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Abstract
In deze scriptie wordt er gekeken naar twee Overijsselse dialectgebieden: Salland en Twente. Deze 
twee gebieden worden van elkaar gescheiden door de huus/hoes-isoglosse. In hoeverre worden het 
Sallands en het Twents als twee afzonderlijke dialectgebieden beschouwd door sprekers? Spelen de 
factoren leeftijd en woonplaats hierbij een rol? Om deze vragen te beantwoorden werd er gebruik 
gemaakt van perceptual dialectology, waarbij sprekers werden gevraagd om dialectgebieden op een 
kaart te tekenen. Vervolgens zijn deze getekende kaarten gecombineerd tot één kaart per 
leeftijdsgroep per plaats. Hieruit bleek dat Salland en Twente als twee afzonderlijke dialectgebieden 
worden ervaren. Daarnaast bleek de jongere generatie minder gedetailleerde kaarten te tekenen dan 
de oudere generatie, en dat dialectgebieden die dichter bij de eigen woonplaats liggen eerder 
worden aangegeven dan dialectgebieden die verder weg zijn. 

1. Inleiding

Streektalen en dialecten worden steeds minder gebruikt. Het “Standaardnederlands”, waarvan het 
maar de vraag is of het echt bestaat, heeft zich ontwikkeld, gestandaardiseerd en vanuit de grote 
steden in het westen verspreid over Nederland (Nijen Twilhaar, 2003). Deze vorm van Nederlands 
wordt onderwezen op scholen, wordt gebruikt op de landelijke radio en tv, en in overheidsinstanties. 
Dit heeft ervoor gezorgd dat veel dialecten in onbruik zijn geraakt. 

Nederlandse dialecten hebben niet dezelfde ontwikkeling doorgemaakt als de standaardtaal. 
Het dialect heeft lange tijd minder aanzien gehad dan het ABN, en het spreken ervan werd door 
scholen en ouders ontmoedigd (Nijen Twilhaar, 2003). Verder hebben  dialecten ook vaak geen 
officiële spelling en worden ze slechts mondjesmaat gebruikt op radio en televisie. Er is maar 
weinig literatuur en poëzie in het dialect en dialecten worden nog steeds niet onderwezen op 
scholen, ook al is de houding tegenover dialecten tegenwoordig positiever dan vroeger. 

Dialecten zijn echter aan het veranderen. De houding tegenover dialecten wordt positiever en 
sprekers zijn vaker trots op hun dialect. Op veel plaatsen waar dialecten gesproken worden wordt 
door de lokale en regionale omroep aandacht geschonken aan het dialect (Oostendorp, 2005). De 
media hebben meestal echter bereik over een groter gebied dan slechts één plaats. Dit heeft tot 
gevolg dat, waar vroeger dialecten sterk konden verschillen van plaats tot plaats, grotere regio’s 
zich nu zullen identificeren met hetzelfde dialect.

Binnen Nederland is er veel onderzoek gedaan naar dialecten (zie bijvoorbeeld Nijen 
Twilhaar, 2008; Daan & Blok, 1969), en hieruit zijn verschillende dialectkaarten van Nederland 
voortgekomen. Een bekende dialectkaart is kaart 1. Op deze kaart is ook het onderzoeksgebied van 
deze scriptie gemarkeerd. 

Dialectkaarten zoals die in kaart 1 worden gemaakt door naar de verschillen en 
overeenkomsten tussen dialecten te kijken. Dit soort klassieke dialectkaarten komt vaak tot stand 
zonder de perceptie van sprekers in acht te nemen. Er wordt enkel gekeken naar de productie van 
dialect en de dialectgrenzen die door deze verschillen tot stand komen. Het kan daarom voorkomen 
dat een dialectkaart niet overeenkomt met de mentale dialectkaart van de sprekers. Het zou zo 
kunnen zijn dat een onderscheid dat door klassieke dialectindelingen wordt gemaakt door sprekers 
niet zo wordt beschouwd, of juist dat sprekers een onderscheid tussen twee dialecten maken dat 
door dialectologen niet waargenomen wordt (Preston, 1999). 
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In dit onderzoek wordt gekeken naar twee grotere Overijsselse dialectgebieden: het Sallands 
een het Twentse dialectgebied. In kaart 1 zijn deze twee dialecten van elkaar gescheiden door een 
grens die van noord naar zuid door Overijssel loopt, de huus/hoes-isoglosse. Daarnaast toont kaart 1 
een tweede grens, die wat meer naar het oosten door Twente loopt. Deze grens onderscheidt twee 
varianten van het Twents. De onderzoeksvraag is: in hoeverre worden het Sallands en het Twents 
als twee afzonderlijke dialectgebieden beschouwd door sprekers? Spelen de factoren leeftijd en 
woonplaats hierbij een rol?

Jongere personen zijn opgegroeid in een andere taalomgeving dan oudere personen, zeker wat 
dialect betreft. Zij zijn opgegroeid in een periode waarin het dialectgebruik sterk verminderd was. 
Dit kan hun perceptie beïnvloed hebben, bijvoorbeeld doordat ze minder kennis hebben van het 
dialect. 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, zal er gebruik gemaakt worden van een 
benadering die Perceptual Dialectology heet (Preston, 2010). Dit houdt in dat onderzocht wordt hoe 
een bepaald taalkundig fenomeen wordt ervaren door sprekers. Er bestaan verschillende methoden 
om dit te doen. In sectie 3 zal hier iets dieper op in worden gegaan.

In dit onderzoek is gebruik gemaak van de perceptie van sprekers om dialectkaarten te 
vormen. Dit is gedaan door aan participanten te vragen dialectgebieden op een kaart te tekenen en 
vervolgens deze kaarten samen te voegen. Soortgelijke onderzoeken zijn al eerder uitgevoerd in 
onder andere Duitsland en Groot-Brittannië (Purschke, 2011; Montgomery, 2007, 2012). De 
participanten kregen hierbij twee taken: allereerst moesten ze hun eigen dialectgebied aangeven op 
de kaart, en daarna konden ze andere dialectgebieden die ze kenden ook op de kaart aangeven.

Binnen dit onderzoek spelen zoals gezegd twee factoren een rol: woonplaats en leeftijd. 
Participanten uit drie verschillende Overijsselse gemeenten (Raalte, Hellendoorn en Borne) en twee 
leeftijdsgroepen (jonger dan 30 en ouder dan 45) hebben deelgenomen aan het onderzoek. De drie 
gemeenten zijn gekozen vanwege hun positie in het onderzoeksgebied: Raalte ligt in het midden 
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Kaart 1: klassieke dialectkaart. Daan & Blok, 
1969.



van Salland, Borne ligt in het midden van Twente en Hellendoorn ligt precies op de grens van deze 
twee gebieden.

