door 446 mensen die wel en niet dialect spreken.
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd waarom we de vragen gesteld hebben en wat we met de
vragen dachten te kunnen achterhalen aan informatie.

3.1 Waarom hebben wij deze vragen gekozen?
3.1.1 Algemeen
In dit gedeelte hebben we algemene vragen verwerkt om meer over de persoon die de
antwoorden invult te weten te komen en de uitkomende informatie beter in te kunnen delen.
Gezien ons profielwerkstuk gaat over het verband qua leeftijd, is de vraag wat iemands
leeftijd is, natuurlijk erg van belang. Daarbij is het voor ons ook belangrijk om te weten waar
de persoon woont en welke opleiding/studie iemand doet of gedaan heeft. Wij denken hieruit
belangrijke informatie op te kunnen maken, omdat een dialectspreker die in Limburg woont,
waarschijnlijk meer dialect spreekt dan wanneer deze persoon buiten Limburg woont.
Daarnaast is het verschil tussen stad en dorp ook van belang. Het verschil in
opleidingsniveau kan voor ons ook bruikbare informatie opleveren. Misschien is er wel een
groot verschil tussen mensen die bij een klein regionaal bedrijf werken en mensen die bij
een groter (inter)nationaal bedrijf werken? Het aantal mensen in iemands omgeving dat
Limburgs spreekt heeft ook invloed op een persoon. Dit is de reden dat we vragen of
iemands ouders, verdere familie en vrienden dialect spreken. Het luisteren van Limburgse
muziek kan ook een kleine aanduiding zijn van hoe vaak iemand dialect spreekt. Hoe meer
iemand Limburgse muziek luistert, hoe vaker deze persoon Limburgs als taal gebruikt. Bij
deze vraag hebben we als antwoorden ‘ja’, ‘nee’ en ‘alleen carnavalsmuziek’. Er is namelijk
een verschil tussen alleen met carnaval Limburgse ‘feest muziek’ luisteren en het hele jaar
door ‘normale’ Limburgse muziek.

3.1.2 voor de niet-dialectsprekers
Natuurlijk spreekt niet iedereen die onze enquête in gaat vullen dialect. Voor de mensen die
geen dialect spreken hebben we dit onderdeel toegevoegd. Zo kunnen we erachter komen
hoe de meeste niet-dialectsprekende mensen het ervaren wanneer dialectsprekers wel of
niet omschakelen naar het Nederlands als ze horen dat de persoon waarmee ze praten
geen dialect spreekt. Ook willen we onderzoeken wat de niet-dialectsprekende mensen er
dan van vinden als de ander in het dialect door blijft praten. Wij hopen hier een extra
onderdeel/hoofdstuk van te kunnen maken, om ons onderwerp van beide kanten te kunnen
bekijken.
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3.1.3 specifieke situaties 1/2
Voor dit onderdeel hebben we vier soorten vragen opgesteld; ‘Welke taal spreek je bij de
bakker?’, ‘Welke taal spreek je bij de supermarkt?’, ‘Welke taal spreek je in een restaurant?’,
‘Welke taal spreek je in een café?’. Deze vier situaties hebben we over drie verschillende
plaatsen voorgelegd; in het dorp, in Maastricht en in Venlo. Waarom we deze soorten vragen
hebben gekozen is, om op deze manier onderscheid te kunnen maken tussen waar iemand
dialect spreekt. We willen onderzoeken of mensen in hun eigen dorp bijvoorbeeld meer
dialect spreken dan in een stad. Daarnaast maken wij ook het onderscheid tussen een stad
in Noord-Limburg (Venlo) en een stad in Zuid-Limburg (Maastricht). Dat doen we, omdat we
willen onderzoeken of er een verschil tussen deze twee steden is. Van de ene kant zou je
verwachten dat er in Maastricht meer dialect gesproken wordt dan in Venlo, omdat er in het
zuiden meer dialect wordt gesproken dan in het noorden. Echter, Maastricht is een zeer
internationale studentenstad, wat er juist voor kan zorgen dat het aantal mensen dat
Nederlands, Engels of een andere taal spreekt groter is dan het aantal mensen dat dialect
spreekt. Daarnaast zou je dus op de eerste plaats van Venlo verwachten dat er minder
dialect gesproken wordt, omdat het in het noorden gelegen ligt. Maar misschien is dit juist
helemaal niet het geval, omdat het zo dicht bij de Duitse grens ligt en er dus alsnog veel
dialect wordt gesproken met de Duitse mensen. Door deze twee plaatsen los te bevragen,
kunnen we hier onderscheid uit maken.
Daarbij vragen we dus per plaats vier vragen. Deze hebben we gekozen, omdat
horecagelegenheden en winkels in vrijwel elk dorp en elke stad te vinden zijn en waar
waarschijnlijk iedereen wel eens vaker komt, maar waar toch een verschil kan zijn tussen
hoe verschillende personen de sfeer ervaren. Voor veel mensen zal een café namelijk
informeler zijn dan een iets chiquer restaurant.

3.1.4 specifieke situaties 2/2
Om nog iets meer te weten te komen over wanneer mensen wel of niet dialect spreken
hebben we dit laatste onderdeel toegevoegd. Hierin lopen de vragen iets meer uiteen qua
hoe formeel de situatie is. Dit met dezelfde reden als bij ‘3.1.3 specifieke situaties 1/2’. Het
verschil is dat we bij dit onderdeel geen plaatsen aan de vragen gelinkt hebben. Dat hebben
we gedaan, omdat deze vragen iets algemener zijn. De meeste mensen werken bijvoorbeeld
niet per se in hun eigen dorp en niet elke plaats heeft een ziekenhuis.
Daarbij hebben we ook de vraag gesteld of iemand in het Nederlands of dialect appt, want
we zijn benieuwd hoeveel mensen dat nou daadwerkelijk zijn. Hoe groter dit aantal, hoe
groter de kans dat deze mensen op meer plekken dialect spreken.
Ook hebben we vragen toegevoegd hoe dialect-sprekende mensen verder praten tegen
anderen als ze horen dat de ander geen dialect spreekt. Dit valt een beetje samen met de
vragen voor de niet-dialect sprekende mensen. Zo kunnen we onderzoeken of deze
antwoorden overeenkomen (‘Als iemand jou in het dialect aanspreekt en jij in het
Nederlands terugpraat, hoe wordt er dan verder gepraat door de ander?’ en ‘Als ik iemand
aanspreek in het dialect en ik merk dat de ander geen dialect spreekt, hoe praat je dan
verder?’).
Als laatst vragen we de mensen of ze er bewust over nadenken of ze in het dialect of
Limburgs spreken en waarom wel of niet. Hiermee willen we onderzoeken of mensen er
daadwerkelijk over nadenken in welke taal ze tegen (on)bekenden spreken. Er zullen
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misschien mensen zijn die erg trots zijn op hun dialect, die er dus over nadenken dat ze
meer Limburgs praten ongeacht of de ander ook hun dialect spreekt of niet.
We vragen de mensen ook of ze nog vragen en/of opmerkingen hebben.

3.2 Wat hadden we beter kunnen doen?
Op 26 oktober hebben we onze enquête geëvalueerd om op deze wijze erachter te komen
wat we beter/anders hadden kunnen doen qua vragen voor onze enquête. Dit hebben we
gedaan naar aanleiding van de opmerkingen en vragen die mensen onder onze enquête
hebben achtergelaten. Daarnaast hadden we zelf ook een aantal vragen die we achteraf
gezien anders zouden stellen en vragen die we aan de enquête toe zouden voegen.

3.2.1 Onduidelijke vraagstelling
Een aantal mensen reageerde, dat ze sommige vragen niet duidelijk genoeg vonden.
Bijvoorbeeld over of de persoon die ‘de andere persoon’ was ook dialect kon. Onze enquête
was erop ingericht dat dialectsprekers onderdeel 1, 3 en 4 maakten en de niet-dialectspreker
onderdeel 1 en 2. Hierdoor waren wij er vanzelf vanuit gegaan dat dit duidelijk was, maar dit
hadden we duidelijker moeten noteren. Bij onderdeel 2 hebben we wel genoteerd dat dit
onderdeel alleen voor de niet-dialectsprekers was maar bij onderdeel 3 en 4 hebben we er
niet bijgezet dat het alleen voor de wel-dialectsprekers was. Sommige mensen hebben hier
overheen gelezen. Daarbij hadden we beter moeten uitleggen dat het in de situaties ging om
iemand die je niet kent en je dus moet ‘kiezen’ welke taal je gaat gebruiken en bij de vragen
over collega’s, schoolpersoneel en met iemand appen hadden we erbij moeten zetten dat je
ervan uit moet gaan dat de ander ook dialect kan. We hebben namelijk ook een aantal
reacties gekregen van mensen die dat niet duidelijk genoeg vonden.

3.2.2 Hoe lang spreekt iemand al het dialect?
Ondertussen dat de antwoorden binnen stroomden kwamen we er zelf achter dat we deze
vraag hadden moeten toevoegen, hier kregen we uiteindelijk ook een reactie over. Het is
natuurlijk erg van belang of iemand al zijn hele leven dialect spreekt of dat diegene het later
(zelf)heeft bijgeleerd. Het verschil tussen deze twee groepen kan ook andere antwoorden
veroorzaken. Als jij al vanaf je geboorte een echte dialectspreker bent, zul je waarschijnlijk
op meer plaatsen eerder dialect spreken dan iemand die het dialect misschien pas een paar
jaar spreekt. Maar dat verschil kunnen we nu dus niet onderscheiden.

3.2.3 Voed je je kinderen bewust op in het dialect?
Een andere reactie die we kregen was dat we bovenstaande vraag ook in de enquête
hadden kunnen zetten. Zelf hadden we hier eigenlijk helemaal niet aan gedacht, maar
achteraf gezien zou dit best een goede vraag zijn geweest. Deze vraag kan namelijk
weergeven hoe trots mensen zijn op hun dialect. Als je je kind jouw dialect meegeeft,
betekent dit dat dit voor jou belangrijk is. Een aantal mensen had hierover een reactie
gedeeld, waarin ze vertelden dat ze trots zijn en dus ook hun kinderen bewust de Limburgse
taal mee hebben gegeven. Zo hebben wij bijvoorbeeld deze reactie gekregen van iemand op
onze vragenlijst: ‘Ik ben groot voorstander van het behoud van ons dialect. Wij voeden onze
kinderen bewust in het dialect op. De oudste (6 jaar) kan zich nu op school goed aanpassen
naar het Nederlands. De jongste (4 jaar) praat nog uitsluitend dialect, maar begrijpt het
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Nederlands goed. Als dialectsprekende ouders zijn wij hier trots op! Ik hoop oprecht dat jullie
enquête laat zien dat het Limburgs dialect leeft.’

3.2.4 In welke taal volg je je opleiding?
Een andere opmerking die wij hebben gekregen was, dat we de vraag in welke taal je je
opleiding volgt ook hadden kunnen toevoegen voor betere resultaten. Stel jouw studie wordt
in het Engels gegeven, dan spreek je automatisch veel meer Engels dan een ander die zijn
opleiding in het Nederlands volgt. De mate van het spreken van Engels of een andere taal
dan het Nederlands zou ook een invloed kunnen hebben op het feit hoeveel dialect iemand
spreekt. Daarbij hadden we nog een vraag kunnen toevoegen: ‘In welke plaats volg je je
opleiding?’ Ook de antwoorden op deze vraag kunnen van belang zijn. Zeker met de
volgende redenatie: hoe dichter bij huis, hoe meer studenten uit je eigen omgeving, hoe
meer potentiële mensen die ook dialect spreken, hoe meer er in het algemeen dialect wordt
gesproken op een school (leerlingen onderling bijvoorbeeld in hun pauzes).

