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INLEIDI:NG
DE WEST-VLAMINGEN -- DE WESTVLAAMSCIIE TAAL HET WESTYLAAMSCH IDIOTICON

I. De West—Vlamingen, omtrent een millioen in getalle, wonen langs de
zee, bewesten de Oost—Vlamingen aan de eene zijde, benoorden de Franschen
en de Walen aan de andere.
De scheidslinie tusschen de West— en de Oost—Vlamingen loopt van de
zee bij Sluis langs Lapscheure, S. Jooris, Ruisselede, Caneghem, Aarseele,
Marckeghem, Wacken, tot aan Vive S. Baafs op de Leie; van daar klimt zij
langs dezen stroom opwaarts voort door Har€îlbeke, Kortrijk en Meenen,
tot aan Wervick .
De scheidslinie tusschen de West—Vlamingen en de Franschen met de
Walen, loopt van de zee bij Grevelinge langs de A tot bij S. Omaars; van
daar langs Renescheure, Boeseghem, Nieuw Berquin, Steenwerck, Floegsteert,
Watsten aan de Leie, en van daar met dezen stroom voort tot aan Wervick'.
Het land van de West-Vlamingen, sedert de veroveringen van koiiing
Lodewijk XIV in twee'n gespleten, is tegenwoordig deels de Belgische
Provincie van West-Vlaanderen tot aan de Leie, deels Frankrijks déparlement

Zie de Landkaart hiernevens, waar die liniö door kruisjes is aangeduid.
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du Nord tot aan de A. Vroeger was het één, en 't hiet Vlaamsch Vlaanderen,
Flandre Flaminganle, Flandria Teutonica 1 ten onderscheid van Waalsch
Vlaanderen, Flandre Gallicante, Gallo--Flandria 2 ; welke beide maar een Graafschap uitmieken, het wijdvermaard Graafschap van Vlaanderen, dat eeuwen
lang aan 't hoofd van Europa stond, door zijnen rijkdom, zijn
gezag,
zij
gzijne
J
schoone kunsten en letteren alles overtreffende.
Van de elfste eeuw herwaarts strekte ' dit Graafschap zich niet verder
uit dan van de Otto- gracht of Oude Schelde 3 , die het Graafschap afpaalde van
Rijks - Vlaanderen, tot aan de A die te Grevelinge in de zee valt; maar hooger
op, in de negenste eeuw, liep het langs de zee zuidwaarts voort tot aan de
Canche en de stad Bapaume tegen de zuidelijke grenzen van het Atrechtsche 4 .
Zoo men ziet op de Landkaart hiernevens, de tegenwoordige scheidslinie
tusschen de West- en , de Oost - Vlamingen, ligt nog al ver van de Otto- gracht
af. Ik meen dat zij oulings de Otto- gracht zelve was; trouwens de taal van die
Oost—Vlamingen die thans bewesten die Gracht wonen, even als van deze die
zich tusschen Schelde en Leie bevinden, is geen zuiver oostvlaamsch : men
hoort er de naslepende e, de eentonigheid van tongval, en somwijlen 2i en
uu in plaats van ij en ui, drie elementen die aan 't westvlaamsch eigen zijn,
en daarom, naar mijn inzieji, eene vermengeling van de twee volkeren bewijzen.
Doch het is vooral aan den kant van Frankrijk dat het Westvlaamsch veel
grond verloren heeft. Tegenwoordig afgepaald aan de A en de Leie, be,

heerschte het eertijds al de uitgestrekte landen die over die rivieren liggen,

van Rijsel tot Boulonje, als blijkt uit de oude benaming van Artois flamingant,
en uit de vlaamsche eigennamen van dorpen en gemeenten die daar overal in
menigte nog overzijn, zooals Nordkerke, Polincove, Leulinghem, Moringhem,
Waterdal enz. • in Artesie ; Audinghem, Bertinghem, Tramezeele, Waringhezeele, Maninghem, Boulemberg enz. langs de zeekust van Picardie tot over
Boulonje.
Overlang is het vlaamsch daar, verdrongen door het fransch, almendal
verdwenen. Hoe nogtans en waneer dit geschied is blijft in 't duister. De
1 ' Vlaamsch Vlaanderen bestond uit het Vrije van Brugge en negen Kasseirijen, te weten die van Gent, v 1 a
Audenaarde, die van Kortrijk, die van Iper, die van Belle, die van Cassel, die van Burburg, die van S. Winocx-Berghe
en die van Veurne. In die streken, die vroeger de Kasseirijen van Gent en van Audenaarde waren, spreekt men
tegenwoordig Oostvlaamsch.
2 Waalsch Vlaanderen had maar drie Kasseirijen : die van Rijsel, die van Douay en die van Orchies.
3

J. David, Vaderl. Hist. iv, bl. 32 sqq.

4

J. David, ibid. bl. 8.
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Comité flamand de France, die voor de Westvlaamsche taal en historie zooveel
reeds gedaan heeft en nog gedurig doet, heeft zijne aandacht op die questie
gevestigd, en het . is te hopen dat er haast helder dag in komen zal.

Eene andere questie van geen minder belang maar wellicht moeielijker
op te lossen, ware van te weten waarom de spraak van de West- Vlamingen zoo
merkelijk verschilt van die der Oost-Vlamingen. Heeft dit verschil bestaan
van eersten af, of is het van lkteren dage ? En in dit geval heeft de politiek
daar invloed op gehad, nademaal het Westvlaamsche land altijd een leen
is geweest van Frankrijk, en het Oostvlaamsche van het Duitsche Keizerrijk P
II. De taal van de West- Vlamingen is een oud neêrduitsch dialect dat
in de middeleeuwen, waneer het Graafschap van Vlaanderen in zijnen luister
stond, tot grondslag en regel diende aan de algemeene neêrduitsche schrijftaal 1 , als blijkt uit de overgeblevene schriften van dien tijd, waar o. a. de
spelling geheel de weerspiegel is van de hedendaagsche westvlaamsche spraak.
Dit oud dialect heeft met het verval van het Graafschap zijnen invloed
verloren, zoodanig ja dat onze noordelijke geburen de hulde opgaven die
zij hem tot dan toe bewezen hadden, en zich allengskens eene bezondere
spelling, spraakkunst en woordenschat mieken, die, met behulp van politieke
en godsdienstige gebeurtenissen, welhaast de taal in twee dialecten, het
vlaamsch en het hollandsch, verdeelden.
Ondertusschen is het sprekende Westvlaamsch altijd Westvlaamsch ge
heeft het tot heden toe de eigenaardigheid der oude voorvaderlijke-blevn,
taal weigerlij k behouden.
Die eigenaardigheid bestaat vooreerst in de uitspraak, dat is, in de
klanken en den tongval.
Men verkent den West- Vlaming bij 't eerste woord dat van zijne lippen
vloeit. De westvlaamsche klanken zijn licht, delikaat, lijzig en helder, gelijk
in 't fransch; geheel verschillig van de aostvlaamsche die breed, zwaar en
manhaftiger vallen, gelijk in 't hoogduitsch. Dit is voornamentlijk merkbaar
in a, au, ei, zj en u2, zoo men nader zien kan in 't Idioticon.
Wegens den tongval of de stembuiging in de rede, deze is niet, gelijk
de klanken, overal een en dezelfde; hij verschilt volgens de streken. Bijkans
eentonig en zonder voois in 't Brugsche Vrije en in de Kasselrije van Kortrijk,
1

Dr Snellaert, Belg. Museum, VIII, bl. 159.
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wordt hij zangerig en gezwind in Veurne - Ambacht en in 't Poperingsche, nog
gezwinder, maar een weinig verkept, verder op in Fransch Vlaanderen. 1

Verders de eigenaardigheid van het Westvlaamsch ligt nog in zekere
verbuigingen, vormen en uitgangen, doch vooral in eenen overvloed van
woorden en uitdrukkingen die elders niet gekend zijn of andere beteekenissen
hebben. Dit alles heb ik, zoo veel mogelijk, in dit Idioticon verzameld, en er
al den uitleg van gegeven dien ik wist.
In de schrijvende taal nogtans hebben de West- Vlamingen, om tot de
eenheid, die onze naburen gebroken hadden, weder te geraken, sedert lang
de eigenaardigheid van hunne spelling en spraakkunst, hoe oud en logisch
ook, geslachtofferd; ja zelfs de woorden en de wendingen, die hun vreemd
zijn, aangenomen, en het volk, dat ze niet en kende, aangeleerd met ze op
tijd en stond behendig in de rede te schuiven.
Iets waar zij nooit van afgezien hebben is het recht van ook hunne eigene
woorden en wendingen, die den toetsteen van eene gezonde taalkunde niet vreezen,
te baat te nemen.

En dit recht is hun onbetwistbaar. Want — behalve dat het geldig
bestaat bij alle volkeren en gemeen is aan alle dialecten., behalve dat het de
taal verrijkt zonder ze te verdeeles, en dat de goede schrijvers, die er gebruik
van maken, overal verdienden lof bij de lieden halen gaat het vast dat de
eigenaardigheid van de taal, zoo wij hooger zeiden, en gevolgentlijk haar
nationaal karakter en hare lyrische poezij, ten grootsten deele in die woorden
en wendingen gelegen is; en dat men die eigenaardigheid bewaren moet,
wilt men den wortel, waaraan de taal in 't herte van 't volk staat en groeit,
en bij gevolg de taal zelve bewaren.
Er zijn woorden en wendingen die men maar in de school en in de
boeken leert : dat is conquest, aangewonnen rijkdom. Het zijn er andere
die men leert rond den heerd : dat is vaderlijk erfgoed waar men in geboren
is en opgegroeid, dierbaar en bekoorlijk boven al ander, omdat men er geheel
1 Eene kenmerkende bezonderheid, die deze drie tongvallen duidelijk
uiteenscheidt, is van den eenen
kant dat men in 't eerste gewest, even als in Oost -Vlaanderen, Brabant en Holland, het voorvoegsel ge
bij de deelwoorden heeft, zeggende gemàkt, geschreven enz., terwijl men in de twee andere ge vervangt door
è, zeggende èrndkt, èschreven enz.; en van den anderen kant dat men in Fransch- Vlaanderen de letterver.
binding sch uitspreekt gelijk in 't hoogduitsch of gelijk de fransche ch, hetgeen in de andere gewesten niet
bestaat. De scheiding tusschen deze drie tongvallen (Je mindere laat ik varen) staat op de kaart hiernevens
afgeteekend met streepjes -liniën, waarvan de eene loopt van Westende langs Vladsloo naar Iper, en de andere

meer of min de tegenwoordige politieke scheiding toenadert tussehen Frankrijk en Belgie.
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zijnen landaard in ziet, omdat het krielende vol is van personeele herinneringen.
Om hier een enkel voorbeeld van te geven : akelig of naar, die men dikwijls
in de schrijftaal vindt, zijn schoone woorden, maar zij en hebben bij den
West- Vlaming op verre na de weerde niet van zijn eigen eenlijk of vereend,
die er de synoniemen van zijn; akelig en naar spreken hem maar aan den
geest; eenlijk en vereend doen ook indruk op zijn hert; de twee eerste verstaat
hij, de twee laatste verstaat en gevoelt hij tevens : er kleeft iets van die
huivering aan die eens in zijn bloed zinderde bij een ongeluk dat hij gebeuren
zag, bij een bosch of veld waar hij 's nachts in verdoolde, enz.

Eischen dan van een volk dat het zijne eigene woorden en wendingen
verzake, vooral waneer er velen zijn lijk in 't westvlaamsch, om ze door
geleende te vervangen, dat is hem de jeugd en de vreugd, den geest en
het leven uit de taal ontstelen, dat is hem zijne eigene taal schier zoo
vreemd maken als - eene die het aanleert van een ander volk.
Men heeft meermaals gezeid dat de vlaamsche taal twee groote
vijanden heeft, eenen die ze vernielen, en eenen die ze verbasteren wilt,
te weten : den invloed van het fransch waar wij door dagelij ksche betrekking, door stoffelijke belangen, door mode of noodzakelijkheid van 't fransch
te kunnen, ook al om andere redens, onvermijdelijk naar overhellen;
-- , en den invloed van het hoogduitsch, die allengskens den aard van het
Neêrlandsch zoo verandert dat men het reeds in Fransch- Vlaanderen schier
niet meer verstaat.

1

Maar het westvlaamsch in 't bezonder heeft nog eenen derden vijand
die gevaarlijker is dan de twee andere : het is de kwade taal van sommigen
die gedurig herhalen dat het westvlaamsch dialect eene platte taal is, en
louter provincialisme. Trouwens die betichtingen, hoe ongegrond ook, bedriegen de onwetenden, nemen hun de achting en de genegenheid weg die
zij voor hun dialect moeten hebben, en aldus vergemakkelijken zij de andere
vijanden hunnen intocht; want, de ondervinding leert het, een West- Vlaming
begint den franschen of den duitschen trant te volgen, naar mate hij de achting

1 11 Les Flamands de France, qui lisent et comprennent très-bien les auteurs belges et hollandais
des XVII et XVIII siècles, ont la plus grande peine á comprendre les livres modernes édites en Belgique. Cela
provient de ce que la langue flamande est restte stationnaire dans notre Flandre, tandis que en Belgique, depuis
environ un demi-siècle, elle a fait un pas vers le hollandais, qui lui -même s'est quelquefois rapproché de l'allemand.,,
Ed. De Coussemaker, Annales du Comité .slamand de France, tom.. III.
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voor zijne eigene taal verliest. Ook hebben dezen die krachtdadig den WestVlaming tegen den vreemden invloed willen bevrijden, zich altoos bevlj tigd om in zijn hert de liefde en de achting .van zijn dialect te bewaren en
te versterken, met het wij slijk op te helderen en eene ruime plaats voor
zijne beste woorden en wendingen in de schrijvende taal te bepleiten 1•
Dat die betichtingen echter geenen grond houden, blijkt. En voor eerst
is 't volstrekt mis, het Westvlaamsch eene platte slepende taal te heeten.
Indien men zei : er zijn schrijvers in West—Vlaanderen, gelijk elders, die eenen
platten slependen schrijftrant hebben, dat zou er door kunnen; maar dit is
dan aan de schrijvers, en niet aan de taal te wijten, tenware men insgelijks
beweren wilde dat het hollandsch b. v. eene stroeve of opgeblazene taal is,
omdat hollandsche schrijvers zulk eene taal voeren. Voor 't overige de eerw.
heer Guido Gezelle en anderen hebben door hunne schriften genoegzaam bewezen dat men in 't westvlaamsch ten minste zoo keurig en edel, zoo krachtig
en kernachtig als in al andere welkdanige tale spreken kan.

De West- Vlaming echter heeft eenen ingeboren afkeer van al wat winderig, gemaakt, gewrongen en waanwijs staat; hij wilt eene taal eenvoudig
gelijk zijn hert, gemakkelijk en natuurlijk. Maar, zoo IHoratius zegt, men neemt
ook al den schijn voor het wezen, decip2mur specie recti; men zoekt eenvoudig
te spreken en men valt te leeg; men schrikt hoogdravend in de wolken te
zweven, en men sleepwiekt langs den grond:
Serpit humt tutus ?? irni-urn timidusque procellce.

De kunst is dan van die twee uitersten te vermijden, en eenen midden
te volgen, niet te hoog en niet te leeg, maar eenvoudig en edel, natuur--tran
lijk en keurig, vloeiend en krachtig.
Ondertusschen dient hier herinnerd dat de schrijftrant, naar gelang der

1 Vaelande (anagramma van Van Daele, een geleerd taalkundige van Iper) schreef in zijn Tyco- verdryf
van 1806: " Hoog-geschatte Westvlaemsche Geleerde, Letter-minnaers van alle Dorpen en Vlekken in den West.
vlaemschen y en ou - (niet ey 'en au) - kreyts gelegen, komt onse Tael ter hulp, brengt vruchten by van uwen be.
oefenden geest, om nevens dit Werk te voegen ter opheldering van ons allerbeste Neder-duyts.

" Syn wy dan onder soo ongelukkige Ster gebooren, dat wy raaer koenen onkundige naervolgers der
schryvers van andere streken syn, ofte hunne lafhertige slaeven ? Neen; wy besitten hoedanigheden sterk genoeg,
om het hoofd op te steken, ende, onse siel-krachten werkstellig maekende, om de geletterde weireld aen te toonera,
dat wy ook Meesters syn, ende sonder schaemte op eene rye met onse naebueren mogen ter feest verschynen,
anders niet opgepronkt dan met ons eygen natuerelyk tooyssel, met onsen West-vlaemschen trant, klank, en
woorden : soo niet, wy sullen den naem wegdragen van SERVUM PECUS, ende geen beteren weirdig syn. " (T yd verdryf, n° 22.)
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omstandigheden, eenige trappen dalen of klimmen kan zonder zijne weerdigheid te verliezen. Een voorbeeld. Vele woorden hebben Benen bijvorm :
men zegt bloem en blom, borze en beurs, gezegd en gezeid, haar en hear,
kLeen en klein, klippel en kluppel, knokel en kneukel, konnen en kunnen, paard
en peerd, slotel en sleutel, smelten en smillen, zon en zunne enz. Hoewel
deze vormen, taalkundig gesproken, allen goed zijn, de eene nogtans is
hooger van toon dan de andere : het blijft den goeden smaak van den schrijver
bevolen deze te kiezen die zich naar het onderwerp waarover, en naar de
lieden tot wie hij spreekt, betamelijkst voegen.

Wat die andere aantijging betreft, dat de westvlaamsche woorden
Provincialisme zijn, dat is geen duitsch; het is een fransche terme en een
fransch ding. In Frankrijk, waar Parijs alles te zeggen heeft, heet men
provincialisme alles wat in die hoofdstad geenen bijval vindt; maar noch
in Holland noch in Belgie is er eene stad of eene provincie die zich, gelijk
Parijs, het recht aanmatigt van aleen de geheele taal te beheerschen. Het
ware dan eene groote verkeerdheid die fransche mode hier in te brengen.,
in eenen tijd bezonderlijk dat de Franschen zelve er moede van worden,
eindelijk begrijpende dat er geen erger provincialisme bestaat dan ditgene
zelf dat al de andere provincialismen uitsluit om aleen meester te spelen.
De Neerlandsche taal is en blijft dan de taal, niet van een gedeelte van
't Neêrlandsche volk, maar van al de Neêrlandsche streken te zamen, zoo
zuidelijke als noordelijke, zoodanig dat al de woorden, die van goed gehalte
zijn, al waren zij maar gesproken in de eene of de andere provincie, nogtans
deel maken van den algemeenen taalschat, en door niemand mogen ver
worden.
-wezn

" Het behoorde voor ons, Nederlanders, eene wet te zyn, zegt Dr Snel
dat elk gewest, elke_ gemeente van ons land, het zyne bybragt tot be--laert,
schaving en verryking der moedertael. Alle vryheid heeft hare perken; doch
waer die perken moeten staen weet men niet, en 't gezond verstand alleen
kan daeromtrent beslissen. Het ware eene doodende dwingelandy indien aen
enkele gewesten (b. V. aan Holland of aan Brabant) het regt wierde toegekend,
alleen datgene . wat hun eigen is voor bruikbaer in geschrift of in deftige
kringen te doen aennemen. " (Belg. Museum, viii, bi. 156.)
" De dialecten, zegt Q. Janssen van Ste Anna-ter-Muiden, de dialecten
zijn de levende stemmen der taal, die tot harmonie zamenwerken. Wie
-
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& ne dier stemmen veracht, wie niet een toegenegen oor verleent aan alle,
hij breekt een' schakel uit de keten, die de volken van ééne spraak ver
moet. Gelijk de leden des ligchaams elkander niet ontberen kunnen,-binde
gelijk de hand het oog en het oog de hand noodig heeft, en oog en hand weer
te zamen de hulp der voeten behoeven, zoo zijn de dialecten de deelen van
het groote taalligchaam, onderling ten naauwste verknocht, te zamen het
geheel uitmakende, en waarvan niet één kan worden gemist zonder dat aan
't gansche ligchaam schade wordt toegebragt.
" Onder de dialecten van de Nederlandsche taal, bekleedt het WestVlaamsche een' belangrijke plaats........
11 Het verdient een' eereplaats in Neêrlands taalverbond; het draagt
kostbare steenen aan tot de verheffing van dat grootscha taalgebouw, waaraan
al de dialecten van Nederland te zaam hun' bouwstof moeten leveren. Zuid
en Noord zijn één op het taalgebied. Ook de belangrijkheid van West-Vlaanderens taaleigen moet ons leeren dat wij, mannen van Zuid- en Noord -Nederland, allen elkanders schuldenaars zijn. Want leden zijn wij van hetzelfde
ligchaam, kinderen van den zelfden stam, dienaars van de zelfde moedertaal. " Taalcongres van Brugge 1863.)
(

III. Maar indien onze goede dialectische woorden en wendingen burgerrecht in de schrijftaal verdienen, waarom dan en staan zij in de Woordenboeken niet ? Om dat ze de woordenboekschrijvers er niet in gesteld hebben;
en dit is eene groote leemte. Want, buiten dat een woordenboek de kortste
en gemakkelijkste middel is om den zin van de woorden te leeren kennen,
is het nog bij den grooten hoop, die den tijd of den lust niet heeft om
taalkundige studiën en opzoekingen te doen, de gezaghebbende rechter die
beslist of een woord in de schrijftaal dient of niet. Het ware dan te wenschen
dat men in de nieuwe Woordenboeken al de beste gewestelijke termen en
uitdrukkingen inlaschte, met de melding erbij van hunnen thuis, latende
het gebruik ervan aan de bescheidenheid van de schrijvers over. Zoo deed
de oude Kiliaen die met zijnen Etymologpeum aan de algemeene taal eenera
dienst bewezen heeft dien men nooit genoegzaam waardeeren zal.
Over acht jaar begon te Leiden de uitgave van het Woordenboek der Nederlandsche Taal, dat wonderwerk van wetenschap en taalgeleerdheid. Zooveel
men uit de verschenen afleveringen ' oordeelen kan, schijnt het richtsnoer
van de Redactie wegens de gewestelijke spraak te wezen van al de woorden
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die hier of daar in zwang zijn, op te nemen mits zij ofwel in de oude taal
bekend staan 1 , ofwel naar den aard van de taal gevormd zijn 1 • Indien dit
richtsnoer gevolgd wordt ten einde uit, zal ik en faal geen dialect te
klagen hebben en geheel de Neêrlandsche Taal er veel bij winnen.
'Natuurlijk om het werk aan dezen kant zijn beslag te geven, is 't noodig
dat elk geweste zich met de lexicographie van zijn dialect bezig hoede.
Want gelijk een groot taalkundige uit Holland over eenigen tijd aan mijnen
collega den eerw. heer D. G. Meersseman zeide wat wilt men dat de Redactie
van het Wdb. der Nederl. Taal de kleinooden van iedere gewestelijke spraak
in haren woordenschat sluite, als men haar die niet kennen laat P Wat vilt
men in 't bezonder dat de Taalkunde de kostelijke materialen van het westvlaamsch bewerke, als de West-Vlamingen zelve die niet aanbrengen?

Naar het voorbeeld dan van de Maatschappij MET TIJD EN VLIJT (te
Lèuven), die de uitgave van een Algemeen Vlaamsch Idioticon bezorgde,
hebben wij ook de hand aan 't werk geslegen, ons bepalende bij het West..
vlaamsch dialect . aleen. Wij hebben de verscheidene woordenlijsten 3 verzameld die eenige taalminnaars gemaakt hadden, er den inhoud van gerangschikt, zorgvuldig gecontroleerd, nauwkeurig uiteengedaan en met voorbeelden opgehelderd meestal genomen uit den mond van 't volk en uit de
werken onzer hedendaagsche en voormalige schrijvers.
De vrucht van dezen arbeid is het Westvlaamsch Idioticon, 't welk wij
aan de Redactie van het Woordenboek der Nederlandsche taal, en aan alle
liefhebbers van 't Westvlaamsch dialect des te liever opdragen en met zooveel
te meerder betrouwen aanbevelen, dat wij reeds van de eene 4 zoowel als van
Zie Wdb. der Heden. Taal, voC. AFSMIJTEN, in den zin van afslaan; GAAN in den zin van rijzen, 56; enz.
Zie Wdb. der Nederl. Taal, voc. AFSPEUREN.
3 De rijkste lijst — de mijne telt hier niet mee — is die van den eerw. heer G. Gezelle; daarna komen
die van den eerw. heer P. De Smet, pastor van St-Pieters te Iper; die van wijlen den heer Dezuttere, onderwijzer
te Stalhille; die van den eerw. heer J.-B. De Corte, gewezen schoolopziener van 't bisdom; die van den heer
K. Verschelde, bouwkundigen te Brugge; die van den heer J. Weale, oudheidskundigen te Brugge; die van den
eerw. heer K. Rogiers, professor in 't biss. collegie te Meenen; die van den eerw. heer J. Schipman, geestelijke
schoolopziener; die van den eerw. heer H. A. De Badts, onderp. te Heule; die van den eerw. heer A. Vanquaethem;
1

2

die van den eerw. heer A. De Carne, prof. in 't Seminarie te Rousselaere; die van de eerw. heeren P. Baes, R. Carette, en A. De Geeterè, prof. in 't biss. coil. te Brugge; die van de heeren A. Van Hee, L. De Badts en Aug. De.
siere, theologanten; die van den eerw. heer Luyssen, professor in 't biss. coil. van Veurne; die van den eerw. heer
C. Vanhullebusch, pastor te Swevezeele; die van den eerw. heer F. Vérstraete, pastor te S. Kruis; die van den
eerw. heer K. De Waele, onderpastor te Ledeghem; die van den eerw. heer A. Scherpereel; en andere meer.
Hoogleeraar M. De Vries schreef ons o. a. ' Uw Idioticon is voor de kennis onzer Nederlandsche taal van
zeer groot gewicht, voor die van het Middelnederlandsch ten eenenmale onmisbaar. ►,
4
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de andere 1 grooten dank en veel aanmoedigingen ontvangen hebben. Zekerlijk
is alles wat in 't Idioticon staat niet even dienstig en goed; daar is veel kaf
onder 't graan; daar zijn vele onedele en kwade termen en spreekmanieren die
tegen den goeden smaak of den aard van de tale gaan, maar die toch in
een werk als dit niet mochten achtergelaten worden, al ware 't maar
omdat zij somwijlen op het speur brengen van woorden die verloren zijn, of
de verklaring van andere, die nog in zwang gaan, voltooien. Het werk is ook
verre van volledig te zijn. Duizende woorden, en van de beste, liggen op
den akker van de volkstaal nog op te zanten. Maar wij hopen wel dat
anderen ons zullen volgen, en het begonnen werk, tot luister van ons oud
westvlaamsch dialect en tot opbouw van onze algemeene Nederlandsche
Moedertaal, verbeteren en voleinden.

Brugge, 26 januari 18 73 .

1 De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, de Maatschappij De Taal is gansch het volk te
Gent, Dr. A. de Jager in de Tijdspiegel, Dr. van uelten in de Toekomst, Van Daele (van Sluis) ibid., het Gentsche
weekblad De Eendracht, ens.
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Van dinspreken des Heeren door Adriaen Adriaensens, s. j

Loven 1519.
Het hofkeu der bedinghen, door Petrus Bacherius (Pieter de
Backere), predickare van Ghendt, 1566.
BESCHRYVINGE VAN DE VREUGDETEECKENS ( ter gelegenheid van den zeshonderdjarigen jubilé van 't H. Bloed te Brugge in 1749) .
A. BIINS. Constige Refereynen, door Anna Biins. (Oud handschrift. Ook uitgave
P. BACHERIUS.

van Verdussen Antwerpen 1646.)
BOETIUS A BOLSWERT. Duyfkens en Willemynkens pelgrimagie, uitgegeven door
Boetius a Bolswert, 's Gravenhaghe 1736.
BOETIUS DE BOODT. De baene des hemels ende der deughden, door Anselmus
Boetius de Boodt. Brugge 1626.
P. CROON. Moy—al, door Petrus Croon. Antwerpen 1766.
J. DAVID, S. j. Christeliicken waerseggher, door Joannes David, s. j. Antwerpen
1603.

Troost—medecyne—wynckel der zedighe wysheyt door Boetius, vertaelt
door Adrianus Debuck canoniek norbertyn en pastor van Zoutenay en Egghewaerscappel. Brugghe 1653.
CL. DECLEROK. Gedichten van Claude Declerek (Iperling 1618-1640) . Uitgegeven
door de Maatschappij der vlaamsche Bibliophilen, Gent 1869.
I. DE DAMHOUDERE. Practycke ende handtbouck in criminele zaken, ghemaect
ende vergadert by Ioos De Damhoudere van Brugghe. Loven 1555.
ED. DE DENE. Myn Testament (oud %s, in f° van den Brugschen dichter Ed.
A. DEBUCK.

De Denen .

XVI
– De warachtighe Fabulen der dieren (met platen van Marcus Gheeraerts) . Ge
te Brugghe 1567.
-druct
G. DE Dous. Den geestelyken Helicon of christelyke bemerkingen op alle de
Evangelien der zondaegen van het geheel jaer. Te zaamen gestelt in nederlandsche
rijmen door M. Guilielmus De Dous, vroê– meester der stede van Iperen. Sint-Omaers,
1719.
D. De GORTER. Flora Belgica door David De Gorter. Trajecti ad Rhenum 1767.
I. DE GRIECK. De heerelycke ende vrolyke daeden. van Keyser Carel den V.
Antwerpen 1675.
J. DE HARDUYN. Goddelycke wenschen door Justus De Harduyn, Antwerpen
1629.

— Goddelicke Lof– zaaghen tot vermaekinge van alle gheestige Lief- hebbers, door
Justus De Harduyn, Ghendt 1620.
L. DE HUVETTERE. Het leven van de heylighe Margareta van Ypre, ende van den
salighen Zegherus van Rij ssel, beyde vande Predick–heeren orden. Overghestelt uytten
Latijne, door Heer Louys de Huvettere canoninek van S. Maertens tot Ipre. Ypre 1622.
L. DE MEYER. De Gramschap, in drie boeken, leerdicht door Livinus De Meyer,
op nieuw uitgegeven door Schrant. Gent 1827.
JAC. DE SMET. Den lusthof van het cureren der peerden, door Jacobus de Smet.
Antwerpen 1694.
%
F. DE SMIDT. Daegelijcksche meditatien voor het geheel jaer door Franciscus de
Smidt, s. j. Antwerpen 1647.
N. DESPARS. ' Cronijcke van den lande ende graefscepe van Vlaenderen, door
jonker Nicolaes Despars (uitgegeven te Brugge door J. Dejonghe 1.840).
P. DE VYNCK. Wekelyck vermaeck, geseyt Evangelischen Raeds'–man, door Prosper
de Vynck. Brugge 1645.
-- Reyse van joncker Vincent Stockhove. Brugge 1658.
L. FUCHS. Den nieuwen Herbarius, door Leonhaert Fuchs. Ghedruct tot Basel 1543.
P. GHESCHIER. Des wereldts Proef-steen in het latyn beschreven door Antonius a
Burgundia, archidiaken van Brugghe, en vertaelt door Petrus Gheschier, pastor van
't princelyk Begyn -hof, in Brugghe. 1643.
F. H. I. De Novene van den H. Antonius van Padua, uyt het latijn in het neder
-duytschveraloF.HI
minderbroeder. Duynkercke 1700.
C. HAZART. Triomph van de christelyke leere, door den eerw. P. Cornelius
Hazart, S. j. Antwerpen 1739.
HEYMAN JACOBSZ. Den Kleynen Harbarius ofte Kruyt-boecxken, door H. I. Antwerpen
by Martinus Verhuist.
PAUWEL HEINDERTJCA. Jaerboecken van Veurne en Veurnambacht door Pauwel Heinderijcx, (uitgegeven door Ed. Ronse. Veurne 1853-1857).
A. HENNEQUIN. Nieuwjaer- giften, door den eerw. Heer Antonius Hennequin, pastor
van Hooghlede. Brugge 1763.
H. HERT. Dits die grote en nieuwe spiegel der volcomenheyt. En heeft gemaect
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een seer devoet minderbroeder gheheyten broeder Heynric Herp, gardiaen tot Mechelen.
Antwerpen 1502.
J. IENNYN. Oprechte afbeeldinghe van het H. Broederschap der H. Dryvuldigheyt,
door Joannes Iennyn. Brugge 1653.
P. IENNIN. Hemelsch Stalleken, door H. Philippus Iennyn, priester ende Canoniek
regulier in d'abdye van Brugghe gheseyt ten Eechoutte. Brugghe 1651.
-- De geluc—salige Schaep—koye van den herder Christus Jesus.
KRONYK V. BRUGGE, of Het boeck van al 't gene datter gheschiedt is binnen
Brugghe, sichtent jaer 1477 tot 1491. Uitgegeven door C. C (arton), Gent 1859.
M. LAMBRECHT. Legenden oft leven der heylighen. Een kerckelicke historie. Antekerst. Door Mathias Lambrecht, archidiaken (en later bisschop) van Brugghe. Loven
1590.
L. DER STUD. Het leven ende den cours der studenten van als sy eerst beginnen
te leerera den A. B. C. tot als sy scheyden uyt de philosophie. Seer aerdigh en ver
om leren. Tot Brugghe by Andries Wydts. (46 bladzijden in verzen).
-maeckli
P. MALLANTS. Leven van den heylighen patriarch Bruno, door H. Peeter Mallants.
Antwerpen 1673.
P. Oliverius. Dry vermaeckelycke t'samen—spraecken, door pater Oliverius a S.
Anastasio. Gent 1663.
A. POIRTERS. Spieghelken van Philagie, door P. Adrianus Poirters, s. j. Antwerpen
1680.

#-- Heyligh hof van den keyser Theodosius, door P. Adrianus Poirters, s. j
Ipere 1696.
-- Het duyfken in de Steen-rotse.
J. POLCU. Den verborgen schat in den acker des H. Evangelie, door J. Polch;
overgheset uyt de hooghduytsche in onse nederlandtsche tale. Brussel 1671.
F. RAPAERT. Den grooten ende eeuwigere Almanach, door Fransois Rapaert
(+ 1.587.)
VL. SETTING -BOEL. Het vlaems Setting-boecxken, inhoudende d'oprechte practycke
van de vlaemsche Pointinghen ende Settinghen. Ghent 1694.
G. SIMONS. Den Troost der Arme, behelzende ligte en souvereyne remedien tegen
verscheyde ziekten enz. door Guilliame Simons. Antwerpen 1712.
J. STEEGHIUS. Den gheestelycken Raedt—ghever, door Joannes Guilielmus Steeghius,
S. j. Ypre 1642.
B. SuRIUS. Den vertreckenden, verblyvenden en wederkeerenden Pelgrim, door
P. Bernardinus Surius. 1646.
VAELANDE. Tyd-verdryf: De schole der scholmeesters ende oefen-perk der Dichters,
door Vaelande van Ieper (anagramma van Van Daele, medic. doet.) Ieper, by den uitgever
Laurens De Varver. 1805 en 1806.
J. VANDE VELDE. Een claer betooch van den oorspronck der Lutherie, eerst ghemaeckt in latine by den eerw. heer W. Verlinde, bisschop an Ruremonde, ende
overghestelt by P. Jacop Vande Velde, prior van den Augustynen te Brugge. 1567.
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Den predickenden Ionas. Brugghe 1777.
De Speghel der Chien gheboden, huuthgeleijt bij B. Cornelis
Van Dordrecht, predicant int convent vanden minrebroeders binnen der stede van
Brugghe. Gheprent te Brugghe 1554.
B. VAN HAEFTEN. Den Lusthof der christelycke leeringhe, beplant met gheestelycke liedekens, door Benedictus Van Haeften, proost van Affligem. Antwerpen 1622.
TH. VAN HERENTALS. Den Spiegel des christen levens, door Thomas Van Herentals,
minrebroeder tYpren in Vlaenderen. Antwerpen 1554. (De sehr2jftrant is kernig en
F. VANDEN T ERVE.
C. VAN DORDRECHT.

schoon.)

J. VAN HEUMEN. Den sterffelycken Adam, door den seer eerw. heer Joannes Van
Hevmen, licenciaet in de Godtheyt. Antwerpen 1668.
N. VAN HovE. Het leven van den S. Idesbaldus door Nivardus Van Hove.
Brugghe 1751.
Z. V. MALE.' Lamentatie van Zegher Van Male, behelsende wat datter aenmerckensweerdig geschiet is ten tyde van de geuserie ende de beeltstormerie binnen
de stadt van Brugghe. — Uitgegeven door C. C(arton), Gent 1859.
CAREL VAN MANDER. Het Schilder-boeck. Haerlem 1604.
-- De Gulden Harpe. Haerlem 1627.
R. VERSTEGANUS. Den Wet-steen des Verstants, door R. V. (Richardus Verste
-ganus).HtwerpbyGilamLsn.1620
L. Vossius. Alle de wercken van Lambertus Vossiu§ (Lambrecht Devos), bestaende
in seer aerdige ende curieuse dichten. Brugghe 1679.
C. VRANCX. De Wercken, mirakelen, het heyligh leven, de ghebeden en lofzanghen van d'hooghweerdighe Maghet en Moeder Gods Maria, door heer Corn. Columbanus
Vrancx, abt van Sinte Pieters clooster neffens Ghendt. Ghendt 1602.
GUILLAEME WEYDTS. Dyt er van zommeghe zaeken dye gheschyet zyn hier te
Brugge ende daer ontrent. --- Chronique flamande 1571-1584 avec introduction et
notes par Em. Varenbergh. 1869.
J. YPERMAN. Cirurgie van meester Jehan Yperman (xiii eeuw) . Uitgegeven te
Antwerpen door M. Broeckx, 1863.
C. ZEGERS. Appendix aen den Spieghel van Th. Vanherentals, door Claes Zegers.
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Eerw. K. CALLEBERT. Jan Onraedt, door den eerw. heere K. B. Callebert, professor
in 't collegie te Kortrijk. Brugge bij Edw. Gailliard en Comp. 1869.
-- Paul en Isabelle.
Eerw. J. B. DECORTE. Verdichtsels. Brugge 1861.
Eerw. A. DLCLOS. Veurne's Beschermheiligen. Brugge bij L. Herreboudt, 1870.
Tillo de Saks. Eene westvlaamsche vertellinge. Brugge F. Titeux, 1871.
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M. K. DE GHELDERE. Jongelingsgedichten van Karel De Gheldere. Leuven 1861.
Eerw. C. DUVILLERS. Den baron Penninek, of samenspraken waerin de vlaemsche
zeden getrouwélyk worden afgeschetst, door C. F. A. Duvillers, pastor van Middelburg
in Vlaenderen. Gent 1851.
Eerw. G. GEZELLE. Vlaemsche Dichtoefeningen. Rousselaere 1858.
-- Gedichten, gezangen en gebeden. Brugge 1862.
-- Rond den heerd. Een leer- en leesblad voor alle lieden, verschijnende weke lijks te Brugge.
Eerw. V. Huts. Baekeland. Gent 1859.
Eerw. L. NUTTIN. Nieuwe vlaemsche fabelen, door L. Nuttin. Yperen 1860.
Eerw. L. VANHAECKE. S. Godelieve van Ghistel. Brugge 1870.
Eerw. C. VANHULLEBUSCH. Het oude Testament in 't kort, door C. Vanhullebusch,
pastor van Swevezeele. Rousselaere 1866.
-- De Catechismus met uitleg. Brugge 1869.
M. K. VERSCHELDE. De . kathedrale van S. Salvator te Brugge. Brugge 1863.
-- Geschiedenis van Middelburg in Vlaenderen. Brugge 1867.
M. J. WEALE. Hans Memlinc, zijn .leven en zijne schilderwerken. Eene schets
door W. H. James Weale. Brugge bij A. Dezuttere, 1871.

VERKLARING VAN PE VERKORTINGEN
,

adjectief, bijvoeglijk naamwoord.
adverbe, bijwoord.
algemeen.
bij voorbeeld.
bedrijvend werkwoord.
beteekent of beteekenis.
bezonderlijk.
bijwoord.
belgisch–westvlaamsch, ten onderscheid van fvl.
dat is.
d. i.
deep. — deensch.
engelsch.
eng.
fransch.
fr.
Fransch-Vlaanderen met het áanpaFr.-Vl.
lende Poperingsche en VeurneAmbacht.
frequentatief.
freq.
westvlaamsch in Fr.-Vl., Veurnefvl.
Ambacht en 't Poperingsche.
gemeenlijk.
gem.
gr.
grieksch.
hoogduitsch.
hd.
hollandsch.
holl.
handschrift.
hs.
ijslandsch.
ijsl.

adj.
adv.
alg.
b. v.
b. w.
bet.
bez.
bijw.
bvl.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

--

-

1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

it.
— italiaansch.
Kil. — Kilian Etymologicum.
klemt. — klemtoon.
Kr. -- Kramers Wdb.
1.
— latijn.
m.
— mannelijk naamwoord.
mv. — meervoud.
o.
— onzijdig naamwoord.
0. W. — onzijdig werkwoord.
oul.
— oulings.
sp.
— spaansch.
t. w. — te weten.
tautol. -- tautologie, twee uitdrukkingen van
't zelfde gedacht.
V.
— vrouwelijk naamwoord.
vgl. — vergelijk.
vklw.. — verkleenwoord.
V1.
— vlaamsch in 't algemeen.
voegw. — voegwoord.
voorz. — voorzetsel.
w.
— woord.
wdb. — woordenboek.
Weil. — Weilands Woordenboek.
wvl. — westvlaamsch.
ww. — werkwoord.
zw.
— zweedsch.

ERRATA
bladz. kol. reek.
3

2

2

5

2

21

23

1

121

2

37
11

van onder staat niet meer

—

lees bijkans niet meer.

't moet zijn v.
staat m.
't moet zijn ACHTTUITTE.
staat ACHTUITTE
—

—

staat BEURZ

't moet uitgevaagd.

—

165

1

32

staat boete

192

2

32
36

staat Walderik

—

lees bonte.
—

't moet uitgevaagd.

412

2

de twee onderste regels uit te vagen.

455

2

33

staat IN-EN-GIJ

553

1

441

staat kwijt

648

2

36

824
852

2
2

32
26

—

't moet zijn IK-EN-GIJ.

is de komenschepe, of ook
staat inloopen
't moet zijn uitloopes.

—

alle deze woorden uit te vagen.

—

staat

aster linifolius

staat KAKUL

—

't moet zijn calliopsis DO.
't moet zijn KADUL.
—

976
1156
1212

2 9
staat SCHAARSLEUTER
lees SCHARSLEUTER.
1 12 en 13. Deze twee regels uit te vagen.
1 54.
Het w. UITKOOPEN, in 't drukken weggevallen, moet hersteld.

1216

1

—

37

staat

uitmneten

—

lees uitgemeten.

A. Deze klinker is lang of kort.
1. -- De lange a is tweederlei : de heldere of
hollandsche a, en de o-klankte of vlaamsche a.
De heldere a klinkt gelijk de fransche ci in ccíre,
en wordt verlengd door haarzelven : aa. De
vlaamsche a over 't algemeen heeft in haren
klank veel van de o, en wordt daarom beter
verbeeld door ae, zoo wij verder bij de letter E
zullen betoogen.
De o-klankte a luidt overal niet gelijk. In Brab.
en Antw. klinkt zij als o in 't fr. despote (Alg. Vl.
Idiot.). In het Land v. Aalst hoort men eene
zachtlange o : varen = voren. Langs de Schelde
boven Gent hoort men eene scherpt. oo : varen
voeren. Te Brugge staat de o-klankte a gelijk
met de scherpkorte o in lot en gebod, doch langer
uitgerekt, zoodanig dat varen, vermanen, daad,
enz. spreken als of men schreef vorren, versnonnen,
dodd. Bij de overige West-Vlamingen heeft de
lange a zeer weinig van den o-klank, ja, langs de
zeekust voort, luidt zij volkomen helder.
Hoewel de lange a dus verschillig in verschillige
gewesten uitgesproken wordt, behoudt zij nogtans, in elk gewest op zijn eigen, altijd eenen en
denzelfden klank; uitgenomen — en dit is geheel
merkweerdig — in de volkstaal van Brugge. In
deze stad heeft men twee soorten van a's, de
heldere en de o-klankte, die regelmatig gebruikt
worden, t. w. de heldere a vóór eene b of p, f of
v, g of k, en m; de o-klankte a vóór eene d of t, 1,
n, r, s of z (tenzij 1° in het mv. van den vert tijd der
;

werkw., waneer de ct in 't enkele. kort is, b. v. ik bal
-- wij baden, ik zat — wij zaten, ik was -- wij waren,
enz. 2° in woorden waar de b, 1, g of m weggevallen is,
b. v. Madestraát klinkt iIid., en niet Mud., omdat het
is voor Maagdestraat) . Dus zegt men te Brugge

Vonnedragger (vanedriayei-), vódder slapt (vader
slaapt), de vl msche tólle (de vlaamsche tale), enz.
Uit de bemerkingen, die men vinden zal bij de
letter E, volgt er dat de Bruggelingen, indien zij
hunne twee soorten van a's wilden schrijven,
zouden moeten de o-klankte a verbeelden door
ae ook in open lettergrepen, en de heldere a door
dubbel aa in de gesloten lettergrepen en door
enkel a in de opene, b. v. de zwaergelaeden
grcaenwagen , gaet traagzaam voort al kraken.
2. — Vele woorden hebben eene lange a in de
eene streek, en eene korte a of e in de andere.
Aalmoes
Aalsen
Aan
Aande
Aarin
Baanst
Braam
Daal
Laatst
Maarkt
Navel
Paander
Plaats
Spaander

—

—

—

—

—

---

—

—

—

—

—

—

—

—

almoes.
alsen, elsen, fr. alène.
an, voorzetsel.
ande, eendvogel.
arm.
banst, benst.
brem.
dal, del.
latst, letst.
markt, merkt.
naffel.
pander, pender.
platse, pletse.
spander, splinter.

A
T arwe

geven ziet liet aafsche (met den rug) van de
hand, fr. avec le revers de la main. Zijne kousen
aafsch (met de binnenzijde naar buiten) aan
-trekn.
-- Listig, verraderlijk, fr. ti'a 1 ce,pe-eficle, sournois. Aafsch mensch (die niet te betrouwen en is,
valschaard). Een aafsch voorkomen hebben, fr .
aro i r t' a ii. so u i•no i s. Eene aafsche antwoord
(slinksche, onbetamelijke, onvriendelijke antwoord). Iemand eerie aafsche kaaksmeet geven
(verraderlijken slag, trouwloos toegebracht).

----- tarwe, terwe.

-- twalf, twelf.
Twaalf
Vaandel • -- vendel, enz.
3. — De korte a verwisselt dikwijls met de
korte e : zie E.
— Ook met de korte o, b. v.
-- of, voort. en bi ju'.
Af
-- orduin
Arduin
— bord, berd.
Bard
— domp.
Damp
Fladderen — flodderen.

sche trecken.
Het was een boozen vondt; ]iet waren aafsche
(L. Vossius.)

Kaffie
— koffie.
Kannen — konnen, kunnen.
Karst
— korst, fr. ci•oicte.
Maffelen
-- moffelen, muffelen.
Snakken --- snokken, snukken.
Walken
--- wolken, fr. foulej•.
Zacht
— zocht, fr. clou,?.
— zworm, zwerm, enz.
Zwarm
-A. De naslepende e van de zelfst. naamwoorden,
in de sprekende taal zoo gemeen, is eene cc in
sommige gewesten, b. v.
Vadera — vadere -- vader.
Moedera — moedere -- moeder.
-- tafele
— tafel.
Tafel a '
Vrouwa --- vrouwe — vrouw.
— straat, enz.
— strate
Strata
A. In plaats van AB of ABC, zegt men ook + k,
kr risken a, omdat het AB- boekje met een + begint.
Een domme jongen die weken lang aan zijn

— Afl. Aafschheid.
— Men zegt ook Avig.
AAI ('cl. AEI, zie AE) nl ., meest vklw. 1lccil je,
aaiske(nz, aa ike(u, aken, aaksl^e(yz en aatje. Stree
,

,

ling met de hand of met de wang op de wang van
een ander. Een aaitje geven. Het kind en wilde
hem geen aaiske geven omdieswille van zijnen
baard. Kind, geef moeder een ake.
— Ook vklw. Naatje, nccaiske(n, naken, eikke(na
en neike( rz.
,

AAIBAAI ( vl. AEIBAEI, zie AE), m. zie HAAIBAAI.

AAIE (vl . AEIE, zie AE), V. Adem, fr. haleine.
Buiten aaie zijn, fr. être essouf e. Tenden (ten
einde) aaie zijn. Ik en heb geene aaie meer.
-- Meest in Fr.-Vl.
AAIEM, AAIME (vi. AEIEME, zie AE), m . In
Fransch-V1. gebruikt voor Adem, asem, fr. naleine. Hij heeft geenen aaime meer. Eenen fellen
aaime hebben. Den laatsten aaime geven.
-- Vgl. Raden = raaien, luiden = luien, enz.

kraisken a leerde eer hij liet kon. Na het liu iken
ie Vader spellen.
c,, leert men den Onze
Sal men 't keren v. a. va,
(L. \'Osiris)
Eer liet kan zijn 1 .k ?

AAIEN, o. w. Zie BAAIEN.

Kruisken A,

AAIER, m. zonder mv. Hetzelfde als 1. aer,
fr. air, d. i. lucht, in 't alg.; doch in 't gebruik
Lucht die bezwangerd is met zonnestofjes,
ernanatiën of uitwasemingen. In eene beslotene
plaats, b. v. in eene kamer, ziet men den aaier
spelen in de stralen vin de zon. Sprek. van eene
kamer waar b. v. een lijk in gelegen heeft, en de
lucht meer of min bedorven is, zegt men : stel
de vensters open, en laat den aaier uitgaan.

Krikke de spa,
'K wilde da 'k ne gebeuterde wafel ha.
(Rijmpje bij schoolkinders.)

- Geene A uit eerie B kennen, niet eerie A voor

(ene B weten. " Hy en verstont niet wat by seyde,
te meer dat niet een A voor een B en wiste. "
(M. Lambrccht.)
A, onbepaald lidwoord voor alle geslachten en
gevallen, anders ook E, en in de schrijftaal EEN.
A man. A -moeder. A kind. A keer of twee. A zot
van a vent.
— Begint liet subst. met eenen klinker of met
eene Ii, dan wordt liet an. An ezel. An hond.
— Kil. noteert op a : " articulus olim usitatus
..... cujus loco inolevit een. " — Zie EEN.
AAFSCH. (vl . AEFSCH, zie AE), adj. en adv. Ver
kant,-kerd,avchts f.Deach
de aafsche zijde van iets. Iemand eenen slag

AM
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AAKAARDE (vl . AEKAERDE), bijw. Zie AKERRE.

AAKPUID, -PUIT (wvl. - PUUD, of
i

-

PUUT, zie ui),

m. Naam van den groenen puit, .fr. grenouille
verte, 1. Tana esculenta. De aakpuiten zitten meest
in 't water, en kwakken veel.
-- Is 't eerste deel aak hier zooveel als 1. aqua,
goth. ahwa, water; of is 't verkort uit kwaak, van
kwaken, kwakken, fr. coasser P Men noemt dezen
puit ook Rekpuit, Wakpuit en Waterpuit.

AAL

I

— Niet te verwarren met Haagpuit, fr. it hzette,
1. h,ylo.

-

AAL, m., mv. alen, vklw. aaltje. Zoo heet in
Fransch-Vl. 't geen de andere West- Vlamingen
eene Auwe, de Oost - Vlamingen en de Hollanders
eene Aar noemen, fr. épi. Een koornhalin met
eenen dikken aal. Dunne, boze aal. De alen oprapen die na den oogst op den akker nog liggen.
-:--- Samenst. Brandaal, Stuifaal, enz.
AAL, ALE, V. Naam van een onkruid dat ' ge meenlijk Aschale heet, in de boeken Nachtschade, 1. solanun i nigr on L.
AAL, ALE, v. Soort van nagelzweer de aan

den top van den vinger begint en rond den nagel
voortzet, fr. tourniole. De ale hebben. Als men
de ale krijgt aan eenen vinger, krijgt men die
gemeenlijk ook aan de andere. De ale doet den
nagel uitvallen. De ale en is zoo gevaarlijk niet
-

als de wijt.
-- Deze nagelzweer wordt ook Flame genoemd,
en -- nota bene — men heet de aalbeziën ook
Plamen.
AAL, ALE, v. Mestgier. De ale wordt uit den
aalput opgepompt om op den akker gegoten
te worden. Ale voeren. Ale slaan (met den aallepel
over het land spreiden). Raapkoeken in de ale
roeren.

--- D'rek, als hij ale wo^°dt, evil geren (of gevoerd)
zijn, anders gezeid : Die van niet tot iet komt,
kent zich zelven niet.
-- De ale verschilt van het messingzop (mestsap). De ale is het vloeibaar mest, de drek en de
zeik die uit den stal wegvloeit of gedreven wordt
langs eene grip in eenen gemetsten put; het
messingzop is • het vocht dat uit het strooisel
zijpelt, welk strooisel, tot leger gediend hebbende
voor het vee, en met mesthaken uit den stal
getrokken zijnde, samengehoopt ligt in eenen
kuil die niet gemetseld is. Het messingzop wordt
dikwijls overgebracht in den aalput.
- AALBAK, m. Zie AALKARTEEL.
- AALDUTS, m .,

mv. -dutsen. Eene dot of wrong
stroo die in eene kuip ale ligt om, onder het
vervoeren, de uitswanseling te beletten.
--- AALKARTEEL, o., mv. -kco teelen. Groot

houten

vat dat bij den landbouwer gebruikt wordt om
de ale of het vloeibaar mest te vervoeren naer
den akker. Een aalkarteel dat rond is gelijk eene
ton, heet ook Aalstuk; maar is het bovendeel
plat, dan heet het Aalbak. Een aalkarteel inhoudende zes tonnen. Twee peerden trokken het
aalkarteel over den akker.
AALKELDER, m. Gewelfde. put in de aarde
-

J%.A1,L)
gemetseld, waarin neen de ale bewaart die uit de
aalputten getrokken wordt. Een aalkelder te
midden de akkers.
- AALKUIP, V. Eerie knip waarin men ale voert
op eenen kordewagen, of draagt met aalstokken.
-- AALLEPEL, in. Groote lepel van hout of ijzer
om ale over den akker te slaan, fr. louche.
-- AALMANEN, m. Beermanen, een gesteert insekt dat in de ale leeft, fr. ver èt gaceice cle rat, larie
d'éloj)lzile oza cl'éi°istale. Ale waar veel aalinanens
in zitten, is hare jeugd kwijt, en wordt bij de
boeren minder gezocht. — Zie MANEN.
- AALP0NP(E, V. Pomp om de ale uit den aalput
in het karteel over te pompen.
- AALPUT, (wvl. ook AELPIT), in . Gemetste put
waarin het vloeibaar mest uit de stallen samenloopt. Als de aalput vul is en dat men hein op
den akker niet kan uitvoeren, dan ijdelt men hem
uit in den aalkelder. " Vande water-meulen-

brugghe totten ceel-pu tte. " (Cost. V. Belle.)
-- AALREUTEL, n1. Aalroerder, lange stok met
een dwarshout aan 't uiteinde, dienende om de ale
om te roeren in den aalput. — zie REUTEL .
-- A ALSCIIIJTE (wvl. &ELSCIIITE, zie IJ), v. Bij

landb. en veeartsen. De ccalschijle hebben, -wordt
gezeid van eene koe wier drek dun is lijk ale.
- AALSCHIJTSTER, fr . bête

bovine atteinte de dices

rhée chronique.
- AALSCHOTEL, AALSCHEUTEL, AALSCIUTTEL M.

Hetzelfde als Aallepel.
-- AALSTOK, m. Bij landb. Elk van de twee dikke
draagstokken waarmede twee mannen eene kuip
aal of bold in den akker dragen.
- AALSTUK (wvl. ook AELSTIK, zie AE en STUK).
Zie AALKARTEEL.

— AALVLIEGJE, 0. Soort van zwart vliegsken,
zeven of acht millimeters lang, dat men veel in en
bij de pisbakken vindt.
- AALVOERDER, ALEVOERDER, m . Deze die met
eene kuip op eenen kordwagen ale voert. De

aalvoerders doen grooten arbeid.
AALBEZE, ALEBEZE, v., mv. bezen. Hetzelfde
als Aalbezie, aalbes, fr. groseille noire, vrucht vale
den ribes nigrvm. De aalbezen worden ook Plamen,
Zwarte paters, en Zwarte jenevers genaamd.
- AALBEESHUT, in. Aalbeziestruik. Eenen aal
-beshut
verplanten. — Zie HUT.
* AALDING, bij Kil . AELDING, AELDIN GER, HAELIN G,
-

HAELDINGH, flani-dii., hieres (d. i. hoor, erfgenaam,
fr. heritier), m. Is een woord dat men overal in de
" Costumen van Vlaenderen " en ook elders
vindt, maar thans bij 't volk niet meer bestaat.
" Deel-lieden vermoghen, ten versoecke van de

A.ALK
aeld'bnghen, den blijver ofte blijvighe bij eede te
vraghen of sy van inhave, ghelde, renten, inschulden, anders niet en weten ten profijte vanden
ghemeenen sterfhuyse, dan ten boecke gestelt
is. " (Cost. v. Brouck-burgh.) " Soo wie in een
ster hii y s eeni.ghe vande aeldirnghers van sijn
recht ende deel van versterfvenisse uyt-coopt,
met de ander aeldgliers noch ghemeene ende
onnverdeelt sijnde, de mede- aeldingers vande selve
versterfvenisse vermogen het voorseyde ghemeene vercochte deel hebben ende anveerden by.
naerhede, " d. i. bij voorkeur. (Cost. V. Oostende.)
" Wanneer man ofte wijf sterft, indien den overleden gheen hoir ofte aeldinck en heeft hem
bestaende, de wedware ofte weduwe sal behouden
al het goet vanden overleden. " (Cost. v. Rousselaere.) " Wanneer den houder oft houderigge
(fr. le survivant de cdeux con2,joints) in 't sterf-huys
blijft, en vermach niemant vande aeldingen binnen den voornomden tijt (40 dagen na 't overlijden)
eenige , handelinge oft administratie te nemen
vande goedinghen vanden seleen sterf-huyse, op
pene van by Schepenen danof ghecorrigiert te
worden, ende ghehouden te sijn als hoir, ende in
die qualiteyt verobligiert ende toegesproken voor
alle commeren ende lasten van dien. " (Id.) " Alle
hoirs ende aelding1ienn daar blijver ofte blijvighe
is, voor eenich interd sijn ghefondeert te hebben
inspectie vanden staet ende inventaris in goet
ende quaet vande goedinghen den sterf-huyse
competerende, om kiemlieden te beraden of sy

hoirs sijn willen ofte niet. (Cost. v. Bergen
S. Winocx.)
-.- Wegens het verschil tusschen aalding en
Boor, het eerste (aalding) is het oude vlaamsche
woord en beteekende Een erfgenaam volgens de
zeden en gebruiken onzer heidensche voorouders;
liet ander (hooi), van lateren dag en vreemden
oorsprong, was Een erfgenaam volgens nieuw
ingevoerde rechten en wetten. Aalding bleef het
volkswoord, Hoor was de rechtsterm.
AALKOORDE, v. Lange touw waaraan van afstand tot afstand verscheiden haakjes of angels
met lokaas hangen om paling te vangen. Het een
uiteinde van de aalkoorde is met eene stekke
voorzien die men aan den kant van de rivier
vestigt; aan 't ander uiteinde is er een steen.
waarmede men de koorde in 't water werpt en
zinken doet. Bij Kramers Aalsreep. Paling vangen
met de aalkoorde. — Vgl. Vloothaak.
AALM (vl. AELME, zie AE), o. zonder mv., Gereed
Zie ALM.
-schap.
AALMOES (vi. AELMOESE, zie AE), V. mv. aachnoe-

AALP
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sen (en niet aalmoezen), fr . aunin nee.
-- Men zegt ook Almoese en Almosse. Vgl.
ags. celmasse, deensch almisse, zw. almosa.
--- Afl. Aalinoesenier (en niet aalmoezenier).
AALPIJP (wvl. -- PUPS, zie PIJP), v., fr. emportepièce. Zie HAALPIJP.
AALWAARDE, A4LWAARDIG, AALWAARDSCH,
ALEWAARDIG, ALEWAARDSCH, ALLEWAARDE,
ALLEWAARDIG, ALLEWAARDSCH, adj. Onbesuisd,

onbezonnen, uitgelaten, brooddronken, dertel.
Een aalwaardige kerel. Een aalwaardsche jongen.
Allewaardig zijn in zijne manier van spreken,
van handelen, van gaan. " Erasmus zochte daer
deure te bedwijnghen zijn alewaerdighe clap en
snootheyt. " (J. Vande Velde.) " Om beschaemt
te maken dien alewaerdighen zot van Vranckerycke, te weten, Calvyn. " (Id.) " Sy zyn soo
aelwaerdigh ende broodt-droncken, dat sy dick; wyls de winckels toe- schieten, ende nemen met
ghewelt dat hun aenstaet. " (P. Devynck.) " Veel
jonghe alewaerdighe zotten alle gelyck gecleet
ende bleetende zeer Jude ende leelick tzainen
ghelyck schapen. " (N. Despars.)

1

Een land cryght onrustich lot
Duer eennen aelwaereghen brood dronckeghen zot.
(Ed. De Dene.)
Duyvels-broodt wordt uit het slyck ghee omen
Tot t' edel brassen van 't alewaerdigh volck.
(L. Vossius.)
Weet dat menkent dit grauw aen al hun quae manieren,
Aen al hun boose daet, aen hun alwaerdigh swieren.
(P. Devynck.)
Och ! wat schadigh ziele -leet
Teelt sulck een aelwaerdigh kleedt. (Id.)

---- De klemtoon is op de eerste greep. Nooit
zegt men in de gesprokene taal aalweerdig noch
aalweerdseh met de bletende e, ofschoon eenige
van de onzen het zoo schreven : " Sommighe
batementen ende aelweerdighe spelen dieder gheschieden op de marct. " (M. Lambrecht.)
-- Zie Wdb. der Nederlandsche taal, voc. AALWAARDIG.

AALWAARDIGAARD, ALLEWAARDIGAARD, m.

Een aalwaarde kerel.
AALWAARDIGHEID, AALWAARDSCHHEID, ALLEWAARDIGHEID, ALLEWAARDSCHHEID, V. Onbezonnenheid, dartelheid. " D'aelwaerdigheden

waeren daer soo ghemeen ende liepen soo buyten
spoor, dat dit Eylandt noch scheen te wesen de
woonplaetse van de goddinne derwellustigheydt."
(P. Devynck.) " Lichamelicke ledicheyt ende
andere aelwaerdicheyt. " (C. Van Dordrecht.)
AAM, in. Zie AMEL.
AAM, samentr. van Adem.

AANB

AAMB
— Den actin uitgaan (bij 't volk de yz naton i u t
gaan),

sterven, den laatsten adem geven.

AAMBILK, m. Aanbeeld, fr. enclume.
AAMLOOS, m. Zie AMMELOOS.
AAMSCHIER, O. Zie HAAMSCHIER.
AAN (vi. AEN, wvl. AN), voort. en bijw. De
Hollanders gebruiken aan in veel gevallen waar
wij bij, in, op, tegen, of van, stellen, b. v. Hij
woont aan (bij) de poort. Hij is student aan (in)
de academie. Deel hebben aan (in) iets. Behagen
hebben aan (in) iemand. Rijk aan (in) deugden.
Een gulden aan (in) centen hebben. Zich arm
koopen aan (in) schilderijen. Zich ziek eten aan
(in) iets. Zich dronken drinken aan (in) jenever.
Iets aan (in) stukken breken, slaan. Iets aan (in)
riemen snijden. Een beschuit aan (in) kruimels
wrijven. Hij woont aan (op) dezen kant van de
rivier. Zijn huis staat aan (tegen) den zeedijk.
Sterven aan (van) eene tering. Ziek liggen aan
(van) den typhus. Overvloed aan (van) geld.
Gebrek aan (van) verstand. Enz.
— Aan wordt gevoegd bij de benaming van
iets dat als kenbron wordt opgegeven (Woordenb.
der .Ned. Taal, op aan b).) Ik zag het aan zijne
oogen dat hij gekreschen had. Hij wierd vervolgd
en gevonden aan het bloed dat uit zijne wonden
op den grond gedruppeld was.
— De zegsw. aan den hals, aan 't leven helpen,
brengen of komen, waarvoor de Hollanders nu
zeggen om den hals, om 't leven, (zie Woordenb.
der Nederlandsche Taal, bij om, bl. 159-162, en

het Middelnederlandsch Woordenboek van Dx
De Vries, bij AAN, bl. 55.) worden nog dagelijks
en overal bij ons gebruikt zoo wel van zaken als
van dieren en menschen. Er is in dien veldtocht
veel volk aan den . hals gekomen. Die druistige
werkman brengt al zijn gereedschap aan den
hals. Die woelige jongen brengt het al aan den
hals dat hij krijgt. Er komt veel aan den hals
door verwaarloozing. " En dat ik zyn land aen den
hals niet en zal brengen, noch laten vervuylen.
(C. Duvillers.)
— Wij zeggen ook nog van 't leven. Iemand
van 't leven brengen, helpen. — Eens hoorde ik
Iets aan den nekke doen, d. i. verwoesten, vern ielen.
AANBEHOOR (wvl. ANBEH00R), o. zonder mv.
Toebehoor, aanbehoorende dingen, al wat deel
maakt van iets. Een huis verkoopen met al zijn
aalibehoor. Al het aanbehoor van eene brouwerij.
.— Toestand, omstandigheid, fr. état, position,
circonstance. Zijn vader was dood, en hem in zulk
eiei t aanbehoor van droefgeestige zaken aa,nspre-

ken, scheen onvoorzichtig. Wat zou je doen in
zulk een aanbehoor P
-- In de volkstaal luidt liet amboar, anbooi,
even als wij boorgin, toebooren, bangsel, enz. uitspreken voor behoorem, toebehooren, behangsel, enz.
Zie BOOREN.
— In het hd. bestaat dit woord ook anbehör.
AANBIDDEN (wvl. ANB-), aanbácl, aanbeden,
b. w. fr. adorer. De klemtoon is bij ons altijd op
het ww. en nooit op het voorvoegsel aan; en het
deelwoord is aanbeden en niet aangebeden Hij

heeft God aanbeden.
Tote Westsappel dat hi quam,
Daer hi aenbèden vernam
Mercuriuse over enen God.
(M. Stoke.)
AANBILD, m. IJzeren blok waarop men smeedt,
fr. enelume, enz. anvil, deen. ambolt, hd. ambosz.

— Men schrijft gemeenlijk Aanbeeld, o. In
Vlaanderen is het overal m.; doch overal niet
gelijk uitgesproken : hier klinkt het ánebild, daar
dnebilk, daar ánebilkt, daar antibulk, elders andbil,
elders aambilk, en in 't land van Aalst dambijl.
— Kil. heeft Aenbilckt en Aenbeld. " alsoo
draeght den aenbeldt de treffende slagen der
hameren. " (J. David, s. j.) " Uwen hond slaept
tusschen de geduerige slaegen ontrent uwen
aenbeldt. " (F. vanden Werve).
AANBRANDEN (wvl. &NB -), brandde aan, ben
aangebrand, o. w. Bij moortelgieters. Wordt gezeid

van 't zand dat, bij gebrek van genoegzame omroering, neerzinkt in den grond van den moortel.
Het is niet goed den moortel te laten aanbranden.
Let op dat uw moortel niet aan en brande.
— Met hebben. Rood worden van schaamte of
van gramschap. Kijk, hij brandt aan (hij wordt
gram, fr. it s'enflamme). Indien gij niet plichtig
waart, ge en zoudt zoo niet aanbranden. Iemand
doen aanbranden. Hij brandde aan van schaamte.
Hij brandt aan tot bachten zijn ooren. (Men zegt

ook : Mijn hemde brandt aan mijn lijf van schaamte.)
AANBRENGEN, -BRINGEN (wvl. ANBRIINGEN, zie
IND), bracht, brocht en brong aan, aangebracht,
-gebrocht en gebrongen, b. w. Zie de woordenb.
-

-- Zie BRENGEN.
AANDE (wvl. ook ANDE), v. Hetzelfde als het
holl. Eend(vogel), fr. canard. " Ghelijek de aienden
metten beck altydts in t' vuylste swadderen. "
(J. David, s. j.)

— Het its gelijk het op eene aande regent, of Het
loot ei• af lijk de regen van eene aande. Wordt
gezeid van iemand die ongevoelig is aan berisping,
vermaning, schimp, enz. zoowel in eenen goeden
als in eenen slechten zin.

AAN D
-- Bij deringgravers. Bron- of kwelmader lig
onder eene deringmoer. Als de dering reeds-gend
zoo ver uitgedolven is dat de overblijvende laag
niet zwaar genoeg meer is om de aarde neer te
drukken, scheurt die laag dikwijls open, en dan
borrelt er een overvloed van water uit de aande
op. Hetzelfde uitwerksel heeft men als men de
aande met eene spa opensteekt.
— De deringgravers geven den naam van
Aande nog aan den Dertienden man van de Stoeling; doch in dezen zin schrijft men misschien
beter Haande. Zie HAANDE.
AANDEKIEKEN (vi. AENDE—, ANDE —), o. " Niemandt en eermach te iaghen, vanghen ofte zou eken, eenighe aenc1e- k'i'ekens, gansen ofte dierghelijcke. " (Cost. v. Veurne.)
AANDEREIT (wvl. AENDEREIT, ANDEREIT), O.

zonder mv. Zwemmend waterkruid dat aan groen
mos gelijkt, in de woordenb. Eendegroen, kroos,
waterlinze geheeten, bij Kil. gi•ugte, fr. lentille
d'eau. Stille waters zijn dikwijls geheel bedekt
met andereit. De aanden houden veel van aandereit. Zie REIT.
AANDESLETS, m., AANDESLETSE, v. (wel. AENDE-,

De trede of het spoor dat de aanden
achterlaten in het gras. Die weide ligt doorkruist
van aandesletsen. Des morgens in den dauw ziet
ANDE-).

-

men best den aandeslets.
AANDHEN (wel. AENDHINNE, ANDHINNE), V.
Wijfjes -aande, fr. cane.
— Vgl. Turkhen.
AANDOEN (wel. AND -), deed aan (wvl: ook clei

an); aangedaan (fti 1. anécdaanz, zie GE), b. w. Een

kleedingstuk aan het lijf doen, hetzij met liet aan
te trekken of om te slaan, hetzij met het op te
zetten of voor te doen. Zijne leerzen aandoen.
Doe uwen hoed aan. Eene schort aandoen. Een
schootsvel aandoen. Doe liet kind eene serveet aan.
Gy leeft dan nog, ofschoon men al,
Triomfend om uw val,
De kroone een dei,
En u gestorven ; vale ! zei!
(G. Gez.)
Iemand den duivel aandoen, hem plagen,
kwellen, lastig vallen, fr. vexer, tracasser, tourmentei . Zij doen dagelijks hunnen kameraad den
duivel aan.
AANDUIVELEN (wel. ANDUVELEN, zie UI), duivelde ccoil, ccaoagecluiveld, o. w. Aansehormen. Hij
kwam aangeduiveld.
—

AANDVOGEL, AANDSVOGEL (wel. AENDVEUGEL,

o), in. Aande, eendvogel, fr. canard.
Een gebraden aandsvogel op tafel.. " Een coppel
ANDSVEUGEL, zie

ntentvogliels golt £ 0-4-6. " (Z. v. Male.) " Appe-
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len voor peeren, eyeren voor buetere, kieckenen
voor aentvoghelen, twee hennen voor eenen gans. "
(N. Despars.) " De vos die eene bende aendvogels ziet zwemmen in den vyver van een kasteel. "
(***) " Hanen, hennen, kiekenen; cappoenen,
haentvoghelen, gansen, paeuwen. " (I. de Dam-

houdere.)
AANEENBAKKEN (wvl. ANEENB -), bakte, boek of
biek aaneeaZ, ben aaneengebakken, o. w. Door het

bakken vast samenkleven.. Die twee brooden
waren aaneengebakken als men ze uit den oven
trok. Rijst bakt aaneen niet.
— Wordt ook van andere dingen gezeid. Natte
kleederen bakken aaneen als het vriest.
AANEENBENDEEREN (wel. ANEENB —), bendeerde

aaneen, aanneengebea cleei d, b. w. Behendig en
spaarzaam twee of meer stukken leder of kleederstof samenpassen en aaneennaaien. De arme
schoemaker bendeerde kleene stukken leder aaneen om er schoenen van te maken voor zijne
kinderen. De moeder bendeerde die stukken lijn
aaneen.
-wad
AANEENBRON (D) SELEN (wvl. ANEENB -), bron(d)se/dc acc.nzeea-, aameengeb ron(d) seld, b. w. Aaneen
Een kleed aaneenbronselen, fr. saveter un-flanse.
habit.

— Men zegt ook Aaneenbrinselen.
AANEENFOEFELEN (wel.. ANEENEOUFELEN, zie
or), foefelde aaneen, aaizeengefoefeld, b. w. Aaneen-

flansen, haastig en onzindelijk aaneenvoegen. De
timmerman foefelde die planken aaneen. De

naaister foefelde in eerie uur dat kleedje aaneen.
AANEENKOEKEN (we l. ANEENKOUKEN, zie ou),
koekte aaneen, beu aaneengekoekt, o. w. Aaneen
samenkleven in klompen of schijven,-plaken,
sprekende b. v. van koolzaad dat bedorven en
verrot is, van afgevallen boombladeren die nat
zijn, enz.
AANEENLEISELEN (wel. ANEEN -), le-iselde ooit
aa teengeleiseld, b. w. Met een leisel of met-eit,
leisels aan elkander verbinden. Peerden aaneen
Zie LEISELEN.
-leisn.
AANEENNOKKEN (wel. ANEEN -), nokte aaneen,
aaneengeniokt, b. w. Aaneenknopen, met eenen
knoop samenbinden. De einden van eene gebrokene koorde weer aaneennokken.
AANEENPERFIJLEN (wel. ANEENPERFILEN, zie 1i),
pe) fijlde aaneen, aaneengepei fijld, b. w. Met de
perfijlsteke tweeneggen of zoomen aan malkander
naaien. — Zie PERFIJLEN.
AANEENROEREN (wvL ANEEN -), roerde aaneen,
cr,ecneengeroerd, b. w. Slechten flauw aaneenwerken.
Wordt nicest gezeid van een gebouw dat bestaat

AANCT
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deels uit oude en deels uit nieuwe muren. De
blankebouwer heeft daar een huisje aaneengeroerd!
Die woning is zoo veel niet weerd, zij is maar
aaneengeroerd.
AANEENSCHACHTEN (wvl . ANEEN -), b. w.

Zie

OPSCHACHTEN.

AANEENSCHAVEELEN (wvl . ANEEN -), schaveelde
aaneen, aaneengeschaveelci, b. w. Met of zonder
kunst een geheel maken uit verscheidene stukken. Die kleederkas is schoon aaneengeschaveeld (de stukken er van zijn door den schrijn
wel geklikt; en vergaard). Dat kleed is-werk
slecht aaneengeschaveeld (de deden er van zijn
kwalijk samengevoegd en genaaid). Schaveel die

stukken wat aaneen.
AANEENWRIBBELEN (wvl. AN EEN -), wribbelde

aaneen, aaneengewribbelcd, b. w. De uiteinden van
twee draden, enz. aaneenverbinden met ze tusschen de vingers te wrijven. De wever wribbelt
den gebroken i^nslagdraad weder aaneen.
AANFOEFELEN (wvl. ANFOUFELEN, zie ou), foe-

felde aan, aangefoefeld, b. w. Onfatsoenlijk aan
Zij foefelt aardig hare kinderen aan.-kledn.
Hoe zijt gij van daag aangefoefeld!
AANGAAN (wvl. ANG-), ging en gong aait, aan-

gegaan (fvl. anegaen, zie GE) b. w. Vijandig op
iemand afgaan, aanranden, fr. altaquer. De hond
ging hem aan. De struikroover wilde ons aangaan.
— Iemand scheldwoorden, verwijtsels, enz.
toewerpen. Hoe kan dat wijf iemand aangaan!
Hij ging mij aan, meenende dat liet ik was die
hem misdaan had. Als hij dronke is gaat hij
iedereen aan. Hoe wilt gij dat ik met hem overeenkome, hij gaat altijd aan.
— In 't herte raken, een gevoel van smert,
van misnoegen, van verontweerdiging baren.
Het gaat den vader aan, als hij van zijn kind
versmaad wordt. Dat ongeluk ging hem zoodadig aan dat hij ziek wierd.
AANGAANS (wvl. ANG-), voort. Hetzelfde als
Aangaande, nopens, fr. concernart. Aangaans hetgeen ik u gisteren zei.
-- Vgl. Doorgaans, voorgaans; zie DEELWOORD.
AANGEDAAN (wvl . ANG -), verl. deelw. Aange-

kleed, fr. ltabille. Proper aangedaan zijn. Slordig,
belachelijk aangedaan.
* AANGENAMEN (wvl . ANG -), aangenaa ritde, heeft
aangenaamd, o. w. Aangenaam zijn, greien, be,

hagen, bevallen. Men vindt het woord bij Vaelande : " Ik draeg u de hier nae volgende geschiedenis van 't Scherf-vat op... Laet het u aeit(/ern-oemneoo., ende oordeel door dit staeltje van de

uytgestrektheyd myner achtinge, voor uwen
onvergelykelyken persoon. "
AANGETREK (wvl . ANGSTREK) , o. zonder mv.
Afdak, toegevoegd deel aan den gevel van een
gebouw. Een huis met een aangetrek. Een aangetrek dienende voor keuken, voor waschhuis,
voor houtloods, voor verkenshok.
AANHALEN (wvl. ANH-), haalde can, aangehaald.
b. w. Bij timmerl., enz. Met den beitel, de schaaf
of de zaag twee stukken hout in verband brengen
en aaneenvoegen. Twee verstekken aanhalen
(dicht maken). Haal dat stuk aan (minder het af
en geef hem een fatsoen, totdat liet met een
ander overeenkome en samenpasse).
AANHANGEN (wvl. ANIr-), ó. w. De venstergordijntjes zijn gewasschen en gestreken, maar zij
hangen nog niet aan. Deze stove (kachel) trekt
niet, zelfs als de blaker aanhangt.
AANHEBBEN (wvl . ANEIN , zie EIN), b. w. Aan
zich hebben, met zich voeren, medebrengen,
vorderen. De hoveniering heeft veel zorg en
onderhoud aan. Zoo een boek maken heeft veel
opzoeking en studie aan. Kleelie kinderen hebben
veel werk en zorg aan. Ik heb werk aan (fr. je
d ennancl e des so i ns) gelijk iemand van tachentig

jaar.
AANHOOREN (wvl. ACTH-), aanhoorcde, aanhoord,
b. w. Luisteren naar. Men heeft mij niet aanhoord.
— Bij dit ww. is het voorz. altijd onafscheidbaar
bij deVlamingen; integendeel is het thans gemeenijk scheidbaar bij de Hollanders.
AANHOUDSEL, AANHOUDSELWERK (wvl. AN - )
o. Soort van kantwerk. Het Valen.cijn wordt thans
meer gezocht dan het Aanhoudselwerk. Eene kant
van aanhoudselwerk onderaan Bene albe. Het aanhoudsel wordt gekenmerkt door zijne traliën die met kleene gaatjes of oogjes.aaneen gewrocht zijn, en ook door
zijn platwerk dat met
eenen dikken blinken den draad omzoomdligt, fig. hiernevens.
-AANJE, -ANJE. De fransche uitgang ague komt
somwijlen over in onze taal, waar hij uitgesproken
wordt hier met de lange a en elders met de
korte, hier niet de franscli.e j en elders met de
vlaamsche :
Bretanje — Bretaanje.
Kastanje — Kastaanje.
Spanje — Spaanje.
Romanj e -- Rolnaanj e.
AANKAMPAAN, v. Zie ANEK A3IPANE.
AANKLAD (wvl . AN KLAP) . o. zonder n: Afdak

AANK
aan eenen gevel of muur gevestigd, en op standfijken of op weegen steunende, fr. apperntis. Een
aanklad maken aan een huis, aan eene schuur.
Dat aanklad en is niet groot genoeg om er den
wagen in 't drooge te zetten.
AANKLAPPEN (wvl. ANKL-), klapte aan, aanigeklapt, b. w. Met woorden iemand tot iets aandrij-

ven. Ik zal het hem wel aanklappen. Ik was niet
van zin iets te koopen, maar hij heeft het mij
zoo weten aan te klappen dat ik gekocht heb.
— o. W. Voortgaan met klappen, neerstig
praten. Klapt maar aan.
AANKOCHELEN, AANKOGCHELEN (wvl. ANK-),
b. w. Onfatsoenlijk, slordig aankleeden. Zie eens
hoe zij aangekocheld is. Die moeder heeft eene
aardige manier van hare kinderen aan te kochelen. Dat kleed, dat schoudermanteltje, die koove
is aardig aangekocheld.
AANKOMEN, kwam aan, aangekomen (wvl. ANKOMMEN, kryflt an, angekomnmen, zie KOMEN), o. w.

Aansteken, beginnen te bederven, fr. commencer
a se gccter, a se corronip-re. Die boter komt aan.
Dat vleesch is een weinig aangekomen. Die
citroenen staan op het aankomen.
— Beginnen, sprekende van iets dat ergens op
volgt. Het schadevier ontstond in den schouwburg
als het laatste bedrijf van het treurspel aankwam.
Nu komt het tweede punt van mijne redevoering
aan. " Hier ent den bone van der nesen, ende hier
connl ane den bout van den mont ende van datter
binnen es. " (J. Yperman.)
— Beginnen, sprekende van iets dat regel
wederkeert en eenigen tijd duurt. De-matig
winter komt aan. De avond komt aan. Neem de
kina in, weinigen tijd voor dat koortsen gewoon
aankomen.
-lijk
— Bij vinkeniers. Beginnen te slaan of te zingen, sprek. van vinken. Des winters sluit men
de vinken in 't donker opdat ze niet zouden
aankomen; later hangt men ze buiten .opdat zij,
door 't hooren van andere vinken, zouden aankomen. Mijne vink komt te vroeg aan.
— Iets zien (hoorera, gevoelen) aankomen, zien

(hopren, gevoelen) dat iets staat te gebeuren. Ik
zag het aankomen dat hij in den gracht ging
vallen. Hij gevoelde 't aankomen dat hij ging
ziek worden. Ik hoorde 't aankomen dat de twist
in scheldwoorden zou vergaan. Dat en verwon
mij niet : ik heb het zien aankomen. Hebt-dert
gij 't niet voelen aankomen
AANKOMER (wvl. ANKOMMER), m. Degeen die
aankomt. De eerste aankomers hebben de eerste
plaatsen.
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-- Degeen die in 't bezit of in 't gebruik komt
van een huis, land, enz. Hij heeft alles overgelaten
aan den nieuwen aankomer. De aankomer moet
de prij zie betalen.
— Jongeling. De lotelingen zijn gemeenlijk
aankomers die het ambacht dat zij leerera, moeten
verlaten om soldaat te worden. De menschen van
die streek zijn onwetende en boos; maar 't zal
haast beteren : de aankomers zijn onderwezen.
Hij is een aankomer die veel belooft.
-- Jonge gehuwden, jonge echtgenooten. Het
zijn maar aankomers, zij weten nog niet wat
huishouden is. Die jonge aankomers lukken wel
in hunne nering. Die jonge aankomers hebben
eenen schoonen winkel opgericht.
— In al deze beteekenissen is het woord veel
gebezigd.
AANKOTEREN (wvl. ANK-), koterde aan, aangekoterd, b. w. Opwekken, ophitsen, fr. exciter. Ge

moet hem gedurig aankoteren, of anders is hij
lui. Iemand aankoteren om met ijver iets te
verrichten. - Ook AANKOTTEREN.
AANKWEEK (wvl. AN —), m. zonder mv. Aan
aankweek van de-kweing,hta .De
bloemen. Aankweek van beesten.
-- Hetgeen aangekweekt wordt, jonge planten
of dieren die men aankweekt.
Ik heb niet min van aenkweek volle stallen,
Hier lammekes, daer jonge bokskes brallen.

(Vaelande.)
AANLASTEN (wvl.

ANL—),

lastte aan, aangelast,

o. w. Wordt gezeid van vloeistoffen wier grovere
deelen zich vastzetten op de kanten van het vat,
en bezonderlijk van wijn die in flesschen bezinkt.
Ongeklaarde wijn last geweldig aan. Die wijn zal
niet aanlasten. Die pot last aan. De bak van eene
tabakpijp last aan.
-- Men zegt ook Aanladen, aanlaan. (Alg. Vi.
Idiot.)
AANLASTING (wvl. ANL-), v. Bezinksel dat
vastkleeft aan de kanten van een vat. De flesch
is uitgedronken, spoel er de aanlastinge van uit.
— De daad van aan te lasten. De aanlastinge
van den wijn is gemeenlijk een teeken dat hij
niet wel is geklaard geweest.
AANLAVEN (wvl. ANL-), laafde aan, aangelaaf d,

b. w. Al lavend aanmaken of vullen. Het wordt
gezeid bij de brouwers en wijnstekers, voor Eene
ton, die bijkans vol is, zachtjes geheel volgieten
tot dat het bier of de wijn aan het bomgat kome,
fr. rembouger. Eene ton aanlaven met den vul
gisting verminderd,-ketl.Hbir,do

AANL
moet aangelaafd worden, anders verliest het
kracht en seve.
AANLEG (wvl. ii), m. zonder mv. Hoeveel
-heidscovnmpedrschvlot
dersching aanlegt, fr. aire'e. Ik heb eenen eersten
aanleg afgedorschen, nu ga ik eenen tweeden
beginnen. Een aanleg van twintig schooven.
-- Manier van met beleid zijne zaken te schikken, wijze spaarzaamheid. Aanleg hebben. Dat
huisgezin gaat ten onderen, louter omdat het
geenen aanleg en heeft. Daar is geen aanleg in dat
huis. De aanleg is de helft van 't huishouden, zei
de vent, en hij lei zijn wijf aan 't vier (kluchtige
volksspreuk, steunende op een woordenspel over
aanleggen).

AANLEGGEN (wvl. ANL -, lei an, angeleid), b. w.
Geld aanleggen, op kroois uitgeven, op intrest
zetten. Hij heeft 2000 frank aangeleid bij den
bankier. Naar mate hij geld wint legt hij het aan.
-- Algemeen gebruikt.
AANLEIDEN, leidde aan, aangeleid (wvl. ANLEE'N,
leedde of leedege an, angeleecd, met scherpl. ee, zie

w. Aanbinden. Eenen wijngaard aanleiden. Eenen boom langs den muur aanleiden.
Den hommel aanleiden (de schoten of ranken
van den hommel met biezen aan de pertsen
vastbinden). Den hommel aanleiden met de leere
(namentlijk als de ranken reeds hoog gegroeid
zijn, klimt men op eene ladder om die ranken
aan te binden).
AANMETSEN (wvl. ANM -), metste aan, aangemest, b. w. Aanmetselen. De aangémetste drummers.
— Ook Aanmatsen.
AANMOEDEN (wvl. ANM -), jnoed de aan, aangemoed (fvl. antimoed, zie GE), b. w. Aanmoedigen.
" Om ander aen te moeden. " (P,. Croon.) -- Zie
LEIDEN), b.

-IGEN.

AANNAKEN (wvl. ANN -), naakte aan, aangenaakt (wvl. nakte an, angenàkt, zie KLANKVERKORT.),

b. w. Aanraken, aanroeren. Naak mij niet aan.
-- Zie NAKEN.
AANNEEM (wvl. ANNEEM), M. zonder mv. Het
aannemen, het toenemen in 't keren van eene
taal, van eene kunst, van een ambacht. Die
knaap is goed van aanneem. Hij is van . kleenen
aanneem. De aanneem zit er niet in.
•

AANNEMEN (wvl. ANN -), nam aan, heb aange-

nomen, o. w. Vuiligheid aannemen, vuil worden.
De eene stoffe neemt meer aan als de andere.
Witte sayette neemt weinig aan.
AANOEKEREN (wvl. ANOUKEREN, zie ou), oekerde
aan, heb en ben aaiigeoekerol, o. w. Vermeerderen

AANP
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door voortteeling, uit der mate vermenigvuldigen,
fr. se multiplier, van dieren en onkruid. Wat zullen de muizen gaan aanoekeren in dien schelf.
Rukt het peemgars uit, of het oekert zoo aan dat
er de vruchten van kwellen.
— Verachtenderwijze ook van menschen. Het
oekert daar aan in dat gehuchte. Het arme volk
oekert aan in dien wijk van de stad.
— Ook van andere - dingen die spoedig vermeerderen en aangroeien. Slechte gedachten oekeren aan, als ze niet seffens verdreven worden.
De misnoegdheid van het volk oekerde gedurig
aan. Het zedebederf oekert bezonderlijk aan door
de slechte boeken. De medicijn was onmachtig
tegen de koorts die maar altijd voort aanoekerde.
- Zie OEKEREN.
AANPAKKEN (wvl. ANP -), pakte aan, heb aange-

pakt (fvl. anèpakt, zie

GE), o. w. Bij jagers, gez.
van een jachthond die de lucht krijgt van een
haas, enz. en hem op 't speur vervolgt. De hond
viel van 't speur, maar een weinig verder pakte
hij weder aan.

AANPEKKELEN (wvl. ANP -), pekkelcde aan, heb

aangepekkeld, o.

W. Met rasse schreden aanstap
Hij zal danig moeten aanpekkelen om met-pen.
den valavond thuis te zijn. " Ik stond daer ...
toen ik van verre iemand hoorde komen aengepekkeld, en aen de rammelinge van zijne steppen,
het moeste eene beeste zijn. " (***). — Zie PEKKELBEENEN.

AANPERFIJLEN (wvl. ANPERFILEN, zie IJ), perfijlde aan, aanyeperfijld, b. w. Met de perfijlsteek

aannaaien. - Zie PERFIJLEN.
AANPLEIEN (wvl. ANPL—), pl e id e aan, heb of
ben aangepleid, o. w. Al pleiende aanstappen,

met moeite en arbeid voortgaan. Het moge regenen en waaien en de straten mogen vuil en
glibberig zijn, de brievedragers te lande moeten
maar aanpleien. Plei maar aan door de slijkstraat. " Gheberghten die soo moyelick, soo
steyle, ende soo vol steenen waren, dat wy ghenootsaeckt wierden te voet aen te pleyen, snaps
ghenoegh hebbende om onse peerden voorts te
krijghen. " (P. Devynck.) " Een wegh die niet
anders ghebaent en was als met steenen en
rotsen, daermen den meesten-deel te voete moeste

aen-pleyen. " (Id.)
Want geduerigh aen te pleyen
Wordt van yder-een vermydt. (Id.)

-- Zie PLEIEN.
AANSCHACHTEN (wvl. ANSCH —), b. w. Zie opSCHACHTEN.

AANSCHADROUWEN (wvl. ANSCHADROWEN, zei

AANS
o. w. Aanhollen, schadrouwende aansnellen.
Wie komt er daar aangeschadrouwd ? De peerclen schadrouwden aan. — Zie SCHADROUWEN.
AU),

AANSCHAVEN (wvl. ANSCH -), schaafde aan, aangeschaafd, b. w. Bij timm. Twee stukken hout

aan elkander voegen en met de schaaf aanhalen
en dicht maken. Eene schoeringe aanschaven.
* AANSCHIJD, O. Zie HAAMSCHIJD.
AANSCHORMEN (wvl. AN -), schormde aan, heb
of be aangeschorind, o. w. Driftig en ontsteld
aansnellen. Onderwege zag zij daar een leelijken
vent staan, en zij kwam al schruwelen aangeschormd. — Zie SCHORMEN.
AANSLAAN (wvl. ANSL—), sloeg of sleeg aait,
aangeslegen (fvl. anèslegen, zie GE), b. w. Bij hom
Aanaarden met de houwe. Den-melkwrs.

hommel aanslaan, fr. terrager le houblon.
— Bij steenbakkers. Bijvoegen, sprek. van pas
gevormde briken die de hager als bijvoegsel stelt
bij de andere. Als er eenige briken over zijn, te
weinig om eene nieuwe haag te maken, men slaat
ze aan. Ook absoluut, b. v. ge kunt daar geen
andere hage mee maken, ge moet aanslaan.
— o. W. Bij landb. gez. van vruchten die al te
vroeg rijpen, of beter, die geel en dor worden
eer zij hunnen vollen wasdom bekomen hebben.
Langdurige regen even als langdurige droogte
doen de akkervruchten aanslaan. Die tarwe is
aangeslegen. Dat koolzaad slaat aan. Ik vrees
dat de oogst zal aanslaan. De eene vrucht slaat
eerder aan als de andere.
— Aangeslegen2 zijn, diep ontroerd, hevig aangedaan zijn, fr. être fortement affects', profondemenl
ému, Als hij hoorde dat hij het groote lot gewonnen had, was hij er zoo van aangeslegen dat hij
geen woord meer spreken kon. Hij vroeg haar
ten huwelijk : zij stond er van aangeslegen.
AANSLEPEN (wvl. ANSL. —), sleepte aan, heb aan
zie KLANKVER -geslpt(wv.èan,geslpt
o. w. Langdurig zijn, lang duren, aan -KORT.),
fr. trainer en longueur. Eene ziekte die-sluwern,
aansleept. Het zou nog lang kunnen aanslepen
eer hij zijne schuld betaalt, eer hij geheel genezen is, eer hij zijne belofte kwijt, enz. Iets laten
aanslepen. De betaling eener schuld laten aanslepen. Die 't al laat aanslepen, verliest de kans.
AANSLUWEREN (wvl. ANSL—), sluwerde aait, heb
aangesluwerd, o. w. Hetzelfde als het holl. Aansleuren, aanslepen, fr. se trainer en long'ueur. Die
zaak zal nog lang aansluweren. Eene aansluwerende ziekte. Het heeft een jaar aangesluwerd

eer hij zijne schulden betaalde. Een proces latei
aansluweren.

AANS
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-- Ook Aansluieren. Zie SLUwEREN .
AANSPELLEN (wvl. ANSP—), spelde aan, aangespeld, b. w. Met spellen of spelden vasthechten,
aanspelden. — Zie SPELLEN.
AANSPERKEN (wvl. AN -), sparkle aan, aangespeyrkt, b. w. Wordt gez. van den oven dien men
heet maakt door de gloeiende asch (van doornen,
van koolzaadstroo, van rijshout, doch bez. van
lemen, die men erin gebrand heeft) met eenen
kloet gedurig en geweldig te rokelen, zoodat de
oven als in gloed staat van de vliegende vuur
Als de brandstof niet meer vlamt, dan-sperkn.
sperkt men den oven aan.
— Fig. Aanvuren, opwekken. " Pogingen om
u, studerende jongheid van Vlaenderen, tot gelykdanige, ja treffender krachtinspanning aen te
sppei'ken en te bewegen. " (G. Gezelle.)
AANSPOETEREN (wvl. ANSPOUTEREN, zie ou),
spoelei°cle aan, heb of ben aangespoeterd, o. w. Met
grooten spoed aanloopen. De stoomwagen zal
geweldig moeten aanspoeteren, om in tijds toe
te komen. Men kwam van alle kanten aangespoeterd.
- Zie SPOETEREN.
AANSTAAN (wvl. ANST —), stond aan, heb aangestaan, o. w. Peter of meter zijn bij den doop van
een kind. Wie gaat er aanstaan ? Het is mijn
broeder die aangestaan heeft.
AANSTAANS (wvl. ANST—), bijes. met de stemrust op de eerste greep. Aanstonds, seffens, terstond. Hij gaat aanstaans vertrekken. Ge moet
hem aanstaans eene antwoorde schrijven. Ik zal
't aanstaans doen.
- Zie onder DEELWOORD.
AANSTEEKSELS (wvl. ANSTÉKSELS, zie KLANK
o. mv. Bij speldewerksters. Als men in-VERK.),
eene kant een plat werk maken wilt, brengt men
de bouten, waarmede men de maliën verveerdigt,
te zamen naar de plaats waar het plat moet
begonnen worden, en dat gedaan zijnde zegt men
dat men aan 1e " aansteeksels " is, alsof men zeide
dat men het plat aansteekt of begint. Waneer het
plat in de kant voltooid is, en dat mende bewerking
der maliën herneemt, zegt men dat men aan de

" afsteeksels " 'is.
AANSTEKEN (wvl. AN ST -), stak aait, accnngestekent
(fvl. anèstekent, zie GE), b. w. Toeschuiven, aan
fr. avancei , 2pouussei°. Ge moet hout aanste--stoen,
ken, of de heerd zal uitgaan.
— Ook absoluut. Die vuur maakt met stroo,
moet gedurig aansteken, of het laait uit.
— Bij timmerl. Twee stukken hout met den
steekbeitel aan elkander voegen en dicht maken.

AANS
— Aandoen, aantrekken, aanschieten, sprek.
van een kleedingstuk. Zijne broek, zijnen frak
aansteken. Zijne schoenen, zijne leerzen aan
-stekn.
— o. W. Met de handen of de schouder dringen
tegen eenen wagen of zoo iets om hem in gang te
krijgen. De wagen stond versteld in de slijkstraat;
maar eenige sterke kerels kwamen bij; de voerman
zweepte het peerd en zij staken aan, zoodanig dat
de wagen er uit gerocht.
AANSTROPPEN (wvl. ANSTR -), stropte aan, aan Een bekleedsel aantrekken rond
gestropt, b.
iets. Hij stropte zijne kousen aan. Eene broek
aanstroppen. Mouwen aanstroppen. Een hemd
aanstroppen. Eenen kiel, eenen rok aanstroppen.
Aanstroppen is 't opposiet van Afstroppen.

w.

AANTJE (vi. AENTJE, zie AE), O. Hetzelfde als
Naantje, dwergboom, fr. arbre en buissou, arbre
nama. De santjes zijn kortstammige fruitboomen
wier takken dus uitwaarts opgeleid worden dat
zij een trachter of vogelnest verbeelden.
— 'Wegens het weglaten der n vooraan een
een woord, zie Weiland Wb. op N. Overigens vindt
men Aan voor Naan, cdwerg, bij oude schrijvers:
zie Middelnederl. Wdb. van Dr De Vries, Op AEN.
AANTOORTELEN (wvl. ANT -), loortelcde aan, aangetoorteld, b. w. Toetakelen, vreemd of belachelijk
aankleeden, fr. a fubler-, c&ccoutrer. Zie eens hoe
zij aangetoorteld is. Waarom toortelt gij u altijd
zoo leelijk, zoo slordig aan ? Kinderen, die beginnen zich aleen te kleeden, komen dikwijls aan
uit ! — Zie TOORTELEN.
-getorld
AANTREK, AANTROK (wvl. ANTR -), m., zonder
mv. Wordt gezeid van iemand die, om zijn vriendelijk en gulhertig onthaal, door veel personen
bezocht wordt. Veel aantrek, grooten aantrek
hebben (veel bezoek hebben). Weinig aantrek,
kleereen aantrek hebben. Geenen aantrek hebben
(van niemand bezocht worden). Die menschen
wonen daar op hun eigen, en zij hebben geenen
aantrek. Die veel aantrek heeft, heeft veel tafel
Aantrek maken (door gulhertigheid-vriend.
maken dat men veel bezocht wordt) . Hij en maakt
geenen aantrek. Met al zijnen aantrek, verzuimt
hij zijne zaken.
AANTREKKEN (wvl. ANTR -), trok en Irak aan,
aangetrokken, b. w. Aanlokken, fr. allecher, attiirer.
Die winkelier weet het volk aan te trekken.
— Bij brouwers. Een vat aantrekken, eene ton
bier beginnen, fr. entamer. Om al de vaten van
die brouwte op te vullen, heeft men twee tonnen
gesturt en eene derde aangetrokken.
-- Zich iemand aanztrekken, iemands vriendschap
.
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AANT
zoeken, hem veel genegenheid toonen. Hij trekt
zich niemand aan. Trekt gij u minderen aan als
gij zijt, ge wordt er van gepluimd; en trekt gij
meerderen aan, ge moet schoerken staan om ze
op hun peerd te helpen. (Vlaamsche spreuk.)
AANTROK, m. zie AANTREK.
AANTROKKEN (wvl. ANTE-), frak aan, aangetrokken, b. w. Hetzelfde als Aantrekken. Zie
TROKKEN.

AANTRONDELEN (wvl. ANTR-), trondelde aaei r
aangetrondeld, o. w. Aanslenderen, traagzaam aan,

komen. Hij kwam daar ook aangetrondeld. —
Zie TRONDELEN.
AANTROTTEN (wvl. ANT —), trotte aan, heb of ben
aangetrot, o. W. Aandraven. Daar komen zij, aan
Ge gaat neerstig moeten aantrotten om-getro.
niet te laat te komen. — Zie TROTTEN.
AANVIJZEN (wvl. ANVIZEN, zie Ia), vees aan,
aangevezen, b. w. Aanschroeven, met eene vijs of

schroef aandraaien. De assebroeken aanvijzen.
AANWIJS (wvl. ANWIIS, zie ij), o., mv. aanwijzen.
Eene paal met dwarsplankjes die, langs de baan,
aan den reizer den weg toonen; anders ook
Handwijs en Wegwijzer geheeten, fr. poteau in-

dicateur.
AANZAGEN (wvl. ANZ -), zaagde aan, aangezaagd,
o. w. Bij timm. Twee stukken hout aan elkander
voegen en met de zaag aanhalen. Twee verstekken
aanzagen.
AANZEGGEN (wvl. ANZ -), zei aan, aangezeid, b. w.
Schelden, smaadwoorden toewerpen, fr. injurier.
Iemand aanzeggen. Ik wierd daar aangezeid.
AANZETTELIJK (wvl. ANZETTELIK, zie -LIK), adj.
Besmettelijk, fr. contagie-ui. Eene aanzettelijke
ziekte.
AANZETTEN (wvl.- ANZ-), zette aan, heb aangezet,
o. W. Beginnen gaan, rijder, loopen. Hij zette aan
(begaf zich op reis) van 's morgens vroeg. Met
eenen wagen aanzetten. Sa, koetsier, zet aan. Het
konvooi zette juist aan als ik toekwam.
AANZITTEN (wvl. ANZ-), zat aan, heb aangezeten,
o. W. Wordt gez. in de broekagien van Merckem
van iemand die in eene hut, daartoe verveerdigd
op den Blankaard, zit te waken en te loeren om
wilde aanden te schieten. Hij is gaan aanzitten.
Hij heeft geheel den nacht aangezeten. Wij en
moeten dezen namiddag niet aanzitten, want de
wind is niet gunstig voor de jacht.
AANZITTER (wvl. ANZ -), m. Iemand die aanzit,
die in eene hut op den Merckemschen Blankaard
zit te waken om wilde aanden te schieten. Haar
man is een aanzitter. Die aanzitter is een rappe

AANZ
schieter. De aaszitters winnen geld volgens hunne
behendigheid.
AANZOOMEN (wvl. ANz—), zoomde aan, aangezoornd (fvl. anezoomd, zie GE), b. w. Zoomende

aanvoegen. Den veurst aanzoomen (de nokpannen
met moortel langs de zoomen vast op het dak
aanstrijken). De lijken aanzoomen (de zoomtouwen van een zeil aannaaien, fr. coudre les ralingues

sur les cotés d'une voile).
AAP (vi. AEP, zie AE), m., fr. singe.
— Den aap luizen, lui zijn, prullewerk verrichten.

-- In den Aap gelogeerd zijn, voor den aap
gehouden worden, een voorwerp zijn van schimp.
— Heiblok, fr mouton, hie. Den aap optrekken,
laten vallen.
— Borrel, druppel genever. Geef mij nog 'nen
aap.
— Eetlust, honger. Grooten aap hebben. —
Slechts te Brugge gebruikt; eene verkorting van
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AARD

wagens aflost, om het dan in de hekkens te
steken en te rooien.
— Bij vogelvangers. Kleen perk waar men het
titsebrood en den staalvogel plaatst om de andere
vogelen uit te lokken. Nevens dit perk is eene
gruppe gegraven waarin de slagnet toegeplooid
ligt; zoohaast als er vogelen op den aard neder vallen, trekt men aan de springsnaak die zoo even
de nette over die vogelen slaat en ze gevangen
maakt.
AARDAPPEL (wvl. EERDAPPEL, ERDAPPEL, EERAPPEL en EERPEL), fr. pomme de terre. " Want sy
ontbeerde eertappelen ende alle andere moeskruyden. " (J. J. Antheunis.)
— Hij kan meer als eerdappels braccn, zegt men
schertsende van iemand die in vele dingen bedre
-venis,ofd
iets met veerdigheid verricht.

AAR, ARE, V. Derschvloer, fr. afire d'une grange,
Kil. aere, ere, nere, area, pavimenturn.

- AARDAPPELDOEL, m. Bij landb. Groote kelder
wiens rond gewelf boven den grond uitsteekt, en
dient om de eerdappels te bewaren tegen den
wintervorst. Men noemt hem ook Eerdappelkelder, doch dit woord is van ruimer beteekenis.
Zie DOEL.

-- Zegsw. Iemand in zijne aar derschen, hem
onderkruipen in zijn huwelijk of anderszins, fr.