Er waren verschillende verwachtingen met betrekking tot de beide factoren. De eerste 
verwachting was dat jongere sprekers een minder gedetailleerde kaart zouden maken dan oudere 
sprekers. Doordat het dialect steeds minder gesproken wordt kunnen jongeren minder goed 
verschillende dialecten onderscheiden. Er werd daarom verwacht dat zij grotere gebieden zouden 
aangeven dan de oudere generatie. 

De tweede verwachting was dat sprekers hun eigen dialect eerder als een op zichzelf staand 
dialect zouden zien, terwijl ze andere dialecten wellicht samen zouden nemen. Zo zouden 
participanten uit de gemeente Raalte de dialecten van de gemeente Hellendoorn en Twente mogelijk 
samen kunnen nemen, terwijl participanten uit Borne de gemeente Hellendoorn eerder bij Salland 
zouden indelen. Natuurlijk zou dit deels veroorzaakt kunnen zijn door het feit dat de sprekers als 
eerste hun eigen dialect moesten aangeven op de kaart. Daarnaast werd er verwacht dat de sprekers 
hun eigen dialect gemakkelijker zouden kunnen onderscheiden van andere dialecten dan dat ze deze 
andere dialecten onderling van elkaar konden onderscheiden. 

Deze scriptie is als volgt opgebouwd. In sectie 2 zal de klassieke indeling van het 
dialectgebied beschreven worden en zal ook kort besproken worden hoe deze indeling ontstaan is. 
In sectie 3 wordt uitgelegd wat Perceptual Dialectology inhoudt en de verschillende manieren 
waarop deze benadering gebruikt kan worden binnen de taalwetenschap. In sectie 4 worden de 
methoden beschreven die gebruikt zijn bij dit onderzoek en in sectie 5 worden de resultaten 
gepresenteerd. In de discussie, sectie 6, worden de resultaten besproken. Sectie 7 is de conclusie. 

2. Klassieke indeling van het dialectgebied

De dialecten die in Salland en Twente gesproken worden zijn lid van de Nedersaksische taalfamilie. 
Het Nedersaksische taalgebied strekt zich uit over Noord-Oost Nederland en het noorden en noord-
westen van Duitsland. De Nedersaksische taalfamilie valt op haar beurt weer onder de West-
Germaanse taalfamilie, die weer onder de Indo-Europese taalfamilie valt. 

Binnen Nederland worden West-Nedersaksische dialecten gesproken in Groningen, Drenthe, 
Overijssel en Gelderland (Nijen Twilhaar, 2003). In 1996 verkreeg het Nedersaksisch als taalgroep 
in Nederland een speciale status als streektaal (Leijen, 2011). Hieraan kunnen sprekers echter geen 
speciale rechten ontlenen, zoals dat wel het geval is voor het Fries. Er wordt echter wel door de 
provincies geld beschikbaar gesteld om streektaal te beschermen en te promoten

Het West-Nedersaksisch binnen Overijssel is op te delen in twee grotere dialectgroepen, en 
een aantal afwijkende kleinere dialecten. De twee grotere dialecten zijn het Sallands, dat in het 
westelijke gedeelte van Overijssel gesproken wordt, en het Twents, dat in het oostelijke gedeelte 
van Overijssel gesproken wordt. Hoewel elke plaats in deze dialectgebieden wel een paar eigen 
woorden en uitdrukkingen heeft, wijkt het Vriezenveens meer af van het Sallands en Twents dan 
andere dialecten binnen dit gebied van Overijssel. Dit dialect heeft een sterke invloed gehad van het 
Fries door de immigratie van Friezen (Nijen Twilhaar, 2003). 

De dialectgrens tussen Salland en Twente is waarschijnlijk ontstaan in 1607, toen Oldenzaal 
werd veroverd door de Spaanse veldheer Spinola. Daarvoor was Twente, net als Salland, vooral in 
Hollandse, en daardoor in gereformeerde, handen. Met de bezetting van Oldenzaal werd Twente 
echter Spaans en rooms, in tegenstelling tot Salland, dat Hollands en gereformeerd bleef. Deze 
verschillende machtsinvloeden worden precies afgegrensd door de huus/hoes-lijn (Van Reenen, 
1995).
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Oorspronkelijk was de uitspraak van huis als hoes in heel Overijssel gewoon, maar langzaam 
kwam daar verandering in. Vanuit het westen kwam de uitspraak huus, en zeer geleidelijk werd dit 
in Salland de enige getolereerde uitspraak. In Twente, dat niet in Hollandse, maar in Spaanse 
handen was, werd deze nieuwe uitspraak van het woord huis nooit succesvol overgebracht. Dit 
heeft mogelijk ook te maken met het meer conservatieve karakter van het roomse regime van 
Twente in die tijd (Van Reenen, 1995).

Het verschil in uitspraak van het woord huis in het Sallands en het Twents bestaat nog steeds. 
Deze zogenaamde huus/hoes-lijn is een van de meest bekende verschillen tussen beide dialecten. 
Op kaart 2 is te zien waar de grens tussen huus en hoes in Overijssel loopt. Ook is op deze kaart te 
zien dat in zowel Salland als Twente het woord muis als moes wordt uitgesproken. Deze 
dialectgrens is ook te zien op kaart 1. Het woord moes is een uitzondering, omdat de meeste 
woorden die in het Twents met een /oe/ worden uitgesproken, in het Sallands met een /uu/ worden 
uitgesproken. Waarom dit voor het woord moes niet geldt is niet geheel duidelijk. Het gebruik en de 
frequentie van het woord zouden wellicht een verklaring kunnen zijn (Nijen Twilhaar, 2003).

Het verschil tussen /uu/ en /oe/ is niet het enige klankverschil tussen de twee dialectgebieden. 
Een aantal andere klankverschillen zijn het ee/ie-verschil (“neet”  in Twente en “niet”  in Salland), 
het oo/oe-verschil (“good”  in Twente en “goed”  in Salland) en het a/ä-verschil (“werken”  is 
“warken” in Twente en “wärken” in Salland) (Nijen Twilhaar, 2003).
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Kaart 2: de huus/hoes-isoglosse in Overijssel. 
Uit: Nijen Twilhaar, 2003.



3. Perceptual dialectology

Perceptual dialectology is een tak van de dialectologie die zich bezig houdt met perceptie in plaats 
van productie. In klassieke dialectologie wordt er vaak gekeken naar wat de sprekers produceren en 
worden dialectgrenzen aan de hand daarvan vastgesteld. Wanneer er perceptual dialectology wordt 
toegepast wordt er echter gekeken naar hoe de sprekers zelf hun dialect ervaren en waarnemen 
(Preston, 1999).

