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Schillenboeren en tonnetjesmannen zijn er niet meer. Van telegrafisten weet ik het niet zeker, maar als ze er nog zijn, zal het 
toch niet lang meer duren. Hetzelfde lot lijkt dialectlexicografen beschoren. Ze moeten wel verdwijnen, want de dialecten zijn 
weg. Of bijna weg. Er wordt echt nog wel een aardig mondje gewesttaal gepraat. Maar de woordverzamelaar tekent uit de 
mond van dialectsprekers inflatie en seriemoordenaar op, weliswaar vaak voorzien van de fonologische eigenaardigheden die 
de gewesttaal kenmerken. Hij hoort ze tbc zeggen als hij op zoek is naar de door dat woord weggedrumde volksbenamingen 
voor die ziekte. En een woord als maaidorser is voor hem als een grafsteen. Het ligt loodzwaar niet alleen op de 
uitdrukkingen maar ook op de gebruiken en de dingen die er bij de graanoogst waren vóór die machine er kwam. 

Om zijn materiaal te verzamelen moet de dialectlexicograaf van nu steeds vaker naar het bejaardentehuis en steeds 
meer moet hij zijn vragen inleiden met 'Herinnert u zich nog...' Nieuwe dialectwoordenboeken moeten dus worden gekoesterd 
als specimina van een uitstervende soort. 

Een van die laatste exemplaren is een beschrijving van het dialect dat wordt gesproken te Asse, een gemeente in het 
westen van de Belgische provincie Brabant, een streek die in de toeristische gidsen wordt aangeduid als 'Pajottenland'. De 
auteur is L. Pletinckx, neerlandicus en ingezetene van de gemeente, native speaker, bovendien. 

Eerdere studies over de dialecten van de genoemde streek zijn mij niet bekend; wel zit er een massa materiaal 
opgeborgen in het lelijke, ondoordringbare pakhuis dat Woordenboek der Brabantse Dialecten heet. Het werk van Pletinckx 
vult dus wel een hiaat in de dialectlexicografie. Maar het is - nog - geen woordenboek: de auteur zelf noemt het 
'bouwstoffen'1 voor een woordenboek, dat hij in de nabije toekomst wil samenstellen. Bouwstoffen blijkt de naam te zijn voor 
een soort van halffabrikaat tussen ruw materiaal en gelemmatiseerd woordenboek in. Het zijn een kleine 1400 artikeltjes over 
de woordenschat en de grammatica van het Asses, ondergebracht in negen deeltjes, elk van ongeveer 50 p. De artikels zijn 
vrij heterogeen van opzet. Sommige behandelen een enkel woord of een enkeIe vaste verbinding. Andere zijn gewijd aan de 
verschillende vaste verbindingen die een bepaald woord gemeen hebben. Soms worden woorden en uitdrukkingen uit een 
bepaalde levenssfeer verzameld, elders wordt een rijtje synoniemen samen behandeld. Andere stukjes zijn gewijd aan 
morfologische en syntactische eigenaardigheden van het dialect, en nog andere geven correcties op eerdere artikeltjes. Om het 
geheel toch bruikbaar te maken als 'voorlopig' woordenboek, heeft de auteur elk deeltje voorzien van een woordregister; ook 
de afzonderlijke artikeltjes staan vol nuttige kruisverwijzingen. 

De bewerking van de afzonderlijke woorden is overigens al in een vrij ver gevorderd stadium. Aan de meeste is vrij 
uitvoerige semantische en grammaticale informatie toegevoegd. Bij woorden uit de gemeenzamere sferen worden 
gebruikslabels meegegeven. Wanneer het [76] woord niet meteen een synoniem in de standaardtaal heeft, krijg je daarvoor 
vaak een aardige zaakbeschrijving in de plaats. Heel wat woorden zijn bovendien voorzien van gemotiveerde etymologieën. 

Een oppervlakkige blik op de artikeltjes maakt voorspellingen over de macrostructuur van het te verwachten 
woordenboek niet gemakkelijk. 1400 artikeltjes betekenen, zoals uit het voorgaande moet blijken, niet 1400 lemmata. Het 
kunnen er veel meer zijn, maar ook een flink stuk minder. Wel illustreert de te verwachten omvang van het materiaal, toch het 
resultaat van minstens tien jaar - weliswaar deeltijdse - arbeid, wat ik in de aanhef zei over de problemen waarmee de 
dialectlexicograaf kampt in wat we maar het postdialectische tijdperk zullen noemen. Ook wat Pletinckx zelf, in een Ten 
Geleide, vertelt over de wijze waarop zijn materiaalverzameling tot stand gekomen is, bevestigt dat. Er werd duidelijk meer 
geput uit herinneringen dan uit - in het geval van dialecten te wantrouwen - levende taal. De basis van de verzameling is een 
woordenlijst van het plaatselijke dialect, aangelegd door iemand die alleen nog in de legende voortleeft. Voor aanvullingen 
heeft de auteur blijkbaar vooral beroep gedaan op oudere zegslieden. En verder had hij ook nog een telefoonuitzending bij 
een lokaal radiostation over het streekdialect; ik kan mij voorstellen dat het vooral werd beluisterd door lieden die geen 
dwingende behoefte hadden aan house-muziek. Van een materiaalverzameling die grotendeels ontstaan is op basis van 
herinneringen kan men begrijpelijkerwijs verwachten dat ze wat disparaat uitvalt. 

