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Dialectspelling

TAALCULTUUR
LEONIE CORNIPS 

Een nieuw jaar, een nieuw begin. 
Ik had 2017 uit willen roepen tot 
het ‘Jaar van het schrijven in 
dialect’. De gedeputeerde vroeg 
mijn advies over motie 779, door 
Statenlid Kirkels in de vergadering 
van de Provinciale Staten van juli 
2016 ingebracht. Deze motie stelt 
dat ‘de Limburger zich in het 
algemeen geremd voelt zich in het 
geschreven Limburgs uit te 
drukken door een voor hem lastig 
te hanteren spellingsvoorschrift 
met een gróót aantal en een 
véélvuldig toegepaste dichtheid 
aan leestekens’. Motie 779 vraagt 
aan Gedeputeerde Staten om ‘te 
bevorderen dat het geschreven 
Limburgs op eenvoudige manier 
bruikbaar wordt voor alle Limbur-
gers die zich het Limburgs mach-
tig achten’. 
Ik heb de gedeputeerde laten 
weten dat het schrijven in dialect 
in Limburg een tweedeling laat 
zien tussen geïnformeerde oude-
ren en jongeren. De ouderen 
schrijven en ondersteunen de 
Veldeke 2003-spelling. Zij hebben 
toegang tot en schrijven vooral in 
conventionele gedrukte media 
zoals (carnavals)kranten, woor-
denboeken, dichtbundels, columns 
en tijdschriften. Voor deze schrij-
vers is de dichtheid van diakriti-
sche tekens uit de Veldeke 2003-
spelling zoals ë, ò, é, äö, oë, oeë, àè, 
ieë, ieè, eë, ië, aeë, èë, èw, àèë, àèw, 
aoë geen probleem, of het wordt 
niet als probleem gevoeld. Zij 
ontlenen aan deze spelling autori-
teit en treden op als experts op het 
gebied van de spelling. Ieder 
serieus schrijfproduct wordt door 
hen gecorrigeerd. Cultivering van 
het dialect is voor deze schrijvers 
een belangrijke drijfveer. 
De jongeren daarentegen schrij-
ven veel in hun dialect op digitale 
media – Whatsapp, Snapchat, 
Twitter en Facebook – en hebben 
voor zichzelf een alternatieve 
ruimte gecreëerd waarin zij 
‘zichzelf’ kunnen zijn. Ze schrijven 
en spellen in hun dialect zoals zij 
dat willen, zonder correctie van 
anderen. Óf omdat zij geen weet 
hebben van Veldeke 2003, óf 
omdat ze die regels bewust uustst omdat ze die regels bewust 
negeren, óf omdat de diakritische 
tekens de snelheid van het schrij-
ven afremmen. 
Jongeren willen digitaal experi-
menteren, vernieuwen en vrij zijn 
in schrijven, in inhoud en in 
combinaties van teksten met 
beelden. Dit experimenteren sluit 
aan bij de internationale trend: 
sociale media zijn een vrijplaats 
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om in een minderheidstaal te 
schrijven. Ik heb de gedeputeerde 
dan ook geadviseerd het experi-
menteergedrag van de jongeren te 
legitimeren door iedereen in 2017 
op te roepen in dialect te schrijven 
zoals hij/zij wil. Ook degenen die 
hun spelvaardigheden willen 
uitbouwen volgens de Veldeke 
2003-spelling. In het dialectschrijf-
jaar 2017 is er geen sprake van 
goed of fout spellen; het wordt 
voor iedereen een plezier om in 
dialect te (durven) schrijven. 
Niemand hoeft iemand in 2017 een 
moedertaalanalfabeet te noemen.
Mijn voorstel aan de gedeputeerde 
is om op basis van hoe iedereen in 
2017 schrijft een spellingsfrequen-
tie-meting te laten uitvoeren door 
taaltechnologen. Een top vijf van 
hoe mensen bij u in de straat, 
buurt, dorp, stad, regio woorden in 
hun dialect spellen. Tijdens het 
schrijven is in het tekstverwer-
kingsprogramma deze top vijf te 
zien en te gebruiken. Een klik met 
de muis en het gekozen woord 
staat er. In een latere fase zijn 
hieruit spellingscheckers, woor-
denboeken en dialectcorpora te 
ontwikkelen. Samen met de 
nieuwe directeur van het Meer-
tens Instituut, Antal van den 
Bosch (hij is taaltechnoloog), 
kunnen we dit voorstel professio-
neel uitvoeren in ongeveer ander-
half jaar. De gedeputeerde heeft 
het voorstel afgewezen. Hij 
schrijft: „Het heeft (…) niet mijn 
voorkeur om de Limburgse 
spelling aan te passen.” Maar dit 
voorstel past de Limburgse 
spelling NIET aan! Het geeft 
iedereen juist meer armslag bij het 
spellen. Met deze innovatie – 
democratisch spellen – zou 
Limburg aan de Europese top 
staan van het digitaal ondersteu-
nen van minderheidstalen. 
Een nieuw jaar dus. Maar geen 
nieuw digitaal begin.
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leende identiteit.  

r 

n 


