
 
 
Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de 
bestudering en documentatie van Nederlandse taal  
en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze 
samenleving vormgeven. 
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Tienduizenden taalkundige en etnologische kaarten beschikbaar 
via de Kaartenbank (http://www.meertenskaartenbank.nl) 

 
De Kaartenbank van het Meertens Instituut komt vandaag online. De website biedt 
een uitgebreid overzicht van gepubliceerde en ongepubliceerde dialectkaarten en 
etnologische kaarten van de Lage Landen en bevat een index met 30.000 titels van 
kaarten waarop taal- of cultuurverschijnselen zijn getekend. Bij ruim de helft van de 
titels kan men direct doorklikken naar een scan van de kaart.  
 
De Kaartenbank bevat het eerste actuele overzicht van taal- en cultuurkaarten die zijn getekend van het 
Nederlandse taalgebied. De hoeveelheid kaarten die beschikbaar komt, is ongekend: voor geen enkel land 
bestaat een algemeen toegankelijke verzameling van deze omvang. De kaarten dateren van eind 19de eeuw 
tot heden. De Kaartenbank omvat de kaarten uit de omvangrijke taalatlassen die in de 20e eeuw zijn 
gepubliceerd, naast kaarten die zijn verschenen in taaltijdschriften en in monografieën. Daarnaast zijn 
tweeduizend ongepubliceerde kaarten opgenomen die al decennialang in de  bibliotheek van het Meertens 
Instituut liggen. Deze komen nu voor het eerst via de Kaartenbank voor iedereen beschikbaar. Naast 
dialectkaarten zijn er ook volkskundige kaarten opgenomen, onder andere uit de beroemde 
volkskundeatlas waarover Voskuil in Het Bureau schreef – alle lezers van dit werk herinneren zich wel de 
discussies rond de kaart van de nageboorte van het paard; die kaart kan nu, naast andere etnologische 
kaarten, via de Kaartenbank worden bezichtigd.  
 
De Kaartenbank is bedoeld voor geïnteresseerden en als bibliografische onderzoekstool. Via de 
Kaartenbank kan men gemakkelijk vinden of een bepaald verschijnsel is gekarteerd, en men kan 
verschillende kaarten – bijvoorbeeld van hetzelfde verschijnsel uit verschillende perioden of van 
verschillende gebieden – met elkaar vergelijken.  
 
Ter gelegenheid van de lancering van de Kaartenbank is een boekje verschenen onder de titel De 
Kaartenbank. Over taal en cultuur. Hierin vertellen medewerkers van het Meertens Instituut het verhaal 
achter een kaart waarop de verspreiding van een talig of cultureel verschijnsel staat. De Kaartenbank werd 
mogelijk dankzij een subsidie door het Fonds stimulans voor open access-publicaties van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 
 
 
Noot voor de redactie 
 
Voor informatie over de Kaartenbank kunt u terecht bij de projectleider: 
prof. dr. Nicoline van der Sijs, e-mail: post@nicolinevdsijs.nl; telefoon 030-2522172 
 (vrijdag) of 020-4628586/ 4628500  
 
Kaart ‘Het ophangen van de nageboorte van het paard’, 1967 ook te vinden op:  
http://www.meertens.knaw.nl/cms/images/nieuws2014/Het_ophangen_van_de_nageboorte_van_het_paard.
jpg  
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