
Geraardsbergen in de Dialectatlas 
van Zztid-Oost Vlaanderen 

De Reeks Nederlandse 
Dialectatlassen (RND) toont de 
resultaten van een uitgebreid 
dialect-geografisch onderzoek, 
verricht en gepubliceerd in de 
periode 1922-1976 onder leiding 
van E. Blanquaert (Universiteit 
Gent). Het project beoogde 
'levend' dialectmateriaal in België 
en Nederland te verzamelen. 
Hiertoe werd veldwerk verricht 
waarbij, in principe, om de vijf 
kilometer een opnameplaats werd 
vastgesteld. Bij elk deel hoort 
een aantal geografische kaarten 
waarop de verspreiding van een 
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aantal woorden met hun uitspraak 
is weergegeven. In de boeken is 
de uitspraak van telkens ca. 141 
verschillende, door informanten 
in dialect vertaalde zinnen 
weergegeven in fonetisch schrift. 
In de hele reeks worden 1959 
afzondelijke plaatsen behandeld; 
in totaal zijn er dus meer dan 
276.000 zinnen opgenomen. 

Skuile/Skaule 

In deze aflevering vinden we 
o.a. het zinne~e In de skui'lle of 
skaule es't best. Onderaan staat 

"'"< d~ ;t)'(.l• iJ 

i'if u., 4•...-c 
';;s ~7 . I t•n d~ .rXz· .. r 

Jan COPPENS 

ook een kaar~e met de fonetische 
uitspraak van het woord schaduw. 
Noordelijk en westelijk van 
Geraardsbergen (230) wordt 
voorallommer gebruikt, oostelijk 
skuive in Overboelare (230) en 
andere varianten van schauwe. 
Na het raadplegen van diverse 
dialectwoordenboeken hebben we 
geen enkele keer schuile/schaule of 
skuile/skaule gevonden. Wellicht 
is Geraardsbergen (en enkele van 
zijn deelgemeenten) de enige 
plaats waar de vorm met een l in 
plaats van v of w gebruikt wordt. 
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geeraandsbergen:o.228, 4-IB. 

70. di kcm ê.S X9b2St!l 

71. ks2 urTln da:te fcrktA.r m nem brit b::.u:t 

72. kam aJrtsi. ere of:ke pa .... en u mem mrte 

73. til~ kcr me xi,en ~we.~dre.T.verz ome 

7 4- • crxt er de rep0c • of: te: 1 tn sp:meme tpe.T : Id. m dny. :kal re 

75, kffin ewcr k2rse vcr ve.r dnu:n 

76· de z0c .ne vcm de kw.nil)k e.d u. .k saldu,. t xewe,1Bt 

77. we.t,e f!Jl glnem bec • UXIIIllr .ker w.: • en: of:wit,e gine WUc. en: äi 
DOe • uge nvkt 

78. di ruc.eznéB lcrl)e d'l.l:c.eris 

79. laJ geluc: • ever nid af 

80, 

8I, 

82. 

84. 

as. 

tkints e wcrz duc • et i. er dilset k2stn d'l.l:c • epen 

ZIDl 'l.1:c • gen e zcm Uc: re lUr: , e pn 
~ 

e. r masken e.s me. e ke :rfken2r dem b 2s xu., mmbän zn t:tml(n 

der ezn sp2rt Ac: • ti li. erG of:cr... • ti li. ere 

cr ze.tege ~ keT :1 o,pen 

de mt.1sxGn en z2xtnimrlers.as xc.ld aan re .... kd2m of:um rc:t, .ke 
y te zcr ... :n rplatJ 

A. re mont ez druc • ge vcm Q:n dAst 

a7. di 'rit:.g t.s of:-on.ne e.s krom tes nen omweg aldu., .r of:aldu, .I 
- est crl2me 

88. rkux fer de klcr .... n: en tr2melken 

89, di: em buk e.z dUr: • et fan: kost In te slrkn 

90. zcr likske ws k2rt ë.IJ gu:t ..... 

9I. In de sk2.~1e of:sk2.le t.zd best 

92. ne skAter mu xu kAne mrken 

9 3. zylctis of: zyktnikir nu mcrn: u: t 
,... ;. 

94. keur we: t ni w2r daken mu g2 zyc ken 

95. ne ka, ke,er es xu. fer t bi:r 
V 

96. kmust 2seblu.tril)ke ver te verkluRn 

97. kmu i.este.,tn of:i,est.fujer n2r de sta.l vu:rn 

9 a • mam b ryc • ro W'lS r:lUi 

99. de meT llfou. r mokt of:du ne gru-= • Atn tu: r 
fY 

Ioo.de bo.terma.:pc t.z dAn m zy:r _ îl~ntreTmeve.re 

IOI.WG ZOc .n di.a pAt kAne VAln 2P en y.re 

ro2.te.s n2gcr ne Sdky:rn _ seky:r I. 2. 

ro3.a~ k2m nu.at xr menitn t,e lu.te 

I04.in itn.lje zt.ndor ~.rgen di vi:r spa:n 
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ïll. P.hH' is L'L'n b.1rst in de kan. 
l)i kcm' t'S gebost/I. 

