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Variatielinguïstiek 

• Homogene dimensie van taal 

 

• Heterogene dimensie van taal 

 

– Geografische differentiatie (dialecten) 

– Sociale variatie (sociolecten) 

– Situationele variatie (pragmatiek) 

– Etnische variatie (etnolinguïstiek) 



Wat zijn dialecten? 

• Natuurlijke talen; 

• Orale talen; 

• Niet-genormeerde talen; 

• Geografisch gedifferentieerd; 

• Door een cultuurtaal overkoepeld. 



Dialectologie als wetenschap 

• Analyse van ‘natuurlijke talen’: elk dialect heeft een 
taalsysteem; 

• Reconstructie van oude taalfases 
– Historische teksten 

– Hedendaagse dialecten; 

• Studie van taalverandering; 

• Dialectgeografie: studie van geografische 
taaldynamiek; 

• Vanaf tweede helft 19de eeuw; 

• Dominante richting tot jaren 70 van 20ste eeuw. 
 



Verminderde belangstelling 

• Dialecten verdwijnen > tussentalen (nu: 
sociolinguïstiek); 

• Taalkunde als ‘theoretische’ wetenschap >< 
taalbeschrijving (>< documentatie); 

• Verengelsing van de wetenschap; 

• Hele variatielinguïstiek = dialectology; 

• Materiaalverzamelingen openbaar maken. 



Materiaalverzamelingen 

 



Gepubliceerd in 
Digitale Bibliotheek 
voor de Nederlandse 
Letteren (DBNL) 
 





Enquête van P. Willems KULeuven 
(1885) 

• 351 dialectvragenlijsten in boekvorm; 

• Elke vragenlijst bestaat uit 59 pagina’s met een 
4.200-tal trefwoorden in het Standaardnederlands 
en gegroepeerd in 32 instructies; 

• Per volledig ingevulde enquête leverde dat niet 
minder dan 15.000 antwoorden op; 

• Gedigitaliseerd door de Koninklijke Nederlandse 
Academie voor Taal en Letteren (KANTL). 



Website van de Koninklijke Academie voor  Nederlandse Taal en Letteren (KANTL) 



Materiaal Willems voor Vilvoorde 



Materiaal Willems voor Vilvoorde 



Verspreidingskaart voor het  Materiaal Willems 



Belangrijk tijdschrift voor de 

dialectologie: Leuvensche 

Bijdragen van de KULeuven. 

 

Ph. Colinet 



Uitgebreide studie over 

het Aalsters door prof. 

Ph. Colinet (1896) 



Professoren Nederlandse Taalkunde 
aan de KULeuven 

 



Prof. Ludovic Grootaers (1885-1956) 
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Vragenlijsten Zuid-Nederlandse 
Dialectcentrale 

• Prof. L. Grootaers (KULeuven); 

• Wou een dialectwoordenboek maken voor 
heel Nederlandstalig België; 

• Vragenlijsten uitgestuurd tussen 1922 en 
1955; 

• Gegevens worden nu opgenomen in 
Woordenboek van de Vlaamse, Brabantse en 
Limburgse Dialecten (WVD, WBD, WLD). 

 





ZND-gegevens 

voor Bambrugge. 



ZND-gegevens 

voor Erpe. 



ZND-vraag 35, 3 (1941) : “Eigenlijk ……. hij Frans”. 

 

Heten / noemen-kaart (De Grauwe 2014) 

 



Jozef Pauwels (1899-1989) 



Jan Goossens (1930 -) 



Professoren Nederlandse Taalkunde 
aan de UGent 

 



Prof. Jozef Vercoullie 

(1857-1937) 
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Eerste wetenschappelijke studie voor 

een Zuid-Nederlands dialect: prof. J 

Vercoullie van de UGent (1885). 



Ook gepubliceerd in de Digitale 

Bibliotheek van de Nederlandse 

Letteren (DBNL) 



Prof. Edgard Blancquaert 

(1894-1964) 



Eerste uitgave: 1934 



Vragenlijst van de Reeks Nederlandse Dialectatlassen (RND) 





Brussel (P 65) 





www.dialectzinnen.ugent.be = de Reeks Nederlandse Dialectatlassen (scans online) 
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http://www.dialectzinnen.ugent.be/


De dialectgroepen in de zuidelijke Nederlanden 

 



Verzameling Dialectbanden UGent 

• Initiatief van W. Pée en V.F. Vanacker; 

• Jaren 60 en 70 van vorige eeuw; 

• 783 banden voor 550 gemeenten; 

• Ongeveer 45 minuten interview bij 

– Non-mobile Old Rural Male (NORM-informanten) = 

– Laaggeschoolde, oude, honkvaste zegspersonen; 

• Basis voor vooral syntactisch onderzoek; 

• Wetenschappelijk belang wordt steeds groter. 
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Prof. Willem Pée 

(1903-1986) 



Prof. Valère Vanacker  

(1921-1999) 



