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Over de spelling 

De drie RND-zinnetjes zijn omgezet in de Veldeke-spelling. Deze 
spelling bestaat al zolang het tijdschrift Veldeke en de vereniging 
Veldeke bestaan, intussen al 70 jaar. In 1983 zijn de regels van deze 
spelling in een boekwerkje vastgelegd* en in het kort nog eens bij 
elkaar gezet in 1995**. 
De Veldeke-spelling is van dien aard dat dialectteksten hierin geschre
ven goed leesbaar zijn en voor een breed publiek toegankelijk. In de 
praktijk voldoet ze goed, maar er zitten enkele hiaten in, die eigenlijk 
opgevuld zouden moeten worden. Met name is het niet mogelijk om 
aan te geven of een ie, uu of oe lang of kort wordt uitgesproken. 
De e van det is de open, kort uitgesproken e-klank zoals men die hoort 
in de Nederlandse woorden pet, hek. In de Veldeke-spelling kan de e 
ook staan voor de toonloze klank zoals men die hoort in de 
Nederlandse woorden de, 's, 'n. In de RND-zinnen vindt men die e 
bijvoorbeeld terug in braomele, plukke, gegange. De è van dèt, ben, 
met, mèngelke spreekt men kort uit zoals de ai in het Franse mais 
"maar". De uitspraak van de è is geslotener dan de e van het 
Nederlandse pet, hek maar opener dan de i in pit, wit. De ae in naet, 
maechje, laejer is de lang uitgesproken è. In het Nederlands hoort men 
deze ae-klank in bijvoorbeeld sanitair. De aè van maèntje is de e van 
pet, hek maar dan lang uitgesproken. De o van bos, do, no is de open 
kort uitgesproken o-klank zoals men die hoort in de Nederlandse 
woorden hok, stok. De ó van bós, brómbaere, is de meer gesloten 
kort uitgesproken o-klank zoals men die hoort in de Nederlandse 
woorden hotel, konijn. De ao in mitgegaon, braomele, nao is de lang 
uitgesproken o-klank. Men hoort die in de Nederlandse woorden rose, 
zóne. De aö in aör is de ö van het Duitse Köln maar dan lang 
uitgesproken. 
Het accent circumflex (A) in gegaön, bin, pleüke geeft aan dat de ao, i, 
eu sleeptonig worden uitgesproken. De sleeptoon is gerekt en kent 
twee accenttoppen. Deze toon geeft aan het Limburgs dialect het 
specifieke, zangerige karakter. 
De ë in meeëtje, vroeë, neeët is een e-achtige naslag. Deze klank klinkt 
ongeveer als de toonloze e. 
Kenmerkend voor het Vaalser dialect zijn vormen als mitjejange en 
jejange. In dit dialect gebruikt men een j voor een g. 

126 



De overige, niet bij deze aanwijzigingen behandelde, klanken klinken 
hetzelfde als in het Nederlands. 

J. Notten, Aanwijzigingen voor de spelling van de Limburgse 
dialekten, uitg. Veldeke 1983. 
H. Crompvoets, De Veldeke-spelling in een notedop. In: 
Veldeke 1995-5, blz. 131-133. 

• RND zin 82: Haar dochtertje is met een korfje naar 't bos gegaan om 
braambeziën te plukken. 

Venray rncuja is mida mê :rjtja na dam bus x9<P :n A m buu.mbe.'Ra 
ta pUka 
Matsje is mit 'n maêngtsje no d'n bós gegaón um bróm-
baere te plukke. 

Nederweert 0-R meixjs ís meda mae.ntja na-j; bas bRa.mala plAka 
Eur maechje is mèt 'n maèntje nao 't bos braomele pluk
ke. 

Echt at rne-tja vancê'R ís meda kARafka no'da ba§ bRO'malta 
plAka 
't Maetje van aör is mèt 'n kurrefke nao de bos 
braomelte plukke. 

Voerendaal ha'R daxtaRka of mcatja ís me.da megalka na-daR baj 
Xagarja fyaR bRa-mala ta plaka 
Heur duchterke/meeëtje is mèt 'n mèngelke nao d'r busj 
gegange fuuër braomele te plukke. 

Vaals z i da-taRJa ís me.da merjalja najana baj" jajaga faR bRa'mala 
tsa plaka 
Zie deutersje is mèt 'n mèngelsje no junne busj jejange 
fur braomele tse pleüke. 

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

Venray dazan spRO't y*ti H : R 
Do 's 'n sproot uut die lier. 

Nederweert da- izan spRO'du-ti le-iaR 
Dao is 'n sproot oet die laejer. 

Echt da'izan spRO't fandij le'iaR 
Dao 's 'n spraot van diej laejer. 
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Voerendaal do 1 i z a n JpRo*3t f a n d i tadaR 

Dao 's 'n sjprooët van die ludder. 
Vaals do'9 i z a n J p c s fanda le-ijaR 

Dooë is 'n sjpoos van de laejer. 

• RND zin 16: Ik ben blij dat ik met hen niet meegegaan ben. 

Venray ík bra bli dedik mid0R n i z i mitxagom 
Ik bin blie dèt ik mit ur nie zie mitgegaon. 

Nederweert ix ben ble/i dxdix me J h0:R ncj: ben me'igagarp 
Ich bèn bleej det ich mèt heur naet bèn maejgegange. 

Echt ig bAn bli da^dix met b-A.ne'j; of net met hAn bAn met 
X a g a n a 

Ich bun blie det ich mèt hun naet bun mètgegange. 
Voerendaal ix ben blij dadix m e t hAncat me.txagairp b m 

Ich bèn bliej dat ich mèt hun neeët mètgegaange bin. 
Vaals ij" be. VRira dadij" n i t m i t ha 'n m i t jajarja be n 

Iesj bè vroeë dat iesj nit mit heun mitjejange bèn. 
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