Limburgs dialect
‘’Kinderen moeten al jong aan het Limburgs dialect’’, zo luidde de voorpagina van de
Limburger op 19 juli jongsleden. De provincie en de Limburgse streektaalorganisaties
kondigden in de nota ‘’n Laeve Lank Limburgs?’’ aan dat er meer kinderen met het Limburgs
dialect groot gebracht moeten worden.

7 Welke taal/dialect is in uw gezin het meest gesproken?

(n=307)
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0%
Limburgs

Nederlands

Evenveel Limburgs Andere taal/dialect
als Nederlands

Weet niet

Op vraag "7 Welke taal/dialect is in uw gezin het meest gesproken?" antwoordt 49% van de
respondenten: "Limburgs".

Andere taal/dialect, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achterhoeks
Brabants (2x)
Buuls
Engels
Limburgs- en achterhoeksdialect en nederlands
Nederlands en soms Weerts
Plaatselijk dialect Stramproy
Roojs
Thuis mag dialect. Elders Nederlands
Weer ter dialect
Weerts (2x)
Wieert dialect
Wieërts
Wieerts
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Toelichting
Limburgs

•
•
•
•
•

Nederlands

•
•
•
•
•
•
•

Evenveel
Limburgs als
Nederlands

•
•
•

Het dialect is de taal die het kind al hoort in De buik , je kunt je het beste
emotioneel uitdrukken in je moederstaal
Leer alle buitenlanders dan ook maar wieërts, anders heeft nog geen nut.
Limburgs en Nederlands als nodig. En zo hoort het ook. Beide zijn zeer
belangrijk.
Vanaf de geboorte met de kinderen en kleinkinderen. Zelfs via de sociale
media.
Vind alleen niet dat dit een verplichting moet zijn, gewoon Nederlands is al
moeilijk genoeg
Ben geen limburgse
Laat de ouders hun kinderen dan Limburgs leren. Of als keuzevak op scholen
aanbieden.
Limburgs is niet 1 dialect,elk dorp /stad heeft zijn/haar eigen tongval in deze
provincie
Ons gezin is Weerts-Spaans en daarom hebben we gekozen om Nederlands te
spreken met elkaar. Kinderen hebben wel dialect geleerd door omgang met
vrienden.
Onze ouders kwamen uit de noordelijke provincies en zijn niet opgegroeid met
het dialect. zelf uit Brabant en nu woonachtig in Weert. Wil absuluut geen
dialect in mijn huishouden
Tegen onze zin in Nederlands gesproken op advies van de kinderarts omdat
een van onze kinderen slecht sprak. Het bleek dat de klanken in het
Nederlands gemakkelijker lagen dan het Limburgs.
Wij komen uit Brabant, Limburg en Gelderland en spraken thuis nederlands.
En niets klinkt zo idioot ald iemamd die populair weerts wil spreken. Ik vind
het trouwens een heel hard dialect. Helemaal niet mooi.
Wij zijn niet geboren en getogen in limburg
Getrouwd met West-Brabantse man.
Hollandse moeder Limburgse vader.
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8 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het
Limburgs aangesproken worden’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
30%

(n=304)

26%

25%

22%
19%

20%

19%

14%

15%
10%
5%

0%
0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens
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Op stelling 8 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 33% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 48% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (26%) is: "Mee oneens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•