 







Verspreidingskaart 
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Dialectloket: digitaliseringsproject 

• Dienstverleningsproject over taalvariatie in 
het algemeen en dialectologie in het 
bijzonder; 

• Startte in 2009; 

• Fondsen voor wetenschappelijke 
dienstverlening van de UGent (toenmalig 
voorzitter rector Paul Van Cauwenberge); 

• Uitvoerders: Melissa Farasyn, Pauline Van 
Daele, redactie WVD + vele vrijwilligers. 
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GELUID 
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Stemmen uit het verleden 

• Sub Geluid/Stemmen uit het verleden; 

• Digitalisering van alle bandjes op mp3-formaat; 

• Biografische gegevens in aparte database; 

• Inhoud van de bandjes veelal onbekend; 

• 318 oude transcripties ingescand (typoscripten / 
manuscripten); 

• Geen duidelijke transcriptieprotocol, veel fouten, 
moeilijk doorzoekbaar. 
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Korte inhouden 

• Inhoudelijke ontsluiting van de 
geluidsfragmenten; 

• Uitgevoerd door vrijwilligers; 

• Met fondsen verzamelen door Variaties vzw. 
(bij provincies). 
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Gesproken Corpus van de 
Nederlandse Dialecten (GCND) 

 

= het ‘transcriptieproject’. 
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Collectie geluidsfragmenten 

• Erg waardevol: 

– Taalkundig opzicht: 

• Spontane taal (niet opgevraagd met vragenlijst)! 

• Fonologie, morfologie, syntaxis … 

• Woordenschat van zeldzaam geworden ambachten en 
bezigheden. 

– Historisch en cultureel opzicht: 

• Levensverhalen van laag geschoolde mensen; 

• Mondelinge geschiedenis (bijv. over WO I) 
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Transcriptieproject 

• Bedoeling: Digitaal doorzoekbare teksten 
maken, gealigneerd met het geluid; 

• Onderzoekslijn voor bachelorscripties; 

• Twee problemen: 

– Oude dialecten worden niet meer zo goed 
begrepen; 

– Inhoud van de gesprekken volkomen vreemd 
geworden voor jonge mensen. 
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Fases 

• Banden transcriberen; 

– Ontwikkeling van een transcriptieprotocol 

• Transcripties annoteren; 

– Pos-tagging en parsing 

• Beschikbaar stellen in open source + 
zoekfuncties (via CLARIN-infrastructuur); 

• FWO-pilootproject voor een grootscheeps 
‘Herculesproject’ (promotor Anne Breitbarth). 

54 



Twee lagen 

• Lichte vernederlandsing = transcriptie naar het dialect 
toe: 
– Vernederlandsing van fonologische variatie; 
– Behoud van morfologie (bijv. clitica); 
– Behoud van syntaxis en woordenschat. 

• Zware vernederlandsing = transcriptie naar het AN toe: 
– Vernederlandsing van fonologische en morfologische 

variatie (o.a. oplossen van clitica); 
– Behoud van syntaxis en woordenschat; 
– Nodig voor semi-automatische POS-tagging en parsing. 

• Programma: ELAN (gratis: https://tla.mpi.nl/tools/tla-
tools/elan/) 
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Voorbeeld van een ELAN-
transcriptiescherm 
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Prof. Johan Taeldeman 

(1943 - 2017) 
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Prof. Magda Devos (1948- ) 





Regionale dialectwoordenboeken 
WVD-WBD-WLD 

 



Onderzoeksgebieden 



Opzet 

• De dialectwoordenschat wordt verzameld en 
gepubliceerd in afleveringen, verdeeld over 
drie delen: 

– 1. Landbouwwoordenschat 

• Bijv. Bemesting, Kleinvee, Het paard 

– 2. Vakwoordenschat 

• De mandenmaker, de kuiper, de molenaar 

– 3. Algemene woordenschat 

• Fauna, Flora, Het lichaam, School en Kinderspelen 
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www.e-wbd.nl = digitale register van het Woordenboek van de Brabantse Dialecten 
 





Herculesproject 
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Samenvoeging van de databases van WVD-WBD-WLD 



http://www.variaties.be = website van de Koepelvereniging voor Dialecten 
en Oraal Erfgoed in Vlaanderen. 
 
Vraagt projecten aan voor digitalisering 
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http://www.variaties.be/


www.woordenbank.be 

www.woordenbank.be = databank voor de 
amateurdialectwoordenboeken in Vlaanderen en Zeeland 
 

http://www.woordenbank.be/




www.dialecterfgoed.be 



Ik dank u voor uw aandacht 



Digitaliseringsprojecten Dialectologie 

• www.dialectloket.be 

• www.dialectzinnen.ugent.be 

• www.wvd.ugent.be 

• www.e-wvd.be 

• www.woordenbank.be 

• www.e-wbd.nl 

• www.e-wld.nl 

• http://www.meertens.knaw.nl/ewnd/ 
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