
 

Dialect van Sprang-Capelle 

 

Een aantal kenmerken gelden voor bekaant (bijna) alle dialecten in 

midden-nederland. 

 

- De a wordt een langgerekte aaa: kaast, vekaansie, eow èège 

waase, aacht (8) 

- De o verandert in veel woorden in een u (durp, vurk, urgel, 

schuppen) 

- De oe wordt vaak een uu (gruun, muu, bruur) 

 

Ten zuiden van Gurrecum, beneden de grote rivieren geldt: 

 

- Verkleinwoorden krijgen –ke (dingeske, jongeske, bakske, huske) 

- De a in ‘dat’ en ‘wat’ wordt: dè, wè. Bijv ook in slèk. 

- Gebruik van gij in plaats van jij of u (Wil-de-gij gaauw opschieten?) 

- Vervoeging van het werkwoord ‘zijn’ is anders (zie tabel 1) 

 

Tabel 1. Gebruik van het werkwoord ‘zijn’ 

 

Tegenwoordige tijd  Verleden tijd 

Ik ben Ik zij  Ik was Ik waar 

Jij bent Gij zijt / zèèt 

(uitspraak van èè, zie 

tabel 2) 

 Jij was Gij waart 

Hij is Hij ies  Hij was Hij was 

Wij zijn Wij zèèn  Wij waren Wij waren 

Jullie zijn Gullie zèèt  Jullie waren Gullie waart 

Zij zijn Hullie zèèn  Zij waren Hullie waren 

 

 



Schrijfwijze 

Het is best lastig om aan te geven hoe je een woord uitspreekt. Er zijn 

klanken in dialecten waar geen gewone nederlandse schrijfwijze voor is. 

Dus moet je zelf tekens bedenken. Ik gebruik in navolging van diverse 

dialectgroepen rond Gorinchem, de volgende schrijfwijzen: ao, ôô, êû, êê 

en èè. In tabel 2 staat hoe je ze uitspreekt. 

 

 

Tabel 2. Overzicht van enkele schrijfwijzen. 

 

Schrijfwijze Uitgesproken als: Voorbeelden: 

ao platte aa paol, haos 

ôô de oo in oor  vôgel, gestôlen 

êû de eu in deur hêûs, bêûten 

êê de ee in eer  nêêgen 

èè  de ai in militair  klèèn, lèèrs, dèèk 

 

Ander uitspraken worden geschreven zoals ze gezegd worden: sloewt (= 

sloot) of  biejn (=been) of durp (=dorp) of vekaansie (=vakantie) 

 

 

 

Klankveranderingen 

In dialecten tref je het verschijnsel aan dat klinkers veranderen in andere 

klinkers. 

Ik zet een aantal klankveranderingen op een rij: 

 

De oo 

 

- De oo wordt een oew 

Sloot is sloewt en hoog is hoewg. Dat gebeurt in Sprang-Capelle 

met bijna alle woorden met een oo-klank. 



- Niet als de oo gevolgd wordt door r. Een oor blijft een oor. Een boor 

blijft een boor. Trouwens ‘voor’ en ‘door’ veranderen wél: veur en 

deur. En soms krijg je een ôô, zoals in vôgel. 

 

De ee wordt èè of êê of iej 

 

- Een aantal woorden met een ee-klank wordt in Sprang-Capelle 

uitgesproken als êê. Dat klinkt als de ‘ee’ in eer (zie tabel 2). Dit 

gebeurt bijv in nêêgen (9). 

- De ee kan ook een èè-klank krijgen.  

Bèèr, vèègen, gèèl (geel), rèègen. (Spreek uit als de ‘ai’ in airco; zie 

tabel 2). 

- Maar de meeste woorden met een ee krijgen in Sprang-Capelle een 

iej-klank!! 

Biejn, Viejn, iejn (1), tiejkenen, schriejwe (huilen) 

 

De eu en ui 

 

- De eu wordt uitgesproken als êû, alsof er een ‘r’ achterstaat. De eu 

in veul klinkt dus hetzelfde als de eu in kleur (uitspraak êû, zie tabel 

2). Andere voorbeelden: Ketshêûvel, stêûn, drêûn. 

- De ui wordt ook ongeveer zo uitgesproken als êû : hêûs, dêût in ’t 

zakske, mêûze,  

 

De ei 

 

De ei-klank wordt een aaai (langgerekt) óf een èè 

 

- Woorden waar de ei een aai  wordt: waai, in Maai legge alle vôgels 

een aaai. 

- Woorden waar de ei een èè wordt: klèène mèèd (kleine meid), 

zèèkerd 



 

De ij 

 

Heel typisch voor de dialecten ten zuiden van de Bergsche Maas, en 

dus uniek binnen de variatie van dialecten op de Gomarus, is dat de 

lange ij óók verandert! De lange ij blijft gewoon ij in alle dialecten 

rond Gorinchem. In Sprang-Capelle klinken de meeste ij-klanken als 

èè (dat klinkt als ai in airco; zie tabel 2). 

- Voorbeelden: dèèk, vèèf (5), kèèken, wie schrèèft die blèèft, op 

tèèd 

 

De aa 

 

- Meestal een ‘platte’ ao: paol, braoien (braden), zwaor 

- De aa wordt soms èè: lèèrs, kèèrs, Mèèrt, mêûlenèèr (molenaar)  

 

 

Tabel 3. Overzicht Klankveranderingen 

 

NL. Spr-Capelle Voorbeelden 

aa ao Paol 

aa èè Lèèrs, wèèrd 

oo oew Schoewl, Loewn, oewst, noewdig 

ee iej biejn, hiejl, tiejkenen 

ee èè gemèèn, pèèr, bèèr, vèègen 

ee êê nêêgen 

ee êû vêûl, dêûze 

eu êû stêûnen, Ketshêûvel 

ui êû hêûs, bêûten 

ei aai Haaistraot, waai 

ei èè van èèges (vanzelf), klèèn 



ij èè  (!!!!) dèèk, blèèven, schrèèven, op tèèd, 

buttèds 

 

 

 

 

 

Typisch Sprang-Capelle 

 

De meeste klankveranderingen (zie tabel 3) gelden ook voor andere 

dialecten rond en vooral ten zuiden van Gorinchem. 

Klein is bijvoorbeeld daar overal klèèn. En een kip legt overal een aai. 

Als ik let op de dialecten van leerlingen op de Gomarus, dan valt Sprang-

Capelle op: de oew-klank, de iej-klank en het veelvuldig gebruik van èè.  

Bijzonder: óók worden met een ij veranderen in èè! 

 

De èè-klank 

 

De èè-klank komt opvallend veel voor in Sprang-Capelle. De èè kan 

afkomstig zijn van ee, van ij, van ei of van aa. 

Bekijk de volgende zin, daar kôôme ze alle 4 vur: 

 

Vèèf Mèèrt rèègende het mar wèènig. 

(Vijf Maart regende het maar weinig). 

 

 

 

Tabel 4. Dialect van Sprang-Capelle vergeleken met andere dialecten 

 

 

Standaard-

Nederlands 

Andere dialecten rond 

Gorinchem 

Sprang-Capelle 



Kind keind kend 

Winter weinter wenter 

Sloot slôôt sloewt 

Doos dôôs doews 

Doosje dôôsje / dôôsie doske 

Zoon zôôn zêûn 

Veel veul vêûl 

Been bêên biejn 

Huis huis / hois hêûs 

Mens mins miejs  

Dijk dijk / daik dèèk 

Tijd tijd / taid tèèd 

Wat is dat? wa ’s da? wè ’s dè? 

 

 

 

 