3.2.5 Vind jij dat het Limburgs een taal moet worden?
Deze extra vraag hebben zelf achteraf erbij bedacht. Wij denken dat deze vraag weer zou
kunnen geven hoe trots Limburgers zijn op hun dialect. Als iemand vindt dat het dialect een
taal moet worden, kan dat betekenen dat deze persoon trotser is op zijn/haar dialect dan
iemand die vindt dat het Limburgs maar beter een dialect kan blijven. Bij deze vraag zouden
wij dan ook vragen waarom wel of niet. Aangezien de redenen hiervoor ook nog eens zeer
uiteenlopend zouden kunnen zijn.

3.2.6 Kleinere leeftijdsgroepen
De laatste opmerking die we hebben gekregen is dat het handiger zou zijn als we de
mensen in minder grote leeftijdsgroepen zouden indelen. De reden die hiervoor werd
gegeven was dat er nog veel verschillen zitten tussen bijvoorbeeld mensen van 21 jaar oud
en mensen van 40 jaar oud. Als 40 jarige zit je midden in je werk carrière waarbij je
waarschijnlijk serieuzer in het leven staat dan een 21-jarige student. Toch zouden wij alsnog
de indeling gebruiken die we ook in de enquête hebben gebruikt. Er moeten ergens grenzen
getrokken worden. Als we leeftijdsgroepen van 5 à 10 jaar verschil zouden gebruiken, zou
het aantal leeftijdsgroepen te groot worden. Dit zou ertoe leiden dat we de informatie niet
overzichtelijk genoeg zouden kunnen weergeven. Wij begrijpen dus met welke gedachte
deze opmerking is gegeven, maar het is om praktische redenen niet zo handig om
daadwerkelijk de groepen te verkleinen.
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4 Hypothesen
‘Heej bin ik gebaore, gelökkig gewaore. ‘K gaon vaer maar kôm auk altiéd weer truuk
nao ’t stedje van plezeer’ - Nao ut zuuje, Lex Uiting
Aan de hand van ons onderzoek hebben we een aantal hypothesen opgesteld per
leeftijdscategorie. Wij hebben deze hypothesen opgesteld om erachter te komen of onze
verwachtingen kloppen en zo de opvallendheden ertussen uit te kunnen nemen. Onze
verwachtingen worden in latere hoofdstukken bevestigd of weerlegd.

4.1 Algemeen
4.1.1 Leeftijd
Onze verwachting is; hoe jonger de leeftijdscategorie hoe minder de mate is dat mensen
dialect spreken. We verwachten dat er minder mensen zijn die dialect spreken en dat de
mensen die wel dialect spreken dit vaak minder goed beheersen, ook gaan oude woorden
vaak verloren.
Bij kinderen waar de ouders beiden dialect spreken, spreken de kinderen ook dialect en vice
versa.

4.1.2 Locatie
Ook verwachten we dat er meer dialect wordt gesproken in de dorpen, in steden zijn er vaak
meer Nederlands sprekende mensen. Hierdoor zullen mensen die wel dialect spreken
sneller geforceerd worden om Nederlands te spreken. Wel zal een dialectsprekende sneller
voor Nederlands kiezen in een restaurant dan bij bijvoorbeeld de bakker.
Mensen die dialect spreken zullen in een dorp overal dialect spreken.
Mensen die Nederlands spreken maar wel in Limburg wonen vinden het minder erg dat ze
soms in het dialect worden aangesproken, dan mensen die buiten Limburg wonen.
We denken dat er in Maastricht minder vaak dialect zal worden gesproken dan in Venlo, de
stad Maastricht is erg internationaal door de studenten uit andere landen. Ook is het
Maastrichtse dialect heel anders als het dialect van Venlo.

4.1.3 Opleiding en werk
Hoger opgeleiden zullen vaker kiezen voor Nederlands dan lager-opgeleiden. Dit komt
doordat zij vaker hebben gestudeerd buiten Limburg en meestal een baan hebben bij
bedrijven waar meerdere Nederlandstaligen werken. Er zal niet veel verschil zijn tussen het
praten met collega’s onder en na werktijd ongeacht de vooropleiding en de werksector van
de betreffende persoon.
Tegen een mentor, vakdocent of ander schoolpersoneel wordt over het algemeen
Nederlands gesproken. Ook bij zorginstellingen wordt door de meesten Nederlands
gesproken.

4.1.4 Sociaal
In vriendengroepen waar dialect wordt gesproken, spreekt iedereen dialect.
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Mensen die geen dialect spreken zullen niet luisteren naar Limburgse muziek, ook geen
carnavalsmuziek. Hoe meer iemand Limburgse muziek luistert, hoe meer dialect diegene
spreekt.
Limburgstaligen zullen overgaan op Nederlands als ze praten met Nederlandstaligen en als
Limburgstaligen beginnen te praten in het Nederlands zullen ze overgaan op dialect als ze
erachter komen dat de persoon waar ze tegen praten ook dialect spreekt.

4.2 Leeftijdscategorie 0-12 jaar
Bij jonge kinderen verwachten we dat ongeveer de helft geen dialect meer spreekt. We
denken dat dit komt door het gebruik van internet en social media. Hierdoor kunnen ze soms
wél al beter Engels spreken. Als beide ouders dialect spreken zal het kind meestal ook
dialect zijn aangeleerd.

4.3 Leeftijdscategorie 13-20 jaar
In de leeftijdscategorie 13-20 jaar verwachten we dat nog veel mensen (ongeveer 75%)
dialect zullen spreken, maar dat mensen van deze leeftijd in bepaalde situaties sneller zullen
overgaan op Nederlands dan oudere mensen (mensen van 61 jaar en ouder), denk aan
bijvoorbeeld situaties bij de huisarts of in grotere steden.

4.4 Leeftijdscategorie 21-40 jaar
Mensen spreken in formele situaties Nederlands, maar als de ander dialect spreekt zal men
sneller geneigd ook dialect te gaan praten. Mensen zullen in informele situaties ook vaker
kiezen om dialect te spreken, maar passen zich wel sneller aan dan ouderen. We
verwachten dat ongeveer 85% van de mensen dialect spreekt.

4.5 Leeftijdscategorie 41-60 jaar
Mensen tussen de 0-40 jaar zullen sneller in het dialect appen dan mensen ouder dan 41.
Dit denken we omdat oudere mensen vaak al sneller moeite hebben met internet en het
gebruik van een telefoon. Appen kan lastiger zijn voor hun en willen daarom liever tegen
iedereen in dezelfde taal appen, omdat ze anders nog meer moeten nadenken tijdens het
appen. We verwachten dat van de mensen die in Limburg wonen ongeveer 85% dialect
spreekt.

4.6 Leeftijdscategorie 61-80 en 81+ jaar
Ouderen zullen vaker dialect spreken in bijvoorbeeld restaurants of bakkerijen dan jongeren.
Wij verwachten dat hij/zij ook op de iets formelere plaatsen zoals een ziekenhuis of op
school met docenten vaker dialect spreekt als deze persoon zelf dialect spreekt, dan een
jonger persoon en dat mensen met een leeftijd van boven de 61 jaar meer naar Limburgse
muziek zullen luisteren. Omdat ouderen al hun hele leven dialect spreken en dit gewend zijn,
omdat dit vroeger meer de gebruikelijke taal was in hun omgeving, is onze verwachting dat
zij minder snel hun taal aanpassen naar het Nederlands als iemand niet dialect terug praat.
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5 Resultaten i.c.m. de hypothesen
‘Plat, gewoen plat, privé en op de zaak, in 't durp en in de sjtad, kal plat, lekker plat,
zonne gojje hebbe wea nog neet gehad.’ - kal toch plat, Ton Engels
Alle grafieken en diagrammen die we in dit hoofdstuk hebben gebruikt waarbij geen bron
staat, hebben wij zelf gemaakt via excel.

5.1 Algemeen
5.1.1 Leeftijd
Uit ons onderzoek blijkt dat oudere mensen inderdaad vaker dialect spreken. Bij de
categorie van 81 plussers spreekt meer dan 90 procent dialect. Bij de categorie 13 tot 20
jaar spreekt nog geen 75 procent dialect.
Van de kinderen van wie beide ouders dialect spreken, spreekt ongeveer 93 procent dialect.
Dit is dus niet iedereen zoals we hadden verwacht, maar wel het overgrote deel.
Van kinderen van wie beide ouders Nederlands spreken, spreekt 94 procent Nederlands.
Ook dit is niet 100 procent zoals we hadden verwacht, er is weer een klein gedeelte dat dus
alsnog wel dialect spreekt.

5.1.2 Locatie
In onze hypothese staat dat we verwachten dat mensen sneller dialect spreken in hun dorp
dan in een grote stad, er zijn in een stad vaak meer mensen die Nederlands spreken. Uit
onze enquête blijkt dat ongeveer 88 procent van de mensen dialect spreekt bij de bakker in
hun eigen dorp en maar 65 procent dialect zou spreken bij de bakker in Maastricht. Bij de
bakker in Venlo spreekt ongeveer 66 procent dialect. Onze hypothese is dus juist, in de stad
wordt meer Nederlands gesproken dan in de dorpen.
Ook verwachten we dat dialectsprekenden overal in een dorp dialect zullen spreken. Dit
blijkt echter niet zo te zijn. Slechts 67 procent van alle mensen, die de enquête ingevuld
heeft en die dialect spreekt, spreekt overal in een dorp dialect.

In het staafdiagram hiernaast is te zien
dat Limburgers op vrij veel plekken hun
eigen dialect spreken, net als de Friezen.
Het Limburgs en Fries zijn dat ook de
twee dialecten/taal die nog het meest
gesproken worden. Vergeleken met
bijvoorbeeld het Nedersaksisch wordt er
voor in winkels/horeca en bij instanties
veel meer dialect (Limburgs) gesproken.
(bron diagram11)

11

Kwart 15-plussers spreekt thuis dialect of andere taal dan Nederlands (cbs.nl)
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5.1.3 Opleiding en werk
Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe minder er dialect wordt gesproken. Dit is ook wat we
verwacht hadden. Er is een duidelijke daling te zien naarmate het opleidingsniveau stijgt. Dit
is ook terug te zien bij de taal die wordt gesproken onder collega's. In de linker grafiek
hieronder is dat te zien.

