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Bij de voorstelling van hef woordenboek Den Dikken Van Giesbaargen werd de geschiedenis en evo
lutie van onze taal en hef dialect geschetst. Gezien deze lezing niet werd opgenomen in het woorden
boek, kregen we de vraag dit de publiceren in het tijdschrift. Bedoeling is een beter inzicht te krijgen 
van de herkomst van de woordenschat en de verwantschap met andere talen. 

Substraattalen 

Het huidige grondgebied van 
Vlaanderen wordt al  vele duizen
den j aren bewoond en die bewo
ners hadden hun eigen talen, we 
noemen dit substraattalen. Tussen 
3000 en 2000 voor Christus ver
spreiden grote groepen Indo-euro
peanen zich vanuit Zuid-Rusland 
over heel Eu ropa en een deel van 
Azië, wat heel belangrijk is voor de 
Europese taalontwikkeling. Volgens 
de Nederlandse etymoloog M arlies 
Philippa (1) zijn hier harde archeolo
gische bewijzen voor. Hun taal, het 
Indo-europees (ook Indogermaans 
genoemd) doordringt bijna gans 
Europa en delen van Azië (2) . In de 
loop van enkele eeuwen worden de 
oorspronkelijke talen van voor de 
Indo-europese i nvasie grotendeels, 
weggedrukt, maar niet helemaal .  
Waaraan herken je zo'n oeroud 
substraatwoord? Volgens Philippa 
moet het, ten eerste, maar in een 
beperkt verspreidingsgebied voor
komen. Als de stam van een Neder
lands woord ook in het Perzisch 
voorkomt, dan weet je al zeker 
dat dat geen substraatwoord kan 
zijn: Perzisch en Nederlands zijn 
a llebei Indo-europese talen, maar 
ze hebben niet hetzelfde substraat. 
Verder weten we vrij goed hoe 
Indo-europese woorden klonken. 

Indo-Europese talen 
lndO Iraans 
Sl!IYOl'usch 
� 
Rornaan&'llali&ch 
Bal\lsch 
Gnek.s 
� 
Albanees 
Kel1oscti 

ltathsct' 

t 

Kaartje van de lndo-europsese talen uit D. LAMARCQ & M. ROGGE (red.), De taalgrens. Van de 
oude tot de nieuwe Belgen, Leuven 7 996. 

Als je bekende wetten over klan
kontwikkeling op een woord los
laat, kan je u itkomen op een woord 
met een niet-Indo-europese klank 
of vorm. Dat is een tweede goede 
aanwijzing. Ten derde kun je naar 
de betekenis van een woord kijken. 
Toen de Indo-europeanen in onze 
streken kwamen wonen, botsten 
ze op voorwerpen die ze nog 
nooit gezien hadden en waar ze 

geen woorden voor hadden. Dan 
namen ze de substraatwoorden 
daarvoor over van de inheemse 
bevolking. Nu is het zo dat som
mige woorden uit dat substraat 
nog steeds gebruikt worden in 
het dialect en in de standaardtaal. 
Voorbeelden daarvan zijn woorden 
die met planten te maken hebben 
zoals appel, bes (Geraardsbergs 
beeze), envt (Geraardsbergs eirte), 

(1) M arlies Philippa in Taalschrift, j anuari 2006. Philippa (1944) studeerde Nederlands, Zweeds, Oudgermaans, 
Arabisch en Fries. Ze schreef jarenlang over etymologie in diverse tijdschriften. Ze is hoofdredacteur van het 
E tymologisch Woordenboek van het Nederlands. 

(2) Enkele talen in Europa, zoals het Baskisch, het Fins, het Hongaars en het nu u itgestorven Etruskisch bleven 
buiten de Indo-europese invloedsfeer. 
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(G dsb gs eirink). 
Dez Indo- uropeanen ver
mengden zich met de inheemse 
be olking. Ze gaan vooral korte 
gemakkelijke substraatwoorden 
overnemen en uiteindelijk gaan 
die oeroude substraatwoorden 
zelfs eigen Indo-europese woorden 

ervangen. Je moet dan denken 
aan woorden die te maken hebben 
met het lichaam (bakkes, buik, darm, 
hoofd) . Of met het huishouden 
(bezem, drinken, hemd, hoed) . Of met 
houtbewerking (boot, boord, bou t) .  
Ook andere korte, veel gebruikte 
woorden belandden in hun woor
denschat: dief, dom, god, grijpen, 
helpen. Ook in de meeste moderne 
Europese talen vind je nog veel 
voor-Indo-europese substraat
woorden terug. Die zijn dus meer 
dan vier- of vijfduizend jaar oud. 

