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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Eijsden-Margraten nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet
garanderen.

1. Samenvatting
Op vraag "1 Welke taal/dialect is in uw gezin het meest gesproken?" antwoordt 64% van de
respondenten: "Limburgs".
Op stelling 2 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 55% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 37% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (32%) is: "Mee eens".
Op stelling 3 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 73% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 9% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Zeer mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Eijsden-Margraten, waarbij 44 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
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.

1 Welke taal/dialect is in uw gezin het meest gesproken?
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Op vraag "1 Welke taal/dialect is in uw gezin het meest gesproken?" antwoordt 64% van de
respondenten: "Limburgs".

Andere taal/dialect, namelijk:



Een kruising tussen het gronsveld dialect en het dialect uit heer-maastricht (Dit is géén
maastrichts)
Margratens dialect

Toelichting
Nederlands



Mijn partner is geen Limburgse
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2 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het
Limburgs aangesproken worden’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 2 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 55% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 37% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (32%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee oneens






Belachelijk. Laat de kinderen spreken zoals ze thuis worden opgevoed. En
dan wel goed Nederlands leren.
In Eijsden-Margraten is zelfs een wethouder zo op hol geraakt dat hij bij
pasgeboren baby's een rompertje is gaan bezorgen met de tekst KAL PLAT
MIT MICH.
Daarnaast is het dialect elke 5 à 10 km. verder anders.
Laat dat aan de ouders (eerste opvoeders) over.
Eerst fatsoenlijk Nederlands leren.
Waanidee van onze voormalige wethouder Opreij en dan volgen ook nog
een hoogleraar en de Provincie + Gemeentes.
Er zijn heel wat belangrijkere zaken om de peuters bij te brengen..
Laat de kinderen (peuters) praten zoals er thuis met hun gesproken wordt
en probeer hen het Nederlands zo goed mogelijk bij te brengen zodat ze
later fatsoenlijk Nederlands kunnen spreken en schrijven.
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3 ‘De provincie Limburg moet investeren om het
Limburgs dialect te behouden’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 3 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 73% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 9% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Zeer mee
oneens





De Provinciebestuurders en Gemeentebestuurders moeten eerst eens zelf wat
meer Limburgs dialect gaan spreken voordat ze weer geld over de balk gaan
gooien.
En dan zelf Nederlands blijven praten in het omgaan met mensen en op radio en
TV.
Nogmaals belachelijk dat hiermee de provincie + Gemeentes en nota bene een
hoogleraar bezig zijn. Hebben deze mensen niks belanrijkers te doen ?
En dan investeren om het Limburgs dialect te behouden nogmaals belachelijk.
Dat deze mensen zelf eens wat meer Limburgs dialect gaan praten, bijvoorbeeld
op radio en TV.
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4 Wat is volgens u de beste manier om het Limburgs dialect
te behouden?
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Op vraag "4 Wat is volgens u de beste manier om het Limburgs dialect te behouden?" antwoordt
67% van de respondenten: "Oplossing:".

Oplossing:























Al heel jong aan leren.geef les op school,niets mooier dan dialect.
Beseffen dat je trots mag zijn op je roots
Combinatie school ouders omgeving
Door er goed mee om te gaan.
Door het ook bij officiële gelegenheden toe te passen.
Door het thuis te spreken en op school te onderwijzen.
Door thuis sowieso dialect te spreken, vaak praten de ouders onderling dialect en tegen de
kinderen nederlands
Entamere dat dialect ook op scholen, werk, peuterspeelzalen gesproken mag en kan worden.
Duidelijk publiceren dat niet alleen het dialect kennen belangrijk is, maar ook dat dat de
uitspraak van het Nederlands verbetert.
Gevestigde orde moet meer Limburgs dialect gaan praten. Ook op radio en TV.
Gewoon blijven spreken
Gewoon het plaatselijk dialect blijven praten
Het gebruik op de speelzalen alternerend in NL en Dialect
Invoering op scholen
Meer streek radio en tv in dialect
Mensen moeten het blijven spreken !
Moeilijke vraag,probeer het zo veel mogelijk te spreken alleen is het moeilijk als de ander het
niet verstaat.
Plekje geven in het onderwijs
Regionale uitzendingen radio en tv in dialect
Te blijven spreken
Tegen kinderen praten in het dialect
Thuis dialect blijven praten
Thuis dialect en in school ABN.
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Thuis direct beginnen met je eigen streektaal
Thuis gewoon dialect praten en ook op straat
Thuis Limburgs blijven praten
Thuis, en vooral, met de kinderen het plaatselijke dialect spreken
Van de geboorte direct dialect praten
Zorgen voor betaalbare woongelegenheid voor jonge gezinnen
Zoveel mogelijk Limburgs dialect praten in Limburg..

Toelichting
Oplossing:







Dit is niet
nodig




Gevestigde orde moet het goede voorbeeld volgen en niet meteen op Nederlands
overgaan.
Ik heb recentelijk meegemaakt dat ik de vraag kreeg om iemand te begeleiden naar
een notaris en een bankinstelling, omdat de betreffende persoon van 55
(dialectspreker) niet goed ABN verstond ook niet goed sprak. Alle belangrijke
banen worden in Limburg door ABNers ingevuld (ik zou discrimineren als ik
Hollanders zou zeggen!) en weinig Limburgers en dialectsprekers zijn in staat om
goede voordrachten te geven in ABN of correcte brieven te schrijven. Dat vind ik
een vorm van ongewilde discriminatie, omdat door dialect nog meer te promoten,
wij geen goede kansen bieden aan en dialectsprekers ongewild niet op de hogere
plekken belanden. Onlangs maakte ik ook een info-avond van de gemeente mee
waarbij dialect gesproken werd. Er waren drie mensen aanwezig die moeite
hebben om dialect te verstaan. Dit vind ik een aanfluiting en niet correct.
Bovendien was het een schamele avond waarbij de ambtenaar zich niet voorstelde,
de zaken niet puntsgewijs zoals ze op papier gezet werden afhandelde. Er werd als
dilettant alleen maar ingegaan op, voor die avond, geen relevante vragen van
aanwezigen. Er zaten twee mensen naast me, die zich afvroegen wat dit voor
vertoning was. Ik moet eerlijk bekennen dat ik me op zo'n momenten schaam om
Limburger te zijn! Ik vind dit soort dingen niet kunnen! En zodoende ben ik geen
voorstander van het nog meer promoten van dialect! Zorg er eerst maar eens voor
dat Limburgers fatsoenlijk en verstaanbaar ABN spreken. Het is uiteindelijk de taal
die wij goed zouden moeten beheersen en goed behoren te spreken!
Ook op school extra aandacht besteden aan onze mooie Limburgse taal.
Verscheidenheid in Limburgse dialecten is veel te groot om daar van bovenaf mee
bezig te zijn.
Dialect verschilt per regio/ dorp. Kinderen pikken voldoende op bij sporten, spelen
op straat om voldoende kennis er vn te krijgen. Schrijven van streektaal is en blijft
moeilijk ook al zou je er op school extra lessen in krijgen.
Ouders zullen zelf beslissen in welke taal hun kind opgevoed wordt.
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Eijsden-Margraten
Limburgs dialect
16 augustus 2018 tot 25 augustus 2018
44
14,8% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
1 minuut en 27 seconden
28 augustus 2018
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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.
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