Op de rechter grafiek is te zien dat mensen met een hoger opleidingsniveau bewuster
omgaan met de keuze wanneer ze Nederlands of dialect spreken dan mensen met een lager
opleidingsniveau.
De resultaten van ons onderzoek worden door
een onderzoek van het CBS bevestigd. In het
diagram hiernaast is te zien dat het
opleidingsniveau invloed heeft op het feit
hoeveel mensen dialect spreken. De balken
met lichtblauwe kleur (Nederlands) groeien
naarmate het opleidingsniveau stijgt. De
donkerblauwe (dialect) en de oranje
(Limburgs) balken, worden kleiner bij een
hoger opleidingsniveau. Hoeveel minder er
Limburgs wordt gesproken valt echter nog
mee. Dat percentage blijft vrijwel gelijk. Onder
‘dialect’ vallen ook andere Nederlandse dialecten. Het percentage hiervan halveert, maar dat
gaat dus niet alleen over het Limburgse dialect. (bron diagram12)

5.1.4 Sociaal
In vriendengroepen waarin mensen dialect wordt spreken, spreken de meeste mensen wel
dialect, maar zo’n 10 procent niet. Wij hadden verwacht dat dit minder zou zijn. De 10
procent geeft aan dat het niet zoveel uitmaakt als mensen in het dialect tegen hun praten,
omdat ze het wel verstaan. Dit komt dan waarschijnlijk omdat ze veel Limburgse mensen om
zich heen hebben. In vriendengroepen waarin mensen geen dialect spreken, spreekt ook
maar iets meer dan de helft van de mensen dialect. In deze groepen zitten minder mensen
die dialect spreken. In dit geval is het dan makkelijker om Nederlands te spreken, want dat
kan iedereen meteen verstaan.
10 procent van de mensen die geen dialect spreekt luistert alsnog naar Limburgse muziek
en bijna 20 procent van de niet-Limburgs sprekende personen luistert zelfs naar Limburgse
carnavalsmuziek. Dit is een stuk meer dan we hadden verwacht. Waar we wél gelijk in
hadden is hoe meer je Limburgse muziek luistert, hoe meer dialect je spreekt.

12
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Dat is ook te zien in de
grafiek hiernaast. Als men
zelf Limburgs spreekt zal de
Limburgse tekst beter
worden verstaan, waardoor
men het leuker gaat vinden.
Als je de tekst niet verstaat
en daardoor niet heel goed
weet waar een nummer over
gaat zal je er minder snel
naar luisteren.
Als het ergens druk is en mensen slecht verstaanbaar zijn, gaat ongeveer één derde deel
van de Limburgstaligen Nederlands praten. Dit komt omdat woorden erg kunnen verschillen
van elkaar bij dialecten van andere Limburgse streken waardoor het soms lastig kan zijn
(dus ook voor Limburgstaligen onderling) om elkaar te verstaan, en al helemaal op drukke
plaatsen. Door te praten in het Nederlands heb je soms wat meer duidelijkheid.
Het klopt ook dat Limburgstaligen zullen overgaan op Nederlands als ze praten met iemand
die geen dialect spreekt en als Limburgstaligen beginnen te praten in het Nederlands zullen
ze overgaan op dialect als ze erachter komen dat de persoon waar tegen ze praten ook
dialect spreekt. Dit laat zien dat Limburgstaligen vaak de voorkeur hebben om zo veel
mogelijk in het dialect te praten.
Over de vraag of mensen in
het Limburgs appen hebben
we geen resultaten
uitgewerkt. Wel past deze
tabel van CBS hier goed bij.
Deze tabel geeft weer dat vrij
veel Limburgers ook in het
Limburgs appen, namelijk
37,0 procent. Ook de
dialectsprekers appen vrij
veel in het dialect, ongeveer
één derde van hen. Welke
leeftijdsgroepen veel in het dialect appen en welke juist vooral niet is onbekend. (De
overlappende percentages worden veroorzaakt doordat een deel van de mensen in
meerdere talen appt. Bijvoorbeeld veel mensen die in hun dialect appen doen dat niet met
iedereen, zij appen dan met sommigen in hun dialect en met anderen in het Nederlands.)
(bron tabel13)

5.2 Leeftijdscategorie 0-12 jaar
Er zijn twee mensen van deze leeftijdscategorie die de enquête hebben ingevuld, dus de
resultaten zijn niet heel betrouwbaar. Maar als we de resultaten van de enquête vergelijken
met onze hypothesen, dan hadden we het fout dat 50 procent van de 0 tot 12 jarigen dialect
13
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spreekt. Volgens onze resultaten spreekt namelijk 100 procent van hen dialect. Wat opviel
was dat beide personen hadden aangegeven dat de meeste vrienden van de betreffende
personen geen dialect spreken. Dit laat dus indirect zien dat een groot deel van deze
leeftijdsgroep geen dialect spreekt. Allebei de ouders van de personen die de vragenlijst
hebben ingevuld spreken dialect en de kinderen ook. Dit komt overeen met onze hypothese.
Wat opviel was dat deze kinderen in het algemeen sneller in Maastricht dialect zouden gaan
praten dan in Venlo. Wat ook was opgevallen is dat ze alleen Limburgse carnavalsmuziek
luisteren en verder geen Limburgse muziek, ondanks de familie die Limburgs spreekt.
Ook passen zij zich snel aan als ze iemand in het dialect aanspreken die eigenlijk
Nederlands praat. ze praten ook dialect terug als iemand tegen hen dialect begint te praten.
Ze zijn zich er redelijk bewust van wanneer ze wel dialect spreken tegen mensen en

wanneer Nederlands. Dat is ook te zien
in het cirkeldiagram hiernaast.
De vraag hierbij was: Denk jij er bewust
over na of je in het Nederlands of
dialect tegen iemand praat?

5.3 Leeftijdscategorie 13-20 jaar
Wij hadden in onze hypothese gesteld dat 75 procent van de mensen dialect praten, dit blijkt
ook precies zo te zijn uit onze resultaten. Dat is te zien in het cirkeldiagram hieronder.

Ook hadden we gelijk dat de meeste mensen van deze leeftijd zich aanpassen als ze
iemand aanspreken in het dialect en de andere persoon in het Nederlands terug praat. Zo
kun je in het linker cirkeldiagram hieronder zien dat maar 6 van de 135 personen die dialect
praten in het dialect blijven praten.
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In de rechter grafiek kun je zien dat het wel nog redelijk vaak gebeurd dat er in het dialect
wordt gepraat tegen mensen die zelf geen dialect spreken. Al maakt dat de meeste
niet-dialectsprekers niet uit, omdat ze het wel gewoon verstaan.
Ook hadden we gesteld dat mensen uit deze leeftijdsgroep sneller over zullen gaan naar het
Nederlands dan oudere mensen (mensen die 61 jaar en ouder zijn), bij plekken als
bijvoorbeeld de huisarts. In het linker staafdiagram hieronder is te zien dat er eigenlijk geen
groot verschil is, slechts een paar procent. Dit resultaat hadden we niet verwacht, dus we
hadden ook nog een andere staafdiagram gemaakt, de rechter, om te kijken of er dan ook
maar een klein verschil is in hoe snel mensen zich aanpassen als de andere persoon
Nederlands spreekt. Hierbij zagen we ook dat het verschil tussen de verschillende
leeftijdsgroepen eigenlijk maar heel klein is. Dus zowel de jongere als de oudere mensen
passen zich redelijk goed aan.

5.4 Leeftijdscategorie 21-40 jaar
In formele situaties wordt er vooral Nederlands gesproken, namelijk zo’n 75 procent. Een
kleiner deel van de mensen spreekt dialect, dat percentage ligt op zo’n 20 procent. Vier
mensen gaven specifiek aan dat het aan de medewerker ligt of ze Nederlands of dialect
spreken, maar wij verwachtten dat dit bij meer mensen het geval is (door een iets te
onduidelijke vraagstelling). Onze verwachting, dat er toch vaak erg geneigd wordt naar
zoveel mogelijk dialect spreken waar mogelijk, klopt dus niet.
Daarnaast verwachtten wij dat er door deze mensen in informele situaties meer dialect
gesproken wordt, deze verwachting klopt. De meeste mensen spreken dan dialect. Denk
aan de supermarkt of een café in eigen dorp of een gesprek met een (ook Limburgs
sprekende) collega buiten werktijd. Wel wordt er in Maastricht en Venlo minder vaak dialect
gesproken dan in het dorp, maar nog steeds redelijk veel. Dat is te zien in het staafdiagram
hieronder.

in het dorp 48 van 56 dialect 85,7%
in maastricht 35 van 56 62,5%
in venlo 34 van 56 60,7%
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5.5 Leeftijdscategorie 41-60 jaar
Wij verwachtten dat ongeveer 85 procent van de mensen die in Limburg woont uit deze
leeftijdscategorie dialect spreekt. Hierin hadden we gelijk. Uit onze resultaten blijkt dat zelfs
89 procent van de in Limburg wonende mensen dialect spreekt.

Ook hadden verondersteld dat mensen van deze leeftijdscategorie en ouder minder snel in
het dialect zullen appen dan mensen die jonger zijn dan 41 jaar. Dit blijkt ook te kloppen.
Zoals je in de grafiek hieronder kunt zien appt zelfs ongeveer de helft van de jongere
mensen in het dialect met een persoon die ook dialect spreekt. Mensen uit de wat oudere
leeftijdscategorieën doen dat aanzienlijk minder.