In Nederlands is al vroeg gebruik gemaakt van deze benadering door middel van de 
pijltjesmethode (Weijnen, 1966). Bij de pijltjesmethode geeft een participant met pijltjes op een 
kaart aan in welke plaatsen hetzelfde dialect wordt gesproken als het dialect dat hij of zij zelf 
spreekt. Er kunnen vervolgens dialectgrenzen getrokken worden tussen de gebieden waar geen 
pijltjes gezet zijn. 

Perceptual dialectology geeft een ander perspectief op het indelen en het maken van 
onderscheid tussen dialecten. Zo wordt in de meeste klassieke dialectindelingen onderzocht in 
hoeverre twee dialecten van elkaar verschillen, en of deze verschillen betekenen dat het om twee 
aparte dialecten gaat of slechts om wat regionale variaties. Er wordt echter veel minder gekeken 
naar in hoeverre de sprekers van deze dialecten de dialecten als verschillend ervaren. Hoe 
significant is een dialectgrens, als deze door geen van de sprekers als dialectgrens ervaren wordt? 

Er zijn verschillende methoden voor perceptual dialectology, maar de methode die in dit 
onderzoek gebruikt wordt is de draw-a-map methode. In eerdere onderzoeken is deze methode al 
vaker gebruikt, bijvoorbeeld door Purschke (2011) en Montgomery (2007, 2012). Bij deze methode 
wordt aan de participanten gevraagd om taalgebieden op een kaart te tekenen. Deze handgetekende 
kaarten worden vervolgens gedigitaliseerd en samengevoegd. 

4. Methode

Onderzoeksdesign
Zoals ook al kort genoemd in de inleiding, wordt er binnen dit onderzoek naar twee factoren 
gekeken: leeftijd en woonplaats. De factor leeftijd heeft twee categorieën: een jongere 
leeftijdsgroep (<30) en een oudere leeftijdsgroep (>45). De factor woonplaats heeft drie 
categorieën: participanten uit de gemeente Borne, de gemeente Hellendoorn en de gemeente Raalte.

Materiaal
Het materiaal bestaat uit een kaart van Overijssel en omgeving. Op deze kaart zijn alle details 
weggelaten, met uitzondering van grotere plaatsen (meer dan 30.000 inwoners) en de grenzen van 
het land en de provincie. Deze dienen als oriëntatiepunten. Verder zijn de drie plaatsen Raalte, 
Nijverdal en Borne met een stip aangegeven op de kaart, maar de plaatsnamen zelf zijn verwijderd.  
In plaats daarvan staan er stippellijntjes waarop de participant zelf de plaatsnaam kon schrijven. Op 
deze manier kon gecontroleerd worden of de participant de kaart kon interpreteren en genoeg 
topografische kennis had om de dialectgebieden op de kaart te kunnen tekenen. Nijverdal is de 
grootste plaats binnen de gemeente Hellendoorn. Deze plaats is bekender dan het dorp Hellendoorn, 
en daarom werd ervoor gekozen om deze plaats te nemen als controleplaats samen met Raalte en 
Borne. Een blanco versie van deze kaart is opgenomen in Appendix B. Daarnaast is de kaart ook te 
zien in figuren 3 en 4.
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Participanten
Er deden 61 participanten mee aan het onderzoek. 31 waren man, 30 waren vrouw. De participanten 
zijn op te delen in twee leeftijdsgroepen: ouder dan 45 en jonger dan 30. Daarnaast zijn de 
participanten op te delen in drie gemeenten: de gemeenten Borne, Hellendoorn en Raalte. Op deze 
manier zijn er zes groepen van participanten. Alle gegevens per gemeente zijn opgenomen in tabel 
1.

De jongere leeftijdsgroep uit de gemeente Borne bestond uit 11 participanten. De leeftijden 
liepen uiteen van 17 tot 28 (M: 22,45; SD: 3,21). Deze groep bestond uit 7 mannen en 4 vrouwen. 
Van de participanten gaven 3 personen aan dialect alleen te kunnen verstaan; de overige 8 gaven 
aan het dialect ook te kunnen spreken. Het grootste gedeelte van de participanten uit deze groep is 
verkregen door ze te vragen om mee te doen bij een buurtvoetbaltoernooi in de gemeente Borne.

De jongere leeftijdsgroep uit de gemeente Hellendoorn bestond uit 10 participanten. Van deze 
groep liepen de leeftijden uiteen van 16 tot 28 (M: 20,50; SD: 3,37). De groep bestond uit 3 mannen 
en 7 vrouwen. 6 participanten gaven aan het dialect niet te kunnen spreken, en alleen te kunnen 
verstaan. De rest gaf aan het dialect zowel te kunnen spreken als verstaan. Een groot deel van de 
participanten uit deze groep is aangesproken op de zaterdagmarkt in Nijverdal met de vraag om mee 
te doen aan het onderzoek. 

De jongere leeftijdsgroep uit de gemeente Raalte bestond uit 10 participanten. De leeftijden 
van de participanten liepen uiteen van 16 tot 25 (M: 19,20; SD: 2,97). De groep bestond uit 1 man 
en 9 vrouwen. 5 van de participanten gaven aan dat ze het dialect wel konden verstaan maar niet 
konden spreken. De overige 5 participanten gaven aan dat ze het dialect zowel konden verstaan als 
konden spreken. De meeste participanten uit deze groep komen van een MBO-school in Raalte. 
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Jongere 
generatie 

Borne

Jongere 
generatie 

Hellendoorn

Jongere 
generatie 

Raalte

Oudere 
generatie 

Borne

Oudere 
generatie 

Hellendoorn

Oudere 
generatie 

Raalte

Aantal 
participanten

11 10 10 10 10 10

Gemiddelde 
leeftijd

22,45 20,50 19,20 57,50 64,6 77,30

SD 3,21 3,37 2,97 9,06 8,17 11,40

Aantal 
mannen

7 3 1 7 4 9

Aantal 
vrouwen

4 7 9 3 6 1

Aantal 
participanten 
die het dialect 
kunnen 
spreken

8 4 5 10 10 9

Tabel 1: beschrijving participanten.



De oudere leeftijdsgroep uit de gemeente Borne bestond uit 10 participanten. De leeftijden 
liepen uiteen van 46 tot 79 (M: 57,50; SD: 9,06). Deze groep bestond uit 7 mannen en 3 vrouwen. 
Alle participanten in deze groep gaven aan het dialect zowel te kunnen spreken als te kunnen 
verstaan. Enkele van de participanten in deze groep zijn verkregen door ze te vragen mee te doen in 
het centrum van Borne, de rest is gevraagd op het buurtvoetbaltoernooi.