UUTDOENTIID,

apetijt ?

battre du blé dans la grange d'un autre, vzettre la
faucille dans la ?noisson cl'autrui. Hij is in zijn
aar gedorschen geweest van zijnen broeder.
— Wij zeggen ook en meest Ere, Nere. Zie aid.
AAR, ARE, V. Beek, kleene waterloop die in
eene rivier of eene vaart afvloeit. De aren van de
Leie. Eene are afspeien. — Zie onder ADER(E.
AARBEID (vi. AERBEID), m. Zie ARBEID.
AARD (vi. AERD, nooit EERD), m., mv. aarden.
Een plein, omheind of niet, waar men steenkolen,
orduinen drempels en verkenstroggen, pannen,
tiggels, enz. lost en liggen laat ter verkooping.
Eenen aard hebben of houden. Naar den aard
gaan om een voer steenkolen. Eenen wagen tiggels
aflossen in den aard. Een aard met (of van) kolen.
Een aard met Brabandsch goed (d. i. pannen,
tiggels, enz.). Aard houden, zegt men even als
Winkel houden. De borgemeester gaat ook aard
houden. Langs de Schelde en de Leie ziet men veel
aarden, en deze worden ook Rivagiën (fr. rivage)
en Loskaaien genaamd. In eenige statiën van den
Westvlaanderschen ijzeren weg zijn er aarden,
die aan de Societeit toebehooren. " Item eenen
aard tAdighem dien men van den meyere houdt. "

(Lends charterboekje.)
— Bij vlaschrooters. De pand naast de rivier,
waar men het ruwe vlasch van de aangekomen

- AARDAPPELENUITDOENTIJD (wvl. EERDAPPELEN -

zie IJ en UI), m. Tijd dat men de
eerdappels uitdoet, de maand September. Het
gebeurde in den eerdappeluitdoentijd.
- AARDAPPELFRUT, -PRUT, m. Aardappelmoes,
gestampte aardappels, kadul, stampestoof. Aard
maken, eten.
-apelfrut
--- AARDAPPELGROEZE, V. Het loof, de stengels en
de bladeren van de aardappelplant, fr. fase. Arme
lieden maken vier met gedroogde aardappel
Groene jeugdige eerdappelgroeze.
-groezn.
- AARDAPPELKEEST, V. Kiem of uitspruitsel van
eenen eerdappel, fr. germe, pousse de pomme de
terre. Zie KEESTE.
-- AARDAPPELKERWEIE, -KRAWEIE, V. Bij landb.,
Het uitdoen van de eerdappels op den akker
door eene menigte werklieden. Maandag aan
bij dien boer.-standeihrplkw
Naar de eerdappelkerweie . gaan.
— De tijd op welken men de eerdappels bij
kerweien uitdoet. Hij is gestorven in de eerdappelkerweie.
— Fooie of feestmaal waarop de eerdappelkerweie eindigt. Hij was dronke op de eerdappelkerweie. — Zie KRAWEIE.
-- AARDAPPELLAND, o. Land dat goed is voor de
aardappelteelt. Dat is eerste soort van aardappelland.
— Ook Land waar aardappels geplant staan.

AARD

De landbouwer is tegenwoordig niet thuis : hij is
op zijn aardappelland.
- AARDAPPELMATE, bijes. Met opgehoopte maat,
toppende vol. Eene pint aardappelmate boonen.
(Men weet dat zij, die aardappels verkoopen bij
de mande of de kuip, altijd de maat ophoopen
boven de kim.)
- AARDAPPELPLAAG, V. Aardappelziekte, fr. ma-

ladie des ppommes cle terre.
-- AARDAPPELZETTE, V. Eene zette bestaande uit
vier stijpers om aardappels te planten. Zie ZETTE.

AARDBARM (wvl. EERDBARME, ERDBERME), m.
Een barra of heuvel van aarde. — Zie BARM.
AARDE (wvl. EERDE, ERDE, en in samenstelling
ook wel EER en ERRE, b. v. eerappel, errebie, enz.),
fr. terre. " Dat het God beliefde, zei Jan, dat
vader geneest, de eerde zou te koud zijn waarover
dat hij gaat " - d. i. ik zou alles doen om hem het
leven gemakkelijk en aangenaam te maken.
(K. Callebert.)
— Over eerde liggen, gestorven maar nog niet
begraven zijn Hij ligt over eerde. Drie dagen
over eerde liggen. Waar dat een lijk over eerde
ligt, blijven de vensters gesloten, en dikwijls
hangt er een lanteerntje buiten aan 't huis,
rechts de deur als de doode een man is, slinks als
't eene vrouw is.
AARDGEBINTE (wvl. EERDGEBIINTE, zie IND), 0.
Een kapgebint dat rust, niet op de muren, maar
op dikke stijlen of standschooren die nevens den
muur op den grond staan. Het eerdgebinte vindt
men meest in oude schuren wier veegen of muren
te krank zijn om het dak te dragen.
AARDIGHEID (wvl. ook AERDIGI, zie AE en
HEID), V.

— Het is geen aardigheid, tweezins gebruikt:
het is geene kunst, het is gemakkelijk te
verstaan of te doen, b. v. Hij heeft eene zeldzame
gunst verkregen, maar 't en is ook geen aardigheid, als men zulk eene hooge protectie heeft
gelijk hij; 2° het is niet geestig, niet aangenaam,
b. v. Geheele nachten bij de zieken waken, dat
en is geene aardigheid.
AARDOOR (wvl. EERDOORE), v. Bij deringgravers.
Naam van de standplaats en ook van den werkman tusschen de Deringoore en den Kleenen
Zetel, in eene Stoeling. De eerdoore staat op den
boord van de eerde die aan den dering paalt. —
Zie ooRE.
AARDPEER (wvl. EERDPERE, EREPERS, EPPERE), V.
Eig. fr. topinamboer, wordt in sommige gewesten
gebruikt voor Aardappel, fr. pomme de terre.
AARDPEERFRUT, -PRUT (wvl. EERDPEREFRUT,
10
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AARD
hREPEREPRUT),

in. Hetzelfde als

AARDAPPELFRUT.

AARDSCHEE (wvl. EERDSCHEE), V., mv. aard schee'n. Bij deringgravers. Eene laag aarde en zand
met .zeeschelpen doormengd, en liggende binnen
in eene deringmoer. De eerdschee is hetzelfde
niet als eene kreek. Eene eerdschee uitdelven.
AARDSCHOOT (wvl. EERDSCHOTE, EERDSCHEUTE),
V. Wortelkiem, uitspruitend priemken dat het
begin is van eenen wortel, fr. radicale. De eerdschote is 't opposiet van de hemelschote. De
eerdschote en. de hemelschote van eene boon.
AARDSMAN (vl. AERDSMAN, zie AE), m. Iemand
die aard houdt, die eenen aard heeft. De aards mannen die langs de Schelde of de Leie weunen,
worden ook Rivagiers genaamd.
AARDSMOOR (wvl. EERDSMOOR, EERSMOOR), M.
Een damp die, gemeenlijk 's avonds, uit den grond
opstijgt in Veurne—Ambacht. Wij en gaan dezen
avond geen paling vangen, er is geen eerdsmoor.
" De eerdsmoor en is niet te vergelijken met de
luchtsmoor. ,- Luchtsmoor is overal even dikke
(fr. dense), de eerdsmoor niet. De eerdsmoor komt
deurgaans uit in lange striepen of banken; hij
teekent schoone de plaatse uit van opgevulde
grachten of opgehoogde lanen. De eerdsmoor en
schijnt den grond niet te genaken, maar hij zweeft
daar boven de eerde lijk een groote groote veugel
met groote groote vlerken. Als de eerdsmoor ten
diksten is, daar zijn nog altijd plekken waar dat
er geen smoor en is. " (v. H.)
AARDZWALUW (wvl. EERDZWALME, EERZWALME),

vogel, anders ook Schaar, fr. martinet asoir.
AARLI'NG (vl. AERLING, zie AE), m., mv. aarlingen.

V. Een

Hetzelfde als Schuddebondel, d. i. een korte dikke
bondel van uitgeschud stroo.
— Meest gebruikt bij de Oost -Vl.
AARM. Hetzelfde als Arm, m. fr. bras, en Arm,
adj. fr. pauvre. Met de aarmen op de borst. Aarme
menschen. — Zie ARM, ARMOEDE, enz.
AARS (wvl. EERS, uitspr. ees, zware ee; zie Rs),
m., mv. eerzen. Hetzelfde als het holl. Aars.
— Ten halven eerze, of Half ten eerze, te halven
vege, ten halve, half van 't einde, half gedaan.
Hij liet zijn werk ten halven eerze, om een ander
te beginnen. Hij liet de brouwte half ten eerze
staan, en ging henen. Ik meende dat gij reeds
gedaan hadt, en ge zijt nog ten halven eerze. Ik
stond half ten eerze (mijn werk was half gedaan)
als hij mij halen kwam.
Haer roeckxken beslijekt tot half den eense.
(A. Biins.)
--- Eers over teers (uitspr. ees over ièes, zie TEERS),
hol over bol. Ze rollebolden eers over teers. Eers

AARSnA A RS
over teers ommeklaaien (omtuimelen). " Dat de
clacken schiverden en spaesden ais over tais
gleck en hellecapelle " gelijk een vlinder. (Kortrijksch hs. 1736.)
— Neus en eers, of Top en eers. Hetzelfde als
kop en steert (kop aan steert), fr. tête-beche. De
hondejongen lagen neus en eers in den korf te
slapen. Graanschooven liggen neus en eers (of top
en eers), als de auwen van de eene liggen bij de
bouten van de andere en vice-versa. Spelden lig
neus en eers (of top en eers) waneer de punt-gen
van de eene ligt aan de kop van de andere, en
vice-versa. Van daar neuzen en eerzen, een kinderspel waarbij iemand twee of meer spelden in. zijne
hand gesloten houdt, terwijl een ander raadt of
zij allen met de koppen bijeen, of wel als zij top
en eers liggen.
--- Het is top en eers, fig. Het komt overeen uit,
't een betaalt het ander, 't is buil tegen blutse.
In het verleggen van dien gracht, heeft mijn
gebuur van zijn land verloren, maanvoor mij was
het top en eers (d. i. ik kreeg van den eenen kant
zoo veel weer als ik van den anderen verloor).
AARSEINDE (wvl. EERSENDE, uitspr. ees -ende,
zie Rs), o. Het onderdeel van eenen boomstam, in
tegenoverstelling met het Topeinde. Een afgezaagd aarseinde van twee a vier voet lang. Het
eerseinde gaat gemeenlijk samen met het aarsgat
of wortelblok.
AARSELEN (wvl. EÉRSELEN, uitspr. esselen, zie
Rs), aarselde, heb geaarseld, o. w. met de schuifelende s. Hetzelfde als het holl. Aarzelen, achter
fr. allér a reculons, reculer. In dezen zin-uitgan,
wordt het dagelijks gebezigd. Het peerd eerselde
en viel in den gracht. Hij eerselde om den slag
te vermijden. De schooljongers liepen al eerselende om zich te verlustigen. Een peerd verstrengt
als het uit zijne strengen eerselt.
-- Fig. Terug treden, niet gestand doen. Een
eerlijk man, die zijn woord gegeven heeft, eerselt
niet. Hij bood mij 100 fr. voor dat kleed, maar
ziende dat ik het hem ging laten, eerselde hij.
AARSELINGE, AARSELINGS (wvl. EERSELINGE,

zie its), bijes. Ach
achterwaarts. De koe komt eerselings uit-terui,
haar sliet.
EERSELINGS, uitspr. eesselings,

Tot vijfmael heeft gheleerdt de sonne kromme schreden
Om hersselyngh het hoos zijns vryesters in te treden.
(Declerck.)
AARSGAT (wvl. EERSLAT, uitspr. eesgat, zie its),
o. Het achterste, fr. le derrière, Op zijn eersgat

vallen.
-- De wortelblok of het onderste deel van het

bul eens gevelden booms. Een eersgat met de
wortels. Een eersgat waar de wortels van afgehouwen zijn. Het eersgat van eenen boom afzagen. Eersgaten klieven voor brandhout.
— Bij zeevisschers. Eene diepte beoosten den
Kelder en bezuiden het Steendiep, waar men
visch vangt. In de zeekaart van G. Hulst van
Keulen heet liet Oostgat.
AARSGATBLOK (wvl. EERS -, uitspr. ees-, zie Rs),
m. Zware blok gemaakt van het onderste deel
van een boomstam. Een aarsgatblok dienende
voor kapblok om er 't vleesch in stukken op te
houwen.
AARSHAK, AARSZAK (wvl. EERS -, uitspr. ees, zie
Rs), In. Hukketeers, een die overal zijnen tijd
verzit. Een eerszak van een vent.
AARSHAKKEN, AARSZAKKEN (wvl. EERS -, zware
ee; uitspr. ees, zie its), aarshakte of aarszakte, heb
geaarsh akt of ,geaarszakt, o. w. Zich als een aarszak
gedragen, zijnen tijd verzitten. Ga om uwen
broeder niet, gij zoudt in zijn huis blijven vershakken.
— In dezen zin zegt men ook Hukken.
AARTSKAPOEN, m. Aartsschelm, fr. eogzc,in fieffé.
En de nertskapoen
Doet Bok een schoon sermoen
Om tot geduld hem op te wekken.
(J. B. Decorte.)

AARTSOEN, o. Zie ARTSOEN.
AARVUL, m. voor Aarmvul, Armvul. Zie
ARMVUL.

AARZAAK, AARZAK, m. Zie

HAARZAAK.

— Dit w. spreekt altijd aarzaak, aarzak, met
a, en heeft niets te doen met het voorgaande
aarshak, eershak.
AASIER, m. In sommige plaatsen voor Aak-

ster, akster, fr. pie.

— Noch aaster noch naaster, Zie MAASTER.
AAI, v. Wilde haver. Zie ATE.
AAT, ATE, v. ? (m. in Middelnederl. Wdb. van
Dr De Vries) zonder mv. Eten, kost, spijs, fr.
manger. Kil. achtte 't reeds verouderd, maar het
leeft nog bij ons. Drie frank betaald voor ate en
drank. " Onder dese aoznesticken worden gherekent oock de kinderen des huysghesins, om
dat sy zijnde in aete ende dranck van hunne
ouders, oock doende hun profyt. " (Vl. Settingboec.)
-- De groente die het vee afgraast in bilken
en weiden, fr. páture. De ate van die weide is
goed, is slecht, niets weerd, is maar gemeen, enz.
De ate is goed, maar 't beloop is te kleen (het
gras is goed, maar de weide is te kleen).

ARL

AAT,T
---

ni, weinig of veel
Kleen of groot van ate zijn,

kunnen eten. Die mensch is niet groot van ate.
Hij heeft altijd maar kleen van ate geweest.
" Beyd' van eenen dranck en ale, " d. i. beide
drinken en eten evenveel. (L. Vossius.) Ongelijk
van ate zijn (nu eens veel dan weinig eten).
— op zijn ate zijn, eetbaar, van fruit dat zijnen
vereischten graad van rijpdom of murwte heeft
om geëten te worden. Die appel is op zijne ate.
Die peer is nog op haar ate niet.
— Zoet of zuur van ate zijn, d. i. om geëten te
worden. Zulk gras is niet veel gegeerd van de
koeien, omdat het wat zuur van ate is. Die eer
zijn goed van ate, slecht van ate (d. i.-dapels
zij smaken goed, slecht).

-- Dat eten, olie spijs is van mijne ate, vaal
mijnen tand, van mijnen smaak, ik eet ze geern.
Dat is van zijne ate niet. Zij weet wel wat er
van uwe ate is.
Afl. Atig.
AATJE, o. Zie AAI.
ABABLOMME, v, In sommige plaatsen voor
Auwblauwbloem.
—:

ABAUDUS, ABAUTES (wvl. ABOWDES, ABOWTUS,

zie AU), bijw., klemt. op bait, de klinker van de
laatste greep is eene stomme u of e. Wordt
gebruikt, even als schabouwlijk, schrikkelijk, enz.
om aan te duiden dat iets met veel geweld
geschiedt of verricht wordt. Het is abaudes of
het gaat abautus (zegt men b. v. als het hevig
stormt of dundert). " Se meuffelt abauudus de
veulte me kespen, clackaers of seucke geschud. "
(Kortrijksch hs. 1736.) -- Zie ABOLDUS.
ABBEI, m., fr. abbé. — Zie onder ARMEIE.
AB -BERD, o. AB -bord.
Leer uw A B berd eerst, en pap met lepels smullen.
(Vaelande.)
ABEELENBLADJES, o. mv. Naam van eene bloem

die men kweekt in de hoven, 1. agathea cineraria.
ABERGILIE, en ook ABERGIZE, v., klemt. op
gi. Eig. hetzelfde als sp. obrezilla, obrezica, obrezita (vklw. van obra), d. i. een kleen werk, fr.
petite besogne; doch in 't gebruik Een verdrietig
werk, beslommering. Verhuizen is eene geheele
abergilië. Ik ga blie zijn, als ik met die abergilië
gedaan heb. Ik laat zulke abergizen aan een ander
over.
— Een gemaakt of gewrocht voorwerp van
kleene weerde. De abergiliën van eenen ijzerkramer. Ik heb van uwe abergiliën niet noodig (zegt
men b. v. aan eenen rondventer die zijne waren
aanbiedt).
-- Niet te verwarren met Akkebilië.

ABLA, ABLAUW, m., klemt. op de eerste greep.
zie AUWBL AUW.
ABOLDUS, klemt. op bol, de klinker van de
laatste greep is eene stomme u of e. Duizeling,
fr. étourdissement, ten gevolge meest van eenen
slag op het hoofd. Slechts gebruikt met het
voorz. in. In aboldus liggen, zijn. Iemand in
aboldus slaan.
-- Ook gez. van iemand die over is van
vreugde, fr. fou de joie. Hij viel uit het lot (trok
zich vrij van de soldaten), en hij was geheel in
aboldus.
— Dit w. hoort men in verschillige streken.
Langs de Leie gebruikt men het bijw. abautus
(zie ABAUDUS) in eenen anderen zin.
ABOUT, o., klemt. op bout. Hetzelfde als fr.
about dat in de oude rechtsgeleerdheid zooveel
zeide als Paal, uiteinde, grens, fr. borne, lirnite.
" Stellende elck parcheel ofte partye by goeden
verclaerse, met specificatie van aboutten ende
ghetallen van boomen. " (Cost. v. Veurne.) " Met
goet verclaers van canten ende habouten, waar
't zelve goedt ghestaen ende gheleghen es. " (Id.)
" Twee prij sers ofte meer, de welcke ghe-eedt
sijnde, sullen de goedinghen, ten sterf : huyse
bevonden, prij sen naer haer weerde, stellende de
selve prysie by geschrifte, met pertinente grootte,
lijsten, canten ende aboutten van d'erfachtigheden
die aldaer moeten verdeelt sijn. " (Cost. v. Poperinghe.)
— Fig. Met kanten en abouten, wordt nog dagelijks gebruikt voor Met al de omstandigheden,
met al de bezonderheden. Iets vertellen met
kanten en abouten. Ik ga u dat uiteen doen metal zijn kanten en abouten.
-

ABRIKO, APRIKO, m., mv. abrikoon, vkl. abrikootje. Hetzelfde als Abrikoos, de vrucht van den
abrikozeboom, fr. abr'icot. Een rijpe abriko. Abrikoon eten. " Persicken, Abricoen ende diergelyck

fruyt. " (P. Devynck.)
— J. Cats zegt Abrikok:
Waer yemant vint de koop een vrougen abricock,
Of datter yemant pluckt den eersten artisock.

— Samenst. Abrikoboom, Abrikosteen, enz.
ABSAARD, m. zie HAPSAARD.
ABSCHAUER, m. Een zeevisch. zie JAPSAARD..
ABSOLUIT (wvl. ABSOLUUT, zie Ui), bijw. Volstrekt, fr. absolument. Ge meugt dat absoluit niet
meer doen. Ge moet hem absoluit gaan bezoeken.
Dat is absoluit waar, absoluit valsch. " Het eenig
dat den mensch absoluit ende geheel noodzakelyk
is, is God dienen. " (C. Hazart.)
* ABUIKEN (wvl. ABUKEN, zie UI), V. mv. Hinder-

ABU
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laag, fr. embuches, embutiscade. Dit woord, dat men
bij onze vorige schrijvers dikwijls ontmoet, is
thans buiten gebruik. Ik stel het hier omdat het
in 't Mnl. Woordenboek vergeten is. " Schuilende
in abuicken achter eenighen bergh oft bosch. "
(J. David, s. j.)
— Ook embuu.ike. " Ligghende daer in embuke. "

(N. Despars.)
ABUIS (wvl. ABUUS, zie ui), o., mv. abuizen. Mis,
misslag, fr. méprise, erreur. Een abuis hebben
(eene mis hebben, fr. se tromper). Ik heb daar een
leelijk abuis gehad. De apotheker deed een abuis,
nemende het eene recept voor het andere. " Een
uperken is een half pinte, soo dat den lesex gheen
abuys en maeke. " (Jac. de Smet.)
— Abuis zijn, bij de Hollanders abuis hebben,
mis zijn, fr. s'être trompé, éti e dans l'erreur. Ik
was abuis. Gij denkt dat ik dien brief geschreven
heb : gij zijt abuis.
— Het is abuis, het is mis, fr. c'est une erreur,
ce n'est pas minsi. Men zegt dat deze vertaling
van de werken van Tacitus de beste is die er
bestaat : het is abuis, ik ken er eene betere. " Dat
men zegt dat het eerste lit van den vinger moet
afgezet worden, is abuys, want.het anders onder
-vondewr."(GSims)
ACHEN, o. W. Ach ! roepen. Zie onder AIEN .
ACHTDAGE(N)WERK, o. Zoo noemt men een

uurwerk dat maar eens te week moet opgewonden
worden.
ACHTELING, m. Een kleene pander die het
achtste deel bevat van eenen Matepander. Een
achtelingsken aardappels (d. i. iets meer dan twee
kilos in gewicht).
— Bij C. Vrancx is het eene graanmaat waarschijnlijk dezelfde als ons Achtendeel. " Pieter
quam met eenen achtelinck coorens. " " Gillis
hadde ghesaeyt zeven Achtelinghen lijnsaedts. "
ACHTEN, achtte (wvl. ook achtege, zie IMPERFECT),

geacht (bvl. yacht, fvl. acht, zie GE), b. w. zie de
woordenb.
— o. W. Op iets achten, er op letten, er acht op
geven. Ik weet niet wat hij geantwoord heeft : Ik
heb er niet op geacht. " Zijn oom gaf hem eene
goede vermaninghe, daer by niet veel op en achte. "
(C. Vrancx.)
Ick bidd', en acht op geen gekijf
Van dees of die, van man of wijf.
(J. Cats.)
ACHTENDEEL, o. Graanmaat, het ach.ste deel
*

van eenen zak (dat is van omtrent eenen hectoliter
en half), anders ook Frankart en Verkaard geheeten. Er zijn acht achtendeelen in eenen zak, en

tien in eene mudde. Twee aelitendeelen maken
een spint, en zes achtendeelen eenen driespinder.
ACHTENGETIJ, - GETIE, o. Het getie (zie GETIE

)

of eetmaal dat men neemt omtrent acht ure des
morgens, ontbijt, fr. déje-icnzer.
ACHTER, 1° Voorz. van plaats, Langs, overheen.
De landbouwer, dien gij zoekt, is entwaar achter
zijn land (in zijnen akker). Er staan veel boomeis
achter dien weg, fr. le l o; n-rq de cette route. Stapel
die steenen achter den muur (tegen den muur,
langs den muur ). De leere lag gestreken achter
de hage. liet bloed stroomde achter den vloer.
Achter den muur klimmen, fr. g^°roper le long dzf
'in ur. Hij doolt achter het land, fr. -i l e r re dens i

pays.
— Achter strate, achtei lande. Achter strate
loopen, fr. coin ri r les rues. Hij is altijd achter
wegen en straten. " Weenende ende crysschende
achter strate van honghere. " (N. Despars.) " Wancdelende tsnavens achter strate met alle zijne
hovelingen. " (Id.) " Sy gaan achter straten een
ieghelyck eenen spieghel presenterende om sich
te spieghelen. " (B. Surius.) " Hij reedt achter
lande up eenen eenhoorene met twee witte bracxkens neffens hem. " (N. Despars.) " De priesters
achter lande gaande, dragen in d'een handt een
kruys. " (B. Surius.)
Joseph ghynck hunt metter mande
Houtjen raepen achter lande.
(Ed. De Dene.)
- Achter de wereld gaan, op aarde leven. Ten

tijde dat mijn grootvader achter de wereld ging.
Daags na zijne dood, was hij in zijn gelaat nog
juist zoo gelijk hij achter de wereld ging.
-

Achter een, zie ACHTEREEN.

— Achter rote, achter reke, in eene rij, fr. a' la
file. De koeien gingen achter reke in stal. Kinders,
ge moet al achter rote staan, om dat spel te spelen.
— Achter rogge, achterbaks. Achter rogge van
iemand klappen. " Die u achter rugglee ghelastert
hebben. " (A. Poirters.) " Hoe 'zy met hem den
vinger en de tonge hem achter rugghe uit -staecken. " (Id.) " Ende daer op spraecken achterrogge."
(Privilegie van den lande van Putten en Strijen,
1428.)

— 2° Voorz. van tijd, Na, fr. apr's. Twee
eeuwen achter de dood van Christus. Dat gebeurde drie dagen achter Paschen. Zij gaan trouwen achter Sinksen. Een druppel drinken achter
eten (na de maaltijd). Dagelijks achter het noen
slaapt hij een poosje. Achter vandage is de-mal
vasten uit. Achter nog eenen dag moet hij vertrekken. Achter twee dagen ziekte stierf hij.
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Achter den winter komt de zomer, achter den
nacht komt de dag. Achter het koolzaad, plant
men eerdappels. Achter de vespers is het baarloop. Achter Keizer Karel heerschee Filip II.
" Zij vaste den eenen dach achter den anderen. "
(C. Vrancx.) — Dr De Vries mist als hij zegt dat
achter, als voorzetsel van tijd, geheel buiten
gebruik is.

naar iets grijpen. Ik greep achter den drenkeling, maar hij ontsnapte mij.
— Achter iemand of iets looppen-, achterna loopen, fr. courir aarès. Het kind loopt achter zijne
moeder. De hond liep achter den haas. Hij loopt
nievers achter (hij bekommert zich nergens
mede).

Voorz. van streving naar iets, Naar,
achterna, fr. vers.
— Achter iets doen, naar iets streven, iets bejagen. Het is reeds lang dat hij achter dat ambt,
achter dien post doet. Hij doet achter een huis
in stad (hij zoekt eene woning in stad te krijgen).
— Achter iemand of iets gaan, gangen doen om
iemand of iets te bekomen. Achter eene dochter
gaan (haar trachten ten huwelijk te bekomen).
Achter koeien of peerden gaan (hier en daar
gaan om koeien of peerden te koopen, enz.)
Achter werkvolk gaan (werklieden opzoeken).
Achter tabakplanten gaan. Achter klaverzaad
gaan, enz. Zij ging naar de merkt achter visch.
-- Achter iemand of iets kijken, met de oogen
volgen. De apostels keken achter Jesus die ten
hemel klom. Hij keek achter mij zoover hij mij
zien kon. Hij kijkt nievers achter (hij geeft nergens op acht). Die schaapherder kijkt niet genoeg
achter zijne kudde (draagt er te weinig zorg
voor).
-- Achter iemand of iets kunnen, iemand kunnen

achterna ' roepen. Ik hoorde iemand achter mij
roepen, en keerde mij om. Hij riep achter mij om
hulp. Iet zieke kind riep achter eten (om eten
te hebben). De vogel in de muit schreeuwde
achter zaad. Hij riep achter mij dat ik een dief
was, en veel andere scheldwoorden meer.
— Zich achter iemand steken, spoedig beginnen
loopen om iemand vast te grijpen of in te halen.
Hij zag den dief loopen en hij stak er zich achter.
-- Achter iets stekken, met iets dat puntig is
naar entwat steken om het te krijgen. Achter
paling stekken. Fig. Gretig en driftig naar iets
grijpen, enz. Hij stekt achter het geld. Die gazette
is wel geschreven : elk stekt er achter. Achter
de lekkere beetjes stekken.
--- Achtei ' iemand of iets vragen, vragen naar.
Er is daar iemand die achter u vraagt. Achter
nieuws vragen. Achter entwat vragen dat men
niet weten moet. De dienstbode van den gebuur
is daar en hij vraagt achter de gazette.
— Achter iemand of iets wachten, wachten
naar. Ik heb reeds twee uren gewacht achter hem.
Ik wacht hier achter den postwagen om mede te
rijden. Ik wacht achter den zomer om die reize
te (loen. Hij stond daar te wachten achter iemand.
-- Achter ieio acid of iets zitten, neerstige pogingen doen om te krijgen. De veldwachter zit
achter den dief. De hond zit achter de katten.
De stekvogel zit achter de musschen. Achter een
geheim zitten. Hij zit altijd achter nieuws. Achter
de woorden en spreuken zitten die 't volk gebruikt
en bij de schrijvers niet gekend zijn. Achter
het geld zitten. Achter oude boeken zitten.
-- Achter iemand of iets zoeken, zoeken naar.
Hij zoekt achter u sedert een uur. Hij zoekt achter
zijne geldbeurs. Achter den zin en den oorsprong
van een woord zoeken. Achter eene woning zoeken. De hond zoekt achter de muis.

— 30

volgen, kunnen evenaren, iets kunnen beloopen.

Niemand kan achter dien schilder. Ik kan achter
u niet in 't schoonschrijven. Hij is zoo oud dat
hij achter de wereld niet meer kan (dat hij niet
meer kan rondgaan). Sedert dat die landbouwer
zijn been gebroken heeft, kan hij achter zijne
akkers niet meer.
Achter iemand of iets moeten, er moeten
achtergaan, moeten volgen. Onze vaderen zijn
gestorven, wij moeten er achter. Die kennissen
vergaren wilt, moet er achter.
--- Achter iemand of iets zijn, opzoeken, trachten te vinden. De politie is achter den dief. Hij
heeft lang achter het geheim geweest, maar 't
niet gevonden.
--.

-- Achter iemand of iets durven, durven volgen,
durven nagaan. Hij zag den dief loopen, maar hij
dorst er niet achter.
— Achter iemand of iets schieten, met boog of
roer schieten naar. Hij schoot achter den haze.
De gaaischieter schoot achter eene kalle.
— Achter iemand, of iets grijpen, naar iemand,

--

Achter iemand roepen, tieren-, schreeuwen,

--- 4 0 Achter dat, voegw. Mits dat, fr. pourvu
que. Achter dat gij uw beste doet, 't is al wel. De

geneesheer mag al vragen wat hij wilt, achter
dat mijn broeder maar geneest. De fruiten zullen
lukken, achter dat het maar goed weder is. Achter
dat gy komt, het is gelijk waneer.
ACHTERBLOK, In., mv. -1)1okl,•efl. Bij wagenma-
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kers, enz. De achterblok van een wagen is een
stuk hout, vierkantte beschaafd, liggende in zijne
lengte boven den achteras, en dragende op elk
uiteinde eene romme die den bak van den we gen
op het achtergeslachte vestigt.
ACHTERBOOM, in. De achterboom van eene ton
is de bodem tegenover den Tapboom. De bierton
wordt met den achterboom tegen den muur geschoven.
ACHTERDEEL, o. Nadeel, schade, verlies, fr.
préjudice, det'ï•iment, clammage, perte. ZijnQ lastertaal heeft mij veel achterdeel gedaan in .mijnen
handel. " Drie VEEL en drie WEINIG doen veel
achtei-deel : zich veel achten en weinig weerd zijn,
veel verteren en weinig winnen, veel spreken en
weinig weten. " (**) " Een quaede doodt is een
onverbeterlijck achterdeel voor de heele eeuwig
-heyt."(FdSmi)Tnbetaghsi
dat -men sy selven met yemands achterdeel sal
prijsen. " (B. Gheysen.) " Sonder daer af eenige
stade oft achterdeel te hebben. " (Th. van Heren
si enen anderen achtei-deel in doen-tals.)"Dir
mochten. " (H. Herp.) " Lyden d'opsetene vande
prochie- n daer door geen achtei-deel ? " (VI. Setting1)oeck.) `` Het een voor 't ander vercoopen tot
eelitc>>•cleel des coopers. " (J. Steeghius.)
-- In 't bezonder, Nadeel of hinder in de vordering van een werk, in de streving naar een
doelwit, beletsel, verachtering, achteruitgang.
Zulk Gene hulp is mij meer achterdeel dan voord eel. Die klerk doet mij meer achterdeel dan
voordeel, want hij schrijft alles zoo onnauwkeurig
af dat ik meer tijd verlies in zijne fauten te
verbeteren dan of ik de stukken van eersten af
zelve zou geschreven hebben. Ik wil van die
medicijnti niet meer; ze doet mij niets dan achterdeel (zij verhindert, zij vertraagt mijne genezing).
Leerjongens op een ambacht winnen geen geld
in 't begin, want de meester en heeft er gemeenlijk
niet anders dan achterdeel van. Dat heeft mij veel
a literdeel veroorzaakt in mijn werk.
— 0p zt,,jfz aelite-i deel zijn, verachterd zijn, fr.
i ti•e en celai d. De brievedrager, het convooi, de
1 postwagen, enz. zijn op hun achterdeel, als zij op
(fen gestelden tijd niet aankomen. Hij liep haastig
voorbij, want hij was op zijn achterdeel, en vreesde
te laat te komen. Met dat onvoorzien voorval,
ben ik vandaag op mijn achterdeel in mijn werk.
— Dit w. is van alledaagsch gebruik, zonder ooit
" het onwelvoeglijk bijdenkbeeld op te wekken "
waar het 1 oo}•dennb. dei- Neclerl. Taal mede bekommerd is.
,

ACHTERDENKEN, ACHTERDINKEN (wvl. -mi -

J$
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zie ixn), o. Nadenken bedachtzaamheid, het
denken aan de noodzakelijke of mogelijke gevolgen van iets dat men zegt of doet, fr. réfleioe.
Met achterdenken te werke gaan. Dat je met
meer achterdenken spraakt, ge zoudt zoo dikwijls
een ander niet kwetsen. lievers geen achterdenken op hebben (d. i. Onbezonnen zijn in zijn
eigene woorden en daden; — of ook Onopmerkzaam zijn op de verborgene streving en beteekenis van de woorden en daden van anderen). Dat
je ievers achterdenken op hadt, ge zoudt nooit
alzoo te werke gegaan hebben, ge zoudt wel ver
hebben wat hij daarmee zeggen wilde, enz.-stan
EE`,

;

— Zonder achtey•denken-, onbedachtzaam, fr. sans
réflexion-, sans y p)en-sei. Verschoon mij, ik heb het
zonder achterdenken gedaan. Hij heeft zonder
achterdenken het geheim uitgebracht. Men zegt
somwijlen zonder achterdenken een woord dat
men beter gezwegen hadde. " Gij ryd soo sondeí•
achteï•clin77en naer de Helle. " (F. Vanden Werve.)
-- Kwaad vermoeden, fr. soupcon, boll. rich-terd oeli t dat bij ons onbekend is. Ik lag met achter
dat hij de bedrieger was. Kwaad achter -denk
of op iemand hebben. " Yets waer-denkva
van sy achterdenchen hadden. " (Pauwel Heinde
Wacht u van alle lichtveerdigh achter-,-rycx.)"
dencken. " (F. de Smidt.) " Hoe commet dat de
religieusen soo dickwils hunne oversten veranderen, t'gone dat een groot aclztec•d ynekenz schijnt
te gheven dat sy niet en weten wat sy doen. "
(B. Gheysen.) " De onnoozele jouffvrouwe die
gheen achterclencken en hadde van het quaet dat
haer ghemeynt was. " (R. Versteganus.)
En komt hy niet te gast die gy ter tafel noodt

Uw achterdencken zegt : den jonker is te groot.
(L. De Meyer.)

— Ook, even als fr. soupcon, Enkel vermoeden
dat niet ongunstig is. Ik lig niet een groot ach
dat hij morgen zal komen. Ik weet-terdnk
niet wie mij dezen schoonen boek gezonden heeft,
maar ik heb achterdenken dat het mijn vriend
A. is. " Doen ghinck hy wederom nae de herberghe om zijn borse te soecken, maer hy en
vantse niet; doen creegh hy een achterdencken,
segghende het is recht dat ick dit lyde, om dat
ick ons lieve Vrauwe niet en heb betaelt. "
(C. Vrancx.) " Haer Biende soo weenende, heeft
hy quaet (omaangenacon) achterdencken ghehadt
datter wat swaers schuylde. " (L. de Huvettere.)
— Vroeger, nu niet meer, bet. dit woord ook
Bekommering, vrees, fr.13réoccupationz, inquiétvde,
crainte. " Sonder vreese ofte achterdencken van te
vergaen. " (F. de Smidt.) " Doen hy gheen ach-
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terdencken van quaet meer en hadde, soo stierf
hij. " (J. Van Heumen.) " Gy en hebt geen betrouwen ofte achterdenken dat * God u sal bonen oft
straffen naer uwe werken. " (P. Croon.)
Achterdenken, anxt en druk,
Somtyds 't eeuwig ongeluk. (Id.)
ACHTERDINGELEN (wvl. - DIINGELEN, zie IND) ,

dingelde achter, achtergedingeld, b. en o. w. Op een
spottenden toon iemands woorden herhalen;
anders Achtertalen, fr. rejanner. Telkens zij
sprak, dingelde hij al achter wat ze zei. De
kinders plagen dikwijls malkander met achter te
dingelen. Die onbeschofte jongen dingelt altijd
achter, waneer zijne moeder hem berispt.
-- Men zegt ook Achterdingselen, Achtertin gelen, en Achtertingselen
-- Het ww. Dingen bet. oul. spreken. Zie Weil.
Op DING.

ACHTERDINGEN (wvl. - DIINGEN, zie IND) , dong
achter, achtergedonyen, b. en o. w. Achterdingelen.
achtertalen, fr. re, ja neer. Hij dingt altijd achter.
ACHTERDINGSELEN . Zie ACHTERDINGELEN .
ACHTERDOEN, deed achter, aehtergedaan, b. w.

Nadoen, fr contrefaire, inviter. Doe alles achter
wat gij mij ziet doen. De apen doen al achter wat
zij zien. Ik kan dat niet achterdoyen.

ACHTERDRACHT, m. Nageboorte, fr. arriere faix.
-- Bijhoorige of bijkomende dingen, fr. suites,
accessoires. Doe uw kind op school, hij zal het
minerval betalen. Ik zou het geern doen, maar de
achterdracht loopt te hoog (d. i. de boeken, de
kleedij, enz ). Die revolutie is wel gelukt, maar
ik vrees voor den achterdracht.
ACHTEREEN, ACHTEREENS, en in sommige

plaatsén ASTEREEN(S,,, bijw . Achter malkander,
de een na den anderen. Zij kwamen binnen al
achtereen, fr. tors a la file. In dezen smallen wegel
moeten wij achtereen gaan. De plaag is op de
kudde : de schapen steken achtereens de moord.
" dat drincken met wyne smorgens ende savons,
jij daghe lans aster een, met lettel etens. "
(J. Yperman, passirn.)
— Onmiddelijk, seffens, aanstonds, fr. tout de
suite, immedzatement. Hij wierd achtereen gewaar
dat hij eenen deugniet - voorhanden had. Ik zal
astereen gaan komen. De mis was achtereens
gedaan (d. i. duurde zeer korten tijd). " Ghelyck
wy achter een sullen segghen. " (P. Mallants.)
" Hy heeft de metsenaers buyten den refter ghestelt, ende achter een is de voute gheborsten ende

met eenen grooten slash en ghedruisch ter neder
ghevallen. " (Id.) " Die de steke omtf^nck in
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zuicker wijs dat hy achter~ een sloot neder ter
eerde zonck. " (N. Despars.)
ACHTERGAAL, ACHTERGALE, m . Nachtegaal ,
fr. rossignol.
ACHTERGAT, o. Achterbaan (zie GAT in den zin
van weg, fr. route), in tegenoverstelling met Voorbaan. Even als men zegt : In de voorbaan zijl ,
fr. avoir fini avant le temps (zie de woordenb.),
zoo zeggen wij ook In 't achtergat zijn of zitten,
d. i. ten achteren zijn, fr. être en aru i ïe. Met zijn
werk in 't achtergat zijn (het niet voltrokken

hebben op zijnen tijd). Is er een opstel te Diaken
in school, die leerling is altijd in 't achtergat (bij
heeft nooit gedaan op tijd gelijk de anderen).
" Hy mag wel eens aenstappen ook : hy is altyd in
't achtergat. Hy zal nog te late komen in 't laetst
oordeel. 'k Heet ik hem Heyntje Pekl.°oek.
(C. Duvillers.) Hij zit leefijk in 't achtergat (b. v.
van iemand die met zijne rekeningen ten aehteren is).
ACHTERGELENT, o. In 't algemeen, liet achter-

ste gedeelte van iets. Het achtergelent van eels
peerd, fr. 1e eroupe. Het voorgelent en het achter
wagen, van eenen ploeg, fr. / -gelntva
train de devant, et le train de derf °iérre. Het achter
een leger, fr. t'a-r'ciere-garde. Het ach. -gelntva
een huis, fr. l'a rière-coips. -- Zie-terglnva
GELENT.

ACHTERGELOOP, o. ACHTERLOOP, m., zonder mv.
Wordt gezeid van de moeite en de gangen die
men doet voor eene zaak. Die zaak heeft veel.
achtergeloop, grooten achterloop. Er is veel ach tergeloop aan.
ACHTERGESLACHTE, o. Bij landb. Het achtergedeelte van eenen wagen, bestaande uit twee
groote wielen met den as en den rongeblok, fr.

train cle derriere.
— Het achterste deel van eenen wielploeg,
bevattende den ploegbalk met steert, kouter,
zoolhoofd, schar en nester.
-- Ook Achterslag.
ACHTERGOED, o. zonder mv. Zoo heeten, bij
eene waschte, de weefsels van minder belang,
die na het witgoed gewasschen worden, als neus
schorten, enz. Het achtergoed en moet-doekn,
niet bleeken. Wij moeten nog liet achtergoed
wasschen.
ACHTERHAAM, ACHTERHAM, v., mv. -hamen.
Bij viervoetige dieren onderscheidt men Voor
Achterhamen : de voorhaam is de wade-hamen
van den voorpoot; de achterhaam, ook schijthaam
geheeten, is het uitstekende gewricht of knie van n
den achterpoot. — Zie IIA AM.
-
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ACHTERHALEN, achki ltaalde (wvl. ook acltie,-W- g , zie IMPERFECT), achterhaald, b. w. Ontdekken, tot de kennis komen van iets, fr. parvenir a savoir, a cornuaitre. Ik kan dat geheim

van eenen stoel is de riggel die onder aan de
zaat vastgenageld ligt op de achterstijpers.

niet achterhalen. Hij zal 't hij wel achterhalen
wie dat gezeid heeft. Tracht een keer te achter
groot zijne fortuin wel is.
-haleno

— Het Woordenb. der Nederl. Taal, bl. 668,
aanziet deze beteekenis als ongewoon; bij ons is
zij zeer gemeen.
ACHTERHAND, v. in de uitdrukking De achterhand hebben, voor Te kort schieten, het
onderspit delven, fr. être inférieur, le céder ct un
au/re. Die leerling heeft eerst de voorhand gehad
in zijne school, maar nu heeft hij de achterhand
(de andere scholieren overtreffen hem).
ACHTERHANDIG, adj. Diefachtig. Achterliandig
zijn. Een achterhandig mensch.
ACHTERHANKE, v. Bij slachters. Achterschinkel, achterste been van een kalf. — Zie HAN KE.
ACHTERHEK, 0. Zie ACHTERREK.
ACHTERHESPE, v. Bil van een zwijn, fr. jaatbonn,
cnlsse de foie. De voorhespen en de achterhespen
van een verken. Als alen Hespe aleen zegt ver
enen de Achterhespe.
-sta
ACHTERJAAR, o. Hetzelfde als het holt. Najaar,
herfst, fr. azrtomnize. In 't achterjaar beploegt de
landbouwer zijne akkers. Een regenachtig ach
-terja.
ACHTERKANT, m. en v., ACHTERWERK, o. Bij
speldewerksters. De negge van eene'kant tegenover de enkeloogen, fr. la lisière cl' erne dentelle en

opposition avec le café aux picots.

--- In de woordenb. heeft achterwerk de beteekenis van 't geen wij de enkeloogem heeten, fr. les

picots.
ACHTERKIJKEN (wvl. ACHTERKIKEN, zie IJ), o.,
zonder mv. De daad van het kijken achter iets.

— Hij heeft het acliterkijken van cle barge (barzje),
hij komt te laat, hij mist de kans.
ACHTERKNULLEN, knulde achter, achtergeknzuki,
b. en o. w. Mompelende achterzeggen of achterzingen. Dat heet geen medezangen, 't is achter
geen gij doet. -- Zie KNULLEN.
-knule,'t
ACHTERKUNNEN, kon of kost achter, achtergekost
en gekunnen, b. en o. w. Kunnen volgen. Het
-

kind kost zijne moeder niet achter. Hij was zoo
vermoeid dat hij niet meer achterkon. Ik zal wel
achterkunnen.
— Fig. In rijkdom, kennis, macht, enz. evenaren. Hij is een vernuftig werkman : 't en kan hem
niemand achter.
ACHTERLAT(TE, v., mv. latten. De achterlat
-

ACHTERLEEVEREN, leeve-rde achter, heb achter

en o. w. Achterlijven, achterdingen,-gelvrd,b.
iemands woorden spottende herhalen. Die stoute
jongen leevert altijd achter, als de meester hem
iets zegt. — Zie- LEE\ EREN.
ACHTERLEKER, m. Iemand die uit traagheid,
onder de laatsten is om iets te doen, fr. tr•ainzaa•c1,
tramnzeui•. Hij is altijd van de achterlekers om
zijnen Paschen te houden, Er zijn maar eenige
achterlekers meer over. Een leger op gang heeft
altijd meer of min achterlekers.
ACHTERLIJK (wvl. —LIK, zie - LIK), adj. Nadeelig.
Die langdurige droogte is achterlijk voor de
akkervruchten. Achterlijk weder voor den landbouw.
ACHTERLIJVEN (wvl. -LIVEN, zie IJ), leef achter
(wvl. scherpt. ee, zie DUIGEN), achtergeleven, b. en
o. w. Spottende de woorden herhalen van iemand
die iets zegt of gebiedt, achterleeveren.
ACHTERLOOP, m. zonder mv. Zie ACHTERGELOOP.
ACHTERLOOPER, m. Iemand die, zonder huurling te zijn, nogtans bij de hand blijft om 't een
en 't ander te loopen verrichten. Ik heb eenen
achterlooper die , daar voor zorgen zal. Een ach
verdient ook wel zijnen loon. Ik heb-terlop
-geene achterloopers noodig. Een achterlooper
verzelde den vreemden koopman om hem de
hofsteden aan te toonen waar koeien te verkoopen
waren.

ACHTERMADE, v. Nagras, etgroen, fr. regain.
-- Het w. bestaat nog bij ons, nevens amat,
eemat, namat en toemaat.
ACHTERMOLEN (wvl. ACHTERMEULEN), m. en v.

Bij mulders. De kant van het steenbedde naast
den windweeg.
ACHTERXUMMELEN, mummelde achter, achter
doch meest o.;w. Achtermompelen,-gevi,unldb.

achterdingselen, iemands woorden al mompelende
herhalen (gemeenlijk uit misnoegdheid en verachting) . Als de vader iets gebiedt, . de jongen
mummelt altijd achter.
— Eengen zeggen Achterwemelen, maar dit
schijnt eene verbastering.
ACHTERNA (wvl. ACHTERNAAR), bijes. Naderhand,
later, fr. par apes, plus tard. Hij heeft het mij
achterna verteld hoe hij daar gevaren had. Gij
zult het achterna wel hooren. Dat is maar achterna
gebeurd. Hij is achterna nog ingekomen, als gij

reeds eene ure weg waart. Het zal hem achterna
wel leed zijn.
-- Met der tijd, ten langen laatste, op het
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einde, fr. fimalement, èc la longue. Hij zal achterna

nog zot komen. Na lang smeeken en vragen,
hoeft hij het achterna gekregen, maar 't heeft
veel moeite gekost. Hij drinkt en hij zuipt dat
hij achterna nog zal de moord steken van durst.
Na alles vermeesterd te hebben is de kranke
vrouw achterna nog gestorven. Ik geloof dat hij
achterna nog genezen zal. Met lang genoeg te
zoeken, heeft hij het achterna gevonden.
— Zelfst. naamw. onz., gem. in den verkleenenden vorm achternaatje, achterna,artje, d. i. 1° Iets
dat men achterna eet of drinkt om de maaltijd te
sluiten. Appels en druiven voor een achternaatje.
2° De gevolgen, de nasleep van iets; gem. in 't
mv. en in een ongunstigen zin. Het is al wel van
kermis te houden, ware 't niet van de achternaatjes (d. i. van de rekeningen die erop te betalen
volgen). De plechtige uitvaart is gedaan : nu
gaan de achternaatjes komen (d. i. de betaling
der onkosten). De achternaatjes van den oorlog,
^nz. — Het w., in beide beteekenissen, is van
dagelijksch gebruik.
ACHTERNACHT, m. Nanacht, de tweede helft
van den nacht. Ik waak bij den zieke in den
voornacht, en hij in den achternacht.
ACHTERNOEN, m. Namiddag. Morgen achternoene. Gisteren achternoen. Ten drie'n van den
achternoen. Ik heb dat afgewerkt in eenen ach

-terno.
— T' achternoene, den aanstaanden namiddag,
fr cel après-midi. Dezen morgen kan ik niet,
maar ik zal het t' achternoene doen. Zie TE.
--- Kramers acht dit woord verouderd!
ACHTERNOENBOER, m.. vklw . - boertje, - boerke(nri.
Onachtzaam landbouwer die altijd op zijn achterdeel is, die zaait en plant als andere boeren reeds
gedaan hebben.

--- In 't alg. Een zorgeloos mensch die zijne
zaken achter tijd verricht.
ACHTERNOENGETIE, o. Het getie (zie GETIE) of

eetmaal dat men neemt omtrent vier ure namid
-dag,
vesperei, fr. gouter.
ACHTERNOENKAPELLE, v. Zoo heet te Brugge

de Zondagschool die 's namiddags plaats heeft
voor de kinderen boven de eerste tommunie. De
achternoenkapelle begint ten twee'n en eindigt
ten vieren. In de achternoenkapelle leert men,
behalve den catechismus, ook lezen, schrijven,
cijferen . - Zie KAPELLE .
ACHTERPEKKEL, ACHTERPIKKEL, in. zie ACIí TERSTIJPER.

ACHTERREEZE, v. Zie REEZE.
ACHTERREK, o. Bij mulder s .

:-\_l±!!.rr

eene molenwiek, dat naast den buitenzoom is, en
omtrent geheel het hekken bevat. Het ander
Halfdeel heet Voorrek.
— Misschien beter Achterhek en Voorhek;
doch het enkele woord hek is bij ons niet gebruikt:
wij zeggen altijd een 1ie1 ken, znv. hekkens.
ACHTERSALETTE, v. De salette of kamer in 't
achterste deel van 't huis, tegenover de voorsalette. De achtersalette in mijn huis is veel koeler
dan de voorsalette. Eene achtersalette met drie
kasfijnen op den hof.
ACHTERSCHEE, v., mv. achter•schee'n, scherpl. ee.
Schee van eene vergaring, tegenover de voorschee. De voorschee en de achterschee van eenen
kordwagen zijn twee stukken hout die de tramen
aan malkander verbinden en den schoot van den
kordwagen insluiten. -- Zie SCIEE.
ACHTERSLAG , o. Zie ACHTERGESLACHTE.
ACHTERSTEKEN, stak- achter, achtergesteke-ni,

b. w. Voorschieten, voorbijstreven, iemand die
voren was inhalen en achterlaten. Die in den
peerdenloop al de anderen achtersteekt, behaalt
den prijs. Die leerling was eertijds onder de laatsten, maar nu steekt hij ze bijkans allen achter.
" Kleyne booten, seer licht ende snel, soo datt'er
niet een schip en is, twelck die sonde konnen
achter-steken. " (P. De Vynck.)
ACHTERSTEL, m. Hetzelfde als Achterstal,

achterstand, fr. a, - ) rérages. De achterstellen betalen. " Onbesette renten met de verloopen van
diere, ende oock d' achterstellen van alle besette
„ ,

renten, zoo losselick als ten lyfve, zijn te houden

voor meuble ende deelsaem goedt. " (Deelboeck
van den Lande vanden Vryen.)
ACHTERSTELLEND, adj Achter st allig , fr. (c,-rieré. Het kapitaal met, de achterstellende krooizen
betalen. Achterstellende jaarboeten. I)e som eischen van de achterstellende kerkdiensten (van
de gedane kerkdiensten die nog niet betaald zijn).
.

ACHTERSTIJPER (wvl. — STIPER, Zie IJ), in., mv.
-slijpers. De achterslijpers van eenen stoel, anders
ook achterpikkels genaamd, zijn de twee achterste
stijlen die van onder op den grond rusten gelijk
de voorstijpers, en van boven, met schee'n vergaderd, den rug of leuning uitmaken.
ACHTERTALEN, taalde achter achtergetaald, b.
,

en o. w. Hetzelfde als Achterdingelen, fr. rejanner.
Hij kon niet lijden dat die jongen altijd achter.
taalde.

—S. Kil. Taelen, loqui, disere. Eng. to tell.
ACHTERTIJZE (wvl. —TIZE, zie IJ), v., mv. aelz

terf jzen. Het achterste deel van eene leers, anders

Het lialfdeel van

ook Achterstuk genaamd. - Zie TIJZE.
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ACHTERTINGELEN. Zie ACIITERDINGELEN.
ACHTERTINGSELEN. Zie ACHTERDLNGELEN.
ACHTERTINKELEN (wvl. -TIINKELEN, zie IND),
tinkelde achter, achtergetinkeld, b. en o.w. Hetzelfde
als Achterdingelen, achtertalen.
ACHTERTINSELEN, b. en o. w. Achterdingen,
achtertalen, fr. rejan-ner.
ACHTERUITDEINZELEN (wvl. ACHTERUUT -, zie
ui), deinzelde achteruit, heb of ben aehter•uitgeclei-nzeld, o. w. freq. van Achteruitdeinzen, aarzelen,
fr. reculer. Het peerd deinzelde achteruit.
ACHTERUITDREEFELEN (wvl. ACIITERUUT -, zie
T I),

dr•eefelde achte'r•u it, achteruitgedreefelcl, b. ww .
-

Achteruitdrijven. Hij wilde tot het spreekgestoelte naderen, maar werd van de menigte ach
rij soldaten dreefelde het-teruigdfl.En
nieuwsgierig volk achteruit om doorgang aan
Glen stoet te geven.
ACHTERUITWAGEN (wvl. ACHTERVUT -, zie UI),
waagde achteen if, achteruitgewaagd, b. w. Bij middel van eenen handboom optillen en achteruitdrijven. - Zie WAGEN.
ACHTERVERDIEP, o. Waneer een huis in zijne
lengte verdeeld is door eenen scheidsmuur, het
voorste deel, langs waar gemeenlijk de groote
ingangdeur en de bezonderste plaatsen zijn, heet
liet Voorenste verdiep, en het ander deel heet het
Achterverdiep. Het waschhuis en de vautekamer
zijn gemeenlijk in 't achterverdiep. -- Zie VER DIEP.

ACHTERWAARTS (wvl. ACIITERWEERD, -WEERDS,

met zware ee), b. w. Achteruit. Wij gebruiken
ook den vergrootenden trap achte-r•waarder, ach
Schuif uwen stoel nog wat achter -teiwrd.
-werd.
— Aclzterwveei•ts wonen, 1° Noordewaarts, naar
cle zeekust, ten opzichte van Zuid-Vlaanderen.
Die menschen wonen achterwaarts (d. i. in Noord
VI.). Een boer van achterwaarts. 2° Uitwaarts
vc M de kerk, verder af van het dorp, ten opzichte
van de plaatsenaars (d i. dorpbewoners). Hij
woont achterwaarts, wel eene ure van hier (d. i.
van de kerk).
— Aclitero,-(eei•t 's jaai.s, in 't achterjaar, om
komt er veel-strekocb.Ahwrt'sja
regen. Achterweert 's jaars worden gemeenlijk
vele lnensclien ziek.
-- - Afl. Achterwaartseli. Een achterweertsche
boer (een boer uit Noord-VR.). De achterweertschen en de plaatsenaars (deze die ver van de kerk
wonen, en deze die er bij Wonen). — Vgl. Voor
-warts.
,

ACHTERWAREGE, ACHTERWARIGGE, v. Baker,

ACHT

22

warde, kraamverwaarster. Kil. Achter-waerster.
— Ook achterwaarsterigge. " Den brandt quam
inde coetse, deur dat haer achíerwaersterigghe de
keerse had qualick bewaert. " (C. Vrancx.) -Zie -EGE.
ACHTERWAREN, achterwaarde, achterwaard,
b. w. Eene kraamvrouw bezorgen, vervaren
--- Zij missen die dit woord verouderd noemen.
ACHTERWEMELEN. Zie ACHTERMUMMELEN.
ACHTERWERK, o. Bij spellewerksters, zie AClHTERKANT.

ACHTERZANTEN, zantte achter, heb achtergezant,
o. w. De koornaren oprapen die na de eerste
zanting nog blijven liggen op den akker. Waneer
de oogst opgebonden is, de werklieden van den
landbouwer zanten; en bachten die werklieden
komen arme vrouwen en kinderen die achterzanten. Hij mag achterzanten. Hij zantte achter.
— Afl. Achterzanter, -zantster, Achterzanting.
— Zie ZANTEN.
ACHTERZEGGEN, zei achter, achter•gezeid, b. en
o. w. Iemands woorden herhalen naarmate hij
die uitspreekt. Al achterzeggende leert het kind
den Onzen Vader van buiten. De papegaai zegt
al achter wat hij hoort.
ACHTERZOMER, m. Het einde van den zomer,
het begin van den herfst, nazomer. In den ach
worden veel peerden ziek van te grooteis-terzom
arbeid op den akker.
ACHTETEN, en ACHTETETEN, o., zonder mv.
uchtendmaal, ontbijt omstreeks acht ure. Achter
het achteten ging hij weder aan 't werk. Men
droeg hem zijn achteten op den akker waar hij
wrocht. Het achteten bij de boeren bestaat uit
boterhammen met kaffie of pap. — Zie TETEN.
ACHTHOEKTE (wvl. ACHTHOUKTE, zie ou), adj. Met
'I acht hoeken. Eerie achthoekte tafel. -- Zie -DE.
-ACHTIG. Het Wdb. der Nederl. Taal, schrijvende over dezen uitgang (I, 750-755), zegt onder
andere dat -achtig dient om bijvoeg. naamw. te
vormen " die op personen betrekking hebben,
en de neiging tot, of de hebbelijkheid van het
verrichten eereer werking te kennen geven... In
welke gevallen -achtig aan den stam gevoegd
wordt van het ww. dat de werking te kennen
1 geeft, als babbelachtig, praatachtig, woelachtig,
enz. " — Hier is bij te voegen dat het volk dezen
uitgang -achtig met dezelfde beteekenis ook voegt
aan zelfstand. naamw., b. v. beestachtig, die geern
beesten ziet en er veel van houdt; fruitachtig, die
geern fruit eet; kerkachtig, de veel naar de kerk
gaat en geern de goddelijke diensten bijwoont;
ki- rzderc clztig, die veel van kinders houdt, die ze
V

,
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genegen is; Hollandachtig, voor Holland genegen;
Napoleonachtig, die voor keizer Napoleon is; enz.
Doch deze soort van adjectiefs wordt aleenlijk
predicatief gebruikt en is meestal vergezeld van
eene ontkenning, zegt zeer wel J. H. Van Dale
die deze questie breedvoerig en volledig behandelt in de Toekomst 1868, bl. 315-316.
ACHTJAARSCHOTE, -SCHEUTE, v. Een hakbosch
wiens hout reeds acht jaar .oud is. Is het toegelaten aan den pachter eéne achtjaarschote af te
houwen ? — Zie SCHOTE.
ACHTKANTTE, adj. Achtkantig, achtzijdig. Een
achtkantte pilaar.
— Zelfst. naames. in. Naam gemeen aan twee
soorten van populieren wier jonge schoten gemeenlijk acht kanten of Heggen hebben, t. w. populus momzilifer°a Michx., fr. pg-uplzerr cle Vii°yinie,
peuplier Suisse; en popuclic-s Canaclensis Michx., fr.
peuplierr clu Canada. Men vindt veel achtkantten
overal 'te lande, langs wegen en velden. Eenen
achtkantten zagen. — Zie -DE.
ACHTKEREL, m. Hetzelfde als Nachtkerel,
nachttabbaard. " M'es nu blicksteirs preus met'
lammie, ast mé en tackuit tackin gekerfitelt
batteleullie getoomt es, en me sin festeine batien,
en splinter splanter nieuw hagkeii•elke eupgeprickèlt es. " (Kortrijksch hs. 1736.)
— Vgl. Achtergaal — nachtegaal, enz.
ACHTMIS (wvl. -MESSE), v. De Mis die ten acht
ure gelezen wordt. Ga naar de achtmis, ik zal
naar de hoogmis gaan.
ACHTSCHACHTER, m. Bij wevers. Een weefkarn
met acht schachten. Men gebruikt eenen acht
om met den poef te weven.
-schater
ACHTTIENMAANDER (vl. -MAENDER, zie AE), m.
Een peerd van achttien maanden.
ACHTUITTE (wvl. ACHTTUUTTE, zie vi), adj.
Achthoekig, fr. a hooit coins, cornea on cnyle.
Eene achttuitte vensterruit. Een achttuitte doos ken. - Zie TUIT, en -DE.
ACHTUURBLOEM (wvl. ACHTEURBLOMME, zie u
en 0E), v. Eene hofbloem die in de wetenschap
Tigrr•idia pavonia heet.
* ADENAAL, m. (doch o. voor de stof in 't alg.)
Hetzelfde, meen ik, als fr. adinole, anders ook
pétrrrosilex, feldspath, d. i. rotskiezel. Ik vind het
w. in een Kortrijksch hs. van 1736 waar spraak
is van een " straetjien, da van ens tens mé lanteiries, lanties mé lament bachten aedenaelenz,
alle manieren van moy catheilen, enz. gient
gepeint was " fraai versierd was. Waaruit ik
opmaak dat men in dien tijd de vensters feestelijk verlichtte, niet gelijk nu met geschilderde
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glazetjes, fr. 1cc-oit pions, maar met lampjes wier
brandende lemmet gelijk eene sterre glinsterde
door eenen adenaal of ander doorschijnend
gesteente dat men er voor plaatste. Eene soort
van veldspaath, die fr. orthose heet, is in groote
achting bij de juweliers om hare helderheid en
peerlemoerkleurigen weerschim; andere soorten
zijn geluw, groen, blauw of rood. Oulings bezigde
men dit mineraal ook, in plaats van glas of
kristaal, als deksel van eerie relikwie in haal
kastje of heiligdomken.
.

ADER, ook NADER(E, ni., fr. veine. De naders
in het lichaam. Eenen ader kwetsen.
— Beek of kleene waterloop die in eene rivier
of eene vaart afvloeit. De aderen van de Leie
doorkronkelen de velden. De aderen worden toegeleid (d. i. afgespeid) in tijd van droogte, om
water te houden in de grachten tusschen de
bilken, tot laving van 't vee.
-- Ader van cle zee, zeearm, fr. Uses cle mei,
doch bez. de zeeëngte tusschen Vrankrijk en
Engeland, fr. le canal de la Manche. Men vaart
van Kales over den ader van de zee naar Enge
-land.
— De samentrekking aar, etre is niet in gebruik
(uitg. in spanader, spanadr). Men zegt wel hier
of daar are voor Beek, waterloop; maar dit is een
ander woord; want 1° het is vr., terwijl adece bij
ons m. is; en 2° waar het gebruikt wordt, bestaat
liet nevens adere, fr. veine, en wordt er altijd van
onderscheiden. " Aar, v., is de nam van een
aantal rivieren in Duitschland en Zwitserland,
en van een Nederlandsch riviertje in Rijnland.
.

(TVooc•clenb. der Nedeel. Taal) .
ADRESSIEREN, adressierde, lies of ben r /ecccld 5si-erd, o. w. Wel groeien, wel gelukken. Die tarw% u
-

adressiert goed.
ADRET, adj., klemt. op d yet. Klibber, vlug,
flink, wakker, fr. alerte, agile. Een adret kind.
Die man is nog adret voor zijne jaren. Adret
zijn in 't werken, in 't gaan.
— Vgl. fr. adroit.
— Afl. Adrettigheid.
AE is de verlenging niet van i de heldere a,
maar de verbeelding van de o-klankte a (zie A),
die zoo veel verschilt van de heldere a, als ie en
oe verschillen van en o.
Aangezien nu de Vlamingen, vooral de Oost Vlamingen, Brabanders en Limburgers in 't
algemeen de- o-klankte a, en niet de heldere a
spreken, moeten zij ook, in hun dialect, ae en
niet ca schrijven; zie daarover breeder bij E. De
1\rest- V l {mingen, deze t. -v. die cle heldere a

AF
spreken (zie . onder A), moeten ze verlangen door
a; maar de andere West-Vl., wier a noch o-klankte

noch helder is, maar zoo wat het midden houdt
tusschen beide, wat moeten zij schrijven, act
of ae ?

AF (wvl. or), voorz. dat wij dagelijks gebruiken
even als van, 1. ab. Hij is of den torre gevallen. Hij
liep ip en of (op em af) den trap. -Hij rolde of den
bank. Het moet eerst al of de tafel, eer wij kaarten. Hij nam het deksel of den pot. Iemand den
hoed of zijn hoofd slaan. Het convooi is of de
schenen geloopen, fr. le convoi a deraillé. Eenen
zak graan . of den zolder halen. Zijn voet schoot
of de plank, en hij kwetste zijn been. Hij scheidt
moeielijk of zijn geld (hij is traag in 't betalen).
Ge moet of mijn land gaan.
Eens daer viel der een blad af 'nen boom.
(K. De Gheldere.)
In de takken die wij breken
Af den boom der Poëzy. (Id.)
--- Van nieuw en of her, of Van nieuw en of Mn

(zie HIN), d. i. wederom van het begin af. Ik heb
uw verhaal niet wel verstaan; zeg het van nieuw
en of her. Van nieuw en of hin beginnen.
— Zeer gewoon is af, of, achter hier, daar, er,
waar, Zevers, nievers, waar de Hollanders nu van.
bezigen. Hier of zeide hij niets. Daar of weet ik
iets. Hij klaagt er of. Waarof komt dat P levers
of droomen. Nievers of weten. " Den rooden
buyckloop waer af vele menschen stierven. "
(Dauwel Heinderycx.) " Hij stelde de coopers
Baer af terstont in besit. " (Id.) " Hier en is
niemant af versekert. " (J. Van Heumen.) " Si
weten wel hier af te spreken. " (Th. van Heren
dat Eva daer af ghinc-tals.)"Soeghburd
eten, ende gaf Adam daer ooc af teten. " (Id.)
4 ` Zijne nichte daer hy, van vrau Marie zijne
zustere weghe, die oom of was. " (N. Despars.)
" Daer sy den Heere seer af bedancte. " (C.
Vranex. )
-- Van (den) eersten af, van 't eerste oogenblik,
Ir. des l'abord. " Jan trachtte het hem gewend te
maken van ee3sten af. Het ging van eersten af en
't bleef gaan. " (K. Callebert.)
Om dat den goeden Heer' zoo veel de laetste gaf
Als hun, die hadden Baer gevrocht van eersten af.
(G. De Dons.)

bijw. Weg. en
weder, gedurig aan, zoo dikwijls als het lust of
nuttig of noodig is. Meest gebruikt men gaan
en kommen. Die zieke vrouw is aleen; maar de
geburen gaan of en toe (om haar op te passen,
enz.). Als ge tmijnent zijt, ge moet doen gelijk
-- r1,á ejt toe (wvl. of ci?, toe),
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tuwent : hebt gij iets noodig, ga gij maar of en
toe (d. i. ga naar de spinde zoo dikwijls als 't u
belieft iets te nutten). De keukenmeid gaat of en
toe naar den boterpot, tot dat hij uit is. 't En is
geen aardigheid dat mijne pomp lens is : iedereen
komt er af en toe. — Ook, doch zelden, met andere
ww., in den zin van dikwijls, gecdurig, b. v. Af en
toe eenen zieke bezoeken. Hij drinkt of en toe,
zoo lang hij geld in 't zak heeft. Een milddadig
mensch die af en toe aan de armen geeft. Dat
gebeurt af en toe. — In Zeeuwsch-Vl. af en toe
bet. nu en dan. (De Toekomst 1868, n° 5.) -- In
Limb. zegt men aventoe voor " Nu en dan, van
tijd tot tijd, somtijds : aventoe lukt die manier van
doen. " (Alg. 'Ti. Idiot.)
AFAKKEREN (wvl. OFAKK-), akkerde af, afgeakke}•d, b. w. Afploegen, met den ploeg afsnijden.

De wortels van eenen boom afakkeren.
-- Ten einde ploegen. Hij zal moeite hebben
om dat stuk land vandage af te akkeren.
--- Door ploegen afmatten. Het peerd was
afgeakkerd tegen dat de zaaitijd eindigde.
AFBAAIEN (wvl. oFB -), baaide - af, afgebaaid,
b. w. Afbetten, afbessen. Het bloed van eene
wonde af baaien. " Dat moet men af bae yen met
wey van boter-melk. " (G. Simons.)
AFBAKENEN (wvl. OrB -), bakende af, afgebakend,
b. w. Met staken of palen afteekenen. Den drift
voor de schapen afbakenen. Het verkochte deel
van een land afbakenen. - Zie BAKENEN.
AFBEDEN (wvl. OFBEÉN), bad af, afgebeden, b. w.
Afbidden. Door bidden afwenden. Een ongeluk
afbeên. Wij moeten trachten dat af te been.
AFBELOENEN (wvl. OrB-), beloende af, af beloerd,

b. w. De negge van eereen muur of van een stuk
hout afschrooden, fr. delarder•. Eenen balk afbeloenen. - Zie BELOENEN. Het Wdb. der Nederl.
Taal heeft Afbiljoenen.
AFBERDELEN (wvl. OFBERRELEN), berdelde af,
afgeberdeld, b. w. Met planken of berdels afsluiten. Een plein afberdelen.
AFBESSEN (wvl. OrB-), beste af, afgebest, b. w.
Hetzelfde als Afbetten, met eenen natten doek
ééne wonde zuiveren, fr. oter en bassinant, détachei• en hu niectant. Het bloed afbessen van eene
wonde.
AFBIEDEN (wvl. OFB—), bood af (wvl. scherpl,
oo,

zie DUIGEN), afgeboden-, b, w. Afdingen. Hij

vroeg twintig frank, ik bood twee frank af, enn
hij liet liet mij (voor 18 frank), In dien winkel
valt er niets af te biên omdat men er nooit overvraagt. — o. W. Hij biedt af dat het eene schande
is.

Hij kan niets

koopen

zonder af te biên.

AFBL
AFBLANDEN (wvl . OFBL -), blaudde af, afgebland,
b. w. Bij onze schrijvers, voor Aftweefelen,
afsmeeken, afvleien. " Sy hadden last ons een
schenek af te blanden van twee kleeren. "
(P. Devynck.) " En ghelooft gheen afgodisten
die tghelt of blenden. " (Ed. De Dene.)
— Kil. Blanden, smeeken, blandiri.
AFBLAUWEN (wvl . OFBLOWEN, zie AU), blauwde
af, afgeblauwd, b. w. De tolrechten ontwijken in
den sluikhandel. Daar zijn groote rechten op die
waar, maar ik zal ze den Staat wel a,fblauwen.

Sy (de impostjagers) sloegen my net in de boet,
Omdat ik voormaels had een reys
Hun afghebiaitwd de Stads -asseys.
(P. Devynek.)
AFBOORDEN (wvl. oFB=-), boordde cí f, afgeboord,
b. w. Bij kleermakers. Afzetten, den zoom met
eenig sieraad beleggen. Een kleed afboorden met
trense, met gouden galon, enz.

AFBOOTEN (wvl. OFB-), bootte af, afgeboot, b. w.
Met den boothamer afkloppen. De hippens van
't vlas afbooten.
— Afranselen. Zij hebben hem daar eens duchtig afgeboot.
AFBRAMEN (wvl. OFBR-), b i aan cle of, cc fge-

braanid, b. w. De braam of baard van gegoten
metaal met de vijl of anderszins afnemen, fr. ébatrber. Eene koperen kraan afbramen.
— Ook enkelijk Bramen.
AFBRAND (wvl . OFB-) , m., zonder nlv. Het af-

branden. Den afbrand van een huis niet kunnen
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AFBUISCHEN (wvl . OFBUSCHEN, zie ui), bui eh.te
af, afgebuischt, o. w. Zoo buischen dat iets afvalle
of afscheide. De glazen afbuischen (met op de,
tafel te slaan). Iemand den hoed afbuischen van
het hoofd. Met een geschut de poort van de stad
afbuischen.
AFDAGGEN (wvl. OFD - ), d agd e af, afgedagd, b. w'
Bij metsers. Met de dagge eene reef maken in
den effengestreken moortel die tusschen de voc gen van de steepen zit. Eenen muur afdaggeii.
AFDANGELEN (wvl. orD - ), d ccryi: ate l d e af, o fgeda-o geld, b. w. Hetzelfde als Afdingelen, afdingen, fr.
'c bait, e cl upi ir em mar•chandant. — Zie D ANGELEN.
AFDERSCHEN en AFDARSCHEN(wvl . OF DERSCHEN,

uitspr. -desschen, zie ns), dorsch af, afgedorschei7,
b. w. Afscheiden met te dersehen. De noten af-

derschen van eenen boom. Het graan afderschen
van Bene laag schooven.
-- Ten einde derschen. Ik heb heden reeds
drie lagen tarwe afgedorschen. — Zie DERSCHEN.
AFDINNEN (wvl . OFD-) , d nde of, cafcledlnd, b. w.
Bij timinerl. Hetzelfde als Afdunnen, fr. ainineir,
r•eacZre plus mince. Eene plank afdinnen.
AFDJAKKEN (wvl . OFDJ - ), djakte af, afgedjakt,

b. w. Afslaan met de zweep. Noten van dei i
boom afdjakken. Eenen hond de trappen afjakken.
-- Iemand ruw afzetten van zijn ambt of van
zijn meesterschap. De minister heeft dien ambtenaar afgedjakt. Eenen koning afdjakken van

beletten. De wind verdapperde den afbrand van

zijnentroon. De kiezers djakten een deel van

den koornschelf.
— Het afgebrande deel van iets, af brandsel. Ik
deed dertig groote waskeersen rond de lijkbaar
stellen, maar ik heb er maar den afbrand van
betaald. Tien frank betalen voor den afbrand van
het was, over afbrand vale was.
AFBREKEN (wvl . OFBR ) , br ak en bi-o1 cc f, ccf jebr oken, b. w. Ontwennen, eene gewoonte afleggen.
Het is gemakkelijker eene kwade gewoonte opnemen, dan ze afbreken. Ge moet u dat vloeken
afbreken. Ik heb mij die doenswijze afgebroken.
Ik zal het hem wel afbreken. Ge moet hem dat

den raad af.

-

afbreken.
— Men zegt ook Afbrengen.
AFBRENGEN, AFBRINGEN (wvl . OFBRIINGEN, zie
IND), bracht of brocht af, afgebracht of afgebr•oeh-t,
b. w. Afbreken, ontwennen. Hij heeft veel moeite
om zich het drinken af te brengen. Ik zal hem
dat wel afbrengen.
Men mach met lichten dingen
Die quade gewoente niet weder af bringen.
(N. Doet".)

— Zich ufdjakken (wvl. eens afcljakh en, zie EENS),
zich afinatten van hier en 'daar te loopen. Hij
djakt zich af telkens het kiezing is. Ik beu
afgedjakt. -- Zie DJAKKEN.
AFDOEN (wvl. OFD-), deed cif, afgedaan, b. w.
Aftroggelen, door list of vleierij of kasijzing
bekomen. Hij weet zijne moeder zoo veel geld af
te doen als 't hem lust. Ik heb hem dien zeldzamen boek afgedaan.
— Het iemand afdoen, hem overtreffen, hem
te boven gaan. In 't schoonschrijven, in 't van
buiten leeren, in 't zingen, in 't loopen, is er
niemand die 't hem zou afdoen. Tot nu toe heeft
hij altijd den prijs behaald in den peerdenloop;
maar ik ga 't hem trachten dit maal af te doen- Zijne hand afdoen van, ophouden van te
ondersteunen, te helpen, te verdedigen, fr. 7•etr;r•ei
soja (f )J)Ui, sapJ'ot,c c ti-ofi.

Dede ik mijne hand van

hem af, hij ware de armste mens^ch van de wereld.
Tracht nu zelve uwe kruiden te zoekels, ik doe
mijn hand v an u af. Ik heb veel geld besteed ons
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die onderneming te doen lukken, maar van nu
voort doe ik er mijne hand af. " Ende daerom heb
icker myn bant afgedaeni-, ende ie laetse gewerden,
na dat henlieden luiten sal, want icx mi niet
meer aentrecken en wil, noch voor de mine houden, hebben datter af comen sal. " (Th. van Herenthals.)
AFDOENER (wvl . OFDOENDER) , nl. Iemand • die
afdoet.
— Bij hommelplokkers. Deze die, als de hom
rijp is, de ranken twee of drie voet van den-mel
grond afsnijdt, de pertse velt en dan de ranker,
die er rondgeslingerd- zijn, afslooft en afsteekt in
de nabijheid van de plokkers, d. i. van dezen die
er de hommelknoppen moeten van afplukken.
AFDOKKEREN (wvl. OFD-), dokkerde af, bent afgedokkerd, o. w. Dokkerende afdalen. Hij dokkerde de trappen af. De wagen kwam langs de
helling van den steenweg afgedokkerd. -- Zie
DOKKEREN.

AFDONDEREN (wvl. OFDUN DEREN) , donderde of,
ben afgedonderd, o. w. Met een donderend gedruisch afdalen. Zij kwamen afgedonderd.
AFDOPPEN (wvl . OFD -), clopteaf, afgedopt, b. w.
Al doppende afvagen. Met eene spons het water
afdoppen van de tafel, fr. éponger• une table.
— Een geschut afdoppen, losbranden met er
de lont aan te steken. — Bij uitbreiding van 't
gedacht zegt men ook : Een roer of schietgeweer
afdoppen, voor Afvuren, afschieten. — Zie DOPPEN.
AFDOPPER, m. Die de lont aan 't kanon legt

om het los te branden, fr. boute feu.
AFDRAAIEN (wvl . OFDR -), draaide en di oei cat,
afgedraaid, b. w. Bij pottebakkers. Het eerdewerk,
genoegzaam gedroogd zijnde, eeiien tweeden en
laatsten keer op de schijf zetten, om het zijnen
vollen en bestendigen vorm te geven, en dan te
laten bakdroog worden, fr. faire l'achevage. Hebt
gij die stukken reeds afgedraaid ?
AFDRAGEN (wvl . OFD -), o. Verantwoordelijkheid, fr. ry•esponsabilit i. Ik heb daar geen afdragen
van. Geen afdragen hebben van iemands handel-

wijze.
AFDRETSEN (wvl . OFD -), dretste af, afgecl netst,
b. w. Afdraven, afloopen. De kemel in de woestijn
kan eene geheele reis afdretsen zonder ooit te
eten of te drinken.
AFDROGEN (wvl . OFDROOGEN), cl r'oocgd e af, afgedroogd, b. w. Aftroggelen. Iemand zijn geld afdrogen. Hij heeft het haar afgedroogd.
AFDRUPSEL, AFDREUPSEL (wvl . OFDR— ) , O., mv.
Afdrupsels. Hetgeen afdropt van iets. Het afdrup
een dak . De afdreupsels vara de keens.-selvan
,

AFDW
AFDWEEFELEN (wvl . OFDW—) , dweefelcde af, afge-

dweefeld, (fvl. of èdwveefeld, zie GE), b. w. Hetzelfde
als Aftweefelen.

— Afl. Afdweefeling.
AFEEGDEN (wvl . OFEEGDEN ), eegdde af, afgeëegcl,

b. w. Bij landb. Hetzelfde als holl. Afeggen. Het
onkruid afeegden.
APPEL, m. Navel, fr. rioiabril.
. — Ook Naffel. Jac. de Smet schrijft Avel en
Navel.
AFFELSCHR00 , v. zie NAVELSCHROODE.
AFFIGGELEN (wvl . oFF —) , figgelde af, afgefiggeld,
b. w. Figgelende afsnijden. Het einde van eenen
stok affiggelen. Een stuk affiggelen van een brood.
— Zie FIGGELEN.

— Afl. Affiggeling.
AFFLIKKEN (wvl . OFF ) , flikte af, afgef u1^t, b. w.
Haastig afwerken, flansen . — Zie FLIKKEN .
—

AFFLIMPEN (wvl . OFFL -), flimnpte af, afgefli?m pt ,
b. w. Flimpende afweren. Eenen gaai van de
gaaipertse afflimpen.
AFFLINKEN (wvl . OFFL— ) , l iithte en flonk af,
aj°gefliii t en afcgef onlfen,, b. w. Zijdelings afslaan.
Eenen tak afliinken met het hakmes (in eenen
zwaaislag afhouwen van onder naar boven). De
wandelaar flonk met zijnen stok de zaadbotten
af van de distels . — Zie FLINKEN .
AFFROTTEN (wvl . OFFR— ) , fr°otte af, afyefrot, b. w.
-Afnemen met te frotten, hard te wrijven. Het
droog slijk affrotten van de leerzen . — Zie FROTTEN .
AFGAAIEN (wvl . oFG-) , gaaide af, afgegaaid.
b. w. Dwaas afkijken, met de nieuwsgierigheid
van een dwaas mensch alles bezien. Het is leelijk,
als men in een huis treedt, van daar alles af te
gaaien. Hij stond het al af te gaaien wat wij deden. — Zie GAAIEN.

AFGAAN (wvl.. OFG-), giltg en gong at af jegaaui,
b. w. Verlaten, verzaken, verloochenen, fr. abanzdoauei•, 'r•euiei . God afgaan. Het geloof afgaan.
" Ick loochene ende ick gae af den boosen vyant
ende alle sinen dienst. " (Th. van Herentals.)
" Gods lieve Heylighen loochenen, af-gaan ende
versmaeden. " (Cost. van Veurne.)
Laet ons hun (de duivels) getrauwheyd sweiren!
Hebben het met eed gedaen,
God soo veel als af gegaen.
(Vaelande.)

— Zijnen zuil, zie1t zelven afgaan, zich zelven
verloochenen, fr renoneer cc soi--ineme. Die Christus
wilt navolgen, moet zich zelven afgaan.
— Zi jm gedaeb t afgaan, laten varen, er niet
aan houden. Eens dat hij een gedacht heeft, hij
gaat liet nievers voor af. Het is moeilijk leem zijn
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gedacht te doen afgaan. Als hij mijne redens
gehoord had, ging hij zijn gedacht af. Ik toonde
hem klaar dat hij ongelijk had, en nogtans hij
wilde 't niet afgaan. Hij zag dat hij buiten de
waarheid was, en hij wilde 't niet afgaan. Ik zou
dat voor niemand afgaan.

-- Zijn meesterschap afgaan (wvl. eens meesterschap ofgaen., zie EENS), afstand doen van zijn
gezag, het laten varen, fr. renoneer a son autorite,
s'en desister. Zoo lang hij leeft, zal hij zijn meesterschap niet afgaan. De vader liet zijnen zoon
met vrouw en kinders bij zich wonen, maar zon
zijn meesterschap af te gaan (d. i. hij bleef-der
meester in zijn huis).
-- o. W. met zijn. Zijn kleur of zijne verwe
verliezen. Die stof gaat af (d. i. verliest haar kleur
hetzij door het licht van den dag, hetzij door
wrijving of wassching). Leun tegen den muur
niet : hij gaat af en zou uw kleed bevlekken.
Olieverwe en gaat niet af.
-- Afgaan van dienst, zijn ambt nederleggen,
zijn ontslag nemen, aftreden, fr. Bonner sa démission. De burgemeester denkt te naasten jare van
dienst af te gaan. Hij is afgegaan van dienst omdat hij te oud. wierd.
— Afgaan van goed, verminderen van fortuin,
in verval geraken. Sedert de dood van den vader,
is dat huisgezin veel afgegaan van goed. " Sy
was afghegaen van goede, ende en hadde gheenen
middele om haer twee houbaer dochters wel wt te
stellen. " (C. Vrancx.) " Den proprietaris indien
by bevindt dat sijnen pachter afgaet van goede
of verarmt. " (Cost. vanden Lande van Waes.)
-- Bevallig en handig verricht worden door
iemand, hem staan. Het spel gaat hem af. Het
mallen gaat dien ouden vent niet af. Hij speelt
de rol van Keizer, en het gaat hem (wel) af. Dat
werk gaat hem af. -- Vgl. Afkomen.
AFGEKERMIST (wvl. OFGEKERMEST), adj. Af en
moede van te kermissen en te bankettoeren. Hij
was afgekermist. --- _Zie KERMISSEN.
AFGERRIEN (wvl. ova-), gerride af, afgegerrid,
b. w. Afloeren. Hij gerrit alles af wat ik doe.
AFGESCHEID (wvl. OFGESCHEED), o. Afscheidsel,
afscheiding, fr. séparation. Een afgescheed van
planken tusschen twee lochtingen. Die haag, die
gracht dient- tot afgescheed. Een afgescheed
maken.
— Afscheid, verwijdering. De vader liet zijnen
zoon als zendeling vertrekken; nogtan in het
afgescheed vielen er tranen uit zijne oogen. Als de
dood komt, moet men een afgescheed maken met
al wat men hier liefhad op de wereld. Eer dat wij
.
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afgescheed maken (afscheid nemen van elkander)
wil ik u iets zeggen dat zeer gewichtig is. Een
glaasje drinken voor 't afgescheed, om een afge.
scheed te maken.
AFGESPOORD, AFGESPORD (wvl. OFGESP -), deelw.
van Afsporen. Een afgesporde haart, een haan die
niet meer sporen kan, een oude haan. In plaats
van een malsch kieken bracht men op tafel eenen
afgesporden haan,
AFGETTEN (wvl. ore-), gette af, afgeget, b. w.
Afspieden, afloeren, aandachtig beletten. Gaat
hij in een huis, hij get daar alles af. Blijf hier
staan om af te geiten als er niemand en komt.
- Zie GETTEN.
AFGEVLAADHEID (wvl. OFGEVLADHEID en OFGEVLADI, Zie KLANKVERKORT. en HEID), V. De staat
van afgevlagd te zijn (zie AFVLADEN). De afgevlaadheid van mijnen voet veroorzaakt mij veel
pijn..
AFGIJZEN (wvl. OFGIZEN, zie IJ), g-zjsde af (wvl.
.00k giisdege of, zie IMPERFECT), afgegijsd, b. w.
Afloeren, bespieden, spionneeren. Ik wil geenen
dienstbode die alles afgijst wat er in mijn huis
gebeurt.
AFGOD, m. Een goddeloos rnensch, fr. na
imnp i e. Die afgod en gelooft aan hemel noch aan
helle. Laat ze maar schimpen, die afgoden, op
alles wat heilig is : hunne beurt zal komen. Was
dat een afgod in zijn leven ? Voltaire was een
afgod. Zij is getrouwd met den grootsten afgod
van de streek. Vloeken en zweren lijk een afgod.
— De eerste sylbe van dit w. spreekt af bij 't
volk, en niet of.
AFGROEIEN (wvl. OFG -), groeide af, ben afgegroeid, o. w. Afnemen, verliezen van wasdom en
krachten, fr. décroitre. De mensch groeit af gelijk
hij aangegroeid is (d. i. allengskens). De liefde
groeit af, zoohaast zij niet: meer aangroeit.
AFGRUWELIJK (wvl. 0FG -), adj. Schrikkelijk,
afgrijselijk. Eene afgruwelijkc dood, moord, ongeluk, enz.
-- Ook Afgruielijk (wvl. OFGRUELIK, zie UI
en LIK) .
AFHALEN (wvl. 0FH -), haalde af (wvl. ook
haeldege of, zie IMPERFECT), ,pfgehaald (fvl. ofhaa.ld, zie GE), b. w. Met wrijving afnemen. Den
roest afhalen (afwrijven) van het ijzer. De vuiligheid afhalen (afschuren) van den vloer.
— Bij timmerl. Met de schaaf of ander alaam
afzninderen. Eene plank afhalen (d. i. verdunnen
of versmallen). Ge moet die ribbe nog eenen
duim afhalen.
— Ient 'nd erf h_.aleo, hem konen afnemen wat
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AFHA

AFKA
--- Afl. Afjonstigaard, afjunstigaar d.

hij bezit. Die weduwe gaat gedurig om hulp bij
haren zoon : zij haalt hem waarlijk af. In tijd
van oorlog worden de boeren deerlijk afgehaald
door de soldaten. " 't Is al fraternité om iemand
af te halen. " (***) " Zyne medeburgers mogen
afhalen en uitstroopen, en daer vooren niet
kunnen gestraft worden, dat gaet alle menschen
te verre. " (Uit een wvl. weekblad.)
— De krachten afnemen, fr. e ete'nzuuer. Die
langdurige koortsen halen mij geheel af.
— Iemand den, kol) (het hoofd) afhalen, zijne
koppigheid breken. De ouders moeten hunne
kinderen den kop afhalen. Ik zal hem wel het
hoofd afhalen.
AFHASPEN (wvl. oFH-), hasppte af (wvl. ook

deren,

hra.sptege of, zie IMPERFECT), afgehhaspt (fvl . of hasppt,
zie GE), b. w. Op eenen hasp winden, holl. Af haspelen. Gesponnen garen afhaspen. Eene afge-

In biljard - en marbelspelen. Snijden, lichtjes op

haspte klos . — Zie H ASPEN.
AFHAVEREN (wvl. om H-), have;•cle af; afgeha-ver•d,
b. w. Afrossen, afreeden, afpriegelen, fr. rosser,
étriller. Iemand af haveres.
— Afl. Afhavering (rossing). Iemand eene
afhavering geven. Eene afhavering krijgen. —
Zie HAVEREN.

AFHEULEN . (wvl. oFH-), ]zeulde af, afgeheuld,

b. w. Bij landb. Met het heulhouwtje afhakken.
Let op dat gij niet te veel raapplantjes afheult,
want zij staan van nu al te dun. — Zie HEULEN.
AFHOEKEN (wvl . OFHOUKEN, zie oU), hoekte af,
afgeboekt b. w. Afsluiten in eenen hoek. Bij
spelende kinderen gebruikt, als zij hand aan
hand geketend eenen anderen opjagen in eenen
hoek om hem te vangen.
— Ook Afhoekeren, of bloot weg Hoekeren.
AFHORKEN (wvl. 0FH-), horkie af, afgehoi•kt,
b. w. Afluisteren. Hij horkte alles af zonder - iets
te zeggen. Zij stond bachten de deur af te horken
wat men zeide. — Ook Af hurken.

AFHURKEN, zie AFHORKEN.
AFJAGEN (wvl . OFJ -), jaagde en joeg af, afgeen afgejogen, b. w. Doen wegstroomen, doen
afvloeien. Het water afjagen van de meerschee
(het water, . dat de meerschen bedekt, langs de
grachten en beken doen wegstroomen). Een
springsas afjagen (het water, dat in eene afloop
sluis opgehouden wordt, laten afstroomen om
het zand uit de haven weg te spoelen). De panne
afjagen (zeggen de zoutzieders voor Den ouden
pekel, de moer uit de panne laten afloopen langs
eene kraan).

jaagd

AFJONSTIG, AFJUNSTIG (wvl. orJ-), adj . Afgun
Afjonstig zijn. Een aijunstig mensch.

-stig.

AFKABIJSTEREN (wvl . OFKABIISTEREN, zie Ia),

kab'zjsterde af, heb en ben afgekabzjsterd, o. w.

Kabijsterende neerdalen. Af kabij sieren van den
zolder, van den berg, enz. De schadrouwende
peerden kwamen van den opdracht afgekabij sterd.
--

Zie KABIJSTEREN.

AFKADOTTEREN (wvl. oFK-), lkadotterde af, beu
afgekadottei•d, o. w. Door kadottering, d. i. harde
davering, af of neervallen. Die losse vensterraam
is met den wind afgekadotterd, en al de ruiten
zijn gebroken. Laat al dat slijk maar aan de
wielen : als het droog is, 't zal wel afkadotteren.
-- Ook Af kadodderen, Afkadutteren, Af kadud-

zie KADOTTEREN.
— Niet te verwarren met Afradokkeren.
AFKANTEN (wvl . OFK -), kantte af, afgekant, b. w.

kant treffen, fr. prendre une bille fin, prendre le
fin d'uune bille. In den zelfden zin zegt men ook:

Met een afkantertje spelen.
AFKADIJSTEREN (wvl . OFKADI1STEREN, zie is),
b. w.

zie AFKEISTEREN.

AFKARREN (wvl. oFK–), karde af, afgekar d, b. w.

Afvoeren. Eene hoogte afkarren (er de aarde van
wegvoeren om die hoogte te slechten).
AFKEIEN (wvl. oFK-), keide af, afgekeid , b. w.

Afsmijten met keien. Eene katte afkeien van den

boom.
Zich, af keien, afgekeid zijn, zich afmatten,
afgemat zijn van eene straat met keien te beleggen.
AFKEISTEREN (wvl. oFK-). keisterde af, afgekei --

sterd, b. w. Met slaan en smijten doen afdalen.
Hij wierd van den zolder afgekeisterd. Appels of

noten afkeisteren van den boom.
— Ook Afkijsteren, Afkadijsteren.
AFKERVEN (wvl. 0FK-), kolf af, beu afgekoi•ven,

b. w. Op de vouwen doorgaan, in reten vaneeiischeiden door het gedurig open- en toeplooien,
fr. se cooper. Het overleêr van de schoe'n kerft
af (er komen reten in de plooien). De rug van
eenen boek kerft af, met hem veel en lang open

en toe te doen. Eene mouw die om den arm spant,
kerft af in het plooien van den elleboog, fr. l'habit
se co„(ppe sal la manche.
AFKETSEN (wvl . OFK ) , ketste af, afgeketst, b. w.
–

Afloopen, fr. pa^•co iwi^•. Hij ketst geheel de pro=
chic af om stemmen te winnen voor de kiezing.
Hij heeft geheel de streek afgeketst om de koop waren aan te bevelen van dat handelhuis.
— Afslaan. Appels, noten afkctscn van den
boom. --- Zie KETSEN.
AFKEUVELINGE (wvl. or K–), v. Bi j tlnim., enz.

AFKL
Het drie-, vier-, vijf-, of zeskantte uiteinde van een
dak, fr. troupe d'un to it. Het dak van eene kerk
heeft gemeenlijk eene afkeuveling boven het
heiligdom. De afkeuveling rust op oorboomen.
Een dak met eene af keuveling e.
— Vgl. Keuveleinde.
AFKLAAIEN (wvl. OFKL -), klaazde af, bent afge-

klaaid, o. W. Omkeerende afvallen. Let op dat de
lampte niet afklaaie van den kaafbank. Van eene
stellagie afklaaien en doodvallen. — Zie KLAAIEN.
AFKLAKKEN (wvl. OFK klakte af, ben a fge1 ial1t,
o. W. Afknappen, met een knappend geluid afbreken. De tak, waar hij op stond, klakte af, en hij
viel er mee te gronde.
AFKLAPPEN (wvl. OFKL—), klapte af, afgeklapt,
b. w. Afpraten. Zoo weten te klappen (spreken),
dat men iemand van zijn voornemen, van zijne
begeerte of van zijn recht doet afzien, fr. dissuader. Hij wilde zijnen broeder een proces aandoen:
ik heb het hem afgeklapt. Hij is van zin dat huis
te koopen : tracht het hem af te klappen. Zij
wilden dat ik bleve, maar ik klapte 't nog af.
Afklappen is 't opposiet van Aanklappen.
— Iemand afklappen, hem afmatten door veel
gepraat; — zoo gegromd en wel spreken dat men
hem tot zwijgen brengt, aftalen. 't En zal hem
niemand afklappen (geen spreker kan het houden
tegen hem).
AFKLAREN (wvl. orKL—), klaarde af, afgeklaard,
b. w. Ten einde klaar maken, iets dat moet gedaan
worden, geheel voltrekken. Een werk afklaren.
Als ik afgeklaard had 'tgeen waarmede ik belast
was. " Men wilde ons niet aenveerden sonder een
veertigh- daghen-tydt te houden; dat af- yheklaert
hebbende, gaf men ons de vryheydt, te kommen..."
(P. Devynck.) — Zie Wdb. der Nederl. Taal.
-),

AFKLETSEN (wvl. oFKL -), kletste af, afgekletst, b.w.
Afflansen, haastig en onachtzaam iets afwerken.
" Een werk waermede sy thien daghen behoorden
besig te syn, hebben sy op ses afgekletst, en soo
de menschen bedrogen. " (F. Vanden Werve.)
AFKLIPPELEN (wvl. OFKL—), klippelde af, afyekl ippel d, b. w. Met klippels afslaan. Noten af klippelen. " Verckens en swijnen die met den muyl
lancks de aerde de eeckelen onder den boom
snuffelen en opeten, sonder eens een ooghe op
te slaen naer den ghenen die op den boom sit, en
besich is door sijnen aerbeyt de vruchten af te
klippelen. " (A. Poirters.)
— Ook Afkluppelen.
AFKLUTTEREN (wvl. OFKL—), klutterde af, afgekiutterd, b. en o. w. Afscheiden met te klutteren.
De wind kluttert de rijpe noten af van den boom.
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AFKN
De modder, die aan het kleed gedroogd is, kluttert
af in het gaan.
— Ook Afkleuteren.
AFKNASPEN (wvl. oFKN—), knasple af, afgeknaspt,
b. w. Zie AFKNOSPEREN.
— Ook Afknasperen.
AFKNEUZELEN (OFK—), b. w. Zie AFKNUIZELEN.
AFKNIJZEN (wvl. OFKNIZEN, zie IJ), knees af
(wvl. scherpe ee, zie DIJIGEN), afgeknezen, b. w.
Bekomen door veel en verdrietig vragen. De knaap
knees zijne zuster hare geldbeurs af. Die moeder
laat zich alles afknijzen van hare kinders. —
Zie KNIJZEN.
AFKNOPEN (wvl. OFKN -), knoopte af, afgeknoopt
(wvl. knópte of, ofgekn-opt, zie KLANKVERKORT.), b. w.
Afbinden. Eenen ader afknopen, fr her une veine.
Eene worte of ander uitwas afknopen, fr. faire

tombe' Stine verrue on une autre exeroissance an
mnoyen d'une ligature. Een dier afknopen (door
afbinding lubben, fr. ehcctyey par Baat-ure).
— Afl. Afknoping(e.
AFKNOSPERFN (wvl. OFKN -), knospercde af, afgeknosperd, b. w. Iets afknagen dat het ruischt

onder den tand. Een beentje afknosperen.
-- Ook Afknaspen, afknospen, zie KNOSPEN.
AFKNUIZELEN (wvl. OFKNUZELEN, zie uI), kanizelde af, afgeknzuizeld, b. w. Lustig en nauwkeurig
afweiden. Het schaap, de koe knuizelde dat
gras af.
— Ook Afkneuzelen (zie Eu). Vgl. Knuisen
bij Kil., d. i. kluiven.
AFKOMEN (wvl. OFKO iMEN, kant of, heb ofgeko-mmea), o. w. Betamen, welvoegelijk en bevallig
staan. Het komt u niet af zulke woorden te
zeggen. Scheid er van uit van te willen schertsen,
vriendje, dat komt u niet af.
— Met zijn en hebben. Den prijs, dien men
eerst eischte voor eene koopwaar, verleegen. Hij
vroeg eerst twintig frank, maar hij is er vijf
afgekomen (vraagt maar 15 fr. meer). Wilt gij
niet afkomen zoo wil ik niet koopen. Van honderd frank is hij afgekomen tot vijf en zeventig.
Ik kom geen oordje meer af.
AFKOOKPAN (wvl. OFKÓKPANNE, zie KLANKVER-

KORT.), V. Eene pan waarin men iets afkookt.
— Bij goudsm. Koperen pan waarin men goud
of zilver met vitriool kookt op het vuur, om het
te reinigen, om er het vuil van af te koken.
AFKORTEN (wvl. OFK-), kortte af, afgekort, b. en
o. w. Bij de visschers van Blankenberghe. Omdat

er geene haven is, blijven de aangelande schuiten
in zee liggen op eenige schreden van het strand;
en omdat de zee met den vloed opklimt langs

AFKO
het strand, en met de ebbe weder wegzinkt, is
het aan de lavers opgeleid van de schuiten
allengskens nader het strand te brengen, of ze
allengskens ervan te verwijderen, naarmate de
zee opkomt of valt. Nader het strand brengen,
heet Ipperen; van het strand verwijderen, heet
Afkorten. De lavers mogen niet vergeten af te
korten.
AFROTTEREN (wvl. OFK -), kotterde af, afgekotterd,
b. w. Doen afsclireiden of afdalen met te kotteren.
Eene kat van den boom afkotteren.
AFKRABEULEN (wvl. oFxn-), krabeulde af, afgekrabeu1d, b. w. Aftobben, afmartelen, afbeulen. -Zie KRABEULEN.
AFKRAKEN (wvl. 0FKR—), kraakte af, afgekraakt,
(wvl. krdkte of, ofgekrákt, zie KLANKVERKORT.), b.
en o. w. Krakende afbreken. Eenen tak afkraken.
De tak kraakte af, is afgekraakt van 't gewicht
der appels. De boom kraakte ten halve af van
den storm.
AFKRAUWELEN (wvl. OFKROWELEN, zie AU),
krauwelde af, afgekrauweld, b. w. Afkrabben. Met
de nagels het vel afkrauwelen. De reuve van eene
wond afkrauwelen. — Ook Afkrauwen.
AFKROTTEN (wvl. 0FKR -), krotte af, afgekrot, b. w.
De krotte of slijk en dergelijke vuilnis afvagen, fr.
décrotter. Een kleed, eenes schoe afkrotten met een
mes of met eenen harden borstel. — Zie KROTTEN.
AFKWIJTEN (wvl. OFKWITEN, zie is), kweet af,
(wvl. scherpe ee, zie DUIGEN), afgekweten, b. w.
Afbetalen, fr. acquitter (le tout ou une partie). Zijne
schuld geheel of gedeeltelijk afkwijten. Almoesen
geven kwijt onze schulden af bij God. Hoeveel
heeft hij reeds afgekweten P Neem die 20 frank;
't kwijt alsans af (d. i. de schuld kort af).
— Kwijtschelden, fr. ten-ir quitte. Hij heeft den
wil genoeg van mij te betalen, maar hij kan niet:
ik ga 't hem al afkwijten.
AFKWISPELEN (wvl. oFKw--), kwispelde af, afgekwispeld, b. w. Met eenen pluimborstel, enz.
kwispelende afstoffen. Het stof van de meubels
afkwispelen.
APLAATEN (wvl. orL-), laa de af, ben a fgelce aicl,
o. W. Laaiende afbranden. Die koornschelf is
afgelaaid. Geheel het huis laaide af, er was geen
blusschen aan.
-- Mijn herte laait af, zegt men b. v. van 't zuur
in de maag, enz.
AFLAMBOOIEN (wvl. oFL-), lambooide af, afgelambooid, b. w. Lambooiende afslaan. Al het graan
van die tarweschooven is afgelambooid. — Zie
.

LAMB00IEN.

AFLEEDEN (wyl. OFLEE'N), l eed d e af, a fqel eecl,

IN

AFLE
b. w. Hetzelfde als holl. Afleiden. Eenen ouderling
--an de trappen afleeden. Water afleeden, fr.
détourrner le cours de l'eau. Enz.
-- Fig. Bedriegen, om den tuin leiden, fr.
tr•oynper. Hij heeft u afgeleed. Hij wierd daar
schoon (d. i. leelijk) afgeleed. --- Zie LEEDEN.
AFLEGGEN (wvl. 0FL -), lei (de af, afgeleid, b. w.

Doen, voltrekken. Eenes weg afleggen, eene reis
afleggen. Men moet snel aangaan, om dien weg
in eene uur af te leggen.
— Iemand den weg afleggen, ergens langs de
baan blijven staan om iemand af te wachten en
aan te randen. De moordenaars leiden hem den
weg af. Hij heeft mij den weg afgeleid. — In
dezen zin zegt men ook Afliggen. De moordenaars
lagen hem den weg af. Zij hebben hem den weg
afgelegen. Hij lag mij den weg af, maar ik heb
liet hem duur doen bekoopen.
— Zich iets afleggen, eene gewoonte afleggen,
fr. se défa ire d'une habitude. Ge moet u dat vloeken afleggen. Ik kan mij die slechte gewoonte
niet afleggen. Ge moet u dat afleggen van altijd
zoo te liegen.
--- o. W. met hebbe-ii. Vermageren, zijn vleesch
verliezen, vervallen. Die mensch legt zeere af:
hij moet het hernemen, of hij zal niet lang meer
leven. Hij heeft sedert eenigen tijd veel afgeleid.
-

AFLEKKEN (wvl. OFL-), lekte af, afgelekt, b. w.

Hetzelfde als 't holl. Aflikken. De vingers aflekken. De kat lekt het pateel af.

— Staan of zijn gelijk een afgelekte boterham,
gezeid van iemand die zijnen moed verloren
heeft, die er neerslachtig uit ziet, b. v. na dat hij al
zijn geld in 't spel verloren heeft, of dat hij in
zijne hoop en verwachting alheel bedrogen is.
AFLEUGENEN (wvl. 0FL-), leugende af, afgeleu-

gend, b. w. Afloochenen.
.FLEUREN (wvl. 0FL-), leurde af, afgeleurd, b. w.

Aftroggelen, aftroonen, door hatelijken list en
vleierij bekomen. Iemand zijn geld afleureii.
AFLEUZEN (wvl. 0FL-), leusde af, afgeleuusd, b. w,

Afleuren, op eene hatelijke manier aftroonen, Zij
weten hem zijn geld af te leuzen. Hij heeft zijn

zusterken haar lekkernijtje afgeleusd.
— Misschien voor Aflozen (aflossen), of voor
Afleurzen (aflorsen : Kil. lordsen, lorsen, lorren,
trahere), of voor Afluizen, zie LUIZEN.
AFLEZEN (wvl. OFL-), las af, afgelezen., b. w. Bij

metsers. Eenen muur •a flew, er de steenen een
voor een van afnemen en aldus den muur sloopen.
— Door bezweringgebeden wegnemen. Eeneis
perel aflezen van de oogei. De rupsen aflezen van
de frnitboomen.

FLT
AFLIANEPOOTEN, m. mv. Zie BAY IANEPOOTEN .
AFLIEGEN (wvl. OFL—), loog (wvl. scherpe oo, zie
b. w. Afloochenen, fr. nier. Ge

DUIGEN), afgelogen,

moet het niet afliegen, ik heb het gezien (dat gij
het bedreven hebt).
AFLIIVIPEN (wvl. 0FL—), limpte af, afgeliopt, b. w.

Ontstelen, steelsgewijs ontnemen, fr. chimer. Hij
limpte hem zijne gouden zakhorlogie af. — Zie
LIMPEN.

AFLOEZEN (wvl. 0FL—), loescle af, afgeloesd, b. w.
Hetzelfde als Afluischen.
AFLOOCHENEN (wvl. OFL—), loochende af, afgelooclzend, b. w. Ontkennen, fr. nier. De beschul-

digde loochende alles af.
— Ook Afleugenen.
AFLOODEN (wvl. oFL—), loodde af, afgelood, b. w.