Mee eens

•
•
•
•
•

•

Neutraal

•
•
•
•

Alle gelegenheden om Limburgs te spreken moet worden aangegrepen!! Degenen
die geen dialect beheersen kunnen gewoon Nederlands spreken. Zo ben ik ook
opgegroeid en er is niks mis met mijn Nederlands!!
Tweetalig opvoeden geeft de kinderen een voorsprong bij het aanleren van andere
talen.
Door naast Nederlands ook dialect te spreken is het leren van vreemde talen
eenvoudiger.
Mijn kind sprak vroeger op de kleuter school alleen het Weerter dialect en toen
werd gezegd dat ze Nederlands moest praten
Om de eeuwen oude cultuur in stand te houden zou op kleuterscholen in zowel
Limburgs als Nederlands moeten worden gesproken.
Ook in het dialect aangesproken kunnen worden. Niet OF_OF maar EN_EN
Op de peuterspeelzaal zitten "LImburgers", kinderen van Nederlands sprekende
ouders en kinderen van ouders die het Nederlands niet of slecht machtig zijn.
Kinderen kun je nog iets leren. Dus Limburg en NL. Thuis moet men zelf maar
beslissen wat men spreekt.
Limburgse teksten in de basisschool. Voorlezen in dialect in het gehele
basisonderwijs.
Wellicht gedeeltelijk. Een op een tegen het kind die Limburgs spreekt dialect blijven
spreken. En “klassikaal” Nederlands spreken?..
Zowel Limburgs als Nederlands om de vertaalslag te leren .
Als ze thuis het al spreken kan men het toepassen en de anderen moet je het aan
leren zeker ben trots op je roots er is al veel afgebrokeld van onze cultuur!!!!
Het Limburgs is geen algemeen dialect, men heeft er verschillende dialecten.
Ik ben een groot voorstander van behoud van het dialect. Of kinderen die van
oudsher Nederlands spreken in het dialect moeten worden aangesproken, gaat
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•

Mee
oneens

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
Zeer mee
oneens

•
•
•

•
•
•

misschien wat ver. De leraren of begeleidsters kunnen zelf mogelijk niet eens dialect
spreken. Wel is het goed om kinderen die dialect spreken dat ook in peuterzalen tot
te laten. Die worden dan vanzelf "tweetalig" opgevoed.
Kinderen waar thuis limburgs wordt gesproken aanspreken in het limburgs,
nederlands sprekende kinderen proberen het limburgs te begrijpen en dan ook met
hun dialect praten.
Als er anderd sprekende kinderen zijn.
Als er kinderen bij zitten die het dialect niet verstaan omdat ze uit Holland komen is
dat wel moeilijk.
Dit moet geen selectiecriterium worden voor medewerkers; als je geen dialect
spreekt, mag je hier niet werken.
Helaas in verhouding te veel kinderen met een niet Nederlandse achtergrond, die
zullen allereerst fatsoenlijk Nederlands moeten leren. Daarnaast bijv. 1 a 2 x per
week lesblokje/speeluurtjes (spelenderwijs) in het Limburgs
Ik vrees dat Engels dan ook nodig is. Want daar kom je verder mee later
Kinderen moeten het dialect gewoon thuis van de ouders leren, op de
peuterspeelzaal gewoon beschaafd nederlands, hier wordt de basis gelegd voor het
leren spreken van de nederlandse taal. Daarbij zijn er ook kinderen die geen ouders
hebben die dialect spreken.
Limburgse kinderen oké, maar je moet dit niet opdringen aan gezinnen die geen
dialect spreken. Ook niet alle leidsters spelen Limburgs!
Mijn kinderen krijgen thuis Limburgs te horen, het is fijn dat ze op de opvang ook
Nederlands leren.
Nederlands moet de hoofdtaal blijven
Niet op de peuterspeelzaal maar thuis zou Limburgs gesproken moeten worden.
Op scholen en peuterspeelzalen kan gewoon de Nederlandse taal worden
gehanteerd toch? thuis leren ze het dialect neem ik aan. Zo was het altijd eigenlijk,
maar ja, de bevolking is nu meer gemengd dan vroeger, dus misschien wel goed om
dialect te spreken op de peuterspeelzaal.
Thuis lijkt mij de beste plaats om dialect te spreken
Voorkom dat er kinderen zijn die je niet kunnen verstaan.
Zou mooi zijn als t Limburgs behouden blijft, maar voor de toekomst is degelijk
Nederlands belangrijker
Als de kinderen groot zijn kunnen ze alleen in limburg re werk worden gesteldt,en
niet in de rest van nederland
Echt niet. De meeste kinderen die ik ken in Weert, en dat zijn er heel veel, spreken
thuis geen Weerts. Ik denk dat de meeste "weertenaren", in dit geval de inwoners
van weert, GEEN weerts praten. Ga dit alsjeblieft niet opleggen.
Er komen ook kinderen die niet opgegroeid zijn met specifiek dialect. 'HET
LIMBURGS' bestaat niet. Elke plaats en zelfs wijk kan eigen dialect hebben. Kinderen
op die leeftijd zijn kwetsbaar en het voelt niet als welkom als ze begroet worden
met taal die ze niet kennen en bijna nergens anders horen. Sommige kinderen
verhuizen veel binnen Limburg en/of naar andere provincies. Steeds weer andere
dialecten/talen voelt dan niet goed. Zij vallen buiten zo.
Gewoon Nederlands leren, zoals het hoort in NEDERLAND
Het klinkt leikleur, maar bij latere studies geeft dit nog al eens wat grammaticale
problemen
Ik ben zelf een Weertenaar van geboorte en mijn man niet. We hebben altijd
Nederlands met de kinderen gesproken en het dialect leren ze toch wel. Ik vind het
zeer belangrijk dat Nederlands voor het dialect gaat!
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•

