
Schelden doet geen zeer!
Hoe wij elkaar typeren.

Elfde Nederlandse Dialectendag

26 maart 2011

UNESCO-IHE Institute for Water Education
Westvest 7

2611 AX Delft

De elfde Nederlandse Dialectendag wordt georganiseerd door 
de Stichting Nederlandse Dialecten 

i.s.m. Erfgoedhuis Zuid-Holland en Variaties vzw. Koepelorganisatie voor 
dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen.



Bereikbaarheid
Het IHE Institute for Water Education is gelegen tegenover station Delft aan de Westvest 7, tussen de 
Poppesteeg en de Smitssteeg. Het is goed  bereikbaar per trein. Na aankomst op het centraal station 
Delft steekt u het Stationsplein en vervolgens de brug over. Daarna gaat u linksaf en na ongeveer 
100 meter komt u bij  Institute for Water Education. Indien u met de auto komt kunt u, afhankelijk 
van de vraag of u vanaf de A13 bij Delft Noord of bij Delft Centrum de stad binnenrijdt, kiezen 
voor respectievelijk Parkeergarage Phoenix aan de Phoenixstraat 29 of Parkeergarage Zuidpoort aan 
de Zuidwal 14. Op www.bereikbaardelft.nl kunt u hierover verdere informatie vinden. Houdt u er 
rekening mee dat de omgeving van het station en toegangsroute naar de Phoenixgarage in verband 
met de aanleg van de spoortunnel hier en daar opgebroken is.

Inschrijvingsformulier
U kunt zich inschrijven door onderstaande bon in te vullen en naar de vermelde adressen te sturen. 
Inschrijven per mail kan op dialectendag@gmail.com. Voor meer informatie kunt u terecht op on-
derstaande e-mailadressen en telefoonnummers.
Na ontvangst van uw inschrijving en na storting van het verschuldigde bedrag (met vermelding 
Dialectendag 11) op rek.nr. 7538049 t.a.v. SND, 6562 MR Groesbeek of rek.nr. 736-4015334-83 
van SND-Vlaanderen bent u definitief ingeschreven en sturen wij u een aanmeldingsbevestiging.

Naam: …..…..…..…..…..….…..…..…..…..…..…..…..…..…..….…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….…..…..…..…..…..…..…..…..…..….…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..

Adres: .…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….....…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….

Postcode + woonplaats: ..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….....…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….......................................

Telefoon of e-mail: .…..…..…..…..…..…..…..…..….....…..…..…..…...…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….…..…..…..…..…..…..…..…..….....…..…..…..…..…..…..…..…..…

•	 Neemt	met	…………… pers. deel aan de dialectendag en stort hiervoor e 17,50 pp (incl. lunch)
•	 Wil	graag	…………… ex. van Dialectenboek 11 aan e 15 (winkelprijs na de dialectendag: e 20)
•	 Neemt	met	…………… pers. deel aan de stadswandeling en betaalt hiervoor e 3 pp

Formulier terugsturen naar:
Erfgoedhuis Zuid-Holland t.a.v. J.J. Knoester – postbus 3092 – 2601 DB Delft (Nederland)
Variaties vzw – Huis van Alijn – Kraanlei 65 – 9000 Gent (België)
Mailen naar dialectendag@gmail.com
Meer informatie: www.nederlandsedialecten.be – www.erfgoedhuis-zh.nl – www.variaties.be
Telefonisch: in Nederland: 015 – 2154397 (J. Knoester) of  06 – 30911599 (V. De Tier)
In België : 0478 – 657985 (V. De Tier)

Stichting
Nederlandse

Dialecten



Het thema van deze elfde Nederlandse Dialectendag is het typeren van 
mensen en hoe dat gebeurt in de diverse dialecten. Scheldwoorden, 
schimpnamen, vloeken, het uiten van gevoelens, enz. zijn geen objectieve 
taaluitingen. Mensen worden meestal getypeerd aan de hand van (afwijkende) 
karaktereigenschappen of uiterlijke kenmerken. Die spelen ook bij het schelden, 
het vloeken of het geven van bijnamen een rol. Je emoties uitdrukken door te 
schelden, te vloeken of door het uitvergroten van handelingen en toestanden 
kent in de taal heel wat variatie. Op deze elfde dialectendag komen enkele 
facetten hiervan aan bod.  

