
Taol en diëlect

Onderlest sting d'r een stuksie in een krant over diëlect. Hoeveul 
mense zijn d'r nog die diëlect praote naest 't Nederlans? 't 
Kranteartikel was gebaoseerd op een onderzoek van een hôôgleraer
van Germaonse taole, êêne Arjen Verslôôt. Een interesant stuksie 
om te leze.
Over 't aalgemêên kà je zegge dat 'r in 1955 nog aerdig diëlect 
gesproke wier in 't hêêle Nederlanse taolgebied, dus daer hoor ok 't
Vlaomse dêêl van Bellegie bij. 
't Vlaoms en 't Antwaareps wier zôôwat tussen de 80 en 100% as 
streektaol gesproke.
't Fries wor sunds de Middelêêuwe beschouwd as een taol op z'n 
aaige. Zô wor ok van de  streektaole as 't Limburregs en 't 
Nedersaksies Grunnings, Drens en Twens gezeed dat 't amparte 
taole zijn en dus gêên diëlect van 't Nederlans.  In vergelijking met 
't Fries en 't Limburregs doen ze 't daer minder as de Vlaominge. 't 
Fries en 't Limburregs zit zô 'n bietjie rond de 60% van de mense 
die deuze taol spreke. 't Braobans wor net nog een bietjie meer 
gesproke, daer leg 't rond de 70% van de mense die Braobans 
praote.

In 't onderzoek vaalt 't op dat 't Fries en 't Limburregs, gezien vanaf
1955 tot 2005 't langzaomste afneemt as daegelijks gesproke taol. 
In 2005 is 't gedaold van rond de 60% naer rond de 40%. Zô zijn 't



Fries en 't Limburregs binnen Nederland de twêê taolvariante die 
nog 't mêêst afwijke van 't standaerd Nederlans. Dan mò je ok nog 
wete dat Limburreg pas suns 1866 in z’n gehêêl pas bij Nederland 
is gekomme. En ok in Bellegie wier vijftig jaer geleeje veul meer 
diëlect gesproke as in Nederland. 

Azze me naer de rest van Nederland kijke dan zien we dat de 
diëlecte die gesproke worre in Holland, Braobant en Zêêland aerdig 
aan 't afneme zijn. Was 't in 1955 nog zô 'n 40%, dan is 't nou aal 
minder as 5%. Bij ouweres van 50, 60 jaer gaot 't nog wel met 't 
diëlect. Maor as ie vraegt: “Wat spreke je klaainkiaainder?” is 't 
antwoord deurgaons: “Gewoon Nederlans, want dat lere ze op 
school. En op straet praote ze amper nog diëlect. Want je vaal te 
veul op as ie diëlect praot.”

In Vlaondere spreke ze tegewoordig een soort van tussetaol. Dat 
hoor ie wel as ie naer de Vlaomse tillevizie kijkt. Vaok zegge ze gij 
of ge inplaets van jij en jou en dà en nie in de plek van dat en niet. 
En dan netuulijk een ietewat aandere tongval. De conclusie van 't 
onderzoek is dat 'r in 2050 nog zô 'n vier taole overblijve: 
Standaerd Nederlans, de Bellegiese  tussetaol,  't Fries en 't 
Limburregs. 

En Slierechs diëlect? Daer blijve me mee deurgaon zô lang as 't 
maor kan.
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