De oudere leeftijdsgroep uit de gemeente Hellendoorn bestond uit 10 participanten. Van deze 
groep liepen de leeftijden uiteen van 53 tot 75 (M: 64,6; SD: 8,17). De groep bestond uit 4 mannen 
en 6 vrouwen. Alle participanten in deze groep gaven aan het dialect zowel te kunnen spreken als te 
kunnen verstaan. De meeste participanten in deze groep zijn op de zaterdagmarkt in Nijverdal 
aangesproken met de vraag of zo mee wilden doen.

De oudere leeftijdsgroep uit de gemeente Raalte bestond uit 10 participanten. De leeftijden 
van de participanten liepen uiteen van 59 tot 94 (M: 77,30; SD: 11,40). De groep bestond uit 9 
mannen en 1 vrouw. Van deze groep gaven 9 participanten aan het dialect zowel te kunnen spreken 
als te kunnen verstaan. 1 participant gaf aan het dialect alleen te kunnen spreken.  De meeste 
participanten uit deze groep zijn gevraagd om mee te doen in een buurthuis waar ze koffie aan het 
drinken waren. 

Procedure
De participanten kregen als eerste een korte vragenlijst, waarop ze hun leeftijd, geslacht en 
woonplaats konden aangeven. Verder werd er gevraagd hoe lang ze al in de woonplaats wonen, wat 
hun opleidingsniveau is en of ze dialect spreken en kunnen verstaan.
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Figuur 3: een voorbeeld van een kaart waarop 
weinig dialectgebieden zijn aangegeven.



Hierna volgden de aanwijzingen voor het invullen van de kaart. Allereerst vulde de participant 
de juiste plaatsnamen in op de stippellijntjes. De drie plaatsnamen die ze in konden vullen hoefden 
ze niet zelf te bedenken, deze werden gegeven. De participant hoefde deze alleen op de juiste plaats 
op de kaart te zetten. Daarna werd de participant gevraagd zijn of haar eigen dialectgebied aan te 
geven op de kaart. Vervolgens kon de participant ook andere dialectgebieden aangeven op de kaart.

De participanten waren over het algemeen geïnteresseerd in het meedoen aan het onderzoek 
en wilden graag vertellen over hun dialect. Ze vonden de taken niet lastig. De kaarten van 
participanten die de plaatsnamen niet op de juiste lijntjes konden schrijven werden niet 
meegenomen bij de resultaten. Dit kwam slechts één keer voor. 

Het resultaat van deze procedure was een groot aantal getekende vlakken op kaarten. Het 
aantal vlakken dat de participanten tekenden verschilde sterk van persoon tot persoon. Kaart 3 is 
een voorbeeld van een participant die slechts één groot gebied heeft aangegeven, terwijl in kaart 4 
de participant meerdere kleine gebieden heeft aangegeven. Kaart 3 is getekend door een participant 
uit de jongere generatie uit de gemeente Borne, en kaart 4 is getekend door een participant uit de 
oudere generatie uit de gemeente Hellendoorn.

Analyse
De methode voor de analyse van de kaarten is grotendeels gebaseerd op Montgomery & Stoeckle 
(2013). Er werd gebruik gemaakt van het programma ArcGIS. Met dit programma werd 
geografische informatie toegevoegd aan de kaarten. Vervolgens werden de gebieden die de 
participanten hadden getekend overgetrokken op de basiskaart in ArcGIS. Van elk vlak werd 
aangegeven welk vlak het was en door welke participant deze was getekend. 

Nadat alle kaarten waren ingevoerd in ArcGIS werden de vlakken opgesplitst in zes groepen: 
een jongere en oudere leeftijdsgroep voor elke gemeente. De vlakken van de zes groepen werden 
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Figuur 4: een voorbeeld van een kaart waarop 
veel dialectgebieden zijn aangegeven.



los van elkaar verwerkt tot zes kaarten. De vlakken op de kaarten overlapten en creëerden op die 
manier kleinere gebieden. Deze gebieden kregen een nummer toegekend dat aangaf hoe veel van de 
participanten dat gebied had opgenomen in een van hun dialectgebieden. ArcGIS zette deze 
nummers vervolgens automatisch om in een kleur. Op die manier konden kaarten worden gemaakt 
met een kleurverloop van licht naar donker. Deze methode van dataverwerking is erg bewerkelijk. 
Elk vlak moet met de hand worden omlijnd in het programma, en vervolgens moeten de gebieden 
die ontstaan wanneer meerdere vlakken overlappen ook met de hand worden omlijnd om er een 
nummer aan toe te kennen. Dit maakt de analyse een erg tijdrovend onderdeel van het onderzoek. 
Zie voor een meer gedetailleerde uitwerking van de analyse Appendix C.

5. Resultaten

Er werden in totaal 181 vlakken getekend verdeeld over 61 kaarten. Dit geeft een gemiddelde 
van 2,97 getekende vlakken per participant. De volgende gegevens zijn opgenomen in tabel 2. Door 
de jongere generatie van de gemeente Borne werden gemiddeld 2,6 dialectgebieden aangegeven. 
Het eigen dialectgebied was gemiddeld 74,8 mm hoog en 99,1 mm breed. De jongere generatie van 
de gemeente Hellendoorn gaf gemiddeld 3,3 dialectgebieden aan op de kaart. Het eigen 
dialectgebied was gemiddeld 35,4 mm hoog en 46 mm breed. Door de jongere generatie van de 
gemeente Raalte werden gemiddeld 3,2 dialectgebieden aangegeven. Het eigen dialectgebied was 
gemiddeld 49,2 mm hoog en 60,8 mm breed.

Door de oudere generatie van de gemeente Borne werden gemiddeld 2,6 dialectgebieden 
aangegeven. Het eigen dialectgebied was gemiddeld 43,1 mm hoog en 74,2 mm breed. De oudere 
generatie van de gemeente Hellendoorn gaf gemiddeld 4,1 dialectgebieden aan op de kaart. Het 
eigen dialectgebied was gemiddeld 23,8 mm hoog en 60,4 mm breed. Door de oudere generatie van 
de gemeente Raalte werden gemiddeld 2 dialectgebieden aangegeven. Het eigen dialectgebied was 
gemiddeld 69,3 mm hoog en 80,8 mm breed. In tabel 2 is de gemiddelde oppervlakte van het eigen 
dialect berekend.
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Jongere 
generatie 

Borne

Jongere 
generatie 

Hellendoorn

Jongere 
generatie 

Raalte

Oudere 
generatie 

Borne

Oudere 
generatie 

Hellendoorn

Oudere 
generatie 

Raalte

Gem. aantal 
dialectgebieden

2,6 3,3 3,2 2,6 4,1 2

Gem. hoogte 
eigen 
dialectgebied in 
mm

74,8 35,4 49,2 43,1 23,8 69,3

Gem. breedte 
eigen 
dialectgebied in 
mm

99,1 46 60,8 74,2 60,4 80,8

Oppervlakte 5822 1279 2349 2512 1129 4398
Tabel 2: aantal aangegeven dialectgebied en de omvang van het 

eigen dialectgebied per groep participanten



Opvallend aan deze gegevens is dat de jongere generaties van de drie woonplaatsen 
gemiddeld grotere gebieden aangeven, en minder gebieden aangeven dan de oudere generatie uit 
dezelfde woonplaats. Een uitzondering op dit patroon is de gemeente Raalte, waar de oudere 
generatie minder gebieden aangeeft en deze gebieden groter tekent dan de jongere generatie. Verder 
is te zien dat bij zowel de oudere als de jongere generatie, de participanten uit de gemeente 
Hellendoorn de meeste dialectgebieden tekenen en deze ook het kleinst tekenen. 

