
OOST-VLAANDEREN 

J. Van Keymeulen 

Over de spelling 

De spelling die we voor de Oost-Vlaamse plaatsen gebruikt hebben, is 
gebaseerd op de spelling van het Woordenboek van de Vlaamse Dialec
ten* (zie WVD Inleiding: blz. 39-41). We hebben deze spelling echter 
aangepast, om volgende redenen. 

In de eerste plaats is het zo dat een spelling die de dialectklanken zo 
getrouw mogelijk weergeeft, erg moeilijk te lezen is. Leesbaarheid 
heeft te maken met een aantal principes die ook vigeren in de A . N . -
spelling, de spelling die voor elke lezer hoe dan ook het referentiekader 
vormt. Daarom hebben we onze spelling dicht bij de A.N.-spelling 
laten aanleunen. In de tweede plaats is het mogelijk in een inleiding op 
een spelling de regelmatige klankverschijnselen te beschrijven en daar 
uit te leggen wat de klankwaarde is van de gebruikte letters. In Eeklo 
staan de letters -kk- als in mikken voor een glottisslag; de r in Gent 
wordt gebrouwd (de zgn. Franse r) enz. 

We hebben in onze spelling het principe van de gelijkvormigheid in
gevoerd. Dat betekent dat de woorden apart worden geschreven (be
halve de enclitische vormen) en zoveel mogelijk op dezelfde manier 
worden gespeld (dus niet uitie in Geraardsbergen maar wel uit die). 
Assimilaties, vooral die over de woordgrens heen, worden dus niet 
verantwoord, evenmin als de verstemlozing op het einde van woorden. 
Ook worden medeklinkers verdubbeld, net zoals in het A .N . , om aan 
te geven dat de voorafgaande klinker kort is als in in b.v. schutter. 

Een dergelijk spellingsysteem houdt in dat men inzicht heeft in de 
fonologische en morfologische structuur van het dialect. In Gent b.v. 
valt de eind-n weg in infinitieven die eindigen op -en, vandaar kunne 
mikke in zin 92, in tegenstelling tot Eeklo kunnen mikken, hoewel daar 
kunne wordt gezegd (de eind-n van kunnen gaat daar op in de begin-m 
van mikken). Bij de verkleinwoorden moet men uitmaken of het suffix 
-ken of -ke is om te weten wanneer de wegval van de eind-n in -ken 
een louter assimilatieverschijnsel is of niet. De spelling is ook (licht) 
etymologiserend. Om de band met de A.N.-spellingbeelden te be
waren, werd de h- behouden hoewel ze in het Oost-Vlaams niet wordt 
uitgesproken. Overigens is het zo dat er bij het ontwerpen van een 
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dialectspelling heel wat ruimte is voor eigen interpretatie omtrent de 
klankverschijnselen die men wil verantwoorden. 

Opm.: de a staat voor een doffe e (als in het lidwoord de) in tweeklan
ken. 

* Zie: Woordenboek van de Vlaamse Dialekten, Inleiding, Gent -
Tongeren 1979, 38-42 

RND zin 82: 

Eeklo 

Haar dochtertje is met een korfje naar 't bos gegaan 
om braambeziën te plukken. 

y ( ar du'xtarkan e's m e a kA'rvakanar dam bu-§ 
bru'mbae/ars xaan trae?an 

Huuar dochterken es mee een kurveken nor den bos 
bröömbèèars gööan trekken. 

Beveren or doxtarkan of masskan ís meja kArafkanor dam bos 
brumbeza gan tre.kan 
Heur dochterken/mesken is mee een kurrefken nor den 
bos brombezen gon trekken. 

Gent 0.r kla-n aes mejan. kA'rvaka nar Jbu'z bru'mbe/iza gain 
trae'ka 
Heur klaan es mee een kurveke nor 't bos broömbezen 
gööan trekke. 

Ronse ir da*xtarki es me/ja pundarki nar dm ba's x u . m 

bri'ambe/zis [xu.'n] tre'kn 
Heur dochterkie es mee een poönderkie nor den bos 
goen brieambezies (goen) trekken. 

Geraardsbergen e r maskan es me a kerfkanar dam bas xu. rambünzn 
traskn 
Heer masken es mee een kerfken nor den bos goen 
rambanzen trekken. 

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

Eeklo tar e*az a spA-rt At i li:ara 

Ter es een spurte uit die lieare. 

136 



Beveren dor ís no spA.rt fan di li:or 
Dor is ne spurt van die liear. 

Gent dor as-z ö spA-rto van di li/ro 
Der es een spurte van die liere. 

Ronse tor e-z on sporto van di/ li-ro 
Ter es een spotte van die liere. 

Geraardsbergen dor ezn sport A 'ti li-oro of a/ti li-oro 

Der es een sport uit die lies ra / aat die lieara. 

• RND zin 92: Een schutter moet goed kunnen mikken. 

Eeklo no sxA'tor mu* xu' keno mio?on 
Ne schutter moe goe kunnen mikken. 

Beveren no s%Ator mut yu' kono mi:rn 
Ne schutter moet goe kunnen mieren. 

Gent no sxA'toro mu. xu' k0-no mrko 
Ne schuttere moe goe kunne mikke. 

Ronse na sxAtor m o ; x°. k0 .no Urjkon 
Ne schutter moe goe kunnen lunken. 

Geraardsbergen no skAtor mu xu kAno mikon 
Ne skutter moe goe kunnen mikken. 
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