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P.H. Vos, Spellingsvoorstel i.v.m. dialectdictees in de provincie 
Noord-Brabant, 1995 (verkrijgbaar bij het Provinciaal Genootschap in 
's-Hertogenbosch). 
Het voorstel is bedoeld om wat eenheid te brengen in de spelling van 
het Noord-Brabants, het maakt de gebruiker bewust van de keuzes die 
men moet maken, maar laat de vrijheid om die keuzes te maken (b.v.: 
noteert men precies wat men hoort of globaliseert men een beetje zoals 
bij de ABN-spelling om het woordbeeld duidelijker te houden: dus 
b.v. geen assimilaties en geen p, t, ch aan het eind van een woord 
i.p.v. b, d, g etc. 
Hier volgt een verkorte weergave van het optekensysteem. Eerst de 
klinkers, links de korte en rechts de lange. Daarachter de voorbeelden 
in Nederlands, vreemde talen of soms dialect. 
ie en ie. Zoals in Piet en pier. 
i en ee Zoals in gekir en keer. 
i Als de i wat anders klinkt: fist = feest. 
é en éé Als in stem en sanitair (Nederlandse uitspraak). 

ae Als de klank anders is als ee, éé of èè of a-achtig. 
è en èè Als in pet en Fr. air (lucht). 
uu en uu. Als in minuut en schuur. 
u en eu Als in put en deur. 
ü Als de klinker anders is dan u en ö. 
ö en èü Als in löss en freule. 
oe en oe. Als in boek en boer. 
o en oo Als in hond en hoor. 
o en oo Als de klank anders is dan o/oo en ö/ao. 
ö en ao Als in sok en controle. 
aenaa Als in bad en Eng. ask (vragen). 
den ad Als in badje en zaak. 
e Onbeklemtoonde u-achtige klank zoals in de en me 
Wordt soms ook wel met een apostrof aangegeven: d'n, 't, 'ne, 'n. 
Een lange klank wordt hier dus aangegeven door de letter voor de korte 
twee maal te noteren (éé, ad) of door een punt te plaatsen: ie., uu., oe. 
In open lettergreep spellen we hier de lange klinkers met twee letters. 
Een naslag of tweetoppigheid wordt bij de lange klanken weergegeven 
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door een A op de tweede letter (b.v.: dreûg = droog). Als men niet 
zeker is van de uitspraak (b.v.: béd of bèdl), kan men de accenten 
weglaten (bed). Een dalende of stijgende tweeklank wordt aangegeven 
door een korte of lange klank (al dan niet met naslag) te laten volgen 
c.q te laten voorafgaan door een j of w (hdws, haojs = huis; bjist = 
beest). Om misverstanden te voorkomen schrijve men i-j/ee-j, eu-j, oo-
w (streepje ertussen). Als men de ee, eu of oo van beek, beuk of boom 
bedoelt, schrijve men beejk, beujk en boowm. Eventueel kan ook de 
ABN-spelling van tweeklanken gebruikt worden: ei/ij, ou/au. Een 
neusklank (nasalering) wordt aangegeven met - boven ieder letterteken 
(höönd is hond). 
Medeklinkers: meestal zoals in het Nederlands. Om het woordbeeld 
duidelijker te houden kiezen we er hier voor b, d, g op het eind van een 
woord (of deel van een samenstelling) niet als p, t. ch te spellen, al 
klinken ze zo. De G stelt een stemhebbende k voor: Fr. garçon, baG-
boord (bakboord). Verder: 
t, d, s, z, l, n zijn zogenaamde "weke dentalen" (vgl. Duitse Mann, 
Wasser). 
sr, zr, rs ofrz is de "sibilantische" of "suizende r". 
ng in bang, n-g in on-gans. 
nk als men ngk hoort (bank); n-k als men n + k hoort (tun-ke = 
tonnetje). 
Helemaal correct zijn de Noord-Brabantse RND-zinnetjes overigens 
niet. Daarom volgt hier een lijstje met de juiste verklanking van het 
woord in het betreffende dialect. De nummers verwijzen naar de num
mers in de zinnen: 1. nor; 2. gegaon; 3. brèmbisseme; 4. mi; 5. 
mèèndje; 6. no; 7. gegon; 8. -bïzzeme; 9. laer; 10. moet waarschijnlijk 
wörre zijn; 11. moet as of aas zijn; 12. moet waarschijnlijk -voogel 
zijn. 

• RND zin 82: Haar dochtertje ging met een korfje naar 't bos om 
braambezies/braambeziën te plukken. 

Teteringen dar duxtartja ís mejjat kcerfka na:dbus brembezis go:n 
p U k a 
D'r dochtertje is meej 't körfke nao 't bos brémbeezies 
gaon plukke. 

Roosendaal dar meskan is me-jtkArafkanaij; basxagu-n um brëimbczis ta 
p U k a 
D'r mésken ies meej 't kurfke nao 't bos gegoon om 
bréembeezies te plukke. 
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Tilburg dar maeska ís me'ijarj kcerafka nurdbus x 9 9 u : n u r n 

brembezama ta pUka 
D'r mèske is meej 'n körfke nor (1) 't bos gegoon (2) 
om brémbizzeme (3) te plukke. 

Haps oer de.rka ís m^memtJa n a 3 d busxaga 3n Am bru.mbe/ 3 ra ta 
plA.ka 
Ör dérke is mi 'n méentsje nö 't bos gegon um brom-
béêre te plukke. 

Gemert h&t dArska ismi ama-ntja nat bas x 3 9 o n Ambrembizirja ta 
p U k a 
Heur durske is mi (4) 'n maandje (5) nö (6) 't bos 
gegön (7) um brémbizzinge (8) te plukke. 

Veldhoven darmasska ismi amentja na da mcrstxagan Am brembe , 1zis ta 
ploeka 
D'r mèske is mi 'n méndje nö de maast gegön um 
brémbééjzies te plökke. 

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

Teteringen da:r izan spurt van di li/.r 
Daor is 'n sport van die lie.r (9). 

Roosendaal dAz na spart os'ti li:ar 
D' us 'ne sport èüt die liê.r. 

Tilburg dar izana spartceta le.:r 
D'r is 'ne sport öt de leer. 

Haps danzana sproet fandi l i , 3 r 
Dor is 'ne spreüt van die liê.r. 

Gemert da'r izanaspr0 , 3t a ,itile , 1r 
Daor is 'ne spreüt aojt die lééjr. 

Veldhoven danzanspra-ut cetile-3r 
D'r is 'n spraowt öt die leer. 

• RND zin 1: Als de kippen een sperwer zien, zijn ze bang. 

Teteringen az da kipa na sperwar zin zen za barj 
As de kieppe 'ne sperwer zien, zén ze bang. 

Roosendaal az da tita na kla-mpar zi 'n dan ze'n za barj 
As de tiette 'ne kläämper zie.n, dan zéén ze bang. 
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Tilburg az da kipa na zcrntfcvgal zin dan uura za ban. 
As de kieppe ne zaandvoogel zien, dan worre (10) ze 
bang. 

Haps azda he na e na sperwar zin da zin za ban 
As de hénne énne sperwer zien, da zien ze bang. 

Gemert crsta hena anaspaerwar zin hebazasknk 
Aas (11) de hénne 'ne sperwer zien, hébbe ze skrik. 

Veldhoven a stahena na klampart of klampfogal zi:n zenzaba, rj 
As de hénne 'ne klamperd/klampvoggel (12) zie.n, zén 
ze bang. 
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