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Oude Zeeuwen aan het woord op Dialectloket
“…mar in de zeumer dan stoov ’t ongeraokt. En az de boer’n dan klaor ‘ao mie mist’n, dan liet’n z’ esprez udder paer’n ‘ard 

looëp’n deur dien Ooststraote, en dan een stovwolke nao boov’n, en dan kwaom’n die vroow’n nao buut’n en die knechs ‘an die 

de meeëste leute van de wereld.” Janus (°1889), een landbouwer uit Retranchement, vertelt in het plaatselijke dialect hoe 

de landbouwknechten na het mesten de draak staken met de vrouwen uit de Ooststraat. Het volledige verhaal van Janus 

en dat van nog 39 andere Zeeuws-Vlamingen maakt deel uit van een unieke collectie dialectopnames, die onlangs werd 

gedigitaliseerd en nu voor het grote publiek beschikbaar is op de nieuwe website Dialectloket.be

Pauline Van Daele

Dialecten verzamelen
Dialectloket is een initiatief van de Universiteit Gent en 
meer bepaald van de dialectologen die er al jaren het 
Woordenboek van de Vlaamse dialecten (WVD) maken. 
Onder Vlaamse dialecten verstaan zij de dialecten die 
ooit tot het Nederlandstalige deel van het oude graafschap 
Vlaanderen behoorden: West-Vlaanderen, Oost-Vlaan-
deren, Frans-Vlaanderen en dus ook Zeeuws-Vlaanderen. 
Het WVD kon voor het samenstellen van de woorden-
boekafleveringen steeds rekenen op een netwerk van hon-
derden informanten, verspreid over de vier deelgebieden. 
Typische dialectsprekers – van hoge leeftijd, honkvast en 
laaggeschoold – deelden jarenlang hun woordenschat en 
dialectkennis met de onderzoekers van de universiteit. Op 
die manier kwam een verzameling van duizenden gege-
vens tot stand in de vorm van ingevulde dialectvragenlijs-
ten, fonetische transcripties en geluidsopnames op band of 
op tape. 
Vandaag is dialectologisch onderzoek vrijwel enkel moge-
lijk op basis van die in het verleden verzamelde gegevens. 
Sedert de jaren 60 van de vorige eeuw verdwijnen de 
traditionele dialecten door de sterk verhoogde sociale en 
geografische mobiliteit van de bevolking en vooral door de 
verhoogde scholingsgraad en de introductie van de mo-
derne media. Authentieke dialectsprekers vinden van wie 
de taal nog niet beïnvloed is door andere dialecten of door 
de standaardtaal, wordt steeds moeilijker en binnenkort 
vrijwel onmogelijk. Daarom verlegde het WVD de focus 
van het verzamelen van gegevens naar het duurzaam be-
waren en ontsluiten van het verzamelde materiaal.

Dialecten bewaren
De gegevens over de traditionele dialecten worden dus 
gaandeweg gedigitaliseerd om ze voor de wetenschap 
en het publiek toegankelijk te maken. Hoe sneller onze 
dialecten verdwijnen immers, hoe meer ze beschouwd 
worden als erfgoed en hoe groter de maatschappelijke 
belangstelling ervoor. Dialectverlies wordt aangevoeld als 
het verlies van talige authenticiteit in een steeds globaler 
wordende wereld en de talige identiteit wil men graag 
bewaren. De UGent kwam in 2009 aan die belangstelling 
tegemoet bij de start van het wetenschapspopularisering-
project Dialectloket: een nieuwe multimediale website 
over taalvariatie in het algemeen en dialect in het bijzon-
der. Professor Nederlandse Taalkunde Jacques Van Key-
meulen is projectleider van het project; Pauline Van Daele 

en Melissa Farasyn voerden het uit, met medewerking 
van de WVD-redacteurs Liesbet Triest, Tineke De Pauw, 
Veronique De Tier en Roxane Vandenberghe. Zij kregen 
daarnaast de hulp van tientallen vrijwilligers.1

Op zaterdag 10 oktober 2015, tijdens de Week van het 
Nederlands, werd de website www.dialectloket.be officieel 
gelanceerd. Vandaag staat Dialectloket online als een he-
dendaagse website, waar het grote publiek in vier loketten 
informatieve teksten, digitale woordenboeken, honderden 
geluidsfragmenten, boeiende video’s en mooie taalkaarten 
vindt. De klemtoon van het Dialectloket ligt wel op de 
dialecten en de dialectologie, maar gezien de grote vari-
atie in het huidige Vlaamse en Nederlandse taallandschap, 
koos de projectleiding ervoor aandacht te besteden aan 
de taalsituatie in al haar facetten. Ook andere vormen van 
taalvariatie dan dialecten komen dus uitgebreid aan bod: 
jongerentaal, tussentaal, chattaal, Nederlands in België en 
in Nederland, Nederlands in de wereld. Zelfs Fries, soor-
ten Afrikaans en creooltalen werden niet vergeten. 

