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De Geraardsbergse u klinkt doffer dan de Nederlandse. De uitspraak is vergelijkbaar met de Engelse (zoals bv. 
in must, dust en butter) . De Geraardsbergse uë [Y.;::)] beantwoordt aan sommige Nederlandse aa-klanken, bv. uëre 
'oor', het eerste deel van de tweeklank is minder gesloten dan de Ndl. u u, een klankwaarde tussen u u en eu. Maar 
bij een verkleinwoord wordt die klank (meestal) verkort en meer gesloten (zoals in het Frans lune), dus: ürken 
'oor�e' . Vergelijk nog buëm 'boom' en bümken 'boompje' . In onderstaande woordenreeks komen ook woorden 
voor die beginnen met de Nederlandse tweeklank u i. In het Geraardsbergs wordt die klank uitgesproken als uiei 
(mannen) of au (vrouwen) naar gelang de persoon die dit woord gebruikt. Zie daarover bijdragen die eerder in 
dit tijdschrift zijn verschenen (1) .  Met de spelling au bedoelen we niet de Nederlandse tweeklank au, maar eerder 
een klank die vergelijkbaar is met het Engelse large of het Franse genre. Om herkenningsredenen klasseren we 
deze woorden zoals de Nederlandse spelling bij de u (en niet bij de a) . Maar niets belet de lezer die gewoonlijk 
de au-klank uitspreekt die als zodanig te interpreteren. Dus de ene persoon heeft het over mannen bauk doe zjieëre 
en de andere zal het over zannen zjieëren buieik hebben. Men zal ook kunnen merken, wanneer een gezegde wordt 
aangehaald, dat de ene keer de au-klank wordt genoteerd, de andere keer de uiei-klank, afhankelijk van de 
uitspraak van de zegspersoon. 

udder [ced;::Jr] rilling. 
'k Hé nen udder over ma lauf 

uëge [y.;::lg;::J] oog; verkleinwoord: 
uëgsken [y. ;::lxsk;::Jn] oogje. 

Da stikt heitr  uëgen uit ' daar is ze 
zeer begerig naar' . 
'k Hè vannacht gieën uëge toe 
gedoeën 'niet goed kunnen slapen' . 
Een uëgsken op iemand ein 'eerste 
tekenen van verliefdheid tonen' . 
Zan uëgskes opentrekken: 
'verschieten' . 
Zan uëgen kieëren 'hij is aan het 
sterven' . 
In muiijn uëgen 'wat mij betreft, 
mijn inziens' . 
Gieën goed uëge in iet ein ' twijfelen 
aan de goede afloop' . 
Een uëgsken trekken 'naar iemand 
knipogen' . 
uëgmieëster [y .;::lgmi .;::lSt;::Jr] oogarts 
uëgst [y.;::)(x)st] oogst, de maand 
augustus, de oogst is dus naar de 
maand genoemd: half uë(g)st '15 
augustus' . Den uëgst es binnen ' ik 
heb mijn slag thuis gehaald; de 
buit is binnen' . 

uëgstappel [y.;::l(x)stap;::J l] oogst
appel, appel�e dat reeds in 
augustus rijp is en nog zuur van 
smaak is. 

uëgvuiijze [.y .;::lgvce<eZ;::J] uëgvauze 

[y . ;::lgVÇI.::>Z;::J] oogschroef. 
uip [y. ;::)p ]  hoop, stapel: 't uëpe 
vallen ' in zwijm vallen, doodop 
zijn' . Verkleinwoord üpken 
[ypbn] 'hoopje' . 

uëlekoeërd [y. ;::ll;::Jkl}.;::)ft] olijkerd, 
grapjas, iemand die een ander in 
het oo�e durft te nemen, 
slimmerd, ondeugende of olijke 
jonge, guit. 

uëre [y.;:,r;::J] :  oor, verkleinwoord 
ürken [yrk;::Jn] 'oor�e' . 