82 procent van de familie van de mensen van 41 tot 60 jaar spreekt voornamelijk dialect en
van 16 procent van de mensen uit deze leeftijdscategorie, spreken sommige mensen uit de
familie dialect.
Wat ons was opgevallen is dat mensen er over het algemeen niet zó erg mee bezig zijn of
ze in het dialect praten of niet. Slechts 37 procent van de mensen is er echt bewust mee
bezig of ze Nederlands of dialect praten. 35 procent van de mensen is er helemaal niet mee
bezig of ze Nederlands of dialect spreken. Wij hadden verwacht dat de mensen uit deze
leeftijdscategorie er wel meer mee bezig zouden zijn, omdat zij door o.a. werk nog redelijk
veel in contact zouden komen met mensen die geen dialect spreken en daardoor bewuster
bezig zijn met de taal die ze spreken.
Er is weinig verschil wanneer de personen van deze leeftijdscategorie Nederlands of dialect
spreken in Maastricht; zowel in de cafés, restaurants, supermarkten of bakkers. Net iets
meer dan de helft van de Limburgstaligen kiest ervoor om Limburgs te spreken. Welke taal
zij spreken verschilt niet echt tussen cafés, restaurants, supermarkten en bakkers.
In Venlo is er weinig verschil in vergelijking met Maastricht. In alle gevallen kiest net iets
meer dan de helft van de mensen ervoor om dialect te praten. We hadden dit niet verwacht.
Wij dachten dat Limburgstaligen sneller in Venlo Limburgs zouden praten dan in Maastricht,
omdat het Maastrichts redelijk veel verschilt van andere Limburgse dialecten en het Venloos
juist minder verschilt van de rest.
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5.6 Leeftijdscategorie 61-80 en 81+ jaar
Uit onze resultaten is gebleken dat mensen uit deze leeftijdscategorie, die zelf dialect
spreken, in het dorp vooral dialect spreken ongeacht de plaats. Wel zijn er een aantal
mensen die in een chiquer restaurant eerder Nederlands spreken. In Maastricht spreken
mensen op alle vier de plaatsen (bakker, supermarkt, restaurant, café) sneller Nederlands.
Vooral in een restaurant spreken mensen eerder Nederlands. In Venlo spreken mensen
vaker dialect dan in Maastricht. Ook spreken sommige mensen er Duits, vanwege de vele
Duitse mensen in Venlo. Hierover is onze hypothese dus juist. Onze verwachting was dat er
in het ziekenhuis en bij de huisarts ook veel dialect gesproken wordt, maar uit de resultaten
blijkt dat mee te vallen. De meeste mensen van deze leeftijd spreken Nederlands tegen hun
arts en schoolpersoneel. Hoewel veel mensen van deze leeftijd vrij weinig meer met mensen
op school te maken hebben en van deze leeftijdsgroep werkt een groot deel van de mensen
niet meer gezien de leeftijd. De vragen over praten met collega’s en mensen op school is bij
deze leeftijdscatergorie dus niet erg relevant.
Daarnaast was onze verwachting dat veel mensen in het Limburgs zouden blijven praten
ongeacht welke taal de ander spreekt, maar dat klopt niet. De meeste mensen veranderen
hun taal naar het Nederlands als ze merken dat de ander geen dialect spreekt. Er is maar
een klein aantal mensen die dat niet doet (de leeftijd 61 tot 80 jaar of 81+ speelt hierbij geen
rol, van beide groepen zijn er 1 of 2 mensen die dat niet doen.)
Bij de vraag of er naar Limburgse muziek geluisterd wordt, hebben de meeste mensen
ingevuld van wel (meer dan 75 procent) en een deel van de mensen luistert alleen naar
carnavalsmuziek (minder dan 10 procent) en weer een ander deel van de mensen luistert
helemaal geen Limburgse muziek (minder dan 10 procent). Hierin is onze hypothese dus
wel juist.
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6 Waardoor wordt er minder dialect gesproken?
‘Welkom in limburg, wat een geveul, hie lig mien hart tösje Maas, Ruhr en Geul. Welkom
in limburg mien vaderlandj, doe bes mien hoes oet lös, klei en zandj.’- Welkom in
Limburg, de Schintaler
Door de babyboom van 1945-1954 kwamen er veel kinderen. In de jaren hierna ontstond er
betere anticonceptie. Hierdoor zijn er nu meer ouderen in verhouding tot het aantal jongeren.
Dit noemen ze vergrijzing. Deze oudere generatie spreekt in Limburg voor een groot deel
dialect en leren dit ook aan hun kinderen.
Maar jongere mensen vinden het Limburgs soms boers overkomen. Of ze zijn gaan
studeren buiten Limburg en werken nu bij een bedrijf waar ook mensen werken die geen
Limburgs spreken.
De kinderen die nu opgroeien leren door het gebruik van internet vaak meer Engels en laten
het dialect links liggen. Door games en online spelletjes wordt het Engels spreken
gemotiveerd. Ook zijn er veel ouders die hun kinderen geen dialect meer willen leren. Ze
denken dat je beter geen dialect kunt spreken tegen hen en het ze al helemaal niet moet
aanleren als je een goede schoolcarrière wil voor je kind. Als er minder kinderen zijn die
dialect leren wordt het onder de kinderen zelf ook minder gesproken.
Echter, het Limburgs weet zich ten opzichte van andere dialecten nog goed staande te
houden. Vooral in de streken Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht verdwijnt het dialect.
Er blijft vaak alleen nog een accent over. In de streken Limburg, de achterhoek en
Groningen wordt het dialect redelijk goed behouden. Dit komt doordat de inwoners vinden
dat ze anders zijn dan mensen uit de randstad. Het dialect is deel van hun cultuur.
Er is wel een verschil tussen het dialect van nu en het dialect van 100 jaar terug. Oude
woorden uit het dialect verdwijnen. Dit komt doordat de woorden vaak weinig gebruikt
worden en worden vervangen door woorden die meer lijken op Nederlandse woorden.
Het Veldeke heeft een onderzoek gedaan naar mogelijke manieren om het Limburgs in
stand te houden. Deze maatregelen zijn te zien in onderstaande tabel:
Mogelijke maatregelen

%

Ouders moeten hun kinderen in het dialect
opvoeden

63

Scholen moeten aandacht besteden aan
het Limburgs

53

De provincie moet gelden beschikbaar
stellen om het Limburgs te bevorderen

34

De Limburgse media moeten meer
aandacht besteden aan het Limburgs

34

Kinderdagverblijven moeten kinderen ook in
het dialect aanspreken

32

Het rijk moet gelden beschikbaar stellen om
het Limburgs te bevorderen

19

24

Er moet meer wetenschappelijk onderzoek
komen naar het Limburgs

14

Het Limburgs hoeft voor mij niet te worden
veiliggesteld

17

6.1 Wat zijn nadelen aan het spreken van dialect?
Er zijn enkele nadelen aan het spreken van een dialect. Soms wordt je minder serieus
genomen of denken mensen dat je boers bent. Het kan ook zijn dat je soms vervelende
opmerkingen krijgt over je dialect of accent. Sommige vinden het grappig en proberen het na
te doen. Het gros van de mensen zegt dat ze er meestal geen last van heeft.
Volgens hoogleraar Frans Hinskens krijgen kinderen die dialect spreken vaak een lager
advies voor hun vervolgopleiding. Dit komt dan weer door het vooroordeel dat Limburgers
traag en dom zijn.
Maar ondanks deze nadelen zijn er ook heel veel voordelen.14

6.2 Wat zijn voordelen aan het spreken van dialect?
‘’Opvallend vindt Driessen de hoge Nederlandse taalvaardigheid van Limburgse kinderen.
Die is beter naarmate ze meer Limburgs spreken. In Brabant is dat juist andersom.’’15
Uit een artikel van Trouw blijkt dat het Limburgs vele voordelen heeft. Het eerste voordeel is
het hebben van een grotere woordenschat dan mensen die alleen Nederlands spreken. Uit
een ander onderzoek blijkt dat mensen die dialect spreken zich beter kunnen inleven in
iemand die anders is dan zij zelf.
Uit een onderzoek van Romy Roumans blijkt dat mensen die dialect spreken ook beter zijn
in het spellen van woorden. Ze deed dit onderzoek om het vooroordeel dat kinderen die
Limburgs spreken minder goed zijn in de Nederlandse taalvaardigheid te weerleggen. Uit het
onderzoek is gebleken dat dit niet het geval is, kinderen die dialect spreken presteren
hetzelfde of soms zelfs beter dan alleen Nederlands sprekende kinderen.16
Doordat mensen die dialect spreken vaak wisselen tussen het Nederlands en dialect,
worden onbewust hun cognitieve vaardigheden getraind. Martijn Wieling en Martijn Bartelds
zijn momenteel bezig met een onderzoek of mensen die dialect spreken minder snel dement
worden, doordat ze dus hun cognitieve vaardigheden onbewust meer trainen. Zaken waar
mensen met dementie vaak moeite mee hebben zijn dingen onthouden en plannen. Uit dit
onderzoek zijn nog geen resultaten bekend.17
Bij sommige banen is het fijn als je het streekdialect spreekt, als je bijvoorbeeld in een
verzorgingshuis met ouderen werkt. Zij vinden het soms fijn om hun eigen dialect te kunnen
spreken. Andersom kan het natuurlijk ook voor komen, als je als niet-dialectspreker in een
omgeving komt waar wel veel dialect wordt gesproken. Een voorbeeld hiervan is iemand die
een nieuwe speaker box wil kopen in Twente, kan zomaar naar huis gaan met een nieuwe
spijkerbroek. Spiekerboks is het Twentse woord voor spijkerbroek.18
14

Dag van de moedertaal: sterven dialecten uit? (metronieuws.nl)
https://www.trouw.nl/nieuws/ouders-spreken-steeds-minder-dialect-of-spreektaal-methun-kinderen~b47efe96/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
16
https://leukinformatief.blogspot.com/2018/04/dialect-spreken-heeft-voordelen.html
17
Word je minder snel dement als je een dialect spreekt? | Tekstblad
18
Brabants dialect verdwijnt: 'Schaamte bij jongeren' | RTL Nieuws
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6.3 Waarom houdt het ene dialect beter stand dan een ander?
Doordat we steeds meer buiten onze geboortestreek gaan wonen en werken, verdwijnen
dialecten steeds sneller. Om deze reden zullen de dialecten in Limburg over een paar jaar
allemaal zijn samengesmolten tot één Limburgs dialect, wat dus door heel Limburg hetzelfde
zal zijn. Ook de invloed van TV en internet zorgen ervoor dat dialecten verdwijnen.
Uit een onderzoek van Frans Hinskens blijkt dat deze veranderingen worden geleid door
vrouwen. Zij hebben nog steeds een grotere rol in de opvoeding van kinderen dan mannen.
Als zij hun dialect niet meer willen leren aan hun kinderen zal het dialect dus verdwijnen.
De accenten uit Noord-Holland en Zuid-Holland hoor je echter steeds vaker. Toch zullen de
Hollandse dialecten het eerst verdwijnen, omdat deze zo dicht bij de standaardtaal zitten.
Ook de dialecten die in een klein gebied worden gesproken zullen sneller verdwijnen. 19
Om het dialect te behouden moet het gebied bijna helemaal zijn afgesloten. Door het contact
met gebieden buiten het ‘eiland’ van jouw dialect verandert het dialect, zover dat soms
alleen nog een accent overblijft.
De enige dialecten die nog volledig gesproken worden op de dag van vandaag zijn het
Limburgs en het Fries. Dit komt doordat Limburgers trots zijn op hun eigen taaltje, en het
Fries daadwerkelijk een eigen taal is, volgens Wim Daniëls.
Hem werd ook gevraagd of het promoten van dialect via TV series of radioprogramma's zou
helpen het verdwijnen tegen te gaan. Hier antwoordt hij op dat het daar te laat voor is. In
Twente zijn al series in het dialect gemaakt, maar de Twentse acteurs moesten hier het
dialect nog voor leren. 20

19

https://www.nu.nl/wetenschap-quest/5733387/zijn-dialecten-aan-het-verdwijnen.html
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3380773/het-brabants-dialect-verdwijnt-in-rap-tempomaar-de-zachte-g-blijft-nog
20
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7 Waarom is het Limburgs zo lastig om te leren?
‘Esse mich versjteis dan kal ich plat taenge dich, dan zeen veer oos zoa eige en zégke
“doe” en “dig”. Kal ich dich get te flot, in ein gekke buuj, vraog mich dan gerös: “Hei,
zèk dat nog èns opnuuj”.’ - Dan kal ich plat, Ben Erkens
Niet alle ouders die zelf Limburgs spreken, leren hun kinderen het dialect aan. Dat komt
doordat een dialect vaak leidt tot een accent in de standaardtaal, wat op zijn beurt weer
‘onprofessioneel’ kan worden gevonden door niet-dialectsprekers. Dit bespreken we
uitgebreider in hoofdstuk 6. Echter, sommige kinderen willen toch het dialect leren wat hun
ouders (en grootouders) spreken. “Dialect is moeilijk om op latere leeftijd te leren. Net als
elke taal is het lastig om een vreemde taal te leren, maar voor Duits en Italiaans bijvoorbeeld
kan je nog cursussen nemen, voor een dialect vaak niet. Je hebt er talent voor nodig”, aldus
hoogleraar Nederlands, Marc van Oostendorp, van de Radboud Universiteit.21
Het is dus belangrijk om deze deelvraag te kunnen beantwoorden, omdat de moeilijkheid
van het leren van een nieuwe taal, als je deze niet van kinds af aan hebt meegekregen, erg
groot kan zijn. Dit kan er weer toe leiden dat minder mensen het dialect proberen te leren en
jongere mensen dus over het algemeen minder Limburgs gaan spreken. In dit hoofdstuk
leggen wij de Limburgse grammatica uit om te kunnen laten zien dat Limburgs leren spreken
als erg lastig kan worden ervaren.