Den rechten stand van . een muur, enz. met liet
schietlood onderzoeken, fr. plomnber. Men loodde
den toren af, en bevond dat hij zes duim overhelde.
AFLOOPEN (wvl. OFL -), 1-iep af, afgeloopen, o. w.
Lens worden. Het slot van die pomp is niet
dicht : zij loopt altijd af. De pomp is afgeloopen,
ge moet ze weer opgieten.
-- Zijne gedachten of gevoelens uitdrukken
zonder haperen of verpoozen, zeere spreken met
een vloed van woorden. Spreek van haren vijand
niet : ge zoudt ze hooren afloopen ! Is dat eene
babbelette, zij loopt af gelijk een babijntje.
AFLUISCHEN (wvl. OFLUSCHEN, zie UI), luiselde

af, afgelaisclz-t, b. w. Met geweld afslaan, afloezen.

De okkernoten afluischen met eene pertse. —
Zie LUISCIIEN.
AFMAAKSEL (wvl. oFM--), o. Paal -, tuin- of
weegwerk waarmede iets afgemaakt, d. i. omheind
is. Een afmaaksel rond een perk, rond eene weide.
Een afmaaksel openbreken.
AFMALEN (wvl. oFM

-),

maalde af, a, fgeonalem,

b. w. Uitputten van krachten, allengs vernielen,
fr. miner. De koorts maalt hem af. " Gebroken
en afgemalen van droefheid en gebrek. " (R. d. H.)
— Men vindt ook het deelw. afgenmald :
Dit landt is nu in rust; de schattinge is betaelt,
Schoon dat de Brugsche stadt noch schijnt als afgemaelt
Door al de lasten die m'haer met geweldt op leyde.
(Beschryv. van de Vreugdeteeck.)
AFMANEN (wvl. oFM -), maande af, afgemaanci,

b. w. Door bezweringsgebeden verwijderen. Men
gelooft dat hij het ongedierte van de fruitboomen
kan afmanen. — Zie MANEN.
AFMEUZELEN (wvl. oFM-), meuzelcle af, afgerneuzeld, b. w. Traagzaam afpeuzelen. Een beentje

afmneuzelen. -- Zie METJZEI,EN.

Ah' 1I'T
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AFMIJTEREN (wvl. OFMITEREN, zie u), mU/ercle

af, ben afgemijterd, o. w. Afmolmen, tot mohn
overgaan en afvallen. De rand van die tafel. is
geheel afgemijterd. Afgemijterde korken. -- Zie
MIJTEREN .

AFIVIINDEREN (wvl. OFM -), minderde af, afge7wztnderd, b. w. Iets verminderen in dikte, breedte

of getal, enz. Eene vischnet afminderen (er de
breedte van' verkleenen). Een stuk hout afminderen met de schaaf, den beitel of de zaag. Eenen
hoop graan afminderen.
rninkte af, afgeminkt,
AFIVIINKEN (wvl. - OFM
b. w. Afkorten, afbetalen, van eene schuld. Zijne
schulden afminken (inkorten). Hoeveel heeft hij
-),

reeds afgeminkt ?
AFMUIZEN (wvl. OFMUZEN, zie ui), muisde af,
(svvl. ook rnuusdege of, zie IMPERFECT), afgemuisd
(fvl. of è;nuusd, zie GE), b. w. Bespieden, beloeren,
onbemerkt afluisteren. De geburen hadden dat
afgemuisd. Zij muist alles af wat er in de huizen
geschiedt. In een gezelschap alles afmuizen
zonder spreken.
AFNEUZEN (wvl. OFN-), neusde af, afgeneusd,

b. w. Nieuwsgierig alles bezien. Het is leelijk
van alles af te neuzen, als gij ergens binnengaat.
Hij stond daar alles af te neuzen.
— Ook Afneuzelen.
AFNOESCHEN (wvl. OFN-), noesclite af, afgenoeselit, b. w. Bij kleermakers, timmerlien, enz.
Schuins afsnijden, afzagen, enz. fr. cooper de
biais, . faire uw biseau. Den kant van een stuk

laken afnoeschen. De negge van eenen steen
afnoeschen. Noesch dat stuk hout_ nog wat af.
— Eenen omweg, eenen uitloopenden hoek of
krul eener straat vermijden, met te gaan langs
eenen binnenweg; anders gezeid Afsnijden. Langs
de groote baan is 't eene ure ver; maar men kan
veel afnoeschen met de batte te volgen : dan is
't maar eene halve uur.
AFOEGSTEN (wvl. OFOUGSTEN, ZIE ou), oegste af,
afgeoegst, b. w. Afzanten, de achtergelatene

koornaren van den akker oprapen. Een koornveld afoegsten.
AFPAGGELEN (wvl. oFP-), paggelde af, ben afgepaggeld, o. w. Lastig en onbehendig afkomen. De

kinders paggelden den trap af. Zij kwam den
berg afgepaggeld. — Zie PAGGELEN.
AFPAKKEN (wvl. OFP-), pakte af, afgepakt, b. w.

Afnemen met of zonder geweld. Zijnen hoed
afpakken om iemand te groeten. De schotels
afpakken van de tafel. Den baard afpakken (d. i.
afscheren, barbiersterm).
AFPEGELEN (wvl. OFP-), pegelde af, afgepegel d,

AFPE

AFPI:

:J

b. w. Juist en doelmatig verdeelen, afineten. Ge
moet het wel afpegelen, dat iedereen zijn deel
Nebbe. Iets afpegelen om effen uit te komen.
Den tijd afpegelen om iets te verrichten.

afgemaaid, fr. fauc7tes. Is de oogst reeds afgepikt?
Ik pikte in éénen dag al die haver af.
— Men zegt in eenige gewesten Afpekken.
— Afl. Afpikker, Afpikking, Afpiksel. -- Zie

AFPEISTEREN (wvl . Orr -), peisteicle cif, afgepeistercl, b. w. Afweiden, afgrazen. De schapen
peisteren het gras af langs de baan. Een afgepeisterd veld . — Zie PEISTEREN.
AFPEKKELEN (wvl. oFP–), pekkelde af, ben afgepekkeld, o. W. Met kleene en`rasse schreden afkomen. Het kind kwam den heuvel afgepekkeld.
— Vgl. Pekkelbeenen.

PIKKEN.

AFPEKKEN (wvl. orP–), pekte af, afgepekt, b. w.
Afpikken, met den bek afbijten of afslaan. De
musschen pekken de druiven af. De kiekens pekken de uitkomende kiemen van de er weten af.
— Bij landb ., zie AFPIKKEN.
-- Zie PEKKEN.

AFPEÍ^EN (wvl. orP–), peelde af, a f(/epeelcl, b. w.

In veel gewesten gebruikt voor Afpellen; zie ald.
AFPELLEN (wvl . OFP—) ,pe iele af, rr fgPpeicl, b. W.
Van de pelle ontdoen of ontblooten. Eenen boons,
tak of stok afpellen. Ajuins, notekernen, pr uimen,
perziken, abrikozen, oranjer afpellen. Eiers afpellen.
-- Men zegt ook Afpelen.
-- Afpellen, afpelen- verschilt van af'sehellerz (afschillen); dit laatste bet. Met een mes afschaven,
afschrooden, zoodanig dat men niet aleen de pelle
afneemt, maar nog eene dunne laag van de vrucht
die aan de pelle blijft kleven. Rauwe aardappelen

schelt men af; gekookte pelt men af. Appels,
peren, rapen worden afgescheld, niet afgepeld.
— De pelle is maar het vel, het enkel omkleedsel,
de schelle is iets meer. Zie ald.

AFPEUREN (v*vl . OFP ) , feu}•cie af, afgepeui cl,
b. w. Peurende afnemen. De gekookte aardappels
afpeuren (er het water van uitgieten). De saus
afpeuren (er het vet van afscheppen of afgieten).
Den room van de melk afpeuren (vlieten). Het
gesteven vet afpeuren van het vleeschsap. Het
schuim afpeuren van kokendvleesch, enz. (afweren
met het schuimspaan).
— Ik peis dat men moet Afpuren schrijven. De
it voor eene r spreekt tonzent altijd e-iu, b. v. cur
(uur), meur (muur), zeur (zuur), enz. Zie U, en
—

ook PEUREN.

AFPIKKEN (wvl. ore—), pikte af, afgepikt, b. w.
Bij landb. Met de pikke afhouwen, fr sape1, couper avec la sage. In Vlaanderen worden de tarwe,
de rogge, de haver en dergelijke graangewassen
afgepikt, fr. sapés, maar gras en klaver worden

AFPIKKING (wvl . OFPIKKINGE), V . Het afpikken .
— In 't bez. Fooie of vreugdefeest bij de boeren
na het afpikken van den oogst. Er zijn boeren
die geen afpikking houden, maar hun werkvolk
eenig drinkgeld geven. Wat heeft men daar in de
afpikkinge gezottebold gisteren avond! De afpikking bestaat in een boerenfeestmaal gemeenlijk
gevolgd van dansen en zingen.
AFPINSEN (wvl . OFPIINSEN ), pinsle af, afgepinn.st,
b. W. Pinsende afknijpen. Met een nijptangsken
den top van eene spelde afpinsen. De uitstekende
punten van ingeslagene nagels afpinsen. — Zie
PINSEN.

AFPLETSEN (wvl. orP—), pletste af, afgepletst, b.
en o. w. Door eenen pletsenden regen of stortend
vocht afnemen of afgenomen worden. De regen
pletst de vuiligheid van de steenen af. De vuiligheid vaii de st eenen pletst af door den regen. —
Zie PLETSEN.

AFPLOEVEN (wvl. OFP LQUVEN, zie or), ploefde af,
ccfge1ploefd, b. w. Hetzelfde als Afploegen. In hoe
veel tijd kunt gij dat land afploeven P Afgeploefde
ossen. — Zie PLOEVEN.
AFPLOOSCHEN (wvl . OFPL ) , ploosehte af, afgeplooscht, b. w. Het bekleedsel van iets bij deelen
afplukken. De groene bolsters van de noten afplooschen . De schulpen van eenen visch afplooscllen. De buitenste bladeren van de roode beetrapen afplooschen.
-- Ief l((/Iid zijes geld af1)looscltelz, in verscheidene
stonden aftroggelen, bij deelen verkrijgen door
kasijzing, list of vleierij. — Zie PLOOSCIIEN.
—

AFPLOSSEN (wvl . one

—

),

plaste af, afgepplost, b. w.

Hetzelfde als Afpluisteren, afpluizen, in pluisjes
aftrekken. Den zoom van een versleten kleed

afplossen.
-- Van de pluisjes ontdoen. Een ontpluimd
kieken afplossen. Een beentje afplossen. — Zie
PLOSSEN.

AFPLUIMEN (wvl . OFPLUMEN, zie ui) , pluimde af
(wvl. ook pliczU^edege of, zie IMPERFECT) , afgeplul ind (fvl. of èplunmncl, zie GE), b. w. Iemand van
zijn pluimen beroo een, afstelen, afstroopen.
Iemand zijn geld afpluimen. " De Arabiaenen

plug neu hun al af dat sy hebben konnen schrapen en rapen. " (P. Devyiick.)
AFPLUISTEREN (wvl . OFPLUUSTEREN, zie
pie ste) (ie af, cctieppiicisteiid.

UT) ,

b. w. Afpluizen. De

A.FILT;

A.F1_ 11^
vlokjes van een handdoek afpluisteren. Een
beentje afpluisteren. De rove van eene wonde

AFREBBELEN (wvl . oFR -), o. w . Zie AFRABBELEN .
AFREEDEN (wvl . OFREE'N, zie REEDEN) , reedde af,

afpluisteren.
AFPLUNTEREN (wvl . OFPL -), pluníercde af, afgepluuníerd, b. w. Hetzelfde als Afplunderen, afplon-

afgereecd, b. w. De- verveerdiging van iets voltrekken, opknappen.
— Bij schoemakers, de polevij en de lijksels
voltooien en afwerken; anders ook Opdoen en
Afsteken.
---- Ieiizaizd afreeden, afrossen, hem braaf slagen t
geven; ook Hard berispen, fr. seliion-cer.

deren. --

Zie PLUNTEREN.

AFPOPELEN (wvl . OFP -), popelde ccf, afgepopeld,
b. w. Met een vleiend gemompel afbedelen, iets
verkrijgen met aanhoudend en vleiend smeeken.
Hij heeft mij al mijn geld afgepopeld. --- Zie
POPELEN.

AFPREUVELEN (wvl . OFPR -), .preuvelde af, ccfc1e-pieuveld, b. w.

Afranselen, afrossen, slagen ge
Zie PR E L --ven,idWorb.Afpegln-

VELEN.
AFPULKEN (wvl . oFP -), ppuulkte af, afgepeild, b. w.
Afpeuteren met den vinger of met een mesje, enz.
bij kleene stukjes losmaken en afscheiden. De
roof afpulken van eene wonde. De verwstof
afpulken van eene schilderij, enz.
— Fig. Iemands loon, jaarwedde, voorrechten,
enz. afpulken (allengskens besnoeien, verminderen, fr. rogner).
-- Men zegt ook Afpilken. -- Zie PULKEN..
AFPUREN, zie AFPEUREN.
AFRABBELEN (wvl . oFR-), i abbelde af, heb ell.
ben vffgerabbeld, o. w. Met rappe beweging van
handen en voeten afdalen. De fruitdief rabbelde
den boom af, als hij den huismeester zag komen.
Van de trappen afrabbelen, fr. degringoler.

-- Ook Afrebbelen en Afrobbelen; zie RABBELEN.
AFRADOKKEREN (wvl . OPA

-),

r adokkerde af, beis

o. w. Radokkerende, d. i. hard
schokkende, afvallen of neerdalen. Hij kwam van
de trappen afgeradokkerd.
— Door de radokkering afvallen. Rijd op den
zomerweg, en niet op de kalsijde, dat een deel
van de lading niet afradokkere. — Zie RADOK-

afgeradokkerd,

KEREN.

AFRAKELEN (wvl . OFR -), rakelde af, afge7'cckelcl,
b. w. Afharken, met de rakel afkrabben. Ruk
het onkruid uit met de wortels, want als gij 't
maar af en rakelt,- het schiet seffens weer uit. De

grond ligt bedekt met drooge bladeren : rakel ze
wat af.
----- Ook Afraken. — Zie RAKELEX.
AFRAMIJSTEREN (wvl . OFRAMIISTEREN, zie IJ),

ramijsterde af; afgeramijsterd, b. w. Met ramijstering doen neerdalen . Iemand den trap aframij sieren. De storm ramijsterde de dakpannen af.
— o. w. met zijnn . Met ramijstering neerdalen .
In den storm ramijsterden de schaliën en de

dakpannen af. -- Zie TIAMMIJSTEREN.

AFREPEN (wvl. oFR-), t.cepte af, afgei-eept, b. w.
De hippens van de vlasherels afscheiden, met ze
door de tanden van de repel te halen. De hippen,
afrepen. Dat vlas is maar half afgereept
— In 't algemeen, De bladeren, de bloemen, of
de zaadbotten van andere gewassen afscheiden
van den stengel, met ze tussclien de samengcedrukte vingers of iets dergelijks te trekken; a('rispen.
AFREUZELEN (wvl. oFR--), -ietuzelde af, beet crf^j^-re2nzeld, o. W. Hetzelfde als

Afreuzen.

AFREUZEN (wvl. oFR-), reusde af, been afgei-cusrl.
o. w. Reuzende afvallen, van kleene stukjes of brij
zaad of graan, enz. De kalk can den muur-zels,van
reust af. Het haarpoeder reust af op de schouders.
De brijzeltjes die afreuzen van witte klompsuiker.
Als liet koolzaad al te rijp is, moet men liet voorzichtig afsnijden opdat het zaad niet afreuze. De
molm van den wormstekiger balk reusde af op
de tafel. Het graan, dat in den oegst afreust op
den akker, wordt van de vogelen opgepikt. Het
rijpe zaad van weegbree, van rootse, van spletgras,
enz. reust af en zaait zich zelven.
-- Men zegt ook Afreuzelen. Kil. heeft Afrijsen,
en Weil. Afrij celen. " Hy bid dat syn kinderen
den vinger in de keirsse wilden houden, tot dat'
er eenige druppelen vet souden afloopen; maer
-niemant en konde den brand soo lang uytstaen,
tot dat' er 'ook maer eenen druppel soude zyn
ccfgeresen. "

(F. Vanden Werve .)

-- Zie REUZEN.

AFRIBBELEN (wvl . OFR - r ibbeld e erf, afgeribbelci,
b. w. Ribbelende afscheiden, iets afsnijden met
eenen vliegenden trek van 't mes, enz. Met liet,
hakmes ribbelde hij al het oneffene af van de
pertse. Met het schraapmes ribbelt de keuken meid het buitenste af van de wortels. Eenen
haring den kop afribbelen. De koe, die op den
3 ijzeren weg liep, werd door de wielen van 't stoom tuig de ponten afgeribbeld. --- Zie RIBBELEN.
AFRIDDEREN (wvl . OFR -), ridcler cie af, ben c fqeei-dderd, o. w. Afglijden. Er ridderde een dakpan
af en viel op zijn hoofd. Die smalle wegel is te
glad : men kan er niet op gaan zonder af te ridderen. --- Zie RIDDEIt,EY .
),

AFRO
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AFRIJFELEN (wvl . OFRIFELEN, zie Ti), i'i j f elcle a f,
afgerijfeld, b. w. Met een rijfelijzer afvijlen, fr.
óler en riant,. avec um r-if oir. Den boord, de
hobbeligheden van eene metalen plaat afrijfelen.

Zie RIJFELEN.
AFRISPEN (wvl. OFR-), rispte af, afge1'is1)t, b. w.

—

Hard afstrippen, de bladeren, de bloemen of de
vruchten van een gewas in eenen trek afschuiven
van den stengel met hem tusschen de vingers of
iets dergelijks door te halen. Men rispt de hippens af van 't vlas in de tanden van de repe.
Het graan of het zaad van eerie auwe afrispen
tusschen de vingers . Hij heeft den' nagel van
zijnen duim gescheurd, met te willen eene
koornauwe afrispen. Als de wind eerre hommel
omslaat, worden soms veel scheerranken-perts
afgerispt van de andere pertsen waar langs zij
neervalt.
— o. W. Door r asping afvallen. De hippens
rispen af, als men de herels door de repel trekt.
AFROBBELEN (wvl . OFR -), robbelde af, huh en

lien cfgeïobbelcl, o. w. Zie AFRABBELEN.
AFROEFELEN (wvl. OFROUFELEN, zie ou), roefelde
of, ccf^eïoefeld, b. w. Bij timmerl. Met den roefel
of voorlooper afschaven. De hobbeligheden en
Iiet ruwste van eene plank afroefelen om ze dan
glad te schaven met de kortschaaf of den strijk
-blok.
Roefel dien balk eerst wat af.
-- Met eene spade het gras en de ruigte van
den grond afschaven. Roefel al dat onkruid nit
(Te wegels wat af. Vgl. Afruifelen.
— Met een hakmes de zijdetakken en scheuten,
of ook de schors afschalmen. Roefel al de takkelingen van deze pertse wat af. — Zie ROEFELEN .
AFROEPEN (wvl. OFROUPEN, zie otr), viel) af,
c fge-ï oe1Jen (wvl. o fgei'opeii-, zie ROEPEN ), b. w.
Openbaar afkondigen dat iets afgeschaft is, fr.
clécrier. Eene geldmunt afroepen. De fransche
stuivers werden dan afgeroepen. Vele menschen
zijn ten onderen gegaan door liet afroepen van
de assignaten. "'t Is een fransche kroone, en de
kroonen zyn afger oep en. Ja dat is een dingen van
dat geld ! Alles wordt nu afger oepen : gouden
geld; zilveren munte; willems, napoleons, engel -

sche souvereynen, fransche kluyten, oostenryksche blanken, hollandsche dobbelkens en luyksche plaketten. " (C. Duvillers.) " Op den 1 September daarop volgende wierd het bedelen door
den Senaat afgei'oepen. " (R. d. H.)
Hier is 't werken afgeropen:
Jagen, stelen ende stropen,
Al dat ruze of moeite kost
Daervan zyn Wy hier verlost.

-- Hij iaat als of /tij de plccLetten moest af,•oeppenn,
zegt men van iemand die zeere gaat, die haastig
aanstapt.
AFBONKEN (wvl . OFR—) , ronkte af,' afgeronkt,
l). W. Met geweld afgooien dat liet gonst. De jon
ronkten niet steenen en knippels de noten-gens
af van den boom. -- Zie ROEREN.
AFRONSEN (wvl . OFR--), ronste af, afgeronst, b. w.
Afrossen, afranselen, slagen geven.
AFROOIEN (wvl . OFR— ), rooide af, afgerooid, b. w.
Afwerpen, afsmijten, afgooien. Al wat op de tafel
lag, rooide hij af. Appels afrooien van den boom.
--- Zie ROOIEN.

AFROTELEN (wvl . 0FR ) , r'otelde af, afge-r'otelci;
ook Afreutelen en Afruttelen, b. w. Met eene
ratelende schudding, stooting, enz. doen afvallen.
Met eene pertse noten of peren afrotelen van den
boom. De wind ruttelt de boombladeren af.
--- Meest o. w. Ratelende afvallen, van zelfs of
door schudding, enz. De dakpannen ruttelden af.
—

AFRUIFELEN (wvl . OFRUFELEN, zie Ui), ridfelde
ccf; afgeric feld,

b. w. Met den ruifel afsteken en
wegruimen. Steenbrokken en drooge blaren en
afgeschalmd gras afruifelen van den grond. De
begroeide oppervlakte van de wegen afruifelen.

Vgl . Afroefelen . — Zie RUIFELEN.
AFRUIZELEN (wvl. OFRU ZELEN, zie Ui), ru i zeld e
af, cr fqeJ u l zelcl, b. w. Met ruizels of aardkluiten
,

afgooien. Noten afruizelen . — Zie RUIZELEN .
AFRUIZEN (wvl . OFRUZEN, zie UI), roos af, cfge-

;-ozenz, b. w. Afgooien, met geweld afwerpen bij
middel van een steen of een ander voorwerp. De
jongens rozen eikels af niet steenen en klippels.
— Zie RUIZEN.

AFRUTTELEN, b. en o . w . Zie AFROTELEN .
AFSAVELEN (wvl. oFs—), savelde af, afgesaveld,
b. w. Afsabelen, met de sabel afhouwen. Zie
SAVELEN.

AFSCHALMEN (wvl. oFSCl—), schalmde, af, afgesclialmd, b, w. De oneffene en uitstekende deden

van iets strijkende wegnemen met een snijd€nd
werktuig. Men schalmt de zijdetakken af van
kreupelhout met een hakmes. Men schalmt de
ruwheid van eene plank af met eenen beitel of
niet eenen roefelaar. Men schalmt het onkruid af
flan den grond met eene spade.
— Zijnen vinger afsclialinen, zijnen vinger afhouwen met denzelfden zwaai van 't hakmes
waarmede men bezig is eenen tak te schalmen.
-- Zie SCHALMEN.

(G. Gez.)

AFSCHALPEN (wvl. OFSCH—), schalpte af, afge^elialpt,

b. w. Schalpende afhalen, afhouwen. Het

AFSC

0

AFSC

onkruid afschalpen dat de wegels bedekt. — Zie

iemands mnacllt af cliroo le 11 (`vC'1'i11111dei'C'll, in-

SCIJALPEN.

korteb).

AFSCHEEDEN (wvl . OFSCHEE'N) ,. scheedcle af, af
gescheerd, b. w. Hetzelfde als Afscheiden, fr. s4paver. " Die my aen God zonder afscheen vereenicht

— Afl. Afschroodsel, o., fr. rognu ïe.
AFSCHULFEREN (wvl. oFscH-), sc1m1forde of,
afgeschulferd, b. w. Hetzelfde als Afschilferen,

heeft. " (C. Vrancx).
— o. W. Zich afscheiden van, fr. se cdelacher, se
sépparer. Dat plakwerk scheedt af van den muur.
Hij scheedt moeielijk van zijn geld af (hij is geenszins mild). Dat is een slecht gezel: ge moet er
van afscheeden (hem laten varen). Ik wil er niet
van afschee'n. Van eene hofstede afscheeden (dezelve verlaten). Van de dronkenschap - of vas 1
Benen anderen drift afscheeden. Van een werk
afschee'n (hetzelve staken). Gij hebt wandage
genoeg gestudeerd : scheed er nu van af en ga

afschelferen, de schilfers afnemen. Den visch
afschulferen.
— o. w, In schilfers afvallen. De muur schulfert af. — Zie SCHULFEREN.
AFSCHULFERING (wvl. OFSC HULFERIN GE) , v. De
cl_oad van afschilfer en .
-- Collectief. Verzameling van afgevallen schil
Vaag al die afschtulfer inge weg van den-fers.
Floer. -- Zie -ING.

wandelen.

stuk van liet bul eens booms, anders Korst en
Schaal genoemd, fr. 'losse. — Zie -LEG.

— Afl. Afscheed, Afscheeding(e, Afscheedsel,
Afgescheed. — Zie SC HEEDEN .

AFSCHURPELING (wvl. os sen -) , 111 . en o., Znv.
- ti,ngei, vklw. -liogje, -liiigske(ïz. Afgezaagd kant -

AFSCHURPEN (wvl. oFscn-), sehui pl e of, aJcle-

AFSCHEREN (wvl oFSCH-), scheerde of s c hooi
of sch.oer af, afgeselheeJ'd of afgeschoren, b. w. Bij

Met de schurpzaag afzagen. Den
kant van een stuk hout afschurpen. -- Zie

landb. Afsnijden, afmaaien, afpikken. Den oogst
afscheren. Is die tarwe reeds afgeschoren. Zoo
haest de graanvruchten afgeschoren zijn, braakt
men den stoppel om er eene andere vrucht in te
zaaien. " Als ghy het graen uws lands Ynaeyen

SCHURPEN.

sclzzcit, b. w .

AFSCHUTTEN (wvl. oFSCH-), schutte cc f (wvl. ook

sclzullege of, zie IMPERFECT) , afgesc /i u t (fvl. c f eseli z.0 t,
zie GE), b. w. Hetzelfde als Afschudden, doel a['Vallen met te schudden. Appelen afscllutteil. -

ziTlt, soo en zulde den aerdbodem ten gronde niet
<(f -selccir°en. " (F. Vanden Werve.) — Zie SCHEREN.

Zie SCHUTTEN (schudden).

AFSCHIEREN (wvl. OFSCH-), sclziercle af, ben a f gese1tie'i•(l, o. w. In schieren of splinters afgespleten
worden. De eene kant van dien boom is geheel
afgeschierd van den bliksem . - Zie SCHIEREN .
AFSCHIETER (wvl. oFSCIi - ), m. Bij hommelboeren. De afschieter in de keet is de opening langs
waar de gedroogde hommel uit den ast afgeschoten of afgesteken wordt in de koelkamer.

gen,-b. w. Omtimmeren, met schutsels afmaken,

AFSCHOEPEREN (wvl . OFSCHOUPEREN, zie or),

sclzoel)ei°de af, afgeschoeperd, b. w. Afzengen. De
borstels van een zwijn afschoeperen met eenen
walm.
— o. W. Zijn wenkbrauwen schoeperden af van
de vlam. Zijn haar is afgeschoeperd. --- Zie
SCHOEPEREN.

AFSCHREPEN (wvl. ossen—), sclzreeppte af, afgesclzreept (wvl. sclzrèpte of, ofgeschrrèpt, zie KLANK -

b. w. Hetzelfde als holl. Afschrappen.
De voeten (d. i. de schoe'n) afschrepen eer men
in huis treedt. Afgeschreepte wortels (karotten).
VERKORT .)

AFSCHROODEN (wvl. oFSCHROO'N), sc1LJ°oocdde af,
afgesehi°ood, b. w. Besnoeien, de randen afsnijden,
fr. rogner. Een stuk geld afschrooden. Den rand
van eenen hoed afschrooden (afininderen).

— Fib;. Iemands jaarwedde, iemands vrijheid,

AFSLAAN (wvl. ors-), sloeg en sleet/ at, cr fq^ til fr. cloisomaer. Een perk afslaan met planken.
Men slaat de plaats af waar men bouwen wil.
— Zich afslaan, zijne kleecle'r•en afslaan, liet
stof, dat op de kleederen ligt, afslaan met de
hand of met een neusdoek. Sla u af, gij zijt geheel
bemuld (bestoven). — Van stof dat in de kleederen zit, zegt men LTitslaan (met eerre roede of
riemzweep).

AFSLECHTEN (wvl. oFSL-), slechtte af, atgesleclit.
b. w. Bij metsers. De pannen afslechten, een pannedak opknappen met den moortel, die de voegen
van de pannen vult, effen te strijken bij middel
Van eene natte breuze die men er over haalt.
— Bij landti: Eenes akker afsleelde-n, met de
eegde (egge) effen werken. Is dat land al afgeslecht ?
AFSLEUVEN (wvl. OFSL-), sleufcle af, afc^/eslei fcl,
b. w. Hetzelfde als Afslooven. — Ook Afsleuveren.
AFSLOOVEN (wvl. OFSL - ), sloofde af, afrjeslontc1,
b. w. Den slappen en lossen omslag of bekleedsel
Van iets afschuiven. De kousen afslooven van het
been. Het katoenen overtreksel van eenera zijden
paraplui afslooven. Als de suikerboonen rijp zijn,

rukt men de pertsen uit waaraan zij groeiden,

d
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en neen slooft de ranken af (van die pertseu).
--- o. W. De kousen slooven af (als zij van liet
been neerwaarts schuiven en zinken). De bobijn,
de spoel slooft af (zeggen spinsters en wevers,
waneer het er op gewonden garen afschiet of afwijkt).
— Het O fslooief inzet, hetzelfde

als he ofstov€'ii

met, ergens aan ontsnappen met minder schade
dan men verwachtte, fr. en être quitte pour. Hij
vreesde veroordeeld te worden tot 100 frank boet;
maar hij heeft het nog afgesloofd met tien.

AFSLOOVEREN (wvl. or<si,-), slooverde of, a fqeslooverd, b. en o. w. Freq. van Afslooven.
AFSMETTEN (wvl . oFSli -), snnette c{-f, a fgesinet,
b. w. Met de smetkoorde afteekenen. Een bul
afsmetten om het in planken te zagen (d. i. met
een fijn koordeken, waar zwart of r ood kleur op
zit, de liniën afteekenen waar de zaag Snijden
moet). — Zie S3 ETTEN.

AFSMIJTEN (wvl . OFSMITEN, zie is), s^izeei cc f

(wvl. scherpe ee, zie DUIGEN) , afgesmeten, b. w.
Afslaan, met eenen slag afscheiden. De jongers
smijten noten af van den boom met steepen en
kluppels. Met zijnen stok smeet hij (sloeg hij)
den hond eenen poot af. De bliksem smeet eenen
tak van den boom af, de kave van een huis af.
Het peerd sloeg achteruit en smeet den hoever
een been af.
--- \Tgl. Kaaksmete (kaakslag), en Smijten in
den zin van siean.: die schoolmeester smijt zijne
leerlingen.
AFSNAKKEN (wvl. orsN-), snakte ccf, afgesmakt,

b. w. Snakkende afnemen, - afsnauwen. Iemand
liet woord afsnakken (hein in zijne rede met
barschlieid onderbreken, hem met een snauw het
;

,

woord afnemen).
AFSNAPPEN (wvl. oFSN-), snapte af, afgesnapt,

b. w. Haastig afnemen. Hij snapte zijnen hoed af
om mijnheer te groeten. De ziedende melk ging
overloepen, hadde ik ze niet afgesnapt (van 't
vuur niet weggenomen) .
AFSNEKKEREN (wvl. oFsN-), snekkerde af, afgesnekkercl; ook Afsnikkeren, o. w. Met een mes

iets bij stukjes afsnijden. Den rand van eene tafel
afsnekkeren. Snekker de knobbels af van dezen
stok.

---

Zie

SNEKKEREN.

AFSNIPPEN (wvl. oFSN-), snipte af, afgesnipt,

b. w. Afsnipperen, bij kleene stukjes afsnijden
met eene schaar, beertel of trekmes, enz. Snip
niet te veel af van dat leder. Het uiteinde van
eene houten reil schuins afsnippen.
AFSNOKKEN (wvl. orsn-), snokte af, afgesnokt;
ook Afsnukken, b. w. Met eenen snok (d. i. een
trek kortaf gelijk een schok) afrukken. De hond

AFSX
in zijne kwaadheid heeft zijne keten afgesnokt.
De gordijn begon te branden; maar men snukte
ze af, en trappelde het vuur dood. Een taksken
af snukken. ---= Zie SN OKKEN .
AFSNUISTEREN (wvl. oFsN-), snuisterde af, afgesnuisterd, b. w. Doorsnuffelen. De hond Snuis

terde alles af om de muis te vinden.
— Doorzoeken, fr. fureter. De soldaten snuisterden geheel het huis af om te weten als er de
vervolgde niet in verborgen zat. — Zie sNuIsTEREN.

AFSNUKKEN, b. w. Zie AFSN OKKEN .
AFSPEIEN (wvl. oFsp—), spelde af, afgesl)eid, b. w.
Met eene spui of sluis het water afsluiten en

tegenhouden. Indien men die rivier niet afspeide,
er zou dikwijls geen water genoeg in zijn om de
schepen te varen.
-- Ook Afspuien. Van. Spei of Spui, eene sluis,
een sac.
AFSPELEN (wvl. OFSP—), speelde af, cr Fqespeel 1,
1,b. w. Afdoen, fr. óter, van kleederen. Zijne kleederen afspelen. Zijnen frak afspelen om te sneller
te loopen. Zijne kousen afspelen.
AFSPIEDEN (wvl . OFSP ) , spiedde af, (wvl. ook
—

spiedege qt; zie IMPERFECT), afgespied (fvl . of espied,
zie GE), b. w. Bespieden, afspioenen.
AFSPIOENEN (wvl. oFSr-), spioende af, afgespi-

oend, b. w. Afloeren, bespieden. Hij spioende 't al

af wat er gedaan en gezeid wierd.
AFSTAAND (w vl. OFST-), acij. Zie VERAFSTAANDE.
AFSTAPPEN (wá-1. oFST—), stapte af, afgestapt,

b. w. Al stappende betreden tot het einde toe.
Eenen weg afstappen. Ik heb dien weg afgestapt
in twee uren. Ik heb die twee wegen afgestapt,
en de een is weinig langer als de ander. Een stuk
land afstappen om te weten hoe lang het is (t. w.
in getal van stappen).
AFSTEEK, m., AFSTEEKSEL, o. (wvl . OFSTÉK, OF Zie KLAI`TKtiERKORT .) Iets dat, bij entwat
anders gevoegd, er mede niet overeen komt en
een miszit te wege brengt. Nieuwerwetsche
vensters zijn een afsteek in eene gothische kerk.
Een groot, een leelijk afsteeksel.
-- Afsteeksels, mv. Bij kantwerksters, zie onder
STEKSEL,

AANSTEEKSELS.

AFSTEKEN (wvl. oFST—), stak af, heb afgesteken,
o. w. Bij voermans. Van 't midden van de baan
afwijken om eenen anderen wagen doorgang te
laten, holl. Uithalen. De voerman steekt af naar
de rechter hand. Een ijdel wagen steekt af voor
eenen anderen die geladen is. Zij kwamen elkaar
te gemoet gereden, en de een noch de ander en
wilde afsteken.

AFST

:37

— Kachtelen, sprek. van peesden, fr. p oulinei.
Die merrie moet haast. afsteken.
— Sprek. van eene staande horlogie, hetzelfde
als Ontsluiten, zie ald.
--- b. w. Bij schoemakers, Zie AFREEDEN .
— Bij landb. Verkoopen, van koeien. Eene koe
afsteken, omdat . men geen voedsel genoeg en
heeft om ze te onderhouden. Zoohaast die twee
beesten vet genoeg zijn, steek ik ze. af.

j

zulke conditiën dat hij niet meer mag medespelen

tot dat de nieuwe partij begint). — Zie STEKKEN.
AFSTOVEN (wvl . OFST—) , stoofde af, afgestoofd,

b. w. met het onbepaalde he of dat voor. regiem.
Er af komen, een dreigend gevaar ontsnappen,
fr. en etre quitte pour. Voor den rechtbank beschuldigd, liep hij gevaar veroordeeld te worden
tot het gevang; maar hij heeft het afgestoofd met
eene boet van vijftig frank. Hij heeft in den strijd
Benen arm verloren, en is nog blijde van het zoo
gemakkelijk afgestoofd te hebben.
AFSTRIJDEN (wvl . OFSTRIEN, zie —IEN), streed of

(wvl. stree of, scherpe ee), afgestr eden (wvl. ofgestreen), b. w. Afkijven, fr. contester. Zij en komen
nooit overeen : als de een entwat vertelt, de ander

strijdt het af. Gij moet het niet afstrijden, 't is gij
die 't .gedaan hebt.
AFSTRIPPEN (wvl. oFST — ), stripte af, afgestript,
b. w. Afrepelen, tusschen de vingers of zoo iets
doortrekken om er de kanten van af te schuiven.
De beenhouwer stript de darmen af (d. i. het vet
dat er aankleeft) om er snaren van te maken. Het
graan afstrippen van eelie korenaar. De bloempjes
afstrippen van eeneis stengel.
AFSTROELEN (wel. oFST —), sti oelcie cc;; hels of be^^
ajgestroeld, o. w. Stroelende afvloeien. De regen
stroelde van den berg af. -- Zie STROELEN.

AFSTROPPEN (wvl . OFSTR—), stropte uf, cfgestI'opt
b. w. Afstroopen, afslooven, het bekleedsel van
iets afschuiven of aftrekken. Eenen paling, eenen
haas het vel afstroppen. De boonranken van de
pertse afstroppen. * Iemand zijne kleederen af-

(wvl. scherpe uu, Zie DUIGEN) , cif yesto/cen (fvl. oft.
stok en, zie GE), b. w. Afstooten. Zij stooken hem

van de trappen af. De wagen liep tegen den muur
en stook er een stuk af. Voorzichtig dat ge dat
glas niet afstuikt (van de tafel). Zich het vel afstuiken van den elleboog. De os heeft zijne hoorns
afgestoken.
— Wordt fig. niet gebezigd. Dus zegt men
nooit b. v. De revolutie heeft den koning van
zijnen troon afgestoken, enz . — Zie STUIKEN.

AFSTEKKEN (wvl. 0FST—), stekte af, afgestekt, b. w.

Met eerie spade of dergelijk werktuig stootende
afsteken. Hij stekte met de spade al de distels af.
Hij stekte met zijne makke eene gersfak af. De
uitspruitsels afstekken van eenen boom.
— Met eenen speelmarbel iets afschieten. Den
marbel, die op dien steen lag, heb ik afgestekt.
Iemand afstekken (iemands marbel treffen in

AFTA

AFTAKELEN (wvl. OFT—), takelde c f, ctfgeta1 elc1,

b. w. Afrossen, afranselen, fr. rosser. Iemand aftakelen.
-- Afl. Aftakeling(e. Iemand eene aftakelinge
geven. Eene aftakelinge krijgen.
AFTALEN (wvl. OFT—), tackle af, afgetaald, b. w.

Afklappen, zoo veel en zoo gegrond spreken dat
men een a nder tot zwijgen dwingt, Kil. af taelen,
ser ;awiie sire elogacenntiaa superare, vinee) •e clieenzdo.
't En zal hein niemand aftalen (tot zwijgen brengen). " Hy heeft eenen verwaenden philosophe,
die niemandt maghtigh en was af te talen, stom
gemaekt ende bekeert. " (J. David, s. j.).
-- Vgl. Achtertalen.
AFTASTEN (wvl. OFT-), tastte af, afgetast, b. w.
Al tastende geheel onderzoeken. Eenen dief
aftasten of hij het gestolen voorwerp nievers in
1 zijn kleeren verborgen houdt. Tast mij maar 'af,
gij zult het bij mij niet vinden. Ik tast al mijne
zakken af, en vind nievers mijnen sleutel.
AFTEEKENEN (wvl. OFT-), teekende af, a fgetee-

j

kond, b. w. Iets uitdoen dat aangeteekend was.

'i

Ik heb nu die schuld betaald; vergeet niet vals.
ze af te teekenen. Het is bij misverstand dat mijn
naam op die lijste staat : ge moet hem afteekenen.
AFTELLEN (wvl . OFT - ), telde ccf, afgeteld, b. w.
Afdroogen, afrossen, slagen geven.
-- De steepen aftellen, de briken tellen eiaal'mate men ze afneemt van den steenoven om zo
te bestellen aan dezen die ze komt koopen. Als
er iemand naar den steenoven komt om brik eii,

!

liet is Jan die moet aftellel.
-- Eeuem weg aftellen., afstappen.
AFTEN, v. inv. Sprouw in den mond van ster -

vende menschen; anders Rame en Vessche, fr.
aphthes.
AFTERDEN (wvl . OFT -), to'e'd of tend af, c/fgetor•den2-, b.

w. Aftreden, nederstappen. Als hij den
laatsten trap aftord, sloeg zijn voet om.
— Afscheiden met eenen tred. Eene neêrlig-

stroppen. Hij stropte zijne kousen af. Zijn hemd,
zijnen kiel, zijne .broek, zijne halve mouwen af-

gende bloem afterden van haren steel. Een insect

stroppen.

---- Men zegt ook eIl incest A.Ít'el'tell. ----- Zie
TLItl)E\.

AFSTUIKEN (W-1. OFSTUKE .

zie

ui) to1c. c't

den ko13 afterden.
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AFTERTEN (wvl. OFT -), toil en ta7•t af, afgetorteir,
b. w. Zie AFTERDEN.
AFTISSEN (wvl. OFT -), lisle af, afgetist, b. w.
Door smeeken en vleien aftroggelen. Het kind
liet zich zijne appels, enz. aftissen. De oudsten
Lissen dikwijls de minderen hun lekkernijen of

hun speelgoed af.
--- Men hoort ook Aftisten.
AFTJOLEN (wvl. OFTJ tjoolcie af, afgetjoold, b. w.
Al dolende afreizen. Hij heeft geheel liet land
afgetjoold. Zijn leven aftjolen in ballingschap.
-- Zich aftiOle'n (wvl. eens oftjolen, zie EENS),
(f yetj oold z ij )i, zich afvermoeien met om te dolen.
Na zich afgetjoold te hebben langs den weg der
boosheid, bekeerde hij, zich tot God. — Zie
-),

TJOLEN.

AFTRAPPELEN (wvl. OFTR -), b. w. Afstappen.
Ik hel) dien weg afgetrappeld in twee uren (d. i.
die reis afgeleid).
— Een bezaaid land aftrappelen (het in geheel
zijne uitgestrektheid vast toetreden met de voeten, in plaats van liet toe te rollen). Is de vlaschaard reeds afgetrappeld ?

AFTREKKEN (wvl. 0FTR -), trok en tj•ak af, a fgett e/there, b. w. Een huis, een gebouw aftrekken
(afbreken, sloopen). Een oud huis aftrekken om
er een nieuw te zetten. " Syn huysen verbranden
crftr•eckelule. " ( N. Vanhove.) " Hij heeft-den
gedwongen geweest het kloosterken af te ti•ecke)?,
en een meerder te timmeren. " (Id.)
--- Bij kopergieters, zie BITTEREN.
-- o. W. Ergens

AFTR
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op aftrekken (er naar toe

gaan). " En wij trokken er te zamen op af. " (***)
AFTREKKER (wvl. 0FTR-), nl., mv. afti•ekkei•s.
Al gereedschap dienende om iets af te trekken
zooals leerzen, korken, enz. fr. tire- botte, tii•eboccclzon, enz.
AFTROK (w`-1. OFT -), in. Aftrek, verkoop, fr.
(1CI)it. Die waren hebben veel, weinig aftrok. Er
is geen aftrok in die waar. Die winkel heeft
grootgin aftrok.
AFTROKKEN (wvl. OFT -), ti'a k af ; c f Jeti'ukke u,
Zie TROKKEN.
1}. ier. Hetzelfde als Aftrekkers.
AFTRONK, m. Zie AVETRONK.
AFTROTTEN (wvl. OFT-), ti•otte (, cfi/c tiyot, b. w.
Afdraven. Ik heb dien weg afgetrot in eerie uui•.
•- -

— Zie/z ccftroltea (wvl. eedes ofti•otten, Zie EENS),

zich afdraven. Het peerd is afgetrot. — Zie

TItOTTEN.
AFTRUIKELEN (wil. OFTR1JKIELEN, zie U1), truikelde af, ben afgetruikeld, o. w. Struikelende afvall en. Hij truikelde de trappen af. — Zie TRUI KELEN.

AFTRULLEN (wvl. OFTR-), hulde af, afgetruld,
b. w. Hetzelfde als Aftruggelen, aftroggelen.
Iemand zijn geld aftrullen. Hij had eenen schoonen vogel, maar zijn broeder heeft hem dien
afgetruld.
AFTUINEN (wvl. OFTUNEN, zie Ui), tuinde af,
cfgetu'innd, b. w. Met paalwerk of staketsels afsluiten. Eene weide aftuinen met pertsen en staken
om de koeien te beletten er uit te komen. Een
afgetuind plein om er in te spelen, enz. " Dese
plaetse is afglhetu'yut met een ijser-baeltje. "
(P. Devynck.) " Berghen de welcke dit velt aflaymen. " (Id.) " Plaetsen af- ghetuynt met lijn
-waet."(Id)

AFTWEEFELEN (wvl. oFTw-), íweefelde af, afgetweefeld, b. w. Met listige en vleiende woorden
verkrijgen. Iemand zijn geld aftweefelen. Hij
heeft mij twintig frank afgetweefeld. Ik tweefelde
hem dien ouden boek af. Hij zou zich alles laten
aftweefelen.
--- Afl. Aftweefelaar, Aftweefeling.
-- Men zegt ook Afdweefelen. — Zie TWEEFELEN.
AFVAGEN (wvl. oFV-), vaagde en voeg af, afgevaagcl, b. w. Hetzelfde als het holl. Afvegen. Met
eenen bezem, borstel, spons of doek het stof of
de vuiligheid afvagen. De tranen afvagen.
Al 't stof en 't slyk afvage n
Dat langs de straten ligt.

(J. B. Decorte.)
---. Vaag 'u'w enn• moizd af, zegt men berispenderwijze aan iemand die onbetamelijk gesproken
heeft.
— Afl. Afvaagsel, Afvaging. — Zie VAGEN.
AFVALLING (wvl. ory-), in. en o., mv. afeall'ingeiI. Een appel of ander fruit van den boom
afgevallen. Een afvalling oprapen. De afvallengen
vergaderen. — Zie -LING.
AFVALLING (wvl. OFVALLINGE), V. Het afvallen.
— Collectief zonder mv., Afval, al wat afgesneden, afgeschrood, afgeschild, afgeschaafd o`'
anderszins afgescheiden wordt, van iets dat men
bewerkt • of veerdig maakt. Afvallinge van hout
(b. v. kappelingen, schavelingen, enz.) De afvallingo van
van ccii geslacht dier wordt deels aart arme
lieden, deels aan de honden gegeven. — Zie -ING.
AFVANGEN (wvl. oFv-), vong en vuig af, afgevaiigennz, b. w. Bij vogelkweekers. Een jongen
vogel verwijderen van zijn moertje. Als de jonge
vogeltjes beginnen aleen te eten, worden zij
afgevangen. Ik vang mijn vogeltjes af, den zeventienden dag nadat zij uitgekipt zijn.
AFVEINZEN, o. w. Zie AFVEUNZEN.
AFVEUNZEN (wvl. oFV--), veunzsde af, bent a fcyecc e a81, o. W. Door liet vuur alleilgskens aftèrcii
,

AFVE

Al1EVA

zonder te vlammen. Er was reeds een einde van
de zolderplank afgeveunsd, als men het vuur
ontwaarde.
— Men zegt ook Afvunzen, Afveinzen en
Afveuzen. Zie VEUNZEN.
AFVEUREN (wvl. oFV-), vewrde af, afgeveutircd,
b. w. Afsnijden, gem. met eenig geweld. Een stuk
brood afveuren. Eenen tak afveuren. De beenhouwer veurde een stuk vleesch af van de bil. —
Zie VEUREN.
AFVEUZEN (wvl. oFV—), veinsde af, afgeveusd,
O. w. Zie AFVEUNZEN.
AFVEZELEN (wvl. OFV—), vezelde af beu afgevezeld, o. w. met zware e. Uitrafelen, fr. s'effile;-.
Afgevezelde draden.
— In pluisjes losgaan. " De bladzyden afgevezeld en zwart van met natten duime te worden
omgekeerd, zyn tegen malkander geplakt.
(V. Huys.) — Zie VEZELEN.

AFVIJZEN (wvl.

OFVIZEN, zie IJ),

vees af (wc 1.

scherpe ee, zie DUIGEN), afgevezen, b. w. Afschroeven, afmaken met de vijzen of schroeven los te
draaien. De moer afvijzen. Een stuk van den
wagen afvijzen.

AFVLADEN (wvl. OFVLAAN Of OFVLAEN, Zie AL),

vlaadde af, afgevladem of afgevladn en afgevlaad
(wvl. vlàdde of, ofgevldd, zie KLANKVERKORT.) b. W.
Afvillen, fr. écorcher. Het vel van een peerd afvladen.
— Fig. Afstroopen, afplunderen. " Dese fielen
iaeghen de pilgrems sulck eenen schrick door de
leden, dat

sy hun al

afvlaem dat hun inde kop

komt. -" (P. Devynck.)
— o. W. Losgaan en afvallen, sprek. van den
huicd.. Er zijei ziekten die liet vel doen afvladen.
Het vel van zijne verbrande hand vlaadt af. -Zie VLADEN.
AFVLEESCHEN (wvl. OFVL—), vleesclde af, afgevleesclzt, b. w. Bij huidevetters. Het vleesch en

't vet afschaven dat, bij het villen, aan de huiden
is overgebleven, fr. eeharneee. Men vleescht de
huiden af, eer men ze taant en boent.
— Afl. Afvleesching(e.
AFVLIETEN (wvl. OFVL -), vloot af, afgevloten, b.w.
Afroomen, fr. eerrémner°. Den room van de melk
afvlieten. — Zie -VLIETEN.
AFVORTEN (wvl. oFV
vortte af, beu afgevouu1,
o. w. Afrotten. Het uiteinde van dien balk is afgevort. Een lid dat afvort.
— Men zegt ook Afvortigen (wvl. Ofvortegenz,
zie IG). Zie VORTEN en VORTIGEN.
AFVUNZEN (wvl. oFV--), veaasde of, beis cafgevicazsd,
-),

0. W.

Zie AFVEU.NZEN .

AFWANNEN (wvl. oFw—), wande af, afgewanzcl,

b. w. Bij wijnverlaters. Eene zekere hoeveelheid
wijn (omtrent 20 liters) met den hevel aftrekken
van een stuk, om dit te gemakkelijker te kunnen
breeden. Een stuk wordt afgewand eer men er het
klaarsel in mengt, en dan, als er 't klaarsel in is,
wordt hetgeen men afgewand had, weder in het
stuk gegoten.
— Misschien van -want, adj., ijdel, fr. vicle. Jan
irperman bezigt wanen voor Afnemen, verminderen, sprek. van de maan, fr. décrroiii'e, déei nee.
" Weder die mane es wassende ofte de wonende...
Alse die mane es wassende, eist meerder vreese
ghewont te siene int hooft, want soe die mane
meerder es soe die herssene meer perse, ende alle
die mane teamende es soe ligghen die hersenen soc
nauwe dat men wel soude steken eenen vingher
onder dat been. "

AFWROBBELEN (wvl. oFwR-), weobbelde af, afgev, i obbeld, (fvl. of eetli obbeld, zie GE), b. w. Al wrobbelende afwrijven. De vuiligheid van het lijnwaad
in de loog afwrobbelen. De waschvrouw heeft het
vel van heuren arm afgewrobbeld. - Zie wnoBBELEN.

AFZAKKEN (wvl. oFZ-), zakte aƒ, beu afgezakt,
o. W. Afvallen, eene partij verlaten, iemand niet
blijven aankleven. De klinkende vrienden zakken
af, als men arm wordt. Sedert eenigen tijd zijn
er velen afgezakt van zijnen aanhang.
AFZANEN (wvl. oFz-), zaancie af, afgezaa n ci, b. w.
Afroomen, de zaan afweren, fr. éceénzeo. De melk
afzanen. Afgezaande melk.
AFZANGELEN (wvl. oFZ-), zoetgelde at, cctycnfI-rgeld, b. w. Afzengen, fr. fla-inbei . De overblijvende
pluimpjes van eenen kapoen afzangeleii.
— Fig. Over den hekel halen; — afrossen, af=
priegelen. Wij gaan hem eenen keer afzangeleii.
Hij heeft daar afgezangeld geweest.
AFZANTEN (wvl. oFZ-), zantte af (wvl.

ook zaal eye

of, zie IMPERFECT), afgezant; ook Afzangen, b. w.
Afoegsten, sprek. van een geschoren koornveld
waar men de achtergelatene auwen van opraapt.
Er is nog een deel van dien stoppel af te zanten.
Zoohaast dat tarwestuk afgezant is, zult gij het
omrijden. — Zie ZANTEN.

AFZEGGEN (wvl. OFZ—), zei(de ut; of jezeid (fvl.
of èzeicl, zie GE), b. w. met een persoon voor regimnen. Iemand afzeggen, aan iemand zeggen dat hij
-

af is, dat hij niet meer komen moet, dat neen met
hein niet meer gaat handelen. Hij heeft zijlen
barbier afgezeid, omdat hij nu zelve zich scheren

gaat. " Gy hebt een soo goede practyke, en wel
te doen gehad- ja soo veel w crkx dat gy sonmiige

AFZE
goede kalanten hebt moeten af seggen " (F. Van

den Nerve.)
AFZEND, ni., zonder mv. Afzending, het afzenden. Afzénd van geld naar arme ouders. Hij is
belast met den afzend van de gevraagde boeken.
De gazetteers hadden eertijds meer moeite dan
nu met den afzend van hunne dagblaren. " Duyzend guldens voor ieder uytgezonden decreet,
zonder den druk en den afzend te rekenen. "
(Hs. 1790.)
AFZETTEN (wvl. orz-), zette af, afgezet, b. en o. w.

Bij landb., De bovenkorst van den grond op de
dikte van twee a drie vingers afhakken met de
houwe (fr. hone), zoodanig dat ieder afgehakte
zode of schil omgekeerd in haar eerste plaatse
nedervalle. Eenen stoppel afzetten. Eene afgezette
klaverij. Moede zijn vane af te zetten. Hij drootte
(ie tarwe in met af te zetten.
---- 11;erneii z^ijcei, eenes gracht afzetten, er het
water van aftrekken of uitslaan. Eenen vijver
afzetten Dill den Tisch te vangen.
I1et i aten afzetten, aftappen, van eenen watér zuchtige, fr. faire la ponction a nu hydropigite.
— Iemand uit het baantje slieren, hein het
gat afslieren. Zie GAT . De jongens trachten mal
af te zetten.
-kander
Lijden,
b.
w.
c
f,
afgezien,
zag
.
orz-),
(wvl
AFZIEN
uitstaan, fr. encluurer•, supporter, solt rir. De slaven
zien veel af. De arme menschen zien veel af in
deel winter. Hij heeft veel afgezien gedurende
zijne ziekte. Veel afzien van de hoofdpijn, van d©
hitte, van eene smertelijke wonde. Hij zal die
lijn, die hitte, die gr oote koude niet kunnen af-

zien. Verdraag geduldig uw tegenwoordig lot:
gij hebt voortijds nog meer afgezien als nu. Ik
zal 't nooit kunnen uitspreken wat ik daar afgezien
heb. De geneesheer zou sterker middel gebruiken,
maar hij vreest dat de zieke het niet zou kunnen
afzien. Dat kind ziet veel af van zijn wreeden
vader. Hij heeft veel afgezien om te sterven.
— Afwachten, wachten van een besluit te ne
dat men ziet hoe de zaak draait. Mijn-ineto
gebuur heeft al graan gekocht, maar 'k ga 't ik
,log wat afzien. Ik ga 't afzien (zegt men in eenige
kaartspelen waar men, recht hebbende van eerst
te spreken, maar spreken wil als men ziet wat de
anderen doen).
AFZIEN (wvl. orz-), zo (t; cif yezoot?, b. w. Het
bovenste van eenig vocht afscheppen met een
schuimspaan of zoo iets, afpeuren. Den room afzien van de melk. Het schuim afzien van eenen
kokenden ketel. Het gesteven vet dat men afziet
iii! hel water waarin zwwijnevleesc h gekookt i`,

,

AGET
heet men afgezoon smout of vlotsmo ut. Hebt gij
den room afgezoon ? Terwijl zij het vet afzo van
,

den ketel.
Wie sijn si, die daer tvette afsyen ?
(Maerlant.)

-- Dr De Vries Mnl. TlTdb. heeft afsien, afsyenz, in
dezen zin, maar de verleden tijd is bij hem seedy
en het deelw. gesegen-. Tonzent is het zo, gezoon,
waarschijnlijk uit eene verwarring met ziên (zie
i. koken.
-den),.
AGEIN, AGEINS, bijw ., klemt . op de 2 e greep.
Nog eens, wederom, fr. de nouveau, eng. again.
Hij gaat agein ziek worden. Hij heeft het agein
gedaan. Ik moet hem morgen ageins eenen brief
schrijven. Aangezien er velen zijn die mijn verhaal
niet gehoord hebben, ik zal het agein vertellen.
De dief is nog maar twee weken uit het gevang,
en hij heeft ageins gestolen.
--- In eenige gewesten zegt men Negeiii(s.
Overal gebruikt.
AGELTE, HAGELTE, v., klemt. op ha.. Gagel,

m yrica gale L.

AGET, ook LAGET, o., klemt. op get. Hetzelfde
als Git in de woordenb., fr. jais. Zoo zwart als
aget.

— Kil. heeft dit W. in zijn Appendix.
-AGIE . De fransche substantivale uitgang cige
staat met den klemtoon achter vele vlaamsche
woorden, maar de schrijvers zijn het niet eens
om hem te verbeelden : de eene stellen wadje,
andere azie, andere age, andere agie, welk laatste
wij verkiezen. De uitspraak van dien uitgang

klinkt aaize bij de West-VI., pluinaaize; doch in
Fransch-Vl. vloeit zij meer naar het fr. age,
kortweg alsof men schreve adsje, aszje, b. v. plumaszje.

AGIEREN, b. w. Zie AJIEREN .
AGO, klemt. op a, wordt maar gebruikt met
liet voorz. in, (in ago), en bet. juist hetzelfde als
fr . CG q u ie .
-- Iii ago slaan-, in ago leggeit, den • mond

stoppen, fr. mizettre cc gitia, coafondire. Die antwoord
lei hem in ago, sloeg hem in ago. Met dat woord
aleen sloeg ik hem in ago.

-- Ia ago vallen, in ago liggen, in ago zi* tir,

niet meer weten wat antwoorden, geen eentje
meer te tellen hebben, fr. être èt quia. Bij die
gepeperde antwoorde viel hij in ago. Je moet
maar stout spreken, hij ligt seffens in ago.
-- Even als oul. ook het fr. etre á quia, wordt
i ui ago zijn, in ago liggen nog gezeid van iemand
die ten einde zijn krachten of ten einde zijne,
for tuin is . In ago zijn van vermoeidheid . Die

AGIJ
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zieke mensch ligt in ago. Die niet weet van wat
hout pijlen maken is in ago. Die kwistekole ligt
nu ook in ago.
AGIJS (wvl. AGIIS, zie ii), m., klemt. op gijs. Zoo
heet in 't Poperingsche wat te Brugge den naam
van Anderwat voert. Agijs spelen. De Walen zeggen : jouer a l'aguise of a la guise.
Al, AJE, AAIE. Roepwoord van droefheid, van
weeklacht. Ai, doe dat niet. Aie, aie ! het doet
zoo zeer !
A e mije ! voor ai rrzij ! wee mij ! Ge gaat u
kwetsen, uw been breken, en 't gaat toen aje-mije
zijn. Ge zult aje-mije roepen als het te laat is.
Aje mije ! wie gaet er nu ons appels plukken ?
Wie gaet er nu ons noten slaera ?
(oud volkslied.)

AIEN, aide, heb geaid, o. w. Ai zeggen, zijn

smertgevoel uitdrukken met ai ai te roepen. Ge
moest hem eens hooren aien en oeien!
-- Onze schrijvers zeggen Achen (ach! roepen) :
Dan door suchten, dan door acchen,
Dan door swaerigheyd en pyn.
(P. Croon.)
't Midden van hun suchten, acchen,
Dede-se altemael nog lacchen.
(Vaelande.)

* AISEMENT, o. Een oud woord dat men meermaals vindt bij onze vroegere schrijvers in den
zin van Gemak, gerief, fr. aisance, comrocdite.
" Elek mach sijn erfve binnen der stede behuysen ten hemelwaert op, 't sijnen besten aisemeate."
(Cost. v. Aelst, ix, 4.) " Een bailliu die dinghet
met den laten, ende leghei zine vierschare te
zinen ayserynente, up de plecken daer men hem
rente ghelt. " (Brieven van Aertrike 1468, in de

Archiv. te Brugghe.)
— Ook Vertrek, fr. lieu d'aisance, latrines.
" Ghefondeert, gemaect ende ghevauteert een
iiic ,l aiseinent. " ( Rekening. vanden Vryen,1438. )
" Om de groote aysemente te rummene ende te'
screpene. " (Id. passim.) " Elek vermach in ende
op sijn eygen grout te timmeren ende metsen
sulcx alst hem gelieft ... behoudens dat sulck
werck gemaeckt sy sonder schimp (voor den
gebuur), ... wercken diemen oirbooren mach, als
huysen, galerijen, logien, aysementen ende andere
clierghelijcke. " (Cost. v. Brugghe, xxii, 3.)
'— In dezen zin van Vertrek, is 't w. nog
gebruikt in Veurne-Ambacht waar 't men azement uitspreekt.
---- Kil. in zijn Append in : Aeysement, coymi lrcoditas, fc+cilitccs, latriiiw.

ADIE
AJIEREN (uitsp. aihieren, klemt. op ier), ajierde
(wvl. ook ajierdege, zie IMPERFECT), geajierd, b. w.
overal gebruikt, en in veel beteekenissen die
allen meer , of min uitkomen op 1. regere, fr.

ii Zanier, diriger.
--- 10 Een voorwerp behandelen, hanteeren,
gebruiken, er veerdig mede omgaan. Een alaam
wel of kwalijk ajieren, fr manier un outil been on
mal. De delvers ajieren de spade, de wevers de
schietspoel, de naaisters de naalde de schilders
het penseel, enz. Hij leert de drukpers ajieren.
— 2° Iets bevoelen, betasten om er de qualiteit, de deugdelijkheid van te onderzoeken, b. v.
— Eene store ajieren, bevoelen of ze goed is,
fr. manuier une éto ff 'e.
— Vlas ajieren, door de hand laten gaan,
bevoelen of het zacht is, enz.
;

— Eene koe ajieren, met de hand overtesten.
Hij zou geene koe koopen, zonder ze eerst te
ajieren.
— 30 Iets bewerken met de hand of anderszins
om het goed en veerdig te maken, b. v.

-- De huiden ajieren, met de handen wrijven
en drukken, om ze lenig te maken, fr. manier
les peauc,x.
--- De stove (Uj ieren, de kachel wel doen branden,
ziet er getijdelijk de asch uit te koteren en
nieuwe brandstof in te doen. Ge kunt gij mijne
stove niet ajieren, zei de keukenmeid, laat mij
dat doen.
-- liet land ajieren, liet beploegen, mesten,
zuiveren, in een woord alles doen wat het noodig
heeft om vruchtbaar te zijn. Die boer ajiert zijn
land niet genoeg. Hoe beter een akker geajierd
wordt, hoe meer hij voortbrengt.
— Eene vracht ajieren, ei al de zorge aan besteden die zij vereischt om wel te lukken. Die
tabak groeit welig, maar ook wordt hij wel geajierd. Die groenselier ajiert wel zijne moeskruiden.
--- Boter ajiereia., dezelve goed kneden, bewerken
en opschikken om ze te verkoopen.

--- 1Moortel ajie7•enz, hem zorgvuldig omroeren
en doorwerken dat hij goed zij voor te metselen.
---- Leny; hofstede, een molen ajieren, bestieren
en ten voordeele.gebruiken. Hij ajiert die hofstede,
die molen slecht, hij ajiert ze wel, fr. it l'exploite

bies, iïz cf 1.
ierrenz, hetzelve wel besturen,
--- Een ppeerdd ajieren,
oefenen, berijden, fr. dresser, sn anier un cheval.
— Ook Wel onderhouden, zorgen dat het droog
en zuiver gestald zij, op tijd en stond zijn voedeel hebbbe, behoorlijk geroskamd worde, enz. De

ADIE
peerden worden daar wel geajierd. Een peerd
wel ajiermn is de helft van 't voedsel.
— Een kind, eenen jongen ajieren, in tucht en
orde houden, tot orde en goede zeden opleiden,
fr. discipliner, cultive l'esprit et le ccour. Die ouders
weten hunne kinderen wel te ajieren. In die school
ajiert men de kinderen zoo 't behoort. Die jongeling is een eigenzinnige en lastige kerel, maar in
't leger zal men hem wel ajieren. De geest van
't kleen volk is moeielijk te ajieren.
— Dit aj-iere'nz, in 't Poperingsche gojie)•enn,
schijnt hetzelfde als agiomen (fr. agli, 1. ayei'e),
d. i. handelen, 2vei•Iken; ook in rechte vei volrien-, in
welken laatsten zin men het meermaals vindt in
de Cost. van Vlaenderen, b. v. ' Die bedrogen
is... vermach t'agieren, ten fijne... " (Cost. van
Audenaerde.) " Dat een yeghelijck procureur
acgie-re ende defendere zyne zaecken. " (Cost. van.
Veurne.) — Nogtans bij C. van Dordrecht lees ik
dat de kinders hunne ouders moeten a yhieren eis
eeghen. (Kil. Heghen, heghenen, mstmne7•e, on•nzai•e,

tolere; -- eclucare, sei-vaj-e, ctrstodire; — cleféizclere,
fovere.) Ziehier geheel de bladzijde waar C. van
Dordrecht het woord gebruikt:
" Nu volchter naer, te leerere hoe dat dese eere
die wij vader ende moedere schuldich zyn Alder
eerst gheleghen es int lierte, te wetene : dat wij
hemlieden huut gheheelder herten moeten lief
hebben...... Ten tweetsten : inden mondt, dat wij
hemlieden nemmermeer harde woorden en zullen
gheven ...... Ten derden : in de ghewercken, ghelyck gliewilleghe onderdanicheyt ...... Item in te
onderhoudene val, spijse, draiick, cleeders, etc.
want dat de natuere oock de beesten leert, ghelijck
de Aerne, Hovaers ende dierghelijcke ander
beesten, imerlieder ouders nu teuter tijdt wesende
als ionghe plochten te aeseiie : In te ccyhiei -eire
ende te eegheme, als Valerius in zijn vyfste bouck
verhaelt van een dochtere, de welcke huer moe
inden karcker van-dernuvws
hongher te sterverve, met huer borsten onderhouden heeft... Neemt een exempele in Joseph ... niet
alleene zynen vadere Jacob. . . maer oock zyn broeders ... voorsien heeft overvloedelicke van alle
tghuendt hemlieden van nood. was. Item een
ander exempele in Tobias, dewelcke metten aerbeydt van zynen handen, zynen ouden ende biendenvadere onderhouden heeft. Neemt den ionghen
Tobiam voor een exempele, de welcke gheweest es
den stock van zyn ouders outheyt, tlicht van
huerlieder ooghen.. Item Christus an dat cruce
hanghende ende zyn moeder. anisiende ... heeft
hoer voorzien vair eenes anderen dienare .. .

AJOE
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— Ail. Ajiering, Ajiersel.
AJOEN, gem. ANJOEN, m., klemt. op joep, en j
uitgespr. als zj; zonder mv. als collectief, maar
met een mv. als men de knollen bedoelt. Hetzelfde als Aj uin, fr. oiynno'm, eng. onion, 1. umio.
Ajoen zaaien. Eenen anjoen doorsnijden. De
anjoen is dit jaar wel gelukt. Drie anjoens of
anjoenen. " Steld de reste van den anjuyn in
wat rynschen wyn te weeken. " (G. Simons.)
" Elders was 't een bed ajoeii. " (Vaelande.)
(En de vrek was) op dien heden
Besig aen 't amjoem gerecht,

Dat was, besig met te vaegen
Aen een sneedje roggen brood
Een ar njoemz, die reeds dry dagen
Diende, en bleef nog even groot.
(Vaelande.)
-

— Gekleed zijn lijk eeiz rauwe anjoen, veel kleederen aanhebben, warm gekleed zijn.

— Aizjoen lijk nnarbere of nbarbele, allerbeste
anjoen. Deze spreuk is vooral gebezigd bij de
anjoenverkoopers die daarmede de goede hoedanigheid van hunne anjoens aanprijzen.
- Anjoeïb Ln de mncvaze zaaien, iets willen doen
dat onmogelijk is. Ook : Verstrooid zijn, met gedachten bezig zijn die ter zaak niet behooreli.
Als gij aan dien mensch spreekt, hij verstaat u
niet :- hij is altijd bezig met anjoen in de mane te
zaaien.
adj. Naar ajoen gelijkend of
Eene ajoenachtige reuk.
smakend.
riekend of
— Die veel van ajoen houdt, geern ajoen eet.
Snijd geen ajoentjes in de salade, ik ben niet
ajoenachtig. — Zie –ACUTIG.
— ANJOENB.iA1SDEN, na . niv. De worteltjes onder
aan den knol van ajuin. Zie BA ATSD.
— ANJOEN PEL(LE, AN JoEN PE EL, v. Aj uinsehil, fr l)elucre, trui jue cl'ognzoii. Men mag geen anjoenpelen verbranden. Het en komt op geene anjoenpelle (men moet zoo nauw niet zien, er steekt
niet in een kleentje). Men mag op geen anjoen- ANJOENACIITIG,

pele zien.
(wvl. -SPIZE, zie Ia), v. Water- of
bouillonsoep met ajuin, fr. potage aux ognonzs.
Zie sri s.
-- ANJOENSPIas

AKELAARDE, bijw. Zie AKERRE. •
AKER, m. Een koperen vat met een ijzeren
hengsel zonder deksel, fr. seam de cuivi'e. Een
groote, een kleene aker. De akers schuren en doen
blinken. Eene koe melken in eenen aker. Een
aker water. De aker wordt nooit op het vuur
gezet. Water putten met eenen aker.
-- A11n r' verschilt 1° vals den Lauwer of Mar.

AKER
mijte die, ook wel van koper zijn, maar met een
deksel sluiten en op het vuur gesteld worden, fr.
^narnzite, chaudron; 2° van den Eemer (emmer)
of Seule die van hout zijn met hoepels omslegen,
fr. seau de bois .
-- Het giet bij akers of met akers, zegt men als
het stortregent, fr. it pleut a verse.
AKERNOOT, AKERNEUTE, v. Hetzelfde als Ok kernoot, 1. juglans. Eene groote akerneute, akerneuten kraken en eten.
— Men zegt in andere streken Akkernote.
— Aecker bij Kil. is eene Eekel, fr. gland de

chene.
AKÉRRE, bijes., klemt. op ker. Wordt gezeid van
eene deur, venster, koffer, kas, valdeur, enz. die
met eene gluip openstaan. Hij liet de deur akerre
staan. De vakdeur stond akerre. De schapraai
stond akerre en de kat sloop er in. Eene deur
akerre zetten, stellen. Zet de koffer akerre om ze
te verluchten. Die deur kan maar akerre (kan
maar half open). " Si vonden die dore akerre
staende. " (Walewein.)
— Dit akerre, dat Dr De Vries in Mal . Wdb .
opgeeft, is van dagelijksch gebruik; doch men
hoort ook bij streken Akaarde (a-kaarde), Ankaarde en Akelaarde, met den klemtoon op de
eerste greep. Ook zegt men met eene ker-ne, zie
KERKE.

AKETISSE, AKETISSIE en AKERTISSIE, v., klemt.
op tis. Hagedis, fr. lezard. Ge moet niet vervaard
zijn van eene aketisse. " Daer waeren op haer
hooft in heur haeyr oock zittende veel caket issiemz ."
(C. Vranex.)
— Kil. Aketisse, heerfa Zie IIAKETISSE .
AKEDROLLE, AKKEDROLLE, AKÉTROLLE, v., ook
AKROL, m., klemt. op drol, trol, krol. Soort van
bruinhaarde of zwartgrauwe aardrat, dik van kop
en kort van steerte, fr. carnppagnol, mulot èc co-acte
queue, 1. arvicola. De aketrollen zijn meerder dan
de muizen en minder dan de ratten.
-- Het woord schijnt verbasterd van 1. arvicola.
.

AKKAARD, m., klemt . op ak. Bij zeevisschers.
Eene geule waar men vischt, bezuiden 't Scheurleg, strekkende van 't Westen naar 't Oosten, van
Ostende tot Wenduine. In den Akkaard visschen.
De geule van den Akkaard is twee uren lang. De
hinderbank en de zeebank van den Akkaard.
- AKKAARDBANK, m. De zeebank van den Ak kaard, d. i. de bank naast den Noordkant.
AKKE, v. Hetzelfde als Aak dat in de Woordenb.
verklaard wordt door Een groot lastschip met
platten bodem om in de rivieren te varen, fr. ague.
-- Men hoort het w. te Brugge.
-
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AKKE
AKKEBILIEN, AKKERBILIEN, HAKKEBILIEN,
ZAKKEBILIEN, v. mv., klemt . op bi . Wordt maar
gebruikt in : zijne akkebiliën nemen, pakken, ver• yarez, d. i. zijne matten oprollen, zijne haspen eii
spillen vergaren, zijne biezen pakken, pak en zak
maken, fr. pprendie som sac et ses quilles. Neem
maar uwe akkerbiliën en ga uwen gang. Hij ver
zeere al zijne akkebiliën en vertrok van-garde
daar.
AKKEREN, akkerde (wvl. ook akkerdege, zie
IMPERFECT) , geakkerd (fvl. aiterd, zie GE), b. en
o. w. Ploegen. Het land akkeren.
— Kramers houdt dit woord voor weinig of
niet gebruikt. In Vlaanderen hoort men het dagelijks, even als zijne samengestelde Inakkeren,
Uitakkeren, enz.
--- o. W. met hebben. Op den akker liggen.
Wordt gezeid van afgepikte of uitgetrokken
vruchten die men eenen dag drie of vier plat op
de aarde laat liggen, eer men ze opbindt en inoegst. Ge moogt die tarwe nog niet in schooven
opbinden : ge moet ze nog eenige dagen laten akkeren, want er is te veel groen onkruid in, dat
eerst moet droogen. Het doet deugd aan het
koorn van eenige dagen te akkeren als het droog
weder is. Die tarwe heeft niet genoeg geakkerd.
Waneer liet vlas gesleten ligt en dat er eene
vlaag regen op valt, zegt men : Dat vlas zal wel
akkeren.
AKKERMENTE, AKKERIVIUNTE, v. Eene geurige
plant, 1. meatha ar vensis L. Men vindt alhier veel
akkerinente.
AKKERNAALDE (vl .

—

NAELDE,

zie AE), v. Een

insekt, fz•. demoiselle, ogi iom vierge.
AKKERNOTE, v. Zie AKERNOOT .
AKKETROLLE, v. Zie AKEDROLLE.
AKKEWEEREN, cckk^ weerde, heb gecckketveer•d,
0. W. Zie ARGUEEEEN.
AKKOORD, ACCOORD, o., fr. accord.

-- t' Akkoord, alg. gebruikt voor fr. d'accord.
t' Akkoord zijn, fr. être d'accord; t' akkoord
schijnen, fr. pccraitre cl'accord; t' akkoord brengen,
stellen, zetten, fr. mettre d'accord; t' akkoord
komen, t' akkoord vallen, t' akkoord worden, fr.
toinber d'accord. Met iemand t' accoord zijn om
iets te verrichten. Zij schijnen wel t' accoor d ,
maar zij en zijn 't niet. Iemand 't accoord stellen
niet eenen andere. De snaren van een speeltuig
t' accoord zetten. Na veel ditjes en datjes wierden
ze t' accoord.
AKROL, m. Zie AKEDROLLE.
AKS, m . (en niet v.) Groote bijl, anders gezeid
eerie Happe, fr. cognée. Men gebruikt den aks

onm hout te klieven, boomen te vellen, enz.

AKSK
— De Woordenb. hebben Aakse, akse, v.
AKSKAKS, AKSMEKAKS, ASKAKS, en ook
SCHAES, bijw. Hetzelfde als Alskaks, konsuis, in
den schijn, fr. en apparente, 1. quasi nero. Hij
kwam akskaks mij bezoeken (fr. sous pre'texte de,
en apparente pour nie visite7•). Hij stond daar
asksmekaks iemand af te wachten, maar inderdaad om te zien wat wij daar verrichtten.
AKSTER, AASSTER, m. en v. Hetzelfde als holl.
Ekster, fr. pie.
— Fig. Van eerre akster gebroed zijn, hitsig en
korzel zijn, gelijk een haantje dat uitgekipt is in
eenen aksternest waar de jongers, gelijk het
somtijds gebeurt, henneneiers in geleid hebben.
Dat ventje is van eene akster gebroed.
-- Scheldnaam, zooveel als Tooveraar. Ha! gij
leelijke akstere. Tegen iemand akster zeggen; zie
onder A KSTEROOGE.
— Kunnen klappen lijk Peelaerts akstere. Eene
spreuk. te Dixmude en omstreeks gebezigd, voor
Wel ter tale zijn, behendig kunnen spreken. (De
heer Peelaert, zegt men, vali de kozijntjes* (voeljicht) gekwollen riep dikwijls uit : wat vervloekte
pijn is dat ! Eene ekster, die hij had tern gekweekt,
leerde dat achterzeggen. Op zekeren keer, rond
gebuurte, wierd zij nevens een-zwiernd
aantal musschen in 't net gevangen van eenen
burger. De burger kom+, toegeschoten, en wringt
de musschen, de eene achter de andere, den kop
af. De akster staat daar drukkelijk op te kijken,
en zegt eind4lijk : wat vervloekte pijn is dat ! De
burger, die er geene kennis aan had, meende dat

het de duivel in persoon was, en liet ze vliegen).
AKSTER]YLAAKSEL, AAKSTERMAAKSEL, o. zon-

der mv. Al hetgeen de aksters gebruiken om te
maken, d. i. om hunnen nest te bouwen, doch
bezonderlijk de kleene takjes.
— Van kleen rijshout zegt men schertsende:
Het is al maar wat akstermaaksel.
AKSTEROOGE, V. Eksteroog, likdoorn, fr cor c e,

pied.
" Eer dat de geloofszendelingen, uit Eugeland en elders, op gevaer van hun leven, alhier
de kennisse van Christus en van 't Christen
geloove ingebragt hadden, was er weinig wetenschap of kennisse onder 't volk, ja bykan geene.
En 't gene dat zeker minst van al gekend was,
t was den oorsprong van ziekten en kwellingen.
Niets, hoegenaemd niets daervan wetende,
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In Homeers tyd, stierf er iemand subitelyk,
men zei : by is van Apollo geschoten; was 't eene
vrouwe, men schreef het Diana toe.
Wy weten dat ons lichaem, sedert den droeven
val van Adam, zyne gezondheid en zyne sterfloosheid verbeurd en verloren heeft, en dat de
ziekten, door toelatinge Gods, uit het bedorven
lyf des menschen ryzen, tot straffe van 't kwaed,
verwekkinge van de begeerte naer een beter
leven, et tot boet- en barriere geld om daer
gemakkelyker te geraken.
Maer onze voorouders en wisten dat niet!
En de zulke onder ons die niet wel genoeg
onderwezen en zyn, die te veel hoofdonderwy zinge, te weinig hertelyke leeringe of katechismus
geleerd hebben, en weten dat ook niet, en alzoo
gebeurt het dat er nu nog zulke dwaesgeloovigheid bestaet en blyft bestaen onder 't volk.
By voorbeeld, zeker wel gekend ongemak,
dat men kan vermyden met alle overdaed te
zwichten en op eens rechter zye te slapen, hewel,
de lieden zeggen dat dat een onzigtbaer lucht
nachtmerrie of nachtmare-perdofnaclits,
in 't oud vlaemsch, dat op eens ligt.
Daer en is niet van!
Andere, die de lendezwere hebben, zeggen:
'k ben geschoten van de tooveresse; 'k hebbe 't
" schot.
Nog andere gelooven dat die gevreesde geesten, die in de gedaente van menschen rondgaen,
dat het " kindeken " in hunne ooge met de beerven
omhooge staet en dat ze daeraen te verkennen
zyn; en, wacht u wel van die ooge, zul je ! 't is de
kwade ooge ! Al waer dat ze op kykt, 't gaet
dood!
Moeders ! zwicht voor uwe kinders!
En zoo hebbe ik een oud wyveke geweten, van
de netste niet, noch van de godvruchtigste, 't is
waer, en ze zeiden dat het by eene vrouwe gekomen was en op hour kindje gelachen hadde, ell
dat het kindje nooit geen gezonde ure meer gehad
en had, om de wille van de kwade ooge!
',

--

schreeven zy de ziekten en al hunnen acuhang

toe aen den kwaden asem, de kwade oogen, of de
pylen en schichten van zekere kwade geesten, die
onzigthaer op de menschen beiden.

Zoo leerels de dwazeriks on zy dolen, want...
Miner, eer ik voortzegge, zoo moet ik u nog
daeroy vertellen hoe dat zekere menschen peizen
dat de iaoileit blend zyll..
De znensehen zyn al blender !
Want, ze gelooven dat, en ze peizen dat de
pootjes of handjes van die kleene kerkhofschenders een onfaelbaer middel zyn om de kwade
oogen van tooveraers en tooverheksen te ver
dat ze niet stralen en kunnen, noch-bleudn,
iemand dc kozviitjes t'h i is zendels. met op zyne
,
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voeten te kyken, of het sciatica, met hem al
elderwaerds te bezien.
Wat doen de tooveraers toen, en de tooverheksen P
Hewel zy hebben de wonderlyke magt, zeggen
die wonderlyke philosophen van achterwaerd
'S jaers, de magi van hun eigen te verbergen
onder een wulvenvel, en 't worden wee'i wulven,
of wel, nog beter, ze gaen en ze veranderen in
kraeyen en aksters en raven.
Als ge ievers een akster of een kraeye kunt
in beur levende oogen kyken en daer uw eigen
beeld, in 't kleene, ziet eenen pereboom maken,
met 't hoofd omleege en de beenen in de lucht,
zyt zeker dat gy nen tooverare of eene tooverhekse by den kop hebt.
Zoo, de aksters en de kraeyen, volgens 't oud
en dwaes geloove, zitten en loeren, te weten die
kwaê geesten onder de gedaente van aksters en
kraeyen, om de men schen kwaed te doen!
Ja, en als er, by onze voorouders, die zeker
ook al geen felle schoemakers en waren, iemand
dat bezonder zeer aen zyne teenen kreeg, dat
misschien maer aen al te vele van inyne fraeye
lezers, beter als aen my, bekend is, ja, pront:
't kwam van de " kwade akster-ooge !
En alzoo is 't dat
Die ooge die niet en ziet
En menig man verdriet
aen heuren name van " akster-ooge " gekomen is
Zoodanig waer is 't, dat " akster ! " zeggen
tegen iemand, of, zoo zy dan zeiden : iemand
ekster schelden, zoovele gold en te zeggen was
als tooverare ! en zwaer geboet wierd. Zelfs te
Brugge heb ik nog gehoord, achter wegen en
straten, dat de jongens voor een verwytsel, naer
malkanders riepen, 't gene misschien menig
allengskes verdroten lezer of lezeresse tegen my
zal zeggen (maer, 'k scheeder uit !) te weten :.•

al heur leven zoo geweten. Het is al (of geheel)
ze leven hetzelfste, fr. c'est toejours la meme chose.
Het is hier al eens (of zijn) leven slecht weder op
de kermis. Men wordt hier al eens leven bedrogen
(zie EENS).

-- Van al mijn leven, in geheel mijn leven, ooit,
fr. jamna i.s. Wie heeft er van al zijn leven zoo
verre geweest P 'k En heb dat van al mijn leven
nog gezien.

— Al maaijn (uw, zijn) zeer•sf(ea, al vujm gauw
zoo spoedig mogelijk, fr. aassi vice que pos -sl(en,
Hij kwam al zijn zeersten geloopen. Ik reed-sible.
er al mijn zeersten naar toe.

De kréft loopt al haer gauwst, en kondigt hun dien nood.
(Vaelande.)
— Als substantief gebruiken wij al, niet allen,
maar dan valt het accent er op. Zij zijn al gestormen : zij zijn al
gestorven, met het accent op gestorven, het
woordeken al zou bijes. zijn, beteekenende reeds,
fr. ils comet déjà snorts.) Ze gingen al binnen. Zij
worden daar al ziek. Zij spraken hem al tegen.
Zij kwamen al om hun geld. Al die daar waren.
Al die mee wilden gaan. Zij waren daar al. Zij
stierven al.
ven, fr. tons sopt snorts. <,( Zeide

-- Zij zijn al, wordt veel gebezigd in den zin
van er zijn ,geene meer, met weglating van een
deelwoord dat uit den samenhang der rede gemakkelijk aan te vullen is. De hond heeft de
laatste ratte doodgebeten : zij zijn nu al (d. i. al
de ratten zijn nu vernield, er zijn geene meer
over). Er zijn maar appels meer voor een nagerecht : dan zullen zij al zijn. Ze zijn al, zegt b. v.
de bakker die 't laatste brood uit den oven trekt.
Zijn ze haast al ? zijn ze nog niet al P (fr. y egt
a-t-i l encore ?) vraagt men b. v. in een congres
waar veel sprekers malkander opvolgen op liet
gestoelte, bez. als men verlangt naar het einde
van de discussie. Ik ben blie dat ze al zijn.
— Het is al, er is niets meer. Het is al, zegt
b. v. de moeder aan haar kind dat het laatste
stuksken snoeperij ontvangen hebbende, vraagt
om nog.
— Het is daa meê al, het is daarmee uit, de zaak
is daarmee t' enden. Ik zeg u dat ik uwe vraag
niet ga toestaan, en 't is daar mee al, fr. tout est
dit avec cela. Mislukte hij in eene onderneming,

Ha ! gy leelyken akstere ! " (G. G.)

AKSTERTAAL (wVl. —TALE), v.
Den akster in syne akster -tael
Roept my met schimp : dag Nachtegael.

(Vaelande.)
AKSIJS (wVl. AKSIIS, zie IJ), o., klemt. -op sijs. Bij
vergulders. Soort vanvernis uit pijpaarde, potlood,
enz., dienende tot grond aan bladgoud dat men
bruineeren wilt, fr. assiette. De blinkende biezen
in de vergulde lijst van eene schilderij zijn eerst
met aksijs bestreken geweest.
AL (in eenige plaatsen OL, zie L), adj. Al mijn
(zijn, haar) leven, geheel mijn leven, altijd. Ik
zal hem al me leven dankbaar zijn. Zij heeft dat

AL

i

hij werd noch moedeloos noch spijtig; maar ne
aanbad hij den Heer, en 't was daar -derknil
-meêal.Is't
daarmee al P 't Is er al mee.
--- Voorz. Naar den kant van, langs, door, in
de streek van. Geheele dagen al strate loopen, fr.
courir la rue. Al de strate loopen (zijne richting

ALAA
nemen langs de straat, en niet door de akkers, enz.)
Al ons geweste, al onze kanten, fr. de nos cotes,
dans nos parages. Hij is al Frankrijk weggegaan.
Men spreekt al Brugge anders dan al Kortrijk.
Al onzent vindt men zulk geene bloemen staan.
Hij kroop al boven uit. Het is al uwent dat het
ongeweert gedreven is.
— Wij stellen achter al den infinitief, waar de
Hollanders het deelw. zetten, b. v. al loopen, al
springen, al eten, al slapen, enz. (al loopende, al
springende, al etende, al slapende). Al smeden
leert men smeden. Al lachen d-. waarheid zeggen.
Hij is al eten gestorven. " Als wij onsen adem
verhalen al slapen. " (A. Debuck.) " Wy gaen ten
lijkhuyse al mistroostich crysclzeoo- en de wee-nen ".
(Z. v. Male.)
... wanneer de wilde wind
Vliegt al waeijerz en al tieren.
(K. Degheldere.)
Die hem al scliucddebollemz
Deed achterover rollen. (J. B. Decorte.)
Een haan, al krabben en al pikken,
Zag in het zand een perel blikken. .(Id.)

Al dat, voegw., zie onder DAT.
outils. Zie ALM.

ALAAM, o. Gereedschap, fr.

ALAN, ALA (klemt. op de 2e greep.), interj., om
iets te verbieden, fr. holy+. Alah ! 't is genoeg.
Alah ! scheid daarvan uit. Alah ! daar af. Alah !
hier uit.
ALBEDALLT, bijw. Zie ALMENDALLE.
ALBERTINE, v. Zoo heet eene hofbloem, die in
't fr. Chr ysantheine des jjai-di.niei :i,1. (lIrl/sa athLonum

coronatum genoemd wordt.
— `Iet fr. Albertine beteekent bij Bescherelle

Une espece d'anemone, en Une variété de taupe.
ALBIJ (wvl. ALBI, zie is), bij w., klemt. op bij.
Bijkans, fr. presque. Hij is albij genezen. Ik ben
albij veertig jaar oud. Hij viel albij dood. Hij
heeft albij gedaan met zijn werk. Albij honderd
frank. -- Wordt dagelijks gebruikt geheel Vlaanderen door.
ALE, v. Zie AAL, v.
ALEBEZE, V. Zie AALBEZE.
ALEEN, adj. en adv., fr. seul. -- Men schrijft
gemeenlijk alleen. Kil. heeft aleem en alleen. De
etymologie (al-een) en de analogie (aleer, alom,
enz.) eischep dat men dit woord met Bene 1
schrijve. In 't hd. is het wel allein, maar 't is
daar ook all (all-ein). In 't eng. alone. — Het fr.
tout un schrijft in 't vl. al een (twee woorden).
— In 't Poperingsche heeft aleen, alleene twee
beteekenissen : de gewone bet. van fr. seul; en de
bezondere van alheel, fr. entièremen-t, tout -ar -fait,
b. v. Die twee broeders zijn aleene zot, fr. cornz-

ALEE

zIfj

[hij gelijkt hein aleene gansch
(d. i. alheel en gansch). Dat alaam. is aleene
versleten. " Daar, Mijnheere, zei de ouderling,
als hij gedaan had (met het oud liedeken voor te
zeggen dat ik neêrschrreef), gij hebt het nu alleene ".
(R. d. H. III, bl. 397.)
ALEENIG, adj. en adv. Aleen, fr. seul. Ik was
daar gansch aleenig. Aleenig iets verrichten.
ALEENS, bijw. in ondervragende of negatieve
wendingen. Zelfs, fr. seulement, même, 1. quidem.
Verre van het leven en de daden der oude
Forestiers van Vlaanderen te kennen, wie weet
er of zij aleens bestaan hebben ? Hij heeft aleens
niet ziek geweest, en ik meende dat hij dood was.
Ik zou u dat geerne gegeven hebben, maar gij
hebt het aleens niet gevraagd. De bedelaar kreeg
daar aleens geenen dronk water.
ALEM(E, o. Gereedschap, fr. outils. Zie ALM.
ALEN, aalde, ben yeaald, o. w. Auwen, in aren
komen, fr. épier, gnontei en épi. Het koorn begint
te alen. — Zie AAL.
ALEVEL, bijw. met den klemtoon op vel. Eene
samentrekking van al evenwel, niettemin, toch.
Ik ga 't alevel rischieren (wagen). Is 't alevel
waar dat hij dood is ?
-- Kramers heeft ê vel, voor evenwel, en alevel
voor aleiccnv el, maar met de stemrust op e, en
niet op vel.
ALEWIJN (w` 1. ALEWIiN, zie is), m., klemtoon
op de eerste greep. Hetzelfde als Aluin, fr. al an.
- Sanlenst. Alewijnsteen, Alewijnwater, enz.
ALEWIJNEN (wvl. ALEWINEN, zie IJ), alenvijnde,
gealew ijn d, b. w. Aluinen, fr. a lamer. Men alewijnt
de stoffen om er de kleuren op te vestigen.
ALGELIJK (wvl. ALGELIIK, zie IJ), bijw. Evenwel,
niettemin. De gedoopte kindertjes die sterven
gaan recht naar den hemel; maar vele ouders
zouden ze algelijk liever behouden. De geneesheer
verbood het hein; maar hij heeft het algelijk
gedaan. " Van allen bemind, 't is waar, maar
toch algelijk; alleene, zonder gezelschap en zonder
onderstand in zijnen ouden dag. " (K. Callebert.)
ALGEMEEN, adj. Voor allen gemeen, waar
elkendeen mag gebruik van maken. Een alge
waterput of pomp. Met Allerheiligen-men
wordt, in sommige streken, kant en weide alge
voor de koeien (d. i. dat iedereen zijne-men
koeien mag laten grazen langs alle graskanten
en weiden die hij maar -vindt : iets dat voor
Allerheiligen verboden is). Vandaar de zegswijs
in 't algemeene zitten, d. i. bezig zijn met iemands
vruchten te stelen, fr. pratiquer le comynunimne.
Als de koeiherders eene koe van Minnen makker
plteine72t, foes.

,
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zien loopen in iemands akkervrucht, roepen zij
luid en fel :
Arië, arië, guut aleene,
Zyn koeien zitten in 't algemeene;
En arië, arië guut
Z'en zynder nog niet uut.
ALHEEL, bijw. Gansch en geheel, fr. to tt-a-fail.
Het is alheel hetzelfste. Hij is alheel zot. Die
fruiten zijn alheel vervrozen.
— In 't Poperingsche zegt men aleene.
ALIBA, ALLIBA, ALEBA, m. Een wQord dat de

koeiers roepen en herhalen (op de noten clo si la),
om de koeien uit de weide naar den stal te leiden.
Als 't avond wordt, hoort men langs Schelde en
Leie overal den Aliba roepen. Hij roept Aliba
dat er de heuvels van helmen.
-- Vgl. Ariauw..
-ALIE. De uitgang alië van de woorden Balie,
Falie, Malie, Palie, Salie, Schalie, Talie, Tralie,
enz. wordt in verschillige gewesten verschillig
uitgesproken : in de eene is het aakje, in de andere
aaldo, elders aaldje, aldje, elders nog elclje. Dus:
Balie, baalje, baalde, baaldje, baldje, beldje.
Falie, faalj e, faalde, faaldj e, faldje, feldje.
Malie, maalj e, maalde, maaldj e, maldj e, meidje.
Palie, paal je,
e, paalde, paaldje, paldj e, pel dj e.
Enz.
ALIEZANGER, m., vklw. aliezange^°ke(ii, klemt.
op a. Een van de namen die men geeft aan het
Weverken, anders ook Zevezanger geheeten, 1.

ALLE
" Gy sit allen 't ommm in syn naepen onder den
duiym. " (F. Vanden Werve.)
---- Vgl. Almentom.
ALLESHANDS, bijw . dat gebruikt wordt in : Hij
is alleshancls recht, of Het handt hem alleshands,
d. i. Hij kan zoowel werken met de , linker hand
als met de rechte, het werktuig gaat hem zoowel
in de linker hand als in de rechte. De spade,
de vlei, de hamer handt hem alleshands.
ALLESIJS (wvl . ALLESIIS, zie ij), bijw. Voor
Allezijds of Allezins. Het is allesijs hetzelfde.
Die spreuk is allesijs af te keuren.
ALLEWAARDIG , adj. Zie AALWAARDIG.
ALLEZINGER (Brugs. uitspr. olleziiiuzger, zie L
en IND), m., vklw. allezingertje Zie ALIEZANGER.
.

ALLICHT(E, bijw., stemrust op licht. Welhaast,

terstond, fr. bientot, tantot. Hij zal allichte gaan
komen. Gij zult daar allichte mee gedaan hebben.
Het is allichte twee maanden geleden. Hij treedt
allichte in zijn dertigste jaar.
-- Wel, gemakkelijk, zonder veel moeite. Dat
is allichte gezeid, maar het uitvoeren is wat
anders. Dat weegt allichte tien pond.
— Zeer waarschijnlijk, omtrent zeker. Zou mijnheer morgen thuis zijn ? allichte (d. i. ik denk van
ja). Hij zal allichte te naaste week wederkeeren.
ALM, ALNE, o. zonder mv. Werktuig, fr. ozctil.
Die beitel is een goed aim. Hij liet het alm uit
zijne hand vallen. Geef snij dat ahn. — Meest
gebruikt als collectief. Gerei, gereedschap van

sylvia hypolais, fr. fauvette contrefaisant.

eenen ainbachtsman, enz. fr. outils. Mijn alm is

-- Ook Allezinger(ke.
ALKAAN (vl . ALKAEN, Zie AE), in. Storm,
Zie OLKA AN.
dwarrelwind, varende vrouw.

versleten, ik moet nieuw koopen. Hij had zijn
alme vergeten. Zijn alme medebrengen. Goed
alme. Slecht alme. Gebroken alme. Het alme Van
den landbouwer, van den timmerman, van den

-

ALLEEN, adj. en bijw., zie ALEEN.

schoemaker. " Swevers elm,. " (Cueren van de

ALLEGAARTJE, o. Mengelmoes, verzameling
van verschillige dingen, fr. pot-pourri, lange.
Een allegaartje maken van de overblijfsels der

tafelgerechten. Hij stelt in zijn dagblad nu en
dan een allegaartje om de plaats te vullen.
ALLEINDE, ALLENDE, ALENDE, v. Het zelfde als
Ellende. Van allende vergaan. " Laster, verwijt
ende allendiche ft. " (H. Herp.)
In dezer allewle niet om verfellen .
(Ed. De Dene.)
Alende, vreese met druck ghemynghelt.
'

(Id.)
Onse allende ende ons verdriet.

(Ymmeloot.)
ALLEMETS, bijw Zie ALTEMET.
.

ALLENTOM (wvl . ALLENTOMME, ALLENTOMMENS),
bijw. Overal. Daar zijn allentom arme menschen.

wevers van Brugghe 1457.)
— Vgl. 1. aemuin (mv. arincc), werktuig, fr. out ii;
nevens het oude alinarie,1. armari um, fr. armoire.
— Men zegt ook Aalme, alem, (met den klem
eerste sylbe); en Alam, alaam, (met-tonpde
den klemtoon op de tweede sylbe). In de gesohrevene taal vindt men er dikwijls eene lz vooraan
(halem, halaam, enz.) " Zo ne gheoorlovet gheen
scheerer ramen te huerne, noch gheene allanme
den voorseyden ambochte toebehoorende. " (Cue-

ren van den scheerars van Brugghe). " Onse
costelyke huysen van de verrewers met den
hallaeme sijn - gebrocken, vercocht ende te nieten
ghedaen dat te beclaghen is. " (Z. v. Male.)
" Eene geete, een kordewagen, wat lochtenierin.gs alaam, een hoekkasken, wat stoelen met
toortels ... " (K. Callebert.)

:a,

ALME
LME

ALS
ALS

s

De
Deduivenhals,
duivenhals,by
byzonneschijn,
zonneschijn,

^Vlees,
adere,zen'wen
zen'wenniet
methet
het bloedt
bloedt
Vlees,adere,
Alamen
Alamenalle
alle tot
tot op
op-voedt
-voedt

Van
Bonden.
Vansonden.
(Boetius
(BoetiusDeboodt.)
Deboodt.)
inctpot
halaem
Al
myn
pypers
schriftooris
Al myn pypers halaem inctpotschriftooris
Pennen naer ofghesneden van inyn broeders tyde
Pennen naer ofghesneden van myn broeders tyde
Gheef ick als dynckende dat oorboor is
Gheef ick als dynckende dat oorboor is
Indiender in myn sterf huur zo veel ghehoor is
Indiender in myn sterfhuus zo veel ghehoor is
Oudbolleghe clereken van tsmoeders zyde.
Oudbolleghe clercken van tsmoeders
zyde.
(Ed. De Dene.)

{

(Vondel.)
(Vondel.)
ALS (wvl. ook OLS, AS, os), voegw. Overal geALS

(wvl. ook OLS, AS, os), voegw. Overal ge-

-

(Ed. De Dene.)

,

P " (F. De
daerfonteine
hy al-om-en-tom
hemel teWant
zijn, eene
prise
van groten is
Smidt.) Quam uten erdschen paradyse,

prise
grotentyt
Want
eene natheid
fonteine in
vangeerre
Die ghaf
Quam
erdschen
paradyse,
der warelt
wyt.
Al- om uten
ende omme
(Maerlant.)
Die ghaf natheid in geerre tyt
dan wat
hemwarelt
heeft der
wyt.op-ghericht
om ende omme
Den ouden
At grysaert
ghesicht.
(Maerlant.)
En áloegh al om end' om syn lodderlyck
(L. Vossius.)
op-ghericht
Den ouden grysaert heeft hem dan wat
ghesicht.
om end'
syn lodderlyck
Alementom,
Almentoms,
En-áloegh
volk
zegtom
Hetal
Almentomme, en Almentommens. (L. Vossius.)
Alementom,
vroeger ook
volkiizegt
en Almentoms,
--de spreektaal,
o. wordt
ALS,Het
voor alles. Hij kan van
Almentomme,
engebezigd
Almentommens.
in de schrijftaal,
als dater
zijndeen
van
Ghewaerschuyt
. wat.
alsALS,
vroeger
ook
in de spreektaal,
o. "wordt
en altijt
als
gaens
was.
"
(N.
Despars.)
"
Om
in
in de schrijftaal, gebezigd voor alles. Hij kan van
(C. als
Vrancx.)
wille. "van
nae. synenzijnde
te voeghen
mywat.
dater
" Ghewaerschuyt
als
" (Id.)
als zijn" handtschrift.
" Hij gaf
gaens
was.hem
" (N.van
Despars.)
Om in als en altijt
ghehoorsaem. " (L. De Huvettere.)
" Inteals
voeghen nae synen wille. " (C. Vrancx.)
my
" Hij gaf hem van als zijn handtschrift. " (Id.)
" In als ghehoorsaem. " (L. De Huvettere.)

bruikt bij 't volk en bij onze vorige schijvers, iii
bruikt bij 't volk en bij onze vorige schijvers,
plaats van dan, achter den comparatief en achter
plaats van dan, achter den comparatief en achter
niemand, niets, anders, enz. Meerder als gij.
niemand, niets, anders, enz. Meerder als gij.
Rijker ols zijn broeder. Anders niemand as gij.
Rijker ols zijn broeder. Anders niemand as gij.
De waarheid voor al, zei Jillen Goosens, en hij
De waarheid
vooros
al,liegen.
hij
zei Jillen
Goosens,
enals
deed
niet anders
beter
" Broot
deed
niet
anders
beter als
als
" yser
Brootharder
broot, vier heeter os
alsliegen.
vier, en
broot," vier
heeter als"vier,
ai.
en yser
meer als
yser.
(A. Poirters.)
't Is tydt,
't isharder
yser."r"(G.
(A.De
Poirters.)
't doodt
Is tydt,
is meer
als
tydt.
Dous.) " "
als een
De
is 't
beter
tydt. "leven,
(G. De
Dons.)
" De doodt
beter
een
is als
bitter
ende
een eeuwige
ruste
eenals
lange
bitter leven, "ende
alspemen.
een lange
ruste
droefheidt.
(Id.)een
" 'teeuwige
Is erger
als de
droefheidt.
(K.
Callebert.)" (Id.) " 't Is erger als de penren. "

in

-

ALME, m. Duinbies; zie HALME.
ALME, in. Duinbies; zie KALME.
ALMENDALLE (Brugsch OLMENDOLLE, zie L),
L),
ALMENDALLE
OLMENDOLLE,
zieen(Brugsch
Geheel en al,
fr. tout-à; fait,
teenemaal,
bijw.
tout-àfait, enen al, teenemaal,
fr. is
bijw. Geheel
almendalle
Die. boom
tièrement,
cornplétem.ent.
tièrement, comapletement.
Die boom bedorven.
is almendalle
Hij
Die visch is almendalle
verdroogd.
bedorven.
Hij
visch
is almendalle
verdroogd.
tot den
betaald
almendalle
heeft
zijne Die
schuld
tot den
betaald
heeft zijne
nutteloos dat
te vertellen:
laatsten
'cent.schuld
Het is almendalle
dat tehet
vertellen:
laatsten
Het is nutteloos
almenhij
weet cent.
het almendalle,
of, hij weet
hij weet
het almendalle, of, hij weet het almendalle
Gods.
niet, volstrekt niet, fr absoluntent
-- Almendalle
dalle
Gods.
dat
was zoo
pias,
volstrekt
niet,onthutseld
fr absolioment
niet, Hij
---,absolicme
Almendallet reen.
spreken
kon.
Hij
antwoordde.
hij almendalle
dat
Hij was
zoo
onthutseld
pas,
absolumentniet
Tien.
almendalle
niet van.
niet.
Ik spreken
weet erkon.
almendalle
niet
Hij antwoordde
hij almendalle
niet
is niet
uit van.
Niemendalle
-- Even als
almendalle
niet.
Ik weet er ontstaan
almendalle
al
met
al
ontstaan
uit
Almendalle
ook
net
al,
is
niet
is
ontstaan
uit
Niemnendalle
— Even als
dat
schrijvers
dikwijls
al met al
ontstaan
uitgevonden
Almendalle
metbij
al, onze
is ookoude
wordt. Zie Dr De Vries, Mnl. Wdb. op AL.
dat bij onze oude schrijvers dikwijls gevonden
— Men zegt ook Albedalle.
wordt. Zie Dr De Vries, Mn-l. jlydb. op AL.
ALMENTOIVIME, bijw. Zie ALOMENDOM.
— Men zegt ook Albedalle.
ALMOSSE, v., mv. celmossen. Zie AALMOESE.
ALMENTOMME, bijw. Zie ALOMENDOM.
ALOMENDOIVI, ALOMENTOM, . ALOIVIENDOMS, AL
AALMOESE.
Ziebijw.
ALmv.
OMalmossen.
END OMS,
Allenthalve,
OMALIVIOSSE,
ENDE OM, v.,
ALOMENDON,
ALOIVIENTOM,
ALOIVIENDONIS,
AL
arme
Men vindt• alomendoms
overal,
fr. _partout.
Allenthalve,
AL OM ENDstierven
OMS, bijw.
ENDE OM,
OM
vele
lieden van
menschen.
Alomendom
vindt
Men
overal,
fr. partout.
den
" Waerom
seght
hyalomendoms
hem alleen inarme
die ziekte.
veleislieden
menschen.
Alomendom
P " (F. van
De
-om-en-tom
daer hy alstierven
hemel te zijn,
ziekte. " Waerom seght hy hem alleen in den
die
Smidt.)