Ik vind dat in de peuterspeelzaal de kinderen gewoon Nederlands moeten spreken,
thuis leert men al hun eigen dialect/taal
Ik werk op een pov, peuterspeelzalen bestaan niet meer in Weert!
Daar zijn veel anderstalige peuters, dus abn is de eerste vereiste.
Ook peuters moeten leren om het ABN te spreken en begrijpen.
Dialect hoeft natuurlijk niet helemaal gemeden te worden.
Op scholen moet er gewoon Nederlands gesproken worden.
Dialect spreek je maar in je vrije tijd.
Op scholen moet Nederlands worden gesproken is noodzakelijk voor de
ontwikkeling van het kind. als er teveel dialect wordt gesproken komt het
Nederlands op de tweede plaat Dit vindt ik een slechte ontwikkeling
Wat bedoelt u met 'aangesproken worden'? In Nederland, vind ik, dien je iedereen
in het Nederlands aan te spreken. Behalve als je weet dat diegene dialect spreekt.
Dan kun je verder in het dialect. Zo zou het ook moeten gaan bij peuterspeelzalen:
Informeel: dialect. Formeel: Nederlands spreken.
We zijn nederlanders, dus is het belangrijk dat nederlands de voertaal is, en dat
kinderen dit goed leren spreken
thuis mogen ouders natuurlijk kinderen in het dialect opvoeden, zo leren de
kinderen beide talen
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9 ‘De provincie Limburg moet investeren om het
Limburgs dialect te behouden’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
40%

(n=302)
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Mee eens
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Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling 9 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 63% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 21% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens
Mee eens

Neutraal

Mee
oneens

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeer mee
oneens

•
•
•

B.v. het L1 nieuws ook helemaal in het dialect, net als in Friesland
Dat hoort bij ons en onze cultuur van samenleven en doen.
Dat mag de provincie Limburg best doen maar dat kan ook op een andere manier
dan verplicht Limburgs leren
Dat wel het is ons cultuur dus we mogen het niet kwijt raken.
Organiseren info avonden in het plaatselijk dialect
Ja, maar op vrijwillige basiso
Je houd de ontwikkelingen niet tegen, ik denk niet dat het realistisch is.
Weggegooid geld.
Mijn vraag is ….hoe zou de provincie hierin moeten investeren.
Zie bovenstaande
Dat doen ze al door de Vastenaovundj, Veldeke, op facebook in het dialect
berichtjes sturen ook al is het misschien fout geschreven...
Het gebruik van een dialect isoleert de rest van de wereld van de groep die het
dialect blijft spreken.
Iedere gemeente in Limburg heeft zijn eigen dialect, waardoor Roermond en
Maastricht elkaar niet eens verstaan. Je kan dan natuurlijk ook doorslaan. Ik denk
dat de ouders hier een grotere rol in moeten spelen dan de gemeente of provincie.
Investeren zal weinig resultaat opleveren denk ik.
Er zijn te veel volwassen Limburgers die weigeren hun dialect te spreken.