7.1 werkwoorden
Zwakke werkwoorden worden op ongeveer dezelfde manier vervoegd als in het Nederlands.
uitgang

heure (Roermonds)

1e persoon enkelvoud

-

ich heur

2e persoon enkelvoud

-s(t)

doe heurs

3e persoon enkelvoud

-t

hae heurt

1e persoon meervoud

-e

veer heure

2e persoon meervoud

-t

geer heurt

3e persoon meervoud

-e

zie heure

Bij sterke werkwoorden verandert de klank al in de tegenwoordige tijd. Een voorbeeld
hiervan is het werkwoord ‘valle’ (vallen). In de 2 e en 3e persoon enkelvoud verandert de
a-klank in een i-klank (doe vils, hae vilt).
Het werkwoord ‘zijn’ is, net zoals in de andere Germaanse talen, geheel onregelmatig. Het
verschilt zelfs per dorp hoe het werkwoord wordt vervoegd en wordt uitgesproken.
In het dialect hebben we ook een onvoltooid deelwoord voor bijvoeglijk gebruik. Dit eindigt
op -end. Een voorbeeld zin hiervan is:

21

Nederlandse dialecten: op vakantie, fekansie of vardamme in eigen land? - DNHK BLOG

27

Toen de laopende miens ‘t kind zaog speule begos hae drek te lache. (Toen de lopende man
het kind zag spelen begon hij direct te lachen).
In Limburg wordt er ook nog gebruik gemaakt van een zogenaamd ‘Limburgs gerundium’22,
wat eindigt op -entaere. Dit verschilt van het normale gerundium wat een uitgang heeft op
-e.23 Van het ‘Limburgs gerundium’ wordt alleen nog gebruik gemaakt in de buurt van Sittard,
Heerlen en Maastricht.
Een voorbeeld hiervan is:
Rennentaere kwaom ‘t maedje thoeës (rennend kwam het meisje thuis).
In de verleden tijd van regelmatige werkwoorden komt bij elk onderwerp de persoonsuitgang
-de met de persoonsuitgang van de tegenwoordige tijd achter de stam. Er is een
uitzondering op de regel, namelijk de derde persoon enkelvoud, die krijgt geen uitgang na
-de.
uitgang

renne (Roermonds)

1e persoon enkelvoud

-de

ich rende

2e persoon enkelvoud

-des

doe rendes

3e persoon enkelvoud

-de

hae rende

1e persoon meervoud

-de

veer rende

2e persoon meervoud

-det

geer rendet

3e persoon meervoud

-de

zie rende

Het voltooid deelwoord wordt gevormd met een -d. Mits de t-deletie24 dit niet toelaat, zal de
-d verdwijnen. Bij de verbogen variant zal de -d weer terugkeren. Een voorbeeld hiervan is
make-gemaak-gemaakde.
Voor de gebiedende wijs heeft het Limburgs twee vormen. De enkelvoudige vorm is het
simpelst, alleen de stam. De meervoudige vorm is de stam met de uitgang -t. Voor
onregelmatige werkwoorden zijn er vaak voor beide vormen uitzonderingen.

7.2 Overige grammatica
7.2.1 lidwoorden
In het Limburgs zijn er drie woordgeslachten; mannelijk, vrouwelijk en onzijdig. Deze hebben
allemaal een eigen lidwoord. Er zijn geen regels voor wanneer een woord mannelijk,
vrouwelijk of onzijdig is, iedereen moet dit zelf aanvoelen.
bepaalde
lidwoord

enkelvoud

meervoud

22

Het onderwerp doet, naast de handeling in het gezegde, nog iets anders
https://www.dbnl.org/tekst/_taa007196401_01/_taa007196401_01_0017.php
24
Regel die bepaalde eind clusters (bijvoorbeeld -kt bij gemaakt) niet toestaat.
23
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mannelijk

dae

die

vrouwelijk

die

die

onzijdig

dat/dèt

die

Vaak worden deze afgekort naar de voor mannelijke woorden (soms ook d’n of d’r), bij
vrouwelijke woorden zegt men altijd de en bij onzijdige woorden altijd ‘t.
Bij het onbepaalde lidwoord wordt het woord ‘eine’ gebruikt. Ook dit wordt vaak afgekort
naar ‘n of ‘ne.

7.2.2 Meervoud
Het Limburgse meervoud volgt in het grootste deel de Nederlandse regels, er zijn wél erg
veel uitzonderingen.
De standaardregel is dat het meervoud op -e eindigd. Bij woorden op -er, verkleinwoorden
en de meeste leenwoorden uit het Frans is er een uitzondering. Hier komt namelijk wel -s
achter het meervoud.
Voor onregelmatige meervouden van voornamelijk mannelijke en vrouwelijke woorden wordt
vaak een umlaut gebruikt bij de meervoudsvorming. Kijk maar naar het woord voot-veut
(voet) of sjtool-sjteul (stoel).
Onzijdige woorden hebben vaak een meervoud op -er. Dit gebeurt vaker dan meervoud op
-eren in het Nederlands, waar het alleen bij kind-kinderen gebeurt. In het dialect spreken we
van kind-kinjer (kind) en glaas-glazer (glas).
De lastigste regel is toch wel de laatste, namelijk: als het woord in het enkelvoud een
sleeptoon heeft veranderd dit in het meervoud naar een stoottoon. Schriftelijk verandert er
niks, alleen de toon verandert. Dit is bijvoorbeeld zo bij de woorden bein-bein (been) en
erm-erm (arm).
Bij het woord verke-verke (varken) verandert zelf niet eens de toon, je moet dan uit de
context halen of er enkelvoud of meervoud mee wordt bedoeld.

7.2.3 Verkleinwoorden
In het Limburgse dialect gebruikt men -ke om een verkleinwoord aan te duiden. Bij woorden
die eindigen op een -d of -t wordt er -je of -sje gebruikt. Bijvoorbeeld bank-benkske of
paard-paerdje.
Er zijn maar een paar uitzonderingen op de regel. Een daarvan is kind-kinneke/kiendje.

7.2.4 Naamvallen
Doordat het Limburgs afstamt van het Germaans, kent het Limburgs ook naamvallen, zeven
in totaal. Het Limburgs heeft de volgende naamvallen; nominatief, genitief, datief en
accusatief (deze naamvallen heeft de Duitse taal ook). Daarnaast zijn er nog sporen van een
instrumentalis25 te zien. Er is hier nog maar één voorbeeld van te vinden, namelijk dèstö
baeter (des te beter).
Later zijn er nog twee naamvallen bijgekomen, de vocatief26 en de locatief27.
25

Hoofdbetekenis: ‘door middel van’ of ‘met’
Wordt gebruikt als iemand wordt geroepen
27
Geeft een locatie aan
26
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De vocatief is voor een groot deel vervangen door de nominatief en accusatief. Een
voorbeeld hiervan is hèr (heer).
De locatief is alleen nog terug te vinden in het woord heives (naar huis). We gebruiken nu
vaak het voorzetsel ‘naar’.

7.2.5 Bijvoeglijke naamwoorden
Bij onzijdige woorden wordt er in het dialect nooit een -e achter het woord gezet zoals we
dat in het Nederlands wel doen (na bepaalde lidwoorden en aanwijzende
voornaamwoorden). Verder zijn bijvoeglijke naamwoorden te verdelen in twee groepen.
De eerste groep wordt als volgt vervoegd:
enkelvoud

meervoud

mannelijk

-e

-e

vrouwelijk

-e

-e

onzijdig

-

-e

Bij de tweede groep wordt bij vrouwelijke woorden en meervoud de -e afgekapt. Dat ziet er
dus zo uit:
enkelvoud

meervoud

mannelijk

-e

-

vrouwelijk

-

-

onzijdig

-

-

Ook verandert de klank; vrouwelijke woorden en meervoud hebben altijd een stoottoon
terwijl de onzijdige woorden ook een sleeptoon kunnen hebben.
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8 Is er een duidelijk moment wanneer mensen
minder dialect zijn gaan praten?
‘'t is een kwestie van geduld rustig wachten op de dag dat heel Holland Limburgs lult’ Limburg, Rowwen Hèze
Taal verandert altijd. Dit kan bevorderd worden door bepaalde gebeurtenissen, zoals de
buitenlandse mijnwerkers die in het begin van de twintigste eeuw naar Limburg kwamen, de
opkomst van de televisie en radio, en de opkomst van internet en sociale media. We gaan
kijken naar deze drie gebeurtenissen en het belang dat;zij hebben gehad bij het veranderen
van het Limburgs dialect. Wordt er nu minder dialect gesproken dan 50 jaar geleden? Is er
een verandering te zien op het gebied van woordenschat?
Volgens Hans Bennis verklaren mensen die niet willen dat de taal verandert, de taal tot een
dode taal. De jeugd zorgt voor verandering in de taal zodat de taal ook bij de tijd past.
Ook door tijdsdruk ontstaat een nieuwe taal; ‘ik weet het niet’ is vaak te lang in een
whatsapp bericht vandaar dat ‘kweenie’ vaker wordt gebruikt. 28

8.1 Welke invloed hadden buitenlandse mijnwerkers op het
gebruik van het dialect?
In de achttiende eeuw werden er mijnwerkers uit Luik naar Limburg gehaald voor het delven
van steenkool. Hierdoor werden er meer Franse woorden gebruikt, maar de Limburgse
woorden verdwenen niet. Deze invloed van de Franse taal werd na 1850 weer minder, maar
vanaf toen begon de Duitse taal invloed te krijgen. Dit kwam doordat de Duitse
steenkoolmijnen sterk aan het uitbreiden waren.
In de twintigste eeuw wilden de inwoners van de gebieden dichtbij de mijnen niet meer in de
mijnindustrie werken; het was te gevaarlijk, de nachtdiensten waren niet gewenst en boeren
waren bang dat ze geen hulp meer konden vinden voor in de agrarische sector. De
mijnwerkers moesten dus uit andere gebieden worden gehaald. Eerst zochten ze in
Duitsland, maar langzaam aan moesten ze verder gaan zoeken. De Duitsers bleven een
groot aandeel zijn van de mijnwerkers. In Nederland was er geen mijnschool, hiervoor moest
je naar Duitsland. Zo werd er ook meer Duits in de mijnen gesproken. De directie van de
Staatsmijnen wilden dat de terminologie, die nu dus ook in het Duits was, werd veranderd
naar het Nederlands. Deze kwam er ook maar pas tientallen jaren later.
In deze woordenlijst werden alle woorden ook in het Duits, Frans, Engels en Spaans
vertaald. 29
Doordat er allemaal mensen met verschillende nationaliteiten naar Limburg kwamen,
veranderde de taal natuurlijk. Dat zie je in de mijnstreken, denk bijvoorbeeld aan Kerkrade;
veel woorden die daar worden gebruikt zijn afgeleid uit het Duits30 en voor sommige

28

https://www.parool.nl/nieuws/wtf-me-zus-superrr-lache-is-die-digi-taal-nu-echt-zoerg~ba9148e0/?referrer=https://coggle.it/diagram/Wz3Z7qfTAo7bWIXU/t/invloed-van-nieuwe-media-o
p-onze-taal
29
https://www.demijnen.nl/actueel/artikel/de-vaktaal-van-de-mijnwerker-de-beide-limburgen
30
https://historiek.net/mijnbouw-in-limburg/49234/
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dialecten leidde de buitenlandse instroom zelfs tot hun neergang volgens een onderzoek
van onderzoeksbureau R&M|Matrix, dat is uitgevoerd in opdracht van Veldeke Limburg.31

8.2 Welke invloed had de komst van de televisie en radio op
het gebruik van het dialect?
Tegenwoordig hoor je meer over dialect op de radio en televisie dan 20 of 30 jaar terug,
maar meestal blijft het bij een paar zinnen. In Limburg is er L1 en TV Limburg, hier hoor je
wel nog regelmatig dialect. Maar over het algemeen wordt er weinig aandacht besteedt aan
dialecten op de radio en de televisie.32
L1 wil het gebruik van dialect in stand houden, zonder mensen buiten te sluiten die geen
Limburgs spreken. Dit doen ze door nieuwsprogramma´s in het Nederlands te presenteren,
net zoals interviews voeren en verslag geven. Programma´s zoals Ongerwaeg, waar het
dialect centraal staat, worden grotendeels in het dialect gemaakt. Dit geldt ook voor
carnavals programma´s.33

8.3 Welke invloed hebben sociale media en internet op het
gebruik van het dialect?
Doordat we nu meer schrijven en communiceren dan ooit tevoren, denken veel mensen dat
de taal aan het veranderen is. Maar doordat de sociale media erg snel veranderen is het
lastig voor een taal om door sociale media te veranderen. Het is eerder zo dat de sociale
media zich aanpast aan een taal. 34

8.3.1 Twitter
Veel mensen denken dat er door sociale media veel meer afkortingen ontstaan en worden
gebruikt. Echter, uit een onderzoek van Mark Liberman blijkt dat de woordlengte in tweets
vaak langer is dan de woorden uit teksten van Shakespeare en P.G. Wodehouse.
In de tweets van taalkundige Folgert Karsdorp worden woorden juist langer gemaakt om ze
meer nadruk te geven. Denk bijvoorbeeld aan goeeeeeeedemorgeeeeen of
weeeeeeekeeeeend. Met de teksten op twitter van Folgert Karsdorp als voorbeeld nemende,
kunnen we ook stellen dat het gebruik van afkorting minder wordt gebruikt dan wat mensen
denken. De enige afkorting die met regelmaat terugkomt is ‘wtf’.

