
Sommige Moreslezers hebben zelfs een wezenlijke bijdrage gele-

verd door een tiental verschillende spotzinnetjes door te sturen.

De absolute toppers zijn natuurlijk het West-Vlaamse O de ruut uut

tuus is en trint trint trin (in allerlei varianten), Mie aa kaa. Mie aa braa

kaa (dat vooral bekend is in Antwerpen en Brabant) en het

Mechelse Er staat veel water in de straten van de statie tot aan’t semi-

narie. De SND dankt jullie allen hartelijk.

SCHERP GEHOORD

Diverse auteurs in Vlaanderen en Nederland zullen in de loop van

de volgende maanden elk voor hun regio de resultaten van het

ingestuurde materiaal verwerken voor het zevende dialectenboek.

Dit boek wordt samen met het supplement op het Woordenboek

der Zeeuwse dialecten gepresenteerd op de Zevende Dialectendag

op 22 maart 2003. Onder het thema ‘Scherp gehoord: beeldvor-

ming in de dialecten over taal en mens dichtbij en verder weg’ ont-

vangt het Zeeuwse Middelburg die dag dialect- en taalliefhebbers

uit het hele Nederlandse taalgebied.

Ochtend

Vanaf 10 uur kunnen geïnteresseerden er terecht voor het och-

tendprogramma. Daarin zullen prof. dr. Johan Taeldeman en prof.

dr. Gerard Rooijakkers het thema dialectologisch en volkskundig

benaderen. Tussendoor komt Driek van Wissen, een bekende

Nederlandse taalkunstenaar, iets vertellen over zijn ervaringen met

dialecten.

Middag

In de namiddag is er van alles te doen. U kunt gewoontegetrouw

terecht op de boekenmarkt, waar allerlei verenigingen nieuwe en

oude publicaties te koop aanbieden en hun werking tonen. U kunt

ook rustig verpozen in het café-chantant, waar Ambras (Zeeuws-

Vlaanderen) en Peter de Haan, Frank den Hollander en Alina Kiers

(Groningen) afwisselend hun streektaalmuziekrepertoire ten

gehore brengen.

Zoals elk jaar kan iedere deelnemer zich daarnaast inschrijven voor

twee workshops (14.00 en 15.15 uur). Daar het aantal plaatsen hier

maar beperkt is, is snel reageren de boodschap. In het kaderstukje

hiernaast vindt u alvast een korte toelichting bij elke workshop.

En voor wie even genoeg heeft van dialecten en aanverwante

onderwerpen, is er ook de mogelijkheid de stad Middelburg te

bezoeken onder leiding van een gids. De rondleidingen duren

ongeveer een uur en starten aan de Stadsschouwburg om 14.00,

15.15 en 16.30 uur. Inschrijving vooraf is verplicht! 

Inschrijven

De dialectendag is gratis met uitzondering van de lunch (€ 10,00

p.p.) en de rondleiding (€ 4,00 p.p.). Geïnteresseerde Moreslezers

kunnen een inschrijvingsformulier aanvragen bij het VCV (zie

adrescoördinaten colofon). Ook bestaat de mogelijkheid zich on

line in te schrijven op de website van het VCV (www.vcv.be). Daar 

vindt u ook het volledige programma en verneemt u meer over

betaalmodaliteiten. Natuurlijk hopen we u te mogen begroeten op

22 maart 2003 in de stadsschouwburg te Middelburg. n

1 Het is tijd dat het uit is, dat het gedaan is.

[ Veronique De Tier ]
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De oproep om (vriendelijke) spotzinnetjes over het

eigen en andere dialecten is niet alleen in een vorig

nummer van Mores verschenen, maar ook in een aan-

tal Nederlandse en Belgische kranten en tijdschriften.

Uiteindelijk heeft de Stichting Nederlandse Dialecten

(SND) ruim 400 reacties ontvangen.

1  “Ons è van aolles over Zêêland”

Zeeuws Documentatiecentrum, Middelburg

Het Zeeuws Documentatiecentrum verzamelt, beheert en maakt documentatie-

materialen toegankelijk om datgene vast te leggen wat verloren dreigt te gaan.

In deze workshop kunt u kennismaken met het Zeeuws Documentatiecentrum

en de Zeeuwse dialecten: welke materialen worden er verzameld, hoe worden ze

bewaard, welke informatie is er over de Zeeuwse dialecten te vinden, hoe klin-

ken ze en welke dialectverschillen treden er op.

2  Waaraan herken je een dialect?

Dr. Jan Stroop, UvA, Amsterdam

Door het beluisteren van dialectopnamen uit verschillende regio’s wordt onder-

zocht welke specifieke kenmerken een rol spelen bij het herkennen van een dia-

lect. Er wordt ook aandacht besteed aan de verschillen tussen de algemene

spreektaal in Vlaanderen en Nederland. De deelnemers krijgen daarbij de kans

hun eigen vaardigheden te testen en te demonstreren.

3  De taalkamer van de Zuid-Nederlandse dialecten op reis

Dr. Jacques Van Keymeulen, Universiteit Gent

Kent u het verschil tussen Oost- en West-Vlaams? Weet u wat de kenmerken zijn

van het Limburgs? Al ooit Zeeuws-Vlaams en Frans-Vlaams gehoord? In deze

workshop over de taalkamer in Het Huis van Alijn maakt u aan de hand van frag-

menten verzameld in de jaren ‘60 en ‘70 kennis met de belangrijkste kenmerken

van de drie grote dialectgroepen in Nederlandstalig België, Frans- en Zeeuws-

Vlaanderen.

4  “Dit is je leven”: orale geschiedenis, dialectologie en levensverhalen

Vlaams Centrum voor Volkscultuur, Brussel

Het gebruik van levensverhalen en mondelinge geschiedenis wint aan popula-

riteit. Het verhaal van een dorp, stad of streek, de geschiedenis achter een orga-

nisatie, ... ze hebben met elkaar gemeen dat naast het raadplegen van schrifte-

lijke of visuele bronnen, menselijk kapitaal belangrijker wordt als informatiele-

verancier. Wat houdt oral history in en is kennis van het lokale dialect een ver-

eiste om gegevens te verzamelen? Beïnvloeden streektalen het vertelde of niet?

Deze workshop biedt een korte inleiding op mondelinge geschiedenis en ver-

duidelijkt de functie die dialecten daarbij spelen.

5  Digitalisering en popularisering van een sprekend woordenboek

Rinus Willemsen en Pau Heerschap, Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek

In deze workshop wordt uitgelegd hoe men het Woordenboek der Zeeuwse dia-

lecten (1964) heeft gedigitaliseerd en klaargemaakt voor de 21e eeuw.Wat is het

belang van cd-roms voor dialectwoordenboeken? Waarom zijn toevoegingen

zoals een Nederlandstalig trefwoordenregister, verhalen, oude afbeeldingen en

actuele socio-economische gegevens belangrijk? Het antwoord op (meer van)

deze vragen verneemt u in deze workshop.


