
baargs onder de loepe 

oeëlast: varkensmilt of -pancreas? 

In de rubriek 't Giesbaargs Onder 
De loepe willen we de herkomst 
en de geschiedenis van Geraards
bergse dialectwoorden wat nader 
toelichten 

Enkele attente lezers van Den Dik
ken van Giesbanrgen zochten vruch
teloos naar het woord smoeëlast, 
waarbij de oeë ongeveer dezelfde 
klank heeft als in het Engelse paar. 
Volgens onze meeste zegslieden 
zou dit de alvleesklier van een 
varken zijn, maar volgens anderen 
gaat het over de milt van een var
ken. Voor vele andere stadsgenoten 
(die het Giesbaargs nog spreken), 
die ik ondervroeg, was het woord 
totaal onbekend. Gezien er veel 
minder orgaanvlees wordt gegeten, 
is dat wellicht niet te verwonde
ren. Smoeëlast zou dan in het Ne
derlands "smaalast" moeten zijn. 
Opzoekingswerk in Van Dale en 
het W. .T. leverden geen resultaat 
op. In tegenstel l ing met Van Dale 
dat alleen het Standaardnederlands 
bevat is het WNT (Woordenbeok 
der Nederlandse Taal) een historisch 
woordenboek dat de Nederlandse 
woorden vanaf 1500 beschrijft. Het 
is naar verluidt het grootste woor
denboek ter wereld.  De eerste afle
vering werd in 1864 gepubliceerd, 
de laatste op 16 juni 1998. Het 
complete WNT bestaat dus uit 43 
banden. Vele dialectwoorden (ook 
uit het Geraardsbergs) gaan terug 
op woorden uit het WNT, maar 
dit keer niet dus. Vervolgens gin
gen we even grasduinen in enkele 
oude dialectwoordenboeken. In het 
Zuid-Oost- Vlaandersch Idioticon van 
Isidoor Teirl inck uit 1921 vonden 
we SMALLAST (met klemtoon op 
smal) : "Milt van een varken (zelden 

Gemarineerde varkensmilt klaar om 
te braden. In Geraardsbergen destijds 
gekend als smoeëlast. 

van een ander dier) ". En hij citeert 
verder " De smal/ast es [ank, smal en 
zwartbru ine. " 
Teirl inck verwijst ook naar het 
Algemeen Vlamnsch Idioticon (1870) 
van Lodewijk Schuermans en het 
Wnasch Idioticon (1900) van Amaat 
Joos. Schuermans schrijjft bij SMA
LAST: "een der binnendeelen van een 
verken dat geheel vet is, op den lever 
trekt en weinig om te eten geschikt 
wordt (Ronse) ."  Gezien hij Ronse 
vermeldt, zal het in dat dialect op
getekend zijn.  Ook bij Joos vinden 
we SMALAST: "Milt eener geslachte 
beest" . Alle auteurs verwijzen 
trouwens naar het dialectwoord 
SMALLE uit het West- Vlaamsch 
Idioticon van Leonard De Bo: "milte 
(Frans ra te). De smalle van een zwijn, 
op den rooster gebraden, wordt bij en i
gen lekker geacht." Allen zijn het er 
over eens dat het over de milt gaat 
en dus niet de pancreas. We konden 
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de benaming smoeëlast of de variant 
smalast niet vinden in Brabantse di
alectwoordenboeken, vermoedelijk 
gaat het dus om een typisch Oost
Vlaams dialectwoord. 

Volgens Staf Vermeir is de smoeëlast 
in Geraardsbergen ook nog bekend 
als ne plastrong, zo genoemd naar 
de gel ijkenis van de varkensmilt 
met een stropdas (zie foto) . Verge
lijk met Teirl incks beschrijving: de 
smal/ast es lank, smal en zwartbruine. 

Hieru it kunnen we concluderen 
dat s 1 1 1oeëlnst niet de alv leesklier 
maar de milt van een varken is. 
De vergissing ontstond wel licht 
door dat beide organen dicht bij 
elkaar liggen. In Engeland staat 
varkensmilt (splee in het Engels) 
nog steeds op het menu. Je kan op 
het internet nog diverse receptjes 
vinden om dit orgaanvlees klaar 
te maken. Ook smalast verwijst 
ongetwijfeld naar de vorm van het 
orgaan. We herkennen het woord 
s 1 1 1nl . De oorspronkelijke betekenis 
'gering van omvang, klein' bestaat 
nog in het Engelse smnll, maar is in 
het Nederlands vernauwd tot 'niet 
breed', d.w.z. ' klein in één bepaalde 
dimensie' . Denken we maar aan de 
Geraardsbergse uitdrukking: Ln11k, 
s 1 1 1nal en onnu uëzel ' lang, smal en 
onnozel' .  

Wie ons meer kan vertellen, mag gerust 
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