8.3.2 Chatten
Bij sociale media waar vooral wordt gechat zien we wel meer afkortingen, omdat mensen
sneller willen zijn met het reageren op de ander. In sommige woorden worden lettergrepen
vervangen door cijfers, in andere woorden vallen de klinkers weg en in weer andere worden
woorden samengetrokken. Voorbeelden hiervan zijn:
xq6 - excuses
w817 - wacht eens even
31

https://www.veldeke.net/wp-content/uploads/2021/06/Verslag-van-een-onderzoeknaar-de-stand-van-de-Limburgse-taal-in-opdracht-van-Veldeke-Limburg.pdf, bladzijde 2
32
http://www.vanoostendorp.nl/linguist/dialectmedia.html
33
https://l1.nl/blog-bij-l1-hoor-je-dialect-zoals-op-straat-5265
34
https://neerlandistiek.nl/2014/01/4-redenen-waarom-de-taal-niet-door-de-sociale-mediawordt-aangetast/
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gn id - geen idee
lkr - lekker
kheb - ik heb
faka - fa waka (Surinaams voor hoe gaat het)
Uit een onderzoek van de Britse Conventry University blijkt dat jongeren die vaker
afkortingen gebruiken hoger scoren op leesvaardigheidstoetsen. 35
Als resultaat van een onderzoek van Nicky Riemens komt uit dat jongeren die eerst hebben
gechat minder spellingfouten maken dan wanneer ze eerst hebben gekleurd. 36
Voor het chatten is er nu ook een speciale app ontwikkeld die je helpt bij het dialect typen,
door bijvoorbeeld spellingsuggesties te geven of na een aantal letters al te weten welk
woord je gaat gebruiken. 37
Ook de stichting ‘pròt mèr mééls’ heeft een app ontwikkeld. Het fungeert als een
woordenboek waarin de Meijelse woorden worden vertaald in het Nederlands. Deze app is
ontwikkeld omdat maar 12 procent van de Meijelse jongeren het Meijelse dialect spreken.
De stichting heeft ook al dialect lessen gegeven op scholen. 38

8.3.3 Code-switching
Code-switching is het begrip dat we gebruiken voor het switchen tussen twee talen. Dit
wordt vooral gedaan door de jongeren. Jongeren spreken namelijk onderling hun eigen
‘jongerentaal’, maar als zij op hun werk of op school zijn switchen ze naar de standaardtaal.
Het gebruik van deze ‘jongerentaal’ is er altijd al geweest, jongeren willen zich
onderscheiden van de rest. Eerst werd de ‘jongerentaal’ alleen verbaal gebruikt, doordat het
nu ook schriftelijk gebruikt wordt is het veel zichtbaarder geworden. 39

35

https://www.onderwijsvanmorgen.nl/ovm/de-invloed-van-nieuwe-media-op-taal/
https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/3216/Riemens%20Nicky,%
204358899%20Bachelorwerkstuk.pdf?sequence=1
37
https://www.veldeke.net/limburgse-spellingsapp-swiftkey-nu-iedereen-gebruiken
/#:~:text=Allereerst%20moet%20je%20de%20app,staat%20alfabetisch%20onder%20%E2%80%9CLi
mburgish%E2%80%9D.
38
https://www.1limburg.nl/app-om-het-meijelse-dialect-levend-te-houden
39
http://www.taalcanon.nl/vragen/veranderen-nieuwe-media-de-taal/
36
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9 Welke invloed heeft het Limburgse dialect op
schoolprestaties?
‘Ich blief altied limburgs lulle! Blief altied spraeke in mien eige taal’ - Limburgs lulle,
Roy Selder

9.1 Veronderstellingen
Herkomst, motivatie, ambitie en taalachtergrond zijn factoren die een rol kunnen spelen bij
schoolsucces. Afwijkingen tussen de thuistaal en de op school gebruikte taal kan een
belemmering vormen voor de start van de schoolcarrière van kinderen, hun de verdere
ontplooiing op school en hun kansen op schoolsucces. Ook (on)bewuste associaties van
leraren of historische bepaalde onderwijs tradities kunnen een negatieve rol spelen voor een
leerling. In de rest van Nederland wordt er door sommigen een beetje neergekeken op
provincialen. Als een leerling met een Limburgs accent net toevallig zo’n docent heeft kan dit
al in je nadeel werken.

9.2 Vroegere onderzoeken op scholen
In 1970 werd in opdracht van de Vereniging Katholieke Schoolraad Kerkrade een onderzoek
uitgevoerd naar de onderwijssituatie in Kerkrade. De centrale doelstellingen van het
onderzoek waren door middel van sociolinguïstisch-onderwijskundig40 onderzoek de
problemen van het Kerkraadse basisonderwijs in kaart te brengen en samen met de
leerkrachten te werken aan mogelijke oplossingen.
Uit de resultaten bleek dat de leerlingen gemiddeld veel meer grammaticale fouten maakten
dan Nederlandstaligen. In speciaal daarvoor ontwikkelde taaltoetsen kwamen de
onderzoekers erachter dat deze fouten een gevolg waren van het spreken van dialect. Wat
tijdens de klassenobservaties was opgevallen, was dat de dialectsprekende kinderen, vooral
uit hogere leerjaren, in klassikale gesprekssituaties minder vaak en minder actief meededen
dan hun Nederlandstalige klasgenoten uit vergelijkbare milieus. Tijdens de individuele
gesprekken met de leerlingen viel op dat zij niet alleen het Nederlands minder goed
beheersten, maar dat ze ook terughoudender waren dan de Nederlands-sprekende
leerlingen. Vrijwel alle dialectsprekende leerlingen gaven aan dat ze het prettig vonden als
ze in de klas en onder elkaar wat meer dialect mochten spreken. Deze voorkeur was bij
leerlingen uit hogere leerjaren minder sterk. Het lijkt erop dat oudere leerlingen zich al wat
bewuster waren van de meerwaarde van de standaardtaal op school.
Over het algemeen scoren dialectsprekers niet lager op de Cito Eindtoets landelijk bezien
dan Nederlandstaligen.
In 1976 en 1978 zijn in de Noord-Limburgse gemeente Gennep voor het onderwijs ook
onderzoeken gedaan naar de taalachterstand van dialectsprekende kinderen. Volgens het
onderzoek in het voortgezet onderwijs is er geen sprake van een taalachterstand van de
leerlingen op hun schoolprestaties. Dialectsprekers doen het niet speciaal beter of slechter
op school dan Nederlandstaligen.

40

Bestudering van verband tussen sociale groep en de taal in staat zijn om het verband tussen
sociale groep en taal te kunnen bestuderen.

34

Het verschil tussen de onderzoeksresultaten van het onderzoek in Kerkrade en dat in
Gennep is te verklaren doordat de Nederlandse taal en het Kerkraadse dialect veel meer
van elkaar verschillen dan de Nederlandse taal en het dialect in Gennep. Ook waren de
ouders van de dialectsprekende kinderen in Kerkrade vaak lager opgeleid en dit was niet
speciaal het geval in Gennep.

9.3 Recentere onderzoeken op scholen
Sinds de jaren negentig wordt de taalachterstand van dialectsprekende kinderen onderzocht
door het PRIMA-cohortonderzoek. In dit landelijke onderzoek wordt om de twee jaar via
toetsen en andere gegevens informatie verzameld over de Nederlandse taalvaardigheid van
leerlingen uit het basisonderwijs. De belangrijkste conclusie van deze onderzoeken is dat de
dialectsprekende kinderen wat betreft hun Nederlandse taalvaardigheid het niet slechter
doen Nederlands sprekende kinderen. Sterker nog, leerlingen die het Limburgse dialect
spreken zijn aan het einde van de basisschool vaak beter in het Nederlands dan leerlingen
met een Standaard-Nederlandse of Friese taalachtergrond. Dat de leerlingen die een
Limburgs dialect spreken het beter doen dan Fries-sprekende leerlingen zou verklaard
kunnen worden door de sterke gerichtheid van de Friezen op hun eigen taal. Ook komen
Limburgse leerlingen door de situering van hun provincie al vroeg in hun jeugd in contact
met uiteenlopende talen zoals het Duits, het Belgisch Nederlands en het Belgisch Frans.
Ook zullen Limburgse leerlingen eerder in contact komen met het Standaardnederlands dan
Friezen. De provincie Limburg is namelijk meer verstedelijkt dan Friesland, verstedelijking en
standaardtaal-gebruik gaan vaak hand in hand. Door het contact met vele verschillende
talen groeit bij Limburgse leerlingen het inzicht in taalverschillen en in het verschijnsel taal.
Hierdoor worden Limburgse leerlingen zich er al vroeg van bewust dat het voor formele
communicatie noodzakelijk is om het Standaardnederlands beheren. Dit inzicht kan een
positieve invloed hebben op de taalbeheersing Nederlands van Limburgse leerlingen in de
basisschool. 41

41

Boek: Dialect en school in Limburg, hoofdstuk 1 tot en met 4 - Sjaak Kroon en Ton Vallen
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10 Wat vinden wij van het Limburgs dialect?
‘Dit is mien Limburg, hiej bin ig gebaore. Wao ig aug haer gaon, hiej is mien thoes.’ Altied thoes, Marleen Rutte

10.1 Zoë Bonten
Ik ben er trots op dat ik Limburgs spreek. Ik merk dat ik sneller een betere band met iemand
heb die ook Limburgs spreekt, want je voelt je meer verbonden met elkaar. Ik vind het ook
leuk dat er, voor mijn gevoel, nog best veel Limburgs wordt gesproken. Hier in het dorp
spreekt iedereen je automatisch in het dialect aan en ik vind het fijn dat ik dan ook in het
dialect mee kan praten. Ik hoop dat het Limburgs nog lang blijft bestaan.

