
 

Colloquium 

<spelling> in 

ontwikkeling 
 

vrijdag 13 december 2019 
KANTL – Koningstraat 18, 9000 Gent 

 

Thema 

Spelling vormt de laatste jaren steeds vaker een thema in de historische taalkunde, waarbij 

zowel de spontane ontwikkeling van spellinggewoontes als de gestuurde normering ervan 

interessante perspectieven op taal en maatschappij biedt. Taal en Tongval, de Koninklijke 

Academie voor Nederlandse Taal en Letteren, het Pirenne Instituut en ΔiaLing brengen 

taalkundigen en historici samen voor een interdisciplinair colloquium waarin historische 

tendensen en ontwikkelingen in spelling, voornamelijk maar niet uitsluitend in het Nederlands, 

het thema vormen. Daarbij wordt zowel naar de ontwikkelingen voor als die sinds de opkomst 

van standaardtaal gekeken, van de middeleeuwen tot en met de negentiende eeuw. 

Tijdens het colloquium wordt ook een nieuw standaardwerk over 

Middelnederlandse klankleer (en spelling), uitgegeven bij de KANTL, 

voorgesteld aan het publiek: de Klankatlas van het veertiende-eeuwse 

Middelnederlands. Het dialectvocalisme in de spelling van lokale oorkonden (De 

Wulf 2019, https://lup.be/collections/ro_comingsoon/products/127475). 

De bijeenkomst wordt dankzij de financiële ondersteuning van de volgende partners mogelijk 

gemaakt:  

- Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren 

- Henri Pirenne Instituut voor middeleeuwse studies (UGent) 

- ΔiaLing / Diatopic and Diachronic Linguistics (UGent) 

- Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (UGent) 

- Fachbereich Niederlandistik (UZH) 

 

Aanmelding 

Potentiële sprekers kunnen zich nog aanmelden (zie Call for Papers verderop). Ook wie in het 

publiek aanwezig wil zijn, wordt verzocht zich aan te melden, en wel voor 15 november 2019. 

Dit kan per e-mail bij secretariaat@kantl.be of per telefoon op (+32) (0)9 265 93 40. 

  

https://lup.be/collections/ro_comingsoon/products/127475
mailto:secretariaat@kantl.be


 

Programma 

09:15-09:45 Ontvangst met koffie 
 

09:45-10:00 Gunther De Vogelaer, Chris De Wulf & Ulrike Vogl 
Verwelkoming 
 

10:00-10:40 Ann Marynissen 
De taal van Gheraert Leeu, drukker in Gouda en Antwerpen 
 

10:40-11:20 Margit Rem & Nicoline van der Sijs 
Hoe oud is het gelijkvormigheidsprincipe? 
 

11:20-12:00 Eline Lismont, Iris Van de Voorde, Gijsbert Rutten & Rik Vosters  
Spelling: normen, gebruik en standaardisatie (16de tot 19de eeuw) 
 

12:00-14:00 Lunch 
 

14:00-14:40 Jessica Nowak 
Sentence-internal capitalisation in Dutch 
 

14:40-15:20 Open call sessie 1 
 

15:20-15:50 Koffiepauze 
 

15:50-16:30 Open call sessie 2 
 

16:30-17:10 Marco Condorelli  
Multidimensionality in spelling standardisation: evidence from sixteenth and 
seventeenth-century English 
 

17:10 Gunther De Vogelaer, Chris De Wulf & Ulrike Vogl 
Afsluitende woorden, boekvoorstelling, receptie 

 

De voertalen zijn Nederlands, Engels en Duits. We verwelkomen, behalve geïnteresseerden 

in het publiek, ook graag bijkomende sprekers. Naast ervaren wetenschappers willen we 

hiermee nadrukkelijk ook prille onderzoekers bereiken. Zie daarvoor onze Call for Papers. 

 

Call for Papers 

Alle onderzoekers die zich op een of andere manier met historische grafematiek, 

schrijftaalnormering of de geschiedenis van de verschriftelijking bezighouden, zij het binnen 

de filologie, geschiedkunde of andere disciplines, worden aangemoedigd zich te melden om 

een lezing van 30 minuten te geven tijdens een van de Open call sessies. Stuur een abstract 

van maximaal 2000 tekens (inclusief spaties en leestekens) als PDF-document naar 

chris.dewulf@ds.uzh.ch. De deadline hiervoor is 31 oktober 2019. Tegen 15 november 

worden de inzenders ervan op de hoogte gebracht of hun abstract is aanvaard.  

