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Door Jan. Berns  
 
De Provincie Gelderland mag zich gelukkig prijzen, want het project Woordenboek van de 
Gelderse Dialecten (WGD) loopt prachtig op schema en levert mooie boeken op. Verschenen 
in 2005 de delen over het huis, in de nieuwe aflevering staat de mens centraal. 
Achtereenvolgens komen aan de orde: 1. de lichamelijke aspecten van de mens; 2. eten, 
drinken, roken en 3. kleding en uiterlijke verzorging. Bij de feestelijke presentatie van deze 
delen in de Catharinakapel te Harderwijk op donderdagmiddag 16 november 2006 werd weer 
eens duidelijk hoezeer dit project leeft onder de Gelderse bevolking. Een legertje zegslieden 
van Veluwe en Rivierengebied was naar Harderwijk getogen om daar de aanbieding van de 
eerste exemplaren van hun eigen woordenboek mee te maken, ervaringen uit te wisselen en 
opnieuw inspiratie op te doen voor de voortgang van het werk. De Stuurgroep en de 
redacteuren hebben eer van hun inspanningen, want ook nu zijn ze er weer in geslaagd een 
dialectwoordenboek te maken ván de Gelderse mensen, mét en vóór die mensen, terwijl de 
wetenschappelijk geïnteresseerde volledig aan zijn trekken komt. Voor ons liggen mooie, 
leesbare boeken, die een schat aan informatie bevatten.  
 
Het staat er zo nuchter, ‘De lichamelijke aspecten van de mens’, maar wat houdt het niet 
allemaal in? Onder andere zijn leeftijdsfasen, zijn uiterlijk, de lichaamsdelen, de 
spijsvertering, maar ook seksualiteit en ziektes, om een paar voorbeelden te noemen. Bij 
‘Eten, drinken en roken’ gaat het over vlees en vleesproducten, maar ook over vis, graan, 
melk en groente en bij ‘Kleding en uiterlijke verzorging’ worden niet alleen boven-, onder- en 
nachtkleding behandeld, maar ook opmaak en verzorging van het lichaam. 
 
Het bijzondere van het WGD is dat ook heel moderne zaken aan de orde komen, zoals in de 
afdeling ‘levensfasen’ de dialectwoorden voor puber, of voor dement zijn en bij ‘delen van het 
hoofd’, de woorden voor kunstgebit. Dat zijn weliswaar geen jonge uitvindingen, maar het 
meer traditionele dialectwoordenboek geeft ze niet. In het Nijmeegs kent men voor kunstgebit 
het woord kleppermanne; in Lunteren kunstklapper en in Emst mondklapperties. In al deze 
gevallen is het klappen of klepperen van de kunsttanden het benoemingsmotief. Ook intieme 
zaken als de woorden voor de geslachtsorganen komen ruimschoots aan de orde. Die 
rubriek, die buitengewoon interessant materiaal bevat, komt er in de meer traditionele 
dialectwoordenboek – soms uit valse schaamte - vaak bekaaid af. Onder de woorden voor 
‘vrouwelijk geslachtsorgaan’, treft men er aan die zeer beeldend zijn, zoals pretpark (Loenen) 
en vrolekheid (Ochten). Het mannelijk lid kent deze ‘vrolijkheid’ niet, maar interessant is wel 
dat het in Groesbeek – in de omgeving toch al beroemd om het beeldend taalgebruik – 
fluitketel wordt genoemd en in Liere fluite. Volgens Van Dale komt fluit ‘in volkstaal’ ter 
aanduiding van zowel het vrouwelijke als het mannelijke geslachtsdeel voor. Dat is het geval 
in Druten en in Maas en Waal, maar ook in Garderen en Elburg.  
 
Er is veel meer materiaal verzameld dan in het woordenboek afgedrukt kan worden, maar al 
het materiaal is digitaal opgeslagen en zal een plaats krijgen in een groots opgezette 
databank van de regionale woordenschat. Op deze manier gaat er niets verloren. 
 
De vormgeving en uiterlijke verzorging; de heldere taalkaartjes en mooie illustraties - zowel 
foto’s als tekeningen - maar ook het opnemen van streekrecepten in het deel Rivierengebied, 
maken ook van deze delen prettige lees- en kijkboeken. 
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