Het Indo-europees wordt dus 
eeuwenlang sterk beïnvloed door 
de verschillende substraattalen 
zodat uiteindelijk na verloop 
van eeuwen nieuwe taalgroepen 
ontstaan. Samengevat kunnen 
we zeggen dat de germaanse, de 
romaanse en de meeste andere 
taalgroepen in Europa afkomstig 
zijn van één taal :  het Indo-euro
pees. Het verschil ontstond onder 
invloed van de substraattalen. Uit
gaande van nieuwe wetenschap
pelijke inzichten, gebaseerd op de 
substraattheorie, zijn vele woorden 
aan een kritische herbestudering 
onderworpen. Vele woorden die 
voorheen als Indo-Europese erf
woorden werden beschouwd, 
bleken volgens nieuw onderzoek 
substraatwoorden te zijn. 
Je kunt zeggen dat ons Neder
lands voor 15 procent bestaat uit 
heel oude substraatwoorden, voor 
15 procent uit oude erfwoorden 
(afkomstig uit het Indo-europees) 
en voor 70 procent uit relatief 
jonge leenwoorden (uit andere 
talen, zoals het Latijn, Frans, Duits 
en Engels) ." 

Het G raardsbergs in het licht van de taalgeschiedenis 

De Belgae 

In de eerste eeuw voor Christus 
wonen in onze streek de Belgae. 
Dit volk is hoofdzakelijk van Ger
maanse afkomst met in het zuiden 
ook enkele Keltische stammen. 
Deze Belgae zijn alleszins sterk 
beïnvloed door de Keltische cul
tuur. Hun taal, het Belgisch was 
een prehistorische Indogermaanse 
taal .  De Gentse taalkundige Mau
rits Gysseling gebruikte de term 
Belgisch voor deze Indogermaanse 

O c e e n u s  

taal die in laat-prehistorische tijd 
los van het Keltisch gesproken 
werd en waarvan nog sporen 
kunnen teruggevonden worden 
in bepaalde toponiemen zoals het 
Zuid-Oost-Vlaamse Bevere, Eine, 
Mater en Melden. Gysseling weet 
zich gesterkt in zijn benaming door 
Caesars De bello Gallico, waarin 
vermeld wordt dat de Belgae en de 
Galli (Kelten) een verschillende taal 
spraken. Gysseling staaft zijn the
orie echter vooral door zijn gron
dige onderzoek naar de topony-

Het Romeinse Rijk in 1 1 7 n.Chr. 
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De kaart van het grote Romeinse Rijk in 7 7 7 n. Christus. 



Het Geraardsbergs in het licht van de taalgeschiedenis 

mie, waaruit hij concludeerde dat 
er inderdaad een indogermaanse 
taal moet bestaan hebben, die zich 
van het Keltisch en het Germaans 
duidelijk onderscheidde (3) . 

De Romeinen 

Zowat 50 jaar voor Christus ver
overt Caesar Gallië en Belgica 
en start de romanisering. Ook in 
Geraardsbergen zijn er nog enkele 
relicten uit de Romaanse periode. 
Zo is er nog altijd de Laverdij van 
het romaans lavandria, een was
plaats aan de Dender. 
De Pisjemuijstroeëte uit het Picar
disch puche + maine, woonplaats 
aan een waterput of waterbron. 
De Malleruijte in Nederboelare/ 
Onkerzele uit malretum ' appel
gaard' . De Dutse in D uitsenbroek, of 
Dusjenbroek uit het romaanse ducia 
' (water)leiding' en ook het skavuil 
uit schaveide, Romaans scavee, Latijn 
excavata ' groef' .  Een uitgebreide 
studie hierover werd geschreven 
door dr. Luc van Durme (4) . 
Vele nu gewone woorden in het 
Geraardsbergs en de Standaardtaal 
blijken uit het Latijn afkomstig te 
zijn: boter (Latijn butyrum), kaas 
(Latijn caseus), muur (Latijn m urus), 
cellarium kelder, solarium zolder, 
cista,kist, straat (via) strata .  Deze 
Latijnse invloed op het Nederlands 
is vanuit de historie te begrijpen: 
de Germanen kwamen in contact 
met de Romeinen, die de vertegen
woordigers waren van een hogere 
cultuur. De Germanen zullen vele 
zaken van de Romeinen hebben 
overgenomen en daarmee ook de 
woorden ervoor. (Of ze hebben, 
bijv. in het geval van boter en kaas, 