Ja man uëre 'zonder mij, hoor.' 
(Vergelijk met Frans man oeil.) 
Zan uëren tui ei ten der van 'niet 
meer kunnen aanhoren' . 
Zan uëren zullen tauten, wordt 
gezegd wanneer er over iemand 
geroddeld wordt. 
Iemand d' uëren va zanne kop 
zoeëgen 'aanhoudend blijven 
zaniken, zeuren' . 
Va zan uëren moeëken 'misbaar 
maken' . 
Da komt a l  man uëren uieit 'ik kan 
dat voedsel niet meer naar binnen 
krijgen' . 
Tom, siske s lom 
(ofwel: Pardong, siske slang) 
Siske s luëre 
Ne plasj op a uëre 
uërebieëste [.y .;::lr;::Jbi.dst;::J] 'oor beest', 

�-- - ---- - -- -

dit is 'oorwurm' . 
uërkussen [y .;::lrkcesn] hoofdkussen. 
uiei} [cea:. l] aul [ÇI.;::ll] 1 .  vogel 
2. scheldwoord: 'domkop' 
3. vroeger: laagste nummer dat 
een loteling kon trekken. 

Stoeën te kauken gelèk as nen au! 
'op ne klaut 'als een dwaas naar iets 
of iemand kijken' . 
Zwaugt, 't er zitten aulen op tak! 
wordt gezegd wanneer bepaald 
gesprekken niet geschikt zijn 
voor kinderoren; eigenlijk een 
aanmaning om het gesprek te 
stoppen of over te gaan op een 
ander onderwerp. 
'n Uiei[ zad op a huëd kakken 
wordt gezegd tegen kinderen als 
ze zich 's avonds bij het invallen 
van de duisternis nog buitenhuis 
bevinden. 
uiei}ekot [cea:. l;::Jbt] aulekot 

[ÇI. ;::ll;::Jbt] hoogste en goedkoopste 
zitplaats (balkon) in een 
schouwburg: de engelenbak 

uieisel [ce<e. s;::J l] ausel [ÇI. ;::lS;::Jl] 
Romeinse balans, ponder, 
unster: weegtoestel met ongelijke 
armen (aan de korte arm hangt 
de last, terwijl aan de lange een 
gewicht verschoven wordt). Uisel 
en zmster zijn afgeleid van het 

(1) J. COPPENS, Een verschil in uitspraak tussen man en vrouw in het Geraardsbergs, in Gerardilllollfilllll 195j2004, p. 24-28. 
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� liddl'ltwdt'rlandse 1 1 / ICC, OI ICC 'ons 
(gt•wicht)' dat ont leend vverd aan 
ht•t Latijns ll llcitl 'ons ( t�;va.l l fdt' 
dt.'t.'l \'an t't:'n pond/ ! i  bra)'. Frans 
oltet' t'n Engt'ls i11clz 'duim' heblwn 
dezelfde oorsprong. 

uir [n�:r] 1 .  pt.•rsoonl ijk  voor
naann\'oord (voonverpsvorm): 
ju l l ie. Ik uër u ir 1 1ic ' I k  hoor jul l ie 
niet'. 2. bezittelijk voornaam
woord : ju l l ie, uw. lliren ottoo ' jul l ie 
auto', uir katte ' jull ie kat', uir kieërs 
' jul l ie kinderen' . Samengesteld uit 
u met /ieder, dat verkort werd tot 
u/der. Later evolueerde ld tot j: 
gulder > gujer. Tenslotte verdween 
ook de j wat leidde tot uir, verge
lijk met kelder dat eerst verkort 
werd tot kèjer en nadien kortweg 
tot keir. 

uieit [ceret. ]  aut [g .;:lt] uit. 
Ter kwamp een padde 
Ter kwamp 11e puieit 
En ::a Zieken was uieÏt, 
uieitangen [cere.darpn] autangen 

[g.;:�daiJ�m] uithangen. Wer angt 
onze klaänen na weer au t. 