Na de lunch biedt het middagprogramma een gevarieerde mix van activiteiten. 
U kunt van 13.00u tot 15.00u de infomarkt bezoeken. Op de infomarkt zelf zijn 
enkele korte presentaties te zien en te horen, die ongeveer een kwartier duren. 
Deze presentaties kunt u naar eigen smaak volgen tussen 13.30u en 15.00u. 
U hoeft zich daarvoor niet vooraf aan te melden, maar kiest op de dag zelf 
aan de hand van een schema waarop elke activiteit vermeld is. De presentaties 
worden vooraf ook aangekondigd en toegelicht op de website. U kunt drie 
interessante presentaties volgen tussen 13.30u en 15.00u. De SND heeft 
uiteraard ook de Zuid-Hollandse (dialect)verenigingen uitgenodigd voor deze 
dialectencarrousel. Maar ook andere verenigingen presenteren er zich. Hebt u 
zelf iets rond streektaal of dialect, dat u wilt laten zien, neem dan contact op 
met de SND. Een presentatie mag niet langer duren dan een kwartier. 

Alternatief voor de presentaties uit het middagprogramma is de stadswandeling 
door Delft. U betaalt e 3 voor de gids die u ongeveer anderhalf uur meeneemt 
in de mooie historische stad.

Van 15.00u tot 15.30u treedt in het auditorium de Haagse groep De Régâhs 
op. Daarna is er een dialectquiz waaraan bekende en minder bekende 
dialectliefhebbers zullen deelnemen, maar waarbij ook het publiek actief zal 
worden betrokken. 

Het dialectenboek krijgt na tien kleurige en altijd dikker wordende boekjes een 
nieuwe vormgeving. Uiteraard vindt u er weer de lezingen van de dag in, maar 
het regionale gedeelte zal worden gevuld met kleinere bijdragen uit diverse 
plaatsen in Vlaanderen en Nederland. Het boek zal vanaf 26 maart te koop zijn 
voor e 20. Op de dag zelf is het te koop voor e 15.

De Stichting Nederlandse Dialecten heet u van harte welkom op deze 
Nederlandse Dialectendag en dankt de mede-organisatoren en de subsidie-
verstrekkers. 

Programma

10.00u Ontvangst met koffie

10.30u Welkomstwoord door de voorzitter en opening van de dag

10.35u Andries Ponsteen (directeur erfgoedhuis Zuid-Holland): 
 Het erfgoedhuis Zuid-Holland en het immaterieel erfgoed.

10.45u Piet van Sterkenburg: 
 Emoties, karaktereigenschappen en kalmeringsmiddelen voor ner-

veuze en agressieve neigingen.

11.10u Siemon Reker (R.U.Groningen): 
 Dronkener dan dronken, moeër dan moe en nog naakter dan 

naakt. ‘Dikke woorden’ in enkele dialecten van het Nederlandse 
taalgebied.

11.30u Pauze

11.40u Willy Van Langendonck (KULeuven): 
 Motivaties in bijnamen van Vlaamse leerkrachten.

12.00u Sjaak Bral: Haags: de oeâhtaal der mensheid.

12.25u Presentatie en overhandiging eerste exemplaren van het 11de 
Dialectenboek

12.30u-13.30u  Lunch

13.30u-15.00u  Dialectencarrousel (boekenmarkt en korte presentaties – zie 
website voor meer details)

 Voor geïnteresseerden en partners: wandeling door Delft o.l.v. 
een gids (vooraf inschrijven - e 3 p.p.)

15.00u-15.30u  Optreden van De Régâhs

15.30u-16.20u  Dialectquiz met bekende en minder bekende dialectliefhebbers

16.20u  Slotwoord