Van deze getekende dialectgebieden werden 6 kaarten gemaakt. Op de kaarten zijn 
verschillende tinten blauw te zien. Hoe donkerder de kleur van een bepaald gebied, hoe vaker dit 
gebied is aangegeven als een gebied waar dialect gesproken wordt. De dialectkaarten zijn verkleind 
weergegeven in tabel 2. Grotere versies van de kaarten zijn opgenomen in Appendix A.

De kaart van de jongere generatie van de gemeente Borne laat een vrij groot, donkerblauw 
gebied zien in Twente. Dit is niet vreemd, omdat de participanten allereerst hun eigen dialect 
moesten aangeven. Een tweede gebied dat redelijk donker is is te vinden in Salland. Hierdoor is op 
deze kaart de dialectgrens tussen Salland en Twente zoals die ook in kaart 1 wordt weergegeven in 
zekere mate terug te vinden. 

Op de kaart van de jongere generatie van de gemeente Hellendoorn is een vrij klein donker 
gebied te vinden precies in het midden van de provincie. Dit donkere gebied zorgt ervoor dat er een 
minder duidelijke grens te zien is tussen Salland en Twente.

De kaart van de jongere generatie van de gemeente Raalte laat twee gebieden zien die 
ongeveer even donker zijn: Salland en Twente. Ook zijn beide gebieden ongeveer even groot. 
Daarnaast zijn er nog kleinere dialectgebieden aangegeven bij Deventer en Zwolle. Deze kaart laat 
een zeer duidelijk scheiding tussen Twente en Salland zien. 

De kaart van de oudere generatie van de gemeente Borne laat een dialectgebied zien in 
Twente. Dit gebied is in het centrum, waar Borne ligt, erg donker, en wordt naar buiten toe steeds 
lichter. Verder laat het ook een klein donker gebied zien in Salland. Op deze kaart zijn dus ook 
duidelijk twee afgezonderde dialectgebieden te zien. Daarnaast zijn er nog een aantal wat lichter 
gekleurde dialectgebieden te zien rond Zwolle en Deventer.

Op de kaart van de oudere generatie van de gemeente Hellendoorn zijn een groot aantal kleine 
dialectgebieden te zien. Deze zijn getekend rond Nijverdal, Raalte, Almelo, Borne, Hengelo, 
Enschede en Oldenzaal, en in mindere mate ook rond Zwolle en Rijssen. Er is op deze kaart een 
minder duidelijke scheiding tussen twee grotere dialectgebieden te zien. 

De kaart van de oudere generatie van de gemeente Raalte laat twee grote, donkerblauwe 
dialectgebieden zien. Deze twee dialectgebieden liggen erg dicht tegen elkaar. Er is wel sprake van 
een scheiding tussen de twee gebieden, maar deze is niet erg duidelijk. 

Opvallend aan de zes dialectkaarten is dat ze allemaal in zekere mate twee dialectgebieden 
laten zien: Salland in het westen en Twente in het oosten van de provincie. Deze twee gebieden zijn 
het minst duidelijk te zien op de kaart die getekend is door de oudere generatie uit Hellendoorn. Op 
deze kaart verschijnt een derde gebied tussen Twente en Salland. Ook de jongere generatie van deze 
gemeente heeft dit gebied aangegeven. Dit is het eigen dialect van deze gemeente. Dit gebied wordt 
door geen van de andere dialectkaarten ‘erkend’ als zelfstandig dialectgebied.

Daarnaast valt ook op dat het dialect van Vriezenveen, dat sterk afwijkt van het Twents en 
Sallands, op geen van de dialectkaarten terug te zien is. 
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6. Discussie

De zes verschillende kaarten kunnen op twee manieren met elkaar vergeleken worden: de drie 
kaarten van de jongere generatie kunnen vergeleken worden met de drie kaarten van de oudere 
generatie, en de kaarten kunnen per woonplaats worden bekeken en op die manier vergeleken 
worden met de kaarten van de andere woonplaatsen. Ik zal allereerst kijken naar de factor leeftijd, 
en zal daarom de kaarten van de jongere generaties vergelijken met die van de oudere. 

Door de kaarten van de jongere generatie te vergelijken met die van de oudere generatie komt 
er een trend naar voren, namelijk dat de kaarten van de jongere generatie minder gedetailleerd zijn. 
Dit is het verwachte patroon en het is duidelijk te zien op de kaarten van de gemeenten Borne en 
Hellendoorn. Op de kaarten van de gemeente Raalte is dit patroon echter niet te zien. Ik zal eerst het 
verwachte patroon bespreken dat op de kaarten van de gemeenten Borne en Hellendoorn naar voren 
komt. 

  De kaarten van de jongere generatie van de gemeenten Borne en Hellendoorn laten een paar 
grote, donkere vlakken  zien, die vaak een aanzienlijk deel van de provincie bedekken. De kaarten 
die gemaakt zijn door de oudere generatie zien er in vergelijking anders uit. Deze kaarten laten over 
het algemeen een groter aantal kleinere vlakken zien. Dit verschil is bij beide gemeenten te zien, 
maar is het duidelijkst bij de twee kaarten uit de gemeente Hellendoorn, waar de jongeren veel grote 
gebieden omcirkeld hebben, terwijl de ouderen individuele plaatsen omcirkeld hebben. 

Een mogelijke verklaring voor deze trend is het feit dat het dialectgebruik onder jongeren 
sterk terugloopt. Alle participanten die aan het onderzoek deelnamen konden het dialect van hun 
woonplaats verstaan, maar slechts 40% tot 75% van de participerende jongeren in deze twee 
gemeenten gaf aan het dialect ook echt te kunnen spreken. Voor de oudere generatie lag dit 
percentage op 100% in de gemeenten Borne en Hellendoorn. Hieruit kunnen we afleiden dat de 
jongere generatie het dialect in veel mindere mate beheerst. 