De gmëte jaan a utangen 'zich 
blufferig gedragen' 
De flaä plezanten uieitangen ' 1 .  
flauwe grappen maken. 2 .  gaan 
plassen' 
uieitbleizen [cere. tblE:z:m] autblei

zen [g.;:ltblE:z�m] uitblazen. 
uieitblusjen [cere.tblceJ�m] aut

blusjen [g.;:ltblceJ�m] uitdeuken, 
dial .  uitblutsen. 

uieitbollen [u:re.tb;,ln] autbollen 
[g.dtb;,ln] uitbol len, rijtuig zonder 
echt te remmen tot sti lstand laten 

komen. A jes 011 't 11 i tbollm 'hij klopt 
zijn laatste werkdagen/ weken' .  

uieitdroeëjen [o:<c.Jdrv .j�n] aut
droeëjen [ �L;,!drv.j�n] uitdraaien, 
a flopen. Da go 11og slecht uieit
drocëjen. 

uieitgoeën [o:ce.tgl).;:ln] autgoeën 
[<.Ldtgv .�n ] uitgaan, er op uit 
trekken. De processe va plezaänse 
goeët u iL'it 1wste zondag. 

uieitieën [ u:a�. ti .;m ] autieën [ g .dti .dn ] 
uit elkaar, uiteen. Witjet aä, ze zan 
u itieën . Ook in uieitieënfautieën 
dünfzetten Allee, zet a gedaclztell isj 
au tieë11 .  

uieitkom [u:re . tbm] autkom 
[g . dtbm] zn.: lente In den uieitkom 
wanft alles were grün. Ne vriigen/ 
/oeëtm uitkom. 

uieitkommen (op iet) iets (negatief) 
te weten komen Azzek er op au t 
komme wie da ta gedoeën ee, zatta 
ezoa tegenkammen.  

uieitmoeëken [u:re . tml) .;:lbn] aut
moeëken [g.;:)tmv .dbn ] uitschel
den. Iemand ui tmoeëken ver rotte vis. 

uieitoeësemen [ u:re.!IJ.;:)Sffi;:ln] aut
oeësemen [g.;:)!IJ.;:)Sffi;:)n] u i tase
men, ui tademen. 

uieitrègeren [u:re . trE :g;}r;}n ] aut
règeren [ g . dtrE :g;}r;}n] verregenen. 
Kermes Giesbaargen es kompleet 
u i ei tgerègerd. 

uieitridderen [u:re.tred;}rn ] aut
ridderen [ Çl .;:ltreddrn] uitglijden. 
A ridderdege uit op 'n uiijsplekke. 
Ridderen is een werkwoord van 
herhal ing u it rijden (Middelneder
lands ridell) gevormd met het 
achtervoegsel -eren . Dit noemt 
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men een frequentatief. 
uieitskiën [u:ce . tsk i . :m ] autskiën 
[g .:Jtsk i .:m] ophouden, stoppen 
Wilde 1w isj uitskiën me te sjokkc
leuren 'wi l  je eens ophouden met 
elkaar te plagen, lastig te vallen' .  

uieitskuiij ter [u:<e.tskce<e.t;:}r] aut
skauter [g .dtskg.::>t::>r] persoon die 
iemand wil  belachelijk maken .  

uieitslasjen [u:re.ts laJ;:}n] autslasjen 
[g.dts laJdn ] uitpuilen. A uëgen 
s/asjen uit, wordt gezegd tegen 
iemand die een ander, meestal 
een meisje, indringend aankijkt. 

uieitslibberen [cere.ts leb;}rn] aut
sli b beren [ Çl .;:ltsleb;}rn] uitglijden, 
sl ippen. Autslibberen op een 
banannneskelle. Frequentatief bij 
het werkwoord slijpen dat oor
spronkelij k  'gl ijden' betekent. 
Syn: uitridderen . 

uieitsloeën [u:re.tslv .dn] autsloeën 
[ç .;:)ts lv.dn] van k leur veranderen. 
A sloeët blaad au t. Da vlieës es griin
achteg au tgeslegen. 