nieuwe bereidingsmethoden over
genomen). 

De Franken 

Na de grote volksverhuizingen 
van 400 tot 500 na Christus, op het 
einde van het Westromeinse kei
zerrijk kwam er vanuit Duitsland 
een grote Germaanse kolonisatie 
v an Franken en Saksen waarbij 
uit die Westgermaanse dialecten 
aparte talen ontstaan, waaronder 
het Oudnederlands. De taalgrens is 
oorspronkelijk een stuk zuidelijker 
waarbij in Noord-Henegouwen 
en in het huidige Noord-Frankrijk 
Nederlands wordt gesproken. 
Aanvankelijk Oudnederfrankisch 
of Oudnederlands. Oudneder
l ands is de taal die gesproken en 
geschreven werd tijdens de vroege 
middeleeuwen (circa 500 tot 1150) 
in een deel van de gewesten die 

nu Nederland en België vormen, 
aan de Franse Noordzeekust (het 
zogenoemde Frans-Vlaanderen, 
nabij Duinkerke) en de nu Duitse 
Nederrijn. Oudnederlands en Oud
nederfrankisch worden vaak als 
synoniemen beschouwd, volgens 
geleerden waren er dan ook geen 
grote wezenlijke verschillen tussen 
beiden. Middelnederlands onder
scheidt zich van Oudnederlands 
onder me�r door het afzwakken 
van de klinkers: voorbeeld vogala 
wordt vogele (in modem Neder
lands: vogels), bîtan wordt bîten (in 
modern Nederlands bijten). Eigen
lijk is Middelnederlands niet meer 
dan een algemene naam voor een 
aantal (niet altijd even nauw ver
w ante) talen of dialecten die in de 
Late middeleeuwen in het huidige 
Nederlandse taalgebied werden 
gesproken en geschreven. Er was 
toen nog geen standaardtaal, maar 
alle Middelnederlandse dialecten 

Kaart met de grote Germaanse volksverhuizingen in de eerste eeuwen na Christus. 

(3) Maurits Gysseling (Oudenburg, 7 september 1919 - Gent, 24 november 1997) was een belangrijke Belgisch taal- en 
naamkundige en paleograaf. Hij is ondermeer auteur van Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, 
Noord-Frankrijk en West-Duitsland (vóór 1226), 1960 en nu ook digitaal, te raadplegen http:/ / www.wulfila.be/ tw. 
Hij is tevens uitgever van het Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300) (1977-1987), kortweg het 
Corpus Gysseling genoemd. 

(4) Luc Van Durme is geboren in Zottegem in 1947. Hij is licentiaat Germaanse Filologie en doctor in de Letteren & 
Wijsbegeerte, en wordt door velen gezien als Gysselings opvolger. Hij is auteur van Galloromaniae neerlandicae submersae 
fragmenta, waarin de aanwezigheid van Romaans plaatsnamengoed in het huidige Vlaanderen niet enkel wordt 
gezien als het resultaat van een latiniseringsproces uit de Romeinse tijd, maar tevens als de neerslag van latere 
Romaanse migratiebewegingen. 



' aren rm d lijk in  m r of min

d re m t w d rzijd verstaanbaar 

(want mind r uit lkaar gegroeid 

dan d hu idige) . I n  de loop van de 

tijd i r een evolutie naar minder 

naamvallen merkbaar. 

