
M,\"Nll~LMl VAN li LT GENOOTSCIIAP ONl[ TAAL 

gedaq-+ 

doeg +-_ § 

Dialecten .. . H~ ag·~J11 
t! 

lOn kaart J;,V f' 
;t,.D}:1 

gebracht 

tot ziens 

Le. . \)0 

'" " 1l" goeie 

[I!. ", 

7'7\D 

Ti • houdoe 

A 



Dialecten in 
kaart gebracht 
De ontwikkeling van de dialectcartografie 

Deze maand verschijnt een dialect

atlas van het Nederla nd s. met speciaal 
hiervoor getekende nieuwe kaarten , 

Hoe zien die eruit? Welke keuzes zijn 

er gemaakt? En hoe ging dat vroeger? 

"'" 

1;'>,. 

I nde negentiende eeuw kregen taal
kundigen voor hel eerst wetenschap
pelijke belangstelling voor d ia lecten. 

Ze begonnen met het vergaren van 
woordjes die kenmerkend waren voor 
een bepaalde plaats in het land. Daarna 
kW'amen er onderwekers die teksten gin
gen verz.amelcn uil het hele Nederlandse 
taalgebied om de verschillen en overeen
komsten hlssen de dialecten te achter
halen . Johan Winkier vertaalde daarvoor 
met hu lp van talloze informanten de ge
lijkenis van de verloren zoon (Lukas 'S:J
Il) in J86 Nederlandse en Friese d ialec
ten in Nederland, Vlaa nderen en Duits
hmd, en publiceerde het resultaat in r874 
in zijn tweedelige Algemeen Nederduitsch 
en Friesd! Dia/ecUcorl. 

VI.lkkenkaart: hoe Nedertand,t.lligen hun spijkerbroek noemen . 

Aan het eind van de negentiende 
eeuw kwam een nieuwe onderzoeks
methode op waarrnee men diale<:tver
schillen beter en systematischer kon 
beschrijven: de dialeetenquête. Men 
stuurde aan d ialectsprekers verspreid 
over Nederla nd en Vlaa nderen een lijst 
met standamutaalwoorden, en vroeg 
hun achter deze woorden in te vullen 
welke woorden le er in hun eigen dia
lect voor gebruikten, Dal leek een han
dige methode, maar later onderzoek 
heeft uitgewezen dar deze methode 
zeer fourengevoelig is: sommigen gaven 
de Standaardnederlandse vorm als 
antwoord omdat ze zich 'netjes' wild en 
ui tdrukken. Daarom ging men later al
gemene vragen formul eren, zoals "Hoe 
noemt men in uw difllcct de nageboorte 
van het paflrd?" 

Ook dergelijke lTleer 'open' vragen 
konden tot misverstande n le iden . Zo 
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ant,\'oordde een respondent op de 
vraag: "Hoe heet in uw dialect een con
cubine?" met: "Wij dorsen hier nog met 
de hand", en een andere respondent gaf 
als antwoord op de vraag welke schut 
tingwoorden hij in zijn dialect kende: 
"Wij hebben hier geen schuttingen maal' 
hagen." Om zulke misverstanden te 
voorkomen gingen taalkundigen in een 
latere periode op bezoek bij informan
ten en stelden hun mondeling vragen 
over hun taalgebruik. De antwoorden 
namen ze op geluidsbanden op. Veel 
voorbeelden daarvan zijn inmiddels Ie 
beluisteren op de website van het Meer
tens [nstiwu! (w\vw.mecrtens.knaw.nV 
soundbites). Deze werkwijze was ech
ter zeer tijd rovend . Daa rom is men 
er inmiddels toe overgegaan gerichte 
enquêtes via internet uit te srmen. 

• N IEUWE VAKKEN 
Dankzij al dat onderzoek kwam een 
massa nieuwe gegevens beschikbaar, 
die telkens iets duidelijk maakt en over 
een bepaalde plaats in het land. Hel lag 
dan ook voor de hand om die gegevens 
op een kaart te tekenen : op die manier 
krijg je een mooi overzicht van de ve r-

spreiding van een bepaald taalverschij n
sel. En zo leidden de dialectenquêtes tot 
nieuwe vakken: de dialectgeografie en 
de dialecrcartografie. 