Maar dat valt best mee. Het geheel vormt een vrij evenwichtig lexicon van de dingen die er in zo'n Brabantse gemeente 
te beleven moeten zijn (geweest). Vooral uitdrukkingen uit het dagelijks leven: aanduidingen van gebruiken, benamingen 
voor stukken huisraad, voor allerhande oude en nog bestaande wijzen van kleding, en voor voedsel en drank. Helaas geen 



streekrecepten, maar die staan waarschijnlijk ongeveer allemaal in Boons Eten op zijn Vlaams. Met één uitzondering: als het 
woordenboek er komt, hoort Assekoeken erin thuis, de naam van de enige lokale specialiteit die mij bekend is. 

Een onderdeel van de dagelijkse taal dat ruim vertegenwoordigd is, zijn de scheldwoorden en andere minder vleiende 
aanduidingen van en zegswijzen omtrent personen. Wat opvalt, is dat die haast zonder uitzondering te maken hebben met 
mensen op wie wordt neergekeken, nooit met bazen, dorpsnotabelen, pastoors of andere lieden die het voor het zeggen 
hebben. De slachtoffers zijn de sullen en de trutten van deze wereld, de duitenklievers, de Jerolimo's en de vrouwen met een 
wat grotere appetijt dan Jacques Brel Les Flamandes toedichtte. Met die van Asse begin je duidelijk geen wereldrevolutie. 

Ook andere aspecten van het dagelijkse leven zijn goed vertegenwoordigd: het taaltje dat volwassenen tegenover 
kinderen gebruiken, het vocabularium van kinderspelen, de woorden bij de spelletjes van grote mensen (boogschieten, 
kaartspel, bolspelen), volksremedies tegen allerhande kwalen, weerspreuken, (bastaard)vloeken en andere interjecties. 

De verzameling plant- en dierennamen valt wat beperkt uit. Ik vermoed dat het materiaal op dat terrein nog aanzienlijk 
verrijkt kan worden. Hetzelfde geldt voor de vaktermen. Er zijn heel wat landbouwtermen genoteerd, maar een onevenredig 
groot gedeelte daarvan heeft te maken met paarden en paardenwerk. Een beetje meer terminologie omtrent de voor de streek 
typische landbouwteelten (voedergewassen, bijvoorbeeld) zou de verzameling zeer zeker ten goede komen. Er kan nog heel 
wat onder de maaidorser vandaan gespit worden. Terecht is wèl veel aandacht besteed aan de woordenschat van de hopteelt, 
(vroeger) misschien wel de meest kenmerkende cultuur voor de gemeente Asse. 

Ook de verzameling uitdrukkingen uit andere vaktalen lijkt me een beetje schraal. Zo krijgen het smidsbedrijf en de 
schoenmakerij elk slechts een klein artikeltje toebedeeld. Zeer merkwaardig is de volkomen afwezigheid van vaktaal uit de 
bierbrouwerij. Die mag hier werkelijk niet ontbreken, omdat het Pajottenland het Pauillac der Belgische bieren is: daar wordt 
de geuze gebrouwen. 

Ik weet overigens niet of wat in Bouwstoffen gepubliceerd is, het hele materiaal is waarover Pletinckx kan beschikken. 
Misschien bestaan de lacunes waar ik net op gewezen heb, dan ook helemaal niet. Maar als er binnen afzienbare tijd een 
woordenboek van het Assese dialect zou verschijnen, zou ik het heel aardig vinden daar veel meer plantjes, diertjes en 
vaktermen in aan te treffen dan in deze Bouwstoffen. 

Een ander probleem - overigens een bedje waarin vele idiotica ziek zijn - is de spelling van de dialectwoorden. Net als 
vele anderen heeft Pletinckx de [77] neiging om alle fonetische nuances ook in de spelling weer te geven. In een taal die een 
groot aantal tweeklanken bevat, leidt dit meermaals tot onontwarbare clusters van klinkertekens en tot woordbeelden waar je 
hoofdpijn van krijgt. Hoe dit opgelost moet worden, weet ik ook niet, maar lelijk is het. 

Van dezelfde auteur is er ook nog een 'woordboekje'2: een (grappig geïllustreerd) boekje waarin het lemma kloot 
lexicografisch bewerkt wordt. Het bevat een door haar omvang indrukwekkende verzameling wendingen, vaste verbindingen 
en zegswijzen die dat woord gemeen hebben. Je krijgt de indruk dat een Assenaar geen vijf zinnen na elkaar kan zeggen 
zonder minstens eenmaal het woord kloot te moeten gebruiken. Als er zo iets bestaat als fraaie collecties plat taalgebruik, dan 
is dit een fraaie collectie plat taalgebruik. Ook gerenommeerde lexicografen blijken een bijzondere voorkeur te hebben voor 
dat soort woordenboekjes. Aardig relatiegeschenk voor streekgenoten. 



 
In het woordenboekgedeelte van de Nouveau petit Larousse iIIustré (red. Claude Augé et Paul Augé; Paris, Libraire 
Larousse. 1945) begint iedere letter met een beknopte inventaris van de daar te verwachten trefwoorden. 
 
(Dit artikel is eerder verschenen in Trefwoord, 6, 1993, pp. 75-77. De paginanummering van het origineel staat tussen [ ] 
vermeld.) 
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1 Lode Pletinckx,'Op z'n Asses'. Bouwstoffen voor een Woordenboek van het dialect van Asse, 9 deeltjes, Asse, 1985-1992. 
(Ascaniabibliotheek, drukk, O. Van Geertruyen). 
2 Lode Pletinckx, De kloot in het dagelijks taalgebruik van de volkse Assenaar, Asse 1992. 
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