
In 't Giesbaargs 
Luc VAN SCHOORS 

11kz ij h t nauw z t bijhouden van gezegden en uitdrukkingen die betrekking hebben op de 
1 k md i11 het algemeen en op de gezondheid van de patiënt in het bijzonder heeft wijlen 

d kt r Ja qu Verschaffel tijdens zijn carrière als huisarts een rijke woordenlijst aan woorden en 
uitdrukkin en verzameld, de meeste in onvervalst Giesbaargs. 
H t l ek 011 interessant om de gegevens in hun context te houden, tevens kregen we genoeg 
"mat riaal" in handen om er een speciaal nummer aan te wijden met als titel: 

Den dokteur goeët op visite 

Koorts en griep 

Ik beefdege da man bedde 
doeë erdege. 
Ik lag te zwemmen in ma zwieët. 
Ik ben gieën sjieke toebak weird. 
Ik een kost nie sloëpen van d ' 
ieë ege ongemakken. 
Manne kop sloeët open en toe. 
Ik begost skandoeëlig te zwieëten . 
Ik beefdege gelek een riet. 
Ik lag azü nat as mes C). 
Ik ben gieën skete weird. 
Ik kos ma niet recht haän van de 
zjieëre. 
Ik droeëidege van manne sis. 
Ik kan aut (uuit) de voeten niet. 
' t Es te vele dak man uëgen open 
haän. 
Ik was zü hieët as een kool vier. 
Man bieënen waggelen onder ma 
lauf (tuijf) . 
Ik vüle ma zü ziek as nen hond . 
Ik ben te ziek om te staerven. 
Ik zaktege tuëpen. 

Pijn en smart 

Hier kunde ma duëd daän. 
'tEr skoot metieën iet in man 
zau (Z) . 

k) 

"Manne kop sloeët open en toe. " 

Ik miendjege da' k er oeën was van 
d' ieëwege zjieëre. 
Da kunde on gieëne meensj 
wa usmoeëken. 
Ge zudj op alle hueili gen roepen. 
Ter skieten veurturend skeuten C) 
m. 
'k Zoo nog liever een kindj 
kuëpen. 
Ajes stieënduëd geva llen . 
't Doe ma zjieëre tot in de koeëken 
va ma gat. 
Ajeet hem s tieënd uëd gedronken. 
'k Hè wè twieë oeëkers bloed 
verlor n. 
' t Bloed zji kt g aut man'n neuze. 

A zit in slechte papieren . 
' k H èn een blueine op man leppe, 
en as ' k moe lachen, zoo ' k kunnen 
skrieëven van de zjieëre. 
En met 'n anderen (4) was 'tover. 
' k Hè manne pere gezien, jong. 
Ajee zanne keis geloeëten (5) . 

Zieër manne kop da 'k hein, ' t es 
om de muren van op te luëpen. 
Ajes op zanne kop gevallen en a 
heet een hol (6) in zan huëd. 
Ajen doe nie anders as kermen van 
de zjieëre. 

Zenuwen en gemoedsgesteldheid 

Ik z it ma hier op te fretten. 
Ik w<;1r opgeten deur de zeen 'n. 
' t Es nen echten kwik. 
' t Es ne ko llerieken . 
A skoot in een kolleire. 
lkverskoot ma abuij duëd . 
Ik paäze da ga u paast da ' k te vele 
z it te paäzen. 
Manne maän mokt te vele va 
za1men tetter. 
Ik zit hier al nen halven dag te 
koekeloeren . (in de wachtkamer) 
Man bloed zaktege in man 
bieënen. 
' t Was effenaf in man bieënen 
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7 er skieten veurturend skeu ten in . 

geslegen. 
Ik verskoot ma bekaänst een 
breuke. 

Ongemakken 

'k H èn overaal joksel. 
't Es precies of datter duzend 
mieren over va vel kraupen. 
Ik kan mezelven nie gerieken. 
Da ligt ma hier te steken. 
Ik kreeg het wrieëd kaad /waarm . 
Man' n oeësem skiet in man leen 
C). 
Ik zag skeel van 'n honger. 
De minsjten baargop en ik ben 
tèjen (oeësem) . 
Da speen es een aerfenisse va 
moejerskant. 

