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1 Spreekt u dialect met vrienden en familie?
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Alleen in (Zuid-)Limburg praat ik dialect, daarbuiten niet. Als de partner van
iemand die dialect spreekt, geen dialect spreekt, dan spreek ik altijd dialect omdat
deze partner dat meestal wel kan verstaan. Als de dialecten verschillend zijn, ga ik
niet hollands praten omdat dat zo gemakkelijk is. Zo leer ik het andere dialect
nooit.
Ik spreek al 43 jaar met mijn man dialect. hij spreekt Nederlands terug. Dat gaat
prima.
Mits die ander het wel verstaat uiteraard.
Zeker in eigen omgeving spreek ik dialect tenzij ik merk dat de andere het niet
verstaat
Als mijn gesprekspartner wel alles verstaat blijf ik dialect spreken.Het geeft meer
ruimte in een gesprek als je de woordenschat van meerdere talen kunt gebruiken
Het dialect is mijn moedertaal, maar uit respect voor de degene die geen dialect
spreekt pas ik mij aan en spreek Nederlands. Als ik Nederlands spreek probeer ik
het zo goed mogelijk te doen zonder lokaal accent, want ik heb een hekel aan
verlimburgst nederlands!
Ik ervaar het als irritant, wanneer mensen met wie ik altijd dialect heb gesproken
tijdens een gesprek `onaangekondigd` naar Nederlands terug switchen. Meestal
val ik dan spontaan stil, om oo die wijze mijn ongenoegen kenbaar te maken.
Indien de ander dialect verstaat dan spreek ik ook dialect. Spreekt echter niemand
dialect en verstaat het ook niet dan vind ik het onbeleefd om dialect te spreken. Ik
spreek meerdere dialecten!!!
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Mijn vader was Amsterdammer, mijn moeder sprak Gelders. Ik kan wel dialect
praten als men begint in het dialect te speken, zal ik ook in het dialect antwoorden.
Kom ik bij mijn familie in Limburg, spreekt met automatisch Nederlands, kom ik bij
mijn familie buiten Limburg, dan denken ze dat ik Limburgs praat en veel te snel
praat. Maar de ander moet beginnen, met spreken, dan pas ik me zonder na
denken automatisch aan. Komt een on sympathieke Duitser, die me aanspreekt, zal
ik in het Nederlands antwoorden en ook geen moeite doen Duits of dialect te
praten.
Ik spreek alleen dialect (indien ``noodzakelijk``) op het werk.
Kinderen bewust in abn opgevoed gezien verschillende dialecten van ouders.
Ouders komen uit rotterdam. Wel opgegroeid in kerkrade dus dialect geleerd
Ben pas op mijn dertigste hier komen wonen en merkte dat Kerkrade en directe
omgeving verschillende dialecten had waaronder al drie binnen Kerkrade zelf. Als
ik plat praatte verstond men mij amper. Door mij eigen taal te spreken verstonden
ze me wel. Ik versta het dialect wel.
Ik kan geen dialect spreken, kom van oorsprong niet uit Kerkrade
Nooit geleerd van huis uit
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