Deze taak ligt bij de ouders.
Er zijn belangrijker zaken waar in geïnvesteerd kan worden bv achterblijvers op
scholen
Het dialekt sterft uit, waarom geld verspillen
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•
•

•

Iedereen mag toch zelf weten wat hij praat. En welk dialect gaat de provincie dan
promoten? Kinderen die het willen leren die leren net thuis wel.
Voor mensen die geen weerts praten is er niets zo vervelend om in het plat weerts
aangesproken te worden.
Laten ze het geld aan de arme geven
Limburg is voor een buitenstaander lastig te verstaan. Door het dialect als voertaal
te gebruiken, doe je heel veel mensen die ook in limburg wonen te kort. Zelf irriteer
ik me mateloos (ook al versta ik het dialect goed) aan het feit dat zelfs bij grote
instellingen als ziekenhuizen e.d. je direct in het dialect te woord gestaan wordt.
Nederlands staat in mijn paspoort en niet Limburgs Nederlands op school Limburgs
spelender wijs op straat
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10 Wat is volgens u de beste manier om het Limburgs dialect
te behouden?
60%

(n=290)

52%
50%
40%
28%

30%
19%

20%
10%
0%
Oplossing:

Dit is niet nodig

Weet niet

Op vraag "10 Wat is volgens u de beste manier om het Limburgs dialect te behouden?" antwoordt
52% van de respondenten: "Oplossing:".

