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Over de spelling 

In Drenthe wordt gespeld volgens de richtlijnen die zijn neergelegd in 
Drentse Spelling. Een handleiding voor de schrijfwijze van de streek
taal. Assen, 1987. Het Woordenboek van de Drentse Dialecten. Assen 
1996, is op enkele uitzonderingen na geschreven volgens de richtlij
nen. In de inleiding op het woordenboek is uitvoerig op de gebruikte 
spelling ingegaan. 

In de geciteerde zinnen komen enkele kenmerken naar voren: 
De uitgang -en wordt voluit geschreven, hoewel de -e- wordt ingeslikt. 
Bij verkleinwoorden komt de uitgang achter het hele substantief 
imaagien). 
Het lidwoord 'het' wordt zoveel mogelijk voluit geschreven, hoewel 
ook 't, net als in het Nederlands is toegestaan. 
De spelling -ae- staat voor de -è(è)- bij woorden die in het Nederlands 
een -a(a)- hebben (maegien - maagd). 

• RND zin 82: Haar dochtertje is met een mandje naar het bos ge
gaan om bramen te plukken. 

Peize h.0:r ur / i ís metn kceirvi n u j bus x u . ' n u m brumals ta 
plukrj 
Heur wichie is met een korfie naor het bos gaon um 
brummels te plukken. 

Roswinkel h.0:r uixtin of uixi ís mitn koe:rfïn nqj bus % ° ' n A m 

brAmals ta pUkrj 
Heur wichtien/wichie is mit een korfien naor het bos 
gaon um brummels te plukken. 

Dwingelo b.0:r maeigin i§ mitn ma:ntin henda busago'na Am brAmals 

ta plukrj 
Heur maegien is mit een maandtien hen de bos 
egaone um brummels te plukken. 
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Sleen hoer uixtin ís mejn mankin hen tbos g5n Am broemals ta 

Heur wichtien is met een maandtien hen het bos gaon 
um brommels te plukken. 

Hollandscheveld ho/a doxtartln 0/0/0 ma :x~m of dat kint yane/r 
i§mejan ma:nfin no't bu§ ago-na Am brAmals ta pUkrj 
Heur dochtertien/heur maagien/dat kind van heur is 
mit een maandtien naor het bos egaone um brummels 
te plukken. 

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

Peize dr isn tre' uda ledr 
Der is een tree oet de ledder. 

Roswinkel dr i§ n tre- to-(u) da ledarut 
Der is een tree too(u) de ledder oet. 

Dwingelo do:r ís n tre-yti ledsr 
Der is een tree uut die ledder. 

Sleen do/r i§n tre: udi ledar 
Daor is een tree oet die ledder. 

Hollandscheveld danzsn tre: vandi ledar 
Der is een tree van die ledder. 

• RND zin 127: De melk spuit uit de uier van de koe. 

Peize da me:lk spceit uty:r van da kou 

De melk spuit oet uur van de kou. 
Roswinkel da melk spoe'it ut x^ar vanda ko-(u) of kou 

De melk spuit oet gidder van de koo(u)/kou. 
Dwingelo da melak spoe'it yt xi:r fanda k o / 

De melk spuit uut het gier van de ko/koe. 
Sleen da melak spoeit ut' jy t:r van da ku: 

De melk spuit oet het juur van de koe. 
Hollandscheveld da melak spoeit yt' gi:a van da k u / 

De melk spuit uut het gier van de koe. 
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