Hier belanden we dus bij het 
Westgermaans waaru it heel wat 
Geraardsbergse erfwoorden zijn 
ontstaan. 
We beperken ons met enkele voor
beelden die typisch zijn voor het 
Geraardsbergs en afwijken van het 
Standaardnederlands: 

Rekking 
Onder rekking verstaan we het 
lang worden van een klinker die 
oorspronkelijk kort was. In de 
standaardtaal ken nen we het lang 
worden van een oorspronkelijk 
korte klinker in een open letter
greep. I n  het Geraardsbergs kennen 
we rekking onder invloed van de r, 
de l en de n.  
Rekking onder invloed van de r 
aarem 'arm' 
Rekking onder invloed van de l 
baal 'bal' 
Rekking onder invloed van de n 
maan 'man' 

Tweeklanken 
Het AN heeft d i t  soort tweeklanken 
niet, zodat we hier best voor elk 
van de vier Geraardsbergse difton
gen ( tweeklanken) bondig aange
ven waarui t  ze ontstaan zijn :  
Geraardsbergs ieë: komt doorgaans 
uit  een oude (Westgermaanse) ai 
die in het AN normaal aan ee beant
woordt, bv. stieën 'steen', maar soms 
ook aan ei, bv. leëk 'eik', drieëgen 
'dreigen', skieën ' scheiden' . Het Gb. 
dieël 'deel' klinkt als het Eng. deal. 
Geraardsbergs uuë: gaat terug op 
een oude (Westgermaanse) au waar
aan in het AN oo beantwoordt, 
bv. gruuët ' groot', luuëpen ' lopen' .  

Het Geraardsbergs in het licht van de taalgeschiedenis 

Volgens taalkundigen is deze klank 
ontstaan in de regio Brussel en heeft 
zich via het Pajottenland verspreid 
langs Geraardsbergen tot nagenoeg 
het vol ledige grondgebied van 
Oost-Vlaanderen.  
Geraardsbergs oeë : beantwoordt 
aan A N  aa, waarbij het eerste deel 
opnieuw minder gesloten is dan de 
Ndl .  oe, vergelijkbaar met het E ngels 
en poor: bv. poeër 'paar ' .  
Geraardsbergse u ij/au is de merk
waardige dubbele ui tspraak voor 
de Nederlandse ij, ui en sommige 
ei-klanken. 
Voor zijn taalkundig onderzoek 
" aan de grens van Vlaanderen en 
Brabant" zocht Hendrik Vangassen 
in Geraardsbergse archieven ui t  de 
1 3de tot de 1 7de eeuw (5) . De bedoe
l ing was de evolutie te schetsen van 
de Nederlandse ij, ei en u i-klanken. 
H ij ging hiervoor kijken in de oude 
archieven van het hospitaal (einde 
13de eeuw), de Sint-Adriaansabdij 
en de stadsrekeningen. Zo vindt 
men in de stadsrekeningen voor 
het woord gru is d iverse spellingen: 
gruys (1431) ,  grueys (1429), greys 
(1525), s teengreijs (17de eeuw) .  
Voor snuitdoek: snuij tdoecken (1625), 
snij tdoecken (1653) . Vijf: vûijfth ien 
(1662), negen en vû ijftich ellen (1673) . 
A l  deze Geraardsbergse scriben-
ten hoorden geen verschil tussen 
en de ij en de ui. We weten dat 
de Westgermaanse î evolueerde 
tot de Nederlandse ij, ook in het 
Middelnederlands vinden we nog 
biten 'bij ten' .  De Westgermaanse 
û evolueerde tot u i : snu ten (snui
ten) .  We kunnen dus stel len dat in 
Geraardsbergen deze klanken a l  in 
de 15Je eeuw zijn samengevallen. 
Volgens Vangassen drong in de loop 
van de 16de eeuw vanuit Brabant 
een au-achtige klank binnen voor 
de reeds samengeval len ij/u i-klank. 
Deze au-klank is vooral overgeno
men door de vrouwen . Daarnaast is 