Een artikel gebaseerd op de bijdrage aan het colloquium kan, na uitgebreide peer review, ook 

in aanmerking komen voor publicatie in het aan dit thema gewijde nummer van Taal en 

Tongval. 

mailto:chris.dewulf@ds.uzh.ch


 

Abstracts vast programma 

 

Marco Condorelli (University of Central Lancashire) 
 
Multidimensionality in spelling standardisation: evidence from sixteenth and seventeenth-
century English 
 
Spelling standardisation in English has often been interpreted as a gradual, linear and monolithic 
process of regularisation from old and haphazard to modern and regular, “a single-minded march” 
towards Standard English (Lass 1976: xi). As I have recently argued elsewhere (Condorelli forthcoming), 
however, spelling rarely morphed consistently and lineally from one historical stage to a final, 
„standardised‟ form, but rather it followed a complex framework of internal regularities. My paper argues 
for a multidimensional history of spelling standardisation, one where core units of the spelling structure 
follow individual histories of development. As part of my discussion, I will provide evidence from a 
number of interesting test cases like the distribution of word-medial <y> and <i> and the alternation of 
word-initial <u> and <v> in sixteenth and seventeenthcentury English (cf. Rutkowska 2013: 117–30, 
2016: 168, 170). The evidence provided from the diachronic development of individual graphemes 
apparently describes spelling standardisation as one with little, if any, overall organisation. However, my 
discussion aims to challenge the understanding of spelling standardisation as a random, haphazard 
process, and proposes a number of parameters which describe standardisation as a mechanism 
regulated by predictable, overarching principles. 

 

References 

Condorelli, Marco. forthcoming. Towards a relativity of spelling change. In Marco Condorelli (ed.). in 
print. Advances in Historical Orthography, c. 1500–1800. Cambridge University Press. 

Lass, Roger. 1976. English Phonology and Phonological Theory. Cambridge: Cambridge University 
Press. 

Rutkowska, Hanna. 2013. Orthographic Systems in Thirteen Editions of the Kalender of Shepherdes 
(1506–1656) – Polish studies in English language and literature. Frankfurt am Main: Peter Lang. 

Rutkowska, Hanna. 2016. Orthographic regularization in Early Modern English printed books: 
Grapheme distribution and vowel length indication. In Cinzia Russi (ed.), Current Trends in Historical 
Sociolinguistics. Warsaw; Berlin: De Gruyter, pp. 165–193.  



 

Eline Lismont (Vrije Universiteit Brussel) 
Iris Van de Voorde (Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Leiden & FWO Vlaanderen) 
Gijsbert Rutten (Universiteit Leiden) 
Rik Vosters (Vrije Universiteit Brussel) 
 
Spelling: normen, gebruik en standaardisatie (16de tot 19de eeuw) 
 
In deze bijdrage geven we een overzicht van normen en gebruik van enkele relevante spellingvariabelen 
binnen de standaardisatiegeschiedenis van het Nederlands. We concentreren ons op kenmerken zoals 
de spelling van lange A in gesloten syllaben en de werkwoordsuitgangen van d-stammen, die in de 
metalinguïstische discussies over spelling vaak een centrale positie innamen. Voortbouwend op eerder 
werk (Vosters et al. 2010; Vosters & Rutten 2015; Rutten 2011; Rutten et al. 2014, Rutten & Vosters 
2016) beschrijven we eerst kort de evolutie van taalnormen en metalinguïstische commentaren 
betreffende deze kenmerken, om vervolgens over te gaan tot een analyse van het eigenlijke taalgebruik. 
Hiervoor maken we gebruik van het nieuwe Corpus Historisch Nederlands, dat momenteel in 
samenwerking tussen de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Leiden wordt ontwikkeld. We 
bespreken de opkomst en verspreiding van nieuwe spellingvarianten van de zestiende tot de 
negentiende eeuw, in drie verschillende tekstsoorten (ambtelijk, egodocumenten, publieke pamfletten) 
en met een bijzondere focus op regionale distributie. Op basis hiervan trachten we te achterhalen of 
dergelijke taalnormen zich vanuit de centrale regio’s verspreidden naar eerder perifere gebieden, en 
wegen we onze resultaten af tegen het klassieke standaardisatieverhaal van het Nederlands in het 
Vroeg- en Laatnieuwnederlands.  
 

Aangehaalde werken 

Vosters, R., Rutten, G., & Van der Wal, M. (2010). Mythes op de pijnbank. Naar een herwaardering van 
de taalsituatie in de Nederlanden in de achttiende en negentiende eeuw. Verslagen en Mededelingen 
van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 120(1), 93–112. 

Vosters, R., & Rutten, G. (2015). Three Southern shibboleths. Spelling features as conflicting identity 
markers in the Low Countries. Written Language & Literacy, 18(2), 260–274. [Special issue: The 
historical sociolinguistics of spelling, ed. L. Villa & R. Vosters]. 

Rutten, G. m.m.v. Vosters, R. (2011). Een nieuwe Nederduitse spraakkunst. Taalnormen en 
schrijfpraktijken in de Zuidelijke Nederlanden in de achttiende eeuw. Brussel: VUB-Press. 

Rutten, G., Vosters, R., & Vandenbussche, W. (Eds.). (2014). Norms and usage in language history, 
1600-1900. A historical-sociolinguistic and comparative perspective. Amsterdam: Benjamins. 