10.2 Britt Linders
Het Limburgs is voor mij iets om trots te zijn. Het is een onderdeel van de Limburgse cultuur
en gezelligheid. Ook verbindt het dialect, ik word altijd blij als je iemand Limburgs hoort
praten als je bijvoorbeeld op vakantie bent. Het geeft een gevoel dat je bij elkaar hoort. Wat
ik ook leuk vind aan Limburg is de gezellige sfeer die er hangt. Of je nou naar een
dorpsfeest of kermis gaat, het is er altijd gezellig. Jong en oud praat met elkaar en er is
zelden een scheiding tussen hen.

10.3 Isa van Uden
Mijn vader spreekt geen Limburgs, mijn moeder wel. Zij heeft al sinds dat ik klein ben
Limburgs tegen mij gepraat, waardoor ik nu ook ‘plat’ kan praten. Dit heeft ervoor gezorgd
dat ik nu heel makkelijk switchen tussen het Nederlands en dialect. Ik ben blij dat ik
Limburgs kan praten, dit geeft mij een gevoel van trots en verbondenheid. Meestal begin ik
zelf in het Limburgs te praten als ik ergens kom, zoals bijvoorbeeld in een restaurant.
Ondanks dat de verschillende dialecten heel erg kunnen verschillen, versta je elkaar toch
altijd wel.

10.4 dhr. Custers
Het Limburgs is een manier van spreken die contacten in Limburg veel makkelijker maakt.
Als je iemand die zelf Limburgs spreekt, aanspreekt in het Limburgs dialect geeft dat meteen
een vertrouwd gevoel en dat maakt de conversatie veel makkelijker. Ik denk zelfs dat het
boven alleen maar verstaan uitgaat: je wekt er vertrouwen mee en je gesprekspartner
begrijpt meteen dat jij bepaalde culturele waarden met hem deelt.
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Conclusie
Toen we na het maken van ons werkstuk het stuk nog eens terug gingen lezen, kwamen we
erachter dat we een aantal hoofdstukken hebben gemaakt waarvan je als lezer misschien
niet meteen de link zou leggen naar onze hoofdvraag. Toch zijn ook deze hoofdstukken wel
degelijk van belang. Naarmate dat we verder in het werkstuk kwamen, bedachten we dat er
ook andere aspecten zijn die invloed hebben die verandering hebben op de Limburgse taal.
De algemene conclusie die we uit ons onderzoek kunnen trekken is; hoe ouder een persoon
is, hoe meer diegene het Limburgse dialect spreekt. Dit gaan we voornamelijk uitleggen aan
de hand van hoofdstuk 4 ‘Hypothesen’ en 5 ‘Resultaten i.c.m. hypothesen’ en we zullen
hoofdstuk 6 ‘Waardoor wordt er minder dialect gesproken?’, 7 ‘Waarom is het Limburgs zo
lastig om te leren?’, 8 ‘Is er een duidelijk moment wanneer mensen minder dialect zijn gaan
praten?’ en 9 ‘Welke invloed heeft het Limburgse dialect op schoolprestaties?’ ook hierbij
betrekken.
Waar onze hoofdvraag natuurlijk vooral over gaat en wat wij vooral verwachtten was hoe
ouder de persoon, hoe vaker degene dialect spreekt.
Daarbij hadden de volgende redenatie verwacht: hoe ouder de persoon, hoe minder snel
diegene zich zou aanpassen naar het Nederlands wanneer de ander geen dialect spreekt.
Deze redenatie klopte niet. Over het algemeen passen de meeste mensen zich wel aan.
Over het algemeen appt meer dan één derde van de dialectsprekende mensen in het
dialect. Wij hadden, voordat we aan ons onderzoek begonnen, gesteld dat hoe ouder een
persoon is, hoe minder die persoon in het dialect zal appen. Dit bleek over het algemeen
ook zo te zijn. Wat we niet hadden verwacht, was dat alsnog ongeveer 30 procent van de
81-plussers in het dialect appt. Het lezen en schrijven van het dialect is niet gemakkelijk, dus
het feit dat deze mensen dat toch doen geeft weer dat zij zich helemaal thuis voelen in het
Limburgs.
Uit de resultaten van de leeftijdscategorie 41 tot 60 jaar blijkt dat ongeveer één op de drie
mensen bewust bezig is met het kiezen tussen dialect en Nederlands. Wij hadden verwacht
dat dit percentage hoger zou zijn, aangezien deze mensen veel in contact kunnen komen
met Nederlandssprekenden. Uit ons onderzoek blijkt ook dat 35 procent er helemaal niet
mee bezig is. De overige 28 procent zit hier ergens tussenin. Ondanks dat wij dit percentage
hoger hadden verwacht, zijn één op de drie mensen alsnog veel. Een deel van deze mensen
praat misschien bewust vaker Nederlands, maar een ander deel praat ook zeker vaker
dialect om ervoor te zorgen dat het Limburgs blijft leven.
De hoofdstukken 6 tot en met 9 hebben, zoals we al eerder vertelden, op het eerste oog niet
een direct verband met onze onderzoeksvraag. Het komende stuk bestaat uit een beknopte
samenvatting van deze hoofdstukken en hierin vertellen we kort waarom wij deze
hoofdstukken toch belangrijk genoeg vonden om ze aan ons werkstuk toe te voegen.
Hoofdstuk 6 gaat over de vraag waarom er minder dialect wordt gesproken. Wij hebben
onderzocht dat er een paar nadelen zijn aan het spreken van het Limburgs dialect,
bijvoorbeeld dat anderen het Limburgse accent ´boers´ vinden klinken. Daarentegen zijn er
wél een heel aantal voordelen. Een paar hiervan zijn dat Limburgers een groter
inlevingsvermogen hebben door het spreken van hun dialect, dat zij hun cognitieve
vaardigheden meer trainen en hun kans om dementie te krijgen kleiner is dan voor mensen
die geen dialect spreken en dat het Limburgs dialect zorgt voor verbondenheid die op heel
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veel manieren erg van pas kan komen. Hoe het komt dat de Limburgse taal niet snel zal
verdwijnen, is omdat de Limburgers trots zijn op hun dialect. Wel zal het dialect alsmaar
blijven veranderen en uiteindelijk misschien zelfs zo erg veranderen dat het Limburgs dialect
overal in de provincie hetzelfde is. Dit hoofdstuk is voor ons werkstuk van toegevoegde
waarde, omdat wij op deze manier kunnen laten zien dat het spreken van Limburgs vooral
positief is en om te laten zien dat, ondanks het aantal Limburgstaligen afneemt, er nog
steeds heel veel mensen zijn die wél nog altijd het dialect spreken. Jong en oud!
Waarom het Limburgse dialect zo lastig is om te leren als je het niet al van kinds af aan hebt
meegekregen, wordt in hoofdstuk 7 uitgelegd. Er worden grammaticaregels besproken zoals
die over de werkwoorden, naamvallen en bijvoeglijke naamwoorden. Deze regels zijn niet
altijd even logisch. Welk geslacht een bepaald woord heeft moet je namelijk zelf aanvoelen.
Dit is natuurlijk erg lastig voor iemand die het dialect later wil bijleren. Hoofdstuk 7 is voor
ons werkstuk van belang, omdat het dus weergeeft hoe lastig het Limburgs kan zijn, wat
ertoe kan leiden dat minder mensen het dialect bijleren. Dit zou het gevolg kunnen zijn van
de verschillen in aantal dialectsprekers tussen verschillende leeftijdsgroepen.
In hoofdstuk 8 worden er drie gebeurtenissen besproken waardoor het gebruik van dialect
veranderd of verminderd is. De eerste gebeurtenis is de migratiestroom van arbeiders die in
de Staatsmijnen kwamen werken. Hierdoor is het dialect in de buurt van de mijnen
veranderd, mede door het vele Duits dat in de mijnen werd gesproken. De tweede
gebeurtenis is de opkomst van radio en televisie. Hier werden het nieuws en andere
programma’s op uitgezonden, in het Nederlands. Hierdoor is het Limburgse dialect
veranderd. L1 wil het dialect graag in stand houden, dit doen ze door programma’s te maken
over Limburg in het Limburgse dialect. De derde en laatste gebeurtenis is de opkomst van
internet en sociale media. Volgens taalkundigen is door het gebruik van sociale media de
taal niet veranderd. Wel is de jongerentaal (die er altijd al is geweest, omdat jongeren zich
willen afscheiden van de rest) zichtbaarder geworden, omdat het nu ook geschreven wordt.
Voor het chatten zijn al enkele initiatieven bedacht zodat ook online het dialect kan worden
gesproken. We hebben dit hoofdstuk toegevoegd, omdat we ons, na het zien van de
resultaten, gingen afvragen hoe het komt dat steeds minder Limburgers het Limburgse
dialect beheersen.
Hoofdstuk 9 gaat over de invloed van het Limburgse dialect op de schoolprestaties van de
dialectsprekende leerlingen. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar het verschil
tussen de schoolprestaties van dialectsprekende leerlingen en Nederlands sprekende
leerlingen. Hieruit is gebleken dat de dialectsprekende leerlingen in Kerkrade
terughoudender en minder goed in het Nederlands zijn dan Nederlands sprekende
leerlingen. Uit alle andere onderzoeken bleek dat dialectsprekende leerlingen het niet
slechter doen dan Nederlands sprekende leerlingen, vaak zelfs beter. Dit komt doordat
Limburgers veel met andere talen in contact komen, door hun provinciale ligging. Hierdoor
leren ze de meerwaarde van een taal en ze krijgen meer inzicht in taalverschillen en het
verschijnsel taal.
Wij vonden dit hoofdstuk van toegevoegde waarde, omdat we ons afvroegen of Limburgs
sprekende leerlingen het minder goed doen op school dan Nederlands sprekende leerlingen.
Er wordt vaak gezegd dat Limburgers minder goed zijn in het Nederlands, maar dit blijkt dus
niet zo te zijn. Dit is een positief resultaat wat we graag wilden delen.
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Nawoord
Ten eerste willen wij onze begeleider L. Custers bedanken voor de goede begeleiding en
fijne samenwerking. Ook alle mensen die op onze enquête hebben gereageerd willen wij
bedanken, mede door jullie antwoorden hebben wij een goed onderzoek af kunnen leggen.
Wij vonden het alledrie erg leuk en leerzaam om dit werkstuk te maken. Zoals al vaker
voorbij is gekomen in de tekst kregen wij naarmate we verder kwamen steeds meer plezier
in het onderzoeken en wij zijn erg trots op het stuk dat we hebben kunnen neerzetten.
Bovenaan ieder hoofdstuk hebben wij een quote uit Limburgse liedjes neergezet, die over
het dialect gaan en welk gevoel mensen erbij krijgen. Op spotify hebben we een afspeellijst
aangemaakt, waar de liedjes te beluisteren zijn. Deze hebben we ‘limburgs dialect’
genoemd. Als u met de spotify app de code hieronder scant,
komt u bij de afspeellijst terecht.
Hopelijk vond u ons werkstuk interessant om te lezen en bent u
net zo enthousiast als wij!
Ook willen wij jullie bedanken voor alle positieve reacties, dit
heeft er ook voor gezorgd dat wij steeds enthousiaster werden
over ons werkstuk! Hieronder hebben wij een aantal leuke
reacties neergezet
‘Dialect is kei sjiek, vooral als je met oudere mensen spreekt die nog de old school
dialectwoorden kennen. Het is alsof je thuiskomt.’
‘Het was leuk om in te vullen! Goed gedaan.’
‘Ik ben pas sinds 2,5 jaar woonachtig in Limburg (import), ik heb dus een ander
accent, als ik dit dialect zou gaan spreken zou dit vreemd klinken (rollende R en
harde G). Toch zou ik graag dit dialect leren spreken.
‘Ik ben groot voorstander van het behoud van ons dialect. Wij voeden onze
kinderen bewust in het dialect op. De oudste (6 jaar) kan zich nu op school goed
aanpassen naar het Nederlands. De jongste (4 jaar) praat nog uitsluitend dialect,
maar begrijpt het Nederlands goed. Als dialectsprekende ouders zijn wij hier trots
op! Ik hoop oprecht dat jullie enquête laat zien dat het Limburgs dialect leeft.’
‘Erg leuke enquete! Ik ben benieuwd naar het profielwerkstuk. Succes dames!’
‘Een onderwerp naar mijn hart’

