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Gidder, zidder en widder
Pakweg een jnor geleden gebeurde het dar ik semen met mijn vrouw
terechtkwam in het nostolgische plaatsje leper. Het was wel even wen-
nen; en het went nog steeds.

Als je vanaf her noord-oosrelijlse plaarsje
Vaals verhuisr naar her zuid-wesrelijlse
plaarsje leper (en nog even een lsorre pir-
srop maalsr in Leuven), kom je heel war
raal regen.

Her was wel even wennen roen de leperse
inboorlingen spraken over gidder, zidder en
widder. Een echr doorkneedde Hollander
zou bij zulke lsreren wellichr denken aan
‘ginder', ‘sidder' en ‘winner’. Als Limburger
merls je al snel dar her equivalenren zijn
van mijn eigen srreelswoorden duur, hun-
der en vuur. Nee hoor, her ging wel goed
in leper. Uirdruklsing als ris ier Iylr zo srille en
Jer gidder do goe gedaonl waren voll-<o-
men duidelijls. la, ils moer roegeven, soms
versrond je er gewoon geen lslap van,
maar als je soms een ‘ja’ errussen gooide
bleef de communicarie inracr. En op den
duur lson je her wel begrijpen en zeg je:
Zidder sien echr bére sjilr. Heb rog geliels,
neer? Maar voor de vreemdeling lijlsr her
me wel lasrig hier in de srreels - ner zoals
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in mijn oude dorpsplaars rrouwens, deh
zir doh mer de jebalslre pere. Nu moer ils
wel roegeven dar men in \/aals werkelijk
door her dolle heen is en her zelfs verrilsr
Nederlands re sprelsen. Hier in leper gaar
dar gelulslsig berer. Als ze merlsen dar ils
een buirenlonder ben, anrwoorden ze me
in Hilversum-(3-Nederlands. De ene keer
dar her mis ging was enlsele welsen rerug
bij de dolsrer. Hi] vroeg me or ik lasr had
van mijn appendix. lls begreep op dar
momenr nier war de overeenkomsr russen
mijn lichaam en een boelraanhangsel was.
Gelulslsig noemde de fijne man na enlsele
seconden her mij belsendere woord ‘blinde
dorm’.
Hour en goud
Nog leuker is her als ik in de provincie mijn
preelsmararhons houdr. Dan hoorje nog
eens war dialecrenl Zo wordr ‘lopen' soms
uirgesprolsen als Ioépn of als Ioe’ém., een
‘emmer' is hier een seule en daarginds een
oalser. Dar is soms verwarrend. Moor an-
dere woorden lslinken me weer belsend in
de oren zoals van’nuchnd (‘vanochrend')
en rulssjrje (‘slaapje'). Op her srrand van
Oosrduinlserlse onrmoerren we vorig jaar
een man die mer een soorr mijnenzoelser
en een spade over her srrand liep. Belinda,
mijn vrouw, ging er naar roe om re we-
ren re lsomen war die man in vredesnoam
aan her zoelsen was. Her anrwoord was
hour. Na enlsele momenren van aarzeling
onrdelsre we dar her om gouden sieraden
ging die de srrandbezoekers verloren had-
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den. Tja... men verwisselr hier hopeloos de
g en de h. Een hoed wordr goed en ‘r is
goed wordr ‘r is hoed.
Uirsren/ende ralen
Eigenlijls is her wel jammer dar de dialec-
ren hier en daar uirsreiven. lls heb me laren
verrellen darjaren geleden in her Franse
grenssradje Halluin nog in her \/laams van
die srreels werd gepreelsr. Nu is daar niers
meer van rerug re vinden. Her Vlaams is
uirgeroeid. \/eel \/lamingen sprelsen nier
meer over een voélbalr of veélbalr, maar
van een ‘vuilnisbalsl Ools is srroar langzaam
aan her vernederlandsen naar ‘srroar’.

Soms vraag i|< me af war men srraks na
vele eeuwen van onze woorden maalsr.
Zou men dan een verschil maken russen
voélbak en véélbals? We weren her nier.
lvlaar jammer genoeg worden dar soorr
foefjes wel uirgehaald mer her Bijbelse
Grielrs. De meesre van ons weren dar
her woord ‘liefde' vaals voorlsomr in her
Nieuwe Tesramenr. Ools weren de meesre
onder ons dar ervoor in her Grielss drie
werlswoorden besraan, namelijls; agapaé,
eros en fileé, waarbij her woord eros nier
voorkomr in her Nieuwe Tesramenr. Waar-
om gebruilsr her Nieuwe Tesramenr rwee
rermen voor liefde? ls er een verschil russen
agapoé en filed? We gaan de zoals eens
nader beschouwen in her onderdeel TV
van dir nummer.
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