de samengvallen u i/ij klank steeds 
bl ijven bestaan, naast de au-klank. 
He zijn vooral de mannen die deze 
klank gebruiken. Wie de geschiede
nis van Geraardsbergen een beetje 
kent, weet dat ons stadje a ltijd een 
p laats is geweest waar handel werd 
gedreven, de hoofdas van de stad 
is  een winkelstraat met zijstraten 
waar eveneens handelszaken te 
vinden zijn .  I n  de loop van de 
negentiende eeuw verandert er 
echter veel in de stad.  De bevolking 
ontvlucht de armoede op het plat
teland en komt in fabrieken werken 
in de stad.  In 1810 telt Geraards
bergen ongeveer 5 .000 mensen, 
honderd jaar later bijna 14.000. Die 
mensen kwamen vooral wonen 
in de buurt van de fabrieken in 
de oude volkwijken: Steenstraat, 
Buizemontsraat, in  de nieuw aange
legde Weverijstraat enz" Zij hebben 
het Geraardsbergs overgenomen, 
maar ze hebben er wel hun stempel 
opgedrukt in  hun wijk. Uit onder
zoek blijkt dat  er geen groot ver
schil is tussen de û ij van de mannen 
au van de vrouwen in het handels
centrum en bij de burgerbevolking .  
Maar dat  het versch i l  groter is in  
de volkswijken en voormalige 
arbeiderswijken.  Opmerkelijk is dat  
ten tijde van een onderzoek voor 
de d ialecta tlas van de taalkundi
gen Blancquaert en Vangassen in 
de jaren1929-30 en van Frans Van 
Coetsem in de jaren 1 940, de û ij
klank het meest genoteerd werd 
en algemeen was bij de n1annen, 
maar de au-klank d ie nu door som
migen als representatief genoemd 
wordt voor het Giesbaargs, als een 
randverschijnsel word t  vermeld bij 
Blancuaert en Vangassen (6) . 

Umlaut 
Onder umlaut  verstaan we een 
klankverandering onder invloed 
van een i (of een j) u i t  een volgende 

(5) H.  VANGASSEN, Aan de grens van Vlaanderen en B rabant, in: Handelingen van de Colll l llissie voor Toponylllie & Oialectolo;,;ie 29 
(1 955), 32 (1 958), 34 (1 960) 35 (1 961 ) 36 (1 962) 37 (1 963) en 38 (1 964). 

('') E. BLANCQUAEKr & H. V ANGASSEN, Dialect-atlas van Zuid-Oost- Vlaanderen (1 929-30), sub Geraardsbergen. 
F. VAN Cor:rSEM, Het dialect van Geraardsbergen, klank- en vormleer, Leuven J 952, p. 24-30. 
F. VAN CoETSEM, Une différence de prononciation entre l 'lw111n1e et fe111/1/e dans Ie dialecte (fla111and) rfe G ra1111nont, in: Orbis, Tome 
1,  N°2, 1 952, 358 v. 
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lettergreep waarbij een a of oe of oo 
vervangen wordt door respectieve
lijk e, ee, ei , ü of eu) .  Umlaut is ons 
vooral uit het Duits bekend (Gast, 
meervoud Gäste) . Toch is dit um
lautproces ook actief geweest in het 
Nederlands (beek uit Germ. baki, 
stad meervoud steden) 
Umlaut van oude (Wgerm.) a 
in gesloten lettergreep is zoals 
in het Nederlands: bèdde 'bed', 
belètten, dèkken, maar ook gerèmte 
'geraamte', vrèmt 'vreemd' . 
Vóór ng/ nk > i (het Geraardsbergs 
is hier consequenter dan het Neder
lands) 
blinken 'blinken', dinken 'denken', 
ingst 'hengst', lingde ' lengte', skinken 
' schenken', s tring ' streng' . 
In open lettergreep zoals in het 
Nederlands: beeke 'beek' . 
Maar aa + r ( + dentaal) > ei 
deirlèk 'deerlijk', ei rte 'erwt', vergei rn 
'vergaderen', veirn 'varen', meirte 
'maart', pei rt 'paard', kei se 'kaars', 
me is 'meers' .  

Umlau t van oude (Westgermaanse) 
o in open lettergreep komt ook voor 
in de moderne standaardtaal :  deu r 
(Middelnederlands dore), breuk 
(Middelnederlands broke), sleu tel 
(Middelnederlands slotel), enz . .  
In het Geraardsbergs zijn nog 
andere voorbeelden met eu die in 
het Nederlands wel oo hebben: 
1 1 1euge11 ' mogen', veu rn 'voren', keu
ni1 1k ' koning', 1 1 1e11gelèk ' moge l ijk' ,  
euversten ' overste', euvereid ' over
heid', 1 1 1euln 'molen', eu rlog(t) 
' oorlog' . 