Haije!
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Bijlagen
1 Plan van aanpak
Stappenplan:
1. brainstormen : wat willen we over het onderwerp ‘dialecten’ gaan onderzoeken?
2. algemene informatie : welke algemene informatie over dialecten moet de lezer
weten?
3. enquête opstellen : wat willen we weten van de mensen?
4. hypothesen opstellen : wat zijn onze verwachtingen over de antwoorden?
5. antwoorden analyseren : wat zijn overeenkomsten/verschillen met onze hypothesen?
6. brainstormen over deelonderwerpen : wat willen we verder nog onderzoeken?
7. deelonderwerpen uitwerken : hoe kunnen we alle ideeën verwerken in het werkstuk?
8. voorwoord, inleiding en nawoord schrijven : hoe willen we ons profielwerkstuk
beginnen en eindigen?
9. conclusie : wat is het antwoord op onze hoofdvraag?
10. opmaak : samen de spelling, verwoording en opmaak controleren
Algemeen:
- gedeelde documenten aanmaken, zodat iedereen ten alle tijden kan werken
- een overzichtelijk logboek bijhouden
- vaak overleggen met begeleider L. Custers
- vaak samenwerken, ideeën opdoen en elkaar helpen en verbeteren
- een goed eindproduct neerzetten om alle trotse Limburgers nóg trotser te maken :)
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2 Samenvatting ‘Chinezen van Nederland’
Deze aantekeningen hebben we gemaakt tijdens het lezen van het boek ‘Chinezen van
Nederland’ en hebben we later gebruikt voor Hoofdstuk 2 ‘Algemeen’
Wat is een dialect?
Een dialect wordt een dialect genoemd als woorden uit het dialect niet in het Nederlands
bestaan of als ze heel verschillend zijn. Ook worden medeklinkers bij een dialect anders
uitgesproken dan in de normale Nederlandse taal. Dialecten kunnen al een paar kilometers
verder heel verschillend zijn. De intonatie van woorden kenmerkt de Limburgse dialecten.
Dialecten worden bestudeerd, ook het Limburgs. De bevindingen van de dialecten worden in
kaart gebracht. Dit heet dialectgeografie. Dit kun je op drie manier doen:
- Kaarten met geschreven tekst. Hier worden de taalvormen in de gebieden
geschreven waar ze voor gelden.
- Op de kaart staan figuurtjes geschreven met een legenda erbij waarop staat welke
taalvorm voor welk figuurtje staat. Dit heet een stempelkaart.
- Ook kunnen op een kaart grenzen van de taalverschijnselen worden aangegeven.
Deze kaart heet een isoglossenkaart. Het is tegenwoordig moeilijker om deze
kaarten te maken omdat er niet meer zo’n duidelijke grenzen zijn door verhuizingen
en stadsuitbreidingen die zorgen voor een menging van dialecten. Ook wordt
hierdoor het Limburgs sinds de 20ste eeuw steeds Hollanders.
Gaat het Limburgs ten onder?
Dat dialecten ‘verhollandsen’ hoeft niet meteen de ondergang van het Limburgse dialect te
betekenen. Misschien is het juist zo dat meer mensen het Limburgs gaan begrijpen en
spreken als ze het beter kunnen verstaan, omdat het ‘verhollandst’ is. Als de taal beter te
begrijpen is, kunnen we de taal beter overbrengen naar de volgende generaties. Zolang er
echte Limburgers bestaan blijft het Limburgs bestaan.
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3 Enquête
PWS ENQUÊTE: DIALECT
Hoi, wij zijn Britt Linders, Zoë Bonten en Isa van Uden uit VWO 6. Wij zijn druk bezig met het
maken van ons profielwerkstuk en zouden het super fijn vinden als u onze vragenlijst over
het dialect invult! De eerste paar vragen gaan over u in het algemeen om een goede indeling
te kunnen maken van de uitkomende informatie.
U mag uw antwoorden arceren, omcirkelen, er een kruisje voor zetten of iets dergelijks.

ONDERDEEL 1
1. Waar woont u? *
In een dorp in Leudal of Maasgouw
In een ander dorp in Limburg
In een stad in Limburg
In een plaats buiten Limburg
2. Spreekt u dialect? *
Ja
Nee
3. Hoe oud bent u? *
0-12
13-20
21-40
41-60
61-80
81 of ouder
4. Welke opleiding volgt u/heeft u gevolgd?
MBO
HBO
WO
Alleen VO
Geen opleiding
Anders:
5. Spreken uw ouders dialect?
Ja
Nee
Één wel, één niet
6. Spreekt uw verdere familie dialect?
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Ja
Nee
Sommigen
7. Spreken uw (meeste) vrienden dialect?
Ja
Nee
8. Luistert u Limburgse muziek?
Ja
Nee
Alleen carnavalsmuziek
ONDERDEEL 2
Deze vragen zijn voor jou bedoeld als je bij onderdeel 1 hebt ingevuld dat je geen dialect
spreekt, na deze vragen is de enquête voor jou klaar en mag je op verzenden klikken.
Als je hebt ingevuld dat je wel dialect spreekt mag je deze vragen overslaan en verder
gaan naar onderdeel 3.
1. Als iemand jou in het dialect aanspreekt en jij in het Nederlands verder praat, hoe
wordt er dan verder gepraat door de ander?
De meeste in het Nederlands
De meeste in het dialect
Sommigen Nederlands en sommigen dialect
Anders:
2. Wat vind je hiervan?
Wel prima, ik versta het toch wel
Irritant, aanpassen is net zo makkelijk
Het maakt mij niet uit
Anders:

ONDERDEEL 3
Bij de volgende vragen worden er drie keer vier dezelfde situaties aan je voorgelegd,
steeds voor een andere plaats in Limburg. De vraag is of je in die situaties in het
Nederlands of dialect zou praten.
1. Als ik in het dorp naar de bakker ga spreek ik:
Nederlands
Dialect
Anders:
2. Als ik in het dorp naar de supermarkt ga spreek ik:
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Nederlandse
Dialect
Anders:
3. Als ik in het dorp naar een (wat chiquer) restaurant ga spreek ik:
Nederlands
Dialect
Anders:
4. Als ik in het dorp naar een café ga spreek ik:
Nederlands
Dialect
Anders:
5. Als ik in Maastricht naar de bakker ga spreek ik:
Nederlands
Dialect
Anders:
6. Als ik in Maastricht naar de supermarkt ga spreek ik:
Nederlands
Dialect
Anders:
7. Als ik in Maastricht naar een (wat chiquer) restaurant ga spreek ik:
Nederlands
Dialect
Anders:
8. Als ik in Maastricht naar een café ga spreek ik:
Nederlands
Dialect
Anders:
9. Als ik in Venlo naar de bakker ga spreek ik:
Nederlands
Dialect
Anders:
10. Als ik in Venlo naar de supermarkt ga spreek ik:
Nederlands
Dialect
Anders:
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11. Als ik in Venlo naar een (wat chiquer) restaurant ga spreek ik:
Nederlands
Dialect
Anders:
12. Als ik in Venlo naar een café ga spreek ik:
Nederlands
Dialect
Anders:

ONDERDEEL 4
In het laatste deel van deze enquête beantwoordt je dezelfde soort vraag: spreek je
Nederlands of dialect in een bepaalde voorgelegde situatie, maar dan over van elkaar
losstaande situaties.
1. Als ik naar de huisarts/het ziekenhuis ga spreek ik:
Nederlands
Dialect
Anders:
2. Als ik onder werktijd praat met collega’s spreek ik:
Nederlands
Dialect
Anders:
3. Als ik buiten werktijd praat met collega’s spreek ik:
Nederlands
Dialect
Anders:
4. Als ik een gesprek heb met een mentor/vakdocent/ander schoolpersoneel spreek ik:
Nederlands
Dialect
Anders:
5. Als het ergens druk is en ik slecht verstaanbaar ben (denk aan cafés, etc.) spreek ik:
Nederlands
Dialect
Anders:
6. Als ik iemand (die ook dialect praat) een appje wil sturen doe ik dat in het:
Nederlands
Dialecten
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Anders:
7. Als ik iemand aanspreek in het dialect en ik merk dat diegene alleen Nederlands
spreekt:
Blijf ik in het dialect praten
Verander ik mijn taal naar het Nederlands
8. Als ik iemand aanspreek in het Nederlands en diegene praat in het dialect terug
Ga ik ook in het dialect praten
Blijf ik Nederlands praten
9. Als laatste vraag: Denkt u er bewust over na of u in het Nederlands of dialect tegen
iemand praat?
Ja
Nee
Soms
10. Waarom wel/niet?

11. Bedankt voor het invullen van onze enquête :) Heeft u vragen en/of opmerkingen?
Laat het hier weten!

4 Antwoorden enquête
Zie volgende pagina (bij het inleveren deze pagina´s op groter formaat, ongeacht online of
uitgeprint)
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5 Mails en berichten
5.1 Facebookbericht naar Roy Selder
Bovenaan elk hoofdstuk hebben we een citaat uit een Limburgs liedje getypt. We konden
van het nummer ‘Limburgs lulle’ van Roy Selder geen tekst vinden, dus hebben we hem een
bericht gestuurd op Facebook. Hieronder staat het gesprek.
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5.2 Mail naar nieuwssites
Beste, ...
Wij zijn Isa van Uden, Zoë Bonten en Britt Linders. We komen uit Neer, Baexem en Hunsel.
Wij zitten op Sint Ursula Horn, in ons examenjaar van vwo en hebben een profielwerkstuk
gemaakt. Het onderwerp dat we hiervoor gekozen hebben is het Limburgse dialect, met als
onderzoeksvraag: ‘Wat is het verband tussen iemands leeftijd en wanneer deze persoon
dialect spreekt?’.
Voor ons profielwerkstuk hebben we een enquête gemaakt, met de vragen wanneer iemand
ervoor kiest om dialect te spreken. Denk aan bij de bakker in je eigen dorp, maar ook de
bakker in Maastricht. Deze resultaten hebben we vergeleken met onze hypothesen. Verder
hebben we ook nog enkele hoofdstukken die niet direct aansluiten op onze
onderzoeksvraag, maar die er wel degelijk mee te maken hebben.
Op onze enquête hebben we veel reacties gekregen van mensen die benieuwd waren naar
het eindresultaat van het werkstuk. We willen hen natuurlijk de mogelijkheid geven om ons
werkstuk te kunnen lezen. We denken dat er misschien nog wel meer mensen zijn die dit
een interessant onderwerp vinden. Het lijkt ons ook leuk om het Limburgse dialect meer
onder de aandacht te brengen. Heeft u er interesse in om ons hierbij te helpen? Door
bijvoorbeeld ons werkstuk te publiceren op uw website.
Met vriendelijke groet,
Isa van Uden, Zoë Bonten en Britt Linders
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6 Logboek
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