uieitspieëkelen [u:re.tspi.dbln] aut
spieëkelen [ g.dtspi .dbln] uit
spuwen. Spekelen is afgeleid 
van het werkwoord speken en 
betekent eigen l ij k  'voortdurend 
spuwen' (opnieuw een frequen
tatief) . Vergel ij k  met het Middel
nederlandse spekel ' speeksel' . 
Het woord heeft dezelfde stam als 
spuwen, dialectisch spaugen/spou
wen dat in het Geraardsbergs als 
spaaë11 wordt uitgesproken en 
'braken' betekent. 

uieitspelen [u:re . tspe: ln ] autspelen 
[g .;:)tspc: ln] zich vlug uit- of om-

V er klaring van de fonetische tekens 
: of .  na een klinker: lang of halflang [e:] 
.1. onder een klinker: meer gesloten [i] 
T onder een klinker: meer open [ i :] 
[u][aj als in bad, nat [;,] 
[a:] als in laat [;,.] 
[ç . J  als in Eng. large, Fr. genre, [o:] 

Gb. grauze ba u ze ' grijze buis' [u] 
[e] als in fles [u:] 
[e:] als in Fr. cher, Gb. keis ' kaas' [lc] 
[u:ce.] [a!]+ [ceJ Gb. gruiijze buieize 

' grijze buis' (typische man- [u.::] nenklank) 
[;,] als in de [y] 
[cJ als in zitte11 [ y: ] 

als in veel 
als in ziek 
als in bier 
a ls in bos 
als in Fr. corridQr 
als in zoon 
als in boek 

[ o:] als  in  leunen 
[y.::l] k linkt tussen [y] en [u] met · 

[::>]-naslag, Gb. gruët 'groot' 
[ i .::>] Eng. beer, Gb. bieë11 'been' 
[ �l.d] tussen [ o] en [u] met [::>]-naslag 

Eng. poor, Gb. poeël ' paal ' .  

a ls  in boer Enkele speciale medeklinkers: 
als in D. Uiffel, Eng. dust, [IJ] als in tillgeling 
Gb. döst 'dorst', möske 'mus' [S] als in kru isje, Fr. charme 
als in Fr. heure, [3] als in gelei, Fr. Jea11 
Gb. guir ' jul l ie' [X] als in /ac/zen 
a ls in Fr. vu, Gb. griin 'groen' Opmerking: De /z-klank wordt in het 
als i n  11/ lt l l r  Geraardsbergs niet ui tgesproken. 
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kleden. Wacht e menuu tjen, ik gon 
aga man klieëren autspelen . 

uieistoeën [rere.tstl).:m] autstoeën 
[ ç .;)tstv.:m] uitstaan. Ajeet een ferm 
pak geld u itstoeën 'hij beschikt over 
een groot kapitaal' . 

Waarom werd aröje 
appelsien? 

Iemand nie kunnen uitstoeën 'de 
pest hebben aan iemand, iemand 
niet kunnen verdragen' · In ons vorig nummer ( Gerardimon-
uieistoeënsj ' te maken hebben met' tium 205) hadden we het over aröje 
Gieën uitstoeënjs mè iemand (ö wordt uitgesproken zoals in het 
ein 'niets te maken hebben met Franse boeuf en Geraardsbergse 
iemand' . kastöje 'kastanje') dat ondertussen 
uieitveefizjelen [rere.tve:3;:)ln] vervangen is door appelsien in de 

autveefizjelen [ç.;)tve:3;:)ln] Geraardsbergse woordenschat. 
uitrafelen, uitvezelen dat afgeleid Soms nog in aröjeskelle 'sinaas-
is van vezelen ' tot vezels maken, appelschil' en aröjekoleur 'oranje 
rafelen, pluizen' uit 'vezel' . , (kleur)' .  De kleur dankt zijn naam 

uieitvliegen [rere.tfli:g;:)n] autvliegen ' aan de appeltjes van oranje, die we 
[ç .;)tfli:g;:)n] uitvaren. Ge moet azü nog kennen uit sinterklaasliedjes. 
nie au tvliegen. Die appeltjes van oranje zijn 