Omdat de jongeren het dialect minder goed beheersen, zou het zo kunnen zijn dat zij de 
verschillende varianten van het dialect minder goed van elkaar kunnen onderscheiden. Het is 
bekend dat het erg lastig is om bepaalde klankverschillen waar te nemen in een taal die niet je 
moedertaal is. Hoe beter een persoon een bepaalde taal spreekt, hoe beter hij of zij de minieme 
verschillen kan opmerken die accenten en dialecten onderscheiden. Mogelijk ligt hierin de oorzaak 
van de minder gedetailleerde kaarten van de jongere generatie: zij hebben niet de beheersing van de 
taal die nodig is om de verschillen tussen de dialecten te kunnen onderscheiden. De oudere 
generatie van de twee gemeentes gaf aan het dialect wel te kunnen spreken. Het is mogelijk dat zij 
door hun betere beheersing van het dialect deze verschillen wel kunnen waarnemen.

Een tweede mogelijke verklaring voor het verschil in detail tussen de twee groepen kaarten is 
het sterk verschillende taalomgeving waarin de twee generaties zijn opgegroeid. Het dialectgebruik 
is door de jaren heen sterk afgenomen. Dit wil zeggen dat het dialect meer gebruikt werd toen de 
oudere generatie opgroeide. Zij hebben hierdoor een groter aanbod gehad om het dialect van hun 
eigen woonplaats, en dat van de plaatsen in hun omgeving, te horen en op die manier de verschillen 
op te merken. De jongeren zijn echter opgegroeid in de situatie zoals die nu is, namelijk met een 
sterk gedaald gebruik van het dialect. Zij hebben daardoor een sterk verminderd taalaanbod gehad 
wat betreft dialect. Zij zullen daardoor minder kans hebben gehad om de verschillen tussen de 
dialecten te horen, omdat zij het dialect over het algemeen minder gehoord hebben. 

Zoals eerder gezegd volgen de twee kaarten uit de gemeente Raalte dit verwachte patroon 
niet. De kaart van de jongere generatie van de gemeente Raalte toont een meer gedetailleerde 
weergave van dialectgebieden dan de kaart van de oudere generatie. Ook in vergelijking met de 
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kaarten van de oudere generaties van de andere twee gemeenten is de kaart van de oudere generatie 
van Raalte een stuk minder gedetailleerd.

Mogelijk is de verklaring hiervoor te vinden in de groep participanten uit de gemeente Raalte. 
De meeste van de participanten voor dit onderzoek zijn gevonden door naar het centrum van de 
verschillende plaatsen te gaan en mensen aan te spreken. De participanten van de gemeente Raalte 
zijn ook in het centrum gevonden, maar niet op de markt, zoals bij Hellendoorn en Borne het geval 
was. De participanten zijn gevonden in een groep ouderen die binnen koffie zaten te drinken in een 
buurthuis. Dit zorgt ervoor dat de gemiddelde leeftijd van de oudere generatie van de gemeente 
Raalte een stuk hoger ligt dan die van de andere twee gemeenten. 

De oudere participanten uit de gemeente Raalte leken minder zelfverzekerd dan andere 
participanten in dit onderzoek. Ze vroegen vaak om meer uitleg bij de taak of om de taak te 
herhalen, of vroegen om bevestiging dat het antwoord dat zij gegeven hadden juist was. Een 
mogelijk gevolg hiervan zou kunnen zijn dat zij bepaalde dialectgebieden die ze kenden niet hebben 
aangegeven, of minder gedetailleerd hebben aangegeven, uit angst dat het antwoord verkeerd zou 
zijn. Dit zou kunnen verklaren waarom de kaart van de oudere generatie uit de gemeente Raalte zo 
afwijkt van de andere kaarten.

Verder moeten we ons ook afvragen of deze kaart een atypisch resultaat is. Wellicht, als de 
groep participanten uit Raalte meer overeenkwam met die uit de gemeente Hellendoorn en Borne 
wat betreft leeftijd en manier van werven, zou het resultaat het verwachte patroon meer gevolgd 
hebben.

Wanneer de kaarten tussen de verschillende plaatsen vergeleken worden komt er een andere 
trend naar voren: allereerst wordt de eigen woonplaats altijd het meest aangegeven, en ten tweede 
worden dialectgebieden die dichter bij de eigen woonplaats liggen eerder aangegeven dan 
dialectgebieden die verder van de woonplaats afliggen.

Het feit dat de eigen woonplaats het vaakst als dialectgebied wordt aangegeven is op zich niet 
vreemd. Dit was namelijk de eerste aanwijzing voor het invullen van de kaart. Een aantal 
respondenten heeft alleen het eigen dialectgebied aangegeven, maar geen enkele respondent heeft 
het eigen dialectgebied niet aangegeven. Dit zorgt ervoor dat andere dialectgebieden altijd lichter 
zullen zijn dan het eigen dialectgebied. Daarnaast is het eigen dialectgebied ook vaak kleiner dan de 
andere gebieden die op de kaart zijn aangegeven. De participanten omcirkelden bij het aangeven 
van hun eigen dialectgebied vaak alleen de eigen woonplaats, terwijl ze bij de andere 
dialectgebieden eerder meerdere plaatsen of een groter gebied omcirkelden.

Het tweede patroon dat opvalt is dat dialectgebieden die dichter bij de eigen woonplaats 
liggen vaker worden aangegeven dan dialectgebieden die verder weg zijn. Zo wordt alleen door 
respondenten uit Borne het dialect over de grens in Duitsland (het dialect van Nordhorn) 
aangegeven. De jongere generatie van Raalte geeft duidelijke dialectgebieden aan in Deventer en 
Zwolle, terwijl respondenten uit andere plaatsen dit aanzienlijk minder doen. Het is natuurlijk niet 
vreemd dat de dialectgebieden die dichter bij de eigen woonplaats liggen eerder door participanten 
worden aangegeven dan dialectgebieden die verder weg liggen. De participanten zullen immers 
meer kennis hebben van deze plaatsen, omdat deze dichtbij zijn en ze er daarom waarschijnlijk 
vaker zullen komen. 

Het is hierdoor erg opvallend dat het dialect van de plaats Vriezenveen, die ten noord-oosten 
van de gemeente Hellendoorn ligt, op geen van de dialectkaarten te zien is. Dit dialect wijkt sterk af 
van de dialecten van zowel Twente als Salland. Waarom dit dialect niet te zien is op de 
dialectkaarten is niet duidelijk. 

Woonplaats heeft dus zeker invloed op de perceptie van dialect, in de zin dat sprekers het 
bekendst zijn met het dialect van hun eigen woonplaats, en deze daarom eerder als een zelfstandig 
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dialectgebied aan zullen geven. Dit is vooral duidelijk te zien op de twee kaarten uit de gemeente 
Hellendoorn: op deze twee kaarten verschijnt duidelijk een dialectgebied temidden van Twente en 
Salland, die op geen van de andere kaarten terug te vinden is. 

