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Slangartiesje
Jan COPPENS

In navolging van onze Giesbaargse 
s-woorden verschenen in ons 
vorig nummer1, signaleerde 
lezer André Heylebosch ons nog 
slangartieslangart sje sje (met nadruk op de
ie) wat hagedis of salamander 
betekent. In het Vlaams 
Dialectenwoordenboek van Claeys 
vonden we een gelijkaardig woord: 
slangeratisj. Het woord is een 
samenstelling van slang en het 
Middelnederlandse egetisse. 
Debrabandere meldt in zijn 
West-Vlaams etymologisch 
woordenboek nog andere 
Middelnederlandse varianten van 
egetisse: egedisse, eggedisse en
aketisse. In het Vroeg Nederlands 
akketissië en volgens Kiliaan 
aketisse, haeghdisse, met andere 
woorden het Geraardsbergse 
slangartieslangart sje sje  betekent letterlijk: 
slanghagedis.
De latere Middelnederlandse vorm 
hagetisse en het Nederlandse 
hagedis zijn te verklaren door  
volksassociatie met haag. De 
diertjes zaten vaak in hagen.

Onlangs kon ik per toeval het 
Offi cieel Telefoonboek 1928 met de 
lijsten bevattende der abonnenten 
van al de netten van het land op de van al de netten van het land op de van al de netten van het land
kop tikken. Dit telefoonboek telt 
meer dan duizend bladzijden en 
bestaat eigenlijk uit drie bundels. 
Bundel I omvat Brabant en Brussel, 
bundel II Antwerpen, West- en 
Oost-Vlaanderen en bundel III Luik, 
Henegouwen, Limburg, Luxemburg 
en Namen.
Ons interesseert vooral bundel 
II waar ook Geraardsbergen in 
voorkomt. Zo werd het nummer 1 
toegekend aan het agentschap van 
de Nationale Bank van België. Het 
hoogste nummer dat we vonden 
is 283, toebehorend aan Vital Van 
Onacker (tabak), wonend op de 
Nieuwe Baan. Naast nummers 
van vooral handelaars uit het 
actuele Geraardsbergen-centrum, 

zijn er ook deze van abonnees uit 
Goeferdinge, Idegem, Zandbergen, 
Overboelare, Schendelbeke, 
Ophasselt, Onkerzele, Nederboelare, 
Deftinge, Hemelveerdegem en 
Everbeek.
Ook in de omgeving van Geraards-
bergen waren er telefoonnetten, zoals 
onder meer in Galmaarden. Deze 
centrale bediende naast Galmaarden, 
Tollembeek, Bever, Oetingen en 
Herne, ook abonnees in Grimminge, 
Moerbeke, Waarbeke, Viane en 
Nieuwenhove.
Vermelden we ook nog het 
telefoonnet van Aat, Burst, 
Edingen, Lessen, Ronse, Moortsele, 
Nederbrakel, Ninove en Zottegem. 
Op het net van Ninove waren 
enkele abonnees uit Zandbergen 
aangesloten, zoals het kasteel van 
Zandbergen met het nummer 267.

Telefoonboek anno 1928
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1  Zie In ‘t Giesbaargs in Gerar- 
   dimontium 194, pp.30-33.