Oplossing:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"Tweetalig" opvoeden.
2e taal op school
Aandacht op basisschool
Aandacht richten op de ouders
Acceptatie en van jongs af aan beginnen
Als echte Limburger moet je ook dialect spreken en je niet aanpassen aan de nederlands
sprekenden
Als les opnemen op school
Als overheid kun je enkel het goede voorbeeld geven. Dialect spreken en dialect publiceren (of 2talig; dialect en NL)
Begin niet iemand in het Nederlands aan te spreken. Als je Limburger bent spreek dan thuis ook
tegen de kinderen dialect en ga niet dat vreemdsoortige Nederlands spreken.
Beginnen met de ouders
Bewustwording huidige jonge ouders
Binnen het verenigingsleven, vrije tijd, carnaval is hier een goed voorbeeld van
Blijven gebruiken en stimuleren bij de jongeren.
Blijven praten met elkaar in het dialect.
Bordjes in winkels "Wij spreken u aan in het dialect maar we kunnen ook andere talen spreken"
Carnaval blijven promoten op de basisscholen
Cultuur uitdragen net als Friesland. Wist u trouwens dat het fries en het limbus er op elkaar
lijken. Net als Deens Zweeds en Noors.
Cursus liefst gratis. Praten lezen en schrijven in eigen dialect
Cursus Limburgs voor beginners aanbieden, als drenth wonend in weert had ik dat leuk gevonden
Cursussen geven aan liefhebbers
Daar waar limburgs gesproken wordt vooral doen, maar niet opleggen, limburg is meer dan EEn
dialect.
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Dat ouders die van huis uit gewend zijn Limburgs te spreken dit ook met hun kinderen blijven
doen. Neemt niet weg dat Nederlands de voertaal blijft. De wereld is nu eenmaal groter dan
Limburg.
Dat ouders thuis en buiten de school limburgs dialect praten
De jongeren stimuleren tegen elkaar dialect te spreken.
De limburgse ouders dialect laten spreken thuis zodat de kinderen dit automatisch mee
opnemen
De meeste kinderen krijgen op de een of anderen manier logopedie en dat is uitsluitend in het
Nederlands. Hierdoor is het dialect meteen verdwenen.
De mensen zelf laten beoordelen wanneer Limburgs willen spreken maar niet tijdens het
onderwijs
Deze taak ligt bij de ouders.
Dialect blijven praten tegen de kinderen zodat deze dat overnemen.
Dialect blijven praten tegen kinderen en kleinkinderen
Discussie levend houden, waardoor automatisch aandacht aan het onderwerp wordt gegeven
Dit begint bij de ouders
Docenten die dit willen ervoor opleiden en af en toe gastlessen op middelbare scholen geven.
Door de ouders vanaf de geboorte
Door dialect te spreken tegen kinderen
Door het dialect volop te bezigen
Door het goed te promoten
Door het te spreken. Alleen als iemand Nederlands antwoordt, da
Door het thuis te spreken en onderling
Door tegen iedereen gewoon dialect te praten
Door thuis Limburgs met je kinderen. Ouders spreken vaak Limburgs, maar Nederlands tegen de
kinderen .Belachelijk waarvoor?
Duidelijk maken aan jonge (aanstaande) ouders dat het opvoeden in dialect geen negatieve
gevolgen heeft voor het beheersen van de NL. taal
Een keer per week of maand een speciale les op school voor de kinderen die dat willen.
Een les per week verplicht dialect leren op school
Een streektaal van maken net als in Friesland
Families geven het aan elkaar door
Ga ik hier echt niet ventileren.
Gebruiken op basisscholen
Gewoen plat kalle
Gewoon thuis bij de opvoeding ! Absoluut niet op school!
Gewoon thuis spreken
Groep 3 t/m 7 lessen Limburgs dialect te geven.
Het begint al bij de wieg, de ouder(s) zijn het voorbeeld.
Het dialect te blijven praten en propageren
Het moet thuis tegen de kinderen gesproken worden. Daar begint het.
Het positief benaderen en in de thuissituatie spreken
Iedereen Limburgs praten ook de politiek en de ambtenaren
Ik spreek altijd dialect tegen gezin. Maar de kinderen houden toch steeds Nederlands aan. Denk
dat het in kleine dorpskernen iets makkelijker gaat.
Ik zou het jammer vinden als het Limburgs dialect helemaal zou verdwijnen. Op basisscholen
project Limburgs, over Limburg en ook het dialect.
In de culturele activiteiten mee nemen.
In het gezin met de opgroeiende kinderen dialect spreken.
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In het krantje staat altijd een stuk in dialect. Ik als brabander die hier net woont niet te lezen.
Einige vertaling erbij zou handig zijn om het dialect te leren
In het speelkwartier dialect te praten.
In streektaal opvoeden en taal levend houden
Keuze bij de personen zelf .
Kinderen tweetalig opvoeden
Kinderen tweetalig opvoeden. Declamatie wedstrijd van Veldeke motiveren.
Kom los van het zg. minderwaardigheids gevoel dat "ABN-Nederland"ons aanpraat; vaker
benadrukken dat het spreken van dialekt een culturele verrijking is. De Limburgse gemeenten
moeten vaker communiceren in het dialect. L1 moet al zijn "imitatie-harde-G-sprekers" er uit
gooien en meer dialekt in hun programma's stoppen!!
Kunst
Laat
