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Ph. Bloemhoff-de Bruijn en A. Hottenhuis 

Over de spelling 

- De Twentse dialecten 
De drie zinnetjes zijn voor wat betreft de dialecten van Hellendoora en 
Denekamp omgezet in de spelling van de Kreenk vuur de Twentse 
Sproak. Deze spelling uit 1981, met een belangrijke spellingwijziging 
in 1996, is een klankspelling. Elk plaatselijk dialect kan zich er even
tueel met de typisch eigen klankvariant in uitdrukken (voor, veur, vuur 
- voorzetsel voor). Voor deze zinnen is het van belang te weten dat ea 
wordt uitgesproken als de ai in Eng. unfair, öa als de oeu in oeuvre; oa 
als de èè in óöh (uitroep); ö als de ö in Köln; plukken klinkt als pluk-
ng; in de schrijfwijze het verschil tussen de o van pot en de o van dom 
niet tot uitdrukking komt. In dochter en spot(te) wordt de o van pot 
gehoord; in bos de o van dom. 

- Het dialect van Deventer 
Het Deventers is geschreven in de spelling die in 1984 is vastgelegd in 
de Handleiding veur 't schrieven in 't dialekt van Deventer en umstre-
ken (een uitgave van de Dialektkringe Salland en Oost-Veluwe). De oa 
in zin 82 klinkt als in het leenwoord rose (is dus dezelfde klank als de 
oa in het Twents). Plukken klinkt als pluk-ng; de -en in Deventers 
geven (zin 22) wordt niet uitgesproken als geem-m maar als geejfn, 
met een ƒ die min of meer stemhebbend is, en een bijna verdwenen 
'stomme e'. De d staat in de Deventer spelling voor de o van dom; de o 
voor de o van pot. 

- Het dialect van Kampen 
Het Kamper dialect is omgezet in de spelling die voor Noordwest-
Overijssel wordt gehanteerd door de IJsselakademie, en die nauw aan
sluit bij de Drentse en Stellingwerfse spelling. 
De a (zin 82) is een klinker die 'tussen a en e inligt', en ongeveer klinkt 
als de a van Engels cat, de ad (zin 22) is de lange tegenhanger ervan. 
De ao (zin 82) klinkt als in het leenwoord rose, en is dus dezelfde 
klank als de oa in het Deventers en Twents. Plukken klinkt als pluk-ng; 
geven als geem-m. Het verschil tussen de o van pot en de o van dom 
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komt in de schrijfwijze niet tot uitdrukking. In dochtertien en spot 
wordt de o van pot gehoord; in bos de o van dom. 

• RND zin 82: Haar dochtertje is met een korfje naar het bos gegaan 
om bosbessen te plukken. 

Hellendoorn e T dcextatin i§ metan ma ntin na-t buzag5.n Am brAmals ta 
plAkrj 

Eur döchtertien is met 'n maantien noar 't bos egoan um 
brummels te plukken. 

Denekamp ejra daxta l§ metan k0,:rfkan no't bus hen g,a:n Am 
brAmals of broemals ta pUkrj 
Eare dochter is met 'n köarfken noar 't bos hengoan um 
brummels te plukken. 

Deventer ha 'R daxtatjan izmetan mantjano't buzaga-n Am bRAmals ta 
plAkrj 
Haar dochtertjen is met 'n mandjen noar 't bos egoan 
um brummels te plukken. 

Kampen ha 'R doxtaRtin ís metan ma ntin no't bu^ago'n Am bRAmals 
ta plAkrj 
Haar dochtertien is met een mántien nao 't bos egaon 
um brummels te plukken. 

• RND zin 83: Er is een sport uit die ladder. 

Hellendoorn d a n § an spata yta ledar 
Der is 'n spotte uut de ledder. 

Denekamp da/.ns. na spot irta leda 

Doar is ne spot oet de ledder. 
Deventer dajRizan spat yti ledaR 

Doar is 'n spot uut die ledder. 
Kampen daRi§an spat fandi ledaR of an tRe: yti ledaR 

Der is een spot van die ledder / een tree uut die ledder. 

110 



• RND zin 22: Ik zal je kraaltjes geven. 

Hellendoorn iksalu kra lsxis ge:rn 
Ik zal oe kralegies geem. 

Denekamp ík sol di- kras-lkas g m . 
Ik zal die krealkes gem. 

Deventer iksalu kre.takas gej/an 
De zal oe krellekes geven. 

Kampen ík zal u kR.a:ltis of kRe.laxis ge:m. 
Ik zal oe kraalties/krellegies geven. 
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