In tegenstel ling tot de standaard
taal waar umlaut  al leen op korte 
klinkers kon optreden, kent het 
Geraardsbergs de u mlaut van de 
Westgermaanse á (die in het Neder
lands voorkomt als na) tot een 
lange è (=ei) of ieë. blei ten ' blaten', 
skeire 'schaar' ,  treige ' traag', bleizn 
'blazen' ,  keis ' kaas', maar lieëge 
' laag', omlieëge ' omlaag', lieëch te 
' laagte' . 

Umlaut �an oude (Westgermaanse) 
ö (die in het Nederlands tot oe of eu 
evolueerde) tot ü of uu voor r: 
bük 'beuk', grün 'groen', prüven 
'proeven', drüve ' droevig', vüln 
'voelen', 
spüln 'spoelen, nünt/nünne 'noen 
(middag)', bruure 'broer', ruum 
' roeren' . 

Het Frans en het Picardisch 

Het dialect van Geraardsbergen 
(Oost-Vlaanderen) heeft sterk 
onder de invloed van het Frans 
gestaan. 
Het "Vlaams" is in Geraardsber
gen blijkbaar in het dagelijkse 
leven door de eeuwen heen in 
constant gebruik gebleven. Wel 
was het Frans de huis- en cultuur
taal van enkele families van de 
hogere burgerstand zoals elders in 
V laanderen. Gewoonlijk kenden 
de leden van die stand ook wel 
Geraardsbergs en ze spraken het 
dialect in hun contact met de 
Geraardsbergse taalgemeenschap. 
In het begin van de 2Qste eeuw werd 
middelbaar onderwijs a l thans voor 
een deel eveneens in het Frans 
verstrekt. Frans was de sociaal 

\Wallonl�I . . Fr11nlc.r(jk 
- Staatsgrenzen 

- Regiogrenzen 

Gebied waar Waals gesproken wordt 

Gebied waar Lorreins gesproken wordt 

Gebied waar Picardisch gesproken wordt 

• Gebied waar Luxemburgs gesproken wordt 

• Gebied waar Champenols gesproken wordt 

Kaartje van de dialectgebieden in Wallonië. 

dominante taal, de prestigetaal, en 
de Geraardsbergse taaltoestand was 
in dat opzicht niet wezenlijk ver
schillend van die in vele V laamse 
steden. Er is echter de bijkomende 
omstandigheid dat Geraardsbergen 
een taalgrensgemeente is, en dat 
er een betrekkelijk druk verkeer 
bestond met de naburige Waalse 
stad Lessen (Frans Lessines), waar
van de inwoners ook in Geraards
bergen kwamen winkelen. De han
deldrijvende Geraardsbergenaren 
kenden dan ook voldoende Frans 
om hun Waalse klanten te woord 
te staan.Er is dus eeuwenlang taal
contact geweest en dit is heel bepa
lend geweest voor de manier van 
ontlening van Franse woorden. Zo 
werden bepaalde Franse woorden 
ontleend in een periode dat de uit
spraak van het Frans (7) . 
Getuige hiervan zijn bijvoorbeeld 
peere en meere, waarvan de huidige 
moderne uitspraak père en mère een 
ei-klank is, maar tot in de 1 6de eeuw 
in Franstalig België een ee was. Nog 
een voorbeeld  is de Franse eu-klank 
waarbij er een verschil ontstaan is 
tussen peu en peur, dus uitspraak eu 
naast u i. Welnu, sommige woorden 
werden in het Geraardsbergs ont
leend voordat dit verschil ontstond . 
Bijvoorbeeld umeur (humeur), dok-

(7) Fr. VAN CoETSEM, Het vocaalsysteem in het Geraardsbergs dialect in het perspectief van tanlcontact: Het verschijnsel van de 
resistentie tegen ontlening, in: Lingua Theodisca. Beiträge zur Sprach- und Literatunvissenschaft fan Goossens zum 65. Geb11rtstng. 
Münster, 1995, blz. 589-95. 



Kaartje met de Picardische toa/expansie 
volgens Luc Van Durme 

teur ( docteur), fleur (fleur), meubel 
(meuble). Bij moderne ontleningen 
is dit nu een ui-klank: radiatuir 
(radiateur), konduktuir (conduc
teur) . 