Gelijckt
Gelijcktturkois,
turkois,safier,
safier,robijn,
robijn, •
En
Engout,
gout,en
enzilver,
zilver,en
envan
vanall's.
all's.
Noch
Nochschooner
dan deduivenhals,
schoonerdamde
enz.
duivenhals,enz.

1

-

Doch schoonder als dat bly geluid,
(K. Callebert.)

al dat blinkt
DochEn
blybloemt,
als daten
geluid,
schoonder
Wanneer
dichters
ontsluit
desdat
En al
blinktmoral
en bloemt,
noemt.ontsluit
En Jesus'
namemond
Wanneer
des dichters

En Jesus' name noemt.

(G. Gez.)

.— Van als, zoohaast als, fr des que.(G.Van
Gez.)als
hij—
mij
zag,
kwam
hij
vogel
toegeloopen.
De
als
Van als, zoohaast als, fr. des que. Van
Het kind.
begint
te
zingen
als
hij
mij
hoort.
van
hij mij zag, kwam hij toegeloopen. De vogel
schreit van als het aleen is. Van als de pestzieken
begint te zingen van als hij mij hooit. Het kind
dood zijn, worden ze begraven.
schreit van als het aleen is. Van als de pestzieken
ALSAN(NE, ALSANS, ALTSAN(NE, ALTSANS,
dood zijn, worden ze begraven.
ASSAN(NE, ASSANS, OLSAN(NE, OLSANS, OSSAN(NE,
ALSAN(NE,
ALSANS,
ALTSAN(NE,
ALTSANS,
OSSANS,
ANSAN(NE,
ANSANS,
vklw. alsannekes,

ASSAN (NE, ansannetjes,
ASSANS, OLSAN
OLSANS,
OSSAN
(NE,
alsarzskes,
enz.(NE,
° bijw.
onopGedurig,
OSSANS, ANSAN(NE,
ANSANS,
vklw.
alsannekes,
houdelijk,
sedert eenigen
tijd en
tegenwoordig
alsanskes,
ansannetjes, enz.
bijw. Gedurig,
onopfr. continuellement,
nog,
toujours.
Die winkelier
houdelijk,
sedert
tijd
eenigen
en
tegenwoordig
heeft alsan veel tegenspoed. Alsans hetzelfde
nog, fr. continuellement,
rs. Die winkelier
vertellen.
hetzelfde
Het is ansanstoajou
met u Het
heeft
alsan
veel
tegenspoed.
Alsans
hetzelfde
heeft sedert twee maanden ansan geregend,
vertellen.schoon
Het is weder
ansansgeweest.
hetzelfdeDat
metkind
u: Het
is
ansanne
heeft sedert
twee
geregend,
ansannekes
ziek.
Ge maanden
moogt zooansan
alsannetjes
hetansanne
is
Dat kind
zelfde
nietschoon
vragen.weder
Sparengeweest.
als ge r't hebt,
en spaansannekes
Ge hebt,
moogt'tzoo
alsannetjes
hetniet en
als ge 't ziek.
sparen.
ren
is alsanne
zelfde
nietalsan
vragen.
Sparen
als't ge
't hebt,
en spakermis,
waar
vaantje
uitsteekt.
't
Is niet
en hebt,
sparen.
is moires.
alsanne
ren
ge 't nietalthans,
—als
Tenminste,
fr.'tdu
Vaart
hij
kermis,
waar
niet
alsan
't
vaantje
uitsteekt.
't
Is
kwalijk, het zal alsans mijne schuld niet zijn. Is
geen noen,
verre
het isfr.erduansans
—nog
Tenminste,
althans,
moms.niet
het
Vaart
hij
meer
af.het
Gezal
moet
mijmijne
ansannekes
éénen
keer
kwalijk,
alsans
schuld niet
zijn.
Is
bezoeken.
Datnoen,
huishet
is alsanne
zoo niet
groot
als
is er ansans
verre
het nog geen
peerdmij
is assaus
uwe.
Datmoet
het
400 frank
weerd.
meer
af. Ge
ansannekes
éénen
keer
rechtveerdigheid
niet,
Is
het tegen
het als
. is
is alsanne zoo
bezoeken.
Datdehuis
groot
liefde.
tegen
altsan
uwe.
Datde
peerd
is assans 400 frank weerd.
het
elk van de vermelde.
Dittegen
sv., dat
vordeonder
rechtveerdigheid
Is --het
is
niet, het
men
gebruikt
wordt, heeft geen vasten
de liefde.
tegen
altsanveel
onverschillig
Men
of alsrmnn-,
klemtoon.
datzegt
onder
elk van deálsan
— Dit w.,
vermelde
voronverschillig zegt áit jd en altijd.
men
als
even
men veel gebruikt wordt, heeft geen vasten
klemtoon. Men zegt onverschillig éálsan of alsav,
even als men onverschillig zegt altijd en altijl.

AL SL'

ALTE

4)

— Dit w. alscc,ns, altsans vloeit geheel op bet
boll. althans in gedaante en in beteekenis.
M. Delfortrie, Analogie des langues, zegt dat
alzannZe een oud hd . woord is, nu geheel buiten
gebruik, maar in Diu buochir 1lMosiis dikwijls voor
-komendtb isvan
altzjc1, 1). v.
Die mit Sante Marien
Alzane sint in fröden.

Dr De Vries heeft ansaen7ens gevonden in eene
oorkonde van 1346, ook met de beteek. van
gedurig, telkens. Ik lees in eenKortrijksch hs. 1736 :
" 't (kindje) mickte assan-i-ne om te spuwene. "
ALSEM, m., fr . absinthe.

— Wilde alsem, zie ALSEMKRUID.
— Zoete alsem, een kruid anders Bij voet en
Sint -Jans-gordel genaamd, arteinisi,a, vulgaris L.
fr. arinoise commune, herbe de Sf. Jean. " Bijvoet,
heeft veel schuetkens oft struyckskens, het is
der alsen gelyc, " zegt L. Fuchs.

-

ALSEMKRUID (wv1 . —KRUUD, zie UI), o. Wilde

alsem, alg. içiaam van verschillige soorten van
nago, fr. eotonnière, die in den akker groeien.
— Zie KRUID.

ALSEN(E, ELSEN(E, o., mv. alsens, else ns . Hetzelfde als het hall. Els, v., fr. alone. De schoemaker heeft korte rechte alsens om te stikken,
korte kromrite om te spannen, lange rechte en _platte
om de lapzolen te naaien, lange bromre om de
polevij en de binnenzolen te naaien. " Met een
etsen de huut doorsteken. " (Jac. Desmet.)
-= Kijken of zien lijk een eisen, scherpziende
oogera hebben, fr. avoir le regard perrc ant. Hij
kijkt lijk een elsen.
— Een eisen van een kind, een schalk, vernuftig kind.
ALTEENEGADER, ALTEENEGARE, bijw. Al te
zamen in eenen keer. Zij kwamen alteenegare
toegeloopen. Zij wilden alteenegare binnen zijn.
— Al met eens, eensklaps. Hij wierd alteenegare ziek, fr. tout a coup it devint nalade. Er
kwam alteenegare een onweder op, dat we moes
-ten
thuis blijven.
ALTEEZE, V. Zie ARTEEZE.
ALTEMAAL, ALTEMALE, bijw. Weiland zegt:
" Dit woord is in de beteekenis van Geheellijk,
geheel en al, gebruikelijk geweest; b. v. hij ver
altemael (Bijb . 1477);-brandemoptur
doch in dezen zin is het verouderd. " Bij ons
bestaat het nog (even als Almendalle) . Het en is
daar altemale niet van, fr ii n em est conyleterent
tien. Ik heb het altemale vergeten, fr. tout à fait
oublié. Hij heeft het kieken altemale opgeëten.
Hij is zijn verstand altemale kwijt. Hij heeft zijne
'

fortuin altemale verkwist. Hij wist er altemale
niet van.
ALTEMET, ALTEMETS, ALTEMETSEN, AMLTEMEE,
bijw. Even als Soms en Somtijds bij Weiland,
heeft het bijw. Altemet ook twee beteekenissen:
— 10 Somwijlen, 1111 en dan, fr. cJuelç,icejf is.
1 — 2° Bij geval, misschien, fr.pcci hc!sarcl, peut
être. Indien gij altemets daar af hoort spreken.
Hebt gij altemeê den koning niet gezien f Ik
meende dat hij altemets ziek was, omdu,t ik heng
in lange niet gezien had. Hebt gij van dage
aitemeê geenen brief ontvangen ?
Í AL -TE-RAS, m. zonder lnv. Eig. bijw., slaar als
substant . gebezigd in deze spreuk : Al- te -''as l}ïc7^
den hcils, om te zeggen dat liet niet goed is van
al te haastig iets te verrichten. " Ga zacht en zie
ver, want al te ras breekt den hals. " (***)
ALTERATIE, v. Groote en schielijke ontsteltenis
van verschot, van schrik; anders ook Bloed verroeringe genaamd. Eerie alteratie krijgen, hebben.
. fen gevolge van eene alteratie uitteren. " iy
ghecreech zulcke inwendighe alteratie ende veranderinghe al tlichame disere, dat hyder of starf. "
(N. Despars.) " Dit veroorsaeckte lily soo groote
alteratie dat het sweet my uytbrack. " (B. Surius.)
" Dese quaede tydingh heeft onder de pelgrims
niet alleenlyck groote alteratie veroorsaeckt, maer
oock alle hope benomen van in het heiligh landt
te komen. " (Id.) " Dat sy hunne vyanden sonder
altei atie niet en konnen sien. " (J. Polch.) " Jan,
gaet en zegt heur dat ik uwe vrouw een kleed
mee gebragt heb, en dat ze niet en moet verschieten. Het zou my wel spyten, moest ik haer
een' alteratie aenjagen. " (C. Duvillers.)

.

ALTEREEREN, alteeeercle, ben flealtereeïci, o. W.
Eene alteratie krijgen, zijn bloed verroeren. Hij
was er geheel van (gealtereerd. Hij altereerde er

van.
— b. w. " Het magh seer seker gebruyckt
worden sonder eenigh het minste peryckel, want
het dryft het waeter af sonder de Beesten te
altereren ofte sieck te maecken. " (Jac. Desmet.)
—

Zie VERALTEREEREN.

AL-TE-VERRE, m. Bij Blankenbergsche zeevis
streek in zee, beoosten den Ruischer,-scher.En
omtren 9 uren noord-west -noord van Blankenberghe, niet ver van den Noord-Hinder. De geule
van Al-te-verre. De zeebank van Al-te-verre.
ALTISTE . Het Alg. Vl. Idiot. geeft dit w. als
Brugsch. Het moet Altiiste of Altyste zijn;
want altiste zou tonzent klinken gelijk 't fr. alsce
(zie i). Overigens het w. alfiisten isvoor altijclstea,
en dit voor altijds (zie ALTIJDE), even als wij nog
sointjclsten, altoosten, alteinetsten-, nooitstem, enz.

ALTO

AM AN

zeggen voor VDítÍttjtl , Cl1tiJ!1:5, C(ltr^'ír, / , iCll^tfs
(nooit), enz.
ALTOOST, ALTOOSTEN, bijw. Altoos, altijd. Hij
zegt altoosten hetzelfste.
ALTSANNE, ALTSANS, bijes. Zie ALSANNE.

AMANGEL, n1. Amande l, fr. a.ííic1íi(le. -- Kramers
heeft Mangel in denzelfden zin.
AMAT, AMMAT, ANMAT, in. en o., klemt. op de
eerste greep, zonder znv. Nagras, etgroen, tweede
of (lerde snede, eng. ta a/h,, a fte'Í•-rtnatli, fr. reyrc i.
De koeien grazen in 't amat, in den aslat. — Zie

ALTIJDE, ALTIJDS, ALTIJDSTEN (wvl. -TIJD -,
zie IJ), bijw. Altijd, fr. toi^jouïs. Het is altijds
hetzelve. Altijde welgemoed zijn. " De joden zyn

ACHTERMADE.

Oltyts dootgliesleghen vyanden Christi gheweest. "
(J. Vande Velde.) " Die alt'i jts seer groote Sorge

De tijd waneer het vee in den amat graast. De
boter is best in den arnattijd.

draeght voor ons. " (P. Canisius.)

AMBACHT, nn. Ambachtsman, fr. artisan,
o i u-e i• i. er. Een smid is een ambacht. Die timmer

—Altijds OO12, altijd aan, gedurig voort. Het
regent sedert twee weken altijds aan. " Ik hoor
noch altydts aen dees woorden in inyn ooren

slaen. " (Mallants.) " En 0111/di caeri in vrelughden

swent.t. " (Ph. Iennyn.)
ALVERDOET, in. Iemand die 't al verdoet en
verkwist, kwistekole. Hij is een alverdoet. Een
alverdoet van eenen jongen.
ALVERRE, bijw., klemt. op. ver. Omtrent, bij
fr. a per j)t°es, pelt s'en faut. Deze stad is-kans,
alverre zoo b _-volkt als die andere. Het is alverre
het zelve, het is alverre gelijk. Ze zijn alverre
van eender oude. De schulden zijns alverre betaald.
ALVOOREN, bijes. Alvorens, vooraf. " Al eooien is
te bemercken hoe dat den hey ligleen Donlinicus..."

(L. de Huvettere.)
--- Voegw. Vooraleer, fr. ccz O71t que. Leer peizen, alvooren gij schrijft.
--- Wegens de eind -s, vgl. §egcrz, neven, telltien,
enz. voor degens, nevens, telkeits, enz. Zie onder s.
,

ALWAARDE, ALWARIG, ALWAARSCH, adj., klemt.
op al. Hetzelfde als Aalwaarde; zie ald. " Die
leinseleckers eis ahwaerig geswaetelt, gepekt,
gefleurt, gereutelt en geveert. " (Kort. lis. 1736.)
ALWETER, m. Welweter.
ALZOO, bijw. Omtrent, fr. environ. Het was

a'_zoo tiene, fr. 11 était environ dia heures. Ze
waren alzoo roet honderd. Dat is alzoo vier duist
frank weerti. Hij was alzoo vichtig jaar oud, als
hij stierf.

AM, m. Weide, fr. car'r°eau, paluráge. Die koop
beesten heeft eenen goeden am langs de-mani
Leie, langs de Schelde. Die boer heeft daar eenen
grooten am. Er loopen vijf koeien in dezen vetten
am. Een am is gemeenlijk omgeven van grachten
opdat er het vee niet uit kunne. Daar liggen vijf
ammen nevens een. Eenen am in zaailand veranderen.
-- De ammen verschillen van de meerschen :
deze laatste worden gemaaid, de eerste niet. De
am Wordt Bilk geheeten in Noord - Vlaanderen.
— Kil. Am, amore, ham, pascuur2.

AMATTIJD, AMMATTIJD (w vl. - TIID, zie IJ) in.
,

een allerbeste ambacht. De ambachten-manis

winnen nu meer dan over eenige jaren. Het als ie
van eenen ambacht.
— Meest gebruikt al den Westkant. Zie D".
De Vries Mol. TVd b., voc. AMBACHT, In.
AMBACHT, o. Zie AMMBOCHT.
AMBACHTEN, aiizbachte, geainbae/tt, b. w. Hard

behandelen, mishandelen, slagen geven. Zij heb
deerlijk geambacht.
-benhmlijk,
A1VIBERBLAREN, o. mv. Een van de namen die
men geeft aan den Plomp of Waterlelie, fr. nén n-

p/iai-, nejmphéa.
AMBLESSE, v., klemt. op bles. Soort van witten
appel, peerachtig van gedaante.
— 1 lrester•sche amblesse, eene amblesse die
grauw is van kleur en meerder van vorm als de
gewone amblesse.
AMBOCHT, o. Hetzelfde als Ambacht, handwerk, fr. inét'ier•. Een ambocht leeren. Het am-

bocht van het schoemaken. Die 't ambocht kan
krijgt de neringe, zei de kleermaker, en hij kreeg
een paar oude kousen te stoppen in de Paaschweke. (Vlaamsche spreuk.)
-- Heerlijkheid, rechtsgebied, fr. terre seigneuriale. Veurne -Ambocht.
-- Dit woord Ambocht vindt men veel bij
onze vorige schrijvers. " Alle ambochten ende
neeryngen. " (Kron. v. Brugg.). " Die dekenen
van de ambochten ende neeringhen warender
een,drachtelick metten lijve jeghens. " (N. Despars.) " De gheboden ende daeghinghen die gheschieden ter hooft -kercke van Blek ambocht. "
(Ordonnantien vanden Lande vanden Vryen.)
AMBOOR, o. Vlaamsche uitspraak van Aanbehoor; zie ald.
AMBREI, m., klemtoon op brei. Zwarigheid,
moeite, moeielijkheid, beslommering, fr. embarras. Er is veel ambrei aan zoo eene doening, aan
zoo eene onderneming. Het is groote eer, maar
ook groote ambrei, van eenen prins in uw huis
te ontvangen.

AME
AME, ln. Soort van koor n . Zie AMEL.
AME, v., fr. jarret; zie HAAM.
AMEL, AME, m. Soort van tarwekoorn. In

't Poperingsche wordt dit woord dagelijks ge
doch aleen in deze uitdrukking Blo tine-bruikt,
van acne, Blom-maze van amel, voor 't geen men gemeenlijk Ameldonk heet, fr. amidon. Een pond
blomme van ame. Gewasschen lijnwaad stijven
met blomme van amel.
— Kil. Amel-kooren, 1. olyra, far candiducmjma.
Boyer in zijn Royal dictionary : Amel-corn (a
kind of rice) seigle blanc, dont on fait l'amidon.
L. Fuchs onderscheidt " drijerley geslecht van
Terwe. Deerste heet men in latijn Robus, ende
in duytsch Weyte oft Terwe. Dat tweede heet
men in latijn Trimestre .... in duytsch Amelcoren,
daeromme dat men den ameldonck oft stijfsel
daer af maect. Dat derde .... heet men Roomsche
Weyte .... — Dat amelcoren dat heeft halmen,
cnoopen, ende greynen • ghelijck de ghemeyn
terwe, wtgescheyden dat de aren veel langher
vlimmen hebben gelijck de gerste, ende die sijn
in ordinancie met twee regelen besedt. De corenkeus oft greynkens liggen in vellekens oft huyskens besloten ghelijck als spelte. "
AMELAKEN, AMMELAKEN, o. Tafelkleed . Het

amelaken leggen, afdoen (opnemen).
— Eertijds ook Schoonlaken geheeten. " Een
scolaken ten reyfter tafle lane zynde xIIII ellen,
ende eene dwale hier toe van xxviii ellen lane. "
(ifs. van 1483, in de Potterie te Brugge.)
AMELDOM, m. zonder mv. Hetzelfde als Ameldonk, fr. aonidon.
--- Wegens m=nk, zie LTG.

AMELOOS, m. Zie AMMELOOS .
AMENT, bijw. Amen, fr. ainsi soit-il.
AMIJT (wvl . AMIIT, zie is), o., klemt. op mijt .
Linnen schouderkleed dat de priester aandoet
eer hij de. albe aantrekt, fr. amict. " Als den
priester tamyt up zyn hooft lecht. " (C. van

Dordrecht.)
* AMMAN, AMPMAN, AMPTMAN, m. Een woord

dat, onder deze drie vormen, dikwijls voorkomt
in de " Cost. v. Vlaenderen ", waar het eene
soort van Commissaris of van Deurwaarder, o ji-

cier du pouvoir exécutif, beteekent, die in andere'streken Schout of Meier hiet (Mnl . Wdb . voc.
Amman). " Alle persoonen vercreghen hebbende
condemnatie ofte voort -ganck van justitie, sullen
daeraf lichten d'acte vanden Greffier, ende die
delivreren den Amman deser Stede ofte Casselrije, de welcke ghehouden is den eersten exploitdaghe daer nae, de selve acte ter executie te
leggen.... ende aldaer (in 't huis van den geexecu-
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t1í11:MA
t i °r_ e ) goet ofte panden te lichten, ten ware
dat... hy Ainm-ara de schuit verantwoorde op sijs
roede, liet weleke hy ver macll te doen een ghenachte van veerthien daghen. " (Cost. v. Brouc-

burch.) " De aon ptmarns en vermogen niet te
bedienen het Bailliuschap van Berechte in eenlge
prochien. " (Cost. v. Veurne.) " Om welcke jus
zy (Hefje°en van de iStede vain-tie'xrcn,
Poperinglze) hebben eenen Bailliu, eenen Am,zppnan, ende stellen jaerlicx twee Burgh-meesters,
erfde thien Schepenen, ende sulek ghetal van
dienlaren asst hun goet dunckt. " (Cost. v. Po.j)er) " Mits dat de Amc ta-its de sententie van
Schepenen executeren moeten als sy van party-en
versocht sijn, soo is gheordonneert dat eieken
Ar)onal souffisanten zeker doen zal. " (Cost. v.
Casselrye v. Ipre.)
, Afl. Ammanie (gelijk Dekenie va n Deke n,
enz.), v. Het rechtsgebied van den Amman.
" Casselrije van Veurne, begrijpende tweeen veertich prochien die haer bedeelen in achtender tich Amp^aaanmien . " (Cost. v. Veurne.)
---

AMMAT, m. en o. Zie AM AT.
AMMELING, v. Zie HAMMELING .
AMMELOOS, HAMMELOOS, AMELOOS, NAMELOOS,
m., mv.-loozen-, klemt. op de eerste greep. Mut-

shard van rijshout en stokken met eene wringwisse samengebonden, anders ook Fageot genaamd, fr. fagot. Met ammeloozen den oven
heeten.
-- Fagootstok, elkeen van de dikke stokken

die eenen mutsaard uitmaken, anders ook Ammeloosstok. Een ammeloos van eenen arm dik.
Eenen ammeloos medenerven tot een verweer
om 's avonds uit te gaan. Met eenen ammeloos
eenen hond doodslaan. Ammeloozen kappen. Hij
miek vier met ammeloozen. Ammeloozen in
schieren klieven.
-- Bij streken zegt men Am(m)elooze, v.
-- De walen zeggen ain7toi-ss in den zin van
fr. fagot. Onze uitspraak belet niet van Ham(m)eloos te schrijven met eene h.
-- Wegens de dubbele beteekenis van Ammeloos (mutsaa-rd, en stok), men bemerke dat het'zelfde ook plaats heeft bij Fasceel, en Poorter,
en bij 't fr cotr et.
.

AMMELOOSSTOK, m. Fagootstok, stok uit eenen
ammeloos of mutsaard, fr. baton de fagot, rondin.
AN, voorz. Hetzelfde als een, aan. An den
boom. An het huis. Het hangt er an.
-- Wegens de woorden die met dit voorz. an
beginnen, zie onder AAN.
AN, onbepaald lidwoord voor eene h of klinker.
Zie EEN.

2

AN
AN, voegw. Indien, fr. . Ik zal 1norgc-,ii ko-

ANTJE
-- Tot endei- .stond, tot aller stond, fr. e , ee, (+t-

inen, an 't God gelieft.

te-nd an t. Zie onder STOND en TIJD.

— Dit an zegt men nicest in Noord-Vl.; meer
Zuidwaarts is liet in. Zie us.

— 0)) een ccede7•; elders, fr. ailleurs. Op een
ander gaan wonen (verhuizen). Hij is op een
ander gaan wennen. Zich op een ander voorzien
(zich tot iemand el wenden om te verkrijgen
't geen anderen ons niet geven). Ik kan u dezen
keer niet helpen, ge moet u op een ander voor -

- ANCIE, - ANTIE. Zie ATIE.
ANDDIL, m. Zie AANBILD.
ANDE, V. Zie AANDE.
ANDER, adj. Kramers zegt dat de ancleïe 2vee1^
bet. de volgende veel, cle; uaccstkomcizcle vice,. In
Vlaanderen is liet de verleclene week-, de week
vóór deze die nu is, fr. lcc semcc,ine passée, la
semaine demure. Dat is gebeurd in de andere
week. — Zoo zegt men ook het cr,n,cler ,jaar, de

andere maand, fr. Pannee pnsefe, le neois passé.
--- De andere zondag, de an-zdeie iii,aa.ncicg, enz.,
beteekent Den zondag, den maandag, enz. vóór
dezen zondag of maandag waarop men spreekt
of die laatst voorbij is, b. v. iemand zegt op eeiien
zondag : " Ik heb den anderen zondag naar stad
geweest " dat beteekent " den voorgaarden zo» dag. " Zegt hij op eenen woensdag : " Ik hel)
Zen anderen zondag naar stad- geweest " dat beteekent " den voorlaatsten zondag ".
-- Zoo zeide men ook in 't fr. ccoiii°eh-ier voor
aLantltiel.

— 'S an clere-n daa js, dat oul. ook 1. pp r cl i e,
fr la veille, bediedde, beteekent thans enkel
den volgenden dag, fr. le lendemaiv, 1. postii cl a;e.
— Ik en een ander, ik zoowel als veel anderen, bijkans iedereen. Gij hebt schoon pogen,
ik en een ander zullen nooit uw gedacht aan veerden. Hij zocht mij en een ander te bedriegen. Gij en een ander zijt er de schuld van. De
verantwoordelijkheid valt op u en een ander.

— Ozer crndei zere, over andecea slag, ovej. ceizctE^e
weel, enz. Wordt gezeid van iets dat herhaalde
gedaan wordt niet telkens eene tusschenpoo--lijk
zing van eene uur, van eenen dag, van eene week,
enz. Hij moet over ander ure van die medicijn
nemen (d. i. alle twee uren, fr. de cleua en d e e s
heures, b. v. ten eenen, ten drie'n, ten vijven, ten
zevenen, enz.) . Ik ga hem over anderen dag
bezoeken (fr. de jour a autre, b. v. den maandag, den woensdag, den vrijdag, den zondag, den'
dijsendag, enz.). Hij rijdt over andere week naar
de stad (dat is, de eerste week, de derde, de
vijfde, enz.). Sedert eene week regent het over
anderen dag. " Hy latiteerde ten logyste zynder
nichte, nemende niet min teleken over andere
nacht zyn vertreck ten huyze van heerlieden
ghekuwede dochtere. " (N. Despars.) — De Hol
zeggen 0íi-2 dent anderen dag, of Om de-landers
wee dagen.
-

zien.
ANDEREIT, o. Zie AANDEREIT.

ANDERHALF (wvl . ONDERHALF) , fr. na et demi-.
Zie ON DERHALF.
ANDERS, bijes. Op eene andere wijs:
-- Eens of ccmcici•s, op eene wijs van de twee,
ja of neen, fr. de deur eiza iiiu es l'uise. Ge moet op
dien brief antwoorden dat gij den voorstel aan veerdt of niet, eens of anders. Na de dood is het
eeuwig gelukkig of eeuwig ongelukkig te zijn:
liet is eens of anders. Welaan, neem een besluit,
eens of anders. Het mag eens of anders gebeuren,
ik laat er mij niet aan gelegen.
— Vain anders, fr. car csutre- inent. Zie VAN, voegw.
ANDERSCH, adj. Dit woord zegt veel meer dan
Ander, in dezen zin dat het gepaard gaat met het
gedacht van merkelijke overtreffing in 't goed of
in 't kwaad. Hij is een andersche (veel bekwamer)
werkman als gij. Dat zijn hier andersche (veel
betere) appelen dan de uwe. Hij kan andersch
(veel Zetei) schrijven als zijn broeder. Gij hebt
een schoon huis, maar het zijne is nog een andersch (veel schooner). Dat is nog een andersche
(slineaeï, erger) dief als de voorgaande. Dit ongeweerte is wel schuw, maar ik heb er andersche
geweten. Gij bewondert deze bloemen, maar ik
zal er u nog andersche (schooner, wonderlijker)
toogen. Gij beroemt u over uw peerd, maar ik
heb er een andersch.
-- Dit woord wordt altijd uitgesproken met
eene zekere emphasis, en daarom is heet niet gebruikelijk in koele en drooge uitdrukkingen. Dus
zegt men nooit : die kerk is andersch als deze; die

boommie is wel lang, maar deze is twee voet andersch;
1? ij is kloek en sterk, maar zijn broeder is nog veel
andei•sciz; enz.

ANDERST, adj Ander, fr. autre. Ik weet van
geen anderste. Deze appels zijn gavig, maar die
anderste niet.
ANDERSWEIR, ANDERZWEIR, m. Twee persoonen wier respectieve grootvaders of grootmoeders
broeders of zusters zijn, noemt men Andersweirs.
Hij is mijn andersweir. Zij zijn andersweirs. De
andersweirs zijn de kinderen van rechtsweirs.
" Soo dat, al hadden twee bastaerde- broeders,
,tien beede Bijden ghetrauwde kinderen, recht.

ANDE

ANEP

sweers staende van eleanderen, ende dat eenigh
vande selve recht-sweers overléde, d'ander en
soude van dien overleden niet deelen, midis dat
de bastaerdye noch niet uyt en is, maer eerst
expireert in den vollen ende ghelijcken tweeden
graet van ander-sweer." (Deelboeck vanden Lande
vanden Vryen.) " Deerste zijn broeders ende
susters, die .ij. zijn de kinders van dien, doemen
int vlaemsce heet rechtsweers, die .iij. zijn de
kinders die van rechtsweers coemt ghenaemt
andersweers, die .iiij. zijn de kinders die van andersweers comen, genaemt derdesweers. " (Th. Van
Herentals.)
— Dit woord, van dagelijksch gebruik onder
het volk, schrijft –zweir als samentrekking van
zweger, zwager.
ANDERWAT, m., mv. anderwatten, klemt. op an.
Kort stokje, puntig aan beide einden, waar men
op slaat met eenen stok om het te doen opwippen
in de lucht; anders ook Kalle, Agijs, en bij Kramers Pinker geheeten, fr. batonnet, bele, bicarolle,
bigarelle, bistoquet, pie. Anderwat spelen (kalle
slaan). Den anderwat vangen. Snekker dien anderwat iets af, hij is te groot.
- ANDERWATTEN, anderwatte, heb geanule-rwat,
o. W. Anderwat spelen. De kinderen zijn bezig
met anderwatten.
ANDJOEN, m . Zie AJOEN.
* ANDSCHIER, o. Zie HAAMSCIIIER.

ANDUIVIE, (wvl. ANDIJVIE, zie UI) . Hetzelfde
als Andijvie (zie onder FRIJTEN) , fr. endive.
- ANDUIVIEIIUT, ANDIJVIEHUT,111 . Andijviestruik.
Eenen andijviehut opbinden (met biezen samenbinden op dat de bladeren geel worden). Groote
andijviehutten. — Zie HUT.

ANEBILD, ANEBILK, ANEBULK, ANEBILKT, in.
Aanbild, aanbeeld, fr. enclume.
ANIQBROEK, HANEBROEK (wvl. -F?ROUK, zie on),
m. en V. Onderbroek, fr. calecon. Eenen anebroek
dragen. Een katoenen anebroeksken.
ANEKAPANE, ANEKAIVIPAAN, v. Eene plant die
anders Alant heet, inula heleniuin L., fr. énule
campane, aunée, eng. elecantpane. .
— Electuarie of konfijt gemaakt van den geur-igen en bitteren wortel dezer plant.
Ik raed hem het te nemen aen
Of 't suyker waer en aencampaen.

(Vaelande.)
- Kil. in Append. Enule campane, heleniu-im,
vulgo enula campana.
ANEMONING, m., klemt. op mo. Eene bloem,
fr. anérnone.

-- Vgl. Avermoning.

ANEPIAN2, bijw. Zachtjes, stillekens, fr tout
doucement, piano. Hij verbetert anepiane. Die
Vrucht is best, als zij anepiane mag rijpen.
— Ook Piane-piane.
ANGEL, in., mv. angels. Bij landb. Soort van
ijzeren krauwel gelijkende aan eenen mesthaak
met drie lange tanden, en daarom ook Drietand
genaamd. Eerdappels of karotten of schurseneelen uit den grond kappen met den angel. Neem
den angel en den pander en de pijpegalle, en ga
naar 't land om wertels (karotten).
ANGELET, ANGLET, o., env. cc^iqelelie i, klemt.
op let. Bij tincm. Half rechthoekig einde van eene
plank of lijst, verstek, fr. o n y lel.
ANGELETZWEE, v., cnv. - zwee'nn-. Eene zwei
dienende om eenen hoek af te schrijven van 45
graden of de helft van den rechthoek; anders ook
Noesche haak, fr. éq-zaei'i»e cc oa filet. Het is met de
angeletzwee dat men de hoeken van een vierkantte raam of lijstwerk in juist verband en
samenvoeging brengt.
ANIJSSTOK (wvl . ANIIS-, zie IJ), m., vklw. - stoleje, -stoleske(iz. Kluppeltje kalissedrup met anijs

gekruid, anders ook Kalem, Pijpjekato, Spekske
en Tabletijn genaamd.
ANJOEN, m. Zie AJOEN.
ANKAARDE, bijw . Zie AKERRE.
ANKE. Wordt in 't Poperingsche gehoord voor
Als ik. Anke deure ging (als ik wegging).
— Vgl. danke = dat ik, la'nlce = laat ik-, joke

=-_

ja 'ik.
ANKE, v. Schinkel. Zie RANKE.
ANKEREN o. w. Haken. Zie HAN KEREN .
ANKERGAT, o. Gat in den muur waar de anker
,

door ligt. Dit gat is dikwijls veel wijder dan de
anker dik is, zoodat er de vogels in kruipen en
nestelen. Er woont eene spreeuw in dat ankergat. Kijken lijk een uil iii een ankergat (zie i iL).

ANKOVE, v., klemt. op ko. Alkoof, fr. alcove.
Een bedde in eene ankove. Eene gordijn sloot
de ankove.
ANMAT, m. en o. Zie ADZ AT.
ANNEKS, ANNEX, adj., klemt . op ricks. Hetzelfde
als 1. annexus, fr. annexe. " Schuren ende stallen
staende annex de zelve huysen ofte an de strate. "
(Ordonnantien der stede van Eecloo.)
— Onderhevig, verslaafd, gehecht, fr. sujet.
Hij is stijf annekse aan den drank.
ANSANNE, ANSANS, bijw. Zie ALS ANNE.
ANSCHIER, o. Zie IIAA MSCHIEn.
ANSKE(N, o. Eigennaam zoo Van eenen jongen
(Angelus), als van eene dochter (Angela).
ANSTREBANTIE, V. Zie STR_1BAN TIE.

ANTE

) .t

ANTENA, o., klemtoon op am. Bij zeevisschers.
Eene geule beoosten het Negenvaam, en bezuiden Toria. De hinderbank van Antena. De zeebank van Antena. De geule van Antena.
ANTENTRUL, m., zonder mv., klemt. op an. Gekookte zoetemelk met suiker en kaneel, anders
ook Kabane genoemd. Bij vele burgers drinkt
men thee in de week, en antentrul des zondags.
Antentrul koken, maken.
— Vgl. Musschendrul.
ANTIEREN, antie7•de, geantierd, b. w., klemt. op

tie. Hetzelfde als Nantieren, fr. nantir, met weglating van de n (zie N).
— Verwaarborgen, met eene som geld of iets
anders van weerde tot onderpand te geven. Hij
heeft dat ambt maar bekomen op voorwaarde
dat hij het antierde.
— Eene som geld tot onderpand geven, fr.

cléposer, donner pour garantie, donner en na-ntisseinent. Die ambtenaar moet aan den Staat 5000 fr.
antieren om te kunnen trouwen.
— Ook absoluut. Het is niet genoeg van borge
te stellen, ge moet antieren.
ANTILIË, v., mv. antiliën, klemt. op ti. Het
dwarshout in eene vensterkasijne, dwarsarm, fr.
ti-averse d'une croisee. De antilie en de midden
-stander
maken het kruishout uit.
— Ook de Bovendorpel van eene deur, fr. lie teau. Van aan de zulle tot aan de antilië.
ANTOORDEN, antoordde, geantoord, b. w., scherpe oo. Zoo luidt in Fr.-Vl. wat elders Antworden

spreekt.

APEE
L. de Huvettere spelt lioppeelken : "Een gounen croone omsteken met welrieckende hoppeel hens ".
APEELBLOEM (wvl. - BLOMME, zie 0E), v. Kapeelbloem, truisjonker, dianthus barbatus L., fr. bou,-

oet pai fait.
APEGARENS, o. mv. fig. Moeielijkheden, verlegenheid, netelige toestand, fr. embar'rras, cl if cul•tés. In de apegarens geraken. Hij is daar mede
in de apegarens. Iemand in de apegarens jagen.
APEKALLE, m., mv. apekallen, klemtoon op de
eerste greep. Bij zeevisschers. Soort van haai,
fr. leiche, 1. sci-rn mus glacialis. " Les pecheurs qui
vont an Nord en prennent quelquefois; it est
estimé pour son foie qui est enorme et qui fournit beaucoup d'huile. On cloue un morceau de la
queue . sur le baril qui renferme un foie d'aepekcalle ". (Van Beneden, zien. Pail. 1865-66, docum ., bl. 602.)
APEKUK, m., mv. ccpekit s. Kleen verneuteld
mensch, fr. bancroehe. Een leelijke, een belachelijke apekuk. Een apekuk van een ventje.
* APENING, m . Zie HAPENING.
APERIG, APERACHTIG, adj. Happig, gretig, begerig, fr. avide. Aperig zijn naar iets, of achter
iets. De kinders zijn aperachtig naar appels en
ander fruit. Aperig zijn naar hooge.bedieningen.
Hij is aperig achter het geld (hij is vol drift en
ijver om geld te winnen).
— De eerste greep is lang, en het woord heeft
veel gelijkenis met het fr. dp•e, dat juist in denzelfden zin gebezigd wordt : être tapre la chasse,

fr. réponse.

an jeu, au gain, èc l'a-a•gemt, a la curee. Indien

ANTWORDEN, a^ttwordde, geantword, b. w. Hetzelfde als Antwoorden, Fr.-Vl. Antoorden, fr. -re-

men het liever thuis wees bij Happig, dan
schreef men beter Haperig; doch het ww. happen
is tonzent niet gekend.
APETREK, m. Apenkuur, aperij, fr. singerie,
boi onnerie. Die apetrek deed veel lachen. Een
vent die veel apetrekken over hem heeft.

- ANTOORDE, v.,

pondre.
- ANTWORDE, v.

(niet o.), fr. reponse.

APAZEMENT, o. Afdoende uitleg, fr explication
satisfaisante. Ik ga u daarover apazement geven,

zooveel het u lust. Ik kreeg geen apazement
genoeg.
— Eig. het fr. apaisermemt. Vgl. Azement.
APEEL, m., vklw. apeeltje, apeelke(n, klemt.
op peel, scherpe ee. Bloemtuil, fr. bouquet d p,
fleurs; ook Kapeel; zie ald. Een apeel bloemen.
C. Vrancx, na de deugden van Maria voorgesteld te hebben onder de zinnebeelden van eene
violette, lelie, rooze, kersauwe, akeleie, majoleine,
lavendel, rozemarin, enz., zegt
Dit oppeell;cn M aria van uwe deuchdee,
Offere ick u met xv. ave t' uwer vreuchden.
Hij schrijft het w. ook h oepeelk,en, iwopeel/eenn
els. Icoe/peelkPe.

(Loc.

e. ilei. ie b1. 312, 341, 347).
,

APPARENT, in., APPARENTE, v., stemrust op

rent. Een woord dat men in eenige streken gebruikt voor Minnaar, minnares, fr. amantt(e, fiancé(e, f2ctnr(e. Zij kwam daar met haren apparent.
Hij en zijne apparente.
APPEL(E, in. fr pom mme.
-- Een appel tegen dent durst, of een appeltje
tegen dat mnee,'cler nood koeent, geld of iets anders
dat men spaart en bewaart om zich later te klm
behelpen als het nood doet.
-ne

— In eenes zui°en appel bijlen, eenzeen zuilen
appel etcez, iets onaangenaams tegenkomen en
ondergaan.
-- Ecu ( 1 -z• OOI J(iz ei, iets slechter vooi

APPE
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iets beter. Een appelken geven oni, een eitje te
krijgen.
- Voor eenen appel en een ei, voor eiitwat van
niet. Men kan dat nu koopen voor eenen appel
en een ei. Die geld noodig heeft, verkoopt dikwijis kostelijke dingen voor eenen appel en een ei.

- Het appelken smaakt gemeenlijk boornsch, zie
EOOMSCH.

.- Het is dilcwijls beter een appelken gegeven dcoi
geiien, spreekw.
- Met beloften en vorte appels en smijt uien
niemanc geen builen, spreekw.
- Het gaat (of het is) lijk appels eten met een
mesje. Wordt gezeid van iets dat licht en gemak-

kelijk verricht wordt.
- Met geld koopt men appels, schertsende ge-

zeid voor Met geld kan men alles verrichten en
verkrijgen.

- De zaal (de kerk, de school) was zoo vul,
men hadde er appels in gebu'ain. Elleptische uitdrukking voor Het was er zoo warm ten gevolge
van de groote menigte menschen, dat men er
appels zou kunnen braden hebben.

- Noch appels noch peren weten, geenen inhoud van de zaak weten, wegens iets niet genoeg onderricht zijn om een besluit te nemen.
Hij wist noch appels noch peren. Hij heeft op
mijnen brief geantwoord, maar zoo duister dat
ik er noch appels noch peren meê wete.
- Fig. Bolronde knop, groot of kleen, dienende tot handvatsel aan eene deur, venster,

schuifla, wandelstok, enz.
APPELBIE, v., mv. appelbie'n.

Wespe, anders

ook Fruitenier genaamd, fr. guêpe.
APPELBLAUW (wvl. APPELBLOW, zie AU), adj.
Grijsachtig blauw gelijk de bloesem van 't vlas,
fr gris de un. Een appelblauw kleedje. Appelblauw kleur is zeer lief en zacht.
- Men zegt ook Appelbloei. In de woordenboeken vindt men Appelbloesem vertaald 1 0 door
fr. rouge-pule; en 2 0 ook door fr. gu'is de liii.
APPELBLAUW-ZEEGROEN (wvl. APPELBLOW-, zie
AU), adj.

Wordt mest gezeid van eenige kleeder stoffen, en vooral van zekere soort van zijde,
wier kleur blauwachtig groen of groenachtig
blauw is, fr. céladon. Een kleed van zijde appelblauw-zeegroen.
- Dikwijls wordt het schertsende gebezigd
om een onbestemd of vreemd kleur aan te duiden. Een kleed appeiblauw -zeegroen, met fyliamorte striepen. Wat kleur had haar kleed ?
Appelblauw -zecgroen (d. i. een onbepaald kleur
dat ik niet weet te noemen).

APPE
m. Appeibloesem.
- adj. Appelbloesemkleurig, fr. rouge-pale.
Ook Grjsachtig blauw, fr. guis de ha. Zie APPELAPPELBLOEI,

BLAUW.

APPELBOOR, 0., mv. -booren. Bij tirnm., enz.
Een boor, anders ook Centerboor, en bij Kramers
Cirkelboor genaamd, fr. coupe-cercle. Het appelboor heeft in 't midden eenen pint tusschen een
scherp lemmertje (dat den omtrek van eene
ronde afschrijft en uitsnijdt) en een noesch beiteltje (dat in 't ronddraaien, liet hout uitschaaft
binnên dien afgeschreven omtrek).
APPELBRUIN (wvl. -BItUtTN, zie us), adj. Bruin
met eene grijze tint doormengd, gelijk b. v. eene
gewevene stoffe waarvan de ketting bruin, en de
inslag halfbruin halfwit is. Een appeibruin

kleed.
APPELPLAUWTE (wvl. -FLOWTE, zie Au), V. Eene
lichte voorbijgaande flauwte, waarbij - zoo men
zegt - water over 't herte draait, zoodat men
bleek wordt en onpasselijk is, maar zonder in
volle onmacht of bezwijming te vallen. Geef mij
iets te eten : ik krijg eene appeiflauwte. Zijne
kwalijkte is al gedaan, 't en was maar eene

appclflauwte.
- Misschien is dit w. hieruit geboren dat er
personen zijn die aan eene sterke appelreuk niet
kunnen weêrstaan, zoodat zij seffens moeten een
stuk appel eten of zij bedijgen kwalijk en vallen
van hen zclven. " Op eenen dag zag Pilatus uit,
door eene venster van zijnen paleize, in eenen
boomgaard, ende hij hadde zoo grooten lust van
den appelen, dat hij bijna amachtig was.... ende
hij zeide : ik heb zoo grooten lust tot deze appe
len, ende, en hebbe ik er niet, zoo zal ik sterven."
( Uit eene legende in eenen Passionaal van 1505.)
" Alle appelen zijn goed dengenen die haast in
onmacht vallen ofte flauw van herten zijn.
(Dodoens kruidb. bi. 1238.) Zie It. d H. v, bi 99.
APPELJAAR (vi. —JAER, zie AE), o. Een jaar dat
rijk en vruchtbaar is in appels. Men heeft sedert
lang zoo geen appeljaar gehad gelijk van de jare.
APPELKNAP, m., APPELTJEKNAP, o. Kinderspel
waarbij elk op zijne beurt snot de tanden naar
eenen appel hapt die in 't water ligt of aan eenen
draad hangt. Appeltjeknap spelen.
APPELKWINTE, v., klemt. op kwut. Koiokwint,
fr. colop'iuute.

- Men schrijft ook Kwiritappel. Vgi. appelsiju
en sijuuappel. Bij onze vorige schrijvers vindt
men ook Apoliquinte. " Den cpolitjuiuite komt
nyt de heete landen en wort hier met menighte
van Itaiien gebracht. " (Jac, Desmet.

APPS
APPELLAAR (wvl.
Appelboom.

APPELLARE, APPELLERE), 111.

APPEL1VIUNK, APPELPONK, m. Verborgen hoekje of plaatsje waarin men appels te murwen
legt. Ik vond zijnen appelponk in den hooischelf.
APPELPAP, m. Wartaal, mengelmoes, redenee ring of verhaal vol van dingen die niet aaneen
hangen noch bij malkaar voegen. Die spreker
heeft daar eenen applepap gemaakt ! Zijne antwoord op olien artikel van het dagblad was een
rechte appelepap.
APPELILOES, o. Kadul met appels, fijngestampte
patatgin met appels er in.
APPELPOTE, v., mv. ppotenz. Appelboom, fr.
poetmi-er.
APPELSCHIP, APPELSCHEEP, o. In de gemeen
dit woord veel gebruikt voor-zamevrkings
Hagelvlaag, buiige wolk waaruit het hagelt. Er
vaart een appelschip in de lucht. Ik haastte mij
naar huis als ik dat appelschip zag komen.
APPELVINK (wvl. -vii iu , zie IND), m. In veel
streken de naam van de Slagvink, fringilla
ecelebs, fr. piyésofl coot viz n.
— Te Brugge is het een vogel nog zoo groot
als eene slagvink, zonder zang, net een korten
dikken snavel, coccothi a asles volgt ris, fr. gros -be o
commas. Kramers ook vertaalt gros -beo corn v ?t
door Appelvink, kernvink. Deze appelvinken
kraken krieksteenen en eten er de kernen van op.
APPETIJT (wvl. APPETIIT, zie IJ), m., zonder
mv. Eetlust, fr. ccphétit. Geenen appetijt hebben.
Goeden appetijt hebben. Met appetijt eten. De
appetijt begint weder te komen. " Al dat den
mensche eenigen ap)pprti jt ende lust pleeght aen
te brenghen, dat weygherde sy t'eten, als zijn
bock, peper, cancel ende andere specerijen die
den ctpppeti jt vermaken. " (L. de Huvettere.)
Rueck, smaek, appetijt, in drieeken en eten
Es al versleten.
(A. Biins.)
-- Lust, in 't alg. " Uut een ongeschikte cappppetyt
ende gheneghentheyt tot wrake. " (I. de Damhoudere.) " Hi vink in hem selven smakelic ccppeíi, jí tot God en in God. " (H. Herp.)
Zij mach slapen en waken na haren appetijt
Zonder ijemandts verwijt.
(A. Biins.
APRIL, m. De naam van de vierde maand de s
jaars, fr. cav i i 1.
— De klemtoon verloopt : in de eene streek
valt hij op de eerste greep; elders valt hij op
de tweede. " April, en niet gelyk de Boere-gref=
fiers Ac- pril. " (Vaelande.)
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APRI
APRIL, m. Bij landb. Een afhellende voord of
dam om van eene hoogte af te rijden in den
akker. Langs eene vaart of kanaal ligt er gemeenlijk een hooge dijk of berm; als het gebeurt
dat die dijk de weg is langs waar de landbouwer
naar de akkerlanden met wagens of karren rij
moet, maakt hij eenen breeden dam die hem-den
toelaat van den dijk af te rijden in den akker:
zulk een dam heet een April. Eenen april maken.
De aprillen zijn breeder naar den kant van den
akker, en smaller naar den kant van den dijk.
Hij reed met den wagen nevens den april, en
viel in den gracht. De aprillen dienen tot mennegaten in den oegst. " Conditien waaroppe besteidt wordt ...... mitsgaders het maecken van
twee c(1)rillec thenden vandezelve vaert, jeghens
de ghendtsche lieve, omme te ryden met waghen
ende peerden over een brugghe die gheleyt zal
werden over de vóorseide vaert ...... voorts ook
het maecken ten noorthende op. de westzyde
vandezelve vaert ...... een op en afgaenden april
omme de schepen te moghen lossen ende laden."
(Oorkonde van 2 juni 1649 te Middelburg in
Vlaanderen.) " Item angaénde de aprillen die
ghemaect moeten worden omme te ryden over
de brugghe ...... moeten elek lanck wezen thien
roeden, hooghe boven de crune vanden barm
van de ghendtsche lieve zeven voeten, wel ver
oppersant van deckplanc--staend,jgh
ken van voorseide brugghe, boven breet blyvens

thien voeten. " (Id.) " Ende voorts angaende het
maecken van eenen opgaemzde en ctfgaenzdeu april
aasde vaert die dienen zal tot het laden ende los
schepen, dezelve te maecken op de-senvad
hoochde van den barm van de voorseide vaert,
boven lanck op een ghelycke hoochde tot vier
roeden, ènde breet niet de crune van den barm
achtentwyntich voeten, en de aprillen, boven wyt
acht voeten afdaelende naer den heesch van den
wereke ...... dosserende ter landtzyde van yder
voet onder halfven voet, al wel en behoorlyck
recht onder de lynie. " (Id.)
— Dit w., veel gebruikt b. v. langs de vaart
van Brugge naar Damme, voert den klemtoon
op de tweede greep. Vgl. fr. cypareii (t. d'archit.)

APSJAAR, m. Zie iIAPSAARD.
ARACHTIG, adj. Hetzelfde als Arrig, ruw.
— Afl. Arachtigheid.

ARANJE, ARAANJE, v. Kil. Aranie-appel. Hetzelfde als Oranje, fr. orange. Aranjen koopen.
Een araan je doorsnijden. " Een groot hof vol
arccn jea, citroen ende andere boomera. " (P. Devynck.)

ARAN
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Met een appel rondt
Van araingen schoone.
(Cl. Declerck.)

-- Samenst. Aranjeappel, Aranjeboom, Aranjekleur, enz. " Groote Aranje- booreen die hunne
steyle kruyn uyt- steken. " (P. Devynck.)
ARANJEBROOD, o. Oranjebrood, platte ronde
zoetekoek met stukjes aranjeschillen erin gebakken, fr, pain d'épice a pelures cl'orange confiles.
Zijn het stukjes meloenschillen in plaats van
aranjeschillen, dan heet de koek Sukadebrood.
ARBEID (WVl. AARBEID Of AERBEID, zie AE), m.
Grooten aarbeid doen. In den aarbeid (barensnood) komen. " Dat de valsche goederen niet
min aerbeyts ende hooft -sweer en moeten tosten. "

(J. G. Steeghius.) " Allen swaeren aerbe yl. " (F.
de Smidt.) " Van alle moeyte ende aerbe yt rusten. " (C. van Dordrecht.)
ARBEIDELIJK (wvl. AARBEIELIK) , adj. en bijw .

Moeielijk, met veel moeite en arbeid, fr. laboriieu,^e,
pénible(ment. Aarbeielijk zijnen kost winnen.
Grachten delven is een arbeielijk werk. " Wilt
gedencken hoe arbeidel'ic gi mi gesocht hebt.
(Van Hasselt op Kil.)
ARBEIDEN (wvl . AARBEIEN), b. en O. w. " 't Veld
aerbeyden ende ploeghen. ". (J. de Harduyn.)
ARBEIDER (wvl . AERBEIER) , in. Werkman, fr.

ouvrier.
Sjouwer, fr. poste faix.

— Koeiboer, een geringe landbouwer die eenige
koeien, maar geene peerden heeft, fr. petit ferini-er.
ARBEIDERSPLAATS (wvl . AARBEIERSPLATSE) , V.
Koeiplekke, kleen hofstedeken waar men eenige
koeien houdt, maar geen peerden.
ARDENTELIJK, adj. en bijw., klemt. op den
Hetzelfde bij 't volk als Ordentelijk in de Woordenb.
-- Wegens a = o, zie onder A.
ARDUINZAAG (wvl . ORDUUNZAGE, zie UI), v . Korte
steenzaag bestaande uit een lemmer met twee o
drie kertels, en eene houten handhave.
ARE, v. Zie AAR.
AREN, m., mv. arens. Bij zeevisschers. Een
vaste visch die veel gevangen wordt, fr. vi-vè, 1.
trachinus viva. Hij heeft veel stekels die, als zij
kwetsen, de hand in eens driedubbel dik doen
zwellen, zeggen de visschers.
— Prof. Van Beneden spelt Arm. Ann. Parlem.
.

1865-66, docum. bl. 602.
— In de woordenb. staat Arenvisch, fr. at he'
ARGUATIE, ARGUWACIE, v. Gekijf, twist. " Onthoud u van gekijf en arguatie. " (** )
ARGUEEREN, ctrcjuuëerde, heb gearg i ëe -i°cl, o. w.

ARHA
Van 1. arg uo, fr. arguer, d. i. redeneeren; twisten,
kijven, harrewarren, fr. disputer. Over of op iets
argueeren. Tegen of met iemand argueeren.
" Die zeven daghen lanck Leghen Carolstadt
gheargueert hadde. " (J. Vande Velde.) " Eenen
Schotschen dientier des Calvinische Godts-voort
quam te a-1• j uerem met eenen Engelschen dienaer
des selve woordts. " (R. Versteganus.) Kijven
en argueeren. Wat staat hij daar te argueeren?
— Het volk zegt Arguwéren, Aggerwéren,
Arrewéren, Erguwéren en Eggreweren, klemt.
op zachtl. é.
— Afl. Argueerder.
ARHAMER, HARHAMER, m. IJzeren hamer,
anders ook Boothamer genaamd, waarmede men
eene pikke of zeisen op de arre scherp klopt.
ARIAUW (wvl . ARIow, zie Au), m. zonder mv.,
klemt. op auw. Zoo heet en is het geroep van de
koeherders in de weiden. , Hoor den koewachter
ariauw roepen. Geheele dagen ariauw zingen. Het
klinkt overal van den ariauw.
ARIAUWEN, cu lauwde, heb geariauwd, o. w.
Ariauw roepen.
ARI", v. Zie HARRIE.
ARIEN, aride, heb gecoul, o. w., klemt. op cc.
Neerstig bezig zijn, neerstig eten, van ossen of
koeien die in de weide of in de klaver grazen.
De koeien ariën in de klaver. In het gras ariën.
Laat het vee ariën tot dat het avond wordt.
-- Ook gebruikt in den zin van Ariauwen.
Hoor hoe de koeiers ariën van verre naar mal
-kander.
ARINK, m. Soort van onkruid . Zie HARINK.
ARKE, v. Praalboog, fr. are de triomp1ze. Eene
groote arke oprichten aan den ingang van het
dorp om eene geestelijke of wereld]ijke overheid te ontvangen. Er stonden verscheidene
arken van afstand tot afstand .
Om door het midden van hun prachtige.Arck te ryden.
(Beschryv. van de Vreugdeteeck.)

ARLAN, HERLAN S m. Smaadnaam van iemand
die traag en langzaam te werke gaat, lamlende,
fr. lendore. Het is een rechte Arlan, men kan niets
van hem gedaan krijgen. Ge zijt- lijk een arlan.
A sa, arlan, spoed u wat.
— Dit woord klinkt in de uitspraak gelijk
men in fr. erlam zou uitspreken, met den klemtoon op an en de neusklankte n : waarom ik
denk dat het wel van vreemden oorsprong is.
Althans zeiden de Franschen ccveelcen voor Lompaard, dwazerik. " Le mot averlan s'entend proprement de certains paysans wallons qu'en Lor
Haverlings " zegt Bescherelle.-raineopl
ARM, m. Een zeevisch Zie AREN .
.

ARM

ARME
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ARM (wvl. AARM, AREA, AERME, Zie AE), M., fr.
bras. Zijne arems laten hangen.
— Zijne aarms staan te verre op zijnen rug,
zegt men van een luiaard.
— In iemands rechteres C(C1Tin vallen of liggen,
zijne gunst bekomen of genieten, zijn beste
vriend worden of zijn.

paté

ARM (wvl. AARM Of AERM, zie AE), adj. Behoeftig, fr. pauvre. Zoo aarm of Job. Een aarme zak,
fr. un pauvre diable. •` Wat waert ghy aennen
mensch. " (G. De Dons.) " Al leven wy een aermn
leven. " (C. van Dordrecht.) " Om stelen ofte om
roeven, daertoe vaeren (uaeren2, waren) zy alle
vroege soldaten, maer om jegens de vyaendt,
vaerendt (waren 't) aerme scaepen. " (G. Weydts.)

ARMENSIER, ARMENTIER, ook EIRMENSIER en
EGGERMANSIER, m., klemt op ier. Zwartekunstenaar, tooveraar. fr. n ecro imancien, m a chi c i e n.
— Goochelaar, fr. prestidigitateur, esca7noteur.
— Behendig en vernuftig mensch die met alles
nog weg weet als de anderen 't reeds opgeven.
Het gebouw moest invallen, maar 't was daar
een eggermansier van een timmerman die mid del vond van het staande te houden.
— Vandaar het o. w. Armensieren, Eggermansieren, d. i. tooveren; goochelen; met een

Ons lieve Vrouwtje die daar staat,
Gi ziit goed en ik ziin kwaad :
Wilt gi mien aarme ziele gedinken,
Ik zal u een Ave Maria schinken.
(Volksrijmpje.)

— Aarme Jantjens, kluivers, fr. garnissaires.
— Aarme Klaren, zekere kloosternonnen, fr. les
pauvres Claires. — Eene hofbloem, anders ook

Moedernaakte, fr. colchique d'autom me.
ARMEEL, o., mv. arraeelen. Bij wagenm., laudb.,
enz. Ieder van de twee armen of beenen van
den voortrein eens wagens, waartusschen het
dikke achtereinde van den dijsel vastligt bij
middel van de arrn.eelspil. De Armeelen heeten
ook Oenen, fr armons, érérraonts.
- Men zegt ook Ermeel, en Reineel.
ARMEELSPIL(LE, ERMEELSPIL(LE, REMEELSPIL(LE, v., mv. spillen. De ijzeren spil die horizontaal dwars door de armeelen zit en door het
achtereinde van den dijsel die er tusschen ligt;
anders ook Oenebout, fr. atteloire. De armeelspille vestigt den ' dijsel aan de oenen.
ARMEIE, v.., klemt. op ei. Leger, fr. arritée. De
oude gedienden van Napoleon I spreken van de
armeien waarin zij gediend hebben. " Keerende
al zo weder, met alle zyne arineye, van daer by
-

ghecommen was. " (N. Despars.)
— Bende, hoop, fr troupe, bande. De zwaluwen vertrekken in armeier. Hij met geheel
zijne armeie (met al zijn volk). De armeie kwam
in.
— Waneer een fr. w., eindigende op of ée,
in 't vl. overkomt, verandert die uitgang in ei of
eie, en behoudt den klemtoon, b. v. abbé — abbei
(te Wervick, enz.), arinee — armeie, chasse-maréF
-- kasmarei, chieorée— chicorei (en geenszins chicorij), contree— kontrei (bij Kram.), coi—vée —kar weie, galée--galeie, gelee -- gelei, lier•ée --- livrei.

e.

pasteie, valfee — valleie, visée -- vizeie,
volée — voleie.
Nogtans ea, é — kaffij, kaf e; chaussee — kalsij,
kalsie.
ARMEN (wvl. AARMEN Of AERMEN, zie AE),
arende, heb gearrncd, o. w. De armen zwieren in
't gaan. Gaan al aarmen. Hij armde geweldig.
—

,

verbazend vernuft iets verrichten.
ARMOEDE (wvl. AARMOEDE of AERMOE, zie AE),
V. Behoeftigheid, fr. _pauvrete. De zwarte aarmoede (de akelige, de droevige armoede). In de
zwarte aarmoe zitten.
— Het is een armhoedje. Wordt gezeid van
iets dat armoedig, gering, kaal is. Het stuk
verzen, dat hij bij die plechtigheid zal lezen, is
maar een aarmoedje. Die akkervrucht moet regen krijgen, of het zal een aarmoedje zijn. Een
smerig aarmoedje, fr. une piètre affaire.

ARMTIERIG (wvl. AARMTIERIG, AARMENTIERIG),
adj. Armoedig, ellendig. Een armtierig mensch.
De akkervruchten stonden armtierig. Die kerk
ziet er armtierig uit. Een armtierig kasteel.
" Siet nu eens . hoe slecht, hoe onvolmaektelyk,
hoe aermen,tierig tot hier toe alle dichters ee met
é hebben doen rymen. " (Vaelande.) " Zie daer
is veertig francs, en koopt u nieuwe kleerera,
want 'k en zie niet geerne dat my ne pachters
zoo a imentieuig er uyt komen. " (C. Duvillers.)
— Vgl. Goedertierig (goedertieren), Zieker tierig (ziekertieren).
ARMVUL (wvl. AREMvuL, zie AIM, m.), mv.
aanvullen, armvuls (en niet arisen -vul). Zooveel als men in beide armen omvatten kan, fr.
brassée. Een armvul hout. Drie armvullen hooi.
Hij kocht daar boeken bij geheele armvullen.
— Het volk zegt Aarvul, mv. aarvullen, aai'rids, vklw. ca cc-i eu dele, klemt. op aar. Zie AssIltIIL ATIE.

ARNAAL, ERNAAL, ORNAAL, m., klemt. op haal.
Pisflesch, fr urinal, voor bedlegerige zieken. Een
ar°naal van glas, van blik, van gleiswerk, enz.
-- Bij oude vl. schrijvers

of yne

voor fr, e t•i ne.

ARRE59
ARRE, HARRE, v. Kleen aanbeeldje, ook Kruine
geheeten, waarop men de pikke en de zeisen met
den arhamer dun en scherp klopt, fr. enclurnelle.
- Dit w., even als arrert en arharner, hoort
men in 't Brugsche Vrije en in het Thieltsche.
Ook in Brab., volgens Alg. '71. Idiot., gebruikt
men arren, arharner, doch argetouw voor ons were.
ARREN, arcZe, çjea#cl, b. w. Met den arhamer
scherp kloppen, ook Booten, en Scheldewaarts
Haren. Men art de zeisens zoowel als de pikken.
Eene pikke arren. Overigens wet men de pikke
met eenen strekel van blauwachtig steen, en de
zeisen met eenen houten strekel die met natten
zavel of steenzand bestreken is; als deze wetting niet meer toereikende is om de snede te
geven, dan moet men eens arren.
- Onze uitspraak belet niet van Harren te
schrijven. Zie ii.
ARREWEEREN, o. w. Zie ARGUEEREN.
ARRIE, v. Zie HARRIE.
ARRIG (wvl. ARREG), adj. Arg, kwaad, ruw.
Arrig weder, arrige lucht, arrige wind (guur,
koud en schraal, fr. dpre, rude, aigre). liarriachtig
weder is arrig, maer al arrig weder is niet har
(lastig om bebouwen, hard-riachtg.Alnd
en zwaar, of droog en steenachtig). Arrige kleederstofi'e (hard en ruw). Arrig laken is niet goed.
Een arrige baard (hard en ruw, en moeilijk om
scheren). Arrig vel (ruw en schubachtig). Arrige
aprilwinden. fr. vents roux.
- Afi. Arrigheid.
- Men zegt ook Arachtig.
ARSCHAAL, ASCHAAL, m. en v., klemt. op de
eerste greep. Eene plant met zwarte bezen lijk

de aspergie, fr. morelle noire, solanurn nigrurn L.
De arschale groeit veel tusschen boonen en eerd
appels. " Om de worten te doen vergaen, is goed

ctsschale gevreven. " (G. Simons.)
- Omstreeks Brugge zegt men Arschale, v.
met eene r; overal elders zonder r (zie Rs), doch
overal niet in 'tzelfde geslacht, hier Aschaal, in.,
daar Aschale, V.; in sommige plaatsen zegt men
enkelijk Ale, v. Bij Dodoens heet dit kruid Nachtschade en Nascaye.
ARTEEZE, v., mv. arteezen, zachtl. ee. Langachtige bruine pruim die gemeenlijk gedroogd
wordt; ook Bamispruim.
- Zoo genoemd misschien omdat zij ons uit
Arteezië gekomen is. Vgl. Aschoenje.
- Men zegt ook Alteeze en Ateeze.

ARTISJOK(KE, v. fr. artichaut.
- Een ronde dikke koek wiens bovendeel
gevprmd is in stralen rond eenen appel, om

ARTJ

aldus in 't grove eene artisjok te verbeelden.
'Fe Kortrijk zijn er veel artisjokken op sint Niklaasdag. Ontbijten met twee artisjokken. Artisjokken koopen voor de kinders op sint Niklaas.
AILTJOEN, o. Zie ARTSOEN.
AETSOEN, ARTJOEN, o. zonder mv., klemt. op de
tweede greep. Aard, natuur, soort, ras. Die tarwe
is van een goed artsoen. Een slecht artsoen van
boonen. Die andijvie is van 'tzelfde artsoen als
de mijne.
- Ook van menschen. Dat is een vies artsoen
van volk, van menschen. Hij is van 't artsoen (hij
is van 't ras, hij is van 't bloed, hij heeft denzeifden aard als zijne ouders).
- Kil. Aerdsoen, incloles, natura.
ARTSOENEN, arisoencle, heb geartsoenci, o. w.

Voortzetten, zich voortplanten, fr. so propager,
se transmettre, sprekende van goede of slechte
hoedanigheden. Het is geen wonder dat die jongen een dief is : zijne ouders waren 't ook; dat
artsoent. De krankzinnigheid is iets dat artsoent.
- Men zegt ook Orien (in twee sylben, met
den klemtoon op de tweede).
ARUIKELA (wvl. ARUKELA, zie vi), v. Eene
bloem, anders Reukela; zie aid.
AS, ASSE, in. (niet v.), fr. essieu. Het wiel draait
om den asse. C-c zult wel eenen keer spinnen dat
liet vier in den asse komt. Eenen nieuwen asse
in eene molen steken.
AS, NAS, in. Den as spelen, wordt te Brugge
gezeid van kinderen die overhoop naar elkander
gooien met eenen kaatsbal, zonder eenig orde of
regel te volgen; geheel de kunst bestaat in den
kaatsbal zoo dikwijls te grijpen als men kan, en
er anderen mede te treffen zoo sterk mogelijk.
AS, voegw. dat gelijk staat met als, en in de
spreektaal veel gebezigd wordt. As hij dat zeide.
As ge hem ziet. Doe 't zoo as ik 't u zeg. As de
dood overkomt. Hij is meerder as ik.
- Men zegt ook Ols en Os. Os ge dat zegt. Os
hij komt. Minder os ik.
- Dit as bestond ook in 't oud engeisch. Zie
Delfortrie Analogies bi. 409.
ASCHAAL, m. en V. Zie ARSCIIAAL.
ASCHOENJE, v., mv. asehoenjen, klemt. op
sehoe. Zoete kers, anders ook IParette genaamd,
fr. guigne. Zwarte aschoenjen. Roode of bonte
aschoenjen. Aschoenjen eten. Een paander
aschoenjen.
- Ook Aschoende. - Zie GASKOENIE.
- Samenst. Aschoenjeboom, Aschoenjelare,
fl guignier; Aschoenjekers (wvl. .kierze), fr. guiyne.
ASCHOENSDAG, 111. Hetzelfde als Aschwoensdag.
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— Wegens de weglating van iv, zie W.
ASEM, m., mv. asems. Adem, fr. lialeine. Den
asem halen. Buiten aseme zijn. Zijnen asem
ophouden, fr. retenir son haleine. De lucht in de
zaal is bedorven van de asems.
— Den asem breken, elke uitademing in twee
of drie keeren uitstooten, zoo men somwijlen
doet in het loopen. Als de asem gebroken is,
loopt men gemakkelijk.
— Kil. Aessem.

— Het is in de asschene gevallen, de zaak is
mislukt, het plan is verijdeld. (Wordt eig.
gezeid van den heetekoek die, als men hem
omkeert, van het ijzer afvalt in de asschen.)
ASSCHEN, aschte, heb geascht, o. w. Tot asch
worden, asch geven. Goede steenkolen asschen
weinig (branden geheel op zonder veel asschen
te geven). Hout ascht fijn. Die tabak ascht wit
en schoon (als men hem rookt).

* ASEMADER, ADEMADER, m. Luchtpijp, adempijp, fr. trachee -artèi'e. " Sy heeft dat genut, ende
dat soo liberlij ck dat in gheender maniere de
adem- aderen niet wedersporich en hebben ghe-

zie ui), o. Een kruisje dat de priester, op asschenwoensdag, met gewijde asschen maakt op het
voorhoofd der geloovigen. Om een asschenkruisje
gaan. Het asscheilkruisje maakt ons indachtig
dat wij stof zijn en in stof zullen wederkeeren.
ASSCHE(N)MANDE, v. Soort van groote mande

weest. " (L. de Huvettere.)
— Het w. ader werd voorheen toegepast niet
aleen op de bloedvaten, maar ook op andere
buisvormige deden in het lichaam (Wdb. der
Nederl. Taal). Zoo b. v. IZadereni-, de ingewasiden.
" Ende toen hij (Judas) verhangen was, zoo
borst hij mids in tween, endti alle zijne i9zacleren
vielen uit. " (Passionaal van 1505, in R. d. H.,

v, bl. 99.)
ASEMEN, asemde, heb geasemd, o. w. Ademen,
fr. respirer. Gemakkelijk, lastig asemen. Op eenen
spiegel asemen (met den adem hem bezwalken).
— b. w. Inademen. Men asemt hier eene gezonde lucht.

— Afl. Aseming(e.

ASEIVIGAT, o., mv. - gaten. Ademgat, de, mond
van de luchtpijp, fr. l'orilce cle la [racltée.

— Luchtgat, opening langs waar de lucht in
eenen kelder, in eenen stal, in eenen scheerzolder,
enz. vernieuwd wordt, fr. souupii'ail. De asemgaten van eenen koeistal worden 's winters met
stroo gestopt tegen de koude. — Zie MAZEGAT.
ASKAKS, bijw . Zie AKSKAKS.
ASSAKKER, m . Zie HAARZAKER.
ASSAN, ASSANNE, ASSANS, bijw . Zie ALSANNE.
ASSCHALE, v., 1. solanuin nigrum. Zie ARSCHAAL.

ASSCHEN(E, m. en v. zonder mv. Hetzelfde als
holl. Asch, fr. cendre. Warme, heete asschen;
koude asschene. In den asschene roeren. Assehen
strooien. Onder de asschen. De asschen uit den
heerd scheppen. " Pompei lag begraven onder
den droogen assehen van den vuurberg.
(R. d. H.) -' De helft is asschen. " (F. Vanden
Werve.) " In asschen vergaen. " (Id.) " Met het
blixems-vier en donder- slagen in ccsseheu en in
polver settee. " (A. Poirters.) " Wy die zyn een
hoopken eerde, maer stof ende asschee. " (Ed. De
Dene.)
Menssche ghedynct dat ghy asschene zyt
Ende zult wederomine in asschone verkeeren. (Id.)

ASSCHE(N)KRUISJE (wvl . —KRUUSJE, —KRUUSKE,

die 20 a 25 kilos eerdappels

houdt.

ASSCHENOENSDAG, ASSCHEI WOENSDAG, nl.
Aschdag, fr. mei eredi Iles cendres.
ASSCHE(N)STANDE, v. Stande of hooge kuip
waarin men asschen vergaart.
En toch, ik wet, korts naederhand
'T voornemen viel in d'assche-stand.
(Vaelande.)
ASSCHE(N)VIJSTER (wvl. -Y IISTERE, zie ij), m.
Knecht die al 't vuile van den reep doet, zoo men
zegt : b. v. 't vier blazen en de asschen rekenen.
Anders ook Assche(n)poester, Asschepoetserke(n,
Schoepoetserke(n, Slaafke(n, Vuilschortje geheeten, fr. cendrillon, deen. en zw. askefis.
-- Iemand die gedurig in den hoek van den
heerd zit.
Asschevijster, keukenmol,
Zit bij 't vier en klapt het ol (al).
of : Zit in 't hoekje en ziet het ol (al) .
(Volksrijmpje) .

— Kil. Asch-vijster, cin iflo.
ASSCHOENDE, ASCHOENDE, v. Hetzelfde als
Aschoenje, fr. guigne.
ASSEBAND, m. Bij mulders. Ieder van de ijzeren banden die rond den kop van den molenas
liggen om hem vast gesloten te houden, dat hij
niet openberste.

ASSEBROEK (wvl. –BROUK, zie ou), m. Broek of
ijzeren band die den as van eene kales of ander
licht rijtuig met moervijlen vastklemt an den
v,eêrbroek. — Zie BROEK.
ASSEKOT, o. Zie ORSEKOT.
ASSEL, m. De vang van eenen wagen, fr. frein.
7néca ^a i qv e. Men draait den assel toe als de wagen

langs eene helling nederdaalt. De assel sluit
tegen de achterwielen aan.
-- Indien 't de taalkunde vereischt, niets belet
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in onze uitspraak van dit woord en de volgende
met eene It en ook met eene r te schrijven : arsel,
hassel, harsel. Zie x en ns.
ASSEL, m., mv. assels en asselen, vklw. asseltje,
asselke(n. Elsenvormig blad van sperhout, pijn
anders ook Naalde geheeten, fr.-bomen,z.
aigu ille de_pin, de sapim, enz. De afgevallen assels
in den sperrebosch opravelen. Een zak assels.
Groene, drooge assels. Die sperretakken zijn bestaan met veel assels.
— De bladjes van de vlasherels, en dergelijke,
heet men ook Assels. Als het vlas rijp is, vallen
de assels af. Vlas met kleene asselkens.
— Angel aan het kaf van zekere graangewassen, zoo als baardtarwe, rogge, gerst, enz., en
van eenige grassoorten, zooals onderate, gerspemen, enz., fr. barbe, arele, 1. a.sta. De assels
van eene auwe. Er zijn veel assels aan dien gersstengel. Er vloog een asseltje in zijne oog. Er
steekt een assel in mijne keel.
— Het woord is veel gebruikt. Men zegt ook
Echel (egchel).
— Vgl. 1. aelcu,cla (haarspelde).
ASSELAUWE (wvl. OWE, zie Au), v., mv. auwen,
vklw. –autiwvij e, –auwke(nz. Eene auwe of aar die
assels heeft, fr. el)i aristé. Rogge, gerst, en eenige
tarwesoorten hebben asselauwen.
— Waneer het graan in de auwen groot en
menigvuldig is, dan moet natuurlijk de bolster
uitwaarts wijken, en de assels, die eraan staan,
aldus van elkander gescheiden, worden welhaast
door den wind die de auwen tegeneen slaat,
gebroken en afgeschud : van daar komt het dat
de boeren zeggen : " het zal een goed graanjaar
zijn, want er zijn geene assels aan de auwen. "
Integendeel zijn de auwen loos, of is het graan,
dat er in zit, kleen en vernepen, dan ligt de bolster
saamgedrongen, en de assels blijven bijeenverzameld aan den top van de auwe : van daar wederom
dat de boeren zeggen : " Het zal een mager
graanjaar zijn, want het koorn staat vol asselauwen. "
ASSELEN, asselde, heb geasseld, o. w. Bij wevers.
Den asselstok aandoen. Als de wener asselt, bereiden zich de kinderen van den huize om het
bloed van 't lijnwaadstuk te vangen. Men asselt
om het stuk geheel te kunnen afweven.
— Bij voerlieden, enz. Remmen, den vang
tegen de wielen aansluiten opdat de wagen niet
te snel voortglijde, fr. enrayer. Het is voorzichtig
van te asselen, als men van eene helling afrijdt.
ASSELING, of beter ASSELLING (zie ZING), M.
-

-

–

en o. Hetzelfde als Assel, 2de -art. De assellingen
van 't koorn. Met eenen langen asselling. Een

kleen asselling in de ooge krijgen. Er komen veel
asselingen van dat vlas. Vlas met groote asselingen.

ASSELSTOK, m. Bij wevers. Eene roede
waaraan vijf of zes koorden van afstand tot afstand vastgemaakt zijn; waneer een stuk lijnwaad
zooverre afgeweven is dat de garenboom bloot
komt, en dat de fuse in hare groeve niet meer
blijven kan, dan neemt men den asselstok dien
men in die groeve vestigt, en de uiteinden van
zijne koorden knoopt men, ook van afstand tot
afstand, vast aan de fitse, zoodanig dat die koor=
den als eene verlenging dienen aan de schering,
en den wever toelaten van het stuk lijnwaad
geheel af te weven tot bijkans aan de fitse. Als
men den asselstok aandoet, moet men zorgen
dat de schering overal gelijk gespannen blijve.
ASSELTARWE, ASSELTAARWE, ASSELTERWE, v.
Soort van tarwe wier auwen van assels of angels
voorzien zijn, anders ook Baardtarwe geheeten.
ASSERANT, ook ASTRANT (Alg. Vi. Idiot.), adj.
Onvervaard, koen; stoutmoedig, fr. ferme, m^ztréhicle, lzardi. Een asserante kerel. Asserant te
werke gaan. Asserant antwoorden.. Jongen, ge
moet al asseranter zijn, als gij bij de menschen
zijt.
— Afl. Asserantie. Hij heeft geen asserantie
genoeg. Met asserantie voor den rechtbank staan.
ASSEWIEL, o. Bij mulders. Het wiel dat met
de assloove op den molenas zit en de beweging
geeft aan al wat er van binnen draait en keert.

In eene windmolen zijn er gem. twee assewielen,
een voor de voormolen en een voor de achtermolen.

ASSIMILATIE . Welluidendheidshalve verandert
of versmilt somwijlen een medeklinker in den
volgenden, b. v.
Baafmis
— baammis, bamis.
Hakmes
— hammes, hames.
Hoogveerdij
— hooveerdij.
Koopmanschap — koommanschap, koman-

Potlepel
Rechtbank
Rechtveerdig

schap, komenschepe.
— pollepel.
— rebbank.
— reffeerdig.

Rechtkafoor
Stokflier

— rekkafoor.
— stofbier, stokviolier.

Stijgbeugel

— stijbbeugel, stijbeugel.

Steengruis
steeggruis, steegruis.
Dus smilten somtijds ook twee woorden ineen, b. v.
Dat ge, dat je — daj j e, daj e.
—

Dat ik, dat 'k

— dak, dakke.
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Dat me (dat wij)
Dat ze
Doen me (doen we)
Ein me (hebben we)

da imne .

ASTEREENS, bijw. Zie ACHTEREEN.
ASTERVAL, m., niv. astervals en as1e1vall^ >,

danse.

doemme, doeme.
eimme, eiroe. (zie
EIN.)

Gaan me (gaan wij)
Gaan we, fr. allons,
Haan me (hadden we)
Kunn' me (kunnen we)
Laat me (laat mij)
Meug' me (mogen we)
Will' me (willen we)
Zoun me (zouden we)
Os me (als wij)

gaamme, game .
gaaw, gauw.
haamme, hame.
kumme.
laamme, lame.
meumme, meume.
wimme.
zoume.
,

omme.

niemeer, nimmer;
enz.
ASSLOOVE, ASSLOEVE, v. Bij mulders. De sloove
van den molenas. De assloove bestaat uit vier
stukken hout, armen genaamd, die als een band
rond den as liggen, en waar het wiel aan vastgetimmerd is.
— Zie SLOOYE.
AST, m., mv. asten, vklw. astje. Hetzelfde als
Eest, droogoven, soort van overdekte zolder of
Niet meer

vloer boven een fornuis dienende om iets te
droogen, fr. touraille. De brouwers droogen de
gekiemde gerst op den ast. " Ovenen, schauwen,
forneysen, asten-, ende ander plaetsen daermen
vier stockt. " (Cost. v. Berghen S. Winocx.)
— De hoeveelheid gerst, hommel of chicorei,
enz. die men in eens op den ast droogt, een ast vol. Een ast hoppe. Hoe veel asten chicorei hebt
gij deze week gedroogd P Een ast graan (b. v.

van 12 hectoliters).
— Samenst. Brouwersast, Hommelast, Chicoreiast.
— Onze uitspraak belet niet van ook Harst
te schrijven (zie Rs), welke vorm bij Kil. staat.
Men zegt ook Nast.
ASTELING, m., mv. astelingen. Bij timm. Hetzelfde als Schoering, fr. épaulement.
— Onze uitspraak belet niet van Arsteling of
Hasteling te spellen (zie ns en n). Ik heb een
ouden timmerman gehoord die asterling zei met
eene r voor de 1.
ASTER, AASTER, m. In eenige gewesten hetzelfde als Akster, ekster, fr. pie.
ASTER, voorz. en bijw. Wordt in sommige
gewesten gezeid voor Achter. Hij komt aster.
" Alle die van uwen ambouchten syn doet eere,
ende sprect altoes wel aster hem lieden. " (Jehan
Yperman.)
— Aster eens. Zie ACHTEREEN.
ASTERBANTIE, V. Zie STRABANTIE .

ASTE

klemt. op Bij schrijnw., enz. Eene ronde lijst
of bies met een plat kantje onderaan, fr. astragale.
— Avei•echtsche ((sterval is eene bies met het
kansje van boven.
ASTRABANTIE, v. Zie STRABANTIE .
ASTRANT, adj., klemt. op straat, Zie ASSERAN T.

ATCHA, m. Zie ATSJ A.
ATE, v. Spijs. Zie A lT.
ATE, WILDE ATE, v. zonder mv. Wordt gezeid,
even als het fr. avéneron, haveron, van twee
soorten van w ilde haver die veel in onze akkers
groeien, en weinig van elkander verschillen : de
eene soort heet in de wetenschap avena fatnnca,
fr. folie avozne, en de andere avena sti goser
Schreb., fr. avoine rude. Er staat veel ate in die
haver. Eenen hydrometer maken met eenen angel van ate. Ate vult schure noch mate (spreuk
bij de boeren). Ate is geen Dravik.
— Verbasterde ate, naam dien sommigen geven
aan het Auwkensgras, horden m murinum L.; en
anderen aan de Onderate, broinus sterilis L.

— In eenige gewesten zegt men Ote en ook
Oote. — Het eng. oats bet. Haver.
ATEMAAND, v. Oegstmaand.
ATEEZE, v., zachtl. ee . Zie ARTEEZE .
-ATIE, -ACIE. Deze uitgang wordt somwijlen

achter den infinitief van een vlaamsch werk
gevoegd om er een substantief van te-word
maken, b. v. redenatie (van reden, bij Kil. loqui-,
serrmmocinarrri), schikkenatie (van schikken), terme -

natie (van termen).
-- In plaats van -atie, zegt men somwijlen
—antie, —ancie, b. v. koutenancie (van kouten),
strabancie (1. disturbatio).
— Deze uitgangen voeren altijd den klemtoon.
ATIG (wvl . ATEG, zie -iG), adj. Graag, die eetlust heeft, fr. avant bon appét-it. Eene atige koe.
Die koe zou veel weerd zijn, dat ze wat atiger
ware. -

Zie AAT.

ATLAS, m., mv. atlassen. Verzameling van
land-of zeekaarten, fr. atlas.
—= Boek van aardrijkskunde zonder kaarten,
fr. géographie, mancel de géographie.

ATSJA, ATCHA, m., klemt. op at. Zoo heet bij
de Oostendsche visschers, een glas inengeldrank
van genever en water, anders ook Grog genaamd.
AU, AUW, OUW. Deze vormen hebben alle drie,
bij de West- Vlamingen, maar eenen en denzelfden klank, namelijk den klank van de korte o,
in lot, genot, enz., gevolgd en gesloten met dien
van w; dus:
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Faute = fowte.
Sause -= sowse.
Blauw .-= blow.
Vrouwe = vrowë (vrowwe).
Hieruit volgt dat de vlaamsche woorden, waar
die klank ow in komt, op drie verschil_lige wijzen
kunnen gespeld worden. Het is de afleiding
die, in dit geval, beslist aan welken vorm men
den voorkeur geven moet. Indien b. v. de klank
ow ontstaan is uit al, dan schrijft men cc-cc :
Autaar — altaar, 1. altare.
Hauter -- halter.
Vauput — valput.
Vaute — oul. vaulte.
Indien de klank ow verwisselt met e!?r of ei,
dan schrijft men ouw :
Douwen — duwen, duien.
Grouwelijk -- gruwelijk, gruielijk.
Houwelijk — huwelijk.
Klouwen --- kluwen, kluien.
Ouwel • — uwel, uiel.
Schouwen — schuwen, schuien.
Stouwen — stuwen.
-- vluwe, vluie.
Vlouwe
— Aangaande on, dat is iets geheel anders
dan an : zie oU.
— De Oost - Vlamingen, even als wij, geven aan
au, auw en ouw ook maar eenen en denzelfden
klank, doch in plaats van ow, gelijk bij ons, is
het bij hen awv, of ew; dus

Vaute -= vawte, vewte.
= paws, pews.
Paus
Nauw = naw, new.
Trouwen = trawën, trewën.
In 't Land van Aalst blijft de w weg, terwijl
men den eigenaardigen klank van a of e bewaart:
't geen moeielijk is in de schrijftaal te verbeelden.
AUBETTE, v., klemt. op bet. Priëeltje, gloriëtte,
fr. berceau. Er stond een rond tafeltje in de aubette. Eene aubette van kamperfoelie.
-- Het fr. aubete bet. oul. Een soldatenwacht huisje staande boven op eene staak.
AUTAAR (wvl. OWTAAR Of OWTAER, zie AU en AE),
m., klemt. op au, in sommige streken op taan;
fr. autel. Autaar spelen, fr. jouer a la chapelle,

van kinderen die de kerkplechtigheden namaken.
Zie SPELEN.
AUTAARDWAAL (wvl. OWTAARDWALE, zie Au), v.
Linnen autaarkleed, fr. napee cd'autel. De boven
laat hare uiteinden neerhangen.-steaurdwál
" Daerenboven een schoone ' Aultaer-dwale ghewijdt, daer sy deden Misse op zinghen. " (C.

Vrancx. )

A U\-VA
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AUWAART, AUWEERTS, bijes. Herwaarts. Zie
ITAUWAART.

AUWBLAUW, m., AUWBLAUWE, v. (wvl. owBLow,
zie AU), collectief, klemt. op de eerste greep.
Blauwe koornbloemen, fr. des bluets. Er staat
veel auwblauw in dat koorn. Een krans van
auwblauw en roozewied. Auwblauwe plukken.
De bloemen van den auwblauw.
-- Ook Abla en Ablauw. Snellaert kende
amoblauwbloemn; vgl. amo, met awe, amel (koorn).
AUWBLAUWBLOEM (wvl. 0WBL3wBLOMME, zie
AU en OE), v. Blauwe koornbloem, centaurea c ya7z/us L., fr. bleet. Auwblauwbloemen plukken.
Toontje Vander Steene,
't Spon ziin garentje kleene,
Fiindere of e ziden draed,
Ip den top van zeven jaer.
Zeven jaer alomme

Arab?auwbloinme.

(Volkslied.)

--- Ook Ablabloem, Ablauwbloem.
AUWDAUW, HAUWDAUW, OUWDOUW (wvl. owzie ALT), nl., klemt. op de eerste greep. Eene

DOW,

plant die veel in den akker groeit, anders ook
Dau.wkoole, Meiboom, Wilde melde geheeten, en
in de wetenschap onderscheiden in atriplex hasIda L., fr. a-rroche a fewilles larcjes, en atripler
patula L., fr. arroch-e

a feu hies étroites.

AUWE (wvl. owE), v. Weide, am. Zie OUWE.
AUWE (wvl. OWE, zie AU), v., mv. auwen, vklw.
autiztwke(n, auwtje. Aar, fvl. Aal, fr. épi, eng. awn,
1. aqua, gr. ax vz. De auwen van 't koorn. Auwtjes
van zekere grassoorten. De tarwe komt in de
auwe (begint haar auwen te schieten). Het graan
rijpt in de auwen. De assels van eene auwe.
Magere, dikke, boze, volle auwen..
— Onze uitspraak belet niet van Hauwe of
Houwe te schrijven, zoo Kil. doet die 't w. gelijk
stelt met Houde. " Als die bladerkens afvallen,
so wassen cleyn hawkens daerna, daerinne vindt
men seer cleyn sadeken, dat ment naw ghesien
en can. " (L. Fuchs.)
dien de gershouw droeg,
Stond tintelend te blinken.

De perel,

(K. Degheldere.)
-- Het eng. awn bet. ook Peul, fr. cosse, en
Kil. geeft die bet. ook aan Houde. Doch ons
amve wordt enkelijk gezeid in den zin van aar,
fr. épi. Eene peul tonzent heet Schokke, Slootse,

Ploosche, enz.
— Overigens bemerke men dat de verandering
van den uitgang oude, ouden, in ouwe, ouwen, zeer
gemeen is bij de OostVl., maar dat zij nooit en
verschijnt bij de West-Vl., (zie ou). Die dan ons

AUWE
az,uwe doen ontstaan uit ltoude, maken hier eerie
uitneming, des te verdachter dat zij de eenigste
zou zijn.
AUWEN (wvl . OWEN, zie AU), azc2vd,, bent qecGZC2c^cl,
o. W. Alen, in aren komen, fr. monter en épi. De
tarwe begint te auwen. De snijrogge wordt
afgemaaid, eer hij auwt.
AUWERS (wvl . OwERS, zie AU), bijw. Zie IEVERS.
AUWIERIG, adj . Zie AWIERIG.

AUWKENSGRAS (wvl . OWKESGARS Of -GERS, uit spr. -gas, -yes, zie AU en ns), o. Wilde gerst,
gerstekruid, lzorcleu it ur;ni L. De jongens
steken auwen van auwkensgras in de mouwen
of broekbeenderlingen, waarin zij door de beweging van armen of beenen gedurig opwaarts
klimmen.
— Eengen geven dezen naam aan andere
grassoorten, b. v. aan den c!t7zos^fro.s eiistof us L.,
fr. c) ételle.
AUWSEWE, m. Zie IIAT5SEM.
AVEGEBED, AVENGEBED, en in eenige streken
ook AVERGEBED, o. Hetzelfde als Avondgebed,
,

fr. pprière du soir.
AVEGEER, en hier of daar ook AVERGEER, m.,
klemt. op a, scherpl. ee. Groot boor, fr. tcerière,
Avegaar bij Kramers die den klemt. op de laatste
greep stelt.
AVEGETIE, AVENDGETIE, o. Het getij ( zieGETIE)
of eetmaal dat men 's avonds neemt, fr. sonpee.
AVEKE, AVENKE(N, AVENDKE(N, o., vklw. van
aven, avend, fr. soir.
--- Het aveke geven. Bij speelkinders; 's avends,
eer men scheidt, malkaar achterna loopen om de
een den anderen het laatst aan te raken. Ik
heb u gisteren het aveke gegeven (ik heb u het
laatst aangeraakt). Hij heeft het aveke.
-- Dit aveke is voor avenke, niet weglating
der n, even als men zegt Bovekamer, binnedeur, ovekot, enz. voor Bovenkamer, binnendeur,
ovenkot.
AVEN, m . Avend, avond, fr. so i i . Sint Maartens aven. In den aven naar huis gaan. Met
den aven aankomen. Van's morgens tot 's avens

werken.

--- In 't angl.-sax. cefen
Tha hyt wees cefen geworden.
(Matt. 14, 15.)
AVENANT(E, NAVENANT(E, bijw. Naar advenant, naar evenredigheid, fr. a l'avemant, prol)ortiomnéanent. Hij is avenant zoo sterk niet als hijj
groot is. Hij heeft graan en aardappels voor een
jaar, en bier en wijn navenante.
-- Meest met het voorz. 2n, naar of op. Hoe
zwarter de nacht is, hoe de sterren in avenante
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helderder glinsteren. Hebt gij veel rijkdom, geef
op navenante.
— .\T((((r of o» zijre avenanle. Het volk van die
streek is op zijn avenante veel sterker dan het
groot is.
--- Is (Laar, op) avenante dat. Hij betaalt zijne
werklieden op navenante-dat zij neerstig zijn.
--- in (naar, op) avenante van. Elk geve in
avenante van zijnen rijkdom. " Na avenante van
liaerlieder State. " (Th. van Herentals.)
AVEND, m. Hetzelfde als Avond, fr. soir.
Altyd Biet gy geiren slaeven,
Maar siet -ge eten, 't is verdriet
Na 't is sedert gister arend
Dat ik at het minste niet.

(Vaelande.)

-- Avencl luiden, de avondklok luiden. Hij
heeft gisteren te laat avend geluid. Ge moet
thus zijn tegen dat het avend luidt.
-- T'aceiui of^iz0rgej2, den eenen of den anderen keer, eens. Ik zal het hem tavend of rnorgen betaald zetten. Groet hem van mijnent wege,
als gij hem tavend of morgen ziet. " Indien
teveel of mistor Elzen zo ghebeurde dat die heere van
der Sluys anders dan wel wilde. " (N. Despars.)
-- Men zegt ook Aven, ja in composita zelfs
Ave, zoo als Ave-rulle, Ave-uileke, met weglating
der v, even als men zegt Bovekamer, Binnedeur,
enz. -voor Bovenkamer, Binnendeur.
AVENDANT, AVONDANT, AVONDANTIG, adj. met
den klemtoon op claret. Geweldig uit weelderigheid, onmatig, buiten de palen gaande, fr. pétulant, véhément, er eessif, invi zocléré.

Die avendant

zijn in 't spreken, gaan dikwijls buiten de palen
van de welvoegelijkheid, van de zedigheid of van
de broederlijke liefde. Kind, als er vreemde menschen in huis zijn, ge meugt zoo avondant niet
zijn (ge mengt zoo niet loopen en gedruisch maken, ge moet u stiller en zediger gedragen). Die
jongeling is al te avondant (d. i. volgens de
omstandigheden : al te uitgestort en te dartel;
of, al te mild en te kwistig; of, al te stoutmoedig
en vermetel). Een weinig avondantig zijn keur ik
niet af, maar te veel is te veel.
— Dit w., van fr abonriant, is sedert eeuwen
in onze spraak thuis; want het ongeleerde volk
gebruikt het overal.
— Te Brugge zegt aszen Abondant in den zin
van Opvliegend, oploopend, driftig, fr. vif, einpor°té. Hij is een beetje abondant. Een abondant
mensch wordt lichtelijk gram.
AVENEN, avencle, heeft geavend, o. w. Aven
worden, avond worden. Het begint al te avenen.
Ik reken thuis te zijn tegen dat het avent.

AVER'
--- Kil. Avenden, vesperascese.
AVENTOE, bijw. Af en toe. Zie onder AF.
AVENTUUR (wvl .. AVENTEURE, zie U), v . Avontuur, fr. aventure. " Claghende den coninck zijnen
noodt ende quade aventure. " (N. Despars.)
-- Bij avemture, bij geval, fr. d'avemture, par
hasard. " Hier sal jemant by avont-ueren een
vraghe voor- stellen. " (F. H. I.) " Gy hebt by
avontuer noch groen gras op het velt. " (I. de
Grieck.) " III c Inghelsche ontquamen er, die
welcke by grootei aventure weder in Inghelant

gherochten. " (N. Despars.)
— Een van aventure, waaghals; landlooper,
rabauw, fr. aventurier. " Ende tvole van 1 avenlueren van Brugghe die verlooren Baer twee ghezellen. " (Kr. v. Brugghe.)
-- Bank van aventuren, bij Blankenbergsche
visschers. Een zandbank in zee, benoorden den
Westput, vier uren noord - noord -west van Westkapelle in Walckeren. Varen tot aan den Bank

van aventuren.
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AVER
door, effen door, fr. d'outre en oic-tre, cl' un eóte èc
l'autre. Men hoort het in de volgende en dergelijke
uitdrukkingen

door, zonder gekend noch aangemeld te zijn.
Het • is niet fatsoenlijk van avers t'avers in een
huis te gaan (waar men niet gekend is) . Hij
kwam van aver t' aver binnen, als ware hij iemand
van den huize geweest.
--- Met iemand trouwen van aver t' aver, d. i.
met iemand trouwen effen door, de eerste de
gereedste, fr. an premier venu, a la première
venue, en gevolgentlijk niet iemand van geringen
stand, van effen op, van onbeduidende soort. Na
vele schoone gelegenheden verwaarloosd te heb
hij eindelijk met iemand getrouwd van-ben,is
avers t' avers.
-- Dat is volk vcoz, ccvei t' aver, dat aijm ze^c-

sehen van avers 't avers, gemeen .volk, gemeene
menschen, zonder rang of gezag of rijkdom.
" Ne mierhul lolledraijers, schoijers, ploten en
croters,

AVENTUREN (wvl. AVENTEUREN, Zie U), aventuuc1e, geaventuur d, b. w. Wagen, fr. Nasarder,

risquer. Ik durf het niet aventuren. Hij heeft
het geaventuurd, en 't is hem gelukt. " Dat zy
nemmermeer en zoude durven aventueren ofte
bestaen hem te trauwene. " (N. Despars.)
AVER, veroud. voor. voor over, zegt Weil. die
erbij voegt dat Camphuisen het ook" als een adj.
bezigt schrijvende in av'ren nacht.
-- In het Ipersche gebruikt men dagelijks
dit woord als adj. attributief in den zin van
Ongemeen, voornaam, treffelijk, bezonder, extra;
doch enkel in negatieve of ironische wendingen.
Het is niet avers (niet extra, het is maar gemeen).
Het is niet veel avers (niet veel bezonders). Het
is niet te avers (niet te treffelijk). Het is wat
avers (wat bezonders ! het is van weinig of geene
weerde, weinig of geen beduid). De redevoering,
die ik daar gehoord heb, is niet avers. De oegst
van dit jaar is niet veel avers. De wijn, dien hij
over tafel gaf, was niet te avers. Hebt ge den
boek gelezen dien hij geschreven heeft P Het is
wat avers (d. i. het beteekent niet veel) ! — Het
Alg. Vl. Idiot. (bl. 179) schrijft dit w. met
eene h vooraan, en eene s op 't einde : " HAVERS,
bijv. : dat kleed is niet veel havers, niet te goed;
dat hout is niet te havers, niet te gaaf. (IJ,peren.) "
Ik aanzie deze eind –s als teeken van den geni-

tief, even als in niet betondei s, wat schoons, enz.;

anderszins verkoos ik aversch.
-- Van aver t' aver, en ook van avers t'avers.
Ik meen, dit beteekent eig. Door en door, dwars

:

--k Van aver 't aver ergens ingaan, d. i. effen

van aver en t' aver, me. en toevele ge-

tillelnatoide gaioppen schormenden heulder seve
seesten deur de mole weeschoe. " (Kortrijksch
hs. 1736.)

— Kramers op Haver zegt : Ik ken hem vcc ;ï
aver te aver, fr. je co-nnais toute soit histoire (d. i.
ik ken hem door en door, geheel en gansch).
,

-- Haig de Groot, een holl. schrijver van de
zegt : " 't Schijnt, dat welgebooren
mannen van ouds zijn gheweest, die van aver tot
XVII eeuw,

aver van vrije ende eerlicke luiden waren ghe-

komen. " Waarop Weiland noteert : " De spreekwijs van aver tot aver, volgens de Vlaanzsche
uitspraak van auwer tot auwer, van ouwer ' tot
ouicer, is zoo veel als van ouderen tot ouderen.
Maar 1°.de West-Vlamingen zeggen altijd ouder

en niet oz.w-zcwer, fr. parent,; 2° Men zegt wel: vair
ouders tot kinders, van vader tot zoon, fr. de
père en lis; maar van ouder tot ouder ? _ Ik denk
dan van aver tot aver is hier hetzelfde als ons
van aver t' aver, dwars door, van ends t' ends,

zonder uitneming.

— Andere zegswijzen, op dezelfde manier gevormd, zijn van cd t' ((t, van ends t' ends, enz.
Zie onder ENDE.
AVERDAS, m., klemt. op das. _ Kaaksineet, fr.

sozct nt. Iemand eereen averdas geven. Eenen ge weldigen averdas krijgen op zijn kaakharnas.
— Men zegt ook Saberdas. Het hd. sebF lfoslze,
fr. sabera1ache, sabretache, bet. de gordeltasch der
huzaren.
AVERÉSSCHE, v. Zie HAVERESSCHE.
AVERMONIG, AVERMONING, AVERMOENIE,

,AV1'QÍi

(;l

EVER1lIONING in., klemt. op

o.

Eenre plant die

tenen kleenen struik maakt waar uit een lang
dull stengeltje oprijst niet gereesende hloemmmlljes,
hd. oclerïnen ig, ccgïimoïzie P-7 yO (iic± L. Men eindt
den avermonig dikwijls in 't kreupelmout;. Ti.
Filelas noemt deze plant " Agrimnollie ofL Oderminge.
--- Deze Naair wordt in oenige plaatsen ook
aan andere kruiden gegeveii. b. v. omstreek,
Brugge aan den 1/ yppeïic?' ; (teI^upter?r e Fr.)
AVERONKER, m. Avenu e , fr. iieeï i de.
-

AVEROONE, v. Eene welriekende hofplant, Kil.
Averrone, co- teinisi aa clh)r otanu,ïn. L., fr. aurone.
.— Niet te verwarren met Haveroone, fr. kayoron, d. i. ate, wilde haver.
-- Eigenzinnig, grillig vrouwmensch. Doch zie
VROOIVE.

AVERSCII, adj. Zie AVER.
AVERUISCHE, HAVRUISCHE (wvl. 'AVERITSC EEE,
AV RusCIIE, zie -ui), v., met den klemtoon op vi.

Naam van de koolzaadplant tot dat zij uitgebloeid is, anders ook Sloore geheeten. Av eruischen planten. De averuisehen zijn vervrozen.
Die averuischen staan jeugdig en vei. De bladeren en de stabel van eerre averuische. De ave
bloeien. Er wonen leeuwerken in de-ruischen
averuischen.
-- Volgens Ala. Vl. Idiot., bl. 178, bet. Haverruische in Hageland een onkruid dat in Brabant
Herik heet, • bij Kil. Herick, rapislï•u mn a ïroru,e?,
-

enz. L. Fuchs verklaart Her ick doer " W ilden

Znostaert ende in grieex eï ysiïe o n, in latijn iii e.
Sommige heetent rapisfrvm ende s2 e rf p i syl vestre. "
AVERUISCIIEPLANT, AVRUISCHEPLANT (wvl.

zie tai), v. Koolzaadplant. Av eruiseheplanten poten. flaveruischeplanten die kwabbe
-len.
AVRUSCHE -,

AVERULLE, V. Meikever, anders ook Eikeronker, Averonker, of enkel Rulle of Ronker genaamd, fr. 1aann•neton', spaansch ctvej.arron.
--- Ave, meen ik wel, is voor avond, en rulle,
bet. ronken een kever die 's avonds ronkende
omvliegt. Alg. Vl. Idiot. zegt dat het diertje in
Vl. (Oost -Vi. ?) lootenhulle genaamd wordt.
AVESTERRE, AVENSTERRE, r. Avondster, fr.

étoile dl t, soil.

AVETRONK, in. Een kind uit overspel geboren, fr. aclultévvi,n; Kil. Ave-trench, aftronck, velits
flanel., nothus, spurius. Laurens Van den Hane
in zijne Generale tafel vast de Costsenen r-e. Vlaend.
schrijft Avont-tronck. N. Despars Haghetronck :
" Die by Alpiade, zijn concubine, een liaclhetï'oe cl'

A V E I-T

—fen
glIeerecell, gliehecten C. erle kIa.rteel.
jivetronk is een bastaard, snaar alle bastaarden
zijn geen nvetronken.
- Dit w. is nog bew aard h ij de Lnikerwa1en
" ..1W:LT_RO l. ° Iuje on, dragoon; 2" enfant proveflout d une f.11e qui a en commerce avec mi

ho nme marié, enfant adultérin. " (Dictionnaire
de hi Langzee Walloime, pay. Cli. Grandgagna.ge,
bi. 3 29).
AVE-UILEKEN (wyl. -T.J I,EKE, zie vi), o. Nacht vlinder,fi'.pperpilloïn, cïnp esezr,laire, ïzoclu 'ee. Zie vn.
----- Voor Avonduilekeu.
AVE WERK, o. Avondwer k, keer sewerk, werk
dat 's avonds bij 't lamptelicht verricht wordt;
ook Het werken bij 't lamptelicht. Met den feest
Theresia, (15 oct.) begint het-dagvnSite
,

-

-

avewerk.

AVIG, adj. en adv. Hetzelfde als Aafsch, Biet
recht, verkeerd, averechtsch. Op eerre avige manier tewerke gaan. Dat is geheel avig geantwoord.
-- Niet te verwarren met Hanig.
AVONDANT, adj. Zie AVENDANT.
AVOOR, ook LAVOQR, o. Ivoor, fr. i 2 ofre.
— m. Bolletje van ivoor, of ook van wit steen,
waarmede de kinders spelen in 't marbelspel, fr.
blue d'ivoiï°e or ede icobrc klaïzc.
— Kil. Avoor, ivoor, eke'.

— AVOOREN (wvl. ook AVOORT. L_1VOORI . zie -ER).
adj. Ivooren, fr. cl' izoiïre.
AVOT, in. Zie IIAVOT.
AWIERIG, AUWIERIG (wvl . AWIEREG, OWIEREG,
zie - ie), adj., klemt. op "iel. Al ver hetzelfde als
't hell. Wierig, vlug , levendig, doende, fr. vi f,
°f, meccot, fret i f. Dat kind is geweldig awierig.
Een awierige jongen. Een awierig mensch.
— All. Awierigheid (wvl. ook Awierigi, zie
,

?