De verschillende thema’s komen in het loket ‘tekst’ terug 
het in de vorm van informatieve, populariserende teksten. 
In het loket ‘woord’ vinden bezoekers twee grote lexico-
grafische projecten: het register op de 27 reeds gepubli-
ceerde afleveringen van het Woordenboek van de Vlaamse 
Dialecten, en ook de Woordenbank van de Nederlandse 
Dialecten, waarin een heleboel lokale en regionale dialect-
woordenboeken werden samengebracht. Onder de knop 
‘beeld’ zit een mooie verzameling taalkaarten en werden 
allerlei filmpjes over taalvariatie bijeengebracht. Voor 
leerkrachten Nederlands voorziet de site een educatief 
gedeelte vol tips en lesideeën. 

Zeeuwse Stemmen uit het verleden 
Wat Zeeuws-Vlaanderen betreft, zijn vooral de ‘Stemmen 
uit het verleden’ in het geluidsloket interessant. Je kan 
er luisteren naar 40 opnames van dialectgesprekken met 
Zeeuws-Vlamingen geboren rond 1900. De opnames ma-
ken deel uit van de veel grotere verzameling dialectbanden 
uit de jaren 60 en 70 van de Sectie Nederlandse Taalkunde 
van de Universiteit Gent. Op initiatief van de Gentse di-
alectologen Pée en Vanacker kwam daar een collectie tot 
stand van zo’n 780 bandopnames, opgenomen in meer dan 
550 steden of dorpen, waaronder 40 in Zeeuws-Vlaande-
ren. Al die banden werden gedigitaliseerd en zijn nu te 
beluisteren op Dialectloket.2

Op elke opname van de Stemmen uit het Verleden hoor 
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je een gesprek van ongeveer 45 minu-
ten, in het authentieke dialect van die 
plaats. De informanten werden destijds 
zorgvuldig geselecteerd op criteria zoals 
leeftijd (hoog), plaatsgebondenheid 
(hoog) en scholingsgraad (laag). Voor 
Zeeuws-Vlaanderen zijn er niet alleen 
banden voor Breskens, Terneuzen, Sluis 
en Hulst, maar ook kleinere dorpen als 
Hoofdplaat, Koewacht en Ossenisse 
hebben een eigen opname. Alle Zeeuw-
se opnames werden gemaakt tussen 
1964 en 1966 door professor emeritus 
Johan Taeldeman, dialectfonoloog en 
opvolger van initiatiefnemer Willem 
Pée. 
Niet alleen taalkundig zijn de opnames 
interessant, ook voor de erfgoedsector 
en historisch onderzoek vormen ze een erg waardevolle 
collectie van levensverhalen en unieke mondelinge getui-
genissen uit de vorige eeuw en zelfs uit de late 19de eeuw, 
van nagenoeg altijd zeer laag geschoolde mensen. De 
oudste Zeeuwse spreker is Jacob (°1872) uit Cadzand en 
de ‘jongste’ is Petrus (°1928) uit Hulst. Veel sprekers zijn 
landbouwers of landarbeiders, maar ook huisvrouwen, 
vissers, kleermakers, onderwijzers, postbodes, vlassers en 
schoenmakers doen hun verhaal. Oude landbouwtech-
nieken en –processen worden op de banden uitvoerig 
beschreven, maar ook andere aspecten van het dagelijkse 
landbouwleven komen aan bod: “Ja me ja toen waz allez 
nog op de boerderij. Ik wil ma zeggen brood bakk’n, wud-
der maokt’n ook selv de boter. As kleine jong’n ‘en ‘k wat de 
kaern av moet’n draoj’n” (Zaamslag, D.P., °1911, gemeente-
werkman/landarbeider).