De eerste kaart van een Nederlands 
taalkundig verschijnsel werd in 1899 
getekend dOOf de taalkundige Jan te 
Winkel. Hij liet op een kaart zien hoe 
de la nge aa in de dialecten in de ver· 
schillende delen van Nederland werd 
uitgesproken . Tegenwoordig tekenen we 
klankkaanen niet per klank maar per 
woord, omda[ inmiddels is gebleken dat 
de verbreid ing van een bepaalde klank 
in de dialecten per woord verschilt. Zo 
wordt de lange a van de Srandaard· 
nederlandse woorden schaap en laten in 
dialecten op verschillende manieren ui t
gesproken, bijvoorbeeld als óó (schöóp, 
lorell), als èè Cschèèp, lèten) of als ie 
(sch iep, lieten). Maar dialecten die in het 
ene woord de óó-k1ank gebruiken, doen 
dal niet per se ook in het andere woord : 
zo zegt men op de Veluwe bijvoorbeeld 
Moten en schaap (en dus niet schóop). 

De kaart van Te Winkel ging over 
klanken. De eerst e wóórdkaart werd in 
1917 getekend, door Jas. Schrijnen, Op 
deze kaart, met de verschillende dialect-

benamingen voor 'vlinder' in Neder
lands-Limburg, Zuidoost-Gelderland en 
Oost-Brabant, kan men zien waar bij
voorbeeld pepe/, kapel, roevogel, mepepel, 
zomervogel, .muffel, panllevogel en wiet· 
l'Ogel werd gezegd. In 1920 tekende 
Schrijnen bovendien als eerste een kaan 
waarop hij het verloop van de dialect· 
grenzen ('isoglossen' in vakjargon) in 
Umburg vastlegde. Dat de eerste iso
glossenkaart juist voor Limburg is gete· 
kend , is niet zo vreemd: Limburg vormt 
een kruispunt van klankgrenzen . Door 
Limburg loopt de grens tussen ik en icl1, 
tussen s/- en sjl- (slaan en ~iloon voor 
'slaan'), en tussen de verkleinwoord uÎl
gangen -je cn -sje {peurt je en peurtsje 
voor 'poortje'J. 

• SYMBOLEN 
Na deze incidentele banen werd het 
dialecronderzoek van en in Nederland 
en Vlaanderen grootscheeps aangepakt. 
l \1sscn 1925 en 1982 verschenen maa r 
liefst zestien delen van de Reeks Neder
land..e dialecwtlassen . Elk deel had beo 
trckkîn& op een bepaald Nederlands 
taalgebied, bijvoorbeeld Zuid·Oost· 
Vlaanderen. Voor iedere plaats werd op 
de kaart in fone tisch schrift de vorm ge· 
schreven die de informant had opgege· 
ven. Dergelijke kaarten geven we liswaar 
precies de vorrnvariatie aan, maar ze 
zijn zeer onoverzichtelijk omdat je niet 
in éen oogopslag kunt zien waar een beo 
paalde vorm voorkomt. 

Een cartografische vernieuwing 
vormde de Taalatla.~ van Noord- en ZlIid
Nederland, waarvan tussen 1939 en 1972 
negen afleveringen verschenen met uo 
kaó\rte n, voornamelijk woord kaarten . 
De kaflrten van de Taa/ac/m bestrijken 
het hele Nederlandstalige gebied, waar
door de verbreiding van een verschijnsel 
direct duidelijk wordt. Belangrijker nog 
is dat op de kaa rten niet langer woor
den of klanken zijn geschreven, maar in 
plaats daarvan symbolen zijn gestem
peld of ged rukt. Slei, de vrailg is 'Hoe 
noemt u in uw dialect een kies?', dan 
wordt het antwoord kie..~ bij ... -oorbeeld 
aangegeven mer een cirkel, en rand -
want ook die variant komt voor - met 
een driehoekje . Kleine taalverschi llen 
worden samengenomen: of iemand nu 
land met een korte of lange ( 1 uitspreekt, 
het blijft een driehoek . 

Hoewel een symbolenkaart dwi ngt 
tot een zekere vereenvoudiging van de 
gegeve n." zijn er a ltijd taalkundigen die 
toch probere n zo veel mogelijk gedetail
leerd e verschillen op de kaart weer te 
geven, bijvoorbeeld door bij elkaar be
horende verschijnselen met subtiele 
kleurnuances en verwante symbolen 

van elkaar te onderscheiden. Zelfs zon
der kleurnuances kan door een te gede
tailleerde keuze van \'erschillende sym
bolen het voordeel va n overzichtelijk
heid va n een symbolen kaart gemakke
lijk tenietgedaan worden, zo blijkt uit 
de hieronder afgedrukte kaa rt uit de 
MOIfolo8i.~chc ada.~ van de Nederlandse 
dialecten van het Meertens Instituut, 
waarop de werkwoordsram van de on
bepaalde wijs, de verleden tijd en het 
voltooid deelwoord van het werkwoord 
varen in de verschillende Nederlandse 
dialecten is getekend . Het aanta l varia
belen is hier veelt e groOI voor een lees
ba ar ka artbeeld. Uil de kaart en legenda 
blij l<t b ijna alleen nog maar hoezeer 
deze werkwoordstijden van d ialect tot 
dialect kunnen verschillen. 