Laat het een gezinsproject blijven
Laten zoals t is en mensen die t willen leren cursus aanbieden
Lekker plat lullen.
Lekker thuis praten als je wilt en verder niet gebruiken bij anderstaligen
Leren op school
Limburgsdialect op de lagere scholen geven
Limburgse les op scholen geven naast het Nederlands.
Limburgse les op school
Lokale vertalingen (zoals de stadsborden) of een vak op school aan toewijzen
Meer dialect ook op scholen, extra onderwijs
Meer het Limburgs dialect gebruiken, bv door ook een weekkrantje in het Weerts te laten
verschijnen en door te kijken of er bv belangstelling is voor een culturele avond waarin de
herkomst van typisch Limburgse (Weerter) woorden wordt uitgelegd (denk aan aomzeiksel,
rinaster, zwiegelke ed).
Meer in het Limburg communiceren ook als overheid. In Friesland spreken ambtenaren en
bestuurders Fries. Overal.
Meer op straat spelen
Meer openbaarheid aan geven
Meer presentaties in het dialect
Misschien moeten de kinderen op school 1 uur per maand les krijgen in het dialect zodat ze het
in ieder geval kunnen verstaan en lezen en schrijven. Is vaak ook een groot voordeel om een
vreemde taal makkelijker te leren.
Naast school is er voldoende mogelijkheid om het dialect te kunnen blijven spreken.
Niet verbieden in openbare gelegenheden, zoals het ziekenhuis, evenementen organiseren
Oa Communicatie in zowel dialect als Nederlands
Om het te blijven praten en gebruiken. Ook op scholen. Ik vind het verschrikkelijk dat ouders
onderling Limburgs praten en tegen de kinderen Nederlands. Net of je kinderen er niet bij horen.
Ondersteuning geschied- oudheid- en heemkundige verenigingen en stichtingen
Op alle limburgse TV zenders plat limburgs te praten.
Op alle scholen het dialect blijven promoten
Op de scholen er aandacht aan te besteden
Op het basisonderwijs 1uur per week dialectles.
Op scholen minimaal wekelijks een dialect uurtje . b.v. met onderwerpen over de eigen stad
Op school
Op school ,winkel, thuis, overheid enz... dialect spreken
Op school aandacht aan geven.
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Op school ermee beginnen..verplicht
Op school ook aandacht aan besteden
Organiseer party’s waar alleen limburgs wordt gesproken
Ouders
Ouders die het doorgeven aan hun kinderen
Ouders moeten dialect met hun kinderen spreken.
Ouders moeten het doorgeven aan de kinderen
Ouders stimuleren, ook betrekken in bijvoorbeeld logopedie lessen die kinderen vaak nodig
hebben
Overal waar het enigzins mogelijk is in het dialect te communiseren.
Paar uur per week les op de lagere school in dialect
Plat blieëve kalle
Promoten van het limburgs dialect bijv in de straten
Schaam je niet om een foutje te maken, de aanhouder wint.
School en thuis spreken of ermee in aanraking blijven komen
Spreken en lezen.
Spreken vanaf groep1 op de basisschool
Spreken vh dialect
Standaardiseren en les geven op (basis)scholen, net als bij het Fries.
Stimuleren dar ouders praten dialect met kinderen ipv abn
Stimuleren dat het thuis en op tv meer gesproken wordt
Thuis aanleren
Thuis aanmoedigen
Thuis blijven spreken onderling
Thuis dialect spreken
Thuis gewoon dialect blijven praten
Thuis het dialect spreken.
Thuis in elk geval dialect praten.
Thuis is de beste oplossing v limburgers
Thuis kinderen in het Limburgs ''opvoeden''
Thuis leren en praten
Thuis Limburgs praten zeker als je zelf limburger bent
Thuis Limburgs praten, indien mogelijk
Thuis met de kinderen ook dialect spreken i.p.v Nederlands dat leren ze op school wel
Thuis spreken (2x)
Thuis spreken maar niet in kinderopvang en scholen Asjeblief !!!
Thuis zoveel mogelijk dialect spreken
Thuis, door de ouders, aanleren
Trots zijn op limburg en haar dialecten
Van begin af aan dialect spreken
Vatenaovundj, Veldeke, boeken in en over het dialect. Het moet niet opgedrongen worden ondat
het dan averechts werkt.
Veel spreken thuis
Veldeke
Verplicht onderwijs op school zoals in Friesland
Verplicht stellen op scholen
Vraag dat aan rowe Hèze die hebben er een plaat van gemaakt
Vroeg beginnen op school
Vroeger schaamden wij ons voor ons Limburgs accent. Laat de kinderen op school goed ABN
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leren spreken en thuis altijd dialect.
Wellicht een limburgs uurtje op school
X aantal lesuren Limburgs op school.
Zal nooit verdwijnen
Zelf doen en aandacht op school
Zie het antwoord bij vraag 8
Zoals in Friesland belangrijke documenten 2 talig publiceren en dialectprogramma's uitzenden
(bijv nieuws) via regionale en lokale media
Zoveel
Zoveel als mogelijk dialect spreken in gezinnen en aandacht in het lesprogramma op scholen
Zoveel mogelijk uiten in dialect. In brieven, in gesprekken, bij alle communicatie. Ook bij de
notaris, de arts, priesters, winkel en ontmoetingspunt. Niet schamen maar trots uitdragen.
Zowiezo in de thuissituatie het Weerter dialect spreken tegen de kinderen.