-IIEID).

AWIND (wel. 1W IIND, Zie IN D) , iii, klemt . op cc.

Unwind , windloosheid . Als er awind is kan de
mulder niet malen, en daarom maakt hij van den
awind niet. " Op zondaghen gheen ambacht doen,
ghereserveert de smeden omme leerden te be-

slaera e, barbiers omine aderen te heten, ende
nleulenaers alst langhe ((wyïe cl t gheweest is.
(Cost. v. \T euJ . ne.)

— Dit woord, met het ontkennende voorvoegsel
ca, is van dagelijksch gebruik, bez. bij de mulders.
Vgl. het oude Amachtich (onmachtig), Asage
(onpraat), Aweerd (zonder weerde), Awijse (onwijsheid), Awegh (woeste plaats).
AYMIJNSZOON (uitspr. Eemszeun, Erinszeune), m.
Eig. Zoon van Ay rijn. De hertog Aymijn, prins

an Ardenne en gouverneur van Montalbaan

AZEM
had vier zonen, ridderlijke helden, wier avonturen, van ouds beschreven, wederom in 1851 door
den gel. Alberdinck Thijm in druk gegeven
wierden onder den titel van De vier Heemskinderen, Historie van de vrome vier Haymijnskinderen. Zie Oud-Nederlandsche Verhalen, Amsterdam 1851.
— In den ommegang van de zeshonderdjarige
jubelfeest van 't H. Bloed te Brugge in 1749,
verscheen onder andere'verbeeldingen ook deze
van " het Ros -Beyaert-Peerdt (25 voet hoog),
met de vier Aymons- kinderen daer op sittende,
gegeven door de kleermaeckers, " zegt de Beschryv. vang cde Veeugdeteeel]ens van dien tijd.
-- In de volkstaal wordt de naam Eemszeune
(scherpl. ee), of Emszeune schertsende toegepast
op iemand die uitmunt in eigenaardigheid, in
schanderheid, in dapperheid, of in iets anders.
Wie heeft er ' die poets uitgesteken ? Ge moet
het niet vragen : het zal wederom Emszeune
zijn. Het is zeker Emszeune die dat gemaakt
heeft.

— Vgl. Pantekrul en Uilspiegel.
AZEMENT, o. Zie AISEMENT.
AZIJL (wvl. AZIIL, zie 1J), m., zonder mv. Hetzelfde als Azijn, anders ook Gezijl genaamd,
klemt. op zijl, fr. vinaigre. Eene saus van olie en
azijl. Zuur gelijk azijl. Hij ziet eruit alsof hij
azijl gedronken had. Azijl verdiend is zoeter dan
zeem gegeven (spreekes.). " Gheen vettewariers
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AZOO
en vermoghen eeneghen CZ y1 te kelderen.
(Cueren. van Rousselaere') " Nemt win, aisyl
ende seem. " (J. Yperman.) " Sala me oli van de
live en aril. " (Kortr. hs. 1736.)
--- In and eligelsch was het eisel, e?/sell, esi 1.
.... with eisel strong and egre.
(Chaucer.)
of bitter e?jsell, and of bitter wine.

(L} dgate.)
..... wouldl drink up es i 1.
(Skakesp., Hamlet.)
— AZIJLACHTIG, adj. Den aard, de smaak van
azijn hebbende. Eene azijlachtige smaak. Dat
bier is wat azijlachtig.
-- Die veel van azijn houdt. Doe niet veel
azijl in de saus, in de salade, ik ben niet bezon azijlachtig. — Zie -ACHTIG.
- AZIJLEN, b. w. Met azijn begieten. Die salade
is sterk geazijld.
-- AZIJLKAN(NE, AZIJLPUL(LE, V. Azijnkruik,
steenen kruik met nauwen hals waar men azijn
in doet.
-- AZIJLLEGGER, m. Azijnbrouwer.
-- AZIJLVAT, o. Azijnvat. Men kan uit een
azijlvat geen honing trekken.
AZOO, bijes. Hetzelfde als Aizoo; zie ASSIMILATIE.
Het is azoo gebeurd. Hij is azoo groot of gij.
AZOR, m., vklw. Azorke(n, klemt. op zoe. Een
van de namen die men aan de honden geeft.

B. Deze letter op haar eigen wordt in de
eene streek uitgesproken met de zachtl. e (bé),
in de andere met de scherpt. (bee).
--- De b en de m verwisselen somwijlen met
elkander, b. V.
-- maldadig.
Baldadig
— Mastiaan, fr. Sébastien (ei Bastiaan
gennaam).
Bedeen
Bermijte
Besaane
Beshanden
Bestelle
Karbonade
Lambertsnoot
Lombaard
Marbel

— medeen, met eei2.
— marmijte.
— mesaane, bij Kil.
— meshanden, mishandels.
— mostelle.
— karmena.
-- lammersnoot.
--- lommerd, fr. rnont-de piété.
— marmel, marmer, fr. Ina r-

b re.

ofwel 2° eene zwaardere uitspraak van
sommige gewesten, vooral bij de Oost -VI.,

DAKKEN) ;

be-, in

b. v. baltinnen, bazorgen, bastand, bazeerrd, enz.
BAAF, v. Zie BAVE.
BAAFMIS, v. Zie BAMIS.
BAAI (vl . BAEI, zie AE), m. Wollen kamizool,
geweven of gebreid. Een baai van flanelle, van
roo vrieze, van sayette. Een dikken, warmen
baai dragen.

— Op zijn baaitje krijgen, slagen krijgen. Iei;2,anc1 op zijre baaitje geven, slagen geven.
-- Het vklw. luidt baatje, even als in ZeeuwschVl. (De Toekomst, 1868, n ) 7.) Vgl. aatje, vklw.
van aal.
BAAI (vl . BAEI, zie AE), m. Een baaide peerd,
fr. cheval bal. Op eenen baai rijden.
BAAI (vl . BAEI, zie AE), m., vklw. baaitje. Het-

zelfde als Baaiaard, lukslag, fr. hasard, aubaine.
Eenen baai doen (aan iets). Eenen baai hebben
(aan iets). Dat is een schoon baaitje. Hij heeft

-- memmer, fr. membre.
— misschien.
-- kommer.
— jammerlijk.
— omme.
— lommer, fr. l'o7nbre.
— ontkommeren.
— termentijn (terpentijn).
— sommersault, bij Ed,. De
Dene. Enz.

— De Blankenbergsche visschers geven dezen
naam aan eene droogte die op de zeekaart van

BA-. Dit voorvoegsel, zonder klemtoon, bij echt
vlaamsche woorden, is ofwel 1° eene enkele aan vulling, b. V. bamierelen, bawwinde (zie onder FLA-

Joh. Van Keulen Banjaart heet. De Baaiaard
ligt noord -west van Walckeren, en is aan alle
kanten steil.

Member
ons. Bijschien
" Comber
" Jamberleke
,, Ombe
,, Lomber
,, Ontcombren
fr. Térebenthime

,,

Soubresaut

daar een baaitje gedaan.

BAAIAARD, BAJERD (vl . BAEIAERD, zie AE), m.,
klemt. op baai. Lukslag, winst die men bij toeval
doet in 't koopen, anders ook Baai, hazaard, trek,
slag, rooverskoop, fr. ha,sarci, a.ubai^te. Eenen
baaiaard doen. Een schoone baaiaard.

BAAN
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BAAI
RAAIDE (vl. BAEIIE, zie AE), adj. Bruinrood,
fr. bat, van peerden. Een baaide peerd.
BAAIEN (vl. BAEIEN, zie AE), baaide (wvl. ook
baaidege, zie IMPERFECT), gebaaid, b. w. Met eenen
natten doek, spons, enz. zacht bevochtigen en
zuiveren, fr. bassiner. Eene wonde baaien. Wasschen en baaien.
— Ook Betten en Bessen.
BAAIEN (vl. BAEIEN), baaide, gebaaid, b. w. Behendig wegnemen, fr. gripper, chiper. Baaien is
zoo erg noch zoo hatelijk niet als stelen; 't wordt
veel gezeid van kinderen die iets wegfoefelen. De
knaap heeft die appels gebaaid. Iemand zijne
beurze baaien.
---- In 't kaartspel. Iemand een blad afwinnen
bij middel van een hooger blad of van eenen
troef. Ik heb zijnen heere gebaaid met mijn aas.
Men zegt ook Nemen, Pakken, enz.
BAAK, v. Zie BAKE.

Tondel en Tintel genaamd, fr. ineche. Vochtige
banst vat geen vuur. De banst moet droog zijn.
Banst branden (maken). Met eenen kei vuur
slaan in den banst. " Thadde baenst ghemaect
van de meeste laeghe " kleeren. (Ed. De Dene.)
— Zoo droog als barast, uit der mate droog.
Fig. Al te koel en te ernstig. Die mensch is
droog als banst, fr. nu 1zommme fris -sec.

BAAL, BALE, v. Eene bale gezwingeld vlas is
een groote .pak van 72 booten of 102 kilos, terwijl
een zak vlas maar 41 booten bevat, d. i. 58 kilos.
BAAL, BALE, v. Een insekt anders ook Daas
genaamd, fr. taon.
BAAL, BALE, v. Bal, dansfeest, fr. bal. Naar de
bale gaan. De bale heeft geduurd tot midder-

m., mv. baansten, banvklw. baanstje, banstje, benstje.
Groote of kleene ronde korf uit stroo of biezen
gevlochten. Men vlecht bansten gelijk men de
biekorven vlecht. De tabak bewaart goed in eeneis
banst van haveren stroo. Een banst vol krinsen
voor de hoenders. Hij draagt eenen hoed gelijk
eenen banst (d. i. een grooten wijden hoed). Een
groote banst waar • men 15 a 20 zakken graan in
doet. " Hij vlocht strooien bansten en maakte
panders en kansels en korven, en groote manden."
(K. Callebert.)
— Het vklw. banstje, benstje, bet. in 't bezonder
Een kleen schaalvormig korfken van biezen,
wissen of stroo gevlochten. Eenige lieden leggen
hun geld in een banstje. De vogelkweekers bekleeden een banstje met hooi of wolle, om het
zoo als een broeinest te stellen in de kweek.

nacht.

vlugge.
Als Tjaeke meynt ter Bael te gaen,
Den schildwacht stuer van sinnen
Roept halt ! dat is, blyf stille staen,
Za ruk ! men gae niet binnen.
(Vaelande.)

--- Zie KAFFIBALE en SLUFFERBALE.
BAALDE, BAALDJE, BAALJE (vl. BALL-, - zie AE),
V.

Balie; zie ald.
BAALGAREN, o. Dik garen waarmede

men de

balen vlas toenaait.
}

BAALKATOEN, BALKATOEN, BOL(LE)KATOEN, o.

Soort van katoen, fr. calicot. " Onder het schoon gebloemde kleed dragen zy al dikwyls een hemde
van grof baelkatoen. " ( C. Duvillers.)
BAAN, BANE, v. Bij mulders. Goot langs waar
het meel uit de molensteenen nedervalt in den
]veelzak, fr. anclze de moulin.
BAAN, BANE, v. Het platte deel van den kop
van eenen hamer, waarmede men iets plat en

effen slaat.
— Kramers heeft Aanbeeldbaan, fr. acre, le
dessus June grosse enclume,en Hamerbaan, hamervlak, fr. face, table du marteau.
BAANST, BANST, BENST, m.

Halfgebrand lijn
katoen dat gemakkelijk vuur vat aan-wadof
Bene sprank; ook Vink en. Vonk, en bij Kramers

BAANST, BANST, BENST,

sten, bensten,

BAANSTDOZE, BANSTDOZE, BENSTDOZE, v. Tin-

teldoos, fr. botte a mielie.
BAANSTSLAG, BANSTSLAG, BENSTSLAG, o. De

tondeldoos met kei en staal om vuur te slaan. Hij
had altijd een baanstslag in den zak.
BAANSTROPER (wvl. -STROPPER, zie STROPPEN), m.

Struikroover, fr. voleer de grand cheminz, brigand.
BAAR, BARE, v. Berrie, lijkbaar, fr. civière. Eet
lijk te bare leggen, in bare stellen (op de berrie
plaatsen om naar de kerk en het graf gedragen
te worden). Te bare liggen, in bare staan (op de
berrie liggen). Zoohaast het lijk in bare stond,
begon de stoet voort te treden.
— De schragen of de stelling die, met den
pelder overdekt, eene doodkist verbeelden, zon
dat er een lijk zij, fr. catafalque. Men stelt-der
de bare in de kerk, telkens er een jaargetijde is.
Op allerzielendag staat de bare voor al de overleden geloovigen. " Baer, gelijkmen over de lyken
stelt. " (P. Croon.)
BAAR, BARE, v. Staaf of stang, fr. barre. Een
wagen met ijzeren baren geladen. " Veristeren
bestopt met glaesen ende versekert met yseren
badren.
Cost. v. Ipre.)
BAAR, BARE, v. Krijgertjesspel, fr. jeu des barres.
Bare loopen, bare spelen. fr. jouer cur barres. De
schoolkinderen loopen dikwijls bare.
"

(

i0

BAAlt
— Kil. De baere jaeghen, c-ui stG eeï taire.
BAARD (vl . BAERD, zie AE), m., fr. barbe .
— Iemand den baard afdoen, hem het gat (den
weg) afschieten, hem de loef afsteken, fr. damper
le pio n a qutelqu'Zun, lui faire la barbe. Wilt gij
dat ambt bekomen, ge moet oppassen, of hij zal

u den baarI afdoen.
— Iemand den baard vallei, hem de bolle

BAAR,
pers, stroomde het volk naar den baarloop. Er

steekt een mei of een vaandel uit den gevel van
de herberg waar er baarloop is. Ter gelegenheid
van den baarloop geeft de herbergier hesp en
brood bij den drank. De baarloopen worden
somtijds aangekondigd in de vlaamsche gazetteni.
BAARLOOPING, v. Het zelfde a ls Baa rloop .
BAARM(E, m . Zie BARM(E .

wasschen, scherp berispen en verwijten, fr. se-

BAAS (vl. BAES, zie AE), ni. Meester van een.

nonee^•. Hij heeft daar eens ferm zijnen gebuur

ambacht. Metsersbaas, enz.
-- In Noord-Vl. is Baas en Bazinne een titel
waarmede men de landbouwers en hunne vrouwen vereert. Baas Vandermeulen heeft acht werk
-perdn.Bazi,
kom binnen.
— In Zuid-Vi. is het de Weerd en de Weerdia
van eene herberg. De baas van de Drie Linden.
Bazinne, nog een stoop bier.
— Baas van 't hinnekot als de itamze niet thuis
is, meester van 't huis als de baas afwezig is.
— Vklw. baastje (wvl. baastje, zie KLANKVERKORT .),
een kort dik ventje of kind. Een gezond bastje.
BAAT, BATE, v. Bij bolders. De kant van eene
speelbol die minst plat of minst uitgehold is en
bijgevolg zwaarder, anders ook de Keer en de
Trek geheeten. Eene loopende bol helt naar den
kant van hare baat, en neemt dus noodzakelijk
eene richting die van de rechte linie meer of min
afwijkt. Eene bol zonder bate (die aan beide zijden
even plat is) rolt in rechte linie, als de baan maar
effen is. Eene bolle met te veel bate. De bate links
of rechts houden (de bol in de hand houden met
de bate naar de linker of de rechter zijde). De
bolle trekt bate (neemt eene kromme richting
. naar den kant van hare baat).

•

den baard gevuld.
-- Iemand iets door dein baceí 'cl wí-ijve a, verwijten.
,

Hy stal het op syn Lijdt hein vrijvee door de baerdt.
(G. De Dons.)
--- Oit eit IIcer• eea t lossc;íz baai-cl ctandoeo, den
schijnheilige spelen. o Gij valschaard, ge zijt
weer al bezig met onzen Heer een vlassen baard
aan te doen.
— De fijne worteltjes die, als een futsel draden
of vezels, onderaan den knol staan van ajuin,
porei en dergelijke 'gewassen. In dezen zin meest
mv. De baarden van eenen ajoen . — Men zegt
ook De baarden van den rogge, van de gerst,
van zekere tarwe, (d. i. de angels van de aren).
BAARDKOORN (vl . BAERDKOOREN ), o. Soort van
koorn wiens aren met lange angels of assols
voorzien zijn, anders ook Baardtarwe, Asseltarwe
en Ruikoorn geheeten.
BAARDNOOT, -NOTE, -NEUTE, v. Soort van noot
die meerder is dan de hazelnoot en veel minder
dan de bloknoot. De bolster van de baardnoten
is bestaan met korte harde wol als met eenen
baard, en van daar haar naam van Baardnoten,
en ook van Berbellen gelijk men ze noemt in
Fransch- Vlaanderen. In de bosschee staan ge-

meenlijk de hazelnoten, in de Boven de baardnoten en de bloknoten, alle drie varieteiten van den
eorylus avellaec(- L., fr. ryioisetier. - Het volk zegt Baarnote, zonder cl. Vgl.
schare voor selicrccr•cl, donderbeo e voor donderbaard,
banr oe voor bc!nth oe, enz. Zie D.
BAARDPLAAG (vl. B AERDPLAGE, zie AE), v. Huid-

ziekte van den kir', fr. mentagre.
BAÁRKOEK (vl . BAERKOUKE', zie AE en ouT) e m.
Een koekbrood dat de herher gier tot prijs geeft

aan de bolders in den baarloop.
BAARLOOP, m Herbergkermis . Het is een
gebruik , vooral te lande, dat nu de een, dan de
andere herbergier Bene aangekondigde feest
.

geeft bestaande in een strijdspel (gemeenlijk
Bene bolling) om een eri baankoek; deze feest heet
men Baarloop of Herbergkermis. Zondag toekomonde is 't haarloop in die herberg. Na de ves-

-

Zyt gy borger, help den werkman;
Zyt gy schipper, help den voerman;
Zyt gy naelde, help den draed;
Zyt gy bolle, help de baet. (**)

-- Bate rechts of Bate slinks ! zegt men in
't bollespel om aan te duiden dad men de bolle
moet houden met de bate naar den rechteren kant
gekeerd of naar den linkeren. Waneer de bollebaan
langs eenen muur of langs een gebouw ligt, zegt
men bate muur of bate lacht, d. i. houd uwe bol
niet de bate naar den muur, of met de bate van
den muur weg.

Fig. BUtC ti'ekkeío, of .liet cone bate game.,
scheef zijn van lichaam, rechts of links krom
zijn, eene hooge schouder hebben. Hij trekt bate.
Hij gaat met eene ' bate. — Ook Rechts of links
Bene richting nemen, fr. se cliff igeí•, pi enadí-e nee
dií• ectioa cc droite oio (t gauche Hij trok bate naar
de hcrherg, fi•. it so ctirigee vers l':utherge. Ik
.

BAAT1

J

wachtte hier om te zien waar uwe bate was, fr.

de quel cóté vozas alliez vows c &iyc}•.
— Van de bate wegclraaica, weçiloopeyh, wegval len, eig. van eerie bol die verkeerdelijk naar de
tegenzijde van hare baat overhelt of valt. Fig.
Verkeerd redei.eeren, van de kwestie (wijken,
ongerijmd spreken. Laat mij toe u te zeggen dat
ge van de bate wegloopt. Blijf bij de kwestie, en
draai van de bate niet weg.
—Jet eene bate yed i'ae icl zij u, eig. v ali eelle
bol die met eeiie bate gevormd is op den draaibank. Fig. Baatzuchtig zijn. Iedereen is nicer of
min met eene bate gedraaid. — Hier behoort ook
de zegsw. Het is al bate in 't sterfhuis (d . i. ieder
-en
zorgt er voor zijn profijt).
— Bij landbouwers. De melk eel de boter die
eene koe geeft. De koeien zijn goed of slecht van
bate, volgens dat zij veel of weinig melk en boter
geven. Eerre koe is of staat bij de bate, waneer
zij, bekalfd zijnde, niet ver meer is van te ver
bijgevolg van wederom veel melk te-nieuw,
geven. Eene koe is verr e van de bate, waneer
het nog langen tijd moet duren eer zij kalft.
BAATPIN, v. Zie BATEPINNE.
BABBE, v. Zinking, gezwel aan de kaak, fr.
-

BABB
dan de babbelaars. De siropespekken zijn gemaakt
van dezelfde stoffe als de siropebabbelaars.
BABBELEGE, BABBELIGGE, v., halve klemt . olp
de 3e greep. Babbelaarster. -- Zie —EGE .
BABBELEN, babbelcde, gebabbeld, b. en o. w. Kan-

wen,

fr. euzelzen, Kil. iaander•e prcesepiolis; zie

BABBEL en BARBEL.

— Snappen, wawelen, fir. babillee.

BABBELESSE, BABBELETTE (zie —ETTE) , BABBELINNE, v., klemt. op de 3e greep. Babbelaarster,
klappeie, fr. babillcu cle.
BABBELING(E, v. Het babbelen.
-- Babbelaarster, fr. babillco cle. Zijn wijf is

eeile groote babbelinge. — Men zegt ook BabbeTinne, doch hier is de stemrust op Tin, terwijl zij
in Babbelinge op bab is. Zie —ING.
BABBELWATER, o. Genever, brandewijn, of
ander sterke drank die dronken maakt en dus
gemeenlijk babbelen en tateren doet.

BABBE(R)LABUISTJES (wvl. - BUUSTJES, zie Ur),
o. mv. Hetzelfde als Babbeleguigjes, dat Kramers
verklaart door Malle kinderkuren, zotternijen,
fr. frsclaises, bal'iver'nes, pué'r2lités.
— Fransche fatsoentjes, makementen, belachelijke beleefdheden. Babberlabuistjes maken.
BABE, BABBE, BABERIE (klemt. op ne) vklw .
,

— In 't bezonder, zulk een gezwel dat voort
't koningzeer, fr. gorzfle ment scro fitleit-T.-komtvan
De ba bbe hebben . Van de babbe genezen zijn.
--- Men zegt ook Kwabbe en Kwabbel.
-- Vgl. het eng. a bib.
BABBEL, BEBBEL, m .

Het babbelen of kauwen,

fr. ma-st'ieation. Dezen zin heeft het w. in de
zegsw. Voor den babbel en den buis (d. i. voor
ate endrank) : zie BUIS.

— Het babbelen of gebabbel, gesnap, fr. babil.
Ik kan zijnen babbel niet meer hooren.
— De mond, de kieuwen, de snater. Stop uwen
babbel. Toon dat je nog gob tanden in joen heb-

bel hebt.
BABBELAAR, m. Een langachtig snoepdingsken
gelijk een kussentje, gemaakt van siroop en suiker, die men samenkookt, dan met rekken en
trekken taai maakt, to eindelijk in stukjes snijdt
onder den naam van babbelaars of iin ilestolyei•s.
Deze babbelaars worden ook wel Siropebabbelaars
geheeten,tot onderscheid van de Suikerbabbelaars,
de Siropespekkeii en de Suikerspekken. De suiker
suikerspekken zijn gemaakt van-baelrsnd
gesmolten suiker en boter; zij zijn harder en

broozer dan de siropebabbelaars en de siropespekken. De suikerbabbelaars hebben denzelfden
vorm als de siropebabbelaars. De suikerspekken
en de siropespekken zijn veel minder en dunner

Babetje, Babbetje. Dezelfde naam bij

't volk als

Barbara.

BABIJN (wvl . BABINE , zie ii), v. In de weverij

onderscheidt men Babijnen, Klossen en Spoelen,
even als Babijnpijpen, Spinpijpen en Spoelpijpen.
De babijne is eene babijnpijp met ketengaren

beladen; de klosse is eene spinpijp met spingaren
beladen; de spoel is eene spoelpijp met inslaggaren
beladen. De babijnen zijn zeer groot, de klossen
veel minder, en de spoelen zeer kleen. Stel de
babijnen op den rooster om de keten te scheren.
— Het fr bobine bet. tevens ons babzjtze en
klosse; en hier of daar geldt babijntje ook voor
klosse.
— Het is lijk een babi jantje dat afloopt, zegt men
van iemand die zonder eens te haperen iets
opzegt dat hij wel vil buiten kan, of die zoo
vloeiende en onverpoosd zijne gedachten of gevoelens uitdrukt als of hij er de bewoording vast
te voren van buiten geleerd hadde.
BABIJNPIJP (wvl. BABIINPUPE, zie PIJP, v.

Groote houten pijp niet hooge boor den, anders
ook `P oortel genaamd, waarop men het garen
windt (babijnt) dat dienen moet voor de keten
(ketting, fr. chccinc).
BACKT, voorz. van plaats. Bachten, achter , fr.
^1^;yj•í^^r•e, eng. hack. Bacht iemand staan. Verborgen backt den boom. Bacht het huis.
•

BACH
— Dit Bacht is uit Be -acht, even als Bin uit
Be-in. Vgl. Benaar, Bevoor, en het eng. ^ behind
(van hind , achter) en before (van fore, voor).
Acht was oul. zoo veel als Achter, na, fr. apres.
11ní. 1Vcdb. Voc. ACHTEN, bijw.
BACHTEN, voorz . van plaats . Achter, 1. pone,
fr. derrière, eng. abaft, back. Bachten de kerk.
Bachten het huis. Bachten do deur De hond
moet bachten zijn meester blijven. Hij ging
bachten den wagen. Hij goot de vuilnis bachten
den muur. De koorde bachten den knoop hebben
(zeker zijn van zijn feit). Hij hield zijn hand
bachten zijnen rug. Hij kwam bachten den muur
om bevrijd te zijn van den wind. De kat kroop
bachten den rebbank. De vijand ligt backten den
berg. De dief liep bachten de kerk weg. De
moordenaar stond bachten eenen boom. De zon
zat bachten de wolken.
-- Bijw. van plaats. Van achteren, fr. par d eerriere. Dit huis is bachten zeer leeg van dak.
" Zyn ooghen verbonden ende zyn haer bachten
hof ghesneden. " (Kron. v. Brugghe.) " Gheschoten met een pyl in zyn een ooghe, dat backten hout
quam. " (Id.) " Van eonen lakere, dat men besluut of bachten toe vest. " (Cueren vanden schee
-resvanBugh.)
-- Al bachten, a',.. achter. Hij ging al bachten.
De rivier vloeit al bachten zijn huis weg.
--- Van backten, van achter, fr. de derrière. Hij
kwam van bachten eenen boom, van bachten
eenen muur. " Een Joede quam van bachten
doer. " (Maerlant.) " Absalon bleef an eenen tack
met zyn haer hanghende, ende van backten met
een spriet duersteken. " (C. Van Dordrecht.)
-- Voorerz en badden of bacldent en vooren, fr.
pear devant et par derrière. Eene bulte vooren en
bachten. Hij was beslijkt vooren en bachten.
" De twee up de mauwen, ende de twee vooren
en bacliteiz. " (***) " Heer weerd voeren en bachten, totmer rekenen ghaet. " (Ed. De Dene.)
" Dat de brauwers cnapen zouden doen maken

Gene groene journeye, ende ele zyn teeken daer
up staende baciden ende cooc•e;i, vanden brauwe rye daer by wuenachtig ware. " (Kr. v. Br.)
— Achter liet huis, in 't

achterplein, fr. a. la
cozen. Het is in huis niet, naar bacllten dat men
bolt. Ga eens zien waarom hij zoolang bachten
blijft. Giet dat water bachten. 's Nachts houdt hij
zijnen hond altijd bachten. Hij kwam bachten en
vond mij daar. Ik heb mijn wandelstok bachten
gelaten.Legt desteenkolen bachten.Zijn alaam ligt

bachten. Hij liep seffens bachten, Mijne oleanders
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staan bachten. Steek dien wagen bachten. Hij is
bachten getrokken. Hij zit bachten in 't prieeltje.
Ik was bachten als hij inkwam.
— Subst. m. Achterplaats van een huis in de
opene hecht, hetzij deze achterplaats een hof zij,

of een gersperk, of een steenera plein. Een huis
met eenen bachten daaraan. Een groote, een
klèene bachten. Naar den bachten gaan. Van den
bachten komen. In den bachten wandelen. De
bachten heet ook Achterhof, o., Achteruit, m., en
Vanachter, m., fr. co•i°ière-er> cl'ene maison.
--- Van of aft, acht (waarvan ook achtei ) met
liet voorvoegsel be en het achter voegsel en:
•

b- acht -en. Vgl.

B-inn-en.

Be-ned-en (oul. rede, nu neder, hd. nied).
B-ov-en (ov = op).
B- uit -en.
Be- voor -en(s.
BACHTENEEN, bijw. De een achter den ander en.
fr. l'm derriere l'autre. Bachteneen gaan. Bachteneen kruipen. Bachteneen liggen. Bachteneen
plaatsen. Bachteneen staan. Bachteneen vliegen,
enz.
BACHTENSTEKE, v. Achtersteek, eene manier

van naaien bij dewelke de naalde telkens achter
het laatste punt van de voorgaande steke gesteken wordt, zoodanig dat de naaidraad in de stofte
als geketend ligt, fr. coriere point. De bachtensteek is 't opposiet van de voorsteek. In de
bachtensteke moet men bij elke steke den draad
doorhaleii; in de voorsteke kan men verscheiden

steken op de naald samenschuiven eer men den
draad eens doorhaalt. Met de bachtensteke naait
men vast en kloek.
BACHTING, m. Soort van boerenappel, goed om
taarten te bakken. — Zie –ING.
BADDING, m. Bij timm. Eene plank van zeven
duim breed en twee duim en half dik; anders ook
Bakding en Batten genaamd. Hij heeft in de
.verkooping eenige baddings, eenige battens ge-

kocht.
BAFFE, BAFE, v. Zie BATE.
BAFFER, m . Vuistslag op den rug. Eenen baffer

geven, krijgen.

-- Door cie bafjiis loopent, loopen door twee
rijen van jongens die met den vuist op den rug
slaan van den looper. Hij moet door de baffers

loopen.
BAFUITE (wvl . BAFUTE, zie vr), v. Kaakslag,

mot, klets, fr so of et. Iemand eene bafuite draaien
of geven.
BAGAAI (vl. B AGAEI, zie
--- E AG A AIMAKER ,

AE) ,

ni. Blagaai.

m. Blagaaimaker, windmaker.

BAGA
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BAGAGIE (wvl. uitspr. BAGAAIZE, zie —AGIE), v.
Pakkagie, fr. bagage.
— Fig. Snoeshaan, windbreker, beslagmaker,
fr. vanzteu^r, blagueur, faiseu r d'embarras. Eene
bagagie van eenen vent, van eene vrouw. Is dat

mee de boeren hunnen deesem verhijselen, is een
stuk deeg van den voorgaanden bak, van den
ouden bak. Brood van den ouden bak oudbakken
brood). Is de bak goed gelukt?
-- Vandaar Koekebak, Taartebak, Wafelbak,
enz.
,

(

eene bagagie!
-- De bagagie scheien, de bagagie spelen, fr.
faire de l'embctrrrca-s, tramelzen clu gi and.

BAK, ni. Gevang bij eene hoofdwacht, fr. violon.
De bak te Brugge heet de Kaze. Eenen dronkaard
of twistmaker in den bak draaien of steken. Hij
zit in den bak. Te lande is de bak een kelder of
kot of kamer van 't gemeentehuis. Die voor den
rechtbank veroordeeld worden, steekt men in
't kot of gevang, niet in den bak.

BAGE, v. Slijk, bagger, fr. bourbe, vase, bone.
BAGE, v. Hetzelfde als Bagge, fr. pleire pré ccie-use; bagne. " Rynghen, medaillien, bcceghzeoi,
draetwercken. " (Z. v. Male.) " Bogen, juweelen,
gout, silver gemunt en ongemunt. ". (Cost. van
Belle.) " Gout, silver, batig /Len, juweelen, " fr.
bagues et joyazc„x. (Cost. v. Poperinghe.)
BAGGAARD, nz. Hetzelfde als Bagger, modder,
slijk, goor, fr. bourbe, vase. Den baggaard uit de
grachten halen. — Zie onder ooTEvAARD.
BAGGE, v. Rugmand, draagkorf voor menschen
of dieren, fr. hotte. Eene bagge visch. Rondreizen
met eene bagge (die men op den rug riemt). Een
ezel niet twee baggen vol koopwaren.
—. Het eng. bag is een Zak. Vgl. fr. Mt cie
^ízttZet.

BAGGEMAN, m. Zie BAGGEVENT.
BAGGERNET, v. en o. Eig. fr. di ague.
— Ook schepnetje, fl. épZuisette, om visch uit
eene groote net of uit een béun op te scheppen.
BAGGEVENT, in. Een vent die met eene rug-

mand rondleurt. De baggevent komt daar. De
ba-ggeventen dragen te koop, de een sulferstekken,
de ander visch, de ander pottekarij, enz.
BAGIJNE, v. Zie BEGIJNE.
BAGIJNEN (wvl . BAGINEN, zie IJ), o. w. Zie BEGIJNEN.

BAHIEREN, bahierde (wvl. ook ba.lzierdege, zie
heb gebahierd (fvl. èbahierd, zie GE),

IMPERFECT) ,

o. W. Schreeuwen en kijven en gedruisch maken,
gelijk het dikwijls gebeurt bij 't volk in herberen en straten op de kermisdagen, fr. faire dit
ham.
— Tieren en balzieren.. Men tierde en bahierde

BAK

-- De kinders, die Putje-bak spelen, zeggen

Het Zs beck, waneer al de marbels in het putje
i

blijven liggen.
-- Ook eene Maat voor eenige natte waren,
zijnde omtrent liet achtste van eenen liter. In
dezen zin gem. het vklw. bakske(n. Het arm kind
ging naar den winkel om een baksken azijn, een
baksken olie. Een bakske genever is een dubbele
dreupel. Er gaan vier bakskens in eene pinte, en
twee maatjes in een bakske. " Ik vroeg nog een
pintjen, ik verzocht noch een baksken. " (C. Duvillers.)

Schynct drynct een vullen back.
(Ed. De Bene.)
BAKGEESTE, v. Dronkaard; wulpsche kerel.
BAKBORST, BAKBERST (wvl. uitspr. boste, beste,
-

-

zie Rs), V. Reet . of spleet die een aarden vat
gekregen heeft terwijl het in den oven gebak-

ken wierd. De bakborsten gelijken aan de reten
die men 's zomers in liet verdroogde slijk ziet.
Eene bakborste, die maar van boven op en is,
bederft het vat niet.
BAKDROOG, adj. Bij pottebakkers. Wordt gezeid van het nieuw gevormd aardewerk dat droog
genoeg is om in den oven gebakken te worden.
De stukken zijn bakdroog : wij gaan den oven
vullen. De stukken laten bakdroog worden, fr.

donner le cru.

geheel den nacht. Is dat tieren en bahieren langs
de straat !
— Bersclzen en bahieren, rinkelrooien, in de
,straten loopen en gedruisch maken.
— Vgl. 't fr. bagarre, d. i. een gewoel met geschreeuw en krakeel.
- Men mag ook Bajieren schrijven, de j uit
zijn vlaamsch.
-gespr.o
BAJERD, m . Zie BAAIAARD .

— Verders wordt het ook gezeid van hout en
andere brandstoffen die droog genoeg zijn om
daarmede vier te maken. Dat hout is bakdroog.
BAKE, BAAK, v. Iets dat als teeken dient om
aan te duiden waar men gaan of varen mag of
moet. De toren van Ghistel is eene bake in zee.
-- In Vlaanderen vindt men langs wegen en

BAK, m. Het bakken, fr. cuissoyc, cvizte. Den bak
leergin. Hij kent wel den bak. De giststof, waar-

schapers aan verkennen waar zij drijven mogen:
zulke teekens heet men Baken.

straten kleerre houten staken van eenen vuist

h Dog, niet of zonder een getal er op, waar de

BAKE
— Den vuurtoren, fr. tccnal, phzai•e, heet men
ook Bake, vierbake.
—_Zie BAKEL.
BAKEL, m. Stok of roede die men in den grond
stelt om iets af te bakenen, fr. j)igztiet, jalon. Van
aftand tot afstand bakels plaatsen. Boven op de
bakels is er gemeenlijk een stukje papier gehecht.
— In 't algemeen. Een toren, een berg, of zoo
iets anders dat men can verre ziet, en dient om
daarop zich te richten in de reize. De toren
van Brugge en van Ghistel zijn bakels voor de
zeevisschers van de vlaamsche kusten.
BAKELAAR, BAKELARE, in. Bestoven spinrag,
kobbenet die vol stof en vuilig heid hang t. De
bakelaars afvagen. Die hoek hangt vul takelaars.
BAKELANDSCH, adj. Weerdig van Bakeland
(den vermaarden baanstroper die aan 't hoofd
eener rooversbende op 't einde der verleden
eeuw in 't Vrijbusch verkeerde en gansch de
omstreek verschrikte door zijne moorden en
plunderingen), bandietsch. Een bakelandsche
trek. Een bakelandsch leven leiden.
-

BAKELEN, bakelcle, gebaI eld, b. en o. w. Hetzelfde als Bakenen, met takels afteekenen, hakels
stellen, fr. jalonner.
BAKELEN, bakcicle, gebakeld, b. w. Vereffenen,
schikken, beklinken, fr. ar•r•amgec, bchlec. Eene
zaak bakelen. Dat was spoedig gebakeld. Ik zal
dat wel bakelen. Een huwelijk bakelen. Het vredeverdrag wierd aanstonds gebakeld. -- Ook
Bakleeren.
BAKELEN, bakelcle, ,rjebakeld, b. w. Hetzelfde
als Bakeren, dat Kil. en Weil. verklaren door
Goed warmen, heeten, stoven, koesteren, den
weldadigen gloed van 't vuur doen genieten. Een
kindje bakelen (uitvuren). Zich bakelen in de zon.
— Eenen stok bakelen, eenen groenen ongepelden stok in de vlam houden, in den heeten oven
leggen of in den kokenden brouwketel steken.
Eenen stok bakelen om hem een bruin kleur te
doen krijgen. Een halfgebakelde stok is zeer
gedwee en plooibaar; maar hij wordt hard en
stevig als men hem lang bakelt. Eènen mispelaren of doornen stok bakelen.
— o. W. Zich bakelen, gebakerd worden, in de
zonne bakelen, 1. ccp7•ica1•i. Liggen bakelen in de
zon. Hij lag te . bakelen binst den noenestond.
Het droogt dat het takelt. De afgepikte tarwe
droogt dat zij bakelt.
— Wordt ook gezeid van den brand of gloed
zelve die verwarmt en koestert en stooft. Zitten
bij een takelende vier. De takelende zon (die

BAKE
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alles doorstooft niet har en gloed) . De zon bakelt
in 't zand. De zon bakelt op den muur.
BAKEN, baai;te (wvl. bcck-te), gebonkt (wvl. gebèdkt,
fvl. èbczkt, zie KLA-IKvERKortiT.), b. en o. w.
Met haken
a f ken
n
bakenen,
^ a tee
en, hakenplaatsen,
b e
fr. l)lcenatei des piques. Den drift van den schaper
baken (met staken de plaatsen afteekenen waar
de schaper zijne kudde vlag drijven).
BAKENIER, m. Die zwijnevleesch verkoopt,
verkensslachter, spekslager, fr. ch-armtier. Anders
ook Zwijnebake en Zwijnebakenier geheeten.
— Dit woord is zeer gemeen te Brugge. Kil.
heeft Baecke, baeckeu-vleesch, baecke-vleescll,
ccci-o 1poI°ciI1c(; baeckesmeer, baecke-speck, cacle1)s
)w•c lno. " Hammen, worsten, baeckeiaspeck moet
men oock schauwen. " (Ed. De Dene.) " Een stir
bc^kens vleeseb up ele i ood. " (Hs. van. 1483, in do
Potterie te Brugge.)
- B AKEtiIEREGE, B AKENIERIG(G)E, B AKENIERSTER,

V. Vrouw die verkensvleesch verkoopt, fr ell arc etiàie. - Zie --EGE.

BAKERACHTIG of BAKER IG, adj. Hetzelfde al
Spakerachtig; zie SPAKERA CHTIG .
BAKGOED,- o. Stoffe om te bakken, meel.
-- 3lisse ljoep is goed bcthgoecl, d. i. een mengsel
van tarwe- en roggemeel bakt goed brood. --Dikwijls fig. gebruikt voor Het is nuttig iets te
hebben van de verschillige soorten, b. v. Ik heb
geern zilveren geld en koperen munte in de beurs;
want misseljoen is goed bakgoed. Hij mengelde
zijne spijzen al dooreen, en at die zoo, zeggende
dat misseljoen goed bakgoed is.
BAKKEETE, v. Een huisje met eenen oven om
brood te bakken, anders ook Ovenbuur genaamd.
De bakkeete van eerie hofstede. De vreemde
schooier vroeg om in de bakkeete te slapen.
BAKKELEIEN, ba1^-1ccleide, heb gebekkeleicl, o. w.
Vechten, malkander slaat, plukharen, fr. se ci•osseï•, se ?hatti•e.

— Kramers spelt Bakkelijen; bij ons is het
Bakkeleien, klemt. op let.
--- Vgl. fr. bcceTcle7•, van 't 1 bacillus (stok ).
.

BAKKELEITJE, o. Gevecht , batalje. Een bakkeleitje slaan -(bakkeleien). Gisteren avond hebben
man en wijf een bakkeleitje geslegen. Ze sloegen
daar een bakkeleitje dat liet haar stoof.
BAKKELEN, bal 11elcle, heft of its gebalckeld, o. w.
Een weinig vriezen zoodat de opperkorst van
den grond er stijf van wonde . Het zal morgen
gebakkeld zijn. Het heeft dezen nacht gebakkeld.
— Frequent. van Bakken dat ook in dergelijken zin gebezigd wordt. " Dese kauw (koude)
doet al de velden hart boeken. " (P. Iennyn.)

.SAK K
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BAKKEN, bakte, boek en biel.-, gebakken (fvl.
ebakken, zie GE), b. w., fr. cuire. Zij biek pannekoeken. Hij boek twintig brooden.

--- Ge zijt milde, maar ge bakt zelden, zegt men
schimpend aan een' gierigaard.

-- Tusschen twee'n, lijk Maaie biek, tusschen
wel en slecht, tamelijk. Hoe gaat het met u?
tusschen twee'n, lijk Maaie biek.
— o. W. Gebakken worden, fr. se eicue. Brood
bakt zwart als er veel luizekoorn (melamp?/ n^ 1lz
arvenise) in is.
— Weil. en Kramers zeggen dat boek en biel
verouderd zijn; wij gebruiken die vormen nog.

BAKKERETTE, BAKKERËTE, v., klemt. op i -( t.
Bakkerin, de vrouw van eenen bakker.
— Soort van blozend zomerappeltje goed vals
smaak. — Zie -ETTE .
,

BAKS
baks (hij kan dat niet, hij moet het laten steken).
-- Wordt meest gez. van eene stoute verrichting waar bij 't op lichamelijke kracht aankomt;
doch ook van andere verrichtingen, b. v. Iemand
baks toogen (overtreffen, het hem afwinnen, fr.
l'eml)orter sure quelq2r'un) in het schoonschrijven.
Hij toogt zijne gezellen baks in het zingen, in
liet leerezl, enz.
-.-- In plaats van buks logen hoort men hier of
daar ook buks iOUeo (zie G) . Ik -ga u bakstoven .
BAKSTE, v. Hetzelfde als Bakte. -- Zie onder
J UNSTE.

BAKTE, V. Baksel, 't geen men in eens in den
oven bakt, fr foum°niée, eulte. Eene bakte van 20
broodeim. " Sy creegh alsulcken neeringhe dat sy
clualick broodts ghenoech ghebacken conste, ende
gaf twee myten ons li eve Vrauwe van elcke

BAKKERSHOUT, o. Fasceelhout.

backte. " (C. Vrancx.)

BAKKERSJAAR, o. Een tijdstip van omtrent

--- De hoeveelheid meel die Wien in eens kneedt
om_ te bakken. De bakte kneden. De bakte
bedijgt. " De boereménschen (in Oost -Vi.) kneen
de bakte meest altemael met de voeten. " (C. Duvillers.)
--- De hoeveelheid meel die men in eens naar
den bakker draagt om dat in brood te doen ver bakken. De knaap droeg de bakte op zijnen rug.
— De hoeveelheid graan die men voor eene
bakte doet malen. Als de bakte gemalen is, wordt
zij door den ketser naar huis gedregen op eenen

zes weken, een korte tijd. Ergens een bakkers
verblijven.
-jar
— Deze benaming komt hieruit dat de bak
dikwijls maar korten tijd in de--kersncht
zelfdQ - plaats wonen, en verscheidene keeren
'S jaars verhuizen.
BAKKERSKOLE, v. Houtkole die de bakker uit

zijnen oven trekt en uitdooft, anders ook Braze,
en Houtskole genaamd, fr. braise, charbon de bois.
Bakkerskolen koopen. Een zak bakkerskolen.
Met bakkerskolen de stove ontsteken.
BAKKRUID (wvl. -KRUUD, zie Ui), o. Sleutelbloem, ook Kuipertje genaamd, en Nunnekouse,

primula veris L., fr. .primevère. Het bakkruid
groeit in 't wilde, en wordt ook in de bloemhoven
gekweekt. — " Bak-kruyd, prirynula veris, verbas-

cul-um pratense vel s ylvaticum inoclor-um. " (David
de Gorter.) Kil. vertaalt Back-kruyd door hoists,
herba esculenta, en zegt dat het een Vlaandersch

w. is. (Oostvl. ?)
BAKLEIE, V. Bij mulders. Zie LEIE.
BAKNERIG, adj . Zie BEKNERIG.
BAKSCHUP, BAKSCHIPPE, v. Ruifel , groote
schup met hooge boorden als een bak.
BAKS. Een woord in 't Poperingsche gebruikt,
waarvoor men elders tikie (klemt. op kie), mal
of bleune bezigt.

ezel of op een peerd. De bakte gereed maken
(het graan zuiveren en in eenen zak doen om
het te doen malen) .
— Geene bakten kunnen cli apen. Wordt eig.
gezeid van een zoo kittelachtig peerd dat het
geenen zak meel op den rug kan lijden, fr. clzerai chcdouiileuo sur la ci oucppe. Fig. van eenen
mensch die zeer gevoelig is aan kittelingen,
hetzij op de voetzoel, hetzij= elders. Kunt gij
bakten dragen ? Hij kan geene bakten dragen.
Hij kan wel bakten dragen.
-- De wind is op d e bakte gevallen, eig. de wind
is stil gevallen, er is awind gekomen, toen de
-

bakte moest gemalen worden. Fig. De onderneming is verhinderd geweest, de zaak is mislukt
door eenen onvoorzienen tegenspoed.

— Baks togen, mat stellen, tikie toogen, iets

-- Hel leven is snaar eene bakte etenzs, zegt men
om er de kortheid van aan te duiden.

verrichten dat een ander niet kan of niet durft
nadoen. Hij heeft de anderen baks getoogd met

— Eerre bakte tabak, de hoeveelheid tabaks
eens laat snij den bij eenen-blarendim

over dien wijden gracht te springen. Gij zijt baks

tabaksnijder. Eene bakte tabak van twee, zes of
tien kilos. Hoe veel zulke bakten smoort gij op
eert jaar ? " Hij droeg zoo geern eerie bakte toebok

getoogd.
-- Baks zijn, baks getoogd zijn, bleune zijn;
iets niet kunnen of niet dur ven nadoen. Hij ics

naar zijne oude kennissent . " (K. Callebert.)

BAKT
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BAKTEBROOD, BAKSTEBROOD, o. Brood dat men
bij den bakker bakken doet van meel dat men
er naar toe draagt.
BAKTEZAK, BAKSTEZAK, m. Meelzak, zak
waarin men gemeenlijk de bakte doet.
BAKWAGEN, m. Kruiwagen met eenen bak, fr.
b'rouette cU bac. Met bakwagens vervoert men
zand, steenera, rapen, aardappels, enz. De kassei
gebruiken kleene-legrsndvat
bakwagentjes om aarde te voeren. De kinderen
spelen met bakwagentjes.
— Kramers geeft aan dit woord eene andere
beteekenis; hij vertaalt het door 't fr. chariot a

de balgpijn. Dat zwijn heeft de balgpijn. Zich op
den grond wentelen van de eeuwige balgpijne.
— Bij veeartsen wordt het bez. gezeid voor
Buikpijn van eene kwade spijsvertering, fr. inzcligestion aiguë.

j

grand fond.

BAKZWIJN (wvl.— zwIIN, zie ij), o. Ontuchtig
mensch, wellusteling, fr. debauche, libertin.
— Het oud fr. bacquier beteekende cochon èa

BALGSIVIEET, BALGSIYIETE, v. Zie HOEPJESLAG.
BALIE (vl. ook BAELDJE, BAELDE, enz., zie --ALIE),
v. Hekken of slagboom om den ingang van eene.
weide, van een park, van eene pachthoeve te
sluiten, fr. ba r rière. De balie opendoen, toedoen.
Over de balie kruipen. Met den elleboog op de
balie leunen.
— Anderwat, pinker, fr. bête, bcctornnnzet. Balie
slaan, balje spelen. Eene balie afkorten omdat
zij te lang is. Die de balje gaat slaan, roept anclei wat of angelus, of zoo iets, en hij slaat ze zoohaast als men tegenroept klokhuus (klokhuis), of
-

clioot (scherpl. oo), enz.

l'engra-is.

BAL, adj. Wordt gezeid van de voorbijgaande
doofheid die een zware slag, een schielijke knal,
of een groot gerucht op de ooren veroorzaakt,
fr. assourdiz. Mijne ooren slaan bal van al dat
getier. Zijne ooren sloegen bal van het kanon

i

BALIEMAKER, m. Timmerman die balien en
dergelijk grof werk verveerdigt; — onkundige
en slechte timmerman. Wat dwaas gedacht van
zoo een werk te laten verrichten door dien baliemaker!

BALGHOEPEL (wvl. —HOUPEL, zie on), m. Band
die om den buik of om 't midden van eene ton
ligt. Er zijn aan eene bierton balghoepels en

BALING, m. Uitgedorschen schoof, koorngarve
wier graan uitgeslagen is, bouweel, fr. gerbée.
Een baling stroo. Drie of vijf saamgebonden ba lingers heeten een Bondel. Het vee met balingen
voederen. Balingen van tarwestroo (om de soort
van stroo aan te duiden). Twintig balingen tarwe
(om het getal aan te duiden). Een baling-stro
van haverstroo. Een baling haverstroo. TJitgeschudde balingen van roggestroo heet men Glei.
BALKATOEN, o. Zie BA_A.LKATOEN.
BALK (Brugs. uitsp. bolke, zie L), m., fr. poutre.
'
— Een ei op eenen balke, zie EI.
E— Iets aan den balke schrijven, opdat het de
kalvers niet en zoun2 uitlekken, schertsend gez. van
1 eene schuld op welkers betaling men niet mag
rekenen. Heeft hij u betaald? Neen hij. Wel,
schrijf het maar aan den balke, opdat het de
kalvers niet en zoon uitlekken. — Men zegt ook
enkelijk : Schrijf het aan den balka. Ge meugt
dat aan den balke schrijven.
—Zware wolk, die, effen plat van boven, langsheen de kimme ligt, zoo men dikwijls ziet in den
zomer; anders ook Bank geheeten.
— Bij landb. Kleene barra van opgehoogde
aarde. Men hoogt de aardappels op in den akker,
met balken te kappen met de houwe, of er te
steken niet den ploeg. Balken kappen. Balken

kamhoepels.
BALGPIJN (wZl. -PINE, zie IJ), v. Pijn in den
buik. Wordt gezeid van dieren. Het peerd kreeg

steken.
— Een groot lomp mensch of dier. Is dat een
groote balke van een vent!

-geschot.

BALBOOG, BALBOGE, v. Soort van kruisboog
waarmede men ballen schiet in plaats van pijlen.
De loop van den balboog heeft aan beide zijden
eene lange spleet waar de pees in jaagt om den
bal uit te drijven. Eenen vogel schieten met den
balboge.

BALEI, o., klemt. op lei. Beslag, windbrekerij,
gezwets. Veel balei maken.
BALEIEN, baleide, heb gebaleid, o. w. Beslag
maken, klappen en zwetsen. Zij baleit dat het
onverdragelijk is.
-- Vgl. fr. blaguuer.
— Kil. in zijn Appendix heeft Baladen, baleyen,
tripudiare; en Balade, baleye, rhithrnus, h,orncroteleuton; chorea, tripucdiu aa : saltat-io. — Zie
LABEIEN.

BALG (te Brugge en elders bolg, zie L), m.
Buik van een peerd, koe, zwijn, enz.
-- De balg van een gareel zijli de kussens die
de kluppels bekleeden, en bezonderlijk dat opgevulde deel dat boven op den nek -van het peerd
rust, en waarop het dassevel genaaid is.
BALGENS, voorz. Zie BALVENS.

r

BALK
- Bij timm. De balke van eene boogzaag; Zie
BOOGZAAG.

BALKEN, balkie, gebaikt, b. w. Bij landb. In
bermen aanaarden, ophoogen, oplanden, fr. butter.
Men baikt de uitkomende aardappels, waneer
men, met de houwe of met den p'oeg, de aarde
tiisschen de rijen wegruimt en ze tegen de stammen ophoogt.
- Ef enen

sloppel balkel?; zie VALK}N.

BALKPULIVI,

II'. Bij timm. Blok hout in een
muur, waar de balk op rust. Zie PTJLM.
BALLAS (Brugs. uitspr. boll(is, zie L), M. Hetzelfde als Ballast, fr. lest.
.- Aan iemand, dien men een pak slagen of
schoppen gegeven heeft, zegt men schertsende:
loop nu, gij hebt hallas, of dat diene u voor ballas, enz.
BALLEBUIZE, BOLLEBUIZE (wvl. -BUZZ. zie 151),
V. Een appel rondom in deeg gewenteld en alzoo
in den oven gebakken en gebraden, fr. ribaucle,
- gomiehon. Ballebuizen bakken. Ballebuizen eten.
De klemt. is op bui. Onze Walen zeggen talibusse.
BALLEGANTE, v., klemt. op gan. Lichtzinnig
en zwetsachtig vrouwspersoon.

BALLEGANTEN, ballegantle, heb geballegant, o. w.

Zwetsen, beslag maken, loshoofdig zijn.
BALLEN, balcle, heb of ben gebeld, o. w. Zich in
bollen vormen. Betemperde meelbloem balt als
zij niet wel doorwerkt wordt. Die spijs bait in
den mond.
- Eenen knol vormen, krijgen. De aiijoen
begint te ballen (fr. fo ter son bule) in de oegst
-mand.
BALLIKKER, BALLIJKER (wvl. BALLIKER, zie is),
IITI., klemt. op bal. Bij schoernakers. Een been of
ijzeren bout dienende om b. v. de polevij telikken
en te glanzen, bij Kramèrs Likbeen genaamd, fr.
astie. Ook Polevijlikker. - Zie LIIKEII.
BALOORDE, adj., klemt. op bal. Baloorig, wiens
ooren bal slaan, fr. assowedi, abasourdi. Baloorde
worden van 't gedruisch. Baloorde zijn. Iemand
baloorde slaan (iemand eenen slag geven om het
hoofd, dat hij er eene poos doof van zij). Die
woelige knapen schreeuwen ons baloorde.
- Bedwelmd van zinnen, duizelig, fr. e'tourcli.
Zich baloorde loopen tegen eencn muur. Zich
baloorde vallen.
- Men zegt in eenige plaatsen Boloorde (zie L),
en in andere Bolaarde (zie METATHEsIs).
- Vandaar fr. balourci, balourclise.
BALPIJP, BOLPIJP (wvl. -P1SPE, zie PIIP), V.
Blaaspijp om met balletje's naar vogels, enz. te
blazen, fr. sarbacane. Met de balpijpe schieten.
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BAL1.
Het mondstuk van de balpijp. " [en verbiet op
het kerckhof te werpen met steenen ofte stocken,
te schieten met bogen ofte bolle pypem naer de
swaeimen. " (Ordonnantien van Eeeioo.)
BALROOZE, BOLROOS, v. Soort van meeiboom
die in 't fr. boule.de.neige heet, eene varieteit van
den vibrmuIm opalus L.
BALVENS, ook BALGENS (zie a), voorz. en bijw.
Vi. uitspr. van Behaivens, behalve, d. i. uitgenomen, fr. eicepté. Zij waren alien piiehtig balveils twee. Zij gelijken wel ain maikander, balgeiis dat de een wat meerder is als de ander.
-- Zie BE—.
BAMIERELEN, bamierelde, heb çjebamierelcl, o. w.
Hetzelfde als Mierelen, perelen, fr. pe'tiller, sprek.
van dranken. Bier dat barnierelt. - Zie BA—.
BAMIS, BAAPMIS (wvl. BAMESSE; zie ASSIMILATIE),
V. De feestdag van Sint Baaf of Bavo, vallende
den eersten October.
- Te Barnisse, den eersten October. Te Baaf
hem betalen. " Naer Baefrnisse in-miseotk
de stoppelen te komen saeyen. " (Costumen
vanden Lande vanden Vryen.) " Van Paesschen
tot Baealesse. " ( Ordonnanticn vanden Lande van
den Vryen.) De Fransehen zeggen insgelijks La
Saint Ruiny in denzelfden zin, want de feestdag
van den H. Remigius komt den tweeden October.
- De tijd rond Baafmisse, de herfst. Te Baafmisse vallen de blârèn van de hoomen.
- Ook voor Bamispruim. De bamissen en zijn
nog niet rijpe.
BA1VIISPACHT, in. Een huis- of landpacht die
met Bamis begint of eindigt.
BAMISPRUI1VI (wvl. BAMESPIITIME, zie vi), v.
Soort van pruim die omstreeks Bamis of ingaande
October rijp is, ailders ook enkel Bamis(se, en
Alteeze of Arteeze geheeteu.
Mispels voor een lekkre kaek;
Gele wortelen in schellen
Baefrnis pruymea sonder vellen.
;

(Vaelande.)

- In sommige plaatsen geeft men dezen naam
aan de Moespruim; elders (b. v. te Hooglede) aan
de Krekke.
BAN, m. Huwelijksban, gebod, fr. ban de mariage. De bannen afroepen van den huwelijken
staat. Eerste ban met dispensatie van de twee
andere.
- Het volk zegt band. De banden afroepen.
BAND, rn Hoepel, fr. ceeceau, cerele. De banden
van eene ton. Met den • band spelen (hoepelen),
fr. jouer au cerceau.
- Bij timm. In 't algemeen, elk stuk hout

BANE

I1ANI)
dat in eene schuinsche richting liggende dient
om de groote stukken van een timmerwerk te
verbinden en te steunen, fr. lien, contre-fiche In
het dak van een huis zijn er banden Tusschen
de daklijsten, middellijsten en hoekstijlen van
eenen staakwindmolen zijn er banden om het
Wringen van den molen te beletten . - Zi STORM .

.

BAND, STEEKBARD, enz.
— Bco d i.0)zd de.

zou, rond (ie ï0(111e, ring, fr.

1i alo.

— Huwelijksban, zie B ÀN .
-- Door den baud, doorgaans, gemeenlijk, fr.

m'dinaiieiment, yéï2éiccle,ïzeïzt. Brave ouders hebben

door den band ook , brave kinders. De kleene
mossels zijn door den band beter dan de groote.
Het gaat door den band alzoo. Dat is door den
band het gevolg van de dronkenschap.
— Kramers vertaalt door dec band door i id stinzcteïn.ent, péle-mmzéle, l'va pojtcort l'autre; en
voegt erbij dat men gemeenlijk door de bank; zegt.
Wij zeggen altijd Door den band, en nooit Door•

de bank.
BANDELINGE, v. Wvl. uitspr. voor Behandeling;
zie B1- .
BANDEN, bandd e (wvl. ook bandege, zie in-'
PERFECT) , heb yeband o. W. Hoepelen, met den
reep spelen, fr. jouen° an ceï°ceau.
BANDKOE, v. Zie WACHTKOE.
BANDROEDE, v. Eene geerde of per tse, die men
op een strooien dak, of langs eene haag, enz.
aanbindt om ze vast en gesloten te houden. De
bandroeden van de stroodekkers zijn latten die
bij middel van wissen boven op het stroodak
,

gevestigd worden aan de onderlatten die op de
kepers liggen. De bandroeden zijn geen wissen.
— Het volk zegt Banroe, zonder (l. Vgl. Baard

-not.
BANDSTROO, -STROOD, o. Lang uitgelezen Str oe
dienstig om b. v. afgemaaide klaver, els z . in hoi] dels te binden.
BANDWISSE, BINDWISSE-, v. Wisse of teen om
iets te binden. De baïldwissen waarmede mBit
eenen mutsaard of poorter bindt, leute ► i. 1 ►i j
Kramers Wi.epbanden (? beter N iel )a nd, wied -

.

band, van Wiede, fr. osier), fr. line! . De bandWi ssen waarmede men de takken van eenen boons
langs een gelint of eenen tuin opbindt , ]leftel
in 't fr. accoluies.
BANE, v. Zie BAAN.
BANEBOLLEN, o. w., meest gebruikt in deli
infinitief. In de baan bollen, in eene bolletraag
spelen, ter onderscheiding van Lutsebollen. Het
banebollen is overal de verlustiging van de
mantien.

-- Men zegt ook Trabollen.

— Zie onder BOEKBINDEN .
BANEELE, v. Zoo heet in eenige streken de

Driewielkar. Iets met de baneele vervoeren. Een
peerd trekt de baneele.
— Het fr. ban ïiea beteekent Eene lichte kar
op twee wielen, door nlenschen voortgetrokken.
BANEN, in. Zie BAMI.
BANEN, bcaa-ïzde, ctebci,oïïcl, b. W. Met de baan
van eengin hamer iets plat en effen slaan . De
goudsmid baant het zilver.
— ^SI)riizyeïno of banen. Eene uitdrukking die,
even als buigen of beiseen, gebruikt wordt voor
De grootste gevaren trotsen om zijn gedacht uit
te voeren of zich ten onderen geven en de zaak
in der minne afdoen. Een wederspannige scholier
moet springen of banen . Hij loochent dat hij mij

duizend frank schuldig is omdat ik er geen
schriftelijk bewijs van heb; maar ik zal hem voor
den rechter roepen, en daar gaat hij moeten
springen of banen .(d. i. een valschen eed doen,
of zijne schuld erkennen).
BANG, adj. Bevangen, zwoel, versmachtend
War ai, fr. éto4ant. Bang weder. Bange lucht.
Het is bang, als er eene dondervlaag nadert. Het
is hier bang in de kamer.
BANGIGHEID, v. Hetzelfde als Bangheid (in de
Wdb.), bangte; zie ic . " Met beschaemtheyt in
't ae nsig t, niet bangiylz,eyt in'therte, met benauWtheyt in hunne gedachten. " (F. Vanden Werve.)
BANGSEL, o. Vlaanlsche uitspraak van Behang-

sel. Het bangsel van een bedde. -- Zie BE-.
BANGTE, v. De staat van bang te zijn. 't Wordt
gezeid van 't weder. De bangte van de lucht. De
bangte van het weder.
BANHOUT, o. Eigenn ,ani - an Belle groote

hossc].lagie tusschen Deerlijk, Heestert en SWeveghenl, niet een kasteel daarin, tegenwoordig
eigendom en zomerverblijf van M. Vergauweln,
oud - Sena.teur. E r verkeert veel wild in het
Banliout . Langs het B anhoilt voorbij reizen. --- Kil. Ban-f i cc,t, B aii-wyo u d, ïz eyi een
i: ii?peuiole.
BANI, nl., idem t. op b Baas of iiicester, door
aanmatiging . De ZOoll wilde baal zijn in zijn huis

(meester spele ii i)oven zijne ouders). Zij nanicu.
hunnen broeder bij zich; snaar als zij onder vonden
dat hij wilde bani zijn, de den zij hem benenga a.ii.
Hij is daar bani in 't huis.
— Wordt gebruikt in die gewesten waar men
gem. den uitgang en door i vervangt (zie Es), en
I iunti, mcmi, lofti, eliz. zegt in plaats van klnntcn,
manco, loeten, enz. Daarom ware 't beter van
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Banen te schrijven, tenzij neen ook elders misschien Bath zeide.
BANIERE, v. Wordt in 't Brugsche Vrije gehoord voor Bariere, fr. barrière.
BANK, mm. (niet v.), fr. bane.
- Een bank op cd e 1kiin? e is eerie lange platte
wolk, anders ook Balke genaamd.
— Ook gebruikt in den zin 'can Tafel, feest
banket. Te banke zitten (banketteeren)-disch,
tot laat in den nacht. " Wy bleven daer soo langli
aen den baneI dat wy smorghens meer vaeck
hadden in d'ooghen als reysens lust in de voeten. " (P. Devynck.) — Vgl. Communiebank (de
Tafel des Heeren).
BANKEN, bankte, heb gebankt, o. w. Aan tafel
zitten eten en drinken, banketteeren, fr. banqueter.
Banken 'tot ver in den nacht. " Of wilt gy b c ken in de Filistynsche keuken P " (Vondel.)
Van slempen, dempen ende banckenn.,
Van overvloet van spys en drancken,
Corot dicmaels groot beclagh.
(Boetius De Boodt.)

— Tuischen met de kaart. Men verdeelt de
kaart in zoo veel pakskens als er spelers zijn; hij
die de kaart verdeelt is de banker, en deze legt
b. v. een . frank op zijn paksken; de andere leggen ook, elk op zijn paksken, de een een frank,
de andere twee frank, een derde vijf frank, enz.
naar belieft.e. Dan keert men de pakskens, om
het onderste blad van ieder bloot te leggen : de
banker wint al het geld van dezen die eene
leeger kaart « toonen dan hij; maar hij moet het
geld verdubbelen van dezen die eene hooger
toonen.
BANKER, m. Iemand die veel banketteert,
liefhebber van smulpartijen. — Ook deze die de
kaarten in pakskens afzet als men bankt of
tuischt met de kaart.
BANKVIJS (wvl. BANV.VIZE, zie Im), v. Bij timen.
Werktuig in hout, dat van maaksel en dienst
gelijk staat met de Vijfstaak van de smids; bij
Kramers Bankschroef geheeten, fr. élan.
BANST, m. Zie BAANST.
BANTWOORDEN, b. w. Samengetr. voor Beant-

BARB
De barbeelen zijn tanden, boven of onder aan
het schof van een slot, fr. barbe da pine. Waneer
de sleutel draait in 't slot, ontmoet hij de barbeelen en doet aldus het schof in- of uitvaren.
In dag- en springsloten is er maar een barbeel
(een tand).
BARBEENDE, BARREBEENDE, BERBEENDE, adj.

Met bloote beerven. Barbeende schooiers.
— Ook bijw. Barbeende door 't water waden.
BARBEENS, BARREBEENS, BERBEENS,bijw. Met
bloote beerven, blootbeens. Hij ging blootshoofds
en barbeens.
BARBEL, v., klemt. op bar. Eigennaam, dezelfde
als Barbara.
— Bij de Oost —V1. hoort men Baerbel, met de
lange ee.
BARBELS, BARBELEN, nz. mv. Tandholten, tandvleeschboog, waar de tanden uitkomen, staan of
uitgevallen zijn, fm. alvéoles, arcade alveolaire.
De kinders lijden pijn' in de barbels, als de tanden uitschieten; en de moeders wrijven op de
barbels om die pijn te stillen. -De tandelooze
ouderlingen kauwen hunne spijs met de barbels.
-- Kil. heeft Barbelen en Babbelen, preesepiola,
-

alveoli, eccvhates ossiune in quiibuu.s denies firmanBARBIERSCH00L, v. Zaterdagsche vergadering
van mannen in liet huis van eenen barbier -om

hunnen baard te doen scheren. Eiken zaterdag
er barbierschole bij hem. Barbierschole-avondis
houden. Hij wilt geene barbierschole meer hou
gaan. Hij heeft dat-den.Narbischol
hooren vertellen in de barbierschole. Dat komt
uit de barbierschole, 't is nieuws uit de barbier school (d. i. nieuws dat weinig geloof verdient).
BARD, o. Zie BERD.
BARDALIE, BARDALJE, niet de stemrust op da.
Slechts gebruikt. in de uitdrukking naam- bardalie,
d. i. naar hier naar daar, in wanorde, wij sterka peele. De rukwind heeft de graanschooven op
den akker al naar bardalie gesmeten. Het ligt
in mijne boekkamer al naar bardalie.

BAR, m. Beer, geltverken, fr. vernal.
BARBARINE, v., heest barba,nineken-s, klemt.
op ri . E ene tuinplant die in de boeken Barberis se

BARDESCH, o. Zie BORDESCH.
BARDING, m. Zie BADDING.
BARE, v. Zie BAAR.
BARÉDIG, bijw. en tusschenw., klemt. op re

heet, fr. berberis, épine-vinelle.
BARRE, v. Bij landb. Eene kwaal die peerden
en koeien krijgen, bestaande in vleesohachtige
tappen binnen den mond, en in 't fr. barbes genaamd. Die koe heeft de barbe.
BARBEEL, o., klemt. op begil. Bij slotwakers.

Waarachtig, fr. cii vérité. - — Zie WARENTIG.
BAREEL, o., en BAREELE, v. Een lang en smal
stuk ijzer of hout dienende meest om iets af te
sluiten, fr. barre, barg °ea-u. Met eene houten ba reele sluit men den doorgang af over den ijzeren
weg. Met bareelen verspert men eene deur. Met

woorden; zie BE—.
-

BARG
ijzeren bareelen sprenkelt men de vensters van
een gevang.
BARGEKETSER, m., de g uitgesp. als rj. Peerd
dat aan eene trekschuit of barge ligt.
-- Slecht, versleten peerd.
— Iemand die het peerd van eene barge beweugt. Die vent heeft veel jaren bargeketser
geveest. --- Zie KETSEN.
BARGELOTE, v., de g uitgespr. als zj, en de
klemtoon op lo. Bij zeevisschers. Een visch,
anders ook Speelman en Zeeduivel geheeten, fr.
squatine-amye, 1. squatina angelus. M. Van Bene
(A02. Parlemn. 1865-66, docum. bl. 602) spelt-den

bergelote.
BARK, m. Beerverken gelubd na reeds gediend
te hebben.
— Gemeenlijk zegt men Barg en Berg. Kil.
Bergh en Bargh, poreus castrates.
BARK, BORK, m., zonder mv. Het kurkachtige buitendeel van de boomschors, dat dik
geborsten en verdorde korst over--wijlsmetn
dekt is, fr. croute d'ecorce, épiphlcenUo n, enveloppe
subéreuse. Den bark afschrooden van eenen peerlaar. De huidevetters scheiden den bark af van
de eikenschors. De stove ontsteken met drooges
bork. De arme lieden mogen den boric afdoen
van eiken en andere boolnen.
— Kil. Berck, barck, borek, cortex. Tenkate
acht dit woord verouderd : hij mist daarin.
BARLAFFE, ook BERLAFFE, BORLAFFE, PARLAFFE, PERLAFFE, PORLAFFE, BARLIJPE, BERLIJFE, PARLIJFE, PERLIJFE, en somwijlen zelfs
PERLAF, PERLIJF, m., klemt. overal op de tweede

greep. Zoo Kil. zegt in zijn Appendix, Barlaffe is
eig. hetzelfde als Balaffre, fr. balafre, d. i. eene
gabbe, gapende wonde, of ook het likteeken dat
er van overblijft. Wij gebruiken het w., onder
elk van de bovengemelde vormen, in de volg.
beteek.
— Een zware slag met of zonder kwetsing.
Iemand eene barlaffe geven. Eerie geweldige
barlaffe krijgen.
-- Groote reuve (roof) op eene wonde, fr.
eschare, croi le d'une plaie. Het hoofd van 't kind
was al eene barlaffe. De barlaffe valt af als de
wonde genezen is.
— Eene onfatsoenlijke vent, eene schoelje. —
Ook een slordig vrouwspersoon, eene sloeze.
— Een groot stuk dat ergens van afvalt of afge
broken wordt, of ook ergens aan hangt. Als het
dooit valt de sneeuw in barlijfen af van de daken.
Eenen muur in parlijfen afbreken en wegvoeren.
De gracht stortte in bij geheele barlijfen. Groote
barlijfen uitdelven. Groote parlijfen slijk of

o
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sneeuw aan de schoenen hebben. Eene barlijfe
ijs (ijsschol). Geheel die barlijfe land, fr. ce bloc
cle terne, behoort mij toe.
--- Fig. Iemand eene parlijfe scheldwoorden
toewerpen, fr. itne boi•dée cl'inzjurres.
BARIVI (E, BAARM(E, BERM (E, in. Heuvel, lange
smalle hoogte. Een berm langs dei gracht. De
duinen van de zee zijn barmen van zand. Eene
straat tusschen twee barmen. Op den barm
gaan. Het hooi in barmen hoopen. Papier met
barmpjes, fr. papier rayé. Eene kleederstoffe in
barmpjes geweven. Een berme wied in 't water
(vlottend waterkruid dat met den stroom opeen
ligt gelijk een barm). Een dam in-geschovn
't water is een barme. " Den ba,ei mne van een zwene
ende ghebannen aeder, moet breedt zijn seven
voeten. " (Ordonnantien vanden Lande vanden
Vrven.) " De binnenste boe-rinen van de veste
verhooghen. " (N. Despars.)

— Dit w., dat bij Kil. staat, is veel gebruikt.

BARMEN, .bco mncle, yebarmcl, b. w. Met barmen
voorzien. Eene straat langs beide kanten barmen.
Gebarmd papier. Gebarende broekstoffe. Aard
(aanaarden, balken, fr. butfer°), met-apelsbrmn
de kouwe.
— o. w. In barmen oprijzen, zich in bannen
vertoonen. De zee barmt (als hare golven rollen).
De lucht begint te b .renen. De lucht is gebarmd
(als zij met lange smalle wolkjes bedekt is op
wijze van zeeduinen).
— Ook Baarmen en Bermen.
BARMTE, v. Hetzelfde als Varmte, eene plant
die in 't fr. fouigère heet.
BARNEN,'bar;note, gebarncl, b. en o. w. Branden,
fr. bi ler. Dit woord, bij onze vorige schrijvers
zeer gemeen, wordt in sommige woordenb. als
verouderd opgegeven. De. West-Vlaming bezigt
liet nog als hij zegt b. . De zunne barnt deur
de boomen (de zon straalt door de boomen).
BAS, m. Zie BAST.
BASKAMER, in., klemt. op bas. Beer, aal, fr.
gacloue, viclanges. Het land met baskamer mesten.
Den baskamer vervoeren.
,

e

— De Walen zeggen Basse-camp voor het
Secreet.
BASSE, v. Lederen koker of foedraal dat de
trekstreng van een peerd bekleedt om den buik
niet open te wrijven en te kwetsen; ook Foreel
genaamd, fr. foucreau.
BASSEN, baste of bies, heb gebast of gebasseit,
o. W. Blaffen, fr. aboyec. De hond bies op hem.

De honden biesen. " Ghelyck eenen hondt die

BASS
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gheketent light, al greinsde hy, al bie hv, al
crysel-tande hy. " (J. David s. j.)
Achtet oft een hondt bies, ia noch veel min.
(Biins.)

BASSIERE, v. Zie BASTIERE.
BAST, m. Bij goudsmids. Geplette draad van
zilver of goud. Den bast in krullen plooien om
daarmede sieraden te verveerdigen.
— Bij timmerl., enz. Een snoer of draad wiens
een einde vastligt in een middenpunt, en wiens
ander einde dient om eene ronde af te schrijven.
Met den bast eenen cirkel trekken. Den bast
gebruiken om te onderzoeken als eene wélving
juist rond is langs alle kanten. D, n bast trekken
om een semier of vaute te steken.
— De schil van vlas, en bij uitbreiding liet
Vlas zelve. Het is een schoone bast, fr. c'est uit
beau lire.

-- De huid van 't lichaam, de buik, het lichaam.
Zijnen bast vullen. Iemand op zijnen bast geven
(hem afrossen). Op zijnen bast krijgen (slagen
krijgen).
Zij voeden in weelden haer stinckende basten.
(A. Biins.)
— Gemeenlijk zegt men Bas, m.
BASTAND, adj. Hetzelfde als Bestand (zie BA -),
d. i. in de woordb. fr. capable de resister; doch bij
de schrijvers ook Bekwaam, in staat, toereikend.
" Wiens dood en bloed alleen bastandt en crachtich ghenoech is om gheheel de weereldt te ver
-losen."(CVracx)Ighevldoin
niet bastant en waren tot betalinghe vande schulden. " (Cost. v. Aelst.)
.. BASTE, V. Hetzelfde als Bakste, bakte. Zie
BAKTE.

— Op zijne baste krijgen, elders gezeid op zijne
bakte krijgen, slagen krijgen. Ook Hard berispt
worden.
BASTIERE, BASSIERE, v., klemt. op ier. Dekzeil,
wijte, huif van eenen wagen, fr. bathe, banne.
Eene bastiere van grof lijnwaad. Men, spant de
bastiere over eenen wagen om de koopwaren te
dekken en te bevrijden.
BASTJE, o. Zie BAAS.
BATAVIEREN, o. w. Zie BATTEvIEREN.
BATE, V. Zie BAAT.
BATEGAT, o. In eene voleie of een zwenghout,

waar twee peerden aan_ trekken, is er gem. eene
reeks gaten, b. v. vijf; als het marteel, dat de
voleie aan den dijsel vestigt, in het middengat
zit, dan hebben de peerden gelijk te trekken,
omdat het steunpunt van de voleie in 't midden
is; maar steekt men het marteel in 't vierde of 't

vijfde gat, dan verschuift meis liet steannpunt uit
het midden, en 't een peerd moet min trekken
dan het ander; en daarom heet men deze gaten
Bategaten. Vgl. Batepinne. Men geeft een bategat of twee aan een jong peerd dat nevens een
kloeker gespannen is.
— Fig. Voordeel dat men op een ander heeft.
fr. avance, avantage. Vier punten bategat hebben.
iemand vier punten bategat gevèn in 't biljard spel, enz., fr. quatre points d'ctvanz,ce. Het is eelt
bategat voor die kandidaat - notaris van eenen
oom te hebben die minister van justicie is. Verwonnen in den slag, had mijn broeder nog een
bategat dat hij niet gekwetst en was, terwijl veel
anderen een been of eenen arm misten.

BATELIJK, adj. Batig, voordeelig. Batelijk slot
(saldo van rekening), fr. bosti.
BATEMAN, in. Baatzuchtig mensch, fr egoiste.
Het is een bateman.
BATEPINNE, BAATPIN, v. Bij smids en landb.
IJzeren tand die den ring van 't vleerpimperneel
in twee deden scheidt, en dient om het middenpunt van de voleie te verschuiven, en aldus
den arbeid te verlichten van het eene trekpeerd,
niet den arbeid van 't andere trekpeerd te ver
-zwaren.
— Er is ook eene batepinne aan de kano om
dieper of ondieper te ploegen.
BATONNISTEN, batonnistte, heb yebato'nnist, o. w.

Met den stok schermen, fr. jouen du bil ton, maniei'
le batonre.. Ik kan niet wel batonnisten.
BATSCH, adj. Hetzelfde als Barsch (vgl. Notsch
voor Norsch), d. i. Stuursch, fr. brusque, uncle.
Een batsche kerel. Batsch zijn.
BATSKE(N, o. Kort tabak-pijpje, reuntje, knagertje, fr. biule- gae-zule.
BATTE, v. Voetpad, smalle wegel. Het is beter
gaan langs de batte. Eenen omweg afnoeschen
met de batte te volgen. Eene batte dempen.
BATTEKLANG, BATTEKLANK, m. Getrek, gesleep, fr. bataclam, attirail. Pharao versmoorde
in de roode zee met geheel zijnen batteklank.
BATTELUL, m. of v.P vklw. battelulleken (Kortr.
battelull ië). Vrouwen - huismuts niet eene breede
schroode of frulle die over 't voorhoofd hangt,
fr. battant-l'ceil. " Mes nu bl*eksteirs preus met'•
lammië (-net het kindje), ast mé en tackuit tackin
gekerfitelt batteletillie getoomt es. " (Kortr. hs.
1; 36.)
,

BATTEMENTEN, batteinentle, heb gebccttemeat,
o. W. Luidruchtig spreken en op de tafel slaan,

krakeelen, kijven en vechten. Ze ba:ttenienten iii.
de kroeg. Aan 't lbattementen gaan. Klappen eni
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battementen. " Hij tiert en bcc-ten t. " ( F. Vanden
Nerve.)
Ik bragt geen enkel oorijen t'huis,
wy vielen aen 't battementen.
(Volkslied.)

--- Bij onze vorige schrijvers was Battement
een kluchtspel, fr. batelerie, farce, jonglerie, comé
ie. " Hy speelde een bal em ent in de teghenwoor--(l
-

(licheidt van I)iocletiaen." (111. Laln.brech.t.) ",Ton; elenr oft bcctemizent-speelder. " (Id.) " Sy speelden
1)(dementen ende bedreven veel sotternien. " (Id.)
" Hij en hadde gheen ghenoechte in de batte w. ente-m ende camerspelen t'aensien, noch in de
tournov spelen te volghen. " (Id.)
BATTEN, m. Zie BADDING.
BATTEREN, batterd e, heb gebatterd, o. w. met op.
Slaan, sabatteren. De dronkaard batterde op zijn

,

wijf.

—. Met tegen. Kijven en schelden. Hij batterde
tegen zijn wijf.
BATTEVIEREN, battevierde, heb gebattevi erd,
O. W. Hetzelfde als BATTEMENTEN.
BAUWBAUW (wvl. BOWBOW, zie Au), M. Een
woord dat men gebruikt om liet gebal van den
hofhond na te bootsen, te Brugge Bonbou, bij
Kramers Bafbaf, fr. baubau. Het 1. bauba-ri, en
't gr. puugw beteekenen Bassen.
— De kinderen gebruiken dit woord nog om
eenen hond aan te duiden. Een groote bauwbauw.
Van den bauwbauw gebeten worden. Te Brugge
Hondje -boubou.
— Van daar is het werkw. Bauwen gevormd,
beteekenende eig. Bauw zeggen, en gebruikt
wordende om den weerklank van den echo aan
te duiden. Van daar nog Nabauwen, bij Weil.
Nabaauwen, eenen klank of geluid in 't algemeen
nabootsen.

BAVE, v. Paf, sag, vage, kaaksmeet. Iemand
eene bave geven.
— Ook Baffe en Bafe.
BAVEN, baafde, gebaafd, b. w. Hard slaan, eenen
zwaren slag geven. Ik baafde hem dat hij in het
zand stoof.

BAVEROOZE, v., klemt. op roo. De omgeplooide
kant van een kleed, van aan de kraag tot op de
borst, fr. revers d'un habit; ook Omleg genaamd.
De baverooze is de voortzetting van de kraag.
Een frak met breede baveroozen. Iemand vastgrijpen bij de baverooze (bij de krage). De baveroozen scheuren, bezoedelen, enz.
— Soort van aangenamen en verzachtenden
drank, die in 't fr bavaroise heet.
BAVIANEPOOTEN, PAVIANEPOOTEN, m. mv.

RAIVI
Pooten van eenen baviaan, fr. pieds (Ie babou-in,
rl iCrz'io» (soort van aap).
— Fig. Leelijke voeten die te lang, te breed,
te dik of te scheef zijn. Kromme beenen met
b,lvianepooten. Hij kwam daar niet zijn pavianepooten. Bavianepooten hebben.
— Dit woord is op eenige plaatsen vervormd
in Aflianepooten, Flavianepooten, Lavianepooten,
en Ravianepooten.
BAWINDE, v., klemt. op win. Hetzelfde als
Winde, fr. l i scrod. Zie BoWINDE.
BAZËERD, BEZÊERD, zware ee, tusschenwerpsel
van verwondering. Waneer men groot nieuws
vertelt, de verbaasde aanhoorder zegt Bezeerd!
(is 't mogelijk !) Men zal u daar trachten uw
geld te stelen, zeide ik heipa.. Bazeerd ! antwoordde
hij, zijn liet dan geelre treffelijke lieden?
-- Dit woord hoort men meest bij de Oost Vlamingen. Zie BA-.
BAZEERING, v. collectief, zachtl. ee. Lambrizeering, beschot, houten mnuurbekleeding, fr boiseTie, lane-buis. De bazeering van eene kerk. Hij zat
langs de bazeeringe. Kunstig gesnedene bazee-

ring.
BAZEMENT, o. Grondveste, grondslag van een
gebouw, fr. foncleneent. Het bazement van een
huis, eene kerk leggen of maken.
— Kil. in Append. Basement, basis a cl (f eii, , f lfn-

(la iien tuin.
BAZERON, m. Zie BOEZERON.
BAZIJN (wvl. BAZIJN, zie u), o. Streepjesgoed,
fijn en sterk bombazijn, fr. basin-.
BAZIJNSTEEK (wvl. BAZIINSTEKE), V. Zekere
manier van in barmtjes te breien gelijk die van
't bazijn, fr. point de basin. Eene sjerp met de
bazijnsteke breien.
BE -. Dit voorvoegsel, even als ge -, in de sprekende taal, versmelt somwijlen (niet altijd) niet
de opvolgende lettergreep samen, waneer deze
begint met een klinker of met h, b. v.
Beantwoorden — bantwoorden,

Behalvens

— balvens,

Behandeling — bandelinge,
— bangsel,
Behangsel
— bendig,
Behendig

--- booren,
Behooren
Beoordeelen — boordeelex,
--- boosten, enz:
Beoosten
- Wegens be = bi], zie BIJ.
B£, interj. Zie BEx.
BEAKKEREN, beakkerde, beakkerd, b. w. Beploegen, met den ploeg omkeeren. Het land beakkeren.

BEBB
BEBBEL, nn. Zie BABBEL.
BEBIEDEN, bebood, beboden (wvl. BEBIEN, bobo,
beboon), b. w. Geld bieden op iets, een bod doen
op iets dat men koopen wilt. Wordt maar gebruikt als men er den aangeboden prijs niet
bijvoegt (zie BIEDEN). Ik ga nu het meubel koopen dat ik gisteren beboden heb. Ik heb dat
huis lang beboden, eer ik het gekregen heb. Is
er niemand meer die dat nog bebiedt? Die peerden zijn beboden, maar nog niet verkocht.
BEBLEKKEN, beblekte, beblekt, b. w. Dreigend
bezien. Hij beblekte mij. Hij stond mij van verre
te beblekken. " Nen eenclipsen pennewarie-venter die 't bebleckte. " ( Kortr. hs. 1736.) --- Zie
BLEKKEN.

BEBOPPEN, bebofte, beboft, b. w. Prijzen, grootelijks loven. Iemand beboffen over eene schoonti
daad. Hij is al te veel beboft geweest, en daarom
hooveerdig geworden. Goede waren moeten niet
beboft worden. " Wat is nu die zoo gezeide wijsheid van bestier geworden, die men eertijds zoo
prees en bebo fte ? " (***) _ Zie BOFFEN.
BEBRIELEN, bebrielde, bebrield, b. w. Door brieling bevuilen, belabberen. Kinders ge moet fatsoenlijk eten en de tafel niet bebrielen. Een
bebrielde en besmeurde pappot. — Zie BRIELEN.
BEBRIMMELEN, bebr immelde, beb'r•immeld, b.
,

w. Met brimmel bedekken. De boomen waren
bebrimmeld. --- Ook Bebremmelen en Bebrummelen. - Zie BRIMMEL.
BED, BEDDE, o., fr. lii.

— Zijn bedde maken, omkiaaien, langs den
grond vallen: Hij gaat zelden op het ijs zonder
daar zijn bedde te maken. Hij tjaffelde over eenen
steen en miek zijn bedde in de strate.
— Van 't rechte (r bedde zijn, rechtschapen zijn,
edelmoedig zijn. Men mag op hem rekenen, hij
is van 't rechte bedde. Een man van 't rechte
bedde blijft • zijnen vriend getrouw zelfs in 't onongeluk. " Vaderlanders van liet rechte bedde en
van den ouden eed. " (***)
— Lijfmoeder, fr. maatrite. Zie KALVERBED en
KACHTELBED.

BED-ACHTIG, adj. Tot het bed genegen, die veel
van 't bed houdt. — Zie -ACHTIG.
BEDAGEN, bedaagde, heb of ben bedaagd, o. w.
Wordt gez., even als gedogen, van den volgenden
dag die nadert, aankomt, begint of reeds begon
moord is gebeurd zondag nacht, als-neis.D
de maandag bedaagde (d. i. in den nacht tusschen
den zondag en den maandag, ter onderscheiding
van den voorgaanden nacht die ook zondag-nacht
kan heeten). " Up den eersten dach van October
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als den tweeden dag bedaech,de. " (Kr. van Br.)
" Den 15 den dach in Oust, tsnachs ten 11 hoeren
als den 16den dach bedaecliden. " ( Id.) " 'Up den

17de dach in Spurkele snachs naer den middernacht ten twee hueren als den 18sten dach bedaechde, doe zo verbarrenden up de merci 5 logisten van ambochten, by quader verwaernesse
van invier, " (Id.)
1

BEDAMPELEN, bedamnpelde, bedampeld, b. w.

Betrappelen, met voeten treden, fr. piétiner, Kil.
pedibus terere, conculcare. Den grond bedampelen.
Ook Bedamfelen en Betjammelen. — In Brab.
bedabben, bedabberen. (Alg. Vl. Idiot.)
- Zie DAMPELEN.
BEDDEBAK, m. Bedstede, fr boil de lit. Een
beddebak van zekere weerde wordt gemeenlijk
Koetse genaamd.
BEDDELIJK (wvl. BEDDELIK), O. Hetzelfde als

Bedding, fr. literie. Een beddelijk koopen. Een
beddelijk aan eenen arme geven.
— Wegens den substantivalen uitgang l t. ,
vgl. Begraaflijk en Huwelijk.
BEDDELIJK en REDDENS, bij w. Te bedde, fr . rt i'
lit. Beddens liggen, beddelijk liggen, fr étrc.
alite. Hij ligt beddelijk. Het is reeds drie weken
dat de zieke beddens ligt.
BED(DE)STAAK, m. en v., Zie BEDSTIJPER.
BEDDING(E, v. collectief. Alles wat een bed
uitmaakt, bez. de matras,' de puim, de stroozak
en het deksel, fr. literie. Geene bedding hebben.
Eene beddinge koopen. De beddingen van eenels

dormter.
--- Zie --ING.
BEDE, BEE, v. Vraag, gebed.
-- In 't bez. het gebed van den Angelus, dat
men zegt 's morgens, 's noens en 's avonds onder
het klippen van de klok. De beê lezen. De beê
zeggen.
--- Ook de Bebklok. De beê slaat, de beê klipt,
fr. on sonni e l'Angelus.
— Te he zitten. Wordt gezeid van eenen verminkten armen mensch die achter strate neêrzit om aalmoesen te bedelen van de voorbijgangers. Die kreupel man zit iederen avond te beo
aan de poort van de stad.

BEDEEDSEL, o. Dit woord hoort men in deze
spreuk : Hij wilt het al op zijne bedeedsels heb
hij wilt dat alles juist op zijne plaatse sta,-ben,
hij is al te nauwkeurig om alles in esse te hebben. Die truntebaas wilt dat alles op zijne bedeedsels hebben.
BEDEEL, m. en o., zonder mv. Talent om alles
wel te bedeelen, behendigheid om alles te schik-

0
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geven had, of er nog van over was : ja, was de
antwoord, want ik bedeel het lijk Craentje zijn
pensen.
-- .Ilet bedeelen cyan, iemand, iemand zijne zaligghei d zeggen,
heil berispen,
hem eene harde
p
gb
vermaning geven. Ik heb het hem daar eens
bedeeld. Hij weet altijd kwaad te zeggen van den
eenen of den anderen; maar men heeft het hem
gisteren in de herberg bedeeld soboor. In dezen
zin zegt men.00k Het iev2,ancl, brengen, liet iemand

ken dat men veel verrichte in korten tijd, dat men
met geringe geldmiddelen zijne schulden al betale, dat men spaarzaam leve zonder gebrek te
lijden, enz. Die huisvrouw is zonder bedeel. Die
geen bedeel heeft in zijn werk, geraakt er wel
eens niet door. Er hangt veel af van een goed
bedeel. Het bedeel is er noodig om die zaken aan
tijds gedaan te krijgen. — Vgl. Beleg.
BEDEELEN, bedeelde (wvl. ook bedeeldege, zie
bedeeld, b. w. Doelmatig verdeelen,
fr. repartir, distribuer. Hij heeft duizend frank gegeven om ze te bedeelen aan (of onder) de armen
van de ptochie (d. i. uit te deelen volgens ieders
nood). De soldaten onder de burgers bedeelen
(zoo inkwartieren dat de een niet meer overlast
hebbe dan de ander). De belastingen worden bedeeld naar elkendeens fortuin en vermogen. Ge
moet de vette (mest) wel bedeelen op den akker
(zoo openspreiden dat de akker overal gelijkelijk
vei zij). De meester doet veel profijt, waneer hij
het werk goed bedeelt onder zijne werklieden, en
groote schade als hij het kwalijk bedeelt; daarom
geve hij iedereen volgens zijne macht en bekwaamheid. " Casselrije van Veurne, begrijpende
tweeenveertich prochien die haer bedpelen in
achtendertich Ampmannien. " (Cost v. Veurne.)
" Zij stelden al huerlieder volck van orloghe in
schoonder ordonnantie, ende bedeeldense in drie
verscheeden bataylgien. " (N. Despars.)
IMPERFECT),

Vergeefs my eene vley•taert streelt
Die vriendschap op belang bedeelt. (***)
--- Nauwkeurig afpassen en met overleg ver

iets dat men spaarzaam ge--deln,sprk.va
bruiken moet om er mede toe te komen. Er is
niet veel oliebrood meer in de stande : ge moet
het bedeelen dat er de koeien op stal nog drie
dagen mee gedoen. Hij heeft altijd drinkgeld
over, omdat hij het wel bedeelt (het spaarzaan
gebruikt). De huisvrouw weet het al zoo wel te
bedeelen dat hare kinderen nooit honger lijden,
en dat zij daarbij nog een spaarpotje vergaart.
" Die menschen hebben een kleed inkomentje;
ze moeten het bedeelen (het geweldig bedeelen)
om toe te komen. We zullen 't moeten bedeelen,
kinderen ! zegt de huismoeder die des middags
van deze of gene spijze niet te veel heeft. (J. H.
''

Van Dale.)

-- Iets bedeelen lijk 't ventje zijn ppense?, of lijk
(Jraentje zijn pensen, d. i. zeer spaarzaam bedeelen; want Craentje, een oude kwakkelvanger van
'Pittheln, kocht een pond pensen, fr. tripes, waar
het geheel de week fricot van miek. Hij vroeg
aan dien arme zieke, wien hij een bottel wijn ge-
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op zijn brood smeren.
— o. w. met hebben. Bedeeld worden, zich be-

1

1

deelen. Boter die men op 't brood spreidt, bedeelt
niet als zij vast en stevig is, maar zij bedeelt
verre als zij slap is (d. i. vast en stevig zijnde,
verdeelt zij zich onregelmatig in klompjes; maar
slap zijnde, laat zij zich profijtig uitbreiden in
eene dunne lage overal gelijk, en dit wel zoodanig
dat er minder hoeveelheid noodig is in 't tweede
geval (Ian in 't eerste). Dat bedeelt al nauwe
(ieders deel daarvan is niet groot-). Een stuksken
vleesch bedeelt al zeer nauwe, als er velen aan
tafel zijn.
J
BEDEEN, BEDEENEN, bijw. Hetzelfde als Medeen, met een, seffens, aanstonds. Ik ga er bedeen
naar toe. Hij antwoordde zoo bedeenen dat hij
niet en wilde.

— Gezalnentlijk, te gelijker tijd. Aangezien
gij hem morgen gaat bezoeken, ge kont hem
bedeen dezen brief mededragen.
— Wegens het verloop van b in in, zie B.
BE,DEISTEREN, bedeisterde, bedeisterd, b. w. Met
(
deister bedekken, bevuilen, bemorsen, fr. embre' ner, salir. Een bedeisterd hemd. De weg was
bedeisterd met den mest van het vee. Geheel
t
bedeisterd zijn van door het slijk te pleien. Eenen
muur bedeisteren met modder of andere vuilnis.
- Afl. Bedeistering. -- Zie DEISTER.
BEDEKLOK, BE2KLOK, v. De klok die den Angelus klipt. De beêklok klippen. De beêklok
slaat. " Die leest op zijn knien dry ave Maria
alsnlen t' savonts de becleelocke hoort luyen oft
cleppen, verdient 40 daghen aflaet. " (C. Vrancx. )
BEDELAAR, in. Zie BEELAAR.
BEDELVEN, bedolf, bedolven, b. w. Grachten en
voren graven in eenen akker om het water af
te leiden. Eenen akker bedelven.
BEDEN, BEEN, bad, gebeden of gebeen, b. w. Bidden, vragen, noodigen, vérzoeken. Been en noon
(beden en nooden), tautol. De klokluider moet
geheel de prochie rond gaan been (hij moet al de
prochianen gaan noodigen en ontbieden tot eene
begraving of uitvaart). De woorden, bij welke
,
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men iemand ten lijkdienst beedt, zijn b. v. : " Er
wordt gebeên ten offere de ziele van N., om
morgen ten achten en half in 't huis, en ten ne
kerke."
-genid
— Van dit Beden is Bedelen gevormd, en
Bédinge (gebed) dat men dikwijls vindt bij vroegere schrijvers; zie ook AFBEDEN en VERBEDEN.
BEDER, m. Nooder, deze die rondgaat om de
gebaren en de vrienden van eenen overledene
naar de begraving te ontbieden. Als de stond
gekomen is van - het lijk uit liet huis naar de
kerk te dragen, is het in veel plaatsen het gebruik dat de beder aan de familie vraagt : " Is
liet met uwe toelating dat men vader (broeder
of oom, enz.) wegdrage of op den wagen lade ? "

Ziek bedijgen. Krom bedijgen van ouderdom.
Blind of doof bedijgen. Kwalijk bedijgen (bezwijmen, fr. Comber en défaillance). Ketter of protestant
bedijgen. Die kwá jongen, vrees ik, zal een groote
deugniet bedijgen. Hij is later een leelijke moordenaar bedegen. Ge zult nog tabak en bier bedijgen
(zegt men aan iemand die overdadig smoort en
drinkt). " Een bedyghzem2 met een ander ", 1. unuc uaz
f eui. (J. de Harduyn.) " Soo dat Pharamont met
zyn naervolghers coninghen van den lande bear_ yhen zyn. " (M. Lambrecht.) " Wie dat ontfanghers t'elekenjaere bedeghen lijn. " ( Ordonnantie
vanden Vryen 1661.) " De kinderen blyven inde
macht van vader ende moeder tot dat sy 24 jaeren
oudt zyn, ten waere dat sy by emancipatie heur-

BEDERVELING, BEDORVELING, m. en o. Bedorven of vertroetelde jongen; vertroeteld kind,
knechtje of meisje. Bedorvelingen steiten nooit,

selfs bedeghem waeren. " (Cast. vanden Vryen.)
" Die goede menagiers bed rghen al rycke. "
(N. Despars.) " Van daghe tot do ghe bedeech zy
lancx zo zieckere -, c,nde cran.ckere. " (Id.) " Die
grave bedeech meestere van alle die voorgen -emde
schepen in zee. " (Id.) " Hy bedeech medebroedere
van der ordene van den gulden vliese. " (Id.)

fr. enfant gdté ne vaat jamais nee. " t' Bederve

-lijnghecostr."(EdDn)
— Bij drukkers. Proefblad, gedrukt blad dat
mag bedorven worden.
— Zie —LING.

BEDI, BEDIE, voegw. roet de stemrust op di-e;
zie

BIJDIEN.

BEDIED, o. zonder mv. Waardij, fr. valuur.
Een mensch van bedied, van groot bedied (die
uitsteekt door zijn gezag, zijne kennissen, zijnen
rijkdom, enz.) Een leermeester van kleen bedied
(met weinig bekwaamheid).
--- Entwat van bedied (eene zaak van belang,
van weerde). Hetgeen hij zegt is van kleen bedied. Dat boekje heeft geen bedied.
BEDIEDEN, bediedde (wvl. ook bediedege, zie
IMPERFECT), bedied, b. w. Hetzelfde als het holl.
er. Wat bediedt zoo een woord,
Beduiden, fr. sign? fier.
zoo eene daad P Hetgeen hij in zijnen winkel
heeft, bediedt al niet veel (is van kleerre weerde).
" Een inwendighe droafheydt door uytwendighe
teerkenen bediet. " (F. de Smidt.) " Ik eer het
gen' uw' beeld bedied. " (P. Croon.)
BEDIEN, 1° voegw., zie BIJDIEN; 2° bijw., zie
BINNENDIEN.

BEDIES, BEDIESTEN, BEDIJSTEN, en in sommige
streken BEDEISTEN, bijw. Hetzelfde als Bijdis, d.
i. bijdien, binnendien.
-- De uitgang sten wordt bij ons dikwijls gevoegd achter een voorz., voegw., of bijw., b. v.
— altijd,
altijdsten
trouwensten — trouwens, enz.
Zie s.
BEDIJGEN (wvl. BEDIGEN, zie IJ), bedeeg (wvl.
scherpe ee, zie DUIGEN), ben bedegen., o. w. Worden,
fr. devenir•, 1.. f er'i . Arm bedij gen. Rijk bedij gen.
f

,

Ong dat ick u mijn quael, o God ! hebbe versweghen,
Ben ick heel oudt bedeghen.
(J. de Harduy-.)
l\lyn wanghen root zyn bleeck bedeghen.
(Id )
Nabugodonosor als beeste bedeghen
Heeft duer penitentie verstandt ghecreghen.
(A. Biins.)
pulver
betlegb.em.
Haer beilden zyn tot
(Ed. De Done.)
Een slanghe half doodt van condo bedeghen.
(Id.)
Ghister was ick sieck beddeghem,
Heden komt my argher teghen.
(P. Devyuck.)
Als een rechtveerdig mensch uytzinnig is bedegei .
(G. De Dous.)
Eu daer in zoo versaedt bedyglzt
Lat by daeraf de waighe kryght.
(A.. Debark.)
Poie'rz zullen walgent bedijgen, uit kinderen
groeien meuschen, wat eerst kleen en krank was
.1

wordt met der tijd groot en machtig.
-- Als een ezel een peerd bedvjgt, is hij van geel
duivels breidellijk of bestierlijk, zegt men van
eenen dwazen trotschaard die van niet tot iet
gekomen is. (Het volk zegt breiellijk; men denke
dan niet aan berijdelijk dat bij 't volk beriel(jh
spreekt.)
—: Groeien, aankomen, vermeerderen, uitzetten,
vet worden, welig worden. Die knaap is bedegen
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sedert een jaar. Gij zijt wel bedegen. De ossen
bedijgen goed in den bilk. Die akkervrucht heeft
regen noodig om te bed; j gen.
— Opgaan, rijzen, uitzetten, sprek. van 't uit
deeg. De bakte be--werkslvandgitoph
dijgt, is bedegen. De temper bedijgt.
— Kil. Be-deghen, factus; et auctus. Bedijden,
fieri, evadere, pervadere. Be-dijden, be-dijghen,
augescere, bene provenire, enz. — " Alsdan de
fraeyicheydt van het vleesch becdydt eenen stanck ".
(P. Gheschier.) Het w. bedijden gebruiken wij
niet meer; maar bedijgen groeit , en bloeit overal
in 't Poperingsche, in Veurne-Ambacht en in
Fr.-Vl.
-- Het engelsch to grow bet. ook Worden en
Groeien.
BEDINGING, v. Geschil, twist, woordenstrijd.
Iemand in bedinging brengen. Met iemand in
bedinging zijn.
--- Het volk zegt Bedinninge, even als giunebeer
voor gingebeer, fr. gin gembre.
-- Kil. Bedinghen, discepta'i•e.
BEDOEN, bedeed, bedpan, b. w. Bedekken, beleggen, bezetten. Den vloer bedoen (bestrooien)
met zand. Eene muts bedoen (versieren) met linten. Die kant is geheel bedaan met borduursels.
De plafonneerder bedoet (bestrijkt) de muren
niet moortel.
BEDOKKEN, bedoicte, bedoI t, b. w. Een woord
dat het volk gebruikt om te bedieden hetgeen de
geneeskundigen in 't fr. pei•cuter heeten, d. i. aankloppen op de borst of op een ander hol lichaamsdeel om er den toestand van te onderzoeken. De
borst bedokken en behorken, fr. penenter et aitscolter. --- Zie DOKKEN.
BEDOIVIPEN, bedompte, bedompt, b. w. Met een
.domp of met dompen bedekken of vervullen, fr.
couvrir ou remplir de napeur ou de fumée. Geheel
de kamer was bedompt van den tabakrook.

Verdwynt gy stille als 't morgenkleed
Der wit bedompte weiden
Verdwynt, wanneer de zonne heet
Haer goud er op komt spreiden ?
(G. Gez.)

