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 Bij de Antwerpse uitgeverij Artus verscheen onlangs het West-Vlaams zakwoordenboek 
(verder: WVZ), samengesteld door Frans Debrabandere en met een voorwoord van West-
Vlaming par excellence Willem Vermandere. Het is het eerste deeltje in een reeks waarin ook 
nog een Antwerps, Brussels, Gents en Limburgs woordenboek gepland zijn. De serie zal, aldus 
de uitgeverij in haar persbericht, “de interne Vlaamse verstandhoudingen bevorderen: binnenkort 
zullen de Vlaamse dialectsprekers zich met behulp van deze naslagwerken ook voorbij hun 
taalgrenzen verstaanbaar kunnen maken en hun Vlaamse soortgenoten elders te lande 
begrijpen.” Men zou, om deze doelen te bereiken, natuurlijk ook gewoon Nederlands kunnen 
spreken. Maar dat is uiteraard geen overweging waar een commerciële uitgeverij van 
populariserende dialectwoordenboeken zich door moet laten leiden. Met hun badinerende en 
humoristisch bedoelde uitspraak geven ze trouwens wel aan de houding van veel Vlamingen 
tegenover dialect en standaardtaal prima aan te voelen. 
 Het WVZ is aantrekkelijk vormgegeven (met een tekening van Oostendenaar Kamagurka 
als coverillustratie), heeft een duidelijke en overzichtelijke lay-out, ligt goed in de hand, is 
voorzien van een handig leeslint en past inderdaad in een wat ruime jaszak. Het boek is bedoeld 
voor een ruim publiek en heeft inhoudelijk bewust geen te grote taalkundige pretenties. Wie meer 
wil, kan daar zelf naar op zoek gaan, b.v. bij De Bo of in Gezelles Loquela, bij de recentere 
woordenboeken van het Kortrijks, Oostends of Poperings of bij Debrabanderes eigen West-
Vlaams Etymologisch Woordenboek. Vanuit deze opzet is het dan ook niet verwonderlijk dat de 
auteur zich moest beperken bij de selectie van op te nemen woorden en bij de geboden 
verklaringen. Debrabandere combineerde daarin twee schijnbaar tegengestelde uitgangspunten: 
hij verzamelde zowel de meest verspreide West-Vlaamse woorden als woorden die juist heel 
typisch zijn voor een bepaalde stad of streek. De eerste categorie bevat woorden als bataklang 
(rommel), keppe (lieveling), konte (verzinsel), miter (houtworm), riekoorde (veter) enz. In de 
tweede vindt men o.m. apesjarel (rare kerel, Oostende), goele (eend, Kortrijk), nunnepisse 
(slappe koffie, Brugge) en de welbekende pupegale (kruiwagen, Poperinge). Deze 
selectieprincipes leverden een mooie set van een 1800 woorden op, stuk voor stuk helder en 
beknopt verklaard, meestal via het geven van een of twee synoniemen uit de standaardtaal. 
Achteraan wordt de collectie nog eens aangevuld met een paar honderd typisch West-Vlaamse 
uitdrukkingen en zegswijzen, waarna er op p. 143-147 nog een ludieke vertaaltest West-Vlaams 
en enkele lege pagina’s voor eigen taalnotities volgen.  
 Ondanks het feit dat het in het WVZ prettig lezen en bladeren is, kunnen er toch nog 
enkele bemerkingen gemaakt worden. Zoals gezegd is Debrabanderes uitleg bij de [p. 491] 
lemmata accuraat en in zijn bondigheid steeds toegesneden op de beoogde doelgroep. Een 
zeldzame keer lijkt de auteur zijn publiek echter toch uit het oog lijkt te verliezen en beperkt hij 
zich bij de verklaring b.v. tot enkele Latijnse termen of tot begrippen die de gewone gebruiker 
waarschijnlijk onbekend zullen zijn.

1
 Ook ontbreken er in Debrabanderes selectie volgens mij 

toch nog woorden die behoorlijk algemeen West-Vlaams zijn, zoals b.v. klunten (domkop, 
sufferd), biro (balpen), porre (studente), zjiste (druktemaker, dikdoenerig persoon) of garantie (in 
de betekenis “gegarandeerd, wees er maar zeker van dat”). In zijn inleiding dekt de auteur zich al 
tegen deze (voorspelbare) opmerking in: “Uiteraard is dit woordenboekje niet volledig” (p. 7) , “in 
dit boek is slechts een klein deel van de rijke West-Vlaamse woordenschat vertegenwoordigd.” 
(p. 8) en “binnen de beperkte omvang van dit boekje moest ook de woordkeuze worden beperkt.” 
(p. 10). Toch lijkt het me dat binnen die beperkte en ongetwijfeld door de uitgever streng 
vastgelegde omvang, het aanbod van West-Vlaamse woorden en de bijbehorende informatie nog 
ruimer had gekund. Er komen nl. opvallend veel woorden voor die ook tot ver over de West-
Vlaamse grenzen gangbaar zijn (b.v. blaffetuur, deemster, froufrou, kader, kraantjeswater, 
plastron, pompesteen, speelvoyage, wasspelle, zever). Mooie dialectwoorden allemaal, maar als 

                                                 
1 Ik denk dan b.v. aan (verouderde?) woorden als kertesmerte (“erythema, intertrigo”) en porsionkelen (“de 
portiuncula-aflaat verdienen”). 
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niet specifiek West-Vlaamse woorden nemen ze wel de plaats in van ongetwijfeld vele “echte 
West-Vlamingen” die bij het selecteren gesneuveld zijn. Wat men echter nog het meeste mist, is 
een minimum aan etymologie en herkomstinformatie bij de vele, voor taalkundige leken vaak niet 
meteen te doorgronden woorden (b.v. anzobus, izegrim, molleplooi, pannepisse, smaus, valaar). 
Vermoedelijk vond men dat dit niet paste bij de uitgangspunten van het boek, omdat gestreefd 
moest worden naar beknoptheid en eenvoud. Persoonlijk denk ik echter niet dat dit de beste 
keuze was: juist voor het beoogde ruime publiek zou dat het WVZ zeker nog bijkomend verrijkt 
hebben, en veel extra pagina’s had dit eigenlijk niet hoeven te kosten. 
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[Deze recensie werd eerder gepubliceerd in Biekorf, Westvlaams archief voor 
geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, jg. 110 (2010), pp. 490-491. De 
paginanummering van het origineel wordt tussen [ ] weergegeven] 