Toelichting
Oplossing:
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•
•

•
•
•
•
•

Aantrekkelijke boeken lezen, zoals die humoristische boeken van Frans Adriaens.
Belangrijk is om het negatieve ervan weg te halen. Het dialect is mooi en puur,
heeft vele kleuren in Limburg en laat vreugde en verdriet breed zien. Mag voor de
mens niet verloren gaan en moet van jongs af aan gesproken worden.
Maar wat doe je met de kinderen die nog geen Nederlands spreken.
Op scholen minimaal wekelijks een dialect uurtje . b.v. met onderwerpen over de
eigen stad
We worden als achterlijk beschouwd omdat we dialect spreken en ons niet
conformeren aan de norm die ABN-sprekers ons opleggen. Ik heb zelf totaal geen
last van minderwaardigheidsgevoelens vanwege mijn mooie dialect en mijn zachte
"G"! (Ik heb wel last van de "meerderwaardigheidsgevoelens" van nietdialectsprekers.)
De verrschillende dialecten zullen blijven bestaan dat gaat vanzelf.
Dialect is zoals elke taal dynamische d.w.z. dat de taal zich aanpast aan de
actualiteit. We moeten oppassen dat dialect juist zorg voor een tweedeling in de
maatschappij.
Taal is een communicatiemiddel en iedereen moet communiceren met de taal die
de ander verstaat; dialect of niet!
Dialect sterft uit, dus doe geen moeite
Het gaat hoe het gaat; de ontwikkeling valt niet te forceren. indien het dialect
verdwijnt, betekent dit dat mensen er geen voordeel / nut / plezier meer in zien.
Ik denk dat steeds minder mensen Limburgs spreken en dat daar niks aan te doen
is. Op scholen waar ook steeds meer buitenlandse kinderen komen, en waar talen
als Engels of Frans steeds belangrijker worden, en waar iedereen elkaar in het
Nederlands moet aanspreken, groeit zoiets er steeds meer uit.
Ik vind het belangrijker dat het Nederlands gehandhaaft blijft. Er wordt al veel te
veel engels gebruikt. Bijv. SORRY, WE ARE CLOSED op de deur. Dit is maar een klein
voorbeeld. We zijn hier nog altijd in Nederland!
Limburgs blijven het toch wel spreken
Men word overal in het Nederlands aangesproken ,overgaan naar het Limburgs
wijst zich vanzelf
Sterft uit, waarom die moeite doen
Taal is fluïde, past zich aan. Het is onnatuurlijk om het 'vast' te houden. We spreken
toch ook niet meer het Nederlands van 300 jaar geleden?
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Weet niet

•

•
•

1 oplossing is er niet. Maar ik heb misschien wat ideeën:
Dialect voorleesboekjes.
Dialect aangesproken kunnen worden in winkels of openbare plekken en bij
verenigingen. Vaak wordt er standaard Nederlands gepraat omdat dat “netter” is.
Of “formeler”.
Misschien toneelstukken in het dialect en dan Nederlandse ondertiteling voor
mensen die het (nog) niet spreken.
Dialect spreken “hip” maken. Je er niet voor hoeven te schamen. Hoe?? Geen idee.
Creatief als onderdeel van b.v. muziek
Moeilijk; ik bezoek zelf de bonte avonden, kinder bonte middag ben ik actief bij
betrokken, cursus Weerter dialect heb ik gedaan om het ook te kunnen schrijven
en alle lectuur die uitkomt in het dialect probeer ik te kopen. Misschien kunnen die
cursussen worden gesponsord zodat er meer mensen aan deelnemen?
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.

14