— Kil. Be- dompen, fuinigare, vaporare.
BEDOOIVIEN, bedoomde, bedoomd, b. en o. w. Bedampen, bewasemen. De vensterglazen bedoom den er van. Geheel de kamer was bedoomd. —
Zie DOOM.
BEDORVELING, m. en o. Vertroeteld kind, fr.
enfant gdte. Zie BEIDER,VELING.
BEDPANNE, v. Ondersteekbekken, ook Teste
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genaamd, fr. bassin d queue, bassin plat. Waar is
de bedpanne voor den zieke P
— Kramers geeft aan Beddepan eene andere
beteek., t. w. fr. bassinoire. En zoo ook Kil. aan
Bed-panne.
BEDRAGEN, bedroeg en bedreeg, bedregen, b. w.
Van belang zijn, fr. être de consequence, etre important. Het bedraagt niet. Het bedraagt weinig.
Dat kan veel bedragen. Hetgeen hij daar zegt
bedraagt wat ! Meent gij dat die zaak iets bedragen kan P Ik ga die zaak laten varen : zij bedraagt
toch niet.
BEDRANKE, adj. attributief. Dronken, fr. ivre.
Hij was een beetje bedranke. Als hij bedranke
is, doet hij niets dan vloeken. " Contracten gemaeckt in tavernen te wijn ofte bier ende inden
dranc, sijn nul ende van onweerden, ten ware
sulcke contracten s'anderdaeghs by partyen aen
alle sijden, elck niet bedrange sijnde ende buyten
taverne gheratifieertwierden." (Cost. v. Brugghe.)
— Dit beciiccrake is voor bij dranke (zie onder
.BIJ), dat men ook bij de schrijvers vindt : " Na
dat beede partien by drancke zyn. " (Cost. v. Ipre.)
.— Eens hoorde ik bedran-kt, welke vorm in het
Alg. Vi. Idiot. staat.
BEDREEG, o. Hetzelfde als Bedreiging, fr.
iitenace. Hij gebood het mij onder bedreeg van
't mij te doen bezuren indienik niet gehoorzaamde.
,

BEDREEGEN, bedreegde, bedreegd, b. w. Hetzelfde
als Bedreigen, fr. menacer. Iemand bedroegen
met de dood.
- Wegens ee = ei, zie EI.
BEDRETELEN, bedretelde, bedreteld, b. w., zware
e. Met dreutel of andere vuilnis bezoedelen. De
weg was bedreteld waar het vee getreden had.
Hij was geheel bedreteld van modder.
BEDRETSEN, bedretste (wvl. ook becdretstege, zie
IMPERFECT), bedretst, b. w'. Beloopen. Die weg
wordt veel bedretst. De aanden bedretsten de
weide.
-- Dretsende verrichten, de moeite en de gangen doen die eene zaak vereischt. Ik zal 't wel
bedretsen. Hij heeft nog veel te bedretsen. De
inrichting van een genootschap is niet moeielijk,
als 't maar iemand al bedretsen wilt.
— Wagen, aangaan, ondernemen, fr. risque r,
hasarcder. Ik ga dat betretsen. Men moet niets
boven zijne krachten bedretsen. Hij durft het
niet bedretsen.
-- Dretsende beslijken. De vloer was zoo net
geschuurd, en gij hebt hem weerom al bedretst.
Het kind bedretst zijne kleederen met in 't slijk
te loopera. Bedretst zijn tot de knie'n van door

BEDR

87

BEI)R
den modder te pleien. De jager was geheel bedretst van door de velden te berschen.
-- Fig. Uitschelden, verwijten, belasteren. Zij
bedretsen malkander. Hij bedretst iedereen.
-- Zie DRETSEN.
BEDRICHTEN, bedricldte, bedricht, b. w. Bij
landb. Bebouwen, beploegen en bezaaien of beplanten, fr. cultiver. Het land bedrichter. Er zijn
twee tijdstippen in 't jaar dat men de akkers
bedricht, namelijk de lente en de herfst. Die
landbouwer bedricht een geboerte van zes gemete. Hij heeft veel werklieden noodig om al
zijne akkers te bedrichten. Die weduwe zal hare
hofstede niet kunnen bedrichten. Al zijn land
is reeds bedricht, is nog niet bedricht. Waneer
gaat gij dien akker bedrichten ? Daar is land
genoeg in die streken, als er maar armen waren
om het te bedrichten. " Proprietarissen, de
welcke hunne landen niet konnende verpachten
ten redelijcken pryse, hebben liever gehadt die
te doen bedrichter t'hunnen eygen profyte.
(Vl. Setting-boet.)
— Ook Bedriften.
BEDRITTEN, bedrif te, bedt -eft, b. w. Hetzelfde
als Bedrichten, fr. eultiver.
— Vroeger ook Bedrijven. " Zo veel lands als
by ter note ghebringen, cultiveren ende bed riven
conste. " (N. Despars.) " Die de goederen t' synqn profyte heeft gelabeurt, besaeyt ofte ander
heeft bedreven ofte doen be(I i yfven. " (Vi.-sint
Setting-boet.) " Den pachter is sculdich de op
ghedraghen landen wel ende loffelijck te bedrrrryfven ende ghelijck alle andere goederen worden
bedreven, naer landt-recht ende costume. " (Id.)
BEDRIJF (wvl. BEDRIIF, zie IJ), o. Bezeiling, fr.
exploitation. " Door bedryf verstaet men de culture ende gebruyck van alle vaste goederen, als
van say-landen, weeden, meerschen, bosschen,
visscheryen, m.eulens, koey-gerssen, enz. " (Vl.
Setting- boet.) Hij wint veel geld met dat bedrijf,
met het bedrijf van die meulen, enz.
— Gedoente, gebruik, het goed zelve dat men
bezeilt, zooals eene hofstede, eene meulen, eené
mijn, enz. Hij heeft daar een schoon bedrijf. Zijn
bedrijf verkoopen. " De grotte van zijn landt
ende bedrijf." (Ordonnantie vanden Lande vanden
Vryen.) Die boer heeft een schoon bedrijf (beloop, boomgaard of weiden) voor zijne beesten.
Eene hofstede zonder bedrijf (zonder weiden)
voor het vee.
BEDRILLEN, bedrilcie, bedrild, b. w. Hetzelfde
als BEDRETSEN.
BEDROEFD, adj. Zie BEDRUKT.
„

BEDROGENHEID (wvl. ook BEDROGENI, zie HEID),
Staat van iemand . die bedrogen is, teleurstelling, fr. 7nécompte. De bedrogenheid is wens ver
schande. De bedrogenheid leert op-gezldvan
zijn hoede zijn. .
BEDRUKT, BEDROEFD, staande voor een adj.
beteekent Uit der mate. Bedrukt kleene zijn.
Bedroefd slechte spijs. Bedroefd veel lijden.
Bedrukt weinig troost. - Zie BITTER.
BEDSTROOD, o. Beddestroo, stroo in een bed.
— Veel ve)•huizen kost veel bedstrood, er is veel
onkost vast aan liet verhuizen omdat er vele
dingen moeten vernieuwd worden.
-- Zijnn bedstrood branden. Zie onder SCHOLDEN.
BEDSTIJFER (wvl. -STIPER, zie ir), m. Bedstijl,
bedstaak, ook Standfijke en Pekkel genaamd.
De vier bedstijpers van eenen beddebak. — Zie
V.

I STIJPER.

BEDUIGEN (wvl. BEDUGEN, zie UI), bedoog (wvl.
scherpe oo, zie DUIGEN), bedogen, b. w. Beduwen,
op iets duwen. Eene zweer beduigen om er den
etter uit te drijven. Die eene koe melkt, beduigt
de spenen van den uier.
BEDUIVELD (wvl. BEDUVELD, zie UI), adj. Betooverd, bezeten, sterk gedreven (naar iets). Die
jongen is beduiveld om zijn zusterkeu te plagen.
Beduiveld zijn om slechte boeken te lezen.
BEDWEEFELEN, bedeveefetcle, bedweefeld, b. iv.
Hetzelfde als Betweefelen.
— Afl. Bedweefeling.
BEE, BEEDE, telw. met scherpe ee. Hetzelfde
als Beide, 1. ambo. Een van bee. Alle bee. Met
alle bee zijn handen. " Ooghen alle bee. " (J. De
Harduyn.) " Zonder van hemlieden berooft te
werdene van lijve ofte van goede, en dikwils van
bee. " ( N. Despars.) " Hy was blend gheworden
in bee zijn ooghen. " (C. Vrancx.) " Sy wierden
beede van de meesters verlaten. " (Id.) " Tsaiiderdaegs quamenze beede weder te Brugghe.
(Kr. v. Br.)
BEEL, m., BEELE, v., scherpl. ee. De daad van
te beelen. Het wordt meest gezeid van verloofden, die, na 't afroepen van het eerste, tweede ot
derde gebod, het huwelijk niet aangaan en de
ondertrouw breken. G-aan zij dan niet trouwen?
Neen, het is een beef. Het zou mij niet verwon deren dat het ontworpen huwelijk in eenen beef
verging. Die beele was van niemand verwacht.
Er zal daar nog eene beele van komen.
— Bij onze schrijvers vindt men dit woord iii'
den zin van Berouw, spijt, fr repentir, regret.
Dan esser beele, aeylaschen ! wachermen!
Wad dede ie gehoudt ? godt moets ontfermen.
(A. Buns.)

BEEL
Indien ie soecke met het spil
Mijn sorghen af te vaghen g'heel,
Of nieuwe trachten scheppen wil,
Doet my ten eynde crijghen beet.
(Boetius Deboodt.)
Men snydtter een man (zijne geldbeurs), hy cryghter
[of beele,
Ende lettel ghelycx cryght hy ten deele.
(Ed. De Dene.)
Adieu gheetleeders die diswils met beele berauwen.
(Id.)

— Ook Beelberouws. " Wy ghinghen een
klooster besien, gheleghen in den bergh, doch
wy spraken haest beele–berauwts van dese keu
-righeydt,msnolickewgh."(PDvynck.)
Met beelberaus houd ick myn bruloft sQhier.
(Ed. De Dene.)

-- Bij A. Biins vindt enen het vklw . beelken in
den zin van Eene dochter die uit beur klooster
geloopen is, of zoo iets; b. v.

Achter en voore gebult es ooc dit beelken.
En wederom:

Een uutgeloopen mouck oft zelcken capaert
Crye ht nu wel een beelkem.
BEÊLAAR, BEDELAAR, m. Eene ronde mande
uit ruwe wissen gevlochten, met eenen platten
. bodem van onder, en eenen halven hoepel voor
handvatsel van boven. Benen beêlare krieken of
appels koopen. Een beêlaar vol ajuins.
— Ook Schooiersmande genaamd, omdat de
bedelaars dikwijls zulk eene mande aan den arm
dragen. BEELEN, beefde, berg gebeeld, o. w. Zijn woord
intrekken, eene mondelinge belofte niet gestand
doen, een verdrag breken, fr. retie°er sa parole,
résilier. Van iemand die, na iets gekocht of met
een ander eene overeenkomst gemaakt te hebben,
van gedacht verandert, en den kocp of de overeenkomst niet houden wilt, zegt men dat hij beelt.
Doch wordt het bezonderlijk gezeid van verloofden, die, na beloofd te hebben malkanderen te
huwen, van hun huwelijk afzien en het geheel
laten varen. De bruid is gebeeld. De bruidegom
heelt. Zij zijn gebeeld.
-- Dit woord is zeer veel gebruikt overal.
Kiliaen heeft daar voor Boffen, cr, contract^u res-ilire : pcenztere contractus. -

BEÊN, b. w. Zie BÈDEN .
BEEN, o., fr. os; jambe.

--- De lucht zit schei p gelijk eeiz been, zegt men
van mager en schraal weder.
—

Te beene en te looppe staan, altijd veerdig en
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vlijtig zijn om iemand dienst te bewijzen, om
iemands wil of begeerte te voldoen.

-- Iets (f n zijn been hebben (wvl. entwal am
eens been elm zie EENS en EiN) , met iets bezwaard
.

zijn dat men zich meer of min vrijwillig aangetrokken heeft. Ik ra u daar van af te zien, want
het zal mislukken, en dan hebt het gij aan uw
been. " De natuere van een pandt es, dat alle
de perikelen de welcke daer up souden mueghen

loopen, den schuldenare

an zin been moet cnoo-

pen, ende niet te min de schuldt betalen. " (C.
van Dordrecht.)
— Zijn been rechten, tot welstand komen, sprek.
van iemand wiens fortuin vervallen of wiens zaken verachterd waren, fr. se remettre èc flot. Dat
erfdeel zal hem helpen zijn been rechten. Leen
mij die somme : ik zal ' er mee mijn been rechten
en u eeuwig dankbaar zijn.
— Zijne beenzen rekken Zie REKKEN .
— Hij springt maar op een been meer, zijn
krediet, zijne.-zaken staan wankel. Wees op uwe
hoede met dien koopman : hij springt maar op
een been meer.
— Hij heeft 02) zijn rechter been gestegen, hij
heeft het getroffen, het is hem gelukt, sprek. van
iemand die, in twijfel zijnde welk besluit hij nemen zou, bij geval het beste neemt. — Hij is op
zijn rechter been gestegen, het is hem gelukt, sprek.
van iemand die onverwacht eene goede kans treft.
-- Strooien beenen hebben, dronken zijn en
waggelbeenen.
.

-

Zie BEENTJE.

BEENDEREN, beenderde, gebeenderd, b. w. Ie
omver glijden of rijden. Wordt gezeid van-mand
dezen die, op het ijs achter malkander glijdende
of rijdende, zoeken de een den anderen omver te
werpen; ook Brielen gezeid. Hij trachtte mij te
beenderen. Ik heb hem gebeenderd. Ik , ga u
beenderen.
— Het fr jamber bet. Iemand doen omvallen
-net den voet tusschen zijne beenen te zetten.
-- o. W. Loopen. Ge moest hem zien beende
Hij beenderde er naar toe.
-ren.
BEENDERLING, m. en o. Slopkous, soort van
kous zonder zool, die men met knopen rond het
been vestigt, fr guetre, gamache. Beenderlingen
van gestreept lijnwaad. Zijne beenderlingen aandoen om te reizen door slecht weder.
— Gedeelte van eene kous of broek dat het
been bekleedt. De beenderlingen van die kousen
zijn nog goed, ge moest er nieuwe voetelingen
aan breien. De beenderlingen van die broek zijn
te nauw
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— De beer zijn, de uil zijn van 't spel, fr être
la dupe.
— Hij is vertrokken gelijk een beer op zokken,

— Kil. heeft Beenlink, libiale, en Dijeling,

fe morale.
BEENEN, beende, heb of ben gebeend, o. w. Gaan,
loopen, fr. jambayer. Hij beende er naar toe. Hoe
zal hij moeten beenen om er tijdig te zijn.
BEENEN, beende, heb gebeend, o. w. Kil. ver
dit w. door Schimpen, cavillarl, en zegt-klart
dat het .Vlaandersch is. Ik heb het nog niet
anders gehoord tenzij in 't samengestelde Duivel
i. duivelen en beenen, tergen en schim--ben(d.

pen).
— Anna Biins zegt Op iets beenera, er den spot
mede drijven.
BEEN IOUWER (wvl. -ROWER, zie AU), m. Vleeschhouwer, slachter, fr. bouclter. De beenhouwers
` slachten zwijnen, kalvers, schapen en runddieren. Van beenhouwer veranderen, om beter
vleesch te hebben. " Graf- schrift van eenen beenhouwer. " (P. Croon.) " Zyn ooc alle beenhauwei s
ghehouden te bringhen huerlieder beesten om
waranderen : voor de noene te clocke achte, ende
sachternoens te clocke drye. " (Cueren van Rousselaere.) " Olieslaeghers, vet-legghers, been-1toic-

ders, say- wevers. " (Vl. Setting-boec.)
— Dit woord, dat bij Kil. staat, is algemeen

gebruikt.
BEENHOUWERSHUTSEPOT, m. Hutsepot van
wat afval van vleesch met een stuk lever samen gestoofd, welken hutsepot de beenhouwers maken den donderdagavond, waneer zij de dieren
geslacht hebbenwier vleesch de twee volgende
dagen verkocht wordt.
BEENHUIS (wvl. HUUS, zie vi), o. Vleeschhuis,
vleeschhal, fr. boucherie. Er was veel vleesch in
't beenhuis. Het beenhuis doen (zie DOEN). Naar
't beenhuis gaan om vleesch te koopen.
— Wordt schertsende toegepast op iemand die
zeer mager is, die maar 't vel over de beenderen
heeft. Het is ' een beenhuis. — Ook uit spotternij
als toenaam, b. v. Beenhuis Vandercruycen gaat
trouwen.

BEENTJE, BEÍNTJE, o. Intreêmaal, welkomstmaal, kleen feestmaal dat iemand aan zijne mak
geeft bij wie hij nieuwelinge aankomt. Zijn-kers
beentje geven, fr payer soit bejaucnz,e, payer sa
bienvenue. Hij geeft morgen zijn beentje. Een
nieuw ambachtsgezel in eenen werkwinkel, een
nieuwe leeraar in een collegie, enz. geven hun
beentje.
— Is dit beentje eene verbastering van fr. bé-

j ague ?
BEER, m., zware ee, fr. ours.

zegt men van iemand die onbemerkt wegsluipt
zonder te betalen (b. v. in eene herberg), of die
's nachts verhuist en bankroet speelt, enz.
- BEERHOND, m. Wordt gebruikt in den zin van
Beer, fr. ours. Men zag daar leeuwen, apen en
beerhonden.
- BEERLEELIJK,

adj. Uit der mate leelijk, fr.

furieusement laid .
BEER, m. zonder mv., zware ee. Baskamer, bold,
drekstoffen in een secreetput, fr gadoue, videoscles. Den beer uithalen en over den akker breiden.
Een voer, twee voeren beer. Beer wordt altijd
gezeid van menschendrek; en Ale van 't vloeibaar
mest uit de stallen. Nogtans in veel gewesten te
lande wordt Ale ook voor Beer gezeid.
— Kil. Bern, berne, breyn, sterdes. Vgl. fr.
.

bran. Zie BEREN.
nl. Aalbak, boldkarteel.
o. Briefje door het stadsbestuur
gegeven om den uitvoer toe te laten van een
wagen beer, fr permis de vidange.
- BEERBAK,

- BEERBILJET,

in. Beerzoeker.
(wvl. —KUPE, zie uI), V. Aalkuip.
- BEERMANEN, m. Aalmanen.
- KEERBOER,

— BEERKUIP

- BEERPOMP, V.
- BEERPUT,

Aalpomp.

ln. Aalput, secreetput, fr. , fosse

d'aiscoice.
- BEERREUTEL, m. Lange stok of pertse met
eene kruk of dweershout aan 't einde, om in den

beerput te roeren, aalreutel.
- BEERRUIMER

(wvl. - RUMEB, zie UI), m. Nacht-

werker, fr. vidangeur.
- BEERSCHOTEL, -SCHEUTEL, - SCHUTTEL, m. Langgesteelde lepel om den bold over het land te

spreiden, fr. louche.
- BEERWAGEN, m. Gewone wagen waarop men
vier pertsen raamsgewijze vestigt, die het beerzeil
dragen. De beerwagens zijn nu meest vervangen
door de beerbakken en de aalkarteelen.
- BEERZEIL, o. Boldkleed, groot stuk lijnwaad
of doek dat in eenen wagen neerhangende dient
om niet bold of aal gevold te worden. Bold
vervoeren in een beerzeil.
- BEERZOEKER (wvl. -ZOUKER, zie on), m. Beerboer, een die in stad rondgaat om beer te koopen.
De leerzoeker draagt eenen reutel in de hand.

BEER, iii., scherpt. ce. Bar, geltverken, fr.
ve'r•'j•at.

— Soort van ploeg met een driekantte schar
en twee platte smalle riesters, zonder kouter,
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dienende om het land te slooven en braak te
leggen; ook Beerploeg genaamd en Benoote.
-- Het gr. vit; beteekent eene ploegschar, en
v; een verken.
BEERPLOEG (wvl. -PLOT G en -PLOUF, zie ou), in.
Soort van ploeg, ook enkel Beer * genaamd. Zie
BEER (scherps. ee).
BEEREN, beerde, gebeercl, b. w. Het land met
eenen beerploeg omrijden, slooven, breekvore
geven, fr. deelictionieï. Eene klaverij beeren. Eenen
stoppel beeren. Eerst beert men den akker om
hem te laten breken; later diepvoort men hem,
om 't labeur te geven; en eindelijk zaadvoort of
eert men heal om te zaaien of te planten.
BEERNEN, beeïazde, !/el eernd, b. w., zware ce.
Zie BEREN.
BEERSCHEN, heb of bent gebee-rschht, o. w., zware

ee. Zie BERSCHEN.
BEERTEL, m., seherpl. ee. Beitel, fr. ciseay.
Met den beertel werken.
-- Men zegt ook Bertel en Beetel.
BEERTELEN, beertelde, gebeerleld, b. w. Beitelen,
met den beertel bewerken. Een gat beertelen in
een stuk hout.
— o. w. met hebben. Met den heertel werken.
Op een stuk lioul beertelen.
— Men zegt ook Bertelen en Beetelen.
— Afl. Beerteling, v.
BEES, v., mv. bezem. Bezie. Zie BEZE.
BEESTACHTIG, adj. Die van beesten houdt, die
geern beesten ziet. Hij heeft hond noch kat noch
vogel : hij is niet beestachtig. — Zie -ACHTIC.
BEESTE, v. (nooit o.), fr. animal, bête.
— De beeste spelen, van de beeste maken, een
helsch leven maken, fr. faire le diable à quatre; —
uit eigenzinnigheid eene domheid begaan, fr.

faire la bête.
— Op iemand beeste zijn, hem barbaarsch behandelen, beul zijn, fr. traiter brutalement. Hij
is beeste op zijne vrouw, op zijne kinderen. Hij is
beeste op zijn peerd, op zijnen ezel.
BEESTERIJ (wvl. BEESTERIE), v. zonder env.
Ongedierte, gespuis van slekken en warmen. De
beesterij doet wens veel kwaad op den akker.
BEESTIAAL, BESTIAAL, o. Vee, fr. betail, bes tiaux.
Weidt hier, myn beestiael ! weidt hier, myn tierig vee.
(Vondel.)

-- Meest bezigen wij het meervoud. De beestialen van die hofstede gaan verkocht worden.
" Eenighe beestialem ander lieden toe-behoorende. " (Costumen vanden Lande vanden Vryen.)

BEET
" Ghelijck oock goudt, silver, ghemunt oft onghemunt, habyten, kleederen, juweelen, catheylen,
bestiaelen, visschee inde vyvers, vruchten te
velde, inde schuere, oft opden solder. " (Deelboeck
vanden Lande van den Vryen.) " Om hunlieder
beestialen te bewaecken. " (Pauwel Heinderycx.)
". Bestiaelen, als peerden, koeyen en schaepen. "
(Vl. Setting-boet.)
BEESTIGHEID (wvl. ook BEESTIGI, zie HEID), v.
Dwaasheid, domme streek, fr. bêtise. Doe dat niet,
't ware eene beestigheid. Hij heeft daar wederom
eene beestigheid gedaan, met graan te koopen, als
het zoo duur was. Hij steekt nu en dan eene beestigheid uit. Eerie begane beestigheid beklagen.
BEET, BETE, v., vklw. beetje (wvl. butje, zie
KL_1NKVERKORT.), fr. mo'rrsio e, bonchée.
--- Grauw, snars, hard woord, fr. co Ol) de, d e-o fis.
Een norsch mensch die u eenen knap en eeiie
bete geeft. Ge krijgt eenen houw en eenen snauw
en eene bete.
— Bij kamslagers en wevers. De plaats waar
de hevels van den bovenschacht schakelwijsde
vastgrijpen in de hevels van den onderschacht.
— Eereen kam uit de bete steke n . Het spreekt
van zelfs dat de hevels spoedig verslijten in de
bete : daarom wendt men somwijlen den rok van
den bovenschacht en den rok van den onder
weinig om, zoodanig dat de hevels-schatben
nit de oude bete wegschuiven om eene nieuwe te
eiaken : dat heet Eenen kam uit de bete steken.
Men steekt eenen weefkam gemeenlijk viermaal
uit de bete, eer hij versleten is.
— Fig. Het uit cle bete stekee, een lidmaat of
lichaamsdeel, dat moede of lijdende is, verleggen
of verplaatsen om het te laten rusten. Hij was
monde van op de linkerzijde te liggen : hij stak
het uit de bete met zich op de rechterzijde te
keerera. Ik ga 't eens uit de bete steken (zegt
eene zieke die zich verlegt om zijne pijn te
stillen). Zijne beenen kregen zenuwtrekkingen
van bij 't vuur te zitten; hij stak het uit de bete
met te wandelen.
— Bij wevers is Bete nog die kant van de
gaping waar de inslagdraad door de ketingdraden
ingesloten en door de weeflade gebeukeld wordt.
— Het vklw. beetje (wvl. butje) wordt algemeen
gebruikt voor Kleen stuksken. Een stuk brood
in beetjes breken voor de hoenders. Hij scheurde
den brief in beetjes die hij langs den grond
smeet; maar iemand raapte die beetjes op en
pastte ze zoo wel aaneen dat geheel de brief
leesbaar werd. In de smis lag de grond vol
beetjes ijzer. Zij naaide al die beetjes zijde
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aaneen, en miek er een mutsken van. Het mozaïk
is een samenstel van veelkleurige beetjes marbel
en glas. Neem een beetje suiker bij die medicijn.
Snijd daar een beetje van af.
Ook voor Weinig, luttel. Een beetje werken.
Een beetje slapen. Een beetje moede zijn. Ik heb
maar een beetje geld meer. Hij kan met moeite
een beetje lezen en schrijven. Hij is een beetje
onpasselijk. Drink daar een beetje van. Een
beetje avendant zijn. Ga een beetje trager, ik kan
u niet volgen. Spreek luider, hij is een beetje
doof. Haast u een beetje. • Men leert alle dage een
beetje meer de menschen kennen.
BEETE, BETE, v. Schaap, wijfken van den rum;
ook Beite en Belte; fr. mouton, eng. wether.
BEETE, v. Een plankje van onder aan den
ingang van eene duivekeet, aan het krielgat van
eenen biekorf, enz. waarop de duiven en de bie'n
,neerdalen om van daar in de keete of in den korf
te kruipen.
— Kil. Beete, j. recke, sect ile avi uin, peil iea

" Want stappans quam doen dien voghel (valk)
wt die lucht beeten op zynen aerm. " (C. Vrancx.)
Die duve ne vant waer rasten
En beette uptie arke neder.
(Maerlant.)
Den arendt comrrmende van hooghe ghevloghen
Naer een ionck lammeken was hy gheneghen,
Vlugghe der up beetencle, heeft hem gheboghen,
Ende zijn scherpe claeuwen inde wulle gheslegen.
(Ed. De Dene.)

--.:

— Van vogels die op eenen tak zitten te sehuifelen, van bie'n en vlinders die op eene bloem
zitten honing te zuigen, zegt men niet dat zij
beete-m. Beeten is Gaan nederzitten, fr. se reposer,

aller s'asseoiir, Kil. descenclere, sidere, considere,
sedere.
't Is niet van le vliegen, 't is 't al (of maar
' 't is) van te beeten, liet hoofdpunt van de zaak is

gallinaria.
— Pijk, nik, wrok. Eene beete op iemand heb
iemand gebeten zijn).
-ben(op
BEETEL, m., met scherpl. ee. Hetzelfde als
Beitel.
-- Te Brugge zegt men Beitel, en al den Westkant Beertel.
— Wegens ee = ei, zie EE.
BEETELEN, beetelcle, cjebeetelcd, b. en o. w. Beitelen, beertelen, fr. travaill er• avec le ciseau.
-- Fig. Op iets beetelen of beeten, er op booten,
er op puggen, er op werken. Dat is een schoon
stuk verzen, maar ook hij heeft er lang op gebeeteld. Lang moeten beetelen op eene moeielijke
plaats van een ouden schrijver, om ze te verstaan.
.BEETEN, beetle, heb of brsn gebeet, o. w. Zich
neêrzetten op den grond, op eenen tak, op eene
plant, enz. als om wat te rusten. 't Wordt gezeid
van al wat vliegt, bezonderlijk van vogels en
bie'n. Op dien boom is er een zwerm bie'n gebeet.
De zwaluwen, van vliegen moede, beeten op de
masten van de schepen. Daar kwam een vreemd
insekt op mijnen arm beeten. Enz. " Witte duwen
ende allerande cleene ghevoghelte, beetencle zom
up hare osbare nedere, ende alle die reste vlooch
waer hier waer daer. " (N. Despars.) " Soo tomen
de kinderen het nestken te vinden, siende waert
voghelken meest omtrent vlieght ende beett. "
(J. David, s. j.) " De voghelen en beelen niet vele
op de meulen-seylen, dan als sy wat stille staen. "
(Id.) " Maer int ende beetedee een witte duve
up een van sconincx standaerden. " (N. Despars.)
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dat men er wel van af kome. 't Is niet van af te
vallen van een gebouw, als men maar den nek
niet breekt. 't Is gemakkelijk op zee te varen,
maar de moeielijkheid is van te landen. 't Is niet
genoeg van zoo of zoo te leven, de groote zaak is
van wel te sterven. Enz.
Fig. Steunen, rusten, zich gronden op, fr.
s'appvyei , se fonder sue. " Soo datter veel ketters
selve niet en derven op beeten noch steunen, om
te loochenen dat... " (M. Lambrecht.)
Hy niach wel gheluckigh heeten,
Die daer noyt en pooght te beeten
Op de scherpheydt van 't verstand
Dat hem Godt heeft ingheplant.
(P. Gheschier.)
— Zich toeleggen op iets, 1. incunzbere rei.
Beeten op eene moeielijke plaats van eenen latijnschen schrijver, om ze te begrijpen. -- Zie
..

--

BESTELEN.

— Beetere op iemand. Fig. Uit ernst of uit
scherts iemand plagen en kwellen, anders gezeid,
Op iemand zitten, op iemands kappe rijden.
— In Meyers Woordenschat Beten, afstijgen,
van een peerd aftreden. En zoo vindt men het
bij vroegere schrijvers. " Daer stond hy eene
goede wile, doe beetede hy van zinen peerde, ende
gync boven up de Halle. " (Kr. v. Br.)
Als hi daer quam hi beette te hant,
Ende heeft dat ors bi den breidel genomen.
(De Trojaansche oorlog.)
Zie andere voorbeelden bij Huydecoper op M.
Stoke, ii. bl. 489.
— Het eng. to bait, langs de baan stilhouden
om zich te verkwikken.
BEETGROEZE, BEETEGROEZE, v. Het gebladerte
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van de beete, fr. fitite cl better•ave. Beetegroeze of
beetegroezen aan het vee geven. — Zie GROEZE.
BEETLOOF, B ETELOOF, o. zonder mv. Beeterapen, fr. des betteraves. Die akker is bestaan met
beeteloof. — Zie LOOF.
BEETRAAP, BEETERAPE, v. Beetwortel, fr. betterave.
BEETRAAPZETTE, v. Eene zette met omtrent

tien pinnen of tappen om putjes in den grond te
duwen tot, het planten van beetraapzaad. -- Zie
ZETTE.

BEGAAN (vi. BEGAEN, zie AE), beging en begortg,

begaan, b. w. Bestieren, bedrijven, bezeilen, fr.
exploiter. Eene hofstede begaan. Een nloeshof

begaan. Eenen winkel begaan. Eene molen begaan. Eene fabriek begaan. Wie begaat er nu
dat pachtgoed ? Hij begaat eene molen die hem
toebehoort. Hij kent het niet om eene fabriek te
begaan.
* BEGADEN, begaadde, begaacl, b. w. Bevuilen,
bemorsen.
— Dit w., dat nog in Brab. en Limb. gebruikt
wordt (Alg. Vl. Idiot.), ontmoet men dikwijls bij
onze vroegere schrijvers.
(De dronkaard) lagh mismaect, begaet, en vuyl.
(P. Gheschier.)
En sy wierden door den gheck
Heel begact met synen dreck.
(Id.)
BEGAREN, begaarde, begaard, b. en o. w. Metethesis van Gebaren. Zie GEBAREN.

— Afl. Begaring, zie GEBARING.
BEGARZEN (wvl. uitspr. begazzen, zie Rs), begarrsde, begarsd, b. w. Aanleggen, de moeite doen
en de noodige middels gebruiken om iets te
bekomen of 'gedaan te krijgen. Hij zal het wel
moeten begarzen om daarin te gelukken. Eene
zaak begarzen. Ik zal dat begarzen. Ik zal dat
begarzen voor u (in uwe plaats). Ik heb geenen
tijd om die zaak zelf te betrachten : ge moest ze
begarzen voor mij. Hij heeft alles wel moeten
begarzen om aan die onderneming geen geld te
verliezen. Met alles genoeg te begarzen, zal ik
er nog weinig of niet aan winnen. Ik en kan 't
niet meer begarzen (zegt eene huisvrouw die in
de behoeften van haar gezin niet -meer kan
voorzien, een pachter die zijne pachtsom niet
meer kan opbrengen, enz.) .
BEGEL, m. Beugel, kennewe, houten ring of
goreel uit drie stokken bestaande, rond den hals
van hoenderen en zwijnen, oir ze te beletten
door de hagen te kruipen, fr.' tr•ibai't.
— Ook Schilje genaamd.

BEGELEN, begelde, gebegeld, b. w. Eenen begel
aandoen. Een zwijn begelen. Gebegelde hennen.
BEGEVEN, begaf, heb begeven, o. w. Niet stevig
blijven, buigen, wijken, doorzinker, inzakken
van 't gewicht, fr. cécler°, 4' ff misser. Die plank
begeeft als men er over rijdt. De zolder begeeft
van 't graan dat er op ligt. Er was zoo overvloedig fruit op den boom dat er dikke takken van
begeven hebben. Het ijs begaf onder zijne voeten.
De tramen van den kordwagen begaven van den
last. Dat zal niet begeven.
BEGGEL, m. Snater. Stop uwen beggel. Zijn
beggel en staat nooit, gaat altijd maar aan (hij
babbelt en relt gedurig).
--- Snaterbek, iemand die veel babbelt en relt
(laan of vrouw). Zij is de grootste beggel van de
gebuurte. A sa, beggel, scheid er nu van uit.
BEGGELEN, beggelde, gebeggeld, b. en o. w. Met
eerie schrille stem rellen, lellebellen, luid babbelen. Zij heeft daar eene geheele historie gebeggeld. Wat beggelt zij daar wederom ? Zij zwege
veel beter dan alzoo te beggelen.
— Ook gez. van den schrillen klank van een
kloksken dat luidt.
- BEGGELAAR, M., BEGGELAARSTER, BEGGELIG(G)E,

Man of vrouw die veel relt en
babbelt, snaterbek.
- BEGGELGAT, 0. Een ventje of een vrouwtje
dat veel beggelt.
- BEGGELING, V. Het beggelen. Ik kan al die
beggelinge niet meer hoeren.
BEGIETSCHOTEL, BEGIETSCHEUTEL, BEGIET SCHUTTEL, m. Een houten of aarden schotel om
iets te begieten. Met den begietscheutel de bloemen laven. " Jaet inde beghietschuetel bachter
haeghe " om 't lijnwaad te besproeien. (Ed. De
Dene.)
BEGIFTEN, begiftte, begift, b. w. Hetzelfde als
Begiftigen, schenken, fr. gratif er. Iemand begif
ten met iets. " Alzoo heeft Jesus Maria beglaift
en verciert met die meeste gaven en gratien. "
(C. Vrancx.) " Den weleken soude onse stadt
beghitten met eenighe natie van volk. " (Z. v.
Male).
-- BEGIFTING, V. Begiftiging. " Heeft de sclve
beleefdelijck aanhoort, ende naar milde beghmf
ti u ?gh, door-ghesonden.. " (I. de Grieck.)
- Zie -IGEN.

BEGGELEGE, V.

BEGIJNE (wvl. BEGIRE, BAGINE, zie IJ), v., vklw.
Beg ij ntj e. Bagijne, fr. b egu i me. Te Gent geeft men

aan de Begijntjes den naam van Iefer (ieffrouw,
joufvrouw).
— De Begijntjes zijn gekend voor hunne zin-
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delijkheid in woning en huisraad : daar is pracht
noch grootheid, maar alles is er zoo bevallig en
keurig als het zedig en eenvoudig is. Van daar
dat de Vlamingen, om uit te drukken dat iets
kleen en bevallig is (fr. mignon, cléli ccct), er het
woord Begijne vooraanstellen, b. v.
-- BEGIJNEBALI:, BAGIJNEBALKE, m. Zolderribbe
die veel breeder is dan dik; anders iefer geheeten.
Voortijds lagen de zolderplanken op vierkantte
ribben door zware balken ondersteund; nu rusten
zij enkel op begijnebalken die op kleenen afstand
van elkander liggen. Eenen boom in begijnebalken zagen.
-- BEGIJNEKANNETJE, B AGIJNEKANNEKEN, o. Kleen
lief kannetje, dienende b. v. tot melkkan op
tafel? enz.
- BEGIJNESTUK(SKEN, BAGIJNESTUK(JE, o. Een
lekker stukje vleesch op tafel. Er waren weinig
gerechten, maar 't waren al begijnestukjes. Dat
is een waar bagijnestuksken.
- BEGIJNETRAPPEN, BAGIJNETRAPPEN, m. mv.
Zoldertrappen of steegertreden die op kleenen
afstand van elkander zijn, fr. degres rappe oclzés
d'un escalier. Een steeger met begijnetrappen.
BEGIJNEN (wvl. BEGINEN, zie ij), begi, jnde, ben

gebegijnd, o. w. Eenigszins wit worden, aschgrauw
komen, grijskleurig worden, een kleur krijgen
van wit en zwart doormengeld. 't Wordt gezeid
van eenige zaden, bez. van raapzaad en koolzaad,
waneer er vele onrijpe zaadkorreltjes in zijn
die rotten en wit worden. Het begijnen van 't
zaad is een teeken van bederving. Koolzaad, dat
op den zolder ligt, begint te hoepelen eer het
begijnt. Dat raapzaad is gebegijnd.
— In dezen zin zegt men ook Bloemen, blommen.
— Kil. heeft Baghijne, beghijne, in den zin
van bos pulli sive cinerei colons (eene aschgrauwe
koe, bij ons schimmel genaamd; Vgl. Beschimmelen).
BEGIN, o. Elkeen van de gewesten of oorden
die eene watering uitmaken, en gemeenlijk eene
bezondere uitwatering hebben. Eene watering is
verdeeld in beginnen, even als op het kadaster
eene provincie verdeeld is in sektien. Men onder
beginnen in Eerste begin, Tweede-scheidt
begin, Derde begin, Vierde begin, enz.
BEGINNELING, BEGUNNELING, m. Jongen die
iets begint te leeren, leerknaap, fr. apprenti. Beginnelingen en zijn geen bazen. Dat is ferm
gewrocht voor eenen begunneling.
BEGINNEN, b. en o. w. Zie BEGUNNEN.

BEGIPT, adj. Betooverd, beduiveld. Die jongen
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is begipt om anderen te plagen. " t' Einsch malingherke keker uit glinck en begipt scaminkelke."
(Kortr. hs. 1736.)
BEGISPEN, begisple, begispt, b. w. Gispende besproeien. De bleekers begispen het bleekende
lijnwaad. Iemand nat begispen met een waterkwispel. — Zie GISPEN.
BEGOED, adj. Die goederen bezit, rijk, fr qui a

des bienzs, de la fortune. Een begoed man. Begoed

zijn.
— Afl. Begoedheid.
BEGOEDIGD, adj. Hetzelfde als Begoed.
-- Kil. heeft het ww. Begoedigen in eenen
anderen zin, t. w. mitigare, pacare.
BEGOEST, adj. Genegen, begeerig, die lust heeft
naar iets. Begoest zijn op iets. Het kind is begoest op al de speeldingen die 't ziet. Hij was
op die spijs begoest. De zieke was nievers op
begoest. Op een nieuw kleed begoest zijn. Er op
begoest om te gaan wandelen. — Zie GOEST.
BEGORIE, v., klemt. op go. Speerhaak, aam
hoornen of spitsafloopende-beldmtw
armen, fr. bigorne (van 't 1. bis -cornu). IJzer
plooien op de begorie. Banden en buizen maken
op de begorie.
BEG RAAFLIJK, o. Begraving, fr. enterrement.
Een schoon begraaflijk. Naar het begraaflijk
gaan. De rouwmaaltijd na een begraaflijk.
— Dit woord, meest in Fransch-Vlaanderen
gebruikt, is gevormd van Begraven, lijk Huwelijk van Huwen. Zie ook BEDDELIJK.
BEGRATIEN (BEGRACIEN), begratiede, begratieil,
b. w. Begunstigen, begenadigen, bevoorrechten.
" Die van den Heere begracijt en beghift zijn. "
(C. Vrancx.)

BEGRAVEN, begroef (wvl. begrouf, zie or) en
begrief, begaven, b. w. Fr. enfou-cir; enterrer. Men
begrief hem. Zij begrieven het lijk in de gewijde
aarde.
— Afl. Begravenis (en niet Begrafenis).
BEGRETEN, begreette, begreet, b. w., zware e.
Beschimpen, bespotten, voor den aap houden.
Iemand begreten. - Zie GRETEN.
BEGRIJMELEN (wvl. BEGRIMELEN, zie IJ), begrijmelde, begrijmeld, b. en o. w. Frequentatief van
Begrijmen, met rookzwartsel bevlekken. Zich
begrijmelen aan de heerdplaat, aan eenen berookten pot, enz.
-- Het is maa' van eenen iwarten pot dat men
begr jmeld wordt. Spreekw. Het zijn maar dezen
die zelve niet en deugen, die kwaad spreken van
anderen.
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— Kil. heeft Begrenzelen, en P. Croon Begriminelen :
Oft' er Beene strepen sij n
Die beg;•-iinmelt naeken.

-- Afl. Begrijxneling, v.
BEGRIJMEN (wá-1 . BEGRIMEN, en geenszins beyyerrzem, zie IJ), begr2j^nde, beyi•ijmmzd, b. w. Met
rookzwartsel bevlekken of bevuilen, bemasscheren. De vloer was begrijmd van den kookketel
die er op gestaan had. Zij begrijmde haar kleed
aan den pot. Hij begrijmde zijne handen met het
kaafijzer uit te nemen.
— Ook o. w. Het begrijmt al waar de pot aan
raakt. De tafel begrijmt als er de ketel op gezet

wordt.
— Zie GRIJM Kil . heeft Begremen, begriemen,
.

begremelen, denigrare, mnaculare.
— Maerlant zegt van den biezen korf daar
Mozes in lag:
Dat vat was buten belijmt
En bepeect, en begrijmt,
Datter gheen water in corn n moeite
En Moysese te lande brochte.

BEGRIJPEN, begreep (wvl. scherpl. ee, zie onder

begrepen, b. w. Benemen.

— Zich beguijppen, zich benemen, verlegen zijn,

beschaamd zijn, fr. se gêner, être gene. De dienstb ode begreep zich omdat hij ziekelijk zijnde niet
werken kon naar behooren. Ik was er in begrepen om hem dat te zeggen, om hem zijne schuld
te doen betalen, om hem zijne belofte te herinneren, enz. Ik begrijpe mij daarin. " In niet en heeft

die h. maghet Margareta haer soo seer

als Beginnen, fr. co,innzenzcei•. " Tjaer van 88 dat
es hunt, ende by der gracien van den Almueg,-nden God ghebenedyt zo begun ic tjaer van 89.
(Kr . van Br.)
— De vormen bega!nn, begonst en begost, die men
.I veel vindt bij vorige schrijvers, worden dagelijks
nog gebruikt in Vlaanderen. " Tsal selden in God
eynde nemen, dwelc sonder God begonst is. " (Th.
van Herentals.) " Het kind began den achtsten
naent te spreken. " (-J. Cats.) " Soo het wat begonst
te minderen. " (A Poirters.)
— Begun Benen keer, zegt men dreigender en
tergenderwijze voor Durf eens, d. i. ik daag u

uit dat te durven, fr. je voos défie de l'oser. Gij
bedreigt mij te slaan, maar begun ne keer!
BEGUNSEL, o. Beginsel. Wacht maar een beet-

je : 't is nog maar een begunsel. " Zichtent den
begunsele van de voorseyde differenten. " (Kr.
V. Br.)

BEGRIJP (wvl . BEGRIIP, zie IJ), o . Hetzelfde als
het holl. Begrip. Kort begrijp van de christelijke
leering. Die mensch is kleen van begrijp (ver
een te voeghen soo dat ghy als in-stand)."By
een cort begrijp het een en het andere cont beseffen. " (B. Gheysen.) " Ik ban uyt myn begryp,
niet begrip, dat ik Vlaemsch of Hollansch weet. "
(Vaelande.)
DUIGEN) ,

BEGUNNEN, begone, began, begonst, begost; begunnen, begonzst en begost, b. en o. w. Hetzelfde

begc°epenn

als in dit, dat sy haere domesticken ende huysghenooten niet verstooren en soude met hare
langhducrighe wakinghen. " (L. de Huvettere.)
Begrijpen bet. bij Kil. ook Berispen, en zoo
gebruikten het onze schrijvers. ". Sonder dat ick
van iemandt sal worden berispt oft begrepen.
(J. de Hard.) " Sy dede sulcke aelmoessen datse
somtyts van haer vrienden ende magen daer af
begrepen, ja bekeven was. " (M. Lambrecht.) —
Wij zeggen in dien zin Benemen. Zie BENEMEN .
BEGUN, o. Begin. De vrees des Heeren is het
begun der wijsheid.
i
BEGUNNELING, m . Zie BEGINNELIN G.
—

"

BEH, BÈ, interj. Hetzelfde als Ba ! fr. bak! om
de ver'v ondering, den twijfel, de verachting, enz.
uit te drukken. Beh ! wat dat gij zegt. Beh ! beh!
(ik twijfel, ik geloof 't niet.) Beh ja ! mais oui.
Beh zeker ! Eh ! sans doute; oui-dd ! Beh ! neer.
ik, Beh 'k en doe, Beh 'k en zou (neen, ik zal, ik
wil het niet doen).
BEHALIG, adj. Besmettelijk, fr. contagieus;. De
pokken zijn behalig. Behalige ziekte. " Beyde
dese soorten (van ruie) zijn behaeligh ende komen
van malkanderen. " (Jac. De Smet.)
BEHALVEN, BEHALVENS (wvl . ook BALWENS, zie
ald.), bijw. Hetzelfde als Behalve. Zij gelijken wel
elkander, behalvens dat de een wat langer is dan
de ander.
BEHANG, 0. Behengsel.
.... Wat zullen u dan baeten
Die kamers vol behang, vol treffelijk cieraet ?
(G. De Dous.)
— Bij jagers. De ooren van een jachthond. Die
hond heeft een schoon behang.
BERECHTEN (wvl. BERICHTEN, zie E) , behechíte
(wvl. ook behichtecge), behecht, b. w. Iets bedek-

ken met er dingen op vast te hechten. Eenen
gevel behechten met katoen. De jongens hadden
den dronkaerd behecht met papieren om hem te
beschimpen.
BEHENDIG (wvl . BENDIG, zie BE—) , adj . Veer dig ,
rap, vlug, snel, fr. adroit, leste, prompt, habile.

Die jongen heeft lang dwaas geweest, maar hij
begint bendig te word=en. Dat kindje kan reeds
bendig loopen. Hij is niet bendig in 't spreken,
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in 't antwoorden. Bendig worden in 't leeren, in
't schrijven, in 't cijferen. Dat dochtertje is lBendig in 't naaien. Ge moet al bendiger zijn om
leven heer te dienen. Een bendige dienstbode.
Een bendige ambachtsman. Bendig zijn achter
liet geld (rap en bezorgd zijn om geld te winnen).
" Snappe varinck é pennië in de feem, om ben(Ugh ne lawéte te fimmelen dat.... " (Kortr. hs.
1 736 .) " Die... me ne snuck benclightreuttie moijens

oileke samaere aenstropte. " (Id.)
— Spaarzaam, die alles weet te profijte te brengen en niets ten ondomme doet, fr. éconoine,
m énager, regarclant. Al te bendig zijn is bijkans
gierigheid, en te weinig bendig zijn wordt ver
huisvrouw (die niets laat-kwistng.Eebd
verloren gaan). Leert uwe kinderen bendig zijn.
Bendig huishouden. Waren die menschen wat
bendiger, ze zouden gemakkelijk hunne schulden
betalen. Die bendig is kan te meer aalmoesen
geven.
-

Zie BENDIG.

BEHENDIGHEID (wvl. BENDIGHEID, en ook BENDIGI, zie BE- en -HEID), v . Vlijtige bezorgdheid,
bedrijvigheid, fr. activité. .
— Spaarzaamheid, fr. économie. De behendigheid is Bene schoone deugd.
BEHERTEN, belc,ei•tt^, behert, b. w . Hetzelfde als
Behertigen, fr. pprendre a cceur. De zaak zal niet
lukken : hij behert ze niet genoeg. " Een yeghelie behoort Gods gheboden te beherlen. " (M.
Lambrecht.) " Hy behe-rte het vole, die van goede
herders voorsiende. " (Id.) " Soo dat Blek een

willende beherten het volmaect leven. " (I. de
Grieck.) " Mannen die de deught ende vryheydt
der ziele beherten. " (Id.)
Die zaek heeft by behert, als van de grootste waerde.
(G. De Dous.)

— Zie -IGEN.
BEHORKEN, behorkte, behorkt, b. w. Afluisteren.
Ge moet wel behorken al wat er daar zal geoeid
worden. Ik behorkte het al, zonder een woord te
spreken. Ik behorkte hoe hij uit die moeilijkheid
geraakt was.
— Den toestand der borst door 't gehoor onderzoeken, fr. auseulter. Iemands borst behorken.
Een peerd behorken. Vgl. Bedokken.
BEHOUDEN -REIZE, bijes. In veilige reis. De
zwaluwen en andere zomervogels weten hunnen

tijd te kiezen om behouden--reis naar het warme
zuiden te vliegen.
Soo vaert men b' hou tve -reis,
t' En waer den kryg weer volgde op den peis.
(Beschryving van de Vreugdeteeck.)

BEHULPIG, adj. Beh u lpzaam. Men moet den
armen mensen behulpig zijn. " Gheen menschelijoke cracht en soude my connen bekeeren, telg
waere Godt my be1ucl1,iiclz waere. " (F. de Smidt.)
" Eenen prins gheboren was, die de fortuyn
be1ulpi.yIs soude wesen. " (I. De Grieck.) " Wanneer twee soo dry persoonen t' samen yemant
quetsen, ofte daer toe behulpich zijn. " (Cost v.
Aelst.) " De goede engelen dienen God en zijn
de menschen behulpig. " (C. Van Hullebusclh.)
Margareta vol van eeren,
Wilt een weynich t' onswaert keerera
Uw behulpigh oogera- sehyn.
. (Ymmeloot bij L. de Huvettere.)
BEHULPSEL o. Behulp, het . geen tot iets helpt.
,

Met behulpsel van iemand iets verrichten. :Het
kan tot een behulpsel dienen. " Middelen ende
belaulpselen tot ghenesinghe. " (A. Debuck.)
BEHULPZA1VIIG , adj. Behulpzaam. " Om dat sy
haer suster nu stervende niet behnnlpsaiinigh en
was. " (L. de Huvettere.)
•---

Zie -ZAMIG.

BEI, ni. In 't hinkelspel, is de Bei het hoofd
van de hinkelbaan, d. i. het verst afgelegen perk
waar men met de hinkebom moet trachten te
geraken.
-- Ie-rna-nd ee nem bci, zetten, hem eerre neus
wijzen, fr. faire un j)ied de nez cU guelqu' n. .
BEIAARD (vl. BEIAERD, zie AE), in. Klokkenspel,
fr. carillon. Een beiaard van honderd klokken en
klokskens. Den beiaard spelen, fr. carillonne l .
— Vroeger bet. Beiaard enkelijk Trebbel, d. i.
een regelmatig geluid van drie of vier klokken.
" Het is betoond dat chaos by ons Be yaerd mag
heeten; dat woord Be yu,ercl dient evengelyk voor
het fransch carillon : het geluyd van verscheyde
klokskes en schellekes onder een, eer de Dok-konst
in luyster was, hiet Trebbelinge; maer dok-kundig
geworden synde, het heet Beyaerd, ofte, gelyk
Halma segt, Beyeringe. " (Vaelande.)
-- Een van de liedjes, waarmede de moeders
hunne kindjes in slape wiegen, spreekt van den
beiaard, en bootst zijn geluid na:
Bing bong beiaard,
De klokken luien Leiewaart.
Wie is er daar dood ?
Een manneke van Waarschoot.
Waar gaan z' het begraven ?
In Sinte Pieters kavie.
Wat gaan ze deden ?
Stikken van pateelen.

,

-- Zie in de Woordenb. behouden, adj.

BEIAARDEN (vl. BEIAERDEN, zie AE), beiaardde

(wvl. ook beiaardege, zie IMPERFECT) , heb gebeiaard
(fvl. èbeia,a-rd, zie GE), o. w. Op de klokken spelen,

a

BEIE
fr: calrillonner. Hij kan wel beiaarden. Te Brugge
beiaart men op de merktdagen.
-- Beiaarden verschilt van trebbelen en wekkeren. Trebbelen is akkoord luiden met drie klokken.
Wekkerera is het klokkenspel dat, in gang gebrocht
door eenen trommel, de uren, de halve uren en
de kwarten aankondigt op stads horlogie. --Vroeger nogtans werd beiaarden ook gebruikt
voor trebbelen. " Ter oorsaecken van dit Ynirakele,
men be yaerder tot Saffelare zeer feestelick. "
(C. Vrancx.) " Ende men beyaerde in alle de kerken
van Brugghe. " (Kr. v. Br.) " Consenteerden tghemeente alle die cloeken ende schellen te luyden
ende te beyaerdene. " (N. Despars, i, bl. 288.)
-- Het zal op moven toren beiaarden. Zie LUIDEN.
.

BEIER, m., mv. beiers, vklw. beierke(n. Bezie,
fr. bale. Aardbeiers, braambeiers, druivebeiers,
stekelbeiers, enz. De beiers van een roozenhoedje,

fr. les grains d'un chapelet.
- Eiers en beier s, zie onder EI.
-

BEITE, V. Wijfje van den ram, kweekmoer, ooi,
fr. brebis, " Van, eene beyte, x sch. " ( Pauwel
Heinderycx.) " Dat men een begte om III ofte nu
grooten cochte. " (N. Despars.)
BEITLAM, o., mv. – lamnrnevvs. Wijfjeslans, fr.
agneau femelle. Dertig beitlammers en zestien

weerlammers.
BEK, m. Snavel.
---- Bek hebben op iets, op iets gemunt of belust
zijn, genegen zijn om iets te hebben. 't Wordt
eig. gezeid van spijzen, doch ook van andere
dingen. Bek hebben op oesters, op eenen boek,
op een kleed, enz.
-- Bek en bek. Wordt gezeid van vogels die
met den bek naar malkander gekeerd zijn. Twee
vinken bek en bek hangen. Vogels bek en bek
schilderen.
— Kavel of kake door bek. Zie KAAK.
BEKAAID, adj. Dat niet in zijnen behoorlijken
stand is, verkeerd, verdraaid, ongunstig, slecht.
De wind was bekaaid voor den vischvangst. Een
bekaaide zomer (als 't veel regent). Veel slecht
weder maakt dat de landbouwer eenen bekaaiden oegst heeft. Een bekaaide veldtocht (die mislukt is). Eerie deur hangt bekaaid (als zij alders
opengaat dan het. gerieflijkst is). Een bekaaid
huis, eene bekaaide kamer (waar de meubelen
niet behoorlijk geschikt staan). Het ligt hier al
zoo bekaaid in huis, dat ik bes _ haamd ben u
binnen te leiden. Die zaak is bekaaid uitgevallen
(is mislukt). Ik rekende daar wel te varen, maar
het is bekaaid. Het zal er bekaaid gaan. " Is
het uurwerk wat te seer bestoven, komt'er

BEKA
maer wat sant tusschen gevlogen, so is Weer al
verbrodt ende bekaeyt, het uurwerk is stom en
dood. " (P. Croon.)
Daer ligget al bekaeyt, daer isset

te hermaken.

(P. Devynck.)
Daer de sonden scbuylen
En de ziel dood vervuylen,
Is het gans geloof bekaeyt (bedorven).
(P. Croon.)
Wie veel den acker plought wanneer hy is besaeyt,
Die breeckt sijn eerste werck, en maecktet al bekaeyt.
(J. Cats)
Indienje raet begeert, ook in bekaeyde saecken.
(Id.)
Indien hy maer een punt_ verset,
Of slechts een letter ommedraeyt,
Uw gants beleyt dat is bekaeyt.
(Id.)
Waerom, o Rechts - geleerde ! is 't Recht soo vaek

[bekaeyd ?
Verwagt gy meerdre baat, als gy het Recht verdraeyt ?
(Vaelande.)
't Was wel gepeysd en wel gedraeyd;
Den uytval heeft het al bekaeyd.

(Id.)

En met een windeken dat waeyt
Light gy en al u eer bekaeyt.
(A. Poirters.)

— Als 't hennetje voor 't haantje kraait, het gaat
dikwijls , al bekaaid, waar de vrouw wil meester
zijn, is er dikwijls krakeel, . enz.; fr. malheureuse
DDUI SO9l et m echante, ou le coq se tail et pon le
chaste.
— Dronken, fr. vivre. Hij was een weinig bekaaid. Hij kwam bekaaid naar huis.
BEKAAND, adj. Met kanen of kamen bedekt.
Bekaand bier, bima e qui, a des fleurs.
BEKACHTELD, adj. Zwanger van een kachtel.
Een bekachtelde merrie (die drachtig is). Een
bekachtelde ezel(in.
BEKALFD, adj. Die een kalf draagt, drachtig.
Eene bekalfde koe. Twee bekalfde veerzen ver
-kopen.

BEKANEN, bekaande, ben bekaand, o. w. Het-

zelfde als Bekanien, fr. se couvrir de fleurs. Het
bier is bekaand.
Alle maegher tuehen die tbier laeten becaenen.

(Ed. De Dene.)
-- Zie KANEN.

BESANSEN, beka-nste, bekansi, b. w. Beleggen,
aanleggen, de moeite doen en de middels gebruiken die er noodig zijn om de kans te winnen. Hij
zal het wel moeten bekansen. Hij heeft het wel
moeten bekansen om dat ambt te bekomen, enz.

BEKA
--- Bekanst zijn, bestemd zijn, vervuld zijn, besproken zijn, bezet zijn, bezeten zijn, niet meer
te krijgen zijn, fr. être occupe, être pr-is, être promis. Als hij binnentrad, vond hij geene plaats
om te zitten; want stoelen en banken, 't was al
bekanst (al de plaatsen waren bezeten of besproken). Hij ging om die woning, om die hofstede
te pachten, maar zij was reeds bekanst (verpacht,
toegezeid aan Benen anderen). Al het graan dat
hij te verkoopen had, is nu bekanst (verkocht,
besproken). Ik heb nog tien zakken aardappels
die niet bekanst en zijn (die nog te koope zijn).
Dat arm huisgezin kwam aan den dischmeester
eene beddinge vragen : hij had er nog vijf, maar
zij waren reeds bekanst (bestemd voor andere
huisgezinnen). Hij vroeg de plaats van secretaris
te N., maar zij was reeds bekanst (de kans was
er van weg). De dienst of post is bekanst, was
reeds bekanst, als hij er naar vroeg.
— Vgl. Verkanselen.
BEKASTELEINEN, bekasteleinde (wvl. ook bekasteleindege, zie IMPERFECT), bekasteleind, b. w. Als
kastelein (zie dit w.) bestieren. Eene hofstede
bekasteleinen (dezelve bezeilen en bestieren als
kastelein). Eene herberg bekasteleinen (eene
herberg, die met huis en drank en meubels toebehoort aan een brouwer, bewonen en daar drank
verkoopen, voor een gestelden loon 's jaars; de
winst is voor den brouwer).
BEKEEREN, bekeerde, ben bekeerd, o. w. Zich

bekeeren, fr. se convert-ir. Zulke zondaars bekeeren
niet licht. Hij zal later wel bekeeren. " Sy was
in belofte met een edelman, eer zy bekeerde. "
(M. Lambrecht.) " Och hoe menich mensce heeft
eerst begonst te bekeeren met dyer vreesen. "
(Th. van Herentals.)
BEKEERINGS, bijw. Betoerings, beurtelings.
Wij zullen die vrecht bekeerings dragen, fr.
nous porterons alternativement ce fardeay. Ge
moet dat bekeerings doen (elk op zijne beurt,
overhands). Zij houden bekeerings de wacht. De
ouders gaan bekeerings (nu eens de vader, en
dan de moeder, beurtelings) hunnen zoon bezoeken. -- Ook Bij keerings, en Bij keeringen.
BEKEPPEN, bekepte, bekept, b. w. Betroetelen,
fr. dorloter, mitonner, delicater. Een kind bekeppen. Bekept spreken. — Ook Bekeppelen.
BEKET, BEKAT, o. klemt. op ket. Nooddruft.
Zijn beket zoeken (zijnen kost zoeken, gaan
bedelen, schooien).
BEKEUKELD, adj. Bestrut, bekeuried, bezorgd.
Bekeukeld zijn. Bekeukeld loopen.
-- Ook Bekok(k)eld.
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BEKEUKELEN, b. w. Zie BEKUKKELEN.
BEKEURD, adj. Nieuwsgierig, begeerig iets te

weten ofte zien dat nieuw, zeldzaam of belangrijk
is, fr. curieux. Bekeurd zijn om iets te weten. Ik
ben bekeurd om den uitslag te zien.
-- At. Bekeurdheid.
-- Meest gebruikt in Meetjesland. Zie KEURIG.
BEKEURIED, adj. Bestrut, lbezorgd, neerstig
bezig, fr. eynbesor/nzé, Bin presse. Bekeuriëd zijn.
Zij liep bekeuriëd rond in huis.
— Van 't 1. cura, zorg.
BEKINDERD (wvl. BEKIINDERD, Zie IND), adj. Die
de kinderen bemint, kindergek. Die schoolmeester is zoo bekinderd (is de leerkinderen zoo toegenegen).
BEKITTELEN, bekittelde, bekitteld, b. w. Kittel
fr. chatouiller. Iemand bekittelen.
-streln,
-- Bekitteld zijn, fig. betinteld, benitteld, betooverd, bezeten, uit der mate genegen zijn om
iets te -doen dat meer of min kwaad is. Hij is
bekitteld om anderen te plagen. Bekitteld zijn
om Benen slechten boek te lezen.
BEKKEN, bekte (wvl. ook bek-lege, zie IMPERFECT),
lfeb gebekt (fvl. ebekt, zie GE), o. w. Snateren, babbelen. Altijd bekken en schellen.
BEKKENEEL, o. Schedel, fr. crane. — Wordt bij
velen door misverstand gebruikt voor Kinnebakken, fr. 7mmccizo ire.
BEKLAASTEREN, b. w. Zie BEKLASTEREN.
BEKLAGEN, beklaagde en bekloeg, beklaagd,
b. w., fr. vlaindre. Er was niemand die hem
bekloeg.
— Iemand den rouwe beklagen, hem zijn rouwbeklag doen, fr. faire a quelqu'um son compl-in tent
de condoleance. Hij is naar zijnen vriend den
rouwe gaan beklagen. Hij kwam mij ook den
rouwe beklagen. — Deze zegswijze is ook gekend
in Holland; zie Kramers op ROUWBEKLAG.
BEKLAKKEN, beklakte, beklakt, b. w. Bekladden.
Den vloer beklakken met speeksel. Eenen muur
beklakken met slijk. " Hy quam daer zeer beclact
ende beslyckt ter zale inghestreken. " (N. Despars.) — Zie KLAKKE.
-- Beklikken. Zie ald.
BEKLAPPEN, beklapte, beklapt, b. w. Met woorden aanprijzen, de weerde of de voordeelen van
iets met woorden doen gelden. Kooplieden weten
hunne waren wel te beklappen. Vele dingen moeten beklapt worden eer zij de menschen behagen.
BEKLASTEREN, beklasterde, bekiasterd, b. w.

Beklakken, beklijsteren. Geheel van de modder
beklasterd. — Ook Beklaasteren.

BEKL

BEKN

BEKLATEREN, beklaterde, beklalerd, b. w. Be-

kladden, bevlekken. Papier beklateren met inkte.
De muur was beklaterd met slijk.
— Ook Beklatteren. " Eenen boeck beklattert. "
(L. Vossius.)
BEKLATTEREN, b. w. Zie BEKLATEJtEN.
BEKLEEDING, v. De bekleedinge van eene hof
roerende goed zoo als peerden,-stedialh
vee, ploegen, wagens en ander gereedschap. De
bekleedinge van die hofstede is 10,000 frank
weerd.
BEKLETSEN, bekletste (wvl. ook bekleistege, zie
IMPERFECT)., bekletst, b. w. Bekladden, beslijken,
vuil maken. Zijne kleederen waren bekletst van
modder. Eenen muur bekletsen met vuiligheid.
BEKLIJSTEREN (wvl. BEKLIISTEREN, zie Is), beklijsterde, beklijsterd, b. w. Bekladden, bemorsen,
besmeren, fr. salie, éclabousser. Die reiziger was
beklijsterd gelijk een slijkhond. Geheel beklijsterd van modder. Het kind heklij sierde .de tafel
met lepelspijs.
Langs het kruipend slyk der beke
Die de Rousselaersche streken

Vuil bekliystert.
(K. De Gheldere.)

— Afl. Beklij stering. -- Zie KLIJSTER.
BEKLIJTEN (wvl. BEKLITEN, zie IJ), beklijtte, bekl-ijt, b. w. Met klijtaarde bestrijken of bemorsen.
Eenen muur beklijten. Beklijt zijn van door
vuile wegen te reizen.
BEKLIJVEN (wvl. BEKLIVEN, zie ij), o. w. met

BEKNERIG, BAKNERIG, adj., klemt. op bek of
bak, halve klemt. op ne met de zware e. Die goe-

den eetlust heeft, die wel ten appetijt is. Een
beknerig zwijn. Die koe ware veel weerd, dat ze
wat bekneriger ware.
— Schertsende ook van menschen.
— Verders in 't alg. Die lust of begeerte heeft
naar iets. Beknerig zijn naar een schoon kleed,
enz. - Zie GENERIG.
BEKNIBBELEN, beknibbelde, beknibbeld, b. w.

Bedillen, fr. critiques. Doe wat gij wilt, ge zult
altijd beknibbeld worden.
— Bij de schrijvers ook Beknabbelen. " De
deughd soecken te beknabbelen ende te lasteren."
• (P. Mallants.)
— Afl. Beknibbelaar, Beknibbeling.
— De bet. van nauw bedingen, fr. marchander,
die Kramers aan Beknibbelen geeft, is tonzent
niet gekend.
BEKNIJZEN (wvl. BEKNIZEN, zie Is), beknees (wvl.
scherpl. ee, zie DIJIGEN), beknezen, b. w. Op eenen
verdrietigen toon gedurig vragen en lastig vallen
om iets te verkrijgen, gelijk de kinderen doen.
Het kind beknees zijne moeder tot dat het eindelijkrkreeg wat het vroeg.
— Bekijven, beknorren, berispen, bestrijden,
fr. r°é1)rimander, gronder. De meester beknees
hem. De scholier is beknezen geweest. Ge moet
mij daarom zoo niet beknijzen.
— Zich beknijzen (wvl. eens beknizen, zie EENS),
zich kwellen, fr. se chag-rimmer.
1

hebben. Aankomen, jeugdig worden, wasdom krij-

Maer of ik my bekreun, gy u beknyst, het wiel

gen. Die regen zal de vruchten doen beklijven.
Wat dunkt u, doktor, van dat ellendig kindje?
Zon er nog beklijven aan zijn?
BEKLIKKEN, beklikte, beklikt, b. w. Eenen klik
of klak drank, of ander vocht in een vat doen.
Eenen pot of eene tubbe beklikken. Potten en
pannen, het stond al beklikt. — Ook Beklakken.
— .Verders in 't algemeen Met iets bezetten.
Al de plaatsen waren beklikt. Al de stoelen zijn
beklikt met boeken.
BEKLISSEN, bekli ste (wvl. ook beklistege, zie
IMPERFECT), heb beklist, o. w. Beklijven, bedijgen,
wel groeien, vet worden. Hij beklist sedert dat
hij daar woont.
BEKLOTTEN, beklotte (wvl. ook beklottege, zie
IMPERFECT), beklot, b. w. Beklonteren, beslijken,
fr. trotter. Ge zijt beklot tot aan uwe ooren. —
Zie KLOTZAK.
'BEKNAPPEN, beknapte, beknapt, b. w. Beknauwen, beknabbelen. Zij laat het brood uitdroogen,
en geeft het dan aan de werklieden te beknappen.

Der tyden moet op wil van 't Albeschik vast draeyen.
(Vaelande.)
BEKNOTEREN, beknoterde, beknoterd; ook Bekneuteren, Beknotteren, Beknutteren, b. w. Berullen, gedurig en verdrietig berispen en vermanen. Hij beknottert gekeele dagen zijne dienst

-boden.
— Afl. Beknotering, beknuttering, enz.
BEKNUFT, adj. Vernuftig, schrander, eng. huewing, fr. ingenieur, intelligent, entend-. Een beknufte werkman. Die smid i's beknuft, hij zal die
gebrokene machine wel weten te herstellen. Beknuft zijn om middels uit te vinden, om tot een
oogwit te geraken.
BEKOKELD, adj. Bestrut. -- Zie BEKEUKELD.
BEKOMEN, bekwam, ben bekomen (wvl. BEKOM -

bekommer, zie KOMEN), o. w. Opgaan,
rijzen, sprekende van verhijselden deeg of ternper. Hij ging pannekoeken bakken, maar zijn
temper en wilde niet bekomen.
— De andere beteekenissen van Bekomen (zoo
MEN, bekam,

BEKO
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als in Die spijs bekomt mij neet; die zieke man

korten, afkorten, bij deelen betalen, fr. amorlirr

bekomt allengskens, enz.) staan bij Weil. en Kra-

see defies, les éteindre pen a pelt.

mers.
— In Vlaanderen is de o kort.

BEKORTING, v. De daad van bekorten. Bekorling, of bekortingen, of beko'i•tsels maken, is het

Willigh ghaef iek al mijn blommen,
Kost' ick sulek een roos' bekommer.
(P. Devynek.)

BEKOMMEREN, b. w. Dit woord, thans maar
gezeid van menschen, was vroeger van breedere
toepassing. " Voorts hebben wij gheordonneert
dat so wie becommeren zal anders erfve, van huysen, wassende hout, ofte andersins, by wort ghehouden dat te weeren binnen veerthien dagen,
naer dat den Bailliu dan- of ghedaen sal hebben
de bevelen. " (Cost. v. Cassel.) " Alst ghevalt
dat eenen persoon deser werelt overlydt, achter
een becommert sterf-hugs (d. i. eene be--latend
laste, een bezwaarde nalatenschap, fr. succession
endettee, onéreuse), soo wort alle 't goet... gheinventarieert byder Wet. " (Cost. v. Brouc-burch.)
- BEKOMMERDHEID, V. Bezwaring van een erfgoed. " Een weduwe, indien sy renoncieren wilt
wanden sterf-huyse van haren man, door de becommerthede van dien, vermach 't selve te doen. "
(Cost. van Berghen S. Winocx.)
— Zie KoMMEI,.

BEKORTEN, bekortte, heb bekort, o. w. Om den
prijs kampen. Wordt gezeid van de laatste overblijvende mededingers die, in plaats van den
prijs onder malkander te verdeelen, het strijdspel voortzetten tot dat er een aleen overwinnaar
blijve. In den peerdenloop bleven zij met drie'n
over, die moesten bekorten. Hij heeft bekort om
prijs. Wij hebben met vieren bekort. Als er ergens in eene herbergkermis, enz. een prijs te
winnen is voor het beste bolle- of kaartspel, de
mededingers verdeelen zich eerst in hoopjes die
afzonderlijk spelen; dan komen de winnaars van
deze hoopjes te zamen, en, is 't noodig, verdeelen
zich wederom om nog afzonderlijk te spelen; enz.
tot dat er eindelijk maar een winnaar meer overblijft die den prijs wegdraagt; alzoo om den prijs
spelen heet bekorten of ook kampen.
— Met strenge woorden aan iemand rekening
of uitleg vragen wegens eenig ongelijk dat hij
ons aangedaan heeft, twisten of kijven om het
gelijk, een geschil effen kijven. Zoohaast hij
hoorde dat zijn broeder hem van onrechtveerdigheid beschuldigde, is hij gaan bekorten bij
hem, of met hem. Bekorten over iets, of voor
iets. Hij kwam bekorten over 't geen ik van hem
gezeid had.
— b. w. Zijne schulden bekorten, dezelve in-

zelfde als Bekorten in den zin van Iemand rekening vragen, enz. Hij kwam bekortingen maken
bij mij voor 't geen ik gezeid had.
BEKORTSEL, o. Bekorting.
BEKOSTEN, bekostte, bekost, b. w. Hetzelfde als

Bekostigen. — Zie —IGEN.
BEKOSTENEEREN, b. w. Bekostigen, de kosten
betalen. Ga, en koop mij een peerd en bekosteneer het, ik zal u daarna voldoen. Ik heb die
maaltijd bekosteneerd voor hem, en hij heeft mij
nog niet betaald.
BEKOUWE (wil. BEKOWE, zie Au), v., klemt. op

kou. Groote stande of kuip waarin men meel,
enz. bewaart.
-- Kil. Keuwe, cupa, doliu-m.
BEKREVELEN, bekrevelde, bekreveld, b. w. Al

krevelende over iets kruipen. De eikeronker bekrevelt mijne hand. De kruipdiertjes bekrevelen
het zand.
— Bekreveld zijn, bekitteld zijn, benitteld zijn,
betooverd zijn, uit der mate genegen zijn om
iets te doen dat min of meer kwaad is. Hij is
bekreveld om zijne makkers te plagen.
BEKRIJSCHEN (wvl. BEKRISCHEN, zie IJ), beicreesch (wvl. scherpl. ee, zie DUIGEN), bekreschen,

b. w. Bekrijten, beweenen, tranen storten over.
Het kind bekreesch bitter de dood van zijnen

vader.

— Bekreschen zijn, in tranen baden. Zij was
geheel bekréschen. Zij kwam bekreschen in. Er
bekreschen uit zien, bekreschen schijnen (gesteld
zijn alsof men veel tranen gelaten hadde).
BEKROTTEN, beknotte, bekrot, b. w. Met krotte
bevuilen. Een kleed bekrotten. Hij is geheel bekrot. — Vgl. Af krotten.
BEKRULLEN (ZICH), bekrulde mij, heb mij bekruld, wederk. w. Zich bekrullen van lachen (het

lichaam krommen en de handen samenslaan van
het danig lachen).
BEKUKKELEN, bekukkelde, bekukkeld, b. w. Teedertjes bezorgen, kloesteren, koesteren, troetelen, eng. to cocker, fr. dorlote-r, en etre aan petits
soms avec quelqu'un. Eenen zieke, een oud mensch,
een kind bekukkelen. Zij bekukkelt te veel hare
kinderen. Zij weet hem te bekukkelen.
-- Liefkozen, vleien, fr. flatter, cajoler.
— Ook Bekeukelen. Kramers heeft Bekoken
in den zin van 't fr préparer le diner pour ptel-
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q'u'uf. Kil. heeft Kokelen, Keuckelen, nutr ir•e
sive fovere culina.
— Vgl. Verkeukelen.
BEKUKKELING, v., fr. amadouement. Hij was uit
der mate misnoegd; maar het heeft niet lang
geduurd, verwonnen dat hij wierd door de bekukkelinge zijner zuster.
BEKUTTELD, adj. Verlegen, beteuterd. Bekutteld zijn. Altijd bekutteld loopen.
BEKWAIVIIGHEID, v. Hetzelfde als Bekwaamheid,
geschiktheid, fr. aptitude, talent. Hij heeft veel
bekwamigheid om dat te leeren. " Dat dye mensche altfijt meerder ghenegentheyt ende bequamicheyt oft abelheyt in hem celven sal hebben,
om bi dien drie duechden te Gode te keeren, dan
een ander die tdoopsel noyt en ontfinc, hoe goet
dat hi ooc anders na die werelt is. " (Th. van
Herentals.) — Zie —ie.
BEKWAN(T)SELEN, bekwan(t)selde, bekwan(t,)seld, b. w. Al kwantselende bestorten, al zwal-

pende bevochtigen. Den vloer bekwanselen met
water, met bier, enz. - Zie BESWANSELEN.
BEKWENEN, bekweende, bekweend, b. w. Troetelachtig beklagen, gelijk eene al te teedere moeder
doet als haar kind valt. Dat je 't kind bekeeft als
het valt, 't en zou niet krijschen; maar ge bekweent het altijd.
BEL, m. Het bellen. Gij moet hard bellen, of
men zou den bel niet hooren. Ik heb den bel van
de belle niet gehoord. Den bel veranderen (het
getuig veranderen bij hetwelke men belt aan eene

woning om ingelaten te worden).
- BEL, v. Zie BELLE.
BELABBEREN, belabberde, belabberd, b. w. Bevuilen, bemorsen. Het kind heeft zijn kleed belabberd met slijk. Hij was belabberd tot aan de
knie'n. Zich belabberen met onzindelijk te eten.
BELANGD, BELENGD, adj. Begeerig, gretig,
nieuwsgierig. Ik ben belangd om te weten wie
dat gedaan heeft, hoe dat zal afloopen. Belangd
zijn in iets.
BELD, o. Hetzelfde als Beeld. Zie BILD.
BELDJE, v. Zie BALIE.
BELEEDEN of BELEE'N, beleedde, beleed, b. w.
Hetzelfde als Beleiden, bestieren, fr. conduire,

clinger. Zie LEEDEN.
-- Eene informatie beleeden, een inkwest beleeden,
een gerechtelijk onderzoek doen, de getuigen
ondervragen en hooren wegens eene zaak, fr.

faire une information, diriger une enquête. " De
clercken van informatie sullen de enquesten voor
hemlieden beleedt, houden secreet, sonder die te
leveren in handen van partye, oft huerlieder
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procureur die hebbende ghedaen beleeden..... In
processen, inde welcke enqueste beleedt is.... "
(Ordonnantien vanden Lande vanden Vryen.)
" Om welcke oirkondschap te beter te beleeden
op de schaede wande selve beesten, wort geordonneert aen eieken, daer toe versocht zynde, omme
de selve beschaethede te komen sien, ten fijne
van naermaels oirkondschap te mogen dragen. "
(Costumen vanden Lande vanden Vryen.) " Die
een proces heeft te beleeden Biet nauwe toe dat hi
een voort niet en segge ten si wel geoorloeft ende
profitelic. " (Tb. van Herentals.) " Soo worden
de processen van dien schriftelick bedinghet ende
beleedt alhier ter Camere. " (Cost. van Veurne.)
— Verders in 't algemeen Eene zaak onderzoeken, fr. s'enquérii - de, s'i7aforrner de. Ik wil inlichtingen beleeden wegens die zaak. Hij heeft overal
informatien beleed, maar tot nu toe heeft hij het
geheim niet vernomen. Gij zult eens moeten eene
informatie beleeden aangaande het gedrag van
dien persoon.
— Iemc of d beleed e'cz, iemand als getuige of als
beschuldigde vóór den rechtbank brengen, vóór
den rechter doen verschijnen, fr. citer, assigner,
faire corr2paraïti•e. Elke partij beleedde tien getuigen. Hij beleedde maar eenen getuige. Ik heb
hem als getuige beleed. " In alle saecken ter
Caemer dienende, ende van miserabel persoonen,
weduwen ende veesen, die men voortaen aldaer
sal beleeden, sal den heesscher overgheven heesch
by gheschrifte. " (Ordonnantien vanden Lande
vanden Vryen.) " Den hooch—bailliu is ghehouden
te beleedem ende te betrecken ter Camere alle persoonen die ieghens de Cueren ende Statuten vanden Lande yet misdaen hebben. " (Cost v. Veurne.)
" Dingen, vierscaren houden, sentencien wisen,
ghetuygen beleyden, erven oft onterven. " (Th.
van Herentals.)
— Kil. Leyden de ghetuygen, producere testes.
BELEEFTE, v., gem. mv. beleeften, scherpl. ee.

fr. restes d'un repas. Het arme kind was zoo blijde
omn de beleeften. — Zie BLEEVE.
BELEGGEN, belei(de, beleid, b. w. Beschuldigen,
betichten, te laste leggen, fr. accuser. Zij beleiden
hem met de moord. Hij wordt beleid van die
diefte gepleegd te hebben. Iemand beleggen met
een schelmstuk, met een verraad, enz.
— Eenen bilk beleggen, runderen op eene weide
hebben om daar vet te doen worden. Wie belegt
er dien bilk? Het is Joos N. die dezen bilk belegt.
Hij wint veel geld met de bilken te beleggen.
" Weeden, verpacht voor vette - veeden, en moghen
niet ghebroken sijn, noch ghemaeyt, noch beleyt

BELE
met peerden ofte cachtelen. " (Cost. v. Berghen
S. Winocx.)
BELEGRIGGEL, m. Bij timm. De belegriggels
van eene deur zijn de twee kantstukken van de
vergaring, die met twee of drie schee'n samen
worden, fr. montants d'une Porte.
-verbond
BELEGSEL, o. Alles waar men iets meê belegt,
fr. garniture.
— Bij timm. Elke plank die men op de vergaring nagelt van deuren, vensterblinden, enz. Een
fenténeel maken, niet in paneelen, maar met
belegsels.
— Het Belegsel van den middenstaander eener
venster, is eene platte reile die er aangevezen
wordt om de op— en neerschuivende ramen er in
te houden.
-- Bij schoemakers. De voeiering der kanten
van den voet in eene leers. De belegsels aanstellen
(de belegsels overnaaien).
BELEIDEN, b. w. Zie BELEEDEN.
BELEMMEREN, o. w. Belemmerd worden. De
zon belemmert van de wolken. Zijne stem belemmerde en hij kon niet meer zingen. Mijne b ogen
belemmerden van den rook.
BELENDEN, belendde en betond; ben belend en
beloncden, o. w. Hetzelfde als Blenden, blond, ge
Waar gaat hij nu belenden P Waar is de-bloncde.

tijd belonden dat wij kinderen waren? Waar gaat
gij daarmee belenden P " Hy wist niet waer met
syn magtig geld belenden. " ( Vaelande.) " 'K en
hebbe die archiven niet meer gevonden. Waar
zijn ze belonden P " (A. Duclos.)
— " Het werk-woord belenden beteekent wyd
uytgestrekt door 't Nederland verdwynen, weg
gaen, te kant steken; sommige Woorden -boeken
hebben dat woord in 't geheel niet; 't is een der
duysende die er vruchteloos te soeken syn; andere
geven het in den sin van aenpaelen.... daerom
bekenne ik den slaef van de Woorden-boeken,
schoon ik se nuttig en noodig oordeele, niet te
willen wesen... peysende, had den eersten grootgin
Woord-boek in West-Vlaenderen gemaekt ge
dat onse woorden daer in souden boven-west,
kraeyen; kort gezeyd, iederen hoek des Lands
heeft woorden aen Bich eygen, die van andere
mogen overgenomen worden : soo nemen wy van
de Hollanders over biggelen, noest, plengen, gehengen, huychelaer, pracchen, en menige andere.
Waerom souden de Hollanders ook onse woorden,
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als Belenden, blenden, bevaren. Waar is hij belonnen ?
BELES, o., klemt. op les. Vermaning, berisping.
Iemand een beles geven. Een beles krijgen. Een
hard beles.
BELETTEN, belette, belet, b. w. Bemerken, bespeuren, gewaar worden, ontwaren, fr. apercevoir,
re»2,arquer. Kondet gij beletten dat hij nog kwaad
was ? Hebt gij niet belet hoe dat hij zich omkeerde om zijne ontroering te duiken P Hij is
weggegaan zonder dat het iemand belet heeft.
Ge moet het maar eens wel beletten, en gij zult
het ook kunnen. Hebt gij uwen broeder niet
belet in den stoet, hoe hij daar uitscheen?
BELGSCH, adj. Belgisch. De Belgsche natie. De
Belgsche grondwet.
BELIEFTE, v. Believen, welgevallen, goedvinden,
fr. gré, bomplaisir. Is 't zoo uwe beliefte, ik zal er
naar toe gaan. Ieder doe naar zijne beliefte. Elk
neme van de spijzen wat hij wilt : 't is naar beliefte.
BELLE, v, Wordt gezeid van den tros bloemen
of zaadhuisjes die aan dunne stengeltjes of draden
neerhangen en zwieren, zoo men ziet bij de hop,
de haver, de ote, enz. Bellen van hoppe, fr. teles
(le lioublon. De haver begint in de belle te hangen.
Dit is gebeurd verleden jaar als de haver in de
belle hong.
— Openbare verkooping van onroerende goederen. In de belle zijn, in de belle liggen (openbaar
te koop zijn, fr. etre mis èc l'encliere). Dat huis is
in de belle. Die pachthoeve ligt in de belle. In de
belle hangen (openbaar te koop bieden, fr. mettre
cc,2ca; enelieres). Hij heeft zijn huis in de belle gehangen. Hij wilt zijnen eigendom uit der hand
niet verkoopen, hij gaat hem in de belle hangen.
In de belle komen (openbaar te koop komen). Die
hofstede gaat in de belle komen.
Begheer iek dat men dat zal metten stocke vercoopen;
Indien myn weduwe heeft een ander upzet,
Doe hoer advys en vercoopet al metter belle.
(Ed. De Dene.)

--- Iemand in de belle slaan, met eene belle of
in de gazetten of anderszins doen afkondigen dat
iemand onbekwaam is tot koopen en verkoopen,
enz. Eene vrouw in de belle slaan omdat zij nu
en dan uitzinnig is. De vader heeft zijnen zoon
in de belle geslegen om zijne verkwistingen. Het
gebruik van iemand in de belle te slaan is een

die goed Neder -duytsch syn, niet moeten leeren

erfdeel van onze vaderen, maar geldt niet meer

verstaen en overnemen ? " (Vaelande.)

voor de wet.
-- Kil. heeft Bellen in den zin van Steêkind
maken, dat Kramers vertaalt door declarer gnelqu'

BELENGD, adj. Zie BELANGD.
BELENNEN, belonnz-, ben belonnen, o. w. Hetzelfde

BELL
un incapable d'adhministrer lui-même ses affaires el
le placer sous la tutelle de la régence. " Als yemandt
zijn selfs zijnde, zijn goedt onnuttelick verquist,
werdt op t'rapport van vrienden ende maeghen
ende naer behoorlicke informatie, ghestelt in
curatele ofte voochdye, ende dat by consente vande
wet ende anders niet, het welcke men noemt in
cle belle.... De voochdye van alzulcke overiaerighe
weesen moet openbaerlick ghecondicht worden
met t'clincken van een belle, daer by elcken
adverterende dat niemandt alsulcke ghebelde
persoonen en gheloove, hoogher dan vijf schellinghen parisis.... Niemandt en valt wt de belle dan
by consente ende permissie vande wet. " (Cost.
v. Veurne.) " Ende worden in curatele ofte inde
belle gh-estelt soo wel ghehoude persoonen als
onghehoude.... " (Cost. v. Audenaerde.)
BELLEBOEIE, v. Eene ankerboei met eene bel
of een kloksken erin, gedurig klinkende door de
beweging van de baren, fr. bouée a sonnette. Er
ligt eene b elleboeie aan den zuidkant van den
Baaiaard.
BELLEFLEURING, m., klemt. op flew. Soort van
appel die in 't fr. belle fleur heet.
. BELLEIVIINE, BALLEMINE, v., klemt. op mi. Eene
bloem die in 't fr. balsamine heet.
BELOEN, o. De schuins afgezaagde of afgehouwen boord of uiteinde van iets, fr. chanfrein,
bisea.u,. Waneer men eenen balk, die vierkantte
is, zijne vier neggen streks afschroodt, zoodanig
dat hij eenigszins achtkantig worde, dan krijgt
die balk vier beloenen. Een beloen slijpen aan
eenen orduinsteen. De mulders geven aan den
Rug van den pestel, den naam van Beloen,
omdat hij gebeloend is. — Ook Biljoen.
BELOENEN, adj. Dat een beloen heeft. De beloenen kanten van eene vensterkasijn.

BELOENEN, beloende, gebeloend, b. w. De negge
van iets schuins afzagen of afhouwen, een beloen
maken aan iets. Eene ribbe, eenen steen beloenen. Een gebeloende balk. — Ook Biljoenen.
BELOOP, o. zonder mv. De daad van beloopen.
Eene zaak die veel beloop vraagt (voor dewelke
men veel gangen moet doen).
— Plaats bestemd om beloopen te worden. Het
speelplein van schoolkinderen is een beloop. Die
school heeft veel beloop, een groot beloop. Eene
weide waar het vee in loopt en graast is een
beloop. Radde die landbouwer meer beloop, hij
zou meer kalvers kweekes. Een groot, een kleen
beloop hebben. In die hofstede is er groot beloop
voor kiekens, schapen, enz. " Den proprietaris
heeft keure lijnen pacht te verhaclen soo op den
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pachter, als naer—pachter, oft ontblaeder, ende
oock op den ghonen wiens beesten op de landen
ghegaen hebben om te garsen, vetten, ofte ter
huere, naer proportie ende advenant van hun
beloop. " ( Costumen vanden Lande vanden Vryen.)
BELOOPEN, beliep, beloopem, b. w. Loopen op,
loopen in. De koeien beloopen dien am (grazen
er naar 't hun lust).
— Eene zaak beloopen, bedretsen, de stappen
en gangen doen die noodig zijn om eene zaak
gedaan te krijgen. Hij zal dat wel beloopen.
— Beloopen vlasch, vlas wiens herels geheel of
gedeeltelijk bedekt zijn met een rosachtig stof
dat aan roest gelijkt en zelfs na het rooien nog
aan den bast kleeft, fr. du lin rouillé.
. BELOVEN, beloofde, beloofd, b. w., fr. promelire.
— Ik beloof het u, 'k beloof 't je, en bij verkorting beloof u, beloof je, d. i. ge moogt het zeker
zijn, ik waarborg het u, fr. je vous l'assure, je vous
le garant-is. Als hij dat hoorde, beloof u dat hij
vreemd keek. Men heeft daar niet weinig geleuterd en gezottebold, ik beloof 't u.
— Zich beloven (wvl. eens beloven, zie EENS), te
vrede zijn, zich verblijden over, fr. être content,
se réjouir, se féliciter, s'applaudir de. De meester
belooft zich van dien leerling. Ik beloof mij van
mijnen nieuwen dienstknecht. Ik beloof mij van
de aardappels die ik gekocht heb. Ik en belove
mij niet van dien koop. Wij hebben ons nog te
beloven dat het niet erger en gaat. " Vrau Richilt
regierde tlandt zo, dats hem niemende en wiste
te belovene. " (N. Despars.) " Daer den ghemeenen
lande zulck profyt ende duecht of quam, dats
hem een ighelick beloofde. " ( Id.) " Aldaer by
zoo veel houts haelde datter hemlieden die backers grootelycx of beloofden. " ( Id.) " Hy zoude
zulcke een vier onder hemlieden doen maken, dat
zijs hem gheen van allen beloven en zouden. " (Id.)
Ic belove my van u allen,
Dat ghi my dicke hebt wel

gedient.
(Jan Van Reelu.)

BELTE, BILTE, v. Wijfje van den ram, anders
ook Beite genaamd.
— Dit Belte, even als het fr. bélier, behoort bij
't 1. balare, belare, fr. bêler, blèten.
BELTROM, BELTROMMEL, m. Rinkelbom, boer
fr. tambour de basque.
-havezn,
Menschen, dieren, planten, al,
Al dat leefde of leven zal,
Monkelt op het ronken en den rom bom,
Huppelt op het rieken van den beltrom:
Binge ringe ringe ringe ring rom.
(G. Gez.)

BELU
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BELUCHTEN, beluchtte, belucht, b. w. Bij wijn

Zwavelen, sulferlap branden in eene-verlats.
uitgespoelde ton of vat, om er de overblijvende
vochtigheid van weg te 'nemen, en door den
sulfergeur den wijn te temmen en te bewaren
die er zal ingedaan worden. Een vat beluchten,
fr. mécher un tonneau.
BELUGD, adj. Bij landb. Dat door de lugge
besmet is. Belugde tarwe. — Zie LUGGE.
BELUIK, o. Beslotene ruimte, fr. enclos. Binnen
het beluik van eene legerplaats. In het beluik
van eereen (bemuurden) hof, van de stad.
BELUMPSTREKE, BELUMPSTREEK, v. Sluwe
streek, slimme trek, fijne grap, guiterij, fijne
klucht. Het is eene belumpstreke. Het zijn belumpstreken. Dat is eene belumpstreke, hé!
Eene belumpstreke uitsteken. Studenten steken
vele belumpstreken uit.
-- Te Ipre zegt men Blumstreke. Vgl. Blenden,
blijven, blieven, enz. voor Belenden, belijven, be-

lieven.
— Belump bet. list in 't Limburgsche. (Alg.
Vl. Idiot.)
BELZEMINE, v. Bloemplant die ook Ballemine
heet, fr. balsamine des jardins.
BEM, hetzelfde als Ben, le pers. Indic. pres.
van Zijn; oud hd. bipre, pin; sanskrit bh -u-mzi. Ik
bem 't ik, fr. c'est mei. Ik bem genezen. " Want
ick bern der alder Heere. " (C. Van Dordrecht.)
" Ick die zoo droevich bean. " (Cl. Declerck.)
" Dat ich heere bem gheworden. " (Ed. De Dene.)
Sech, sprac hi, wie bestu dan P --

I c bem die de heidine Faymoen
(De Trojaensche oorlog.)
Heeten.
Ic segghe u wes ie seker bem.
(M. Stoke.)
Wilt uw oor tot mywaerd keerera
Die om bystand roepend ber.

(G. Gez.)
— Zie den Middelaer, ii, bl. 253.
BEMANEN, be-rnaande, be'inaand, b. w. Belezen,
fr. exorciser. Zie MANEN.
BEMASSCHEREN, bemasseherde, bemasselierd,

b. w. Hetzelfde als Masscheren, d. i. begrijmen,
met rookzwart bezoedelen.
— Kil. Be-maschelen, be-mascheren, macelare.
BEMERK, o. Bemerking, fr. remarque, observation. Een bemerk maken op iets. Als ik hem
alles voorgesteld had, miek hij een bemerk dat
ik goedvond en er mijn ontwerp naar veranderde.
" Bernardus heeft een schoon bemerk op het sorgeloos herte van den verrader Judas. (F. Vanden
Werve.)
-- Kil. Be-merck, considet•atio.,

BEME
BEMERKING, v. Hetzelfde als het holl. Aanmerking, fr. rerrmarque, observation.
— Daar zijn er die het woord in deze beteekenis
afkeuren; in Vlaanderen nogtans kennen wij
geen ander.
BEMIERD, adj. Bekitteld, beneteld, vernibbeld,
beduiveld, bezeten,. uit der mate genegen en gedreven naar iets. Hij is bemierd om kwaad te
doen, om anderen te plagen.
BEMINDELIJK, adj. Hetzelfde als Beminnelijk,
fr. aimable.
BEMOEDEN, BEMOEN, beinoedde, bemoed, b. w.

Vermoeden, fr. soupconzner. " Hier af als een
simpel duyfken niet quaet bemmmoennende " fr. ne

soup omnant pas qu'en agissant ainsi elle fhisait
n tccl. (L. de Huvettere.)
— Kil. Be-moeden, suspicaui.
BEMOKKELD, adj. met z n en meest quiet. Opge-

zet, fr. cliatouiilié, flat é de. Hij was bemokkeld.
Hij is er mede bemokkeld als men hem prijst
over zijn werk. --- Zie GETOKKELD.
BEMOKKELEN, be'inokkelcle, be mokkeld, b. w.
Bevuilen, besmeuren, beklijsteren. Geheel zijn
aanzicht was bemokkeld. Kinderen die hunne
kleederen bernokkelen. Geheel bemokkeld van in
't slijk te werken.
-- Kil. Maeckel, 'macula.
,

BEMOOZEN, b. w. Zie BEMOZEN.

BEIVIOREN en BEMOOREN, bemoorde, bemmword,
b. w. Bemodderen, beslijken. Bemoord tot aan
de knie'n. Bemoorde leerzen. De wielen zijn
geheel beenoord van door het slijk te rijden.

" Uytten slijcke gheholpen zynde, al
(J. David, s. j.)
BEMOZEN en BEMOOZEN,

bemooirt. "

bemoosde, bemoosd, b.w.

Bemodderen, beslijken, met moze bevuilen. Hij
kwam geheel bemoosd uit de slijkstraat. Bemoosde schoe'n. " Vuyl en bomoost. " (A. Debuck.)
— Kil. Bemosen, bemoselen, maculare lab.
Bij schrijvers ook Bemurzelen : " Die penning is
wat beinituselt. " (Boetius a Bolswert.)
BEIVIULLEN, be^mulcle, ben bemuld, o. w. Bestuiven, met stof bedekt worden. De meubels bemullen als zij niet tijdig afgevaagd en worden.
Zijne kleederen waren bemuld van te reizen door
het zand.
— Kil. Be-mullen, aspeygeue p?%lvef•e.
BEN, v. Zie BENNE.
BENA, BENAAR, BENAARS, BENAARSTEN, bijw.,
vklw. benaarkens. Hetzelfde als Bijna (zie BIJ).

Hij is beha zoo groot als gij. Zij is benaarkens
genezen. — Zie BIJNAAS.
BENAAR (til. BEN Air, zie XE), bijes. al den

,

BENA
Westkantveel gebruikt met de volgende werk
zin van naar dat men elders-wordeni
bezigt. (Vgl. bacht -- be-acht, binnen -- be- innen,
buiten -- be-uiten, enz.)
— BENAARGAAN, o. W. In 't voorbijtreden ergens
binnengaan voor eene wijl. — Zie NAARGAAN.
— BENAARGEVEN, b. w. Nader geven, dichter bij
brengen. Waneer men een koornschelf maakt, is
er een persoon of twee die, op den schelf staande,
de schooven, welke van beneden opgeschoten
worden, benaargeeft aan den schelver.
-- BENAARGEVER, m., BENAARGEEFSTER, V. Iemand
die benaargeeft. De schelver heeft twee benaargevers noodig. De benaargever vangt de schooven op welke de worker hem toeschiet.
-- BENAARKOMEN, O. W. In 't voorbijgaan voor
eenen stond herwaarts inkomen. Kom eens
benaar. — Zie NAARKOMEN.
BENAARROEPEN, b. w. Binnenroepen, naarroepen, naar iemand roepen van benaar te komen.
Ik zag hem voorbijgaan, en riep hem benaar.
Men riep mij benaar en ik ben binnengegaan.
-- BENAARSMIJTEN, b. w. Dichter bij smijten,
werpende benaargeven. Schooven benaarsmijten.
— BENAARZIJN, o. W. Ergens ter loops ingegaan
of ingekomen zijn. Hij heeft daar benaargeweest.
— Zie NAARZIJN.
BENAUWD (wvl. BENOWD, zie AU), adj. Bang,
bevreesd, fr. inquiet, peureucr.
--- In plaats van benauwd zijn, benauwd worden,
zegt men al den Westkant benauwd hebben, benauwd ki•-ijgeu, even als men zegt Warm hebben
of , krijgen, koud hebben of krijgen. Het kind had
(was) benauwd van dien vent. Hij heeft (is) benauwd van te sterven. Hij kreeg (werd) benauwd
van gevangen te worden. Ik heb benauwd gekregen van al die oorlogen. " Den geest der Ieper
tuk op vremde nae te volgen, dat-linges.o
sy hun goed vlaemsch (en sy hebben 'er soo
weynig) verruylen tegen bedorven straet-spraek.
Over dertig jaeren men schomp nog met Mees senaers en Waestenaers om dat sy seyden ik heb
benauwd, in sté van te seggen ik heb benauwd
ofte ik ben benauwd. Hedendaegs de twee-heyd
derde deelen der Stad in alle voorvallen seggen
anders niet meer als ik heb benauwd, by heeft
benauwd, ens. Dat heet voordgaen op syn Seeldraeyers. " (Vaelande.)
BENAUWDERIK, n1. Bloodaard, fr. coward, pol-

BENAUWELIJK (wvl. BEN O FLIK, zie AU en

adj. Vervaarlijk, schromelijk, schrikverwekkend, fr. alar•7izant, êpou vc, ntable. De tijd van
LIK),
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oorlog is benauwlijk. De nacht was benauwlijk
donker. Eene benauwelijke dood sterven.
BEND, m. Zie BENDE.
BENDE, V. en BEND, m. De breedte van geweven
lijnwaad, laken, enz. tusschen de twee neggen,
in de Woordenboeken Baan en Pand geheeten,
fr. lé. Die sloffe is breed genoeg om twee neusdoeken uit de bende te maken. Een kleed van
zes benden. Lijnwaad van eenen bend vijfkwaart
of zeskwaart (vijfkwaart of eene el en half breed).
BENDEBAAS, m. Het hoofd, de meester van
eene bende.
-- De man onder wiens bestuur eene menigte
werklieden in eenige streken rondgaan om op
den akker te werken, b. v. om te wieden.
BENDEEREN, bendeerde, gebendeercd, b. w.,
zachtl. ee. Schaveelen, met behendigheid schikken. Die schoemaker weet het wel te bendeeren
om uit een stuk leder zooveel schoe'n te maken
als mogelijk. De kleermaker bendeerde 't zoo
goed dat er nog een groot stuk overbleef van
het laken. Gij gaat dien pak boeken wel moeten
bendeeren, om hem te kunnen dragen zonder de
boeken te beschadigen of ervan te verliezen.
— Zorg dragen voor, vrijhouden van beschadiging of bederf, enz. Gij hebt nu een nieuw
kleed, ge moet het bendeeren, wel bendeeren.
Als vleesch en brood niet gebendeerd worden,
het een bederft, en 't ander beschimmelt of
droogt uit. Dat boeksken op sneê verguld wordt
wel gebendeerd, want het is reeds lang dat hij
het gebruikt, en 't is nog lijk nieuwe. Zijn geld
bendeeren (niet verkwisten, er voor zorgen zon
gierig te zijn).
-dernogtas
-- In veiligheid stellen, beschutten tegen
wind, regen, stof, enz. fr. abriter. De oegst is
gebendeerd, nu mag het regenen. Ik ben alsan
gebendeerd voor den regen met mijnen paraplu.
Die eenen surtout aan heeft, is gebendeerd voor
(of tegen) het stof.
BENDENIER, m. Bendebaas, het hoofd van eene
bende werklieden, meest vrouwen en jongers,
die van hofstede tot hofstede rondgaan om, bezonderlijk in de lente en den oegst, op den
akker te werken. Het is de bendenier die met
den boer overeenkomt over den loon, en die den
loon onder de bende verdeelt. Hoe veel heeft de
bendenier geeischt om al uwe koornvelden te
wieden P
-- Het woord en het ding zijn meest gekend
in Veurne- Ambacht.
BENDIG, adj. Vlaamsche uitspraak van Behendig (zie BE -). Men vindt ze bij de Ouden:

BENE
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Hi was van vele laken vroet
Ende sine werke waren goet,
Diese maecte ende verachte
Ende die bendecheit gedachte.
(De Trojaensche oorlog.)
Daer mocht men merken andere snede
Wonderlet werc en bendichede.
(Floris en Bl.)
Ne waer Josephus was vroet
Diet met bendicheit wederstoet.
(Maerlant.)
- Zie BEHENDIG.

BENEDENPLAATS (vi. —PLAETSE, zie AE), v. Plaats
of vertrek van de benedenwoning. Dat huis heeft
vier benedenplaatsen, de keuken medegerekend,
en vijf bovenplaatsen.
BENEERST (wvl. uitspr. beiseest, zware ee), adj.
Neerstig, Kil. solicitus, di ligens. Beneerst zijn om
alles wel te doen. Hij is zoo beneerst in zijn
werk. Een tieneerste student.
BENEMEN, benam, benomen, b. w. Ten volle
nemen, besletsen. Het verhaal van die gebeurtenis
beneemt twintig bladzijden in dien boek. Die
rebbank beneemt weinig plaats in de kamer.
— Belemmeren, verhinderen, de vrije beweging beletten, fr. embarrasser, gêner. " Dat niemandt eenighe schepen sal moghen doen smeken
ende houden, daer deure den cours ende loop
vanden watere eenighsins benomen ofte verachtert sonde moghen worden. " (Keure vande Waeteringhe van Blanckenberghe.)
— Berispen, begrijpen, fr. réprimander, gronder. Ik heb hem benomen over zijn slecht gedrag.
-- Iemand beteuteren, hem belemmeren zoo
dat hij niet vrijmoedig en onbedwongen meer
spreke, denke of handele, fr gener, embarrasser.
De vrees, de schaamte benam hem. Mijne tegen
benam hem.
-wordighe
— Zich benemen, of benomen zijn, zich bedwingen uit bescheidenheid of uit vreeze, verlegen
zijn, op zijn gemak niet zijn, beschaamd zijn, fr.
se gener, être gene. Hij beneemt zich voor niemand.
Hij was benomen van te zeggen 't geen hij
dacht. De eereen zijn al te veel benomen, en de
anderen al te weinig. - Zie BEGRIJPEN.
BENETELEN, b. w. Zie BENITTELEN.
BENEVELD, deelw. van Benevelen. Wordt in
Veurne- Ambacht gebruikt voor Benibbeld, bene
Hij is beneveld om-teld,bki mr.
kwaad te doen, om anderen te plagen, enz.
BENEVEN, voort. Benevens. Zie s.
En weckt de liefde Godts, beneven t' inedelyden.
(G. De 1)ous.)