Als laatste wil ik kijken naar het al dan niet bestaan van een duidelijke dialectgrens tussen 
Salland en Twente. De klassieke dialectindelingen zoals in kaart 1 en 2 laten in Overijssel een 
isoglosse zien die van noord naar zuid door Overijssel loopt. Daarnaast is op kaart 1 nog een 
isoglosse te zien, die iets meer naar het oosten ligt en twee varianten van het Twents onderscheidt. 
Op een aantal van de perceptuele kaarten in tabel 3 is de eerste isoglosse te zien. Op de kaarten die 
getekend zijn door de inwoners van de gemeente Raalte en Borne zijn vrij duidelijk twee 
dialectgebieden te zien. Dit duidt op een duidelijke dialectgrens tussen deze twee gebieden. De 
tweede isoglosse, die meer naar het oosten in Twente ligt, is echter op geen van de kaarten terug te 
vinden. Op de kaarten die door de inwoners van de gemeente Hellendoorn getekend zijn, is geen 
van beide isoglossen terug te zien. Op deze kaarten zijn drie dialectgebieden te zien, waarbij een 
van deze gebieden precies op de huus/hoes-isoglosse ligt. Hieruit zouden we kunnen afleiden dat de 
huus/hoes-isoglosse als duidelijke dialectgrens wordt ervaren, behalve door de sprekers die in de 
directe omgeving van de isoglosse wonen.  Het dialect dat zij spreken kunnen we wellicht als een 
overgangsdialect zien.

7. Conclusie

In deze scriptie is onderzocht of woonplaats en leeftijd invloed hebben op de manier waarop 
sprekers hun dialect ervaren. Dit is gedaan door de participanten dialectgebieden te laten invullen 
op een blanco kaart. Van deze getekende kaarten zijn vervolgens samengestelde dialectkaarten 
gemaakt, die de perceptie van dialecten in Overijssel per leeftijds- en woonplaatsgroep laten zien. 
Hieruit bleek dat jongere sprekers over het algemeen minder dialectgebieden aangaven op de kaart, 
en dat ze deze dialectgebieden groter maakten dan de oudere sprekers. Daarnaast gaven de 
participanten eerder hun eigen dialectgebied aan dan andere dialectgebieden, en gaven ze 
dialectgebieden die dichter bij hun eigen woonplaats lagen eerder aan dan dialectgebieden die 
verder van hun woonplaats lagen. 

De onderzoeksvraag die in de inleiding werd gesteld was: in hoeverre worden het Sallands en 
het Twents als twee afzonderlijke dialectgebieden beschouwd door sprekers? Wanneer we naar de 
kaarten in tabel 3 kijken kunnen we er niet omheen dat Salland en Twente door sprekers in ieder 
geval niet als één dialectgebied beschouwd worden. Op de kaarten van de gemeenten Borne en 
Raalte worden Salland en Twente duidelijk als twee aparte dialectgebieden weergegeven. Op de 
kaarten uit de gemeente Hellendoorn is deze grens minder duidelijk, maar komen wel verschillende 
dialectgebieden naar voren, waardoor duidelijk wordt dat dit deel van Overijssel in ieder geval niet 
als één dialectgebied gezien wordt. 

De tweede vraag die in de inleiding gesteld werd was: spelen de factoren leeftijd en 
woonplaats hierbij een rol? Het is waarschijnlijk niet zozeer de factor leeftijd op zichzelf die een rol 
speelt, maar eerder de gevolgen van het feit dat de jongere participanten zijn opgegroeid in een tijd 
waarin het dialect minder gebruikt werd. Zij hebben het dialect niet leren spreken en hebben het 
minder gehoord in hun omgeving. Dat is de meest waarschijnlijke oorzaak voor het feit dat de 
kaarten die door de jongere generatie zijn getekend een stuk minder gedetailleerd zijn. Dit heeft dus 
wel indirect met hun leeftijd te maken, maar de leeftijd zelf is wellicht niet de directe oorzaak voor 
het verschil tussen de kaarten van de oudere en de jongere generaties. 

De tweede factor, woonplaats, speelt zoals al eerder gezegd wel duidelijk een rol bij de 
perceptie van de sprekers. Het eigen dialect wordt vrijwel altijd als een op zichzelf staand dialect 
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aangegeven, ook al vinden sprekers uit andere woonplaatsen dat wellicht niet. Daarnaast blijkt dat 
de participanten de dialectgebieden die dichter bij hun eigen woonplaats liggen, beter kennen en 
eerder zullen aangeven op de kaart. 
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Kaart 3: dialectgebieden aangegeven door de jongere 
generatie van de gemeente Borne.

Kaart 4: dialectgebieden aangegeven door de jongere 
generatie van de gemeente Hellendoorn.
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Kaart 5: dialectgebieden aangegeven door de jongere 
generatie van de gemeente Raalte.

Kaart 6: dialectgebieden aangegeven door de oudere 
generatie van de gemeente Borne.
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Kaart 7: dialectgebieden aangegeven door de oudere 
generatie van de gemeente Hellendoorn.

Kaart 8: dialectgebieden aangegeven door de oudere 
generatie van de gemeente Raalte.
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Appendix C

Uitwerking van de analyse in ArcGIS

Dialectkaarten zoals die in Appendix A worden gemaakt met het programma ArcGIS. Deze 
methode is erg bewerkelijk, omdat een heel groot deel van het invoeren en verwerken van de data 
met de hand moet worden gedaan. Dit maakt de methode erg tijdrovend.

Hieronder zal ik beschrijven hoe het maken van de dialectkaarten in zijn werk gaat. Het 
maken van deze kaarten met ArcGIS kan ruwweg worden opgedeeld in drie stappen: de 
voorbereiding, het invoeren van data, en het verwerken van data. De drie stappen worden hieronder 
afzonderlijk uitgelegd. 

De voorbereiding
De voorbereiding valt uiteen in twee onderdelen: het voorbereiden van de data en het aanmaken van 
een document. 

Allereerst moeten alle getekende kaarten gedigitaliseerd worden. Hierbij moet erop worden 
gelet dat de kaart niet verdraaid wordt. Als dit wel gebeurt, zal dit bij het invoeren van de kaarten 
meer werk opleveren. Het is om deze reden praktischer om een scanner te gebruiken dan om een 
foto te maken van de kaarten. Als de foto niet vanuit de juiste hoek genomen wordt, kunnen de 
verhoudingen van de kaart onjuist zijn. 