• VlAKI<ENKAA RTEN 
Het leven bestaAt uit keuzes maken en 
dm geldt ook bij het tekenen van kaar
ten. In de Dialeccarlas Win hef Neder/amis 
die deze maand verschijnt, hebben w ij 
ervoor gekozen de verspreiding van 
taalversch ijnselen op de kaart te tonen 
aan de hand van kleurvlakken. Het na
deel van dergelijke 'vla kken kaarten' Îs 
dat die geen recht kunnen doen aa n 
allerlei delailvcrschillen - m.aar dat is 
direct ook het voordeel ervan : vlakken
kaarten zijn ui terst overzichtelijk, 7.0 

blijkt uit de afgedrukte kaart van spij
kerb1'Oek, die is gelekend door Jan 
Stroop. En om toch iets uitgebreider in 
te gaan op dat nl'ldccl: met een vlakken
k,wrt ka n de ~ l\ggeslie ge"l..\'eh worden 
dat iederecn in hct gebied dat in een 
bepaalde kleur is getekend. een en de· 
zelfd e tan lvorm geb ruikt . In de praktijk 
is dm dikwijls niet zo. Zo zegt natuurlijk 
niet iedere Rotterdammer bezjoer als af
sche idsgroel- zie de kaan op het om-

_ ... _._. 
_. .. _ ............ 

~ .................. ., ..... _- • 
." ..... .... -.. _" .......... "' .. ~,-_. • ., .. ~. _' ... ' ............. 
., ....... ,-"' ...... ", .......... -~ . ., .... _-, • ..., .. ~.- ........ 
", .. ~.- .... ..., ."_.',,, ...... . "',-'" ...... ,~~~ .... , ... ,"' .... , ....... ' " ., ... " ... , ... ,,~. 
m .. ,,, .. ~.,,, .... )" 

"' .. ,,'''- ... ~ .. ~ 

slag. Midden in een gekleurd gebied 
zullen de afwijkingen in taalgebruik 
meestal het kleinst zijn, terwijl er in het 
gebied dat direct grenst aan een ander 
gekleurd gebied meer variatie in malge
bmik zal zijn. Maar een standaardvorm 
kan onverwacht overal Opdlliken. Overi
gens geldt hetzelfde voor symboolkaar
ten; als er voor een bepaalde plaats een 
symbool is ingetekend, betekent dat 
niets anders dan: de informant die wij 
toevallig in dil gebied hebben geraad
pleegd, gebruikt deze têwlvorm. Er 
wordt geen uitspmak gedaan over Wat 
zijn buurman zegt, of lijn echt genote of 
CkleinJkind. En het is !l ee] goed den k
baar, met name in overgangsgebieden 
tussen twee taalverschijnselen, dat zo· 
wel zijn buurman als zijn echtgenote en 
zijn (klein)kind iets anders zeggen . ie
dere kaart is een verbeelding van de 
werkelijkheid en.in zekere zin is iedere 
kaart ook een versimpeling - zelfs een 
vervorming - van de werkelijkheid. 

De laatste decennia wordt er geëxpe
rimenteerd mei alternatieve manieren 
om gegevens op een kaart weer te ge
ven door middel van moderne technie
ken. Zo worden cr kaarten vervaardigd 
die de d ialecrgegevens met behulp van 
het computerprogramma Google E...îrth 
heel eigentijds op een lucht, of salc!1ict· 
foto projecteren. Ook het berekenen van 
de ligging van de vlakken en grenzen op 
een bart kan tegenwoordig via wiskun
dige computermodellen. Van a l dit soort 
kaarten worden in de Dialectaclas voor
beelden gegeven . Maar daarvoor moet 
u de atlas zel f maar madplegen. • 

Dia/er/alla>; van M! Ni'derJond~ vall Nlco llnc

van der Sij~ e.a. is eell uiIgave van SNt B~kker 

(gebonden. 360 blz .. inuodudieprijs e: 39.95. 

Tie ook pagina 250). 

Symbolcnkaart: in het Nederl~nds (""Igebied 'Norkomende stammen van het wNkwOOld voren. 

uit de MOJtofoglsälecJ!las \'on eh! Nederkmdse dÎQ/eclerJ. 
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