BENI
BENIBBELD, adj. Beneveld, betooverd, begipt,
benitteld, sterk gedreven om iets te doen, dat
gem. neer of min kwalijk is. Benibbeld zijn om
iemand te plagen, om iets te doen dat men ons
verbiedt.
BENIEUWD (wvl. BENIEWD), adj. met achter,
naar, voor. Nieuwsgierig, fr. curzeuux..Ik ben benieuwd naar die zaak, hoe zij zal uitvallen. Hij
is benieuwd om te weten hoe het gaat met u.
Achter iets benieuwd zijn.
— Benieuwd zijn op iemand, belang stellen in
iemand, hem beminnen, hem geern zien, hem
zeer genegen zijn. Benieuwd zijn op elkaar. Hij
is benieuwd op haar; zij is benieuwd op hem.
BENIEZEN, benoos en beniesde, benozen en beuz'iesd, b. w. Niezen op iets.
— Het is beniesd het is waar, zegt men als men
niest terwijl men iets bevestigt, als of het niezen
een bewijs der waarheid ware.
BENIJZER, O. Zie BERNIJZER.
BENITTELEN, benittelde, benitteld, b. w. Benetelen, met nittels of netels prikkelen. Iemand
een deel van zijn lichaam benittelen. De hand
benittelen met nittels te snijden.
-- Benitteld zijn om iets te doen, uit der mate
genegen zijn, driftig zijn om iets te doen. Hij is
benitteld om dien boek te lezen, om zijne mak
te spelen, om kwaad te doen.
-kersnpt
mande
uit
wissen
gevlochten.
Eene
BENNE, V.
Eene benne visch.
— Soort van vierkantte bak uit riggels of
'schee'n en schranken, waarin men het rauwe
vlas propt om het in een stroomende water ter
rooting te steken; ook Vlashekken genaamd. Zes
bennen vlas. De bennen in 't water steken. De
bennen vullen (er het vlas indoen). De bennen
lossen (er het vlas uitnemen). De bennen uit liet
water trekken. De bennen laden (er zware'steenen
of gewichten op leggen om ze in 't water te doen
zinken). Door 't geweld van den vloed geraakten
de bennen los en viotteden weg.
— Ook zulk eene soort van bak om de verkens
daarin naar de markt te voeren; anders Renne
geheeten. Zie VIKKEBENNE.
— " Ben, benne, V. is Een van teenen gevlochten korf, mand. Broodberm, fruitben, enz. Oudt.
beteekende het woord benne ook eene kar, bestaande uit eene vierkante ben op twee wielen. "
(Weil.)
-- Vgl. Benst en Kabenne.
BENOKKE, V. Zie MENOKKE.
BENOMENHEID, v. De staat van benomen te
zijn, beteutering. beschaamdheid, fr gêne, cmbar

BENO
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ras. De benomenheid is 't opposiet van de vrij-

postigheid. Zijne benomenheid heeft hem kwalijk
doen antwoordera . Zie BENEMEN .
BENOOTE, v. Bij landb. Beerploeg, fr. binot,
binoir , buttoir, charrue-cult'ivateur. Eene klaverij
scheuren met de benoote. Aardappels planten of
balken met de benoote.
BENOOTEN, b. w. Zie BENOTEN .
BENOTEN, benootte, benoot (wvl. benótte, benót,
b. w. Bij landb. Bedrichten,
beploegen en beplanten of bezaaien, ter note
brengen, eenen akker zijne volle bewerking
geven. Dat land is nog niet benoot. Mijn land is
geheel benoot. Te naaste weke zal hij gedaan
hebben met zijne akkers te benoten.
— In 't Poperingsche zegt men Benooten, met
scherpl. oo. " Het is bynae noyt gehoort geweest
dat sulck eene schoone streecke soodanich ver
-woestir,danulcxgeohmsn
overbleven om liet dertichste deel harer landen
te benooten; ende hadde het steevolck niet op de
Casselrie gaen woonen omme de landen te gebruycken, deselve ware noch veel langer vage
geweest. " (Pauwel Heinderycx.) " Alle pachters
zijn ghehouden borghe te stellen voor het benooten ofte bezitten van heurlieder pacht, metgaders
heurlieder landen te ghebruucken naer de ghemeene note. " (Cost. v. Veurne.) " Als yemandt
benoot eenighe landen zonder pacht ieghens den
danck vanden proprietaris, is ghehouden te betalen dobbel landts-pacht. " (Id.)
— Pauwel Heinderycx bezigt het verleden
deelwoord benoten : " quam menich huysgesin in
dese streecke (Veurne-Ambacht) sich neersetten,
soo om de vruchtbaerheyt des groats als om de
leege pachten; ende daer door wiert ten voornoemden jare (1587), de helft der Casselrie benozie KLANKVERKORT .),

ten. " ---

Zie NOTE.

BENST, m . Zie BAANST .
BENSTDOZE, v. Zie BAANSTDOZE .
BENTHEMSTEEN, o. Soort van grijsachtig steen

dat gemakkelijk gebeiteld, gezaagd en zelfs geschaafd wordt, en dient om b. v. het kasijn van
eene kerkvenster, de kornis van eenen muur, enz.
daarmede te verveerdigen. Ook Kalksteen genaamd, fr. Pierre de Bentlzeiin.
BENUT, o., BENUTTE, v. Hetzelfde als Bernis.
In benut zijn. Iemand in benut laten, in de
benutte laten, fr. laisser quelqu'un dans le ppétrin.
Men geraakt daarmee in 't benut.
* BENZELEN. Het Alg. Vl . Idiot zegt dat dit
.

een Vlaandersch w. is in den zin van huilen,
1 ►► lCiei'ct1. Wij zeggen beici•elen. Ik vermoed dat

BEPS;
men hier het ingezonden hs. zal mislezen hebben,
nemende nz voor ur.
BEPEIZEN, b. w. Hetzelfde als Bepeinzen, overdenken.
-- Zich bepeizen (wvl. eens bepeizen, zie EENS),
nadenken op 't geen men staat te doen, fr. réf léchir. Hij bepeisde zich en veranderde van gedacht. Ik was te weeg op reize, maar ik heb mij
wat bepeisd, en 'k ga 't nog wat uitstellen.
BEPLOEVEN (wvl . BEPLOUVEN, zie ot), beploefde
(wvl . ook beploufdege, zie IMPERFECT) , beploefd,
b. w. Hetzelfde als Beploegen.
BEPOOTELEN, bepootelde, bepooteld, b. w. Met
de handen veel aanraken, in de hand houden en
wenden, beduimelen, bedebbelen, fr. patrouille?',
souillonner. Ge moogt dat papier, die print, die
muts, dat vleesch niet bepootelen. Die kat en
wilt niet bepooteld zijn (wil niet gestreeld en
gehandeld worden).
BEPRAMEN, bepr aainde, bepraamd, b. w. Dwin-

gen, pramen, fr. forcer. Iemand tot betalinge
bepramen.
— Dus vindt men ook Bepogen voor 't enkel
Pogen, bij J. de Harduyn:
Als-nu bepoogh' ick met mijn handt
Het hooft te doen een onderstandt.

BEPREKEN, bepreekte (wvl. beprekte en beprak),
bepreekt (wvl. beprèkt, zie KLANKVERKORT .); ook
Beprediken, b. w. Gods woord verkondigen, fr.
precher. " De volkeren gaan onderwijzen en
beprediken. " (A. Duolos.)
— Bij wijze van een sermoen vermanen of
berispen, fr. sermonner. De ouders doen meer
deugd aan hunne kinderen met hun het goed voorbeeld te geven, dan met ze gedurig te bepreken.
— Afl. Bepreking, Bepreeksel (wvl. beprèksel,
zie KLANKVERKORT.).
EER-. Zie BRE-.
BERBEENDE, adj. en adv . Zie BARBEENDE .
BERBÉLLE, ook BORBELLE en VER^ËLLE, v.,

klemt. op bel. Baardnoot. Zie BAARDNOOT.
BERD, BARD, o., mv. berdels of bardels, berrels,
berders of barders, vklw. berdeke(n, berretje, bardetje, barretje, berrelke(7n, barrelke(n. Hetzelfde
als holl. Bord, d. i. plank, fr. planclze. Dat tafel

een berd van een stuk. Dat boeksken-bladis
stond op het hoogste berd van de boekkas. Een
perk met berrels afslaan. De berdels van eenen
zolder. " Een stuk bert halvoets breede. "
(P. Croon.) " Hy sliep op d'aerde ofte op een
breet bert. " (L. de Huvettere.) " Houten barders."
(M. Lambrecht.) " Een bardeken ofte tafereelken
van schoon marmer. " (Id.) " Op een berdt lig-

BERD
ghen. " (C. Vranex.) " Eenen zeer ouden boeck
ghebonden in berders zeer wel beslaeghen. " (Id.)
" Loodt, ysere, berdels ende rebben. " (Z. v. Male.)
" Barderen ofte plancken te breecken. " (Keuren
van de Waeteringhe v. Blanckenberghe.)

— Opgekweekt of bezorgd worden gelijk een kie
een berrelke, op een barretje, opgekweekt-hentjop
of bezorgd worden uaet al te veel teederheid en
liefde.
— In 't bez. De lade waar de schooljongens
hunne boeken in sluiten, en die zij op de knie'n
leggen als een lessenaartje om te schrijven, ook
Schoolberd geheeten. " Boeck en berdelcen dragende, gaet te schole waert. " (J. David, s. j.)
— Ook collectief, zonder mv. Hout in planken
gezaagd. Eenen boom in berd zagen. Er was
veel berd te verkoopen. Abeelen of populieren
berd. Hard berd. Zacht berd. Een weeg van berd.
— Kramers heet dit w. verouderd; wij gebruiken 't dagelijks geheel Vlaanderen door.
B2RDELEN, BERRELEN, adj. Van planken ge-

maakt. Een berdelen vloer. Een berrelen weeg.
Een berdelen schutsel.
— Een berdelen aanzicht, een onbeschaamd
aanzicht, dat niet weet van blozen. Hij heeft een
berdelen aanzicht (hij is een onbeschoft mensch).
— Kil. Berderen aánsicht, os imnpudens.
BERDELEN, berdelde, geberdeld, b. w. Met plan-

ken beslaan. Eenen vloer berdelen. Een beluik
berdelen.
— Ook Berrelen, en bij Kil. Berderen.
BERDZAGER, m. Plankenzager, fr. scieur de
long. Hij is berdzager van stiel.
Bertsager ofte timmerman
Die ons van als gerieven kan.
(P. Croon.)

— Zich houden lijk een berdzager, zijne ontroering bedwingen en verbergen, zijn best doen
om niet te weereen, fr. faire bonne comtenance. Ik
was over van droefheid, maar om de anderen
moed en troost te geven, hield ik mij gelijk een
berdzager.
BERECHTELING, m. Ziek mensch die de laatste
heilige sacramenten ontvangt of ontvangen heeft.
Er liggen drie berechtelingen in dat huis. De
doktor is eenen berechteling gaan zien.

BERECHTEN, be-r•echtte, berecht, b. w. Het heilig
Recht of Gerecht (d. i. de heilige Spijs of de
heilige communie) geven aan de geloovigen die
in de kerk tot de heilige tafel naderen, fr. corz,munier. Op de groote feestdagen is er in de
kerken veel volk te berechten. De priester be-
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rechtte honderd menschen. Hij vroeg aan den
priester om seffens berecht te worden, zeggende
dat hij niet lang in de kerk kon blijven. " Doen
synen diaken onder de messe 't volck berecht
hadde. " (M. Lambrecht.) " Hij was archidiaken,
soo dat by ooe metten kelek het volek berechte. "
(Id.) " 't Bloet des Heeren om de gheloovighen
daer mede te berechten. " ( Id.)
— Het woord in deze beteekeilis hoort men
meest tusschen Schelde en Leie. Eenen zieke
berechten-, fr. adrnnistrer, is overal gekend.
" Biechte hooren, berechten ende olyen. " (0. van
Dordrecht.)
BERECHTINGSBEURS (wil. uitspr. –beuze, zie
Rs), v. Eene beurs van fluweel of ander kostelijke
stoffe waarin de priester het H. Sacrament naar
de zieken draagt. " In een draagtabernakelken,
of anders gezeid, in eene rijk gebordeurde berechtingsbeurze. " (K. Callebert.)
BERÉDEND, adj. Bespraakt. Welberédend, wel

wel ter tale is, die gemakkelijk-besprakt,di
en verstandig spreekt, fr. diseït. Een beredend
man. Wel beredend zijn. Weinig beredend zijn.
— Kil. Beredent, eloquens, facurnd us.
,

BEREDIG, bijw. en tusschenw., klemt. op re.

Waarachtig, fr. en vérite. — Zie WARENTIG.
BEREEUWEN (wil. BEREEWEN), bereeuwde, ben
bereeuwd, o. w. Door den lijk- of reeuwgeur be-

smet worden. Men draagt de spijzen weg uit eene
kamer waar een lijk rust, opdat zij niet zouden
hereeuwen. Bereeuwd brood eten (brood eten dat
bij een lijk gestaan heeft). Mijne kleederen, die
in die rouwkamer hongen, waren zoo bereeuwd
dat ik het nog rook drie weken na de begraving.
Bereeuwde tabak is niet meer goed om smooren,
zeggen sommigen.
BEREN, beerde, gebeerd, b. w., zware e. Wegdragen, niet schalkheid ontnemen, baaien, fr gi•ipper,
enlever, escamoter. Hij trachtte mij mijne beurze
te beren. Iemand zijn geld beren. Ik bezat vele
rariteiten, maar mijne vrienden hebben er veel
van gebeerd.
— Het eng. to bear, en 't ijsl. bera, beteekenen

dragen.
BEREN, beerde, gebeerd, b. w., zware e. Bij landb.
Met beer of bold mesten. Eenen akker beren.
Dat koolzaad moet gebeerd worden.
— Den secreetput ruimen, fr. faire la vidange
d'une fosse d'aisance. In de stad mag men binst
den dag niet beren.
BEREN, beerde, gebeerd, b. w., zware e. Kneden,
iets dat nesch is omroeren met een werktuig en
,slaan en dwingen tot dat het taai cn verbonden

BERE
zij. Kil. vertaalt het door depsere, subigere. Men
zegt ook Beernen of Bernen. Ge neemt een masse
blomme en eieren en ge beert dat al door een om
een temper te maken.
— Boter beren of beerven, de verschgekernde
boter met den pondscheutel in eene Lubbe of klabout bewerken en ajieren, om er de overblijvende
melk uit te drukken, en eenen vasten klomp op
te maken, fr. delaiter le beurre.
— Zout in de boter beren, er zout in werken
met ze gedurig plat te duwen en ze weer in een
te prangen.
— Moortel beren, zand en gebluscht kalk met
eene houw te samen kneden, fr. corroller du mortier.
— Gekookte aardappels beren, dezelve met eene
vork of lepel platteren en doorwerken tot zij moes
of deefel zijn.
— o. w. Door het slijk beren, den modder met
de voeten kneden met er door te gaan, door eene
slijkstraat treden, deefelen.
BERENTEN, berentte, berent, b. w. Met rente of
hypotheek belasten, fr obliger, hypothequer. Een
berent huis (waar eene rent op is). Dat goed is
berent. " Sy en vermoghen niet te vercoopen,
berenten nochte belasten eenighe heurlieder goedinghen. " (Cost. v. Veurne.)
BEREUZEN, bereusde, bereusd; ook Bereuzelen,
b. w. Met afreuzend zaad, brijzelinge, houtmolm,
enz. bedekken. De grond lag bereusd van 't zaad.
Die oude zoldering bereust al de meubels met
stof en mohn. Geheel zijn kleed was bereusd van
't poeier uit zijn haar. -- Zie REUZEN.
BERGELOTE, v. Zie BARGELOTE.
BERGKOORN, o. Soort van tarwe met korte hal
dikke aren.
-men
BERIJDEN, bereed, bereden (wvl. BERIEN, beree,
bereen, zie -IEN), b. w. Bij zoetekoekbakkers. Den
deeg kneden en bewerken met het peerd. (Het
peerd is eene tafel waar een lange zwengel aan
vast is met een scharnier : de deeg ligt op de
tafel, en wordt herhaaldelijk gepletterd en gekneed door dien zwengel dien de werkman telkens nederdwingt, met - op het uiteinde deszelfs
te peerde te springen). Den deeg berijden. Is die
zoetekoekdeeg reeds genoeg bereden?
BERLAFFE, v. Zie EARL AFFE.
BERLIERE, v., klemt. op lie. Slons, flenter, gescheurde afhangende lap van een kleed, enz.
Zijn kleed hangt hem in berlieren. Die arme man
hangt geheel in slunsen en berlieren.
BERLIJFE, v. Zie BARLAFFE.
BERLOTTEN, berlotte, heb geberlot, o. w. Twist

zoeken, den vechtersbaas spelen, fr. bretter. Meest
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zegt men Berlotte hebben. Als hij nog eenen keer
eene berlotte heeft, hij gaat achter de grendels.
BERME, m. Zie BARME.
BERMIJTE (wvl. BERMITE, zie LE), v. Koperen
ketel, fr. marmite.
— Wegens b = 9n, zie B.
BERNIJZER, o. Brandijzer, ijzeren spil, een'
voet en half lang, scherp aan 't een einde, en met
eene houten handhave aan 't ander, dienende om
gaten te branden in 't hout, enz.
— Van Bernen, branden. In de uitspraak valt
de eerste r weg, en men zegt Ben-izer.
— Kil. Bern-ijser, cauteri-uin.
BERNIS, o. zonder mv., klemt. op nis. Verlegenheid, angst, bedremmeldheid, fr. perplexite.
In bernis zitten. In groot bernis zijn. Iemand in
bernis brengen. Hij was in groot bernis, hebbende
geen geld om die schuld te betalen. Iemand uit
het bernis trekken of helpen.
— Men zegt ook Benut en Bernut.
BERNUT, o. Verlegenheid. In bernut zijn. —
Zie BERNIS.
BEROEP'N (wvl. BEROUPEN, zie on), beriep, beroepen (wvl. heropen, zie ROEPEN), b. w. Uitdagen,
fr. provoquer. Iemand beroepen tot een tweegevecht, fr appeler en duel. Iemand beroepen op
het geschot, op den kogel, fr défier an pistolet.
— Veel spreken van iemand of van iets, fr.
faire du bruit de. Dat peerd wordt meer beroepen
dan het weerd is. Die schilderij wordt veel beroepen, dat ze zoo schoon is.
BEROEREN, beroerde (wvl. ook beroerdege, zie
IMPERFECT), ben beroerd, o. w. Beroerd worden,
verschrikken, fr s'ennouvoir, se troubler. Als hij
op het punt was van die misdaad te plegen, hij
beroerde zoodanig dat hij er van afzag. " Si en
verscricken niet noch en beroeren niet eens " als
er zondige gepeizen voorkomen. (Th. van Heren
Hij was geheel beroerd als hij dat hoorde.-tals.)
Ik vond hem nog geheel beroerd van hetgeen hij
gezien had.
BEROSTEN, berostte, ben berost, o. w. Beroesten,
Met roest bedekt worden, fr. se rouiller. Het
ijzer berost gemakkelijk. Zijne wapens waren
berost.
— 't Wordt ook gezeid van de keel of van de
stem die belemmerd is door eene koude, enz.
Mijne keel is berost (ik kan niet wel spreken of
zingen).
-- Ook Berusten. Eene beruste keel (d. i.
heeschachtig).
BEROSTEREN, berosterde, berosterd, b. en o. w.
Beroesten. Berosterd ijzer. De natte berostert

BER1
de wapens. De ploegscharre berostert in den
winter.
BERRELS, mv. van Berd; zie aid.
BERRIE, v. De berrië van eenen wagen. Zie
CIVIERE.

BERRIEBALK(E, m. Bij mulders. De berriebalken zijn vier zware stukken hout die, twee en
twee, kruiswijs over elkander liggen op den zetel
van de meulen; met de uiteinden houden zij vast
aan de kuip of romp, en in hun midden omvatten
zij de molenstaak, om het slingeren van de meulen te beletten.
BERSCHEN (uitspr. besschen, zie Rs), berschte,
heb of ben geberscht, o. w. Gaan met kracht en
spoed, loopen. Door regen en wind berschen.
Moede zijn van door het slijk te berschen. De
jongens berschen geerne in water en slijk.
— Loopera en berschen. Tautol. De brievedragers te lande moeten veel loopen en berschen.
— Rinkelrooien, fr. bambocher. Zij hebben
geheel den nacht geloopen en geberscht. Jongheden die loopen en berschen in de kermisdagen.
— Berschen en balzieren, loopen en tieren
langs de straten, rinkelrooien. - Zie BAHIEREN.
— Men zegt ook Beerschen, bij metathesis
Breschen, Bresschen, ook Brezen, en eindelijk
Breschelen, Bresschelen en Brezelen, overal
zware e.
--- Kil. Berschen, pr•operare, accelerare.
BERSTEBEZIEN (wvl. –KEZEN, –BEIERS, V. mv.
Naam van diversche planten die roode beziën
dragen, b. v. de elfsrank, fr. douce-am-e;-e, het
oorlingkruid, fr. gouet, enz.
BERSTEKRUID (wvl. uitspr. bestekruud, zie Rs),
o. Eene plant anders ook Turksche-toep en
Rotelare geheeten, scrophularia nodosa L.
BERSTIG, adj. Dat bersten krijgt, dat openberst, spakerachtig. De handen van vele werk
zijn berstig als het vriest. De grond wordt-liedn
berstig in droog weder. Dat- hout is berstig.
BERTEL, m. Zie BEEKTEL.
BERULLEN, berulde, beruld, b. w. Beknoteren,
beknorren, gedurig en verdrietig berispen. Zij
berult geheele ronde dagen haar bind. Hij wilde
zoo altijd niet beruld worden, en is henengegaan.
— Afi. Berulling.
BERUSTEN, o. w. Zie BERGSTEN.
BERVOETS, bijes. Barrevoets, met bloote voeten. Bervoets gaan. Hij liep er bervoets naar toe.
" Bervoets ende blootshoofs gaan. " (Ad. Adriaensens.)
BERWETTE of BREWETTE, v., klemt. op wet.
Driewielkar, baneele.
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— Dit woord komt van 't fr. brouette dat eer
een bakwagen op twee wielen beteekende,-tijds
hoewel het nu den zin heeft van ons krui- of
kordwagen.
BESAND, o., BESANDE (en niet Bezande), v.
Mishande. Zie MISHANDE.
BESANDEN of BISRANDEN, besandde of b issandde, besand of bissand, o. w., klemt. op sco '. Hetzelfde als Mishanden, fr. gêner•. Die gekwetste

vinger besandt mij om te werken. Die zware
mantel besandt om te gaan. Dat gerucht besandt
om te slapen. De koude lucht besandt aan den
groei van de vruchten.
Kom hier onder dese poort
Daer sal niemand ons bessanden.
(Vaelande.)

— Wegens het verloop van m in b, zie B.
BESCHAAMD (Vl. BESCHAEMD, zie AE), adj.

Schaamrood, fr. honteux, confus. Beschaamd zijn
om, over, van, voor. Ik ben er voor beschaamd.
Hij is beschaamd van 't geen hij gedaan heeft.
De vader was beschaamd over zijnen zoon. Ik
wil er voor beschaamd staan (zegt men om de
waarheid of de zekerheid van iets te bevestigen).
— Verlegen, blood, fr. honteux, timide. Beschaamd zijn in, van, voor. De kinders zijn dik
beschaamd van persoonen die ze niet kennen.-wijls
Hij is in niemand beschaamd. Ge en moet voor
hem niet beschaamd zijn.
BESCHADIGEN,

beschadigde, beschadigd, b. w.

Bezorgen, verschaffen, fr. procurer. Ik zal u beschadigen hetgeen gij mij verzocht hebt.

- Dit woord, in het Poperingsche gebruikt,
schijnt verbasterd uit Beschaftigen, van Schaften, schaffen.
BESCHAFFEN, beschafte (wvl. ook beschaftege,
zie IMPERFECT), beschaft, b. w. Verschaffen, bezorgen, fr. procurer. Ik zal u dat beschaffen.
— Gade slaan, bemerken, fr. remarrquer, faire
attention a. Beschaf het wel hoe ik het doe : zoo
zult gij het ook leeren. Hij beschafte dat niet.
BESCHALEN, beschaalde (wvl. ook beschaaldege),
beschaald, b. w. Bij timmerl. De schaal of korst
afzagen of afschaven langs twee of vier kanten.
Eenen boom beschalen. Eene plank beschalen
(er de twee kanten of boorden van afschaven).
Eenen balk beschalen, fr. équarrir une poutre.
Beschaalde kulders. Beschaalde kepers of ribben.
E en bul beschalen (de buitenkanten eerst afzagen,
om daarna planken te zagen).
— Van Schaal, dat Weil. verklaart door Het
buitenste deel wederzijds van eenen boom afgezaagd, fr. dosse.

BESC

110

BESC
BESCHAMELIJK, adj. Vernederend, schaamte
barend, beschaamd makend. Dat is beschamelijk
om vragen (men , kan dat niet vragen zonder
beschaamd te worden). Bedelen is voor hem zoo
beschamelijk dat hij liever van honger zou bezwelten.
BESCHAREN, beschaa'i•de, beschaard, b. w. Ver
bezorgen, fr. proeurer, fourni^•. Hij heeft-schafen,
mij eenen goeden dienstbode beschaard. Weet gij
niet waar ik mij dat kan bescharen P Ik heb hem
de gereedschappen beschaard van het schrijn
Hij heeft zich reeds het geld beschaard-werkn.
om die schuld te betalen. Ik en weet niet waar hij
't gaat kunnen bescharen voor al die jongens (ik
weet niet waar hij-het zich gaat aanschaffen, waar
hij de middels zal krijgen om al die jongens te
voeden en te kleeden). Vgl. Begarzen.
— Meest gebruikt in Veurne -Ambocht.
— Kramers heeft Bescharen in den zin van
Zich heimelijk toeëigenen, fr. derober. Bescharen
was oul. ook hetzelfde als Bescheren (beschikken).
BESCHEED, o, zonder mv., scherpl. ee. Bescheid,
uitleg, fr. explication. Iemand bescheed geven of
zeggen van eene zaak. Ik heb of ik weet daar
nog geen bescheed van. " Die van dese stoffe breeder bescheet wilt hebben. " (P. Mallants.) " Maer
breeder bescheedt en weet ick van dit mirakel noch
van alle die stonden gheschreven in eenen boeck
van perkemijn metvolcommen bescheedt, dievande
Gheusen ghebroken is geveest. " (C. Vrancx.)
Den ghebuer vraeghd' het bescheedt
En d'oorsaeck van syn verdriet.
(L. Vossius.)
BESCHEEDELIJK, BESCHEELIJK, bijes. Beschei-

delijk, klaar, duidelijk, uitdrukkelijk, fr. clairement, distinctement. Het staat bescheedelijk in
den boek. Ik zou hem niet gaan helpen hebben,
had ik hem niet bescheelijk hooren roepen. Ge
moet de woorden bescheelijk uitspreken. " Om
bescheedelyck te biechten, moeten sy haer voor de
biecht neerstelijck ondersoucken. " (B. Gheysen.)
" Als men te biecht gaet, moet men syn' Bonden
bescheydelijck ontvouwen. " (B. Vanhaften.)
Seght my beschedelyk

tingen geven die noodig zijn om in eene zaak
klaar te zien. Iemand bescheeden over iets, of
van iets. Ik ben niet bescheed, omdat hij de zaak
maar half verklaard heeft. Iemand bescheeden
over eene gebeurtenis, over de oorzaak van een
ongeluk, over de redenen van eene doenswijze,
over de leeringen van den godsdienst, enz. Langs
waar moet ik gaan om in die stad te komen ? Ik
ga u seffens beschee'n.
— Men zegt ook Iets bescheeden aan iemand.

Ik ga u dat seffens bescheeden. Ge moet hem dat
bescheeden gelijk het ik u zeg.
— Iemand voor geld de waren behandigen die
hij vraagt, bestellen, bestieren. Die winkelier bescheedt dezen eerst die gewoonlijk naar zijnen
winkel gaan. Ik werd daar aanstonds bescheed.
Ik heb moeten wachten eer ik bescheed wierd,
omdat er veel volk in den winkel was.
— Met juist gepast geld betalen. Ik ben u
zeven stuivers schuldig en ik zou ze u aanstonds
geven, indien ik u kon beschee'n; maar ik kan
u niet beschee'n omdat ik maar zilveren en
geene koperen munt bij mij heb. Malkanderen
bescheeden. Wij zullen malkanderen wel kunnen
bescheeden, indien ik u vijf frank geef, en dat
gij mij daarop dertig centimen weergeeft.
Zie SCHEEDEN.
BESCHEEPDAG (wvl. BESCHEPDAG, zie KLANKVERKORT .), m. Bepaalde dag op den welken ieder
stierman van eene visschersschuit zijne mannen
kiest en huurt om een jaar lang met hem te
varen. De bescheepdag komt in October, en dan
is 't kermis bij iederen stierman te Blanken
Hij heeft op den bescheepdag maar twee-bergh.
van zijne vorige mannen behouden, en de andere
door nieuwe vervangen.
-

-

Zie BESCHEPEN.

BESCHEIVIELEN, beschemelde, beschemeld, b. w.
Met eene schemering of schaduw bedekken, doen schemeren, fr. éblouir. Zijn gezicht is beschemeld
van in de zonne te kijken. " De klaeren glans
beschemnelt onse oogen. " (J. de Harduyn.)
BESCHEPEN, bescheepte, bescheept (wvl. beschepte,
beschept zie KLANKVERKORT .), b. w. Op een schip
,

Wat is een mensch die leeft P
Godts schepsel redelyck
Dat ziel en lichaem heeft. (Id.)

-- Dit woord, tonzent veel gebezigd, is ook
gekend in-Grab. (Alg. Vl. Idiot.) . Kil. Bescheede-

besteden, bij eenen stierman verhuren, fr. engager

an service d'un pilote pecheu,r.
— Zich beschepen, zich bij eenen stierman ver
-huren.

-

lick, distinete, manifeste, enz.
BESCHREDEN, BESCHEE'N, bescheedde, bescheed,
b. w. Bescheiden, bescheid geven, nauwkeurig
onderrichten, volledigen uitleg geven, de inli ch-

— Bescheept zijn of worden, bij eenen stierman
verhuurd zijn of worden. Bij Wien is hij bescheept P
Zijt gij reeds bescheept ? De dag, op den welken
de visschers bescheept worden, heet Bescheepdag.
BESCHIETEN, beschoot , heb beschoten, o. w.
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landb. Zaad of graan voortbrengen, sprekende
van akkervruchten. Het koorn heeft dit jaar
weinig beschoten. Het . koolzaad heeft sedert
lang zoo veel niet beschoten als nu. De boonen
beschieten vele dit jaar. -- Zie BESCHOT.
BESCHIKT, verl. deelw. van Beschikken.

--- Beschikt zijn. Wordt gezeid van personen
die schikkingen genomen hebben, die besloten
en vastgesteld hebben van iets te verrichten, fr.
être décidé, avoir pris ses arrangements. Ik ben
beschikt van morgen op reize te gaan. Beschikt
zijn om iets te doen.
BESCHINGEN (wvl. BESCHIINGEN, zie IND), bese/long en beschang, beschongen, b. w. Op iets
schingen, belichten, fr. éclairer, répandre de la
lumière sur. De zon beschingt de aarde. Men zag
de witte zeeduinen die door de maan beschongen
waren. " De eerste stralen der opgaande zunne
die den pijnelijksten dag van vader Onraedts
leven moesten beschingen. " (K. Callebert.) — Zie
SCHINGEN.

BESCHOEIEN, beschoeide, beschoeid, b. w. Den
voet of het onderdeel van bene deur, venster, enz.
bekleeden met eene plank of stuk hout. Eene
deur beschoeien. " De welke brugghe heeft 28
pylen, ende elke stake een voed van een, ende
die voorzeyde pylen. of staken bachten beschoyt
met dickers eecken plancken, ende die ghevult
met heerden. " (Kronyk v. Brugge.)
- Zie SCHOEIEN in de Wdb., en VERSCHOEIEN in
dit Idioticon.
BESCHORTEN, beschortte, beschort, b. w. Iemand
berooven of ontzetten van 't vrij gebruik van zijn
goed, van het bestuur eener zaak, of van het
uitoefenen eener bediening. Eenen - ambtenaar
beschorten van zijne bediening (anders gezeid:
Eenen ambtenaar schorsen in zijne bediening),
fr. suspendre quelqu'un de ses fonctions. Hij is
beschort van al zijn goed, fr. it est en inlerdit.
-- Schorten bij Kil. is hetzelfde als Schorsen.
BESCHOT, o. Bij landb. Opbrengst van zaad of
graan. Groot of kleen beschot van tarwe, koolzaad,
haver, boekweit, boonen, erwten, enz.
— Groot of kleen beschot geven, of groot of kleen
van beschot zijn, veel of weinig zaad of graan
voortbrengen. De oegst is kleen van beschot dit
jaar. De boonen geven wel beschot. Die tarwe is
weinig van beschot, maar zij is zwaar. Het koolzaad en heeft maar kleen beschot gegeven. — In
denzelfden zin zegt men ook : Groot of kleen van
scheute zijn. De boekweit is dit jaar goed van
scheute.
— Genoegen, behagen, voldoening. Beschot
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of Zijn beschot in iets hebben of nemen, fr.

prendre plaisir a quelque chose, s'en réjouir. Zijn
beschot hebben in een kind dat neerstig leert. Gij
zijt welvarend, ik heb er beschot in, ik heb er
mijn beschot in. Die man heeft al zijn beschot in
zijne akkervruchten, in zijne beesten, enz. Hij
had er beschot in dat zijn vijand kwalijk voer.
Hij en gaat nooit naar de herberg, al zijn beschot
is thuis in boeken te lezen.
— Wegens de twee beteekenissen van dit w.,
vgl. note, fr. récolte, en not, genot, fr. jouissance.
— Ed. De Dene zegt:
Ende die van onpaeys heeft beschot
Heynken peck wuentter met zyn ghezellen
Kyf kyf ende ramp houder huer ravot
Die van onpaeys heeft beschot
Myn heere van Grimberghe roertter de pot
Onruste comtter de oirloidge stellen
Ende die van onpaeys heeft beschot
Heynken peck wuentter met zyn ghezellen.
* BESCHRANSEN, beschranste, beschranst, b. w.

Verschansen, fr. retrancher, fortifier. " Hy besit
menighe beschrayste plaetsen. " (P. Devynck.)
" Beschransende ende bedelvende hemlieden daer
ghezaemdelick van alle zyden. " (N. Despars.)
— Kil. S chrant s en, s chant s en, emunire; en
Schrantse, schantse. " Die versterckinghe wierdt
op-gherecht tot een schrans Leghen de Romeynen."
(P. Devynck.)
BESCHRAPT, BESCHREPT, adj. Kwaad krijgs,
schaarsch, en bijgevolg duur, fr. rare, cher, couteux.
De aardappels zijn beschrapt dit jaar (het zijn er

niet veel). Het koorn was beschrept. Beschrapte
tijd (dure tijd, korteres in levensmiddelen, fr.
cherté, penurie de deryzrées). Het is beschrepte tijd
om leven. Beschrapt jaar, fr. chère année. De
fijgen, de eiers raken beschrapt (worden zeldzaam
en gevolgentlijk duur). Het is beschrapt (er is
korteresse). -- Zie SCHRAP.
-- BESCHRAPTHEID, BESCHREPTIIEID, V.

Schaarsch-

heid, fr. penurie, cherté de vieres.
BESCHREEMEN, beschreemde, bescjr•eemd, b. w.
Beschreien, beweenen, fr. de lorer, Meurer. De
dood van eenen vader beschreemen. Zijne zonden
beschreemen. Zij en kan niet genoeg beschreemen
het verlies dat zij doet. - Zie SCHREEMEN.
BESCHREPT, adj. Zie GESCHRAPT.
BESCHRIJF (wel. BESCHRIIF), o., BESCHRIJVING
(wel. BESCHRIVING), v. Oproeping per brieve naar
eene gaaischieting, enz. Een beschrijf doen, of

Eene beschrijving houden.
BESCHRIJVEN (wvl. BESCHRIVEN, zie IJ), beschreef (wvl. scherpl. ee, zie DUIGEN), beschreven,

BESC

BESL

112

b. w. Eenen inventaris maken, fr. nventorier•. Al
zijn goed is beschreven om verkocht te worden.
— Brieven zenden naar de liefhebbers om ze
uit te noodigen naar eene gaaischieting, enz.
— Kil. Beschrijven, sci•ipto in judiciu'm vocco'e;
beschrijven te hove, citai•e im eur am; beschrijfbrief, libellus, scr'iptu-im quo quis -iii jus vocate^r.
BESCHROODEN, beschroodde, besclzrood, b. w.

Rond afschrooden. Een stuk geld beschrooden.
— Fig. Bepalen, vaststellen, fr. déterii i ner,
limiter. Den tijd beschrooden, in welken Bene
zaak moet verricht worden. De tijd was beschrood,
was niet beschrood.
— Kil. Beschroyen, conputare, resecare, circum,

cidere.
BESCHULDEN, beschuldde, beschuld, b. w. Hetzelfde als Beschuldigen, fr. accuser. Iemand beschulden van diefte.
-- Zich beschulden (wvl. eens beschulden, zie
EENS) , zich beschuldigen, fr. s'accuser, se confesses.

Ik beschulde mij van gevloekt te hebben, dat ik
gevloekt heb. — Zie —IGEN.
— BESCHULDIN G, v. Hetzelfde als Beschuldiging,
fr. accusation.
.... door de beschulding' van syn eigen zelven.
(G. De Dous.)

BESHANDEN, b. w. Zie BESANDEN.
BESLAAFD (vl. BESLAEFD, zie AE), adj. Zeer

bedrijvig, noest, jachtig, met veel bezigheden
bezet, drok bezig, fr. a, fairé, très-oceupé, em pressé.
Wordt gez. van iemand die spoed en ijver toont
om veel of lastig handenwerk gedaan te krijgen.

Een beslaafd vrouwtje. Beslaafd rondloopen. Er
beslaafd uit zien. Beslaafd zijn. Hij kwam geheel
beslaafd in. Beslaafd zijn in , zijn werk (uit der
mate neerstig zijn). Beslaafd zijn van het werk
(overladen zijn van 't werk, fr. être surcharge' de
travail). " Hij mochte werken en beslaafd zijn, en
hij deed dat geerne. " (K. Callebert.)
— Beslijkt en bemorst van te werken of 'te
reizen. Zij kwamen geheel beslaafd van den
akker. Beslaafd zijn tot aan de knie'n van door
het slijk te berschen. De jager was beslaafd.
--- BESLAAFDIIEID (wvl. ook BESLAAFDIGI, Zie

staat van beslaafd te zijn. Hebt gij
hare beslaafdheid gezien?
-HEID) , V. De

beslaan om het te kneden. Land beslaan met
beer, met ale, (ale gieten op het land, den akker
beren). Den dorst beslaan (lesschen, laven). Steenkolen beslaan (met water besproeien, opdat zij te
heviger zouden branden).

BESLAG, o. zonder mv. Snoevende taal of winderige manieren, fr. embarras. Een mensch met
veel beslag, die veel beslag over zich heeft. 'K en
kan al dat beslag niet wel verdragen. Het is al

wat beslag.

-- Beslag maken, wind maken, in woorden en
handelingen zich grootsch en verwaand toonen,
fr. faire de l'embarras. Ge moet hier al dat beslag
niet maken : wij kennen u sedert lang.
-- Wordt ook gez. van dingen die veel in den
schijn, en weinig of niets in der daad zijn. Die
boom maakt veel beslag (heeft veel takken en
blaren), maar draagt weinig vruchten. Eene dondervlaag die veel beslag maakt zonder kwaad aan
de akkers te doen. Dat kleed maakt veel meer
beslag (blaai) dan liet weerd is.

— Beslag maken aan iets, er werk aan maken,
er complimenten en fatsoentjes aan maken. Neem
den voorstel aan, zonder daar al dat beslag aan
te maken. Moest ik een huis bouwen, ik en zou
daar zoo veel beslag niet aan maken gelijk gij.
-- Beslag maken met iets, op iets roemen dat
weerde heeft, de goede hoedanigheden van iets
doen bewonderen met zelfbehagen. De veldheer
miek veel beslag met zijnen zegepraal. Het is
niet raadzaam voor de ouders van beslag te maken met hunne kinders.
— Beslag maken om of voor iets, veel leven
houden, een overdrevene misnoegdheid of gramschap toonen wegens iets. Beslag maken voor
eenen niet. Ge moet al dat beslag niet maken
omdat ik uwen boek verloren heb, ik zal u eenen
nieuwen koopen.
— Beslag maken van iets, op iets roemen zonder
reden, er ophef van maken. Veel beslag maken
van eenen
geneesmiddel. --- Ook de moeielijkheid
e
van iets overdreven voorstellen. Veel beslag maken van iets dat men te verrichten heeft. Gij
maakt al dat beslag van uw werk, en ik doe meer
in éénen dag dan gij in eene week.

happe de kanten afhouwen van eenen boom zoodanig dat hij vierkantte worde, fr. équarrir (avec

BESLAGHAMER, m. Bij smids. IJzeren hamer
met eenen platten kop aan den eenen kant, en
eenen klauw aan den anderen, dienende om peerden te beslaan.

la cognee, avec l'épaule de mouton).
--- Betemperein, fr. déétremper. Kalk beslaan

BESLAGHAPPE, v. Zware bijl dienende-om eenen
boom te beslaan, fr épaule de mouton. -- Zie

(blusschen, water gieten op levend kalk). Meel

BESLAAN.

BESLAAN (vi . BESLAEN, zie AE), besloeg en besleeg,
beslegen, b. w. Bij timm. Met eene groote bijl of

BESL
BESLAGKUIP (wvl. -KUPE, zie UI), v. Bij brouwers. Eene kuip waarin men het mout bewerkt
om de werse te bekomen.
BESLAGMAKER, m. Windmaker, fr. faiseur

d'embarras.
BESLAGSCHIP, BESLAGSCHUP, v. Groote houten
schop met een ijzeren beslag dat er de spitstoeloopende negge of snee van vormt, anders ook
Delfschippe geheeten. De beslagschippe dient om
het slijk uit eenen gracht, en de aarde uit de
akkervoren te ruimen.
BESLAVEN, beslaafde, beslaafd, b. w. met eenen
persoon voor regimen. Overlasten, te veel werk
geven. Eene oude vrouw beslaven (met haren
dienst te vragen in meer plaatsen dan zij wel
kan). Zie BESLAAFD.
— Iets beslaven, al de moeite doen die er noodig
is om iets gedaan te krijgen. Zijnen kost besla ven (met veel arbeid zijn brood winnen). Haar
man is ziek, hare kinderen zijn kleen : zij moet
het al aleene beslaven. Ontaarde kinderen zijn 't
die 't hunne ouders al doen beslaven.
Wyl PLAETERYKER sit tot d'ooren toe gesteken
In menig swaer geding, hem krygt het voete-gigt;
Maer schoon hem synen Raed wel neirstig onderricht,
De saeken self beslaeft met loopen, schryven, spreken,
Fly langt hem niets tot loon : dit heet het hande-gigt.
(Vaelande.)
Kloek, Lafleur ! nu aen het werk!
Want wy moeten 't gaen beslaeven
Om met alle vlytigheyd
Myn lief vrauwke te begraeven.
(Id.)
-- Overal veel gebezigd.
BESLETSEN, besletste, besletst, b. w. 't Zelfde als
Beslaan in den zin van Bedekken, vervullen,
bekleeden. Dat handschrift zaltwintig drukbladen
besletsen. Dat meubelstuk besletst veel plaats in
de • salette. Papier besletsen met woorden. Die
houtmijt en die schelven besletsen te veel land:
wij zullen ze wegdoen om 't land te kunnen
gebruiken. " Den gheheelen nest besletsen en
besitten. " (J. David, s. j.) " Dese ghedachten
besletsen zoo onsen gheest, datt' er niet een met
het weder-keeren bekommert en was. " (P. Devynck.) " Sy besletsen hun ses of seven een tente,
daar sy wercken. " (Id.) " Ic segge dat de kerck
moet mijnen ganschen geest besletsen. " (Id.)
-- P. Devynck gebruikt ook het o. nw. Beslets : " Sy worden alle gheherberght in een
groot beslets van woonste. "
BESLIFFERD, BESLUFFERD, adj. Beslaafd, bestrut, bekeuriëd, bezorgd. Zij is al te beslifferd.
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Beslifferd zijn om iemand te dienen. Beslifferd
rondloopen in huis.°
. BESLUFFERD, adj. Zie BESLIFFERD.
BESMODDEREN, bes'inocldercle, besmocddercd, b. w.
Bemodderen, besmeuren, beslijken. Zijne .kleederen waren besmodderd. Het aanzichtje van 't kind
is besmodderd. " Dese bloemen zyn besmodclert,
gelyck of sy alle van de keuken berookt waren. "
(Boetius a Bolswert.)
- Zie SMODDER.
— Ed. De Dene heeft Besmaterd, van eenen
dronkaard:
Bespoghen, besmnatert, besmout en beplect.
BESMOKKELEN, besmokkelde, bes-mokkelcd, b. w.
Bezoedelen, besmeuren, bevuilen, beslabberen.
Een besmokkeld aanzichtje. Het kind heeft zich
geheel besmokkeld met pap te eten.
— Kil. Be-smockelen, ntaculare, inquinare.
BESMUISTEREN (wvl. BESMIUUSTEREN, zie UI), besïïi,niste°de, besmuisterd, b. w. Besmouten, besmeuren, bemorsen. Het aanzichtje van 't kind is geheel
besmuisterd. Besmuisterd en besmeerd zijn. Hij
kwam uit de slijkstraat, besmuisterd van hoofde
te voete. " Moest gy nog daerby myn beste witte
kousen gaen besinuysteren. " (C. Duvillers.)
— Kil. Be- smuysteren, oblinere, perungere, in-

quinare re pingui.
BESNAPERD, en BESNOEPERD, adj. met op, naar
of achter. Verlekkerd, verliefd op, zeer begeerig
naar. Het kind is besnaperd op appels, naar
speelgoed. Hij was besnaperd achter de leesboeken. — Weil. heeft Versnapering voor Een smakelijk beetje of dronkje.
BESNOEPERD (wvl. BESNOUPERD, zie ou), adj.
Zie BESNAPERD.
BESNOVEN, adj. Een weinig beschonken, fr. un
pen ivre. Besnoven zijn. Hij kwam besnoven toe.
BESOUWELEN (wvl. BESOWELEN, zie AU), besonGwelde, besouweld, b. w. Bezoedelen, vuil maken,
verfrommelen, sprekende van papier, lijnwaad,
kleederen, enz. fr. salir, chziffonner, foupir. Hare
muts is besouweld van den regen. Een kleed
besouwelen met er op te liggen, met in 't zand
te spelen, enz. Ge moogt uw kleed niet besouwelen. Besouweld papier.
— o. w. met zijn. Vuil worden, zijne schoonheid verliezen, bez. door verfrommeling, behandeling, enz. Dat is schoon lijnwaad, maar 't is
nu wat besouweld van te dragen. Witte kleederstofe besouwelt lichtelijk.
— Ook Besuielen en Bezouwelen. Zie SOTWELEN.
— Kil. Beseuluweil, Besoluwen, maculare, fr.
souiller.

BESS

RESP1fl
BESPAARZEN (uitspr. bespazeia, zie ns), be-

spaarsde, bespaarsd, b. w. Bespatten. Zijn kleed

is bespaarsd van 't slijk. Het gudsende bloed
bespaarsde zijnen arm.
— Men zegt ook Besparzen, Bespeerzen en
Besperzen. " Hoe zyt ghy nu bespeerst met u
eyghen bloet ! " (J. Vande Velde.)
peckzwarte Vaudoyse die volgd hem naer,
Met zoutwater bespeee•st en besteken niet Jans cruudt.
(Ed. De Bene.)
Een

-- Kil. Be-sparsen, c(sj)ergere.
--- Afl. Bespaarzing.
--- Zie SPAARZEN.

" Oft schoon sons oft maen besp7 ietelt hun ge-

sicht. " (Id.)
--

Zie SPRIETELEN.

BESSCHEN, o. w. Vlaamsche uitspraak van
Berschen, Zie BERSCHEN.
BESSEN, beste (wvl . ook besiege zie IMPERFECT),
yebest, b.w. Hetzelfde als Betten, baaien, fr. bassiner.
,

Eene wonde bessen. " Een blende werd ziende
al zijn oogen bessen in 't water, waar de heilige
Apostel zijne handen in gewasschen had. " (R.
d. H.)
BEST, superl. van Goed , fr. le neilleu-r, le miev e.
Zich op ijfz beste kleedes of zeilen, zijne
—
beste kleederen aandoen. Op ZiJ2I beste zijar, op
,

BESPATTEREN, besppaítee°de, bespaf,teed, b. w.

Bespatten, bespetteren. Het springende bloed
bespatterde zijnen arm. Bespatterd zijn van liet
slijk.

BESPEERZEN (uitspr.

e, zie ns),
Zie BESPAARZEN.
BESPEGELEN, besppegelde, bespegelcl, b. w. Bebesj)ezeut-, zware

bespeei•scle, besppee)-sd, b. w.

spikkelen. Eenen muur bespegelen.
— Ook voor Bespiegelen. Zich bespegelen, fr.
se vegco cler clans le miroii•.
-

Zie SPEGELEN.

BESPEITEN, bespeitle, bespeit, b. w. Bespatten,
met water of slijk besprengen of bekladden. De
schommelette heeft leelijk de muren bespeit met
den vloer te schuren. Zijn kleed was bespeit met
bloed. Bespeit zijn van slijk, fr. être éclaboussé.
— Bespuiten, met eene spuit of speitebos be-

zijn beste sterco , zijne beste kleederen aanhebben.
Hij was op zijn beste om naar de kermesse te
gaan. Waarom staat gij van dage op uw beste?
— 0m fe l• best, om het best, fr. i qui o ien.^^
m ievx. Zij schrijven om ter best. Om ter best
een liedje zingen. Zie TER.
-^ Ten beste(n spieken voor iemand, een goed
woord voor iemand doen, bij iemand schoone
spreken voor een ander, fr. imtercéder pour quel
Ik zal voor u ten besten spreken. Hij heeft-qu'tcn.
1, voor mij ten besten gesproken bij mijnen misnoegden vader. Spreek een woordeken ten besten
voor mij.
-- Naar mijn best, zoo ik mij niet vergis, zoo
ik best meen, fr. si je ne me trompe. Hij woont,
,

naar mijn best, op den hoek van die straat.

is dat gebeurd ? Naar mijn best, verleden

sproeien of bevochtigen. De knaap had zijne

Waneer

leute in zijne makkers te bespeiten. Eene wonde
bespeiten, fr. seeimgner ace plaie.
— Ook Bespeitsen.

vrijdag avond. Hoeveel ben ik u schuldig P Ik
weet het niet zeker, maar naar mijn best het is

BESPEITSEN, bespeitste, ^ bes_peitst, b. w. Hetzelfde als Bespeiten.

BESPÉKELEN, besppel1elde, bespe1 eld, b. w. Bespikkelen, met spatten besprenkelen.
- Zie BESPEGELEN.

BESPÉRZEN (uitspr. bespezzen, zie RS), bespersde,
bespersd, b. w. Zie BESPAARZEN.

BESPETTEREN, bespetterde, bespetterd, b. w.
Bespatten. De muur was bespetterd van 't slijk.
BESPOTTEN, bespotte, ben bespot,

o. w. Met

kleene spatjes of stippeltjes bevlekt worden. Dat
lijnwaad bespot van de vochtigheid. De schaal
van die vogeleiers is bespot in 't rood.
— Afl. Bespotheid, Bespotting.

elf frank.

13ESTAAKT (wvl. BESTAKT, zie KLANKVERKORT.),
adj. Bezet, bestemd, beschikt, gem. van den tijd.
Al mijne uren zijn bestaakt, fr. toutes mes heures
somt prises, remplzes, occupies. Al zijn tijd is bestaakt. De drie eerste dagen van de toekomende
week zijn reeds bestaakt. Kunt gij morgen
komen P Neen, ik ben bestaakt (ik ben niet vrij;
ik moet elders gaan, ik ben reeds verzegd, fr. je
me suis engagé ailleurs). Ik vroeg hem om visch
te koopen, maar al de visch was bestaakt.
— Bij onze vorige schrijvers vindt men ook
Gestaakt in den zin van Gesteld, gezet, fr. fiwé.
,

" Sy wercken daer al den dagh duer, hebbende
hun ghestaecl te uren om wt te trecken. " (P. De
Vynck.) " Dies niet te min haer eyghen peyl

BESPRIETELEN, besprietelde, besprieteld, b. w.

volbringhende, ende haer yhestaect werck voldoende. " (M. Lambrecht.)

Bestralen, lichtstralen schieten op. " De opstaende sonne bespprietelde dat beeld. " (J. de Hard.)

BESTAAN (vl . BESTAEN, zie AE) , bestond, bestaan,
b. w. Bedekken niet er op te staan, bezetten,

- Zie SPOTTEN.

BEST
fr. occupe-r, remplir. De menschen bestonden geheel de straat. Honderde kramen bestonden de
markt. Die bosch bestaat eene geheele streek.
Vele boomen bestaan dat land.
-- Ook passive bestaan zijn van, of met. Zijn
hoofd is wel bestaan van haar. Die akker is bestaan van vlas, van klaver, van koorn, of van
andere vruchten. Dat land is wel bestaan (de
vruchten staan er wel en schoon op) . Die akker
is dik bestaan met vlas. Die hofstede is bestaan
met vele populieren. " Het hesschen houdt daer
mede deselve bosschen bestaem sijn, moet gevelt
sijn voor 'texpireren wande maent van Meye. "
(Cost. v. Poperinghe.) " Bezaeyde landen bestaen
met thiende-baere vruchten. " (Vl. Setting-boes.)
--- Bestaan cc:coi iets, er aan geraken, genoegzaam
aan iets winnen om de onkosten te keeres en
zelfs iets over te hebben. Ik moet dat aan tien
frank kunnen verkoopen om er aan te bestaan.
Ik laat u dat voor vijf frank, maar ik kan er niet
aan bestaan.
— Kil. heeft Bestaan in den zin van Aangedaan,
affectus. Bestaan van ziekte, aléctus m-orbo. " Die
grave wiert, in zyn hof, zo buytermaten qualick
bestaen van eender heete cortse die hem subitelick
toequam dat hy noch binnen den zelven jaere
overleet. " (N. Despars.) " Ten ware niet wel
schrivelick met hoe groot een anghst ende vreese
dat alsdoen alle die van West-Vlaenderen bestaen
ende bevaen waren. " (Id.) " Die gravinne verviel anderwarf in die zelve ziecte, ende wierter

zo buytermaten qualick of bestaen, dat zyder of
scarf. " (Id.)
BESTAANSEL, o. Verwantschap, fr. parente;

nabestaande, maagschap, fr. parent. " Die seer
schandelijck ontrouwich ghevallen sijn aen hun
naeste bloedt ende vrienden.... daerenteghen vele
menschen van gheen bestaennztset, van een gheheel
ander landt ende staet, op de welcke men betrouwen mochte. " (J. Steeghiu s.) " Wie hem
hoir fonderen wilt in een sterfhuys, ende sijn
bestansel niet bekent en is, is schuldich alvooreil
te proberen den rechte om ghenoeghen, hoe naex
ende van wat zijde hy den overledenen is bestaende. " (Cost. v. Aelst.) " Uw eygen ouders, uw
eygen kinders, uw eygen bestaenseis, die hebben
u gebragt daer gy nu zyt. " (F. Vanden Werve.)

11 3

BEST
BESTAND, adj. Zie BASTA D.
Kracht ontembaer, en bestand

1

Om de flauwe menschenhand
Die u miek, om duizend handen
Om tienduizende verstarden
Te overrompelen....
(G. Gez. Het stoor gevaerte.)
BESTEDEN, besteedde, besteed, b. w. Verhuren,
sprekende van dienstboden, fr. motie ea conzclitiom. De moeder heeft hare dochter bij eenen
bakker besteed.

---

Zich besteden, zich verhuren, fr. ent-iec en
condition, s'enzgager an service de gnelqzc'un. Hij
heeft zich besteed bij eenen boer. Hij heeft zich
besteed als peerdeknecht. Hij gaat zich elders
besteden, fr. il ra sI c nzyec de co^icbition. Hij heeft
zich besteed aan mijnen broeder voor twintig
basank te maande.
— liet is wel testeed. Dit zegt men aan of van
ieinand wien eenige tegenheid of ongeluk overkomt dat hij, naar ons inzien, wel verdient. Men
heeft hem zijn geld gestolen; het is wel besteed
(fr. it a ce gse'-i l m éuite) : hij moest er maar beter
voor zorgen. Men heeft u daar uitgescholden;
het is wel besteed ! ge moest er maar niet gaan.
" Heeft hy hier compassie mede ? Neen hij, het,
is wel besteed, zegt hij. " (F. Vanden Werve.)
" Als men komt te segghen dat hei zwel besteedt
is, ende dat hy wel verdient heeft 't ghene dat
hy verdraeghen moet. " (A. Debuck.)
f

Ik segg' noch eens : 't is wel besteedt
Dat gy vergaet.
(P. Croon.)
En, daer sy sat en huylen,
Sit nu en kokermuylen,
En peyst, 't is wel besteed.
(Vaelande.)

BESTEEK, BESTEEKSEL (wvl . BESTEK, BESTEiKSEL,
zie KLANKVERKORT .), o. Schenkagie die men iemand
doet op zijnen verjaar- of patroondag. Een besteek doen van iets aan iemand. Een besteek
krijgen. Een besteeksel ontvangen. Ik heb eenen
boek voor (mijn) besteek gehad. Zie BESTEKEN.

bestamiyzpt, b. w. Stampen op. Het peerd stond den

BESTEKEN, bestak, bestekeaa., b. w. Iemand besteken op zijnen verjaar- of patroondag (hein
een geschenk doen, fr. fcairre nu cadeau). De kinmet een kapeeltje
ders bestaken hunnen vader
bloemén. Hij bestak zijne zuster met eenen boek.
Zij hebben mij besteken met eenen krentekoek.
Het is morgen zijn feestdag : wij gaan hem be-

grond te bestampen.

steken.
eken. .

BESTAKT .

Zie BESTAAKT.

BESTAMPEN, bestajapte (wvl. ook bestamptege),

Met vael en magre voet elckanderen fel bestampen.
(J. Cl. Cock.)

.

— Besteken zijn met zonden, er het geweten
mede belast hebben. Hij biechtte al het kwaad

BEST
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waarmede hij besteken was. Is er niets meer
waarmede gij besteken zijt P
--- A. Debuck zegt Besteken zijn van tijdelijke
goederen, voor Begunstigd zijn door de fortuin,
rijk zijn.
-- Kousen of zog-ken besteken, er de voetelingen
van met sayette overnaaien voor de kloekte, fr.
fortifier des bas, des chai^ssettes. Zij kan wel besteken. Ik doe die nieuwe kousen niet aan, ze moeten
eerst besteken zijn.
BESTELLEN, bestelde, besteld, b. w. Bedienen,
berechten, bestieren, winkelware afgeven voor
geld. Die eerst komt zal eerst besteld zijn. Iemand bestellen. Eene winkelmeid is eene dochter
die in den winkel bestelt. Kaffie, rijst, zeep bestellen.
--- Van voeder voorzien, fr. af ener, affenager.
De koeien bestellen (de koeien op stal hun
voedsel geven). Zijn de schapen al besteld P " De
mans waren besigh om hun eselkens te bestellen. " (Surius.)
— Bemorsen, beslijken, bevuilen. Hij was besteld van hoofde te voete. Hij kwam leelijk besteld uit de slijkstrate. Geheel haar kleed was
besteld. " Mynen Jan is somtyds besteld tot aen
de knoesels. " (C. Duvillers.)
BESTELLE, v. Soort van kleene, ronde, zachte
koek, ook Mostelle, en bij Kil. Morstelle genaamd.
— Wegens het verloop van b en m, zie B.
— Kramers heeft Bestel, v. dat hij vertaalt
door Biscuit epicé, sorts de grand biscuit. Hij heeft
ook Bolder, fr. _petit pain n nou de forme ronde.

BESTIAAL, Zie BEESTI AAL.
BESTIEREN, bestierde, bestierd, b. w. De waren
aan den kooper behandigen in den winkel, de
P kalanten bedienen; anders gezeid Bestellen, fr.
servi,•. Bij Weil. heet het Berechten. De een bestierde de drooge waren, en de andere de natte.
Daar kwamen zooveel menschen in den winkel,
dat hij ze niet meer aleen bestieren en konde.

— Geld bieden voor iets dat men koopen wilt,
of Geld geven, betalen voor 't geen men gekocht
heeft. Hoe veel mag ik bestieren voor een nieuw
kleed P Ik heb hem tien frank bestierd voor zij
hond, maar hij wilde hem niet laten. Hij-ne
bestiert al zijn geld in trijfels en zottigheden.
Wat bestiert gij daar voor P (dat is : Wat wilt gij
daarvoor geven P als de zaak nog niet verkocht
is; of Hoeveel hebt gij daarvoor betaald P als zij
reeds gekocht is.) " In alsulcke pottaidge bestier
ick myn schat. " (Ed. De Dene.)

-- Ongehavend maken, toetakelen, slecht be-

Í

handelen. De regen en de wind hebben hem
schoon bestierd, fr. la pluie et le vent font joh, ment arrangé. Hoe was hij bestierd (beslijkt) van
door den modder te pleien ! — In denzelfden zin
zegt men ook Bestellen.
— Bestellen, van voeder voorzien, bezorgen.
De koeien bestieren (de koeien op stal haar
voedsel toedienen). " Sy gaf diswils boter ende
mole aenden armen sonder de wete van haer
ouders, overmits datse de beesten bestierde.
(M. Lambrecht.)
BESTIG, adj. superl. Hetzelfde als Best. Het
wordt gebruikt in deze spreuk : Hij is niet te
bestig, niet al te bestig (niet al te wel, hij is
onpasselijk).
BESTOFFELEN, bestoffilde, bestoffeld, b. w. Om-

stuwen, met eenen dichten drom omringen . In
de geestelijke zending waren de biechtstoelen
bestoffeld van volk (er was uit der mate veel

R

volk te biechten). Telkens de milddadige man
uitging, was hij bestoffeld van arme menschen.
Een hond die wel bestoffeld is (van vlooien).
— Dit Bestoffelen is een frequentatief van
Bestuwen.

BESTOP, BESTOPSEL, o. Omheining. Het bestop
van eene weide. Een bestopsel maken rond eene
weide. " Niemandt en vermach te haelen, afbreken ofte doen breken ander lieden thuynen ofte
bestop. " (Cost. v. Veurne.)
-

BESTOPPEN, bestopte (wvl. ook bestoptege, zie
bestopt, b. w. Omheinen, met stoppertsen afsluiten. Eene weide bestoppen. Een
' bestopt perk. " Die haerlieder erfve willen bevrijden, moeten die alsoo bestoppen dat daer
niemant an-sommen en can, ende soo verre
yemant de stopcelen breekt zal boeten alsvoren. "
(Cost. v. Aelst.) " Besluyten of bestoppen ghemeene straten oft weghen met dijcken, baillien
oft andersins. " (Cost. v. Belle.) " Huysinghen
ende alderrande boomen staende op de mote van
een leen .. , . besloten met een walgractit, portale,
ende wal-brugghe, volgen ter eerster doot den
leene; nemaer huysinghen ende boomen staende
op de andere ghemeene leenen niet begracht ofte
bestopt, zijn deelich, behalven de beste vorst te
te weten een huys met timmeragie ende metsinghe d'een in d'ander ghevrocht, mitsgaders den
i schau-boom die den leene volghen. " (Cost. v.
Audenaerde, xxii, 12.)
1 . BESTREK, o. Uitgestrektheid, fr. étendue. Hoe
groot is het bestrek van dat land, van die hof
heeft een bestrek van eene-stedPDiproch
uur vierkantte. Het bestrek van zijne macht gaat
IMPERFECT) ,

1
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zoo verre niet. Doe mij kennen den aard van dat
land en zijn bestrek.
BESTREKKEN, bestrekte, ben bestrekt, o. w,

Strekken, zich uitstrekken, fr. s'étencdre. Hoe
verre bestrekt die prochie ? Die prochie bestrekt
eene uur van de kerke naar den westkant. Zijn
gezag, zijne rechtsmacht bestrekt zeer verre. Hoe
verre bestrekt uw land hier ? Zijne geldmiddelen
bestrekken niet ver genoeg om zulk eene opvoeding aan zijne kinderen te kunnen geven. " Dat
se de cleene middelen die hun overbleven, mochten behouden ende tot onderhoudt van vrauwe
ende kinderen gebruycken, soo verre die conden
bestrecken. " ( Pauwel Heinderycx.) " Sy trachten
hooger te recken dan hunne armen lank zyn,
dan hunne middelen bestrecken, en sy bersten
uyt het wambaes, sy worden kael en schrael. "
(F. Vanden Werve.) " t' Hoflandt van t' capitele
van Cassele, bestreckende in Oost- ende WestVleteren. " (Costumen van Veurne.)
Daer by alles magh gebieden
Met sijn wijdt bestreckend-handt.
(P. Devynek.)
-

— Zich bestrekken (wvl. eens bestrekken, zie EENS),
zich uitstrekken, fr. s'élendre. " Het gheluckigh
Arabien gestreckt sich langhts de roode zee. "
(P. Devynck.) " Het vierde deel vande Meditatien

bestreckt sich van Sinxen tot den Advent. ' s
(F. de Smidt.) " Overdenckt hoe wijt de miltheyt Godts heser bestreckt. " ( Id.)
— Wegens be, vgl. Bepramen = pramen.
BESTRIEN, b. w. Westva. vorm van Bestrijden.
Zie BESTRIJDEN.
BESTRIEUWELEN (wvl. BESTRIEWELEN), bestrieU,welde, bestrieuweld, b. w. Bestrooien. De spijs met

suiker bestrieuwelen. Eenen weg bestrieuwelen
met bloemen. — Ook Bestrievelen.
BESTRIEVELEN, b. w. Zie BESTRIEUWELEN.
BESTRIJDEN, bestreed, bestreden (wvl. BESTRIEN,
bestree, bestreen, zie —IEN), b. w. Bekijven, berispen, fr. rép rimnander. Ik heb hem bestreên over

(of voor) zijne onbeleefdheid. Hij wierd van zijnen
vader bestreên omdat hij te late thuis kwam.
Hij bestreed mij geweldig. -- Zie STRIJDEN.
— Kil. heet dit w. verouderd; tonzent overal
is 't nog in volle jeugd.
BESTRUT, o. zonder mv. Jachtige bezigheid,
werkzame beweging of bezorgdheid die veel
meerder is dan 't de zaak vereischt. In bestrut
zijn (in neerstige doening zijn, in de weer zijn).
In groot bestrut zijn. In bestrut loopen. Vol
bestrut zijn. In volle bestrut zijn. De huisvrouw
was in groot bestrut (liep neerstig en bekommerd
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rond om het een en het ander in huis te verrichten). Hij was in volle bestrut om alles te schikken
voor de feest. Waarom al dat bestrut P Al dat
bestrut en is niet noodig. Het is al bestrut (veel
beweging voor eene zaak van niet). In zijn bestrut
zijn, in zijn bestrut loopen (veel omslag maken).
Hoe liep hij in zijn bestrut om alles te bereiden
voor de aankomst van den prins ! In een bestrut
zijn lijk eene henne met zeventien kiekens. Zij
kwam geloopen in een bestrut, ge zoudt peizen
't gaat al vergaan. Ik ben niet gediend met al
dat bestrut (met al die complimenten, met al dat
beslag).
-- Wordt ook gezeid van den persoon zelve
die in bestrut is. Daar bestrut ! (zegt men berispender wijze aan iemand die groote haaste en
verlegenheid toonde voor eene zaak die dat niet
vereischte, gelijk men nu ziet). Het is een zot
bestrut (zegt men van iemand die al te veel omslag
maakt, fr. qui se donne beaucoup de peine pour um

rien, of qui fait beaucoup trop de cérérnonies,
beaucoup trop de facons).
BESTRUT en BESTRUTST of BESTRUTSCH, adj.
Beslaafd, bekommerd in kleene dingen, boven
bezorgd om b. v. iemand te-matenrsig
dienen, te ontvangen, enz. Dat vrouwtje is toch
bestrut : als ge daar gaat, zij zou het al uithalen
om u wel te doen. Een bestrutsch meisje. Martha
liep bestrut rond om den Zaligmaker te dienen
(sollicita circa pluriina). Zij zijn bestrut tot dat
't genoeg is. (Zie GENOEG.)
BESTURTEN, b. w. Hetzelfde als bestorten. Let
op dat gij mijn kleed niet en besturt. Den vloer
besturten met bier.
BESUIELEN (wvl. BESUELEN, zie UI), besuielde,
besuield, b. w. Hetzelfde als Besouwelen.
BESWANSELEN, beswanselde, beswanseld, b. w.

Door swanselen nat maken. Hij droeg water in
huis en beswanselde den vloer en zijne kleederen.
--- Afl. Besw inseling.
BESWIESELEN, beswieselde, beswieseld, b. w. Al

swieselende nat maken. Geheel de vloer is beswieseld van 't speeksel. Het kind beswieselt
zijne kleederen met er natte spijzen op te sturten. Hij kwam binnen, geheel beswieseld van
den regen.
— Ook Beswijselen.
-- Zie SWIESELEN.
BESWIJSELEN (wvl. BESWISELEN, zie ia), b. w.
Zie BESWIESELEN.
BET, bijes. Hetzelfde als Beter, fr. mieux. " Wy
zouden veel bet ende ghesonderlicker ons leven
leeden dat ons Godt verleent heeft. " (I. de Dam-

BETA
houdere.) " Op dat ick dan te bet ghenesen mach
u zeer. " (Cl. De Clerck.)
— Meer, fr. plus. " Het schijnt datter over bet
dan 400 jaeren alsulcke een familie glieweest
soude hebben. " (L. de Huvettere.) " Die nu bet
dan acht jaer lanck buyten Brugghe ghewoont

hadde. " (N. Despars.) " Hij was t'seventich
jaren oudt oft bet. " (C. Vrancx.)
— Maerlant gebruikt dit woord dikwijls in de
eerste beteek., somwijlen ook in de tweede, b. v.
bet af (fr. plus loin), bet an (fr plus pi ès), bet in
(meer inwaarts), bet naer (fr. plus _pres). Zie den
Rijmbijbel en zijn glossarium, uitg. prof. David.
--- Men hoort dit woord nog dagelijks te Brugge,
doch enkel in de uitdrukking wat bet (uitgespr.
wubbet, wabet, klemt . op bet, zie ASSIMILATIE), met
cde beteekenis van wat meer , iets meer, ruim. Dat
weegt wabet of tien pond (wat bet dan tien pond,
(1. i. r uim tien pond) . Hoe ver is die stad van hier ?
vijf uren of wabet. — Men zegt ook : Wabet tien
pond , of tien pond wabet, enz. Hij is wabet dertig
jaar oud. Dat boekje bevat honderd bladzijden
wabet. — Eenigen zelfs gebruiken wabet in den
algemeenen zin van Omtrent, fr . environ, b. v. Dat

vat behelst wabet honderd liters (d. i. rond de
honderd liters, iets meer of iets min).
BETAAMD (vl . BETAEMD, zie AE) , adj. Betameljik ,

voegzaam, fr. convenable, decent. Betaamde doenswijs. Betaamde woorden.
— Vandaar Onbetaamd.
BETAA1VITE, V. Gepastheid, welvoegelijkheid.
fr. connvenanee. " An ele zelveren trompet ende
claroen was hangende Bene baniere, groot ende
wyd, naer de betaemte van der trompette ende
claroene. " (Kr. v. Br.)
BETANKT, BETANGT, adj . Moeielijk om krijgen,
raar te vinden, schaarsch, zeldzaam, en bijgevolg
duur, hoog in prijs. Goed papier is betankt. De
goede aardappels zijn betankt. De hofsteden zijn
tegenwoordig betankt (het gebeurt zelden dat er
eene te krijgen is, te pachten is). Het werkvolk
is betankt (als er weinige werklieden te krijgen
zijn).
— Dit woord is veel gebruikt.

BETATEREN, betater de, betatercl, b. w . Met klad den vuilnis bezoedelen, bemorsen. De straat lag
geheel betaterd van den koeidrek. Dat kind is
geheel betaterd van slordig pap te eten, van in
't slijk te plassen, enz . - Zie TATER .
BETE, V. Zie BEET.
BETEEUWELEN (wvl . BETEEWELEN) , beteentiwelcle,
beteeu veld, b. w. Vertroetelen, fr. delicater. Een
betceuweld kind . Eerie beteeuwelde kat . Beteeu-
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weld kouten (verkept spreken, fr. parley coiniine
paule un enfant gité).

BETEGENEN, betegencle, betegen d, b. w. Hetzelfde als Bejegenen, ontmoeten, fr. rencontrei;
tegengaan, te gemoet gaan, onthalen, fr aller

au-clevant, accueillir.
Hy moge menig jaer dien grooten vyver zegenen,
Die voor uw deure zwalpt, vol rykdom en gewin,
Opdat de temme bare u nimmer durv' betegenen
Met rampe of ongeval en rouwe in 't huisgezin.
(G. Gez.)

— Ook Vertegenen.
BETEMPEREN, beten per•de, betemzppercl, b. w.

Drooge stoffen met eenig vocht vermengen en
beslaan om er eene soort van deeg van te maken,
fr. clétreinper. Meelbloem betemperen met melk
en eiers om koeken te bakken. Gebluscllt kalk
betemperen met water om moortel te beren.
Drooge verwen betemperen met olie om ze onder
den looper op den steen te wrijven .
— IJzer verstalen met liet gloeiende in 't

water te dompelen, fr. tremper. IJzer betemperen. Betemperd staal.
— Ook Betimperen.
BETERBEST, bijw. Beter als best, het beste van
al. Het wordt gebruikt in deze spreuk : Dat is
nu nog beterbest, fr. voilà qui est rnieur encore
(dat overtreft alles).
BETERDEN, betoicl, betorclen, b. w. Zie BETERTEN.

BETERTEN, beto-it, betorten, b. w. Betreden. Die
weg is nog -maar weinig betorten geweest.
- Bij landmeters. De uitgestrektheid van
eenei grond afmeten, en er de hoedanigheid van
waardeeren, fr. aipenter, cada,strer. Eenen akker,
eenen bilk beterten. Al de landen van eene prochic beterten. Verleden jaar is die hofstede betorten geweest.
— Ook Beterden. Zie TENDER.
- BETERTIN G, V. Betreding, de daad van beterten . De beter tinge van eenen weg. De betertinge

van de landen, fr. ai pentage. De betertinge doen
van eene gemeente, fr. caclastrei• -ene coinntune .
BETERNIS (wvl . BETERNESSE) , v . Herstelling
van gezondheid. Wordt elliptisch gebruikt voor
Ik ieensclz u beter- nis ! sprekende aan eenen zieke,
van Wien men afscheid neemt. Welaan goeden
moed, broeder, en beternis!
BETERREN, beterde, bete^•cl, b. w. Met terne
bestrijken, holl . betéren, . fr. goudronner. -- Zie
TERRE.

BETEUTELD, BETUTTELD, adj.

Beteuter d , ver -

legen, onthutst. Met eene zaak beteuteld zijn.
" Gcckciicle niet die meest beteutelt hadden ge-
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weest in het gheleden perijckel. " (P. Devynek.)
" Sy beefden door grootera ancxt ende vreese,
ende waeren soo betuttelt dat sy nauwelyckx een
woordt en kosten uytten. " (Id.)
— Men zegt ook Betutterd.
BETIJGEN (wvl. BETIGEN), beleeg (wvl. scherpl.
ee, zie DUIGEN), betegen, b. w. Betichten, beschul-

digen. Iemand betijgen van gestolen te hebben.
Iemand valschelijk betijgen. " .Hy wordt beteghen
van verraedt. " (A. Debuck.) " Misdaet daer by
af beteghen was. " (Id.)
— Kramers heet dit w. verouderd!
BETIKKELEN, betikkelde, betikiceld, b. w. Bestip-

pelen, bespikkelen. - Zie TIKKELEN.
BETI1VIPEREN, b. w. Zie BETEMPEREN.
BETINGELEN (wvl. BETIINGELEN, zie IND), betin-

gelde, betingeld, b. w. Met netels prikkelen, fr.
piquer avec des oraties; urtiquer. Iemands hand
betingelen. Zich aan eenen netel betingelen.
— Betingeld zijn, fig. Sterk gedreven zijn,
beneteld, beduiveld zijn. Hij is betingeld om
kwaad te doen, om anderen te plagen, enz.
— Men zegt ook Benetelen.
- Zie TINGEL.
BETINTELD (wvl. BETIINTELD, zie IND), adj. Betingeld, beneteld, betooverd, hevig aangedreven.
Hij is betinteld om kwaad te doen. Betinteld zijn
om anderen te plagen.
BETJAIVIMELEN, betjammnelde, betjain772elcl, b. w.

Betrappelen, bedampelen.
— Rond Roermonde zegt men Bedemmelen.

(Alg. Vl. Idiot.)
BETOEFELEN (wvl. BETOUFELEN, zie on), betoe-

felde, betoefeld, b. w. Toef doen, streelen, liefkozen, lamoezen, fr. caresser, cojoler. Een kind
betoefelen. Eenen hond, een peerd betoefelen om
ze te bedaren. Die hond zal geen kwaad doen,
als gij hem een weinig weet te betoefelen.
- Zie TOEVEN en TOEFELEN.
BETOERINGS, bijes. Bekeerings, elk op zijne
beurt, beurtelings. Ze moeten het al betoerings
doen. Iets betoerings dragen. Betoerings de
wacht houden. De scholieren zeggen betoerings
hunne les op.
BETOOGEN, betoogde (wvl. ook betoogclege, zie
IMPERFECT), betoogd, b. w. Betoonen, bewijzen.
Eene waarheid betoogen. Iemand veel genegenheid betoogen. Hij betoogde mij - geene dankbaarheid. " Daer in betooclt ie, waer toe ie wel
wilde dat hem elck wilde voeghen. " (Th. van
Herentals.)
BETOOR, m. Zie BUTOOR.
BETORDENHEID, BETORTENHEID, v. De staat
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van iets dat betreden is geweest. Men zag aan de
betortenheid van den grond, dat de dieven langs
daar weggevlucht waren.

BETRACHTEN, betrachtte (wvl. ook betrachtege,
zie IMPERFECT), betracht, b. w. Trachten te bekomen, naar iets trachten. Hij heeft eindelijk den
post gekregen dien hij zoo lang betracht had.
Hij betracht niet anders meer dan eene zalige
dood te sterven.
BETRAMPELEN, betrampelcde, betrampeld, b. w.

Betrappelen. Den grond betrampelen.
- Zie TRAMPELEN.
BETRAPELIJK, adj. Besmettelijk, rapelijk. Eene
betrapelijke ziekte, fr. ntalaclie contogieuse.
BETRAPEN, betraapte, betraapt (wvl. betrapte,
betrapt, zie KLANKVERKORT.), b. w. Verrassen, grijpen, fr attraper, su7°_prendre. Eenen dief op hee-

ter daad betrapen. Ik betraapte hem in den hof.
" Dien predycant tonde men ondancx aller vlijt
niet betrapen. " ( Pauwel Heinderycx.) " Legt dan
af alle afionsticheyt, alle sondige gramscap, alle
dwase vonnissen ende alle ongenadicheyt, die
ghi eenichsins in u herte sout betrapen mogen."
(Th. van Herentals.) " Ick sal u noch wel betraepen. " ( Ed. De Dene.) " De perpetrateur van dezen leelicken sticke viert endelinghe betraept
en ter quader doot ghebrocht. " (N. Despars.)
" Hanghende veel moordenaars an boomen, ter
zelver plaetse daer by ze betrapen conste. " (Id.)
Gelyk een dief.....
..... kan u de boze doodt bete apen.
(G. De Dous.)
De crabbe zagh een oester gapen
Die sy meende te betrapen.
(Gheschier.)
De wolf, om alderbest de vliezen to betrapen,
Zich met een schaeps -vel heeft vermomd en heel ver [schapen.

(Vondel.)
Metten helighen zal men hu helich betraepen.
(Ed. De Dene.)

— Eene (besrinettelijhe) ziekte betr°apem, er van
aangedaan worden.

-- Ong-r'ui betrapen, ongedierte (fr. verotirze)
krijgen met in een arm huisje te gaan, enz.
-- Kramers en Weil. hebben daar Betrappen
voor. Kil. heeft Betrapen en Betrappen.
BETRAPPELEN, b. w. Betreden, fr. fouler. Deze
weg wordt veel betrappeld.
BETRENT, voorz. dat hier en daar gebruikt

wordt voor Omtrent. Kom betrent mij niet, of
ik sla u in den grond. " So versamen sii betrent
den tween hueren nader noene. " (Cost. ende
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pleghen van 't gheselscepe van 0. L. V. van
Roosebeke te Brugge. IHs.) " Den hertoghe quam
in princhelyken state, betrenit met tusschen dry
ende 400 peerden. " (Kr. v. Br.). " Eene houtene
lade, betrent twee ellen lane, viertante, ende een
voet wyd ende diep. " (Id.) " Doe zo was in de
meret, betrend den schavoote, al zult eene lopynghe, zo dat in dien voorseyde lopynghe dood
ghetoorden bleef honder de voeten, eenen man
van buuten, ende hij woende te Jachbeke, in de
valcke, ende by hiet Luuc. God hebbe zyn ziele.
Amen. " (Id.)
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vooreinde van den ploegbalk, en waar het harnas
of voleie aan gehecht wordt. De beugel van eenen
wielploeg is een volle ring of cirkel van ijzer, die
te midden van den ploegbalk vastligt met eenen
bout en die bij middel van de tochtketen den
voortrein verbindt aan den ploegbalk. Ook Kaan
genaamd, fr. collet.
— Kénnewe, schilje, houten goreel dat men om
den hals van zwijnen en hoenders stelt om ze te
beletten door de hagen te kruipen, fr. tribart. Zie
BEGEL.

-- Gesp, fr. boucle, zie BEUKEL.
BEUGELBEEN, o. Hoepelbeen. Beugelbeenen

BETRETELEN, betrelelde, betretell, b. w., zware
e. Hetzelfde als Betroetelen, bekeppen, fr. clorlo-

hebben, fr. avoir des jambes de viilebrequin, avoir•

ter, d l i cater.

les jconbes en pparenthese.

BETROKKEN, betrak, betrokken, b. w. Hetzelfde
als Betrekken in de Wdb. — Zie TROKKEN.
BETSCH, adj. Hetzelfde als Batsch dat Kramers
vertaalt door arrogant, insolent, trotsch, onbeschoft, ruw. Een betsche vent. Eene betsche antwoord. Betsch woord. Iemand betsch toespreken.

BEUGELBEENDE, BEUKELBEENDE, adj. Wiens
beenen gelijk een hoepel uitwaarts gebogen zijn.
De eene was kalverkniede, en de ander beugel beende. Beugelbeende gaan, anders gezeid Met
een hoepelke gaan.
,. BEUGELBOUT, m. IJzeren bout die den beugel
vestigt aan den ploegbalk; ook Kaanbout geheeten.

BETSCHHEID, v. Batschheid, de hoedanigheid
van betsch te. zijn. De betschheid van zijne antwoord. De betschheid van dien vent.
BETTE, v., vklw. befje, betteke(n. Geit, wijfje van
den bok, fr. clzevrre.
— Vgl. Beite.
BETUIT (wvl. BE -TUUT, zie ui), o. zonder mv.
Beleg, aanleg, behendigheid om zijne zaken te
schikken. Die huisvrouw en heeft geen betuit.
Zij heeft weinig betuit in haren handel.
BETUTTERD, adj. Beteuterd, verlegen, bekommerd, onthutst. Met iets betutterd zijn. -- Zie
BETEUTELD.

— Betutterd zijn voor iemand, bekommerd zijn
voor iemands geluk. Bemin uwe moeder : zij is
zoo betutterd voor u.
— Betutterd zijn achter iemand, gejaagd zijn
om bij iemand te wezen, sprek. van geliefden.
BETWEEFELEN, betweefelde, betweefelcl, b. w.

scherpl. ee. Bepraten, door schalke en vleiende
woorden bewegen, aanlokken, fr. engager, allécher.
Betweefel hem maar tot dat hij medegaai. Die
winkelier weet zijne kalanten te betweefelen. Iemand betweefelen om iets te doen, te koopen, enz.
Laat u niet betweefelen. Hij wilt van niemand
betweefeld worden.

— Afl. Betweefeling.
— Men zegt ook Bedweefelen.
- Zie TWEEFELEN.
BEUGEL, m. Bij landb. De beugel van eenen
ploeg zonder wielen, is een halve ring of cirkel
van dik ijzer, die met eenen bout vastligt aan bet

BEUGELEN, beugelde, heb- gebeugeld, o. w. Bulken, loeien, (van runderen) fr. beugler.
— Luidchreeuwen, hard en wanluidend zingen, fr. hurler, beugler.
— Afl. Beugelaar, Beugeling.
— In Limburg zegt men Beuken. (Alg. Vl.
Idiot.) De koe beukt. Het kind beukt.
BEUGEVLEESCH, o. Rundvleesch, koevleesch,
ossevleesch, fr. viancde de bceuf, du bceuf, du bouilli.
Eene schel beugevleesch eten. Er was in den
winkel geen beugevleesch meer te koopen.
- Vgl. eng. bugle, buffel, en het 1. buculus,
bueula, jonge stier of koe.
BEUK, m., en BEUKE, V. De ruimte tusschen
twee rijen pilaren die een gewelf ondersteunen
in eene kerk, fr. nef. Eene kerk met drie beuken
(eenen middelbeuk en twee zijbeuken). Eene kerk
van vijf beuken. Er was weinig volk in die beuke.
Een wijde, een nauwe beuk. Zijne stem lunderde
door al de beuken.
Te midden in den beuk staen twee gewyde autaeren.
(Vaelande.)

— Kramers heeft daar Buik voor, dat men ook
hoort tusschen Schelde en Leie.
BEUKEL, m. Gesp, fr. boucle. In den beukel is
er een doorn (fr. and illon) of twee om de lederen
riem, enz. in den beukel te vestigen. Schoe'n
met beukels. Beukels op de schoe'n dragen. De
beukels van eene broek. Gordel met eenen beukel,
fr. ceinture a boucle. Aan een peerdentuig zijn
verscheidene beukels.

BEUK
— Kil. Bokel, fibula.
BEUKELAAR, BEUKELARE, m. Bij wevers. Kleene

uitbuiking of verhevenheid op . het midden van
de weeflade, dienende tot handvatsel om de weeflade te bewegen als men weeft.
BEUKELBEENDE, adj. Hetzelfde als Beugel-

beende.
BEUKELEN, beukelde, gebeukeld, b. en o. w. Beuken, herhaaldelijk slaan of kloppen. Stokvisch
beukelen. De kuiper beukelt op zijne banden. Hij
was zoo dronke dat hij gedurig niet zijnen kop
tegen muren en deuren beukelde.
— Iemand beukelen, hem afrossen, veel slagen
geven.
BEUKELING, v. De daad van beukelen. Iemand
eene beukelinge geven. Eene beukelinge krijgen,
(eene ranseling, eene rossing, eene kabootering,
eene pandoering).
BEUKELNET, o. BEUKELNETTE, v. zie PUIKELNET.
BEULEN, beulde, heb gebeuld, o. w. Veel werken,
zich aftobben. Zij heeft geheel haar leven gebeuld.
-- Beulen met, wreed behandelen, veel doen
zwoegen of lijden, fr. crueliser, trailer durement.
Onmenschelijk met iemand beulen. Die landman
beult met zijne peerden. De kat beult met de
muis. Beulen met zijne kleederen (dezelve al te
ruw behandelen en verderven).
— In dezen zin vindt men het ook b. w.
" Maer de moorders hem achterhalende, beulden
hem noch veel erger dan te voren. " (Pauwel
Heinderycx.)
- Zie KRABEULEN.
BEULING, V. collectief. Ingewand van dieren,
fr. tripaille. De beuling van een zwijn. De beuling
van eenen vogel, van eenen visch. Hij trapte den
puit de. beulinge uit.
-- Kramers heeft een Beuling, m., fr. boudi-n.
Het oude fr. beuille beteekende Ingewand van
vogelen en visschen. Kil. Beulinck, intestinum.
BEUNEN, beunde, gebeund, o. en b. w. Hetzelfde

als Boenen. Zie ald.
BEUNIG, adj. Wordt gezeid van den wijngaard,
van den hommel, van boonen en erwten, van
appels, peren en noten die door honigdauw,
door maden of wormen, of door eene andere
ziekte in hunnen wasdom verhinderd worden en
mislukken. Die hommel wordt beunig. Beunige
noten (die b. v. loos of wormstekig zijn). De
erweten zijn beunig. 't Zijn veel beunige noten
van de jare.
-- Vgl. Vinnig.
BEUNIGEN, beunigde, ben gebeunigd, o. w. Beu
worden. Die wijngaard beunigt. Die peerde--nig
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boonen beginnen te beunigen. Die appels zijn
gebeunigd. Het is een slecht fruitjaar, als appels
en peren beunigen. Tarwe en hommel beunigen,
als er b. v. in Mei eenig ongrui op valt dat er
den wasdom van verhindert of vernielt.
BEUREL, BURREL, m. Het geloei van eenen os
of koe. Eene dulle koe geeft eenen dooven beurel,
fr. nu sourd mugissemend.
BEURELEN, beurelde, gebeureld, b. en o. w. Zie
BURLEN.

BEURS, BEURZ, BEURZE, BORZE (uitspr. beuze,
bnnzze, zie Rs), v. Geldbeurs, fr. bourse. Op zijne

beurze slapen (sterk voor zijn geld zorgen, gierig
zijn). " Wilt gheen gheldt in uwe bursen hebben,
oft een male over wegh draghen. " (J. David, s. j.)
" Als gij niet in uw barse en hebt. " (F. Vanden
Werve.) " Ghewin inde borse, maect dicwils verlies
inde consciencie. " (Th. van Herentals.)
— Iemand op zijne beurze dienen, hem dienen
zonder vergelding, voor niet, gratis. God op zijne
beurze dienen (vlijtig zijne gebeden verrichten
en andere christelijke plichten volbrengen uit
loutere liefde tot God, zonder zijne tijdelijke
belangen in te zien).
— De zak in een kleed, fr. poche. Hij stak de
snuifdoos in zijne beurs. Hij trok eenen neusdoek
uit zijne beurze. Hij vulde al zijne beurzen op
met appels. De beurzen van eene vest, van eene
broek, van eengin rok, van eenen voorschoot, enz.
— Kil. heeft Borse.
BEURZEBLOEIVI (wvl. uitspr. beuzeblomme, zie
ns en 0E), v. Eene hofbloem, op zijn fransch ook
poi-te- ï-ionznaie geheeten, in de wetenschap cal,

ceolarr•ia.
BEURZEKENSKRUID, BURZEKENSKRUID (uit

beuzekes—, buzzekeskruuud), o. Taschkruid,-spr.
thiaspi bursa pastoris L., fr. boerse- a-pastezcr.
BEURZELUIZEN (wvl. BEURZELUZEN, uitspr. beuze-), beurzeluisde, heb gebeurzeluisd, o. w. De bonzen ledigen, beurzensnijden. " Dat sy met dit
burse-luysen haest hun horse vollen. " (P. Devynck). -- Zie onder BOEKBINDEN.
BEURZELUIZER, BURZELUIZER (wvl. -LUZER, zie
UI),

m. Die de beurzen ledigt, gelddief.
Twistevoeder, dobbel-grondt,
Beurse -luyser, valsche mondt.
(P. Devynck.)

— Zie LUIZEN.
BEURZEN (uitspr. beuzen, zie Rs), beursde, heb
gebenrsd; ook Burzen, o. w. Wordt gezeid van een

kleed dat, mismaakt zijnde, kwade plooien zet op
wijze van bobbels of zakken, fr. faire des poclzes.
Dat kleed beurst op verscheidene plaatsen. Een

BEUR
lap, die op een kleed genaaid is, beurst als hij te
groot is.
— Bij visschers. Een visch beurst in eene
vluwe of stelnette, waneer hij met het binnengren, waar hij tegen aanschiet, voortvaart: in eene
waarde, zoodanig dat hij, met dat binnengaren
over kop en lijf, daarin gevangen blijft als in eene
beurs of zak. Zonder de waarden kan de viscis
niet beurzen. — Zie BINNENGAREN.
BEURZESNIJDEN (wvl . BEURZESNIEN, uitspr.
beuze–, zie Rs en TEN), be2ur°zesnn-ijcicle, heb gebeua•7esnijd, o. W. Beurzeluizen, fr. filontey . — Zie onder
BOEKBINDEN.
--- BEURZESNIJDER, m .
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fr f loiU. " Ghegeeselt een

pan. Een boompje zoo dun dat men het bevamen
kan. Ik kan de breedte van die plank bevangen
(net de uitgestrekte hand overspannen). — Zie
ti AAM.

BEVANGEN, beving en bevon g, ben bevaangemz, 0. w.
Bevangen worden. De doombevangt aan de ruiten
(kleeft er op). De adem bevangt aan den spiegel
(bezwalkt hem, de spiegel beslaat er van).
— Eene all eevrucht bevangt, als zij geel wordt
en verdort eer zij haren vollen wasdom heeft. De
langdurige droogte doet de vruchten bevangen.
Als de oegst bevangt, is het graan kleen en ver
tarwe bevangt, begint te bevangen, is-nep.D
bevangen. Voor Bevangen in dezen zin zegt neen

beuurzesn ycle-rr ende 6jaer ghebannen up de galge. "

ook Aanslaan.

(Kr. v. Br.)
BEURZEVULLING, v. De daad van de geldbeurs
te vullen, winst. Dat is al geen beurzevullinge
(dat volt de beurs niet, dat brengt geen geld bij).
" Voor ooghen hebben haerlieder zelfs eygheil
profyt ende beursevullinqlze. " (N. Despars.)
BEUTER, m. en v. Zie BOTER.
BEUTERPLAS, BUTTERPLAS, m., vklw . -plasje.
Zoo heet men in 't Brugsche eene keiling, fr.•
ricochet. Eenen beuterplas maken. Butterplasjes
maken. Men maakt butterplasjes met een plat
steentje dat men op de vlakte van 't water doet
bonteren.
— Kil. Botten op d'water, slingheren, testzclaoaz

— Bevangen weder, benauwd, versmachtend
warm, stikheet, fr. etoufamt. Het weder is bevangen. De locht is bevangen, er zal eene dondervlaag
komen. Het is hier bevangen in deze kamer. Het
was zoo bevangen in de kerk dat er menschen
van kwalijk bedegen' zijn. Bevangen weder is
dikwijls een voorbode van ongeweerte. — Zie

ccz^.t, lconellaiis clistuingeee super argue eTto^•.

BEUZELMARKT (uitspr. –mail, even als i c ie
voor thte, enz.), v. Beuzelarij, prul, fr. bagatelle.
Och of de Gramschap noit uyt minder reden quam,
En boven d' oorsaek noit ontstak een groote vlam!
Maer eene beuselmerkt, die ik niet aen kan wysen,
Doet dikwils in ons bloed onstuimigheden rysen.
(L. Demeyer.)
Zie MARKT.

BEUZEN, o. w. Zie BEURZEN.

BEUZETJE, o. Een vat inhoudende het vierde
van eene ton, anders Kwartje en Kinnetje genaamd. Een beiszetje bier.
— Verkleenw. van 't ongebruikte Beals, in outs
fr busse, dat Bescherelle verklaart door aateefois

espèee cie f utaille.
BEVADEMEN (tonzent altijd BEV AMEti ), be L ade mcle, bevademcl, b. w. Met de armen omvatten.
Ik kan dien dikken boom niet bevamen. " God
die zonder handen vat en zonder aerm bevacle;jet. "
(A. Debuck.)
,

Dat synen roem niet al gheheel
Bevavnen kan dit nauwe dèel.

(Id.)

— Bespannen, met de span overgrijpen, fr.

embrassei aver les deny ejaaLs, mest +rer avec l'eat-

BANG.

— De adem is bevangen, waneer hij belemmerd
is, waneer hij moeielijk en lastig is. Mijn asem is
bevangen. De asem van den stervenden mensch
is bevangen. Hij is bevangen op de borst (hij is
benauwdvan borst, fr. l a la respiration cli facile).
- BEFANGEN11EID, v. De staat van bevangen te
zijn, van benauwd te zijn. De bevangenheid van
het weder, van de locht. De bevangenheid van
den adem, van de borst, fr. oppp7•essioaz cle poitrioe,
respiration clilcile.
BEVAREN, 1bevccao•cle, ben bevco'en, o. w. Dit
woord is in Fr.-Vl. gebezigd in denzelfden zin als
Varen en Belenden bij de andere West-Vlamingen. Dus zegt men : Niemand en weet waar hij
is, belonde is, en, bij Kraevaren is (gevaren
bevaren
n
iners, beland is), fr ped5O1flO C scat tie q?c'il tint
clevewi. Waar is de tijd bevaren (verdwenen) dat
wij kinderen waren. Waar peist gij te bevaren ?
(zegt men aan eenen godslasteraar of anderen
booswicht, om hem vrees aan te jagen).
— Wegens be, vgl. Bestrekken= strekken.
BEVATTING, v. De daad van iets te bevatten,
begrijp, verstand. Hij heeft er niet veel bevat
fr. ii 'n'eTh co mpïefcl pas gïccncl'elaose.-tingva,
BEVER, m. zonder env. Het beven van de zenuwen, zenuwschudding. Den bever krijgen van
sterke dranken te drinken. " Ge moet met my
bekennen dat den koffy u geen deugd en doet, en
dat gy er bynaer telkens den bever van krygt,
,

en den hertklop of de maegpyn. " (C. Duvillers.)
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-- Koude koorts, koortsbeving. De bever viel
op mij, sprong op mij, zat op mij.
— Hutse, fr. gélatine.
BEVERIK, m. Koorts, fr. fièvre. Den beverfik

krijgen, hebben.
-- Zenuwschudding, fr. trennblernent febrile.
— Hutse, fr. gelatine.
BEVERTEIN, o. Zekere gemeene kleederstoffe
met haar of wol aan den eenen kant. Er is veel
katoen in 't bevertein. Eene broek van bevertein.
Zwart, bruin, bleek bevertein. Bevertein is eene
soort van Mollevel of katoenen pane.
— Vgl. Tieretein.
BEVESTEN, be-vestte, bevest, b. w. Hetzelfde als
Bevestigen. Zie —IGEN.
— EVESTING, v. Bevestiging. " Tot bevesti-rig
van dien. " (I. de Grieck.)
BEVIGGEND, BEVIKKEND, adj. Drachtig, zwanger van viggens. Eene beviggende zeug.
BEVINDEN (wol. BEVIINDEN, zie IND), bevond en
bevand, bevonden, b. w. Ik bevand dat - hij mij
niet bedrogen had. " Men bevandt die zake van
zulcker zwaricheit te zijne, dat.... " (N. Despars.)

— Zicht wel bevinden net ieina9zcl of meet iets,
fr. se troucver bi em de quelqu'u n ou de gaaelguue chose.
De Hollanders zeggen zich wel bevinden bij.
,

BEVLA1VI1VIEN, bevlamde (wvl. ook bevla7nclege,
zie IMPERFECT), bevlamd, b. w. Met vlammen omringen of bedekken. Men schildert de zielkens
in 't Vagevuur rondomme bevlamd. De brand
van den Schouwburg bevlamnde wel de naburige
huizen, maar stak ze toch in brande niet.
BEVOORDEELIGEN, bevoordeeligde, bevoordeeligcl,
b. w. Hetzelfde als Bevoordeelen, fr. avantager,
favoriser•. Iemand bevoordeeligen. Hij is in het
testament van zijn vader bevoordeeligd geweest.
BEVOORDEREN, bevoordercle, bevoorder•cl, b. w.

Hetzelfde als Bevorderen in de Woordenb. " Den
mensch kan qualyk sonder lyden syn saligheyt
werken en bevoorderen. " (F. Vanden Werve.)
— Zie vooRDER.
BEVREDEN, bevreedcle, bevreeci, b. w. Hetzelfde
als Bevredigen. " Heer, 't is in u macht, u
dienaer te bevreden. " (I. de Griéck.)
— Zie —IGEN.
BEWAAIDHEID, v. Zie VERWAAIDHEID.
BEWAARSCHOOL, v. School voor de kleene kinders beneden de jaren van 't verstand, ook Krutschool, fr. école gard'ienne.
BEWAREN, bewaarde, heb bewaard, o. w. Goed
blijven, fr. se conserver. Die fruiten bewaren niet
lang. De aardappels bewaren geheel den winter.
Gezouten vleesch bewaart wel. Die appels hebben

BEWE
lang bewaard, maar nu beginnen zij te bederven.
BEWEGEN, beweegde, beweegd, b. w. Zie

BEwEU-

GEN.

BEWEUGELIJK, adj. Dat kan beweugd worden.
Dat peerd is niet wel beweugelijk.
BEWEUGEN, beweugde, beweugd, b. w. Bestieren,
geleiden, richten, fr. condo ire, diriger, 1. in vlam
clirigei•e. Een peerd, eenen wagen beweugen, fr.

conduire nu clzeval, um chariot. Denploeg beweugen
in 't land. Hij kon het peerd niet beweugen, en
reed in den gracht. Eenen boot beweugen op het
water. Men kan eenen luchtbal wel doen opvaren,
maar men kan hem niet beweugen. Het woei zoo
hevig dat de vogelen in de lucht zich niet- beweugen en konden.
— Dit woord komt van Weug, weg, fr. chemnin,
en is iets geheel anders dan Bewegen (bewoog,
bewogen), dat gevormd is van Wegen, fr. mnoUVOir.
Men beweegt eenen wagen die stil staat, en men
beweugt hem als hij in gang is. Nogtan in eenige
plaatsen, waar men weg zegt en niet weuq, gebruikt men bewegen (beweegde, beweegd), ook in
den zin van beweugen. " Bidt God dat hi u leven
salichlijc beweghe. " (Th. van Herentals.) " De
vyanden (de duivels) zochten in alle manieren die
reyse (naar Lorette) haer te beletten, veel spels
ende zwaericheyt aen doende deghene die se
derwaert beweechden en voerden. " (C. Vrancx.)
— Voor ons Beweugen heeft Kil. Beweghen,
in viamn diriger-e, met eene gesteerte e, en alzoo
onderscheidt hij ook het woord van Beweghen,
rynoverc, dat hij zonder gesteerte e spelt.
— Ook Geweugen.
BEWORDEN, bewordde (wvl. ook bewocdege, zie
IMPERFECT), bewond, b.w. Hetzelfde als Bewoorden,
met woorden uitdrukken. Ik kan 't niet beworden.
" Dat die opclimminge inder oversten erachten
seer cquaet es te bcworden. " (H. Herp.) — Zie
WORD.

BEZAAIDTE, BEZAAITE, v. Bezaaide akker. De
vogelen van de bezaaite jagen. Een winter zon
sneeuw is gevaarlijk voor de bezaaiten.
-der
— Het is eene dunne bezaaite, zegt men fig. van
iemand die weinig verstand heeft, die dun van
koornaarde is.
— In de • " Costumen van Vlaenderen " heet
het Bezaaidheid. (Vgl. Gezindte = gezindheid.)
" Die haer-lieder beesten laeten loopen in ander

lieden landen, vruchten ende bezaeytheden. "
Dus ook bij andere schrijvers. " Veel schoone
bezaeytheit ghinck te niece. " (N. Despars.)
BEZAAISEL (vl. BEZAEISEL, zie AE), o. Het bezaaide land, het zaad of graan dat in den akker
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gezaaid is, hetzij het nog in de aarde verborgen
ligt, of reeds boven den grond uitstaat en groeit.
Hij wilde niet dat de jagers over zijne bezaaisels
liepen. De hennen doen veel kwaad aan de bezaaisels. " Alsser op eenen tijdt by een vrauwen
clooster een groot tempeest was van slach-reghen,
windt en haghel, zoo liepen die susters nae die
kercke, biddende de heylighe Maghet dat zy
huerlieder bezaeysel sonde willen beschermen,
daer sy mosten by leven. " (C. Vrancx.)

bezeilen. Een ambt bezeilen. Eenen winkel bezeilen. Eene fabrijk, een werkhuis, eene molen, eene
hofstede bezeilen, fr. e1iloiter• tune fabrique, umze
vsine, 'an m uul in, une fe-ne. Hij bezeilt die hof
zeer wel. Hij kon die molen niet bezeilen-sted
en is arm geworden. Hij heeft geen geld genoeg
om zoo veel land te bezeilen.
— Kramers heeft : " Wij kunnen dat niet
opzeilen (niet uitvoeren). Hij kan dat huishouden
niet opzeilen, fr. it nepec-tl)as pol(rvoir aux besoins

BEZAGEN, bezaagde, bezaagcl, b. w. De kanten
van eenen boom afzagen, met de zaag plat en
effen maken. Eenen boom vierkantte bezagen
(met de zaag vierkanten, fr. équarrii').
BEZATSE, BEZAATSE, v. Hetzelfde als 't latijn
bisaccium, fr.. bissac, besace. Zie SPLETZAK. Hij
droeg op de schoer eene bezatse met vier brooden,
twee van voren en twee van achter. " Wie yemants
goet by ghevalle vyndt of tabbaert, bygordele,
besaetse, tasche male, of andere goet. " (I. de
Damhoudere.)

de ee ménage. "

Packen, eynsels en besaetsen
Laghen daer gheheel verstroyt.
(Cl. De Clerck.)
-- 't Is zak naar bezalse, 't is pot naar pollepel,
het een voegt het ander.

BEZE, v., vklw. bezek-e (7z. Hetzelfde als Bezie,
bes, fr. bale. Van daar Aalbeze, Stekelbeze,
Braambeze, enz.
Sy en souden niet gheerne een besiken pluckers
Ten ware op huns vaders erve ghewassen.
(Anna Biins.)
— Fig. Alles wat aan eene beze gelijkt. De
bezen van een roozenhoedje, fr. les grains d'vn

chapelet.
— Zie bij CIEZE.

BEZEEIVIEN, bezeemde, bezeemd, b. w. Met zeem
of honig bestrijken. Den boord van eenen giftkroes bezeemen.
gy geduerigh loopt by dien en desen heere
Met een beseemden mondt. (P. Devynck.)
BEZÈERD, zie BAZEERD.
BEZEILEN, bezeilde, bezeild, b. w. Beredderen,
uitvoeren, fr. menen èc bonne fin, executer. Hij kent
Als

het om iets te bezeilen. Hij heeft dat bezeild voor
mij. Bezeil dat eens voor mij. Hij hadde geern
dat ambt bekomen, dat huis gekocht, die dochter
ten huwelijk gekregen, eene geldsomme geleend,
enz. en hij vroeg mij dat ik die zaken voor hem
bezeilen zou.
— Beheeren, bestieren, doen gaan, met goeden
uitslag bewerken, fr. aclministrer, gérer, réy ?.7r. Hij
is de man niet om zulk eene onderneming te

- BEZEILING, v. De daad van bezeilen. De bezeiling van eene hofstede.

BEZEM, m., fr. balcri. In Braband zegt men

besse i, welke vorm bij ons onbekend is. Nieuwe
bezems vagen wel en nieuwe meskens sniei wel.
Achter den bezem' staan, of Staan waar de bezem
staat (in eenen hoek van 't huis, miskend en veracht zijn van de huisgenooten; wordt gezeid b. v.
van eenen vader die over zijne kinderen alle gezag
verloren heeft, enz.). Ik heb hier niets te zeggen:
waar de bezern staat, mag ik staan.
BEZEMEN, bezeind e, gebezemd, b. en o. w. Met
den bezem vagen.
— Bij brouwers. Met eene bezondere soort van
bezempjes de tonnen wisschen en kuischen.
BEZET, o., zonder mv. Gifte gedaan bij testament, bij Kil. Besettinghe, fr. legs. Hij heeft
haar een bezet gegeven van duizend frank. Een
bezet krijgen. Hij heeft een bezet gehad van vijf
honderd frank 's jaars, te betalen door de erfgenamen zoolang hij leeft. Wordt dikwijls gezeid
van dienstboden die zulk eene gift ontvangen
van hunnen stervenden meester.
— Belasting, rent, fr. hypothèque. Kil. Beset,
In )otheca. Er is een bezet op dat huis. " Dat niemaut eenighe goedinghen ter quaeder trauwe en
belaste met renten ofte schulden, op de boete
van tsestich ponden parisysen, boven de schaden
ende interesten aen partye, ende nieu ofte breeder
bezet te moeten doen. " (Cost. vanden Lande
vanden Vryen.)
BEZETTEN, bezette, bezet, b.w. Bij metsers. Eeiieus
;inuo- bezetten, de voegen met moortel vullen en
toestrijken, fr. ficlzec.
— Berenten, belasten, fr. Iz2/pothé juei•, gr'eveid'vne rente. Al zijn goed is bezet. Een bezet
huis. Een huis bezetten. " Erfvelicke, losselieke,
ende lyf-renten, bezet ofte onbezet. " (Cost. vanden
Lande vanden Vryen.) " Het landt oft ander hypothequen, daer op dat de selve renten beset ende
versekert zyn. " (Id.) " Huysen, meulen, besetf-renten, oft ander goedingen. " (Id.)
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— Vermaken, bespreken, fr. légzcer pc tesfament. Hij heeft haar honderd frank jaarlijks
bezet. Al zijn goed aan iemand bezetten.