Uit onderzoek van Frans van Coet
sem blijkt dat tot in de 1 9de eeuw 
het Frans dat hier gesproken werd, 
het Picardisch Frans van onze 
buren was (8) . We wisten namelijk 
niet hoe het Frans in  Parijs klonk 
want er waren toen geen geluids
dragers zoals grammofoonplaten, 
radio en televisie. 

Het Picardisch is een romaanse 
streektaal die gesproken wordt in  
Noord-West-Frankrijk en Hene
gouwen. In Picardië ontwikkelde 
zich een l iteraire bedrijvigheid 
die hoger aanzien had dan die in  
Parijs en wedijverde een hele tijd 
met het "Francien" dat u iteindelijk 
het standaardfrans is geworden .  
Dat Picardisch wedijverde ook met 
het Vlaams in Noord-Frankrijk 
en Henegouwen. We mogen n iet 
vergeten dat in de vroege middel
eeuwen Noordelijk Henegouwen 
nog grotendeels Vlaams was en 
niet te vergelijken is met de hui
dige provincie Henegouwen. Ook 
in de driehoek Rijsel (Lil le), Duin
kerke, Bonen (Boulogne) in Noord
Frankrijk werd Vlaams gesproken, 

Het Geraardsbergs in het licht van de taalgeschiedenis 

daar zijn nog talrijke plaatsnamen 
getuige van. 
Wissant (=wit zand), Audinghen, 
Haringzelle, Bazingen, Leulinghen, 
Becqenecqes, Tardelingen, Herve
lingen tussen Calais en Boulogne 
(eertijds Boonen) en Duinkerke, 
Brouckerkque, Coudekercke, Haze
brouck, Zuydcoote, Hondschoote, 
Rattekot, Herzeele, Vaeg Land enz. 
in de streek tussen Duinkerke en 
Rijsel . 

Vele Picardische klanken uit  Noord-

au-klank i n  ij/ui/ei (die echter n iet 
algemeen is) . Anderzijds zijn er veel 
typische voorbeelden die 'Oost
V laams' zijn :  eind-e, , de u igang 
-tege bij zwakke werkwoorden, de 
oude en in  dubbele negatie, getal
len met eind-e) waardoor we het 
Geraardsbergs niet i n  het 'echte 
Brabantse kerngebied' kunnen 
plaatsen, maar wel i n  de overgangs
zone tussen het Oost-Vlaams en het 
Brabants kerngebied . 

Jan Coppens 

Henegouwen zijn ook doorgedron- jan@giesbaargs.be 

gen in ons dia lect. fauëre (foire) 
foor, vuuële (voile), ivuuër (ivoire), 
devu uëm ( devoir), pluuë (Oudfrans: 
ploi) plooi, Charleruuë (Charleroi), 
Deruuë (fami lienaam De Roy) . Bij 
moderne ontlening is dit n u  een aa-
klank : penwaar (peignoir) . 

Toch zij n  enkele Franse woor-
den met ai samengevallen met 
de Geraardsbergse oeë-klank. Zo 
klinkt in Lessen savoir als savoeër. 
I n  het Geraardsbergs kennen we 
bijvoorbeeld aboeër moeëken (à 
boire) drukte, amok, Jlnmboeëze 
(framboise), parmafoeës (par ma foi) 
zonder zorg, patoeëj (patois) 

Tenslotte nog de Picardische twee
klank ieë die we in tal van Waalse 
ontleningen gebru iken in  het 
Geraardsbergs: gravieë (Frans: gra
vier), kajieë (Frans: cahier), servieëte 
(Frans: serviette), maar n u  al vaak 
servjètte, barieële (Frans: barrière), 
pieës (Frans: pièce) . 

Doordat Geraardsbergen in het 
grensgebied l igt tussen twee oude 
vorstendommen, het oude graaf
schap Vlaanderen en het oude 
hertogdom Brabant, heeft dit ook 
taalkundige gevolgen. 
Elk gebied had zijn eigen taal
kenmerken, Vlaams en Brabants. 
Zo vertoont het Oost-Vlaamse 
Geraardsbergs reeds typische Bra
bantse kenmerken: het klankidi
oom, de umlaut, moui l lering, en de 
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