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STEMMEN UIT HET VERLEDEN

unieke verzameling van 783 bandopnames (ca. 700 uur) uit 550 plaatsen
(Vanacker & De Schutter 1967)

spontaan gesproken taal (dialect)



5 / 26

STEMMEN UIT HET VERLEDEN

profiel van de respondenten
honkvaste sprekers (m/v) met geringe scholing, vaak analfabeten
geboren rond 1900 (oudste spreker 1871!)
bijzondere, verdwenen/verdwijnende beroepen

inhoud
levensverhalen, “oral history”
opkomst van technologische vernieuwingen: elektriciteit, auto’s, fietsen...
ambachten, gewoontes, taalsituatie (vooral in Frans-Vlaanderen)
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DIALECTSYNTAXIS

niet-gestandaardiseerde talen

gesproken taal
 typologische bijzonderheden:

bewaren van oude preverbale negatiepartikels

(1) ...
...

en
en

de
de

zondagochtend
zondagochtend

ze
ze

n=en
hebben

geen
geen

teten
eten

eni.
ITJ.

geen inversie na vooropgeplaatst zinsdeel (V3)

(2) a#n
als hij

ging
ging

naa
naar

Spanje
Spanje

t
het

was
was

in
in

n
de

duik
duik

wi.
wi.
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DIALECTSYNTAXIS

 typologische bijzonderheden:
subjectsverdubbeling

(3) k
ik

en
heb

ik
ik

mijn
mijn

eerste
eerste

communie
communie

gedaan
gedaan

in
in

t
het

vlamsche.
Vlaams.

congruentie met de complementeerder en ja/nee

(4) ah
ach

jaa
ja

t.
het.

ah
ach

jaa
ja

t.
het.

t
het

was
was

lijk
gelijk

koolzaad.
koolzaad.

discourspartikels

(5) t
het

is
is

gemenig
gemenig

land
land

ier
hier

op
op

Broekkerke
Broekkerke

wi.
wi.

...

dialectverlies
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DIALECTSYNTAXIS

Sinds 2014 zijn de geluidsbestanden digitaal beschikbaar op
www.dialectloket.be

probleem: gedigitaliseerd ̸= doorzoekbaar

318 transcripties uit de jaren 60 en 70

geen uniform protocol, kwaliteitsverschillen

www.dialectloket.be
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DIALECTSYNTAXIS

Problemen

vertalingen bvb. ollemolle (allemaal)

wegval h- bvb. ‘eur vs. (h)ier

spelling van klinkers bvb. eur, ‘s
nuchtens

leestekens bvb. ‘k Kom erbi, ‘k zie’t, ze
vraag no mi, ...

...
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HET GCND
Transcriberen

transcriptie & annotatie van de data: dringend (dialectverlies)

2018-19 financiering pilootproject FWO (e26OOO; FWO18/KAN/009), + 2018-2021
postdoctoraal project FWO M. Farasyn over Frans-Vlaams (FWO 12P7919N)

transcripties in ELAN – 81 opnames tot nu toe
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HET GCND
Transcriberen

ontwikkeling van een transcriptieprotocol

doel: breed gamma aan dialecten uniform orthografisch weergeven
toegankelijk en doorzoekbaar voor

linguïsten (syntaxis, fonologie, fonetiek, lexicon, morfologie)
niet-taalkundigen (inhoud)
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HET GCND
Transcriberen

Het GCND wordt getranscribeerd in twee lagen:
1 dichter bij het dialect

regelmatige klankveranderingen gestandaardiseerd (mijn, beetje, gaan)
functiewoorden en morfologie zoals in het dialect (horen)
clitische elementen met # met elkaar verbonden (a#k#ik, maa#bé#ja#m)
fonetische/fonologische niet-standaardtalige kenmerken: deleties en inserties van
consonanten in functiewoorden (maa)

(6) a. maar a#k#ik mijn tanten horen klappen...

b. ah maa#bé#ja#m ik e beetje gaan werken.
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HET GCND
Transcriberen

Twee lagen:
2 dichter bij de standaardtaal

geen vertaling van dialectlexemen
functiewoorden en morfologie gestandaardiseerd
clitische elementen opgesplitst in afzonderlijke lexemen
niet-standaardtalige syntactische structuren blijven behouden

(7) a. maar

maar

a#k#ik

als ik ik

mijn

mijn

tanten

tanten

horen

hoor

klappen...

klappen...

b. ah

ah

maa#bé#ja#m

maar bé ja wij

ik

ik

e

een

beetje

beetje

gaan

gaan

werken.

werken.
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HET GCND
Transcriberen
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HET GCND
Dialectverlies en crowd sourcing

kwaliteitscontrole
dialectkennis van jongere transcribenten vermindert
wereldkennis verandert (oude beroepen, spelen, traditionele landbouwtechnieken,
fauna en flora...)
moeilijke passages aangegeven met ‘???´

 vrijwilligers met dialectkennis gezocht!
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HET GCND
Dialectverlies en crowd sourcing