uieitzuieiger [rere. tsrere.g;:)r] aut- vernoemd naar Orange, een plaats 
zauger [ç.;)tsç.;)g;:)r] uitbuiter. in het zuiden van Frankrijk. De 

ullekoker [cel;:)ko:k;:)r] waterjuffer. ' Fransen noemden de sinaasappel 
umme [cemg] hemd, daarnaast pomme d'orange en wij gaven hem 

komt ook de uitspraak imme voor. in de Middeleeuwen de naam appel 
uppelink [cepgle1Jk] kussensloop, van Araengen. Kiliaan schreef in 

breed kussen waarop de twee 1 599 aranie-appel. Later werd dat 
hoofdkussens liggen. Volks- tot oranjeappel en in eeraarsbergen 
etymologisch vervormd uit hoofd- 1 aröje. Maar als we nog een stap 
peluw. Uit Middelnederlands verder terug in de tijd maken, 
hovetpoluwe, lwoftpelu .  wordt duidelijk dat d e  plaatsnaam 

ure [yrg] uur. Den deen kaa na nuëjt Orange erg lijkt op de Oud-Indische 
nie op u re zaun 'Die kan nooit op naam voor de sinaasappelboom. 
tijd komen' .  Wad uu r  est?  'Hoe Die naam is näranga. De Arabieren 
laat is het?'. Verkleinwoord ürken haalden eeuwen geleden de sinaas-
'uurtje' . appel uit India en namen ook de 

urken [cerbn] ww.:  luisteren: naam mee. Via Spanje kwam deze 
Naa moej'iesj goed u rken! citrusvrucht ook bij ons terecht. Het 
Ur(k)t ne kieër! Uit het Middel- , Spaanse woord voor sinaasappel 
nederlands horken, hurken .  Een is trouwens nog steeds naranja. In 
voorbeeld van een intensiet dat , Frankrijk dacht men dat de n- een 
is een woordvorm die het overblijfsel was van een lidwoord 
bedoelde op krachtiger wijze en daarom liet men die weg. Er 
uitdrukt. In dit geval wordt aan bleef iets over als aranga en arange 
het ww. horen een k toegevoegd. (vandaar het Geraardsbergse aröje 

usjeklusj [ceJgklceJ] hutsekluts, en niet oröje) en dat woord lijkt 
mengsel, onontwarbaar dooreen verdacht veel op Orange. In die 
gemengd. stad werden veel sinaasappelen 

usjepot [ ceJgp;:,t] hutsepot. Hierbij 1 verhandeld en na verloop van tijd 
blèjen usjepot 'blinde hutsepot: is de a veranderd in een o. Vanaf 
hutsepot zonder vlees, ajuinsaus dat moment heette de sinaasappel 
met aardappelen.' Blèjen usjepot is in Frankrijk orange. In dat woord 
aarmemeefisjkisjkost. zijn dus twee woorden samen-

utte [cetg] hut, meestal verklein- gevallen. Nu is de vraag waarom 
woord utteken. , wij een sinaasappel in het Geraards-

• 1 bergs appelsien noemen. Appelsien 
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(en ook sinaasappel) is namelijk de 
vertaling van het Franse pomme de 
Sine 'pomme de Chine' of ' appel 
uit China' . 
Welnu, de appelen van oranje 
waren de eerste sinaasappelen 
die we in Vlaanderen kenden. 
Het waren nogal zure vruchten 
die, zoals hierboven beschreven, 
door de Arabieren bekend zijn 
gemaakt in Europa. Later stuurden 
Portugese missionarissen vanuit 
China zaden van een andere 
sinaasappelsoort naar Europa. 
Deze citrusvrucht had een veel 
zoetere smaak. Toen waren er 
opeens twee soorten en daarom 
moest er een andere naam 
bedacht worden voor de zoete 
sinaasappelsoort De naam aröje 
'oranjeappel' is langzamerhand 
verdwenen omdat wij zoet nu 

'eenmaal lekkerder vinden dan 
zuur. Tot op de dag van vandaag 
eten we de sinaasappelsoort uit 
China en niet die uit Orange. 
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