Rutten, G., & Vosters, R. (2016). Prescriptivism between the devil and the deep blue sea: Competing 
language norms in the Southern Low Countries (1815−1830). In I. Tieken-Boon van Ostade & C. Percy 
(Eds.), Prescription and tradition in language. Establishing standards across time and space (pp. 137–
151). Bristol / Buffalo: Multilingual matters. 

  



 

Ann Marynissen (Universität zu Köln) 

 
De taal van Gheraert Leeu, drukker in Gouda en Antwerpen 
 
Volgens de gangbare opvatting heeft het Standaardnederlands zich aan het einde van de 16de en het 
begin van de 17de eeuw geleidelijk ontwikkeld uit het Hollandse dialect van de stedelijke elite, 
aangevuld met zuidelijke elementen uit de taal van de talrijke migranten die na de val van Antwerpen in 
1585 hun heil in het Noorden hadden gezocht.  Hoewel er al in de 16de eeuw pogingen tot  
standaardisering in de zuidelijke Nederlanden zijn geweest, zouden deze niet succesvol zijn geweest. 
Uit lopend onderzoek van de schrijftaal in incunabelen en postincunabelen in een Keuls DFG-project 
blijkt echter dat al in het begin van de 16de eeuw de Laatmiddelnederlandse dialectkenmerken in 
gedrukte boeken systematisch werden vervangen door supra-regionale, Vroegnieuwnederlandse 
varianten.  
 
In deze lezing wordt verslag gedaan van een corpusonderzoek naar de schrijftaal van de 
vooraanstaande Hollandse drukker Gheraert Leeu. Leeu begon zijn carrière in Gouda, waar hij van 
1477 tot 1484 als drukker en uitgever actief was. In 1484 verhuisde hij van Gouda naar Antwerpen, 
waar hij zijn drukkersactiviteit voortzette tot aan zijn dood in 1492. 
Aan de hand van een analyse van de taalvariatie in een selectie uit Gheraert Leeus volkstalig werk, 
gedrukt in Gouda resp. in Antwerpen, zoeken we een antwoord op deze vragen:  

• In welke mate is de taal in de boeken die in de eerste decennia na de introductie van de 
boekdrukkunst in de Nederlanden van Leeus drukpers rolden, dialectisch gekleurd?  

• Welke Laatmiddelnederlandse dialectkenmerken uit welke dialectregio's worden aangetroffen?  

• Welke invloed had Leeus verhuis van Gouda naar Antwerpen in 1484 op zijn taal? 
Algemeen: in welke mate heeft de uitvinding van de boekdrukkunst, één van de belangrijkste 
technologische innovaties ooit,  het standaardiseringsproces van het Nederlands begunstigd?  
 
Literatuur 
 
Goudriaan, Koen et al. (red.) (1993). Een drukker zoekt publiek. Gheraert Leeu te Gouda 1477-1484. 
Delft: Eburon. 
 
Pleij, Herman (2010).  Printing as a long-term Revolution. In: Wijsman Hanno (ed.). Books in Transition 
at the Time of Philip the Fair: Manuscripts and Printed Books in the Late Fifteenth and Early Sixteenth 
Century Low Countries. Turnhout: Brepols Publishers, 287-307.  



 

Jessica Nowak (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) 
 
Sentence-internal capitalisation in Dutch  
 
Though sentence-internal capitalisation of nouns is – unlike in German – no hallmark of Modern Dutch 
orthography at all, initial studies on Early Modern Dutch writing practice have affirmed Maas’ (1996, 
2007) claim that Dutch once exhibited at least a moderate tendency to uppercase nouns in sentence-
internal position (cf. Nowak 2019 & in press): Since both studies were restricted on a corpus of bible 
prints (1450-1800), it remains an open question whether the capitalisation practice was restricted to this 
text type only. Therefore, the present talk aims at analysing the use of majuscules in other texts types 
to gain a more conclusive picture on the overall phenomenon (e.g., travel reports such as the 
Verwaerloosde Formosa printed 1675 but also Dutch letters from the 17th to 19th centuries accessible 
via the research programme Brieven als Buit/Letters as loot). In this context, the question will be 
addressed whether and to what extent the use of sentence-internal uppercase letters in Dutch was 
mainly influenced by the German capitalisation practice as suggested by Maas (1996, 2007) and 
Molewijk (1992, 106).  
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Margit Rem (Radboud Universiteit Nijmegen) 
Nicoline van der Sijs (Radboud Universiteit Nijmegen, Meertens Instituut) 
 
Hoe oud is het gelijkvormigheidsprincipe?  
 
Wat betekent het als in de middeleeuwen paard met een d wordt gespeld? Heeft in niet alle dialecten 

auslautverscherping plaatsgevonden, of volgen bepaalde scribenten al vroeg het 

gelijkvormigheidsprincipe? 

 

 