(8) ggg en ie ging den tienen in zijn huis zijn nuj, en k#zegge ... euh

den negenen in zijn huis zijn, k#zegge ja, zeg zijn vaders lasagne,

ie#ee#em vaneigens weer overslapen

ggg en hij ging de tienen in zijn huis zijn nu, en ik zeg ... euh de negenen in zijn huis

zijn, ik zeg ja, zeg, zijn vaders lasagne, hij heeft zich natuurlijk weer overslapen


var ocgs=host.getOCGs(host.pageNum);for(var i=0;i<ocgs.length;i++){if(ocgs[i].name=='MediaPlayButton0'){ocgs[i].state=false;}}
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HET GCND
Dialectverlies en crowd sourcing

(9) ggg en ie ging den tienen in zijn huis zijn nuj, en k#zegge ... euh den

negenen in zijn huis zijn, k#zegge ja, zeg zijn vaders lasagne, ie#ee#em

vaneigens weer overslapen

ggg en hij ging de tienen in zijn huis zijn nu, en ik zeg ... euh de negenen in zijn huis

zijn, ik zeg ja, zeg, zijn vaders lasagne, hij heeft zich natuurlijk weer overslapen

(10) ggg en ie ging ten tienen in zijn huis zijn nu en k#zegge... eu

te#negenen in zijn huis zijn k#zegge ja k#zegge zijn vader zal zeggen

ie#ee#em vaneigens weer overslapen

ggg en hij ging te tienen in zijn huis zijn nu, en ik zeg ... euh te negenen in zijn huis

zijn ik zeg ja ik zeg zijn vader zal zeggen hij heeft zich natuurlijk weer overslapen


var ocgs=host.getOCGs(host.pageNum);for(var i=0;i<ocgs.length;i++){if(ocgs[i].name=='MediaPlayButton1'){ocgs[i].state=false;}}
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HET GCND
Dialectverlies en crowd sourcing


var ocgs=host.getOCGs(host.pageNum);for(var i=0;i<ocgs.length;i++){if(ocgs[i].name=='MediaPlayButton2'){ocgs[i].state=false;}}
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HET GCND
Taalkundige annotatie/verrijking: POS-taggen

maar voegwoord

a voegwoord

k voornaamwoord

ik voornaamwoord

mijn voornaamwoord

tanten naamwoord

horen werkwoord

klappen werkwoord

... interpunctie
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HET GCND
Taalkundige annotatie/verrijking: POS-taggen

1 N: naamwoord (18)

2 ADJ: adjectief (30)

3 WW: werkwoord (11)

4 TW: telwoord (11)

5 VNW: voornaamwoord (188)

6 LID: lidwoord (9)

7 VZ: voorzetsel (3)

8 VG: voegwoord (2)

9 BW: bijwoord (1)

10 TSW: tussenwerpsel (1)

11 SPEC: speciale tokens (7)

12 LET: interpunctie (1)
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HET GCND
Taalkundige annotatie/verrijking: POS-taggen

U509a VNW(bez,det,stan,vol,1,ev,prenom,zonder,agr ) mijn paard(en)
509b VNW(bez,det,stan,vol,1,ev,prenom,met-e,rest) mijne heren
509c VNW(bez,det,stan,red,1,ev,prenom,zonder,agr ) m’n paard(en)
U509d VNW(bez,det,stan,vol,1,m v,prenom,zonder,evon) ons paard
U509e VNW(bez,det,stan,vol,1,mv,prenom,met-e,rest) onze paarden
U509f VNW(bez,det,stan,vol,2,getal,prenom,zonder,agr) uw paard(en)
U509g VNW(bez,det,stan,vol,2,getal,prenom,met-e,rest) uwe heiligheid
U509h VNW(bez,det,stan,vol,2v,ev,p renom,zonder,agr ) jouw paard(en)
U509i VNW(bez,det,stan,red,2v,ev,p renom,zonder,agr ) je paard(en)
U509j VNW(bez,det,stan,nadr,2v,mv,prenom,zonder,agr) jullie paard(en)
U509k VNW(bez,det,stan,vol,3,ev,prenom,zo nder,agr ) zijn paard(en), haar kind
U509l VNW(bez,det,stan,vol,3m,ev,prenom,met-e,rest) zijne excellentie
U509m VNW(bez,det,stan,vol,3v,ev,p renom,met-e,rest) hare majesteit
U509n VNW(bez,det,stan,red,3,ev,prenom,zonder,agr ) z’n paard
U509o VNW(bez,det,stan,vol,3,mv,prenom,zonder,agr ) hun paarden
U509p VNW(bez,det,stan,vol,3p,mv,prenom,met-e,rest) hunne
U509q VNW(bez,det,stan,red,3,getal,prenom,zonder,agr) ’r paard, d’r paard
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HET GCND
Taalkundige annotatie/verrijking: parsing
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HET GCND

Uiteindelijk doel:

transcriptie & annotatie van zo veel mogelijk plaatsen

aan audio gekoppeld (time-aligned)

online beschikbaar

Volgende stappen:

afsluiten van het pilootproject met (minstens) 45 uitgekozen banden

FWO-aanvraag voor infrastructuurproject in 2019
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Bedankt!

Contact:
melissa.farasyn@ugent.be

gcnd@ugent.be

Het hier voorgestelde onderzoek werd (en wordt) gefinancierd door het FWO
(navorserskrediet FWO18/KAN/009 aan A. Breitbarth en postdoctoraal mandaat

FWO 12P7919N aan M. Farasyn).
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