(
8

) déraillé: diarree, ook afgang. 
(9) rayon-x: röntgenstralen 
(1°) plakken pakken: röntgenstralen 

Ik bè pertank gieën trunte. 
't Was aämoeël gieën avance. 
Ik bè gieëne rotte stauver weird. 
'k Vüle ma zü moei as nen hond. 
Ik ben oeërdig I Ik war oeërdig. 
Onze klaänen zit mè de groei in de 
bieënen. 
' k Hen ne kaä opgedoeën. 
'tEr es iet in man bieën/rugge/ 
leen enz ... geskoten. 
Ik hè wrieëd zjieëre on manne 
rugge. 
Ik vüle ma zü flaä an ne paut. 

De binnenkant 

Ik bè vies va man augen. 
Man bloed kokt. 
Zan harte ligt in ' t vet. 
Man moeëge marsjeert nie goed. 
Man eten een zakt nie. 
V rüger kost ik eten ge lek as ne 
groeëver. 
Da kieken ligt nog altaud op man 
moeë ge. 
Ost a, want a lutj alles luëpen wa 
ta lupt. 
Ik hè den déraillé (8). 

Ik ben onder de ryon-x (9
) geweest. 

De specialist hee plakken (1°) 
gepakt van man longen. 
Ik zie starrekisj van de zjieëre 
manne kop. 
Ik hè joksel tussen vel en vlieës. 

De buitenkant 

Hieël ma gebientje krokt. 
Man'n neuze lüpt. 
Man uëgen luëpen. 
De wruijf va manne voet es 
gezwollen. 

Plakken loeëten pakken 

Ik hè ne stamp op man skenen 
g'had. 
Ik ben hier nog ne kieër mè man 
voeten. 
Ge moet isj ba manne maän 
kommen, a zit mè de biesjtisj. 
Ik stond der gieëlegans in mannen 
bluëten. 
A liet ma zan bieën zien, ' t was nie 
om mee te lachen. 
' t Er mankeert iet on manne 
knoesjel (11

). 

Varia 

Na doe je ma zjieëre, zelle. 
Ik was mè de klaänen in zan 
vatuurken go wandelen, terbinsjt 
hee manne maän iet gekregen (12

). 

't Es hier wrieëd ambetant. 
Manne maän liet ma zannen tieën 

(11) knoesjel: enkel. Mnl. cnoes(s)el, cnosel (enkelgewricht) . Verkleinwoord van Mnl. cnoes (kraakbeen) . Knoezel beantwoord 
helemaal aan het Oudhoogduits cnuosal, knosal (geslacht) . Bij de Germanen beantwoordden de geledingen van het 
menselijk lichaam aan de verwantschapsgraden. Vgl. evenknie. 

(1 2
) iet krijgen: beroerte 

(13
) kabinet: toilet 

(1 4) karottentrekken: plantrekker, persoon die weinig uitvoert. Fr (19e eeuw) 'tirer une carote 'een voorwendsel bedenken 
om zich ziek te laten verklaren. Vandaar carote trekken ' een voorwendsel bedenken om zich aan een taak te onttrekken, 
de lijn trekken'. Ook carottier; Van Fr. carotte (wortel, peen). 

(15) seskisj: stuipen. Fr. accès d'épilepsie (aanval van epilepsie) . Volksetymologisch vervormd tot excessen. Verkort tot sessen, 
met verkleinwoord sekisj. Aangezien de symptomen van stuipen goed op die van epilepsie lijken, kreeg het woord ook 
de betekenis 'stuipen'. . . 