71. Ik. wou dat dL' postbodL' L'L'n 
brit'f br,ll ht. 
'I\. :tl H'illcll dat dc.filktuir 11111 llt'll 
brit:fl1rocht. 

72. Ik. heb pijn a,m mijn hart. 
'I\. t'l/ artsiicrc t~(kt; p111111 011 
man a rft·. 

73. Ik. kan met geen dwarse 
mensen omgaan. 
Ik t't'tl kaa mt~ gieë11 dw"'iis
dr'"~iPcrs Otl111lt'. 

ï-l. Na (of: achter) schafttijd 
spannen we I t paard in de 
nieuwe kar. 
Achter de repoo ((~f't eet11) 
spmmcme t' pcird i11 de 111111 
karre. 

75. Ik heb wat koorts, van vóór 
de middag al. 
'K èn ewa kärsjen, va'peur de 
1lllll1l (t). 

76. De zoon van den koning is ook 
soldaat geweest. 
De :one van de kezmink eed uuëk 
saldoeët geweest. 

ïï. \\'eet gij geen boogmaker 
wonen? 
Witje ga gienen boogmoeëker 
wuënen of zoitje gienen wuënen 
die bogen mokt? 

78. Die rozen hebben lange 
doornen. 
Die ruëzen è lange duërisj. 

79. Ik geloof er geen woord van. 
'Keen geluuëf er niet af 

80. 't Kindje was dood eer ze I t 
konden doopen. 
'T Kientsje was duuëd ieër da'ze't 
kosten duëpen. 

81. Zijn oren en zijn ogen lopen. 
· Zan uëren en zan uëgen luëpen. 

82. Haar dochtertje is met een 
korfje naar 't bos gaan braam
bessen plukken. 
Er masken es mè e körfken n 'r den 
bos goeën rambaanzen trekken. 

83. Daar is een sport van die 
ladder. 
D'r es een sport ui"t die lieëre of 
aut die lieëre. 

Gcraard~lJCrxcn in de Oia/ccl'atlas van Zuid-Oost Vlaanderen 

H-l. I lij zettl' zijn strot open ~ 

A zl'ttcgc za11 keil opc11. 
HS. 1 t Volk zocht niets anders dan 

geld en rijkdom. 
De mcesjkc11 '11 zoclztcll 11imuiers 
as geld en r";ijkdo111 of 0111 rauke te 
Ztll/11 (plat). 

86. Hun mond is droog van den 
dorst. 
Eu re 111011d es druëge vmz den döst. 

87. Die weg loopt krom ; het is 
om(weg) langs daar. 
D ieje wig (if die boeëne es kram, 't 
es IZCII omwig aldoeër of't es 
alonmze. 

88. Ik kocht voor de kleine een 
trommeltje. 
Ik kocht veur de klamz'n trommel
keil. 

89. De (geiten)bok is gestorven van 
een korst in te slikken. 
Diejen bok es duuëd van een kost 
in te slikke11. 

90. Zijn liedje was kort en goed. 
Za liek'n was kort en goed. 

91. In de schaduw is't best. 
hz de skuiiile ofskaule es't best. 

92. Een schutter moet goed kunnen 
mikken. 
Neskutter moe goed kunnen 
mikke11. 

93. Zoek eens naar mijn hoed. 
Züktisj of ziikt ne kieër n'r 
mannen I oed. 

94. Ik weet niet waar ik hem moet 
gaan zoeken. 
K'n weet nie w'r dakken moe go 
zuken. 

95. Een koele kelder is goed voor 't 
bier. 
Ne kaa keir es goe veur 't bier. 

96. Ik moest ossenbloed drinken 
om te verkloeken. 
'K moest ossebloed drinken om te 
verkloeken. 

97. Ik moet eerst het voeder in den 
stal voeren. 
'K nwen ieëst 't eten (if ieëst 't 
voejer n'r de staal voeren. 

98. Mijn broer was moe. 
Man bru re was moei. 

99. De melkboer ma<~kt een grote 

toer of ronde. 
De melkboer mokt of doe ne 
gruëten toer. 

100. Die botermelk is dun en zuur; 
stuur er hem mee terug. 
Die botermelk es dun en zuur, 
zen ter' em mè were. 

101. Wij zouden die put kunnen 
vullen in een uur. 
We zoon dieje put kunne vullen 
op een ure. 

102. Hij is nogal secuur 
a) gezegd van een persoon?); 
b) id. van een werk? 
'T es noga ne sekuren. 

103. Hij komt nooit een minuut te 
laat. 
A kom mwët gie meniitsjen te 
loeëte. 

104. In Italië zijn er bergen die 
vuur spuwen. 
In Itoeëlje zander baargen die 
vzer spaan. 
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