Daarnaast schetsen de sprekers een zeer goed beeld van 
de Zeeuws-Vlaamse dorpen rond 1965: “Mao vroeger 
waz ‘et een ’n oud beesje. Waor ’n ouwe slechte koot’n van 
‘uzen stoeng’n d’r man, de ratt’n die kwaom je tegen vroe-
ger. Zukke ouwe koot’n jao di stoenge veel ouwe koot’n in 
Sluuz oor” (Sluis, Prudent, °1903, gemeentebode). In die 
tijd was er ook een grote gemeentelijke herindeling op til 
in Zeeuws-Vlaanderen1. Dat leidde niet zelden tot rivali-
teit, bijvoorbeeld tussen Hulst en de kleine (maar rijkere) 
omliggende gemeenten of tussen de jongeren van Axel en 
Terneuzen: “Az je noe mee een meisje gieng verkeer’n van 
een andere gemeente, op een ander durrep of soo, da wier 
nie toegestaon. je mocht ta gin meisje weg ‘aolen. Alleen mar 
wanneer je dan de jeugd royaol trekteerd’n dan mocht ‘t” 
(Axel, J.J., °1895, schoolhoofd).
Een ander opmerkelijk onderwerp dat in verschillende 
opnames terugkomt, is de watersnood van 1953, die onder 
meer enkele Zeeuws-Vlaamse dorpen trof. In de opnames 
van Breskens, Graauw, Ossenisse en Hoofdplaat wordt 
de ramp door ooggetuigen beschreven: “Je zag geen kaoie 
mee, de golven liepen van over d’n eenen dam nao d’n ande-
ren en dao was niks meer te zien, de daken van de pak’uzen 
die staoken d’r bovenuut, voo de rest was ’t allemaol waoter” 
(Breskens, Jacobus, °1913, onderwijzer).

Bezoekers van Dialectloket kunnen scrollen over een 
interactieve kaart, op zoek naar interessante fragmenten, 
of gericht op zoek gaan naar de opname uit hun eigen 
gemeente. Voor niet-dialectsprekers werden door vrij-
willigers bij (bijna) elke opname een korte inhoud en 
een aantal trefwoorden in standaardtaal voorzien. Alle 
geluidsopnames zijn daardoor inhoudelijk ontsloten en 
doorzoekbaar. Bovendien werden er van zo’n 300 banden 
originele transcripties ingescand en beschikbaar gesteld. 

Voor Nederland zijn de opnames beperkt tot Zeeuws-
Vlaanderen. De 40 opnames werden door Rinus Willem-
sen, Leendert de Jonge, Piet Stroo, Adri Scheele en Roelof 
Boddaert voorzien van een korte inhoud en trefwoorden 
in standaardtaal. Wie Zeeuwse opnames buiten Zeeuws-
Vlaanderen wil beluisteren, kan terecht op de Nederlandse 
Dialectenbank van het Meertens Instituut, die te raadple-
gen is via www.meertens.knaw.nl. Die dialectenbank is een 
gelijkaardig Nederlands project, met geluidsmateriaal uit 
heel Nederland en de overzeese gebieden. Ook in Zeeland 
zelf kunt u via Zeeuwse Ankers (www.zeeuwseankers.nl) 
een dertigtal korte fragmenten van ongeveer vijf minuten 
beluisteren, uit diverse plaatsen verspreid over Zeeland. 
Ze maakten ooit deel uit van de reizende tentoonstelling 
De Zeeuwse Klapbank van de Stichting Cultureel Erfgoed 
Zeeland. Een deel van die Zeeuws-Vlaamse fragmenten 
werd toen – ruim 10 jaar geleden – uit de collectie gehaald 
die nu integraal op Dialectloket staat. De overige fragmen-
ten van de tentoonstelling komen uit de Nederlandse col-
lectie van het Meertens Instituut. De korte fragmenten zijn 
ook te beluisteren in de Zeeuwse Klapbank van het Belfort 
in Sluis, een museum over woordenboeken, taal en Johan 
Hendrik van Dale.

Noten
1. Voor eeen volledig lijst, zie ‘over Dialectloket’op www.dialectloket.be.
2. Op 1 april 1970 kwam er een gemeentelijke herindeling voor Zeeuws-

Vlaaderen, waarbij nog slechts 8 gemeenten overbleven.
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