(1 6) flesuijn (of flesaun) : reumatiek, jicht. Mnl. Jledercijn. Door begripsverwarring <Fr. pleurésie <Middellat. pleuresis. 
Afl. van pleura (zijde) van het lichaam, de ribben. De pl/ fl.-wisseling komt wel meer voor, vb. fleuresfpleuris. 
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"Ik u as mè de klaänen in za vatuurken go wandelen, terbinsjt hee manne maän 
iet gekre en." 

zien, 'ken zau niks, mer paasdege 
ba manaugen : « Awel, merci. » 
Zeven of acht kieëren afgoeën, 
doeër droeëi e 'k ik man hand nie 
veur ' n omrne. 
Manne maän es ver niks goed, toet, 
veur ieën dingen .. . , mor ' t es ' ter 
mee aäl. 
A lüpt mè de duëd op za lauf. 
Ik zit al joeëren met dienen neuze, a 
blauft mer luëpen en ik een kraug er 
mannen oeësem nie deure. 
Menieër den dokteur, ' k hé nie veel 
taud, want ik moe mè man hoeër ba 
de coiffeuse. 
Manne gebuur moet onder ' t mes. 
Wilde ma isj onderzuken, 't es 
wel een oeërdige plekke, mor 
de dokteurs hèn der toch veure 

(1 7
) zjenoeësje: ongemak, Jast 

Çlll) bozze: dikoor 

gestudeerd, hè. 
Zie, da zoo 'k manne grüsjte 
vuijand nie gunnen. 
Ge zoo d'isj ba ma pi~en moeten 
kommen, want a heet ' t vare 
zitten. 
Zet a een bi~en, man vraä zit 
zjust op ' t kabinet (13) g' hèt toch 
een kortierken? 
Van de rnaerend was 'k er bekaan 
oeën, ho manne maän ma nie 
vastgegrabbeld, ik lag op de 
grond. 
A deugt al gieën kanten. 
Ajès gieël za lèven ne 
karottentrekker C4

) geweest. 
De klaänen hee de seskisj15 g'had. 
De klaänen heet in de seskisj 
gelegen. 

C") vloed (met lange oe zoal s in boer): hevige bloeding 
~ kakkenest laats t geboren kind (en daarom wat verwend) 

In 't Giesbaargs 

'k Bè gisteren nie go waerken, 'k 
zat mè den afgank en 't liep zuê! va 
ma lauf. 
Z' es ziek as Z1 het gedruumd heet. 
A rüktege gelek ne ketter (nen 
Turk) en a heet er longkanker on 
overg'haän. 
Z' es gestorven van I t vliegend 
flecuijn 16. 

Z' es gestorven in I t kinjerbedde. 
't Een es gieën echte zjieëre1 't es 
mieër een zjenoeësje (1 7

). 

De klaänen heet de bozze (18). 

Z' hee ne vloed (19) g'had. 
I t Es ne kakkenest (2°). 
Mannen appel es hier va ere 
geskeld. 
Z' es nog zjüst 't vel over de 
bieënen. 
Die ziekte es toch nie betroeëpelek 
(21 ). 
Z' es ont autspelen1 ze zit were mè 
een bankte (22). 

Euverbieën (23) kaä verskrikkelijk 
zjieëre dün . 
As klaän kieërs vruger ambetant 
woeëren, krege ze nen eulekop (24

) 

en v' r de rest van den dag woeëre 
ze kalle (25

). 

Onze klaän' n heet e ge machte (26) 
van ne volwassen maän. 
Ik z it al ne gieëlen taud in ' t 
kriepstru~en (27

) . 

'K en ben nie goe, ' k en zie nie goe, 
' k en huëre nie goe, 'k ben een echt 
krukaloeëm (28

). 

'K zit met de kripie (29). 

fl ) betroeëpelek: besmettelijk. Betrapelijk van het werkwoord bet rapen, betrappen: een ziekte opdoen. Mnl. betrapen, in zijn 
macht krijgen. Vgl. Engelse trap, Oud-Franse trape (va lstrik, va lkuil) . 

A bankte: hormonale warmteopstoot, zo vapeurkisj. 
(Zl) euverbieën: reumatische knobbel 
(24) eulekop: verdovend ka lmeermiddel op basis van papaver. 
(2S) kaUe: versuft 
(16) gemachte: mann lijke genitaliën. 
f) kriepstrutj n: ziekelijke to stand waar maar geen eind aan komt. 
(26) krukalo ëm: zi keiijk p rsoon. 
f"> kripi : spit, versch t1 lumbago, reuma in d lenden. Volg ns D brabandere is kr pe w llicht afgel id van het Fr. croupée 

(croupe: acht rwerk, kont) . Bij Schu rmans vinden w bij krep of krib: "stuk vl sch, tuk p k." 
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