De afbeeldingen moeten worden opgeslagen in een format dat door ArcGIS geopend kan 
worden. Dit kan bijvoorbeeld een PNG- of TIFF-format zijn. PDF-bestanden kunnen niet door 
ArcGIS geopend worden. Het is praktisch om elk bestand herkenbaar te maken door bijvoorbeeld 
het nummer van de participant als bestandsnaam te kiezen, en ervoor te zorgen dat dit nummer ook 
op de afbeelding zelf te zien is. Daarnaast is het praktisch om ook een aparte database bij te houden 
met daarin de nummers van de participanten en alle relevante beschrijvingen en factoren.

Alle getekende kaarten moeten worden opgeslagen in een map waarin ook het ArcGIS 
bestand zelf zal worden opgeslagen.

Hierna kan het bestand worden aangemaakt. Er moet hierbij gekozen worden voor een ‘base 
map’. Welke kaart hiervoor gebruikt wordt hangt af van persoonlijke voorkeur, maar het is in ieder 
geval belangrijk dat de kaart het onderzochte gebied duidelijk in beeld brengt, neutraal genoeg is 
om gekleurde gebieden overheen te kunnen plaatsen, en bewerkt mag worden. Sommige kaarten die 
in ArcGIS al beschikbaar zijn mogen niet worden bewerkt. Op het internet staan gratis kaarten die 
wel kunnen worden bewerkt. Kies een geschikte kaart en open deze. Hij zal nu aan de linkerkant 
van het scherm verschijnen. Sla het document op in de daarvoor bestemde map.

Open de catalogus aan de rechterkant van het scherm. Hierin moet de map met getekende 
kaarten geopend worden. Dit kan gedaan worden door een nieuwe ‘folder connection’ te maken in 
de catalogus. 

Het invoeren van data
Het invoeren van de getekende kaarten bestaat uit een aantal stappen die voor elke kaart herhaald 
moeten worden. Allereerst moet de kaart geopend worden, vervolgens krijgt deze coördinaten 
toegekend door hem te georefereren, daarna moeten de gebieden worden overgetrokken met de ‘edit 
tool’, en volgens kunnen er gegevens aan elke getekende cirkel worden toegevoegd in de ‘attribute 
table’.
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Open een kaart vanuit de catalogus. Deze komt nu aan de linkerzijde te staan. De kaart zal 
niet direct zichtbaar zijn op het scherm, omdat hij nog geen coördinaten heeft. Door met de 
rechtermuisknop op de naam van de kaart te klikken, en vervolgens op ‘zoom to layer’ te klikken, 
wordt de kaart in beeld gebracht. Vervolgens moet hij op de juiste plaats op de kaart worden gezet. 
Dit heet ook wel georefereren, of ‘georeferencing’. Hiervoor moet een toolbar worden geopend. 
Deze is bovenin het menu te vinden. Klik op ‘add control points’ in de toolbar. Er kunnen nu 
controlepunten worden toegevoegd. Dit zijn punten die op beide kaarten te vinden zijn, zoals grote 
plaatsen, grenzen, rivieren, etcetera. Je voegt deze punten toe door allereerst een punt aan te klikken 
op de getekende kaart, en ditzelfde punt vervolgens aan te klikken op de ‘base map’ (met ‘zoom to 
layer’ kan deze weer in beeld worden gebracht). De punten moeten verspreid over de kaart worden 
aangebracht. 

De volgende stap is het overtrekken van de kaarten. Dit wordt gedaan met de ‘edit tool’. Klik 
op ‘start editing’ en trek een gebied over. Druk met de rechtermuisknop op het gebied en vervolgens 
op ‘finish sketch’ als het gehele gebied is overgetrokken. Doe dit voor alle gebieden op de kaart. 
Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de naam van de ‘base map’ in het linkermenu, en open 
de ‘attribute table’. Er staan nu een aantal lege vakken onderaan. Dit zijn de zojuist gemaakte 
tekeningen. In deze tabel kunnen namen, beschrijvingen en factoren aan de tekeningen worden 
toegevoegd. Als dit is afgerond, klik dan op ‘save edits’ en vervolgens op ‘stop editing’ in de ‘edit’ 
toolbar. 

De bovenstaande stappen moeten voor elke getekende kaart worden uitgevoerd.

Het verwerken van data
Voor het maken van de dialectkaarten kan de data worden opgesplitst in groepen, zodat er voor elke 
groep een aparte kaart gemaakt kan worden. Dit kan gedaan worden door de betreffende rijen van 
de attribute table te selecteren en vervolgens de functie ‘clip’ te gebruiken. Deze is te vinden onder 
‘geoprocessing’. De geselecteerde gebieden zullen nu een aparte laag vormen op de kaart, die 
hierdoor ook apart te bewerken is. 

Er moet nu een nieuwe kolom worden toegevoegd aan de ‘attribute table’. Deze is te vinden 
door met de rechtermuisknop op de kaartlaag in het overzicht aan de linkerkant te klikken. Er kan 
een nieuwe kolom toegevoegd worden door linksbovenin op ‘add field’ te klikken. Het type van 
deze kolom moet ‘double’ zijn. 

Doordat de getekende vormen elkaar overlappen, ontstaan er nieuwe, kleinere gebieden. Door 
op een van deze vakken te klikken met de ‘identify tool’, kun je erachter komen hoe veel 
respondenten dit gebied hebben aangegeven als een gebied met dialect. Deze tool is te vinden in de 
toolbar aan de bovenkant van het scherm, en heeft als icoon een witte ‘i’ in een blauwe cirkel. 

Wanneer je met deze tool op een gebied klikt verschijnt er een venster. Bovenin dit venster is 
een soort opsomming te zien. Elk streepje staat voor een respondent. Het aantal streepjes zijn het 
aantal respondenten dat dit gebied heeft opgenomen in hun getekende dialectkaart.

Het vak kan nu worden omlijnd met de ‘edit tool’. Dit gaat op dezelfde manier als bij het 
invoeren van de getekende gebieden. Nadat het gebied omgetrokken is, open je de ‘attribute table’ 
en voer je het aantal respondenten in in de nieuwe kolom. Deze stappen moeten herhaald worden 
voor elk vak op de kaart.

Als laatste stap kan het kleurverloop toegevoegd worden. Hiervoor moet eerst het venster 
‘properties’ geopend worden. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op de kaartlaag. Kies in 
bovenaan in het venster ‘symbology’. Bij ‘value field’ moet de kolom gekozen worden waar het 
aantal respondenten in stond. Nu verschijnen de waarden van deze kolom in het venster. Als dit niet 
gebeurt, klik dan op de knop ‘add values’. Rechtsbovenin kan een ‘color ramp’ gekozen worden. Er 
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zijn hier heel veel opties, maar slechts een paar hebben een kleur die van licht naar donker gaat. 
Kies een van deze.
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