BEZI
-- Overal gebruikt in Fr.-V1. Elders zegt men
meest Probeeren.
BEZIG (wvl. BEZEG, zie -ie), adj. Onledig, fr.

BEZETTIG, adj. Gedienstig, dienstveerdig, vol

gereed om iemand, te voldoen en dienst-doen,
te bewijzen, fr. serviable, complaisant, conrtois.
Bezettig zijn aan tafel (zorgvuldig zijn om de
glazen van de dischgenooten vol te schenken, en
hun al het noodige te verschaffen). Die vrouw is
bezettig in huis. Hij is zeer bezettig. Een bezet
-tige
jongeling.
— Zindelijk, die orde en netheid bemint, fr.
.propre. Eene bezettige vrouw. Die bezettig is,
duldt niet dat zijne kleederen slordig of zijnen
huisraad ongeschikt zij.
— Afl. Bezettigheid.
BEZIEN, bezag, bezien, b. w. Beproeven, de
proef nemen, fr. essayer. Ik wil dat pennemes
niet koopen, want ik heb het bezien (d. i. er
mede gesneden), en 't en deugt niet. Stalen pennen bezien (er mede schrijven om te zien of zij
goed zijn). Een nieuw kleed, eenen nieuwen hoed,
nieuwe schoe'n bezien (dezelve aanpassen of
aandoen, om te zien of zij wel gaan). Ik wil eens
bezien of ik dat zwaar gewicht kan opheffen. Hij
bezag of hij ook zoo iets verrichten kon, maar het
ging niet. Ik heb dien sleutel bezien of lij zou
gaan op dit slot, en hij gaat er niet op. Kunt gij
zulke letters maken ? Ik zal bezien. Een peerd
bezien (het berijden, <'enz.). Eenen kordewagen
bezien (hem voeren om te zien of hij goed en
gemakkelijk is). Eenen orgel bezien. (bespelen
tot proefneming). In deze plaats vang ik geenen
visch; ik ga eens daar verder bezien. Hij heeft.
zijn zieken zoon naar Italie gezonden om te
bezien of de verandering van lucht hem geen
voordeel en zoude doen. " Zo trocken zy metter
spoet naer Dixmude, omme te beziene offer gheenrande middele meer en was omme haerlieder
quaet, boos ende seditieus voorstel langher te
mueghen continuerene, ende bevindende expres
dat neen, keerden weder thuyswaert. "-selick
(N. Despars.) " Dies zant hy den grave Lodewijck weder tzijnen lande waert, omme te besiene
of hy die ghemeente aldaer eenichsins zoude
connen ghepaeyen met woorden. " (Id.) " Had
den ledigen tyd my toégelacchen, ik had besien
of ik dat verwytsel had konnen ontkomen, sonder
te veel aen andere kanten te verliesen. " (Vaelande).
-

Mante toe, laet ons besien
Om nog naeder te geraeken.
(Id.)

— Dit adj. is het opposiet van Ledig, niet aleen
in den zin van Werkloos, die niet werkt; maar
ook in den zin van IJdel, fr. vicle, non occupé, en
't zegt zooveel als Bezet, fr. occu-cpé, plus on moms
renlipli. Dus hoort men bij 't volk : Die kuip, die
pot, dat glas is bezig (bezet met het een of 't
ander vocht, enz. niet ledig, niet ijdel). Ik kan
dat vat niet gebruiken, het staat bezig. Al de
glazen stonden bezig. De stoelen zijn bezig (als
zij bezeten zijn). Ik vond in de herberg niet
Benen stoel meer die niet bezig en was.
— Bezige tijd, drukke tijd, verladen tijd, die
veel werk medebrengt. In den oegst is het bezige
tijd voor de landbouwers. In bezigen tijd moet
men neerstig werken. Het is nu te bezige tijd
om naar de kermis te gaan. Te naaste week zal
het voor ons eene bezige week zijn. Heden is 't
een bezige dag.
BEZIGEN (wvl. BEZEGEN, zie -ie), b.w. Gebruiken.
— Zich bezigen, zich weren, zich bijsteken. Zie
onder BIJSTEKEN.
BEZIGHOUD, m., BEZÏGHOUDING, v. Bezigheid,
werk, fr. occupation. Hij heeft geern bezighoud.
Geenen bezighoud genoeg hebben. Dat zal eene
aangename bezighouding zijn voor hem.
BEZIJDS (wvl. BEZIIDS), voort. en bijw. Bezijden,
ter zijde, nevens. Bezijds het huis. Dat is bezijds

de waarheid. Bezijds slaan. Bezijds loopen. Bezijds
gieten.
BEZIJPEN (wvl. BEZIPEN), bezijpte en bezeep (wvl.
scherpl. ee, zie onder DUIGEN), bezijpt en bezeilen,
b. w. Zijpelende nat maken, bedruppelen.
Een Lely wit met morghen -dauw besepen.
(J. de Harduyn.)

- Bezijp1 of bezeilen zijn, fig. Dronken zijn.
BEZINNEN, bezincde of bezon, bezind of bezonnen,
b. w. Waarnemen, gadeslaan, zijn aandacht vestigen op. Eene huisvrouw moet veel bezinnen.
De eerste voorwaarde om iets te leeren is van het
te bezinnen.
— Kil. Be-linnen, meclitaii, animacivertere.
BEZINNIG, adj. Zie BIJZINNIG.
BEZITTIGE, v. Bezitster. Zij is bezittige van
drie hofsteden. " In sulcken ghevalle sal de besitter ofte besittighe schuldigh ende ghehouden
wesen dat ter kennisse te bringhen. " (Costuinen
vanden Lande vanden Vryen.) -- Zie -IGE.
BEZOETEN, bezoette, bezoet, b. w. De zoete vrucht
smaken, het voordeel genieten van iets dat men

BEZOi;BIAN
gedaan heeft. Het wordt maar gebruikt in tegen
Bezuren. Wat men niet bezuurt,-stelingm
bezoet men niet (die noten eet, moet ze eerst
kraken; die de moeite ontziet, krijgt de belooning
niet; die roozen wil plukken, mag geene doornen
vreezen; enz.).
BEZONDER, adj. Bijzonder. Zie BIJ.
BEZONG, m., .mv. bezongen, vklw. bezongskem,
klemt. op zong. Zie BEZOU,w.
BEZONGEN, bezongde, bezon,gcl, b. w. Zie BEZOU-

Den dursteghen wilt laven
Eer hy van droogeten bezivelt.
(Ed. De Dene.)

,

WEN.

BEZOPPEN, bezopte, bezopt, b. w. Met zop bevochtigen, doorweeken, fr. ti•emnper. Eene waschte
bezoppen, fr trern2pper le lir2ge. Hij kwam bezopt
in van den regen.
— Maerlant zegt Bezopen.
Nylus, die door Egypten loopt,
Hadde tlant al meest bezoopt.
BEZORGZAIVIIG, adj. Bezorgzaam, vol bezorgd-

heid. Zie -z AMIG. " Dye heylige kercke, als een
besorehsamnige moeder. " (Th. van Herentals.)
BEZOUW (wvl. BEZOW), m., mv. bezozawen2. Een
groote bondel van twee of vier waterbooten rauw
vlas, top en aars opeen geleid en met twee of
drie banden samengebonden, om in eene benne
te rooien te steken, fr. bomjectu, boujeau. Het vlas
in bezouwen binden. De bezouwen uit het water
trekken.
— Ook Bezong en Bosjong.
BEZOUWEN (wvl. BEZOWEN, zie AU), bezouwde,

bezouwcl, b. w. Het rauwe vlas in bezouwen binden
om het in de bennen of hekkens tér rooting te
steken, fr. lier en boujeavva.
— Ook Bezongen en Bosjongen.
— BEZOUWER, m. Een die 't vlas bezouwt.
BEZOUWELEN (wvl. BEZOWELEN, zie AU), bezonweide, bezouweld, b. en o. w. Vuil maken of worden. Zie BESOUWELEN.
BEZWELTEN, bezwolt en bezwalt, ben bezwolten-,
o. w. Bezwijmen, in onmacht vallen, fr. tomber en
défaillance. In de kerk bezwelten van de warmte.
Ik zag hem verbleeken en bezwelten. Hij bezwolt.
" Ghevoeldy niet somtijts u zelven van devotie
ende viericheyt smelten, en by nae bezwelten P "
(Spieghel des gheloofs.) " Als zijn huysvrauwe
hoorde dat heuren man doot was, zij bezwalt,
ende viert doot gherekent. (C. Vrancx.)
En heeft soo langh gheweent dat hy daer is beswolten.
"I

(David vander Linden.)

— Bezwijken van gebrek, van Honger sterven.
" Zulcke eene afgryselicke groote dierste van
coorne, dater alomme veel schamele lieden van
honghere beswoltem. " (N. Despars.) " Veel beesten
beswolten van armoede ende ghebreke. " (Id.)

— Ter aarde neerzinken en sterven, schielijk
overlijden. De pelgrim is hier langs de baan
bezwolten.
— Kil. Be-swelten, (lef eele, la ngu.uescere animo,
linlni cati,nzo. — Zie ZWELTEN.
BIANDI, voegw. Zie BI_JANDI.
BIDZALIG, adj., klemt. op bid. Die alles verkrijgt
wat hij vraagt aan God of zijne Heiligen. Een
zieke mensch zeide aan zijnen deugdzamen vriend :
ge zijt gij bidzalig, lees eenen Onze-Vader voor
mij, en ik zal genezen. Gij hebt voor mij Onze
Lieve Vrouw van Dadizeele gaan dienen; heeft
zij geknikt op uwe vrage ? Antwoord : Meent gij
dan dat ik bidzalig ben?
-- In 't alg. Die wel gelukt in zijne ondernemingen, wien liet lot gunstig is. Hij is een bidzalig mnensch : al wat hij doet slaat hem mede.
Ik ben niet bidzalig in 't kaartspel. Hij is bidzalig in de loterie'n.

!

BIE, v., mv. bie'n, vklw. bietje. Honigvlieg, fr.
abeille. Vlijtig en neerstig gelijk eene bie. Ge
moest haar zien gaan, zien werken : 't was lijk
een bietje.
— Het vklw. bietje wordt als troetelnaam toegepast op een ander dier en zelfs op een werktuig
dat men aanschouwt als puik in zijne soort. Mijn
veugelken, dat is een keer een bietje om te zingen.

Een bietje van een spinnewiel. Dat pennem.es is
een bietje ('t snijdt uitnemende wel).
" Ach ! myn bietje ge zingt zoo schoone
-

En uw oogske 't blinkt zoo bly,
Ach ! myn bietje ge lonkt zoo schoone
En uw oogske 't staet regt op my,
Ach ! myn lief ke gy danst zoo schoone
Krinkelende, winkelende, wentelende : op !
Zeide een knaepke en het keek naer de schoone
Krinkelende wentelingen van .. . zijnen top!
(G. Gez.)

-- Dc bie steken. Zie onder

BIDS.

-- Dit w. verschilt in uitspraak van 't voorz.
bij (wvl. bi), zooveel als zien van zijn. De Hollanlanders maken geen onderscheid en schrijven hijj
voor 't een en 't ander.
BIEBAUW, in. Zie BIJDEBATJW.
BIEBEETE, v. Een plankje onder aan het krielgat van eenen biekorf waar de bie'n op treden
om in of uit den korf te kruipen. — Zie BEETE.
BIEBUIK (wvl. -BLIJK, zie Ui), m. Biekorf, fr.
panier, rnelze (c w iel. Men vlecht de biebuiken
van stroo. Eenen biebuik snijden. Het krielgat
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van eenen biebuik. " Heeft al de Bie-bic^cken
onder voeten vertorden. " (Ed. De Dene.)
Gheen uyt den bie -buyck vlieghen sal
Ten zy den koningh vliegkt voor al.
(P. Devynck.)
BIECHTHEER, m. Biechtvader. " Overzulcx den

biechtheer zeyde tot hem. " (C. Vrancx.)
— Vgl. Grootheer (grootvader).
BIEDEN, bood, geboden (wvl. KIEN, bo, geboon),
o. W. Een bod doen op iets, zeggen hoeveel men
voor iets wilt geven, fr. o rir. Ik heb (hem) honderd frank geboden voor - dien boom, maar hij
wilde ` hem niet laten (niet verkoopgin). Hoeveel
biedt gij daarvoor ?
— Bieden op verschilt van bieden voor. Men
zegt bieden op iets of iets bebieden, als men er den
prijs niet bijvoegt; en bieder, voor iets, als men
den prijs bepaalt. Ik was de eerste die er op
bood. Ik wilde er niet op bieden. Hij heeft er
lang op geboden, eer hij liet gekregen heeft. Wie
biedt er op dezen koop P Ik ga nu dat meubel
koopen waarop ik gisteren geboden heb. Elkeen
bood er op. Hij heeft er niet op geboden (met
het accent op geboden : hij heeft er volstrekt geen
bod op gedaan. — Hij heeft er niet voor geboden,
met het accent op niet : hij heeft er een bod op
gedaan dat zoo veel is als niet).
— Men zegt ook Geld bieden. Hij heeft geld
geboden voor dien rebbank. Hij wilde geen geld
bieden. Ik bood er geld op. — Vandaar Bebieden.
BIEHURDE, BIEHORDE, BIEHUTTE, BIEVLAKE,
V. Biebank, hok uit horden van stroo verveerdigd,
waar de biekorven in verzameld staan, fr. rucher.
BIEMELKER, m. Bijenhouder, immeker, fr. celui
qui elève, qui nouri it des abeilles, apiculleu) . Die
biemelker heeft dertig korven.
— Vgl. Duivemelker en Hanemelker.
BIEMUTSE, v. Een masker van gevlochten
ijzerdraad, dienende om van de bie'n in 't aangezicht niet gestraald te worden, als men, hunne
korven nadert; bij Kramers Bijenkap geheeten.
BIENSTE, v. Hetzelfde als Biest dat Kramers
vertaalt door _premier lait d'une vache qui vient de
—BUTTER,

v.

Biest -

boter.
gebienst (fvl. ebienst, zie GE), b. w. Mel-

ken na de kalving, de biest afmelken. Eene
vernieuwde koe biensten. Is de koe al gebienst P
BIER, o., fr. biere. Hij sleeg het in 't bier, hij
gaf het zich in 't bier, fr. it se mit a boire son soi l

de bière.

BIERACHTIG, adj. Wordt gezeid van de oogen
van iemand die te veel bier gedronken heeft. Het
is maandag nuchting, zijn oogen staan weer
tierig ot bierachtig.
— Die veel voor bier is, geern bier drinkt. Een
glaasje is genoeg; ik ben niet bierachtig. -- Zie
-ACHTIG.
BIERBORST (uitspr.

-

bost,

zie Rs), m. Bierdrin-

ker, die veel bier drinkt.

BIERDICHT, adj. Waar het bier niet door kan
zijpelen. Eene bierdichte ton. Dat vat en is niet
bierdicht.
— Vgl. Terredicht, Waterdicht, enz.

BIERKANDEEL, o. Biersoep, bierpap met sui-

her en eieis. 's Avonds eet men somtijds bierkandeel.
BIERKEETE, en BIERKITTE, v. Een rond houten

vat veel hooger dan wijd op wijze van eene groote
kan, gemaakt van kleene duigen met koperen of
ijzeren banden beslegen, met eene oor voor handvatsel, en dienende om bier in te tappen. De
bierkeeten verschillen van grootte; 't zijn er van
twee tot zes of acht stoepen.
— Weil. heeft Kit, v., eene groote kruik, en
Kil. Kitte . Zie KEETE.
BIERKETEL, m.

Hetzelfde als Brouwketel, fr.

elza2udiè; e cc b^ccsser.

BIERLERZE (uitspr. —1 zze, —lêze, zie Rs), V.
Bierbuik, bierdrinker. — Zie LERZE.
BIERPOMP (E, v. Metalen pompje dienende in
herbergen, om, bij middel van eenen boden derm,
die in den kelder daalt en in de bierton dompelt,
bier te pompen bij den toog.
BIERSWOLLERIJ, v. Swanseling of verkwisting
van bier bij drinkebroers, -- Zie SWOLLEN.
BIERVOERDER, in. Brouwersknecht die de ton-

nen met den bierwagen vervoert. De biervoerders
dragen met den bierboom de tonnen in den
BIES, m. Zie BIDS.
BIES, v. Zie BIEZE.
-

Biestmelk.
BIENSTEN, biemstte (wvl . ook bienstege, zie IM-

— BIENSTEMELK, v.

PERFECT),

-- Ten biere gaan, zijne gewoonlijke pinte gaan
drinken naar een bierhuis of herberg. Waar gaat
hij ten biere ? fr. quel cabaret fréquuente-t-il r Hij
gaat ten biere naar de Drie Zwaantjes.

kelder.

vêler, amouille; colostre, béton.
-- BIENSTEBOTER, —BEUTER,

.3IEE

BIES, imperfect van Bassen. Zie BASSEN.
* BIES -BOUT, ni. Zie BIJSPRUW.
BIETJESTEKKER, m. Een vogeltje anders ook
Kapellevogel en Lindepiepe geheeten.
— Bietjestekker is hetzelfde niet als Biewolf of
Bijenëter dat in de Woordenboeken verfranscht
wordt door guépier°, mérops.
BIEVLAKE, v.

Zie BIEHURDE. -

BIEZ
BIEZE of BIES, v. Biezem, fr. jont.
— Bij kleermakers, enz. Eene trens, lint, of
koordetje op wijze van eenen bieshalm langs den
zoom of op den naad van een kleed genaaid, fr.
passe-poel, nervure. Biezen op eene soldatenbroek.
Eene bies of een biezeken aan de passe van eene
vrouwenmuts.
— Bij schoemakers. Een lederen strookje of
riempje, smaller dan een rand, en gebezigd om te
spannen.
— Bij huidevetters. Eene bleeke of witte streep
binnen in het leder, fr. corne. De biezen in het
leder zijn een teeken dat het leder niet genoeg
getaand is. Goed leder heeft geene biezen. Ads
men het leder doorsnijdt, ziet men de bies op de
doorsnee.
— Bij smids, enz. Dikke boord of zoom langs
den oesel of rug van eene zeisen of van eerie
pikke, om sterkte aan het blad te geven.
— Bij schrijnwerkers. Een rond lijstje met of
zonder kantjes, fr. baguette. Eene bies met een
kantje van onder, heet asterval; eene bieze met
een kantje van boven, heet. een averechtsche
asterval.
BIEZEN, m. Hetzelfde als bieze, fr. jont. Die
gracht staat vol biezems. Biezems trekken. Eenen
benst van biezems vlechten.
— Bieze, bij Kil. ook Biendse, komt van Binden,
even als 't 1. juncos van jungo, en 't gr. 6xotvo;
van Biezem is dan zooveel als Bindsem.
Vgl. Bliksem van Blikken, Bloesem van Bloeien,

Deesem (deegsem) van Dijgen, Reesem (reegsem)
van Rijgen, Ziksem (zeisen) van 't 1. secare.
BIEZENHUL, m., vkiw. b iezenhulleke (n. Een
struik of groep biezen, fr. un buisson de j ones.
Er groeide hier en daar een biezenhul.

— Kijken lijk de duivel door een biezenhulleke,
bits en toornig kijken. Wat schilt er dan P ge
kijkt lijk de duivel door een biezenhulleke. —
Zie mm.
BIEZESTEKER, m. Bij schoemakers. Een mesje
om de biezen te snijden. - Zie BIEZE.
BIGGEL, BUGGEL, BUGGER, m. Wakker levendig
kind. Een biggel van een kind, van eenen jongen.
o Gij kleerre buggel. Die buggel verveelt mij.
BIJ (wvl. Bi), nz., vklw. bijtje. Hetgeen men inzet
in een spel, fr. mise. In het kaartspel is de bij een
penning; in het marbelspel is de bij een marbel,
enz. Elk moet zijnen bij steken. Hij heeft zijnen
bij niet gesteken. Zijnen bij hebben (zoo veel
winnen als men ingezet had). Ik heb alsan mijnen
bij.

— Zijnen bij uit cle ronde trekken, zijnen bij nit
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BIJ
den pot nemen, wedernemen hetgeen men ingezet
had en uitscheiden van spelen. Fig. zich onttrekken aan eene zaak die slecht of gevaarlijk
wordt, fr. tirer sons épin:rlle du jeu.
BIJ (wvl. BI), voorz. en bijw., compar. bijder,
superl. bijrist en bijst, fr. pies cle, aupres.
— BIJ tijden, beteekent niet aleer Bij poozen,
bij wijlen, nu en dan, fr. (le tenips en teoups; maar
ook Bij tijds, aan tijds, ten bekwamen tijde, fr. a,
temps. Hij kwam nog bij tijden om met den postwagen te vertrekken.

— Bij twee jaar, bij zes maanden, bij drie dagen,
enz. Nog twee jaar, fr. em dezu.r ars, Na zes maan
fr. encore sic moss, Met drie dagen, fr. après-den,
trois jours. Bij twee uren zal hij gedaan hebben.
Bij vier weken zal de oegst rijpe zijn.
— Bij lateien dag, bij later tijd, in vervolg van
tijd, fr. clans la suite, plus lard. Nu wordt zijne
handelwijs beknibbeld, maar bij later tijd zal -men
er de wijsheid van waardeeren.
— Bij lange niet, 't schilt veel, 't is verre van
daar, in geener wijs, fr. it s'en faut. Ik zal dat
bij lange niet doen. Is hij zoo rijk als zijn broeder?
bij lange niet.

— Bij de wijl (wvl. bi de wile), binnen de wijl,
binnendien, intusschentijd, fr. dans l'intervalle,
entretevips. Heet gij den oven, ik zal bij de wijle
het brood kneden. Kleed u aan, ik zal bij de wijle
het peerd inspannen. (Bij heeft nog dezen zin
van binnen in bij dat hieronder, en in bijdier, zie
aid.)
— Bij wordt in eenige plaatsen (b. v. te Beernem, bij Brugge) gebezigd voor met. Hij wandelde
bij zijnen stok in de hand. Hij stond bij zijnen
hoed op het hoofd. De man bij zijnen zwarten
baard. Ik ga bij vader naar de stad. De kat 'eet
de muizen op bij kop en haar. (Er bestond een
" oud voorz. bet, bit, dat in beteekenis niet veel
van niet verschilde, " zegt Dr. De Vries, Mnl.
TVdb. ad v. ALBEDALLE.)
— De Oost-Vl. gebruiken bij somwijlen als
bijw. in den zin van bijna, bijkans, b. v. Hij is bij
zoo lang als zijn broeder.
-- Bij dat, voegw. 1° Volgens dat, voor zoo
veel dat, fr. d'après que, pour autant que. Bij dat
ik versta, dat moet de zin van den brief zijn.
Bij dat ik zag, die mensch moest veel lijden. Bij
dat wij vernomen hebben, zou hij schielijk gestorven zijn. Bij dat hij er van oordeelen kon,
vond hij den boek schoon.

— Men gebruikt in dezen zin ook enkelijk Bij,
b. v. Bij ik versta.
2° Binnen dat, bijdien, terwijl, fr pendant que.

BIJA
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Bij dat 't schaapje bleet, verliest het zijn bete. Bij
dat de winkelier omgekeerd was, stool de dief een
gouden ring.
By dat d'eene aen d'andere spreken,
Roef! den geld-pot word geschuymd.
(Vaelande.)

— Bij of omtrent, fr. plus ou moms pres. Als
men van den duivel spreekt, hij is er bij of omtrent, fr. quand on parle du Loup, on en voet la
queue. " Van al te moorderve, roovene ende brandene, daer sy eenichsins by -ofte omtrent gheraken
consten. " (N. Despars.) " Het springt al in
stucken wat dat 'er by oft ontrent is. " (F. Vanden Werve.)
— Waneer bij zonder klemtoon samengesteld
is met een woord, verloopt het dikwijls in be:
Bijdien
— bedien.
Bijkans
— bekans.
Bijkeerings — bekeerings.
Bijna
— bena.
Bijzinnig — bezinnig.
Bijzonder — bezonder.
BIJANDI (wvl. BIANDI), voegw., klemt. op di.
Hetzelfde als Bijaldien. Bijandi gij dat zegt.
-- Zie BEDI onder BIJDIEN.
BIJBANK (wvl. BIBANK, zie IJ), m. Bij mulders.
Breede plank binnen in den molen, waar men
de zakken graan of meel op zet die door den
leias opgeheschen of neergelaten worden.
BIJBELEN (wvl.

BIBELEN,

zie is), bibeide, heb

gebijbeld, o. W. 'S avonds voor geheel het huis-

gezin luidop eene lezing doen in de historie des
Bijbels of in een anderen boek. Terwijl vader
bijbelt, luisteren de kinderen. De winteravonden
doorbrengen met te bijbelen en te vertellen.
" Men bibelt in ons oud Vlaanderen, in het vastenboekske binst den veertigdaagsche vasten. "
(R. d. H.)
— Afi. Bijbeling.
BIJBINDE (wvl. BIBIINDE, zie

IJ),

v., klemt. op

bij. Bij vlasreeders. Van de bijbende weten, wordt
gezeid van vlasch dat, uit het water getrokken
zijnde, niet genoeg geroot is in de plaatsen waar
de banden lagen, omdat die banden te hard
toegehaald waren. Dat vlas weet van de bijbinde.
Vlas, dat van de bijbinde weet, is taai om zwingelen. In dezen zin zegt men ook dat Het vlas
verketeld is. - Zie WETEN VAN.
BIJBOLLEN (wvl. BIBOLLEN, zie IJ), bolde bij
(wvl. ook boldecje bi, zie IMPERFECT), heb bvjgebold
(fvl. biëbold, zie GE), o. w. In 't bollespel. Naar
de staak bollen om er bij te liggen. Hij kent liet

BIJB
best van allen om bij te bollen. De eenen bollen
bij, anderen blokken, anderen schieten.
— Fig. Kunnen blokken en bijbollen, kunnen
doen wat men wil, de keur hebben van den een
of den anderen middel of maatregel te gebruiken.
Ge moet met die zaak niet verlegen zijn, ge kunt
blokken en bijbollen.
BIJBRENGSEL, BIJBRINGSEL (wvl. BIBRIINGSEL,
zie IJ en IND), o. Bijbrenging, bijgebracht woord,
fr. allégation. Dat bijbrengsel komt hier niet te
pas, fr. voilà un sot èc propos.
BIJCHTEN (wvl. BIICHTEN), bijchhtte (wvl. ook
biichtege, zie IMPERFECT), gebijcht (fvl. èbiicht, zie
b. en o. w. Hetzelfde als Biechten.
— Kil. heeft Bichten en Biechten.

GE),

BIJDEBAUW (wvl. BIDEBOW, zie IJ en AU), m.
Bijtebauw, ook Bijbauw, Biebauw en Pikkebauw,
holl. Bullebak, boeman geheeten, bij de Walen
bête-bou, eng. (cheshire) buggy-bo, (liverpool)
baw-key. Soort van nachtspook waar men de
kinders mee verschrikt.
BIDDER, BIJER (wvl. BIDER), comparatief van
Bij, Nader, fr. plus pres. Hij woont bijder de stad
dan ik. Bijder komen. Bijer schuiven. Hoe bijder
de kerk, hoe meerder geus (spreekw.).
BIJDIEN, BIDDIES, BIJDIE (wvl. BEDIEN, BEDIES,
en BEDi, even als 2ndi, nadi, voor indien,
nadien; wegens bij = be, zie BIJ), voegw. en bij
met de stemrust op de tweede greep.
BEDIE

w.

— 1 0 Hetzelfde als Doordien, omdat, om dies
wil, fr. parce que, vu que. Hij vroeg mij den brief
te schrijven, bedien hij daartoe zelf onbekwaam
was. Hij wilde 't niet doen bijdies het verboden
was. Ik kom alhier, bedi het aldaar te gevaarlijk
is. " Doe quamen de vianden voor de Cruuspoorte
van der stede van Brugghe, ende namen daer
veel Coyen ende Schapen; dat quam belly zy deden
of van varre haer hoeden van haren oofde, ende
staken haerlieden handen up, ende quamen alzo
als vrienden varre binder schote. " (Kronyk V.
Brugge.)
— Bijdien dat, bedi dat, doordien dat, omdat.
Hij ziet het niet, bedi dat hij blind is.
Bedi dat Lucifer, die scone,
Was gheworpen uien trove.
(Maerlant.)

— Bijdies van, bedies van, om dieswille van,
ter oorzaak van, causa. Men zag boomen noch
huizen staan, bedies van den dikken smoor. De
oegst is mislukt bijdies van den langdurigen
regen.
-- Oul. als bijes. Daarom, om die reden.
9
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Bedi mesdoet hi ende lieghet
Die seit, dat hi iet maken tonde,
Die quade gheest, sonder zonde.
(Maerlant.)

Dattie mensche welen moet
Allene, dat nes niet goet:
Maken wi hem oec bedi
Helpe die hem ghelijc si.

(Id.)

-- 20 Hetzelfde als Binnendien, bindiep, binstdien (zie BIJ), d. i. intusschentijd, middelerwijl,
fr. entretemps. Lees gij de gazette, 'k zal bedien
eenen brief schrijven.
De wynen vloeyen 'er als uyt gestorte beken;
Het is van eerst tot lest een staegen overvloed.
Bydies den aermen mensch syn graegen honger boet
Met brood en water....
(Vaelande.)
En bydies had zich beraen
(Id.)
(en was van gedacht veranderd).
Sy bydies spoeyt rasse rangen
Voor de deur....

(Id.)

" Die de overstapsels bydies, terwylen, onder

-tuschen,dar oewyln,tusch
ten selven tyde, ens., altemael als in de Lethe-dien,
versmoord heeft, om altoos, als met een welbehagen, intusschen te stellen. " (Vaelande.) " Nooyt
sal ik gelooven dat intusschen eenigen voorstap
verdient boven bydies of ondertusschen. " ( Id.)
-- Ook voegw. met of zonder dat. Terwijl, fr.
pendant que. Het kind viel in den heerd, bedien
de moeder eenen stond weg was. Doe dat voor
mij, bedie dat ge hier moet wachten.
- 3 Ook gebruikt voor Bijaldien, indien, fr.
Si, en cas que. Is 't bijdien gij dat gedaan hebt,
ge zult het duur betalen. Bijdien gij dat nog eens
durft zeggen.
BIJDST en BIJST (wvl. BIIDST, BITST, zie ir),
superlatief van Bij, naast. Zij waren allen niet
ver, maar hij was de bijdste. Hij is bijdst van
allen gekomen. Loop om den geneesheer die de
bijste woont.
— Om ter bijdst, om ter naast, fr an plus pi-es.
Om ter bijdst naar eene schreve schieten. Om ter
bijst raden hoe oud iemand is.
BIJEENRUIFELEN (wvl. BIEENRUFELEN, zie IJ
en Ui), ruifelde bijeen-, bijeengeruifeld, b. w. Met
den ruifel in een hoop vergaren. Het opengespreid
graan bijeenruifelen. — Zie RUIFELEN.
0

-

BIJEENSCHARTEN (wVl. BIEEN --), scharite bijeen,

bijeen geschart, b. w. Thoope schrapen. Hij schartte
de dorre blaren bijeen. Hij schartte al zijn geld
bijeen om die schuld te betalen.
BIJFEERT (wvl. BIFEERT), iu of v. Zie BIJVEERD.
k
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BIJFEÉRTING, V. Zie BIJVEERD.

-- Somtijds hoort men Bijfetingen, zonder de
r, zware e.
BIJGAAN (wvl. BI—), het ging bij, het heeft bijgegaan, onpers. met of of dat. Weinig schillen, op
het punt zijn van, fr. di e'rer de peu. 't Ging bij

of zij vochten (zij vochten niet, maar zij waren
op het punt). 't Ging bij dat hij versmoorde (hij
versmoorde niet, maar 't heeft weinig geschollen).
't Ging bij of hij trof den vogel niet (hij trof den
Vogel, maar met moeite en bijkans niet). 't Ging
bij dat hij niet betaalde (hij betaalde, maar hij
was op het punt van niet te betalen). Het zal
bijgaan of hij zal niet genezen, dat hij niet genezen zal.
— Ook zonder complement. Sterft hij niet, het
zal bijgaan. Hij zal nog zijne zinnen verliezen:
het zal bijgaan.
— Juist in denzeifden zin gebruikt men ook
Bijkomen.
BIJHALER (wvl. BIHAALDER Of BIHAELDER, zie
m. Schraper, iemand die schravelachtig
is en rap achter 't oordje, die geld vergaart.
Het is een bijhaalder.
AE en IJ),

BIJBOORSEL (wvl. BIIí—, zie IJ), o. Bijhoorige
zaak, fr. accessoire. Met al de bijhoorsels.
BIJHOUDEND (wvl. BI —), adj. Spaarzaam (in
eenen goeden zin). Taai en traag aan 't geven,
eenigszins gierig (in eenen slechten zin). Een
bijhoudend mensch. Bijhoudende zijn.

— Die 't geen hij weet zelden kenbaar maakt,

die een geheim wel bewaart. Ge zijt al te bijhoudend.
BIJKAN (wvl. BIKAN en BEKAN, zie IJ en BIJ), bijti.
Bijkans, bijna. Bijkan tien frank. Hij viel bijkan
dood. " Te midden sombere en bijkan ondoordringbare eikenbosschen. " (A. Duclos.)
-- Ook Bijkansten en Bijkanst.
— Wordt schertsende gebruikt als antwoord
in den zin van Geenszins, het is ver van daar. Is
het waar dat gij die hofstede gaat koopen P Bij
Ik peis dat gij ook van dat gedacht zijt.-kans.
Ja, bijkansten.
BIJKOMEN, het kwam bij, liet heeft bijgekomen-,
(wvl. BIKOMMEN, kamco bi, bigekomm2mme -n, zie KOMEN),
onpers. met of of dat. Weinig schillen, fr. difféére -i
de peu. Het kwam bij of hij viel in 't water. — Zie
BIJGAAN.

BIJL (wvl. BILE, zie IJ), V. (niet o.) Happe, fr.
cogntée.

BIJLEEFTE (wvl. BILE'FTE, zie IJ en KLANKVERK.),
v. Hetzelfde als Bijleve.

BIJL
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BIJLEGGER (wvl. BILEGGER, zie IJ), m. Bij toppende kinderen; zie xoERE.

BIJNAAS, BIJNAAST, BIJNAASTEN, BIJNAAR,
BIJNAARS, BIJNAARST, BIJNAARSTEN (wvl. BI—

BIJLEVE, V. (de tweede sylbe heeft eenera halven
klemtoon). Levenslang vruchtgenot van eenig
goed, fr. revenu viager, usufruit. De weduwe heeft
al hare eigendommen afgestaan aan hare kinderen,
maar zij behoudt de bijleve van den helft. Hij
heeft alles verkocht, maar hij houdt er de bijleve
van. Al het goed is verkocht, maar hij heeft er
de bijleve van. De bijleve hebben van het goed.
Zij hebben een huwelijkskontrakt gemaakt waarbij de langstlevende de bijleve behoudt van het
goed van die eerst sterft. De bijleve bespreken.

met den klemtoon, of BE— zonder klemtoon, ,zie
IJ en BIJ), bijes. Hetzelfde als Bijna (wvl. biha en
bena), bijkans. Ik heb bijhaas gedaan. Honderd
frank benaarsten. " Lueghenconfyters wiens
prasynghen schynen bym-zaest waer te zyne. "
(Ed. De Bene.)
End' heeft bynaest op den schouders gheclommen.
(Id.)

-- Kil. Bij—levinghe, ususfruuetus; et dos, doialis fructus, vulgo vitalia. " Zy zoude die stede
van Cortrycke behouden metter casselrie voor
haer duwarie ende bylevinghe. " (N. Despars
passim.) " Als man ende wijf, t'samen in huwelicke hebbende gheweest, overlijden, weder sy
kinderen achterlaten ofte niet, soo heeft de langlzstlevende in bylevinghe, de helft van het inkommen
vande leenen, erfve, renten, los -baer oft onlQsbaer,
huysen, ende alle andere sijde-houdende goedinghen, ghekommen van den overleden, sijn leven
lang gheduerende, alsoowel vande gone by den
overleden ten huwelijcke ghebrocht, als die gheduerende t'selve huwelick, hem verstorven, ofte
by vervallen ofte verbeurten ende anderssins toeghekommen zijn. " (Deelboeck vanden Lande
vanden Vryen.) " Als twee by-levinghen ghegaen
hebben u yt een goedt, ende d'eerste b y-levinghe
komt te versterven, soo en sal daer door de laesie
b y-1 evinghe niet vermeerdert worden, maer cederen tot profijte vanden proprietaris. " (Id.) " Man
noch wijf en behouden gheen blaf noch bylevinghe
op de goedinghen die de haeldinghers vanden
overleden man ofte wijf, d'een jeghens d'ander,
ten sterf-huyse inbrenghen. " (Id.) " Als de
gone, die by-levinghe houdt aen eenighe landt,
leeft tot Sint Ians-dagh mid-somer totten sonnenopgangh, sal de helft vande b y-levinyhe verschenen veesen; ende leeft by tot Sint Gillisdagh daer naer, oock totten Sonnen-opgangh, soo
sal de gheheele by-levinghe vervallen zijn, omme
by de haeldinghers danof te profiteren, sender
anderssins te ghenieten na rate van tijde; maer
in renten ende huys-huere, sal rate van tijde
gherekent worden. " (Id.) " Sonder dat vader
ofte moeder daeraen ,eenigh recht van bylevinghe

Zeeft. " (Id.)
BIJLEVEN, o. Hetzelfde als Bijleve, bijlevinge,
fr. usufruit. Het bijleven hebben van 't goed. Het
bijleven behouden.

Dus roepe ie als t'enden rade bynaes.
(A. Biins.)

-- Vgl. Altoost, altoosten; Bijkanst, bijkansten,
enz.
BIJLAST (wvl. BIINST, zie is), m. Eerste melk
van eene vernieuwde koe, anders ook Bieste en
Bienste genaamd, fr. ainouille. - Zie BIENST.
BIDS, m., BIJZE, v. (wvl. BITS, m., BIZE, v., zie IJ),
en hier of daar ook BIES, m., BIEZE, v. Hetzelfde,
meen ik, als Bijspauw, brems, zie BIJSPATIW; of
beter misschien De daad van't bijzen : zie BIJZEN.
-- Den bijs steken, de bijze steken, en hier of
daar ook den bies steken, de bieze steken, en zelfs
de bie steken, ook nog den biijzer steken of krijgen,
't schavuit steken, en den bout steken, driftig Sian
't loopen gaan gelijk eene koe die de bremzen
(fr. icons) hoort ronken, snel vluchten, aan 't bij
gaan. De koe stak den bijs in de weide. De-zen
haas sprong uit en stak de bijze.. De dief heeft
aanstonds den bijs gesteken. -- Vgl. De moord
steken (d. i. de moord krijgen, moord in den zin
van dood, fr. la mort), en de walg steken (d. i. de
walg krijgen).
—. Men geeft ook den naam van Bijs of Bies,
III. aan het kork dat men van verre tracht om te
werpen, in zekere spelen; zie BIJZEKOUWEN en
PAPBOEREN.

-- Naar de Scheldewaart draagt de Schongel,
fr. escarpolette, ook den naam van Bijs, m. en
Bijze, v.; zie BIJZEN, bees, gebezen.
BIJS, BIJZE (wvl. BIZE, zie Lr), v. Bui, voorbij
regenvlaag, fr. ondee, lavasse, giboulee.-gande
Eene bijs met of zonder wind. 't En regent niet
gedurig, maar 't komt nu en dan een bijze. Wacht
een weinig tot dat die bijze voorbij is. De Maart
bijzen.
-sche
-- Fig. gez., even als Bui en Vlaag, voor Eene
kwade voorbijgaande gemoedsbeweging, fr. accès
de iinnauvaise humeur, de colère. In eene bijze zijn.
- BIJSACIITIG (wvl. BIISACHTIG), adj. Buiachtig.
Bij sachtig weder.
BIJSDE (wvl. BIISDE), adj. Die zulke bobbels of
knobbels heeft waarin bij swormen zitten. Die
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koe is bijsde op den rug. Bijsde koeien zijn
gezonde koeien.
— Dit w. is samengesteld uit bvjs en den uit
de (zie --DE); waaruit ik besluit dat bifis een-gan
zelfsi. nw. is, beteekenende hetzelfde als bijsworm, fr. larve de l'hypocderme du bauf. Of echter
dit W. bifis bij 't volk gebruikt wordt, kan ik niet
verzekeren; maar bijsworm is overal gekend.
BIJSKAUW, BIJSKOUW (wvl. BTISKOW, zie IJ en
AU), m. Zie BIJZEKAUW.
BIJSOORM (wvl. BIISOORME, zie ia), m. Zie BIJSWORM.

BIJSPAUW (wvl. BIISPOW, zie IJ en AU), m. Soort

van groote vlieg met snelle en luidruchtige
vlucht, in de wetenschap tabanus, fr. laon. De
bijspauwen vliegen met zulk een gedruisch dat
er de koeien van op de vlucht gaan. In Noord-Vl.
is de bijspauw gemeener dan in Zuid-Vl.
— Kil. Bies—bout, scarabeus alts strepitans ac
cum maximo impetu ac stridore volans. — Vgl

Korenbout bij Kramers vertaald door fr. charancon, en Bombout bij Kil. Puijst-bijter, mordella.
Ten Kate (2e Proeve, bl. 595) heeft Bouten in
den zin van Garnalen, 1. gammari, fr. crevettes.
--- Zie PATW.
BIJST, zie BIJDST.
BIJSTANIGE, BIJSTANEGE (wvl. BI-),v. Bij staanster, hulpvrouw, vrouw die ergens gaat helpen als
er veel werk of buitengewone bezigheden zijn.
--- Te Brugge gebruikt in den zin van Binnendiensterege. Zie ald.
BIJSTEKEN (wvl. BI--, zie ia), stak bij, bijge-

steken, b. en o. W. Bij spelers. Geld inzetten, fr.
faire la mise, metire de l'argent au jeu. Bij steken
in den pot. Elk steke eene kluite bij. Er is nog
iemand die moet bijsteken. — In dezen zin zegt
men ook enkel Steken.
— Zich bijsteken, zich weren, zijn best doen, al
zijne krachten inspannen om iets gedaan te
krijgen, zich bezigen. Ik heb mij daar moeten
bijsteken, of ik kreeg vandage mijn werk niet
voltooid. Allo, steek u bij (d. i. weer u) !
BIJSTIER (wvl. BI—STIER Of BIIS SIER, zie IJ),
adj., klemt. op bij. Van geld en goed beroofd,
arm, behoeftig. Hij is bijstier. Hij heeft zoo veel
tegenspoed gehad, dat hij bijstier geworden is.
Zich bijstier drinken (alles verteren in den drank
en arm worden). Een bijstiere boer (omtrent
arm). Gij en zult daarom nóch te rijker noch te
bijstierder zijn. " Als wy dat (land) niet cultiveren
en moghen noch oock ooirbooren, wy werde aerme
ende bystier. " (Z. v. Male.) " Die groote ver
alle die steden die nu gheel-achterdvn

132

BIDS
aerme ende bystier gheworden waren. " (N. Despars.) " Zommighe hieten ketelgheesten wiens
professie was in groote maeltyden, daer mede
dat zy elek ander bystier maecten. " (J. Vande
Velde.) " Want anderssins de voorseyde vulres
tachter zouden moeten ghaen, ende hendelike
bystier worden. " (Cueren van den vullers van
Brugge.)
Maer Bees bouve brynghet al ter ruwyne;
Ick werde bystier.
(Ed. De Dene.)

— Twee lichten en een vier maakt een rijk man
(of eenen boer) bijstier, gebrek aan spaarzaamheid
verarmt.
-- Iemand bijstier maken in het spel, hem al
zijn geld afspelen, hem rut spelen, bles maken.
Ik heb met hem gekaart tot dat hij bijstier was.
— Het zal rijk of bijstier zijn, zegt men even
als 't zal maal of mantel zijn, waneer men iets
onderneemt waar onze fortuin of onze ondergang
uit volgen moet.
BIJSTIERVELD, o. Zoo heet in 't Poperingsche
hier en daar een stuk land dat mager en weinig
vruchtbaar is. Hij bouwt een huis op zijn bijstierveld.
BIJSWORM (wvl. BIISWORM, BIISWURM, en BIISOORME, zie IJ en ooJM), m. De larve van eene
bremssoort (fr. espece d'cestre) die in de wetenschap
hypoderma bovis heet. De plaats van den huid,
waarin een bijsworm zit, is opgerezen als een
bobbel, en 't is met die bobbels te beduwen dat
men de bijswormen er uit drijft.
-- Hoe heet bij 't volk de vlieg waar de bij sworm van voortkomt P Ik gis Bij spauur. Wel is
waar, deze naam wordt gem. gegeven aan den
rookenden tabanus, fr. taon, wiens larve in de
aarde leeft en niet in den huid van runddieren;
maar men bemerke 1° dat de eerste helft van
bijspauw en bijsworm hetzelfde woord is; en 2°
dat fr. testre en taon in de Wdb. onverschillig vertaald worden door Brems, als of beide maar één
waren.
BIJT, m. Pijtelo, kuit, kippe, jong kalf. Benen
nuchteren bijt verkoopen.
BIJT (wvl. BITE), V. Groote opening gemaakt
in het ijs van den eenen oever tot den anderen.
Eene bijt in de vaart maken om er met eenen
boot over te varen.
— Waneer men aleenlijk Een gat in 't ijs
gehouwen beduiden wilt, zegt men eene Loeme
(zie ald.); nogtans in Noord-VI., even als in
Holland, wordt Bijt ook voor Loeme gebezigd.
— In éenige streken is Bijt mane., in andere
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onz. Eenen bijt kappen. Hij is in dit bijt ver
-smord.
BIJTER (wvl. BITER, zie IJ), m., vklw. biflertje.
Bijttand, snijtand, fr. dent incisive. Het kindje
krijgt zijne bijtertjes.
BIJTERSHOOFD (wvl. BITERSH–, zie IJ), = o. Een
gebeitelde steenen kop met een grijnzend aangezicht, waarop b. v. de balken rusten in oude
gebouwen, enz. fr. 3.nascaron.
BIJTHAAI (wvl. BIITHAEIE, zie IJ en AE), v. Een
zeevisch van weinig of geen weerde, fr. squale
bleu, 1. carcharias glaucus. (Van Beneden, Ann.
Part. 1865-1866, docum. bl. 602.)
:

BIJTNETEL (wvl. BIITNETEL, BIITNETTEL, BIIT-

m. In sommige streken hetzelfde
als Brandnetel, 1. urtica, tegenover den dooven
netel, 1. lamium.
BIJTTAND, m. Snijtand, fr. dent incisive.
BIJVEERD en BIJVEERT (wvl. Biv--), m. of v.,
zware ee, klemt. op bij. Bijzaak, toevoegsel, hetgeen
het hoofdzakelijke vergezelt en aankleeft zonder
nogtans er noodwendig deel van te maken, fr.
accessoire. Gem. in 't mv., bijveerden en bijveeríen,
gebezigd. Een wagen met al zijne bijveerden, fr.
un chariot avec toes ses accessoires. Eene keern met
al hare bijveerten. De brouwerij werd verkocht
met al hare bijveerden. Het vraagt veel onkost
eene nieuwe kerk te stichten, zonder nog te spreken van de autaren, den orgel en menigvuldige
andere bijveerten. Er zijn veel bijveerden aan die
zaak. De bijveerten niet rekenen. Van de bijveerden geen gewag maken.
— Ook De bijkomende dingen die men gemeenelijk bespreekt in 't maken van een verdrag of
kontrakt, zoo als het drinkgeld voor den knecht
die de verkochte waren ter bestemde plaats
levert, den wijnpot dien men geeft in 't maken
van eenen pacht, enz. In dezen zin zegt men:
Bijveerden bespreken, geven, krijgen. De bij
-vertn
waren kleen.
— Men zegt ook Bijfeerten en Bijfeertingen.
— Dit woord, dat zeer gemeen is bij de OostVlamingen zoo wel als bij ons, komt van bij en
veerd, vaard of vaart, van varen : hetgeen bij
iets anders vaart of gevoegd wordt. Vgl. 't fr.
accessoire van 't 1. ad-cello.
NITTEL, zie Ia),

BIJZEKAUW, BIJSKOUW (wil. BIZEKOW, BIISKOW),

m. Een kork , met centen op, dat men tracht
omver te smijten. Bijzekauw smijten, fr. jouer an

bouchon.
BIJZEKAUWEN (wvl. BIZEKOWEN, zie IJ elf. AU),

bijzekauwde, heb gebzjzel auwd, o. w. Een spel
waarbij enen, met een stuk geld of metalen schijf,

tracht een kork en de centen die er op liggen, om
te werpen; anders gezeid Bijzekauw smijten, den
bijs smijten, metteren, kork schieten, kalle
schieten, fr. jouer an bouchon.
BIJZEN (wvl. BIZEN, zie ij), bijsde, heeft gebijsd,
onpers. Wordt gezeid van buiig weder, als er nu
en dan eene regenvlaag komt met wind. Het
heeft gisteren geheel den dag gebijsd.
BIJZEN (wvl. BIZEN), bijsde en bees (wvl.
seherpl. ee, zie DUIGEN), gebijsd en gebezen, o. w.
dat Kil. vertaalt door cestuare, cestu exagi tare;

insano more diseurrere; morsicatim ledere, lascivire. Wij gebruiken dit woord geheel veel, als
volgt :

— De koeien bijzen, waneer zij in de weiden
driftig loopen met den steert in de lucht. Het
bijzen van de koeien is somtijds, niet altijd, een
teeken dat zij tochtig zijn. De koeien gaan aan
't bijzen als zij de bijspauwen hooren ronken
(fr. beser). Als de eene koe bijst, de andere steekt
den steert op, is een spreekwoord om te beduiden
b. v. dat ce geest van muiterij gemakkelijk van
de eenen naar de anderen overgaat.
— Gevleugelde insekten bijzen, waneer zij hitsig
vliegen. De gestoorde bie'n kwamen uit den korf
gebezen.. De zwarte mestkever (fr. géotrupe)
komt 's avonds al ronkende langs de ooren
gebezen.
— Kruipdiertjes bijzen, als zij trachten snel
voort te ijlen langs den grond of langs de muren.
Zie dat beestje bijzen langs den vloer. Daar
kwam eene slek in huis gebezen. De slekken

bijzen, als zij vlijtig kruipen langs den grond,
met hare voelhoorentjes opgesteken. Het bijzen
van de slekken is teeken van slecht weder.
Paschendijsendag als de slekken bijzen, zegt men
om te beteekenen nooit, of ten minste eenen
grooten twijfel uit te drukken wegens iets dat
gebeuren zou.
— Een mensch bijst, die driftig loopt of aansnelt. Hij kwam uit zijn huis gebezen achter de
kwá jongens die op zijne deur buischten. Van
jongheden die wereldsch zijn en veel naar herbergen en kermissen drillen, zegt men dat zij
bijzen. Jongheden die veel loopen en bijzen,
krijgen dikwijls een slechten naam.
En die selver den rechten wegh louden wijsen,
Som na nieu weghen oock loopen ende bijsen.
(A. Biins.)
'Twelck 'tsimpel volck wt den wege bijsen doet.
(Id.)
Alle macht is van Godt weerdich om prij sen,
Maer die daer na steken, loopen en bijsen,
(Id.)
Sal God confundeeren.
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Waer dat ic loope oft waer ie bijse.
(Id.)
Hy sal al ianckende noch na u bijsen.
(Id.)
Dies mocht by ranch t' huuswaert bijsen.
(Ed. De Dene.)

st, waneer het oprijst of stormt.
— Het haar bijet,
Al mijn haar bees van gramschap. Zijn haar bijst
op zijn hoofd van woede. Hij voelde zijn haar
bijzen van schrik. Het haar van den hond bijst
als hij vertoornd is. De pluimen van zekere
vogels bijzen als zij in gramschap zijn.
— De steent van eerie koe of van eerre kat bijst,
waneer hij oprijst.

-- Een vocht bijst als het met geweld ergens
uit opborrelt of springt. Zie eens dat fonteintje
bijzen. Hij hield zijn hand tegen de lul van de
pomp gesloten, maar het water bees tusschen
zijne vingers. De champagnewijn bijst uit de
flesch. Eene bierton bijst als men de spon doorboort of het zwikje lost. Men doet eene ton al
boven bijzen, om er lucht in te laten en ze dus
al onder af te tappen.
-- Bij de Oost-Vl. wordt Bijzen gebruikt in
den zin van Schongelen, Louteren, fr. se balancer
sur l'escaryppolette.
BIJZER (wvl. BIZER), m. Hetzelfde als Bij s, in

den bijzen krijgen of den bijzer steken, d. i. bijzen,
loopen, wegvluchten. De koeien kregen den
bijzer. Hij stak den bijzer, uit vrees van slagen
te krijgen. — Zie BIDS, m.
BIJZETTEN (wil. B]ZETTEN, zie ij), zette bij, bij

Bij kaartspelers, enz. Bijsteken, fr.-gezt,b.w
mettre som enj eu.
— Zich bijzetten, plaats nemen aan tafel, zich
ne-erzetten bij de andere dischgenooten. Zet u
bij en eet met ons.
BIJZEWACHTER, BIJSWACHTER, m. Zie PAPBOER.

RIJZIG (wil. BIZEG, zie IJ en -ia), adj. Bijsachtig, buiig. Bijzig weder.
BIJZINNIG (wil. BIZINNIG, en BEZINNEG, zie BIJ),
adj., met den klemtoon op ZIN. Zinneloos, krank zinnig, fr. aliéne. Bijzinnig worden. Bijzinnig
zijn. Een bijzinnig mensch. Men heeft mij gezeid
dat hij sedert eengen tijd bijzinnig geworden is.
— Afl. Bijzinnigheid (wvl. ook Bizinnigi, zie
HEID).

-- Kil. Bijsinnigh, bisinnigh, amens, Clemens.
BILD, o. Hetzelfde als Beeld, fr. image, statue.
— Verkleenw. Bildeke(n, printje.
— Kil. Bild, Beld, Beeld, imago.
BILDE, v., mv. b i lcleyl-. Half bul van eenen boom,

waarop de reilen van den ijzeren weg gevestigd
worden, eng. sleeper, hd. roll, holl. dwarsligger,
fr. bille. " Vyftig koopen sparreboomen dienstig
om te zagen, als ook voor bilden van den yzeren
weg, waterpompen, flieringen, kepers en ander
bouwgerief. " (***).
BILJOEN, o. Zie BELOEN.
BILK, m. Berk. Zie BILT.

BILK, BULK, m., vklw. b-ilkske (n. Beluik voor
beesten, bocht, omslotenweide, omheind perk.
fr. enclos, part entouré de palissades. Zwijnebilk.
Dicht bij het huis was er een bilksken voor het kalf.
— Het woord in deze eerste beteekenis hoort
men in 't Rousselaarsche (b. v. te Beveren).
— In Noord- Vlaanderen is het Eene weide met
grachten omringd, gelijk er daar ontelbaar te
vinden zijn, fr. part, j)ctturage, carreau. Kil. Bilek,
2paseuuuumn. Een vette bilk. Een magere bulk. De
ossen blijven 's zomers dag en nacht in de bilken.
" Een dood kind ghevonden, ghedolven in dheerde, in een beeilct. " (Kr. v. Br.) " Aldaer zy al
tbestiael uyt die bilckem ende garsinghen haelden. " (N. Despars.)
— Eenem bilk breken of scheuren, hem omploegen en in zaailand veranderen. " Gheene pachters
en vermoghen eenighe gars-landen ofte oude
bileken te breken ofte sayen. " (Cost. v. Berghen
S. Winocx.)
— Eenen bilk der'ingen, den dering, die er
onder ligt, uitgraven. Een bilk die gederingd
wordt, verliest van zijne weerde.
-- De Bilk verschilt van den Meersch hierin
dat de meerschen gemeenlijk valleien zijn, of
langs den zoom van eene rivier liggen; de billeen
integendeel liggen hoog met diepe grachten omringd, en vervangen de plaats der akkerlanden;
ten andere, het gras van de meerschen is maaigras waar men hooi van maakt, terwijl het mal
gras van de bilken afgeweid wordt van de-sche
ossen, en niet gemaaid.
-- Uit den bilk springen, uit het perk vluchten,
de discussie ontwijken of zijn gegeven woord niet
houden, bezonderlijk uit lafheid.

-- De wereld is gelijk een bilk (of, cgeljk een
meersch) : die er meest weidt, heeft meest, en die
de beste tanden heeft, krijgt eieest. Spreekw.
BILKENKASTELEIN, m. Iemand die, ten profijte van den eigenaar, eenen of meer ossebilken
gadeslaat, met er de uoodige grachten te delven
en te onderhouden, de molhoopen open te sprei-

den, te zorgen dat de ossen niet gestolen worden
noch uit den bilk wegloopen, enz.

-- Zie KASTELEIN.

135

BILK
BILKGRAS (wvl. BILKGERS, BULKGARS, uitspr.

-ges, -gas, zie Rs), o. Soort van gars dat de bilken
en de vette weiden begroeit, en zeer goed vee
poa pralensis L., fr. pat2Urzn.
-voedris,
BILLANDER, m. Een platbodemde vaartuig
meest gebruikt op de rivieren, bij Kramers Bij lander, Binnenlander en Damlooper genaamd,
fr. bélandre. " Dede het magistraet twee schepen
coopen, Billanders genaemt. " (Pauwel Heinderycx.)
— Dit Billander is voor Binlander. Zie AsslMxLATIE.

BILT, m. Hetzelfde als Berk, fr. bouleau, 1. be-

tula. Ook Mei genaamd; en in eenige streken
Bilk.
— Bilt collective genomen is o. Er groeit daar
veel bilt.
-- BILTEN, BILKEN, adj. Van berkenhout. Een
bilten bezem, fr. balai de bries de bouleai . Bilken
hout.
— BILTENBOOM, BILKENBOOM, m. Berkenboom,
fr. bouleau.
BILTSNIJDER, BILKSNIJDER (wvl. -SNIDER), m.
Die het fijne rijshout van de berkentakken in
de bosschen gaat afsnijden om bezems te maken.
Haar man is een biltsnijder.
BILTE, v. Zie BELTE.
BI1VIBALONG (wvl. BIIMBALONG, Zie IND), m. Zie
BINGBALONG.

BINBERLOOIZE (WVI. BIIM -, zie

IND), V.

Zie

BINGBARLOOIZE.
BIMBOMMEN (wvl. BIIMBOMMEN, zie IND), o. w.
Zie BINGBONGEN.
— Wegens m =ng, zie NG.
BIN, voorz. en bijes. Hetzelfde als Binnen. Bin
de stad. Hij bezag het huis van bin en van buiten. " Bin haren live. " (Maerlant.) " Nu bin nu
buiten spoor. " (Vondel.) " Bin haren tiden. "
(M. Stoke.) " Bin den bestande. " (N. Despars.)
" Bin onderhalf jaer. " (Vande Velde.) " Bin den
havende " d. i. in den avond. (Kr. v. Br.) " Ende
byn dyen tydt dat due dAllenson op de reyse
was. " (G. Weydts.) " Jan die blij was van bin te
zijn. " (K. Callebert.)
Eikes, naer den regten zin,
Schoon van buiten, goed van bin.
(G. Gez.)
— Vgl. Bacht.
BINDADER, BINDARE (wvl. BLIND —, zie IND), v.
Spanader, tongriem, fr. filet de la langue. Van de
bindader gesneên zijn, fr. avoir la langue bier
pendue. " Hoe men de bint adere genesen sal.
Alse die bint adere wast in den mensche onder

BIND
den tongen dewelcke es geheeten cortinge, die
soe wast meer in jonge kinderen die nieu geboren
syn; die acteren suldi met vlimmen ontwee sniden
dwers. " (Jehan Yperman.)
— Het volk zegt gem. Biinare, met weglating
der cl, even als baarnole, barroe, enz. voor baardnote, bandroede, enz.
BINDE (wvl. BIINDE, Zie IND), V. Zoo heet een
kruid dat in de Woordenboeken Winde spelt,
hetzij de convolvulus arvensis L. of de convolvulus
sepiuon L., fr. liseron.
-- Platte ijzeren reile op de velgen van een
wiel, anders Scheen genaamd. In plaats van
eenen hoepel, liggen er somtijds vier a vijf binden
tot beslag van een wagenwiel.
-- Vgl. 't fr. bande d'unze roue (ijzeren Hoepel).
BINDIEN, bijes. Binnendien,in den tusschentijd.
Ik zal Bene halve ure weg zijn, ge kunt bindiep
het huis uitvagen. — Zie BIJDIEN.
BINDLOOD (wvl. BIIND —, Zie IND), o. Bij glazemakers. Smalle schroode lood die in de bindlood
geplet is, en dient b. v. om de ijzeren-meuln
roede of reile van eene venster aan het breedlood
te soudeeren.
— BINDLOODMEULEN, m. en v. Soort van rad of
pletmolen om bindlood te trekken.
BINDROEDE (wvl. BIINDROE, zie IND), V. Hetzelfde als Bandroede. De bindroeden van de stroodekkers worden ook Dekroeden genaamd ter
onderscheiding van de bindroeden die men aan
staketsels, hagen, vlaken, enz. langs beide kanten
aanbindt. " Niemandt

en vermach inde busschen

eenighe plantsoenen te peelers, te hauwen ofte
snyden eenighe deck-roeden, b ynd- roeden, wissen,
bessemstocken. " (Cost. v. Veurne.)
BINDSCHOOF (wvl. BIIND -, zie IND), m. Bij landb.
Een schoof dien men met de hahngaten naar
omhoog, en met de auwen naar beneden, vastbindt, boven op eenen stuik of mandel. De bindschoof is als het deksel van den stuik en belet
den regen, die valt; van in den stuik te dringen.
De bindschoof is wel nat, maar de stuik is droog.
BINDSEL (wvl. BIINDSEL, zie IND), o. Band, fr. lien.
— In 't bez. De koorde waar men de koeien
aan vastbindt in haar sliet, fr. behenze.
— Beslagring, fr. virole. Zie MINSEL.
— In Brab. en Limb. zegt men Bindel. (Alg.
Vl. Idiot.)
BINDWISSE, v. Zie BANDWISSE.
BINGBALONG (wvl. DING-, zie IND), m. Hetzelfde
als Bingbong, met eenen lasch in den grondvorm,
waarvan breedvoerig bij FLADAKKEN gesproken
wordt.

BING
- BINGBALONGEN, o. W. Bingbongen.

BINGBARLOOIZE (wvl. BIINGB -, zie IND), v. Tou-

ter, schongel, fr. escarpolette.
-- Ook Bimberlooize.
BINGBARLOOIZEN (wvl. BIING -, zie IND), bingbarlooisde, gebingbarlooisd, b. en o. w. Touteren,

schongelen; rendekokeren.
— Ook Bimberlooizen.
BINGBONG, BIMBOM (wvl. BIING-, • BIM-, zie

bingbongen, bimbommen, vklw. bi7nbongske, bimnbomken; ook Bimbalong, Bingbalong.

IND), m., mv.

Wordt gezeid van al wat bingbongt. De bingbong
van eene klok of van de klokken (het geluid er
van). Een hond met bingbalongskens om den
hals, fr. avec des grelots, des grillets. De kwispels
aan een kleed, de bellen van haver of hommel,
enz. zijn bingbalongen.
BINGBONGEN (wvl. BIING-), bingbongde, heb ge-

bingbongd, o. w. Heen en weder bewegen, hangen en slingeren, met of zonder klank. Wordt
gezeid van eene klok en van alles wat aan eene
koord of zoo iets te zwieren hangt. De klokken
bingbongden geheel den avond. De peren hangen
te bingbongen aan den boom als het waait. Hij
viel van het dak, maar hij greep zich aan eene
koorde vast, en hing daar te bingbongen. Ik hong
daar en bingbongde aan den tak.
— Men zegt ook Bingebongen, Bongelen,
Bommelen, Bimbommen, en Bingbalongen of
Bimbalongen.
BINNE, bijw. dat in samengestelde naamw. bij
ons gebruikt wordt in plaats van Binnen, door
afkapping der laatste n, of beter met bijvoeging
eener euphonisc1 e e aan Bin (zie BIN). Dus zeggen wij Binnedeur, Binnegang, Binnekamer,
Binnekant, Biiinelandsch, Binnemuur, Binneplaats, Binnestad, Binnewaarts, Binneweg, Binnewerk, Binnezak, enz. Begint het tweede woord
met een klinker of met eene h, dan zeggen wij
enkel bin, b. v. Bin-akker, Binhof, enz.
-- Bij de werkwoorden is 't altijd binnen of
bin, nooit binee.
BINNEN, bijw. en voort. Het opposiet van
Buiten.
-- Te binnen konten of vallen, weder in 't gedacht, in 't geheugen komen, fr. revenir à l'esprit,
a la mémoire. Dat komt mij niet te binnen. Het
zal u wel te binnen kommen. Het viel mij al met
eens te binnen wat hij mij daarover gezeid had.
— Te binnen l iggen, meer of min in 't geheugen
blijven. Het ligt mij nog te binnen. Dat zal hem
lang te binnen liggen.
--- Buiten Ie binnen keeren. Wordt gezeid van
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eenen zak, van een kleed, enz. dat men omkeert
zoodanig dat de gewone binnenkant naar buiten,
en de gewone buitenkant naar binnen zij. Eenen
graanzak buiten te binnen keeren. De kousen
waren buiten te binnen gekeerd.
— Binnen dat, binst dat, terwijl dat, fr. pendant
que. Binnen dat het regent.
— Binnen de wijle, binst de wijle, fr. entre temps. Schrijf nu uwen -brief, ik zal binnen de
wijle het dagblad lezen. " Nu zijn wij aan de
eerste riviere gekomen, zegt hij en hij trekt,
binnen der wijle, zijne vrecht deur den regenbak."
(R. d. H.)
BINNENBREKEN, brak en brok binnen, heb of
ben binnengebroken, o. w. Inbreken, fr. entrer par
force, avec effraction. Dieven die 's nachts binnenbreken.
BINNENBUSSE, BINNENBOSSE (wvl. BINNEB-), V.

Koker van gegoten ijzer of koper, binnen in de
naaf van een wiel, waar de as in draait, bij
Kramers Naafbus geheeten, fr. boite de roue.
BINNENDIEN, BINDIEN, BINSTDIEN, BINSTENDIEN, bijw. met de stemrust op dien. In den

tusschentijd, middelerwijl. Haast u, kleed u aan,
'k zal binnendien hier wachten en de gazette
lezen.
— Voegw. Terwijl, fr. pendant que. Ik schreef
een brief binnendien (dat) men de maaltijd
bereidde.
— Vgl. Bovendien, Buitendien, enz.
— Men zegt ook Bijdien, zie ald. — Wegens
binnen = bij, zie BIJ.
BINNENDIENEN, diende binnen, heb binnenge-

diend, o. w. Waneer eene dienstmeid ziek wordt
of voor eenige dagen moet uitgaan, dan neemt
men tot een eerbei eene andere meid om in huis
te dienen • binnen dien tijd dat de andere dienstmeid ziek of weg is : dit heet binnendienen. Zij
heeft daar drie weken binnengediend.
BINNENDIENST, m. Het binnendienen bi binnendienst zijn.
BINNENDIENSTEREGE (wel. BINNED-), v. Eene
meid die binnendient, anders ook Bijstanege
genaamd. Daar is eene binnendiensterege omdat
de meid ziek is.
BINNENDOEN, deed binnen, binnengedaan, b. w.

Ergens doen ingaan. Den oegst binnendoen, fr.
engranger la moisson. Het vee, de schapen, de
zwijnen binnendoen (in den stal drijven). Spijs
of drank binnendoen (innemen, inzwelgen).
BINNENDURVEN, durfde, dierf of dorst binnen,
heb binnengedurfd of - gedorst, o. w. Durven binnengaan. Hij dorst de spelonk niet binnen.

BINN
BINNENGAREN (wvl. BINNEGAREN, Zie BINNE),
o. Er zijn vluwen of stelnetten die dobbel zijn,
d. i. bestaande uit twee netten waarvan de eene,
binnengaren genaamd, als bekleed is met de
andere die men de waarden heet. De vluwe
wordt zoo in 't water geleid, dat het binnengaren
naar den kant is waar de visschen aanzwemmen;
zijne mazen of maliën zijn kleen. Integendeel de
waarden zijn groote en breede mazen, zoodanig
dat de visch, als hij schiet om door de net te
slaan, in de vluwe beurst, d. i. met het binnengaren in of door eene waarde vaart, en daar als in
eene beurs of zak gevangen zit.
BINNENGERAKEN, geraakte of gerecht binnen,
heb of ben binnengeraakt of —gerocht,, o. w. Eindi-.
gen met ergens binnen te komen, te varen, enz.
Het schip gerocht de haven niet binnen. Wat ik
ook op de deure klopte, ik gerocht niet binnen.
BINNENREBBEN (wvl. —EIN, zie EIN), had binmeri,
binnengehacl, b. w. Iets binnengehaald, binnenge-

zwolgen, binnengevoerd hebben. De hond had
het stuk brood haast binnen. Hij heeft reeds
zijnen oegst binnen.
BINNENHOMMEL (wvl. BINHOMMEL, zie BINNE),
m. Hommelbellen die groeien aan de aangebondene ranken, in tegenoverstelling met deze die
aan de scheerranken staan.
BINNENKABIJSTEREN (wvj. —KABIISTEREN, zie
is), kabvjsterde binnen, heb of ben binnengekabijsterd, o. w. Ergens spoedig binnenloopen. Als het

onweer opkwam, al wie buiten was, kabijsterde
binnen. - Zie

KABIJSTEREN.

BINNENKERTE, -KARTE (wvl. BINNE —, Zie BINNE),

De binnenkerte van de naaf eens Wiels is een
ijzeren band die er rondligt naar den binnenkant
van den wagen, 't is te zeggen, tegen den hurder.
V.

BINNENKNOEZEL, BINNENKNOESEL (wvl. BIN-

De enklauw aan den binnen
voet. De binnenknoezels tegen-kantvde
elkander stooten in 't gaan. -- Zie KNOEZEL.
BINNENKOSTEN (wvl. BINNE —, zie BINNE), m. mv.
Gemeentekosten, fr. charges communales, 2mpots
communcaux. Het is de Gemeenteraad die de binnenkosten bepaalt. De binnenkosten betalen. De
binnenkosten van die gemeente loopen hoog.
— Vroeger, als blijkt uit het Vl. -Settinqboecxken, onderscheidde men twee soorten van
Binnenkosten:
NE —, zie BINNE), m.

10 " Binne- kosten hebbende de nature van den

Uytsendt van boven, d. i. onkosten welcke worden
omme-ghestelt by ordre van boven. Dusdanige
zijn d'onkosten van logementen van soldaeten,
passeringhen ende repasseringhen, leveringe van
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hoy, stroot, graden, keurlinghen, pioniers, waeghens, etc. Bovendien d'onkosten vande wachten
die men houdt in bosschen, op de revieren, ende
elders, tegens den inval vanden vyandt; als oock
de contributien ende alle vyantlijcke exactien:
om dieswille dat sy oock worden ghevraeght van
hoogher handt, al-hoe-wel by eene andere souverainiteyt. " Zie UITZEND.
2° " Binne- kosten vande prochien, gheseyt prochie-kosten ofte domiciliaire lasten, d. i. onkosten
van het gemeente, gedestineert tot betaelinge
van saecken raeckende de particuliere commoditeyt, profyt, ende nootsaeckelyckheyt van het
Gemeente. Daer onder te rekenen zijn d'onkosten
van 't vermaecken van de wetten, van d'auditien
van rekeningen, van 't formeren vande Settinghboecken : de tel-penningen, ende collecte bonen,
de proces-kosten vande saecken het Ghemeente
raeckende : d'onkosten van d'octroyen tot het
doen van d'omme-stellinghen : het onderhout
vande horologee : de pensioenen van schoolmeesters, van vroe-vrouwen, van nacht -waeckers:
d'onkosten die worden ghedaen in tyde van
geste : de bekostinghen-vande wachten tegen de
dieven, landt -loopers, ende straet- schenders : de
teeringhen van partije-loopers, van beide de
zijden, ten tyde van oorloghe : logementen van
soldaeten duerende maer eenen nacht : de toeleggen aen de onder-pastors, capellaenen ofte
kosters, tot het assisteren van den pastor, ende
celebreren vande vroeg-misse, daer het pastoreel
inne-komen niet en is sufli.sant : ende daer de
thiende-heffers niet en zijn verobligeert die te
besorgen; de reparatien vande prochie-kercken,
't vermaecken vande straeten, brugghen ende
water-loopen, dewelcke by het Gemeente, ende
niet by de naeste ghelande, staen te onderhouden
volgens het placcaet vanden 17 Maerte 1507.
Ende voorts alle andere diergelijcke wettelijcke
ende deugdelijcke onkosten. "
BINNENKUNNEN, kon of koste binnen, heb b innengekunnen, o. W. Ergens kunnen binnengaan,

varen, enz. De hooiwagen kon niet binnen door
de poort.
BINNENLATEN, liet binnen, binnengelaten, b. w.
Laten binnengaan. De poortier liet hem binnen.
— Ergens binnen laten staan of liggen. Ik
heb mijnen hoed binnengelaten.
BINNENLIMPEN, limpte binnen, binnengelimpt,

b. w. In eene teug doorzwelgen. Drie glazen bier
binnenlimpen in korte stonden. Hij limpte den
borrel binnen. — Zie LIMPEN.
BINNENMOETEN, moest of most binnen, heb

BINN
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binnengemoeten, o. w. Moeten binnengaan of binnenzijn. Op eene gestelde uur, moeten al de
dienstboden binnen.
BINNENMOGEN (wvl. -MEUGEN, zie o), moeli -te
binnen, heb binnengemogen, o. w. Ergens mogen
binnenkomen, gaan, varen, enz. Sluit de deur:
die schelm mag niet binnen.
BINNENIVIOKKELEN, mokkelde binnen, binnen
w. Lustig en hertelijk eten. Het-gemokld,b.
kind mokkelde den zoetekoek (peperkoek) binnen.
BINNENIVIUFFELEN, mu 'elde binnen, bin enge muffeld, b. w. Gretig en lustig opeten. De werk
schotel binnen. — Zie MUFFE --manufeld

trachten binnen te spelen in korte jaren. Hij is
binnengespeeld (hij heeft genoeg gewonnen om
voortaan op zijn gemak te leven).
BINNENSPOETEREN, spoeterde binnen, heb of
ben binnengespoeterd, o. w. Met grooten spoed
binnenijlen. Elk spoeterde binnen, als die dondervlaag begon. - Zie SPOETEREN.
BINNENSPRAAK (wvl. BINNESPRAKE, zie BINNE),
v. Inspraak, _inwendige stem, fr. inspiration,
voix intérieure. De goddelijke binnenspraak.
Wat voordeel dede ghy met al de binee- spraeken,

LEN.

BINNENTRIIVIPEN, trimpte binnen, ben binnen
w. Met stille stapkens binnensluipen.-getrimp,o.
-- Zie TRIlIZPEN.
BINNENWAARTS (wvl. BINNEWEERD, BINNEWEERDS, compar. bin 2e-weeider), bijw. fr. en dcclaus.

BINNENNEST (wvl. BINNENEST, BINNEST, zie BINNE), m. Een vogelnest bestaat uit twee deden:
het buitendeel van rijshout, mos, hooi of slijk
gemaakt; en het binnendeel van wulle, pluimen,
haar, enz. verveerdigd : dit binnendeel heet de
Binnennest. De binnennest van een meerl.
BINNENPALMEN, palmde binnen, bimznengepaimd, b. w. Zich toeeigenen, zich aanmatigen,
fr. s'approprierr, s'emparer. Hij heeft dat stuk
land listig weten binnen te palmen. Eene schroode
van de straat binnenpalmen (zonder recht er
eene strook van afsnijden en bij den akker voegen). Hij heeft geheel dat erfdeel binnengepalmd
(door list en bedrog), fr. ii a eapté, soepnis cel

'hérilage.
BINNENREEP (wvl. BINNEREEP, zie BINNE), M.
Bij mulders. Eene koorde die vast is aan de leie
binnen de windmolen, en dient om de graanzakken op te hijschen van aan den ingang der
molen tot op het steenbedde.
BINNENROEDE (wvl. BINNEROE, zie BINEE), V.
Bij mulders. — Zie ROE.
BINNENROOSTER (wvl. BINNE -, zie BINNE), m.
Onderrooster. De binnenrooster van een openvier is de rooster waarop de kolen branden.
BINNENSCHAAF (wvl. BINNESCHAVE, zie BINNE),
Bij kuipers. Een kromgeplooid trekmes met
twee handhaven.
BINNENSLINZEN, slams of slons binnen, binnen
b. w. Opvreten, binnensmullen. Een-geslonz,
stuk vleesch binnenslinzen. Appels binnenslinzen. - Zie SLINZEN.
BINNENSMOEFELEN (wvl. —SMOUFELEN, zie ou),
smoefelde binnen, b innen gesmnoe feld, b. w. Binnen smullen. -- Zie SMOEFELEN.
V.

BINNENSPELEN, speelde binnen, binznzenz,gesppeelcl,
b. w. Opsmullen. Eene karmena binnenspelen.
— Zich b i,n az-enspelen, rijk worden met handel
te voeren of ander bedrijf te doen. Hij gaat zich

Waermede dat den Heer uw hert' heeft willen raeken P
(G. De Dons).

— Afl. Binnenwaartsch (wvl. Binneweerdsch),
adj. De binnenweerdsche zijde van den berg.

BINNENWEEG (wvl. JiINNEWEEG, zie BINNE), 1n.,
mv. - veegen. Binnenmuur van leem of berd.
" De buyten ende b innen -weeghen soo gheplackt,
datmen noch latten, noch richele, noch bast en
sic. " (Cost. v. Audenaerde.) — Zie WEEG.
BINNENWERK (wvl. BINNEWERK, zie BlNNE), O.
Bij hommelkweekers. Hommelbellen die aan de
aangeleide ranken groeien, in tegenoverstelling
met deze die aan de scheerranken staan. Er is
veel binnenwerk. Er is weinig binnenwerk aan
die hommelranken.
— Huiswerk in tegenoverstelling met het
werk in den akker. " Zoudt ge misschien u met
het binnewerk belasten, terwyl gy uw' vrouwe
met het land laet geworden ? " (C. Duvillers.)
— De binnendeelen van eene machine, enz.
Het binnewerk van die horlogie is versleten.
— De ingewandenl, de binnendeelen van het
lichaam. Zijn binnenwerk en deugt niet meer
(b. v. als het hert, de longen, of een ander binnendeel ziek is).
BINNENWILLEN, wilde binnen, binnengewild,
b. w. Willen dat iemand of iets binnenga, binnenzij, binnengedreven wonde, enz. De moeder
wilt hare kinderen binnen, als het avond wordt.

Hij wilde mij binnen.
— o. W. Willen binnengaan. Hij wilde niet
binnen. De hond wilt zijn hok niet binnen.
BINNENZIJN (wvl. -zmmN, zie in), was binnen,
heb binnengeweest, o. w. Ergens binnen gegaan,
geloopen, gevaren, gekropen zijn. Hij was binnen , eer het regende. Zij zijn de haven binnen.
Ik heb daar eens binnengeweest.

BINS
BINST, voorz. Binnen, gedurende, fr. pendant.
Binst het jaar. Binst dien tijd. Binst de vespers.
Binst het sermoen. Binst de kermis. Binst den
zomer. " Want binst de week en is ze nooyt in
de kerke te zien. " (C. Duvillers.) " Binst dien
tijd heeft Christus verkeerd en gehandeld met
zijne apostels. " (C. Van Hullebusch). " Binst
zijne ziekte. " (K. Callebert.) " Om reden der
dagelijksche affronten die de Kaneuniken aangedaan wierden, tot binst de goddelijke diensten
toe. " (A. Duclos.)

'K zal in de bosschen naer de bronne
Gaen binst 't branden van de zonne.
(K. De Gheldere.)
Binst de ure dat de zonnestralen
Haest pylregt uit den hemel dalen.
(Id.)
— Ook in den zin van Binnen in, fr. clans.
Binst het huis. Hij is binst het huis (binnen in
huis).
— .Binst de wijle, in tusschentijd, fr. entrelemps.
Hij schreef binst de wijle eenen brief. Haal mij
dien boek, ik zal binst de wijle mijn werk vol
Laat ons nu den ouden man laten-trekn."
lezen, om te zeggen, binst de wijle, wie dat hij is
die niet lange meer en ging weg zijn. " (K. Callebert.)
— Binst chat, binst de wijle dat, terwijl dat, fr.
.pendant que. Binst dat ik schreef. Binst de wijle
dat gij leest, zal ik eens gaan wandelen. " Binst
dat 't schaapke bleet 't verliest zijn bete. "
( Spreekes.) " Binst dat hij andere volkeren zou
gaan onderwijzen en beprediken. " (A. Duclos.)
BINSTDIEN, bijes. Zie BINNENDIEN.
BISSCHOP, BUSSCHOP, m. Prelaat of opperpriester van een bisdom, fr. eveque.
— Bij steenbakkers. De werkman die het klei
of steenmoortel in den vorm schikt en hem het
fatsoen van eene brike geeft; die de steenen vormt.
— Eenige taalgeleerden beweren met veel
grond dat men beter Biscop schreve; want zoo
spreekt het volk, en, wat nog gewichtiger is,
't komt beter overeen met 1. episcopus, gr. a7riaxo7ros.
BITTER, m. zonder mv. Roet dat de rook van
't vuur aflegt op de binnenkanten van kaven en
kachelbuizen, fr. suie. De bitter is tweederlei :
de een is los en poederachtig, en wordt meest
Grijm, grijmsel genaamd; de ander is vast en
vormt glimmende knobbels van een donkerbruin
kleur, en heet ook Ruiskalk of Roestegale. Den
bitter afkrabben. De buis is verstopt van den
bitter. " Calck, olie, assten, bitter want cafcoen.
(F. Rapaert.)
-- Zie GRIJM en BUISKALK.
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BITT
— Kramers en Weiland maken Bitter o.; bij
ons is het m.

BITTER, adj., fr. amer.
— Voor een adjectief geplaatst dat een deerniswekkend gedacht bevat, heeft Bitter, even als
Bedrukt en Bedroefd, den zin van Uit der mate,
overvloedig, geweldig, b. v. Bitter koud. Bitter
kleen. Bitter jong. Bitter arm. Bitter flauw.
Bitter duur leven. Bitter weinig geld. Bitter
slecht voedsel. " Alexander was maer zestien
jaren oud, en alhoewel zoo bitter jong, by stond
aen 't hoofd van Macedonien. " (C. Van Hullebusch.)
— Men zegt niet Bitter rijk, bitter groot, bitter schoon, enz.
BITTEREN, bittercrie, gebitterd, b. w. Bij koper
Geel koper dompelen in sterk water-gietrs.
waar kaafbitter in gemengeld is. Men bittert het
koper om het een gouden kleur te geven. De
kopergieters kunnen zoo geestig bitteren.
— In dezen zin zegt men ook Aftrekken.
BLAADDE, BLAATTE, adj. Dat bladeren heeft,
gebladerd. Een blaadde stengel. -- Zie –DE.
BLAAI, BLAGAAI, m., zonder mv. Valsche glans
en pracht die veel kostelijker schijnt dan hij is
inderdaad, ijdele pronk in de kleederdracht, in de
stoffeering en den optooi van een huis, van eene
salette, enz. Met veel blaai aangekleed zijn. Daar
is veel blaai in de wereld. Het is al maar wat
blaai. Er is veel blaai in dat huis. Het is al blaai
wat men daar ziet. Vele menschen zijn met den
blaai gediend. De grootste blaai is . de grootste
rijkdom niet. Voor den blaai zijn, den blaai beminnen. Geenen blaai kunnen lijden. Daar is
veel blaai bij. " Dat is vlaemsche wysheid, maer
de vlaemsche wysheid en voorzigtige standvastigheid en heeft geen dag meer by de Vlamingen,
niet meer als hunne oude tale en spreuk-begaefdheid. 't Moet nu al franschen blaei zyn. " (***)
-- Blaai maken, van stoffen sprek. Bedriegelijken glans en praal aan de oogen vertoonen.
Die kleederstof maakt grooten blaai, maar is weinig van duur. Vergulding, acajouplak, spiegels
en luchters maken blaai in Bene kamer.
— Blaai maken, van personen sprek. Beslag
maken, wind maken. Hij maakt veel blaai. Zij
en moet hier al dien blaai niet maken.
-- Met den blaai schiet men den gaai, met de
pracht verblindt men de menschen en doet men
zich gelden in de dwaze wereld.
— Hiertegen is eene andere spreuk die de
voorgaande tempert:

BLAA
Groote blaai zonder geld
Wordt algelijk eievers geteld.

- Blaai en spraai, zie spRAAÍ.
BLAAIEN, blaaide, heb geblaaid, o. w. Blaken,
laaien, schitteren (van een vlammend vuur); zie
BLAAIEREN.

— Biaai maken, sprek. van valsche pracht en
ijdelen praal. Dat kleed blaait van verre. Speiergoed blaait. Die witte koof met die bloemen en
roode linten blaait in de oogen. Het zal er te
kermis nog eens gaan blaaien.
-- Aaien (? haaien) en blaaien, of Waaien en
blaaien. Wordt gez. van spelende meisjes die
dansen en zwieren,, of die zich op de tee'n rond
dan plotselings neerhukken om hun-draien
kleed bol te zetten en wind te maken. De schoolmeisjes verlustigden zich met aaien en blaaien.
— Ook van vrouwlieden die veel blaai en zwier
maken uit ijdele pronkzucht. De modepoppen
blaaiden en waaiden achter strate. — Ook nog
gez. van de stiksantjes of dergelijke waaipapieren
die de jongens, uit tijdverdrijf, in den wind
werpen om ze in de lucht te zien zwierelen.
Stiksantjes koopen om er meê te waaien en te
blaaien. Zie BLAAIER.
— Kil. heeft Blaeijen 1° in den zin van Plooien,
buigen, 1. pandare, curvare; 2° in den zin van
Zwaaien : " Blaeyen oft waeyen een sweerdt,
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BLAA
— Opgesmukte taal, fr. clinquant, faun brillant.
Dat boek is vol blaaierij. Vele lezers zijn met de
blaaierij gediend.
BLAAIING, v. Zie BLADERING.
BLAAIMAKER, m. Beslagmaker, pronker, praalhans.
BLAAISTEREN, blaaisterde, heb geblaaisterd, o.w.
Hetzelfde als Blaaieren, fr. flamboyer. - Afl. Blaaistering. " Die schrickelycke blaeysteringhe van dien overvloedighen brandt. " (J. de
Harduyn.)
BLAAR, BLARE, v. Blaas op het vel voortkomende van de hitte, bladder. Zie BLEIN.
— Fig. Alles wat aan eene blaar gelijkt. Eene
blaar in 't glas (feil in 't glas, gelijkende aan eene
oog of blaas). Bij Kramers Blaas geheeten.
— Drooge f fare, zie onder BLEI.
-- Naam van eene koe die blaarde is. Zie
BLAARDE, 2 e art.
BLAARDE, adj. Die blaren heeft ten gevolge van
eene verbrandheid, bladderde. Zijn arm is blaarde,
van met kokend water bestort geweest te hebben.

Want de selve wint de wayde,

BLAARDE (vi. BLAERDE, zie AE), en BLARDE,
adj. ; Kaal, haarloos, fr. chauve. Blarde worden.
Blarde van hoofd zijn. Een blarde kop. " Omme
dieswille dat hy wat blaerde ende dinne ghehairt
was. " (N. Despars.) " Caerle, ghezeit de Caluwe,
omme dieswille dat hy een blaerde hooft hadde. "
(Id.)
— Ook gez. van een dier dat witte vlekken
heeft. Eene blarde koe (d. i. zwart met witte

Was so Ilene, dat hi bla yde

vlekken, of wit met zwarte vlekken). " Dat zy

So Zettel, dat de grote scepe
Metten andren gheselscepe
Niet conden ghecomen voer de Arne.

(de peerden) wat blaerde ofte met witte streppen
zijn geteeckent. " (Jac. Desmet.)

vibrare, ventilare glacdium.
-- M. Stoke zegt (VII, 87-91) :

Jan van Heelu schreef bladen, en gebruikte 't
van de beweging eener baniere in den wind:
Doen si die baniere sagen
Op gaen, ende weder bladen.

Vgl. Blauwieren.
BLAAIER (vl. BLAEIER, zie AE), m. Iemand die
blaait of iets dat blaait.
— Waaiers en blaaiers, is een naam dien men
geeft aan do Stiksantjes (zie ald.) omdat de kinders
er mee waaien en blaaien.
BLAAIEREN, blaaierde, heb geblaaierd, o. w.
Frequent. van Blaaien, vlammen, laaien, schitterende branden, fr. flamboyer. Het vuur blaaiert.
De blaaierende vlam van den heerd verlicht geheel de kamer.
— Afl. Blaaiering, Geblaaier.
BLAAIERIJ, v. GEELAAI, o. zonder mv. IJdele
pronk, valsche praal. Het is al blaaierij. Veel
geblaai en weinig weerde.

BLAARROOZE, BLEINROOZE, v. Soort van velziekte, in 't fr. erysipele phi yet énoïde.
BLAAS, m. Het blazen, fr. souffle. Hij gaf eerren
blaas en het vuur schoot in vlamme. De blaas
van den wind schudt de bladeren af. Ik zou er
geenen blaas voor geven, dat is mij geenen blaas
weerd (dat acht ik zoo veel als niets). " Met den
fenijnighen blaes der serpenten. " (J. David, s. j.)
Een root, een windt, een blaes.
(P. Devynck.)
De zoele blaes der vlamme.
(K. De Gheldere.)
BLAAS, BLAZE, v., fr. vessie.
— Noch van tuit noch van blaze weten, niets
weten van eene zaak, er de omstandigheden niet
van kennen. Ik vroeg hem eenige inlichtingen
nopens die gebeurtenis, maar hij wiste noch van
tuit noch van blaze. — Eenigen zeggen bij mis
noch van tijd noch van blaze.
-verstand

1.41

BLAA
— 't Is een blaze, 't is een krieke, 't is eene
mislukte zaak. " Hij zegt : que le sou f le pu'issant...
dat de machtige asem die onze voorgangers bezielde, over onze zielen ga en wij zullen winnen ! -Zoo ge ziet het wel, 't en is maar nen asem, nen
blaas, en ze gaan winnen. Als 't maar geen blaze
l

Qn is ! " (***)
BLAATTE, adj. Gebladerd, bladeren hebbende.
De boomen zijn blaatte in den zomer. Een blaatte
tak.
— Ook Blaadde.
— Van Blat" (zie BLAT), en den uitgang te, zie -DE.
BLAD, ook BLAT, o., fr. feuille. De mv. blare-n
en bladen of blaten worden onverschillig gebruikt;
zoo zegt men de blaren of de blaten van eenen
boek of van eenen boom.
— Een boek vier in 't blad, acht in 't blad, enz.
d. i. een boek in quarto, in octavo, enz.
— Zijn bladje keeren, geheel anders spreken
dan men eerst sprak, meer of min behendig van
meening veranderen in een gesprek, fr. changer
de note, virer de bord. Als hij gevoelde dat hij zijn
gedacht niet kon staande houden, dat zijne ziens
mishaagde, enz., keerde hij zijn bladje.
-wijze

— Bij iemand op een goed of slecht bladje staan,
bij iemand in gunst of in ongunst zijn. Dat ik op
een beter bladje stonde bij hem, ik zou voor u
ten beste spreken.
Met veynzen wort hier niet ghedaen,
'Ten sy wy op t' schoon blaeyken staen.
(A. Poirters.)

— Bij speldewerksters. Soort van loopertje dat
geen ander sieraad heeft ten zij figuurtjes van
een. boomblad. Het kind speldewerkt een bladje.
— Blad van eene zwingel. De zwingel is eene
soort van groot houten zweerd, bestaande uit drie
aaneengelijmde deelera : de handhaef, waarbij de
zwingelaar hem vasthoudt; het blad, bijkans zoo
breed als lang, waarmede men op het vlas kapt
om de lemen uit te slaan; en de steent die smaller
en langer over het blad oprijst. De top en de hiel
van 't blad zijn het voorste en het achterste uiteinde van de negge.
— Vruchtgebruik, fr. usufruit, Kil. ususfructus.
" Sal oock den langhst- levende, tzy man oft wijf,
behouden in bylevinge, sijn leven geduerende,
d'een helft vanden blaede ende in-commen op alle
d'erve, ende erfvelicke onlosselicke renten, by
man ofte wijf overleden achterghelaten. " (Cost.
v. Poperinghe.) " Man noch wijf en behouden
gheen blat noch bylevinghe op de goedinghen
die.... " (Deelboeck v. L. v. Vryen.) — Zie BLADING.

BLAD
BLADDER, BLEDDER, m. Blaar, blaas, eng.

bladder. Als men de hand verbrandt, komen er
bladders op.
— Kil. Blaeder, blaere, puyste.
- BLADDERDE, BLEDDERDE, adj. Met bladders
bedekt, geblaard, blaarde.

BLADDEREN, bladderde, ben gebladderd, o. w.
Blaren, met blazen bedekt worden. Ik heb mij
verbrand, het bladdert. Het vel bladdert als er
kokende water op stort. Koekbrood bladdert, als
de korst al in kleene blazen oprijst. Die voll ,ard
is niet wel gebakken : hij is gebladderd.
-- Ook Bledderen.
BLADDERROOZE, v. Zie BLAARROOZE.

BLADER, m. Zie BLADDER.
BLADERING, BLADING, BLAAIINGE, V. Vruchtgebruik, genieting van de vruchten en den opbrengst van een land dat de eigendom is van
een ander, tocht, fr. usufruit. Hij leeft met de
bladeringe van die hofstede. Iemand bij testament
de blaaiinge van zijn goed schenken.
— Inkomsten of pachtgelden van eenen grond,
fr. le revenu d'une terre. Hij trekt er maar de
bladeringe van. Hij kan met de blaaiinge leven.
De blaaiinge van die pachthoeve is groot, is
kleen. De blaaiing die ervan komt is voor hem.
" Alle onse goedinghen voorseid met allen hueren vruchten en bladinghen. " (Hs. 1474.) " Vader ofte moeder van veesen sullen hebben de
houdenisse van haerlieder kinderen, met het
inkommen ende ghebruyck van alle haerlieder
goedinghen, 't zy leen, erfve, huysen, renten,

ofte catheyl, sulckx die zijn groot ofte kleene,
tot dies sy hun sells bedyden; sonder vande
blaedinghe ofte vervallen van dien eenighe rekeninghe te doene. " (Costumen vanden Lande van
den Vryen.) " Zij moghen d'opheve hebben van
de bladinghe van heurlieder goedt, zonder aen
t' principael te moghen commen. " (Cost. van
Veurne.)
— De kroois of interest van geld, fr. intérêts
d'un capital. Hij trekt veel bladeringe, weinig
blaaiinge van zijn geld. Hij heeft maar vier ten
honderd blaaiinge. De blaaiinge keeren van geleend geld (den kroois betalen, fr. payer les zntérets).

— Kil. Blad, blade en bladinghe, ususfructus
bonorum, .proventus. — Weil. heeft daarvoor Bladen, Bladeren en Blaren.
BLADING, v. Zie BLADERINGE.
BLADJES-THEE, m. Winkelthee, fr. thé de Chi-

ne, thea viridis L.
BLAFFETUUR (wvl. BLAFFETEURE, zie

u), v.,

BLAG
klemt. .op tuur. Fenteneel, vensterblind, fr. volet.
De blaffeturen toedoen. De blaffeturen zijn al
binnen, en de watervensters al buiten.
BLAGAAI, m. Hetzelfde als Blaai. Zie BLAAT.
BLAGAAIE, v., klemt. op gaai. Beslagmaker,
blaaimaker, fr. faiseui d'embar as. Eene blagaaie
van eenen vent.
BLAK, adj. Hetzelfde als Vlak, effen, bloot,
open. Kil. Black, cequus, planus. Het blakke
veld. De blakke zee. Dat huis staat blak (in eene
bloote en opene plaats).
Maer waerom, o ligte vlokken (sneeuw),
Komt ge u toch op de aerde leggen ?
Wilt ge 't blakke land verbergen
En het tot een kleed verstrekken ?
(K. De Gheldere.)

— Meest zegt men tautol. Blak en bloot. De
tafel staat blak en bloot, als er niemendalle op
ligt. In Noord-Vlaanderen is de streek blak en
bloot. De akkers liggen blak en bloot als de
oegst geweerd is.
-- Ook subst. o. Vlakte, het open veld, de volle
zee, Kil. cequor, planities. In 't blakke ziet men
verre.
Maer noch en isser niet dat schromt
Ten sy dat schip in 't blacke komt.
(J. de Hard.)

— Ten blakke komen, te voorschijn komen.
" Eens komt het kwaad ten blakke, al brachten
het de kraaien uit. " (Alg. Vl. Idiot.)
Zoo commen daer ten black al de verwoudde dieren
Van hongher over hoop staan huylen ende tieren.
(Jr. de Harduyn.)

BLAKEN, blaakte, heb geblaakt (wvl. blàkte, geblàkt, zie XLANKVERKORT.), o. w. In gloed zijn.

Als het houtvuur uitgevlamd is, dan liggen de
gloeiende kolen te blaken. De blaasbalg doet de
smiskolen blaken om er 't ijzer in te gloeien.
Blakende kolen geven een blauw laaiken. De
vuurpot, het komfoor blaakt te stijf: doe er een
weinig asschen op.
BLAKER, m. IJzeren blad dat men hangt voor
een openvier of kachel zonder deur, om het vier
aan te jagen, anders ook Aanjager, Jacht en Klep,
fr. Chasse. De groote en de kleene blaker van een
openvier. Den blaker aanhangen, afnemen. Den
blaker laten gloeien.
— Papieren of metalen lichtweêrkaatser op
eene quinquetlamp, enz., fr. réflecteur, abat jour,
reverbere. De blaker kaatst het licht nederwaart.
De blakers van de straatlanteernen zijn in metaal.
— Kramers geeft aan dit woord den zin vaii
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BLAK
onze Keersepan; Kiliaan den zin van Hanglamp,
en zoo ook P. Croon : " Sullen de vertende (ver
schoon geschuert ende wat hoog-tinde)Blakrs
gehangen niet meerder licht van sich straelen
over de gansche saele, dan eenen silveren kan
-delarop
tafel ? "
BLAKEREN, blakerde, geblakerd, b. w. Met. den
blaker aanjagen. In 't begin moet het vuur geblakerd worden tot dat de kolen wel brandeis.
Die stove trekt niet : ik moet altijd blakeren.
BLAKTE, v. Vlakte. Zie BLAK.
BLA1VIOES, o., klemt. op moes. Kurremurre,
talieter. In blamoes slaan, fr. en compote, en marmelade. Iemand in blamoes slaan (bont en blauw).
De hagel heeft den oegst in blamoes geslagen.
In blamoes zijn of liggen.
BLAlYIOT, adj., klemt. op mot. Blot, gekneusd,
geblutst, fr. meurtri. Blamotte appels of peren.
Die appel is blamot gevallen. Als de kinderen
onrijpe appels eten, kloppen zij die eerst blamot.
Zich de schenen blamot loopen (de beenen kneuzen met ergens tegen te loopen). Iemand blamot
slaan, fr. meurtrir quelqu'un a coups de báton, a
coups de poing. Zich blamot vallen. Blamot zijn
van zitten (smert gevoelen van te lang te zitten
op eenen harden stoel, enz.).
-- Zie onder FLADAKKEN.
BLAIVIUIZE, v. BLAMUIZER, m. (wvl. BLAMUZE,
BLAMUZER, zie Ui). Oud keizerlijk muntstuk,
doende een plaket of drie stuivers en half, fr.
blamuse, blariuser. " De broeders van St Kruis

schieten al de gaaien af en verteren geenen
is mij geene blamuize
weerd.
— Hij spuwt blamuizen, zegt men van een
uitterend mensch die fluimt.
BLANK, m. De daad van blinken, glans van
iets dat glad gewreven of gepolijsterd is, fr.
lustre, éclat. De blank van gepolijsterd metaal.
De blank van gepoetste schoenen. Blank geven
an iets (iets doen blinken). Blank krijgen (beginnen blinken). De blank is er af. Den blank
wegnemen.
BLANK, adj. en adv. Effen, glad, blak. " De
stilte des veders ende de blancke zee. " (B. Surius.)
-- Blanke tasje, kreupelbosch die afgekapt is
aan den grond, fr. coupe blanche. Zie BLANKE blamuizer. " (***). Dat en

TALJE .

—. Op gelijke hoogte, even hoog, fr. de niveau.
Het water van den gracht stond blanke met de
straat. Twee tafels blanke stellen bij malkaar.
— Blanke vol, effen vol. Een glas blanke vul

BLAN
schenken (effen vol, boordevol). Telkens het vloed
is, staan die meerschen blanke vul (effen vol
water).
— Overstroomd, met water bedekt. Geheel die
weide staat blank. De weg lag blank.
— 't Is al blanke...., gevolgd van een naamut.,
is hetzelfde als 't is al hemel, 't is al louter...., fr.
ce n'est riep que..... Het is al blanke water dat
men ziet, fr. on ne volt que de l'eau. Het was al
blanke soldaten twee uren in 't ronde. Het is al
blanke koorn, zoo verre men zien kan.
BLANKAARD, m. Blanke vallei, uitgestrekte
waterplas, vijver, fr. étang, nappe d'eau, petit lac.
De groote vijver van Merckhem heet Blankaard.
In den Blankaard visschen. 's Winters schaverdijnt men op den Blankaard.
BLA1 KE, v. Was een stuk geld van zes duiten
of drie centen en half. Die tot de blanke geboren
is zal tot den stuiver niet komen. (Spreekut.) Van
stuivers blanken maken, stuivers op blanken
brengen (wordt gezeid van iemand die b. v. een
meubelstuk vermangelt voor een ander dat veel
min weerd is, die door zijne onachtzaamheid
zijne koopwaren laat bederven, ,enz.).
BLANKEBOUWER, m., mv. -bouwers. Iemand die
met blanken, d. i. met weinig geld, een of meer
huisjes bouwt, daartoe gebruikende goedkoops
of geringe materialen. Dat is een blankebouwer.
De blankebouwers koopen dikwijls oude brake
van huizen. De blankebouwer heeft hier en daar
oude balken en ribben en oud steen gekocht.
BLANKE-TALJE, bijut. Eenen bosch blanke-talje
kappen (effen afhouwen aan den grond, fr. cooper
un bols a blanche- taille, d. i. horizontalement et èt
f cur de terre, zegt Bescherelle).
BLARDE, adj. Zie BLAARDE.
BLARE, v. Zie BLAAR.
BLAREN, blaarde, geblaard, o. w. Hetzelfde als
Blariën, Bladderen.
BLARIE, v., mv. blariën. Blaar, bladder, blaas
op het vel.
-- Zie CIEZE.
BLARIEN, blaride, ben geblarid, o. w. Blaren,
bladderen. Het vel blarit als er kokende water
op stort. Mijne voeten zijn geblarid van zoo ver
te reizen. Leg dit blad op de verbrande plaats:
zij en zal niet blariën.
BLARIEN, blaride, heb geblarid, o. W. Straf
laaien, flakkeren, fr. f arnboyer.
-- Dit Blariën is Bene metathesis van Blaaieren.
Zie BLAAIEREN.
BLAT, o., mv. blaten. Hetzelfde als Blad, bladen,
fr. feuille.
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BLATIG, adj. Bladerig, fr. fe-Zuillu. De schaduw
van de blatige linde.
BLAUW (wvl. BLOW, zie AU), m. Het blauwen,
fr. contrebande. Op den blauw gaan (uitgaan om
sluikhandel te drijven). Hij is dezen nacht op den
blauw geweest.
BLAUWE-KOORNMUSCH, BLAUWE-KOOLMUSCH,

v. Een vogeltje ook Koolpiepe geheeten.
BLAUWEN (wvl. BLOWEN, zie AU), blauwde, geblauwd, b. en o. W. Smokkelen, goederen bedek telijk in- of uitvoeren zonder daarvan de rechten
te betalen, fr
, " fraucder, faire la contrebande. Een
stuk wijn blauwen. Zijde en fluweel blauwen. Hij
heeft lang geblauwd zonder ontdekt te worden.
" In ons huys loert men om op 't beste in 't donker
wyn en bier te blauwen. " (F. Vanden Werve.)
" 'Bemerkt ook hoe dikwils gy de Rechten en
Lasten hebt geblauwt. " ( Id.)
Lyck ons ghebuer ick blaeuwen sal,
Die sich verhoedt voor ongheval.
(P. De Vynck.)

— Blauwen met, blauwen bij middel van. Met
eenen hond blauwen (eenen hond gebruiken die
onbemerkt de goederen over de grenzen draagt).
Met eenen wagen blauwen die eenen dubbelen
bodem heeft.
— In den donder blauwen, iets zoodanig ver
dat het niemand bemerke of achterhalen-richten
kunne. Niemand en weet wie die misdaad (die
moord, die brandstichting, die diefte, enz.) bedre
heeft: dat is in den dunder geblauwd. Wie heeft-ven
er hem die perte gespeeld ? Raad er achter : het
is in den dunder geblauwd. Waar is dat onwettig
kind . gevaren ? niemand kan het zeggen : men
heeft dat in den dunder geblauwd.
— o. W. Naar school niet gaan, de school ontwijken. Hij heeft gisteren geblauwd.
BLAUWENDIG (wvl. BLOWENDIG), adj. Blauwachtig. Een blauwendig kleur. Een blauwendige
schijn. " Zwerte haeyren (fr. épis) die het graen
blaucheyndigh maken. " (C. Vranex.)
-- Afl. Blauwendigheid. — