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Waem kalt Limburgs ? 
 

Onze dialecten vormen een belangrijk onderdeel van de Limburgse volkscultuur. Hét Limburgs 

bestaat natuurlijk niet, maar is een verzamelnaam voor een bonte lappendeken van honderden 

plaatselijke dialecten met elk hun eigen klankkleur. Dialectwoorden komen zelden of nooit in 

slechts één dialect voor, maar hebben een regionale verspreiding. 

Om het Limburgse taalgebied af te bakenen, gebruikt men vaak de grenzen tussen ik/ich in het 

westen en maken/machen in het oosten. In het gebied waar men ‘ich maak’ zegt, worden dan 

Limburgse dialecten gesproken. Dat gebied valt niet helemaal samen met de administratieve 

grenzen van de beide Limburgen. Aan de grens met Brabant gebruikt men Lommel, Tessenderlo en 

Kwaadmechelen de ik-vorm, zodat er een Brabants dialect gesproken wordt. Maar omgekeerd hoort 

dan wel een flink stuk van het Brabantse Hageland - van Landen tot net achter Tienen - bij het 

Limburgstalige gebied. In Kerkrade en omgeving, helemaal in het zuidoosten van Nederlands-

Limburg tegen de Duitse grens, zegt men ‘ich mach’, zodat de dialecten daar in feite ook niet meer 

tot het Limburgs gerekend worden. 
 

Eigen aard 

Voor niet-provinciegenoten is het vrij makkelijk om een spreker van één van de vele Limburgse 

varianten als Limburger te herkennen (vaak zelfs wanneer hij of zij AN spreekt). Dat komt omdat 

het Limburgs een andere stamboom heeft dan de Vlaamse (uit het oude graafschap Vlaanderen) en 

de Brabantse (uit het oude hertgodom Brabant) dialecten. Die laatste gaan immers allen terug op het 

Westnederfrankisch, terwijl het Limburgs behoort tot de Oostnederfrankische tak van de Gemaanse 

taalfamilie. De Brabantse en Vlaamse dialecten zijn de rechtstreekse voorouders van onze 

Nederlandse standaardtaal, maar het Limburgs is er slechts in de tweede graad, als een tante, mee 

verwant. 

Niet-Limburgers hebben vaak de indruk ‘een soort Duits’ te horen, als ze dialecten uit het 

bronsgroene eikenhout beluisteren. Dat komt uiteraard omdat de Limburgse dialecten heel wat 

kenmerken hebben die wel in de Rijnlandse dialecten ten oosten (en sommige ook in het Duits), 

maar niet in de Westnederfrankische dialecten ten westen voorkomen. 

Het meest bekende voorbeeld vormen wellicht de persoonlijke voornaamwoorden ich en du/dich in 

plaats van ik en gij of jij. De du/dich-vorm komt tegenwoordig echter enkel nog in de oostelijke 

helft van Limburg voor. Ook bij andere voornaamwoorden, zoals weer (wij), geer (jullie) en heer 

(hij), die aanleunen bij het Duitse wir, ihr en er, is de westelijke druk vanuit het oprukkende 

Brabantse dialectgebied merkbaar.  

Een ander taalkenmerk waar de Limburgse dialecten mee doordesemd zijn (maar dat ook in het 

oosten van het Brabants voorkomt) en dat niet-Limburgers vooral uit het Duits kennen, is het 

voorkomen van de Umlaut. In werkwoordvormen (bv. vallen - du vils), meervouden (‘ne baum - 

twie beim), verkleinwoorden (‘ne bal - e baelke) en afgeleide woorden (bakken - ’n baekker) 

ondergaat de klinker uit het grondwoord een verandering. 

Ook het niet-uitspreken van de eind-t is typerend voor het Limburgs en verraadt ook vaak de 

herkomst van Limburgers als ze standaardtaal spreken (‘Wa zeg Stevaert ?’), zoals in: ‘ich ston op 

wach en heb gans de nach aan u gedach’. 
 

Stoten én slepen 

Het bijzonderste kenmerk van bijna alle Limburgse dialecten is de zogenaamde tonaliteit: het feit 

dat elke klinker op twee verschillende manieren, met stoot- en met sleeptoon, kan uitgesproken 

worden, waarmee zelfs betekenisverschil kan aangegeven worden. In het Nederlands en in de niet-

Limburgse dialecten van ons taalgebied worden alle woorden met stoottoon uitgesproken. Limburgs 

is - net als Chinees, Zweeds, Servo-Kroatisch, Litouws en nog een reeks andere talen - een toontaal 

en kent dus ook een sleeptoonuitspraak. Voor niet-Limburgse oren veroorzaakt die 

sleeptoonrealisatie het zo beruchte ‘zangerige toontje’ waar Limburgers gemakkelijk op afgerekend 
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worden. Eén been is in het Limburgs ‘bein’ en één arm ‘aerm’, beide met sleeptoon. De 

meervouden luiden ‘bein’ en ‘aerm’ met stoottoon. Niet-Limburgers zijn doof voor deze 

toonnuance, horen twee keer precies hetzelfde en kunnen hier zonder verdere hulp dus geen 

onderscheid maken tussen enkelvoud en meervoud. Limburgers weten meteen of het om enkelvoud 

of meervoud gaat. Op dezelfde manier wordt bv. ook onderscheid gemaakt tussen bal (stoottoon = 

dansfeest) en bal (sleeptoon = voetbal). 
 

Verbrabantsing 

Het Limburgs is geen eenheidsworst, maar bestaat uit onderling sterk variërende dialecten. De 

bekendste taallijnen (isoglossen) doorkruisen het Limburgse dialectgebied van noord naar zuid en 

verdelen de Belgische provincie in een Oost- en een West-Limburgse helft. Dat is niet toevallig zo: 

de eeuwenlange invloed van het machtige hertogdom Brabant - waaraan het oude graafschap 

Loon/prinsbisdom Luik na de Slag van Woeringen in 1288 ondergeschikt werd - heeft ook in de 

spreektaal zijn sporen achtergelaten. Zo spreekt men in West-Limburg (onder Brabantse invloed) 

van schrijven, gij, huis, boek en bier, terwijl Oost-Limburgers de oudere varianten sjrieven, du/dich, 

hoes, book en beer bewaard hebben. Ook in de woordenschat is die Brabantse expansie merkbaar in 

woordparen als patat/eerpel en klappen/kallen. Dat die verbrabantsing niet gestopt is, bewijst bv. de 

snelle opmars van ‘noemen’, waar eertijds iedere Limburger ‘heiten’ zou gezegd hebben. 
 

Dialectverlies 

Hoewel men – vooral buiten de provincie – vaak het tegendeel vermoedt, is ook in Limburg het 

dialectgebruik op z’n retour. Uit recent onderzoek blijkt dat het aantal dialectsprekers in Limburg 

sinds de Tweede Wereldoorlog gestaag daalt. Zo bracht een representatieve blinde steekproef in 

Bilzen aan het licht dat nog 42% van de inwoners van Bilzen-centrum ook spreker zijn van het 

Bilzer dialect. Voor iedere spreker van het Bilzers is er ook een inwoner die een ander dialect 

spreekt. Globaal is dus een meerderheid van de Bilzenaren wel dialectspreker, maar de geografische 

vermenging (en daarmee ook de onderling beïnvloeding en versmelting) van de plaatselijke 

dialecten die onze (over)grootouders in de 19
de

 eeuw spraken is enorm groot. 

Degenen die zeggen geen dialect meer te kunnen spreken, zijn niet gelijk verdeeld over mannen en 

vrouwen en over de verschillende generaties. Van de groep 16- tot 24-jarigen spreekt slechts 10% 

nog dialect en dat zijn voor het overgrote deel mannen. Van de 65-plussers is nog ongeveer 60% 

dialectspreker. Op twee generaties tijd is het aantal dialectsprekers van het Bilzers dus enorm 

gedaald. Er blijkt een sterke terugval te zijn beneden de leeftijd van 50 jaar; niet toevallig de eerste 

naoorlogse generatie. Uiteraard speelt ook de grote in- en uitwijking in een regionaal centrum als 

Bilzen een belangrijke rol. In de landelijkere kleine dorpen van Limburg ligt het percentage 

sprekers van het lokale dialect hoger, maar de neerwaartse trend is ook daar meet- en merkbaar. 

Een andere constante bij dat dialectverlies is de vaststelling dat meer mannen dan vrouwen 

dialectspreker zijn. In de sociolinguïstiek wordt als verklaring daarvoor steevast verwezen naar de 

extra inspanningen die geëmancipeerde vrouwen moeten doen in vergelijking met hun mannelijke 

concurrenten: vrouwen kunnen (of willen) het zich minder permitteren om niet altijd keurig AN te 

spreken, terwijl mannen minder streng afgerekend worden op hun taalgebruik. Wat er ook van zij, 

het wordt in alle geval ook in Limburg steeds minder evident dat een dialectsprekende jongen ook 

een dialectsprekende partner vindt, zodat er een thuissituatie ontstaat waarin opgroeiende kinderen 

het/een dialect van jongsaf leren spreken. Verrassend – en misschien hoopvol – is dan weer dat in 

een ander onderzoek onder 15-jarige Genkenaren 10% van de jongeren met een allochtone 

herkomst opgaven het Genker dialect te kunnen spreken. 

 

 

 

Kent u een raadselachtig, intrigerend dialectwoord waarvan u de herkomst wel eens zou 

willen kennen ? Contacteer de redactie met uw vragen omtrent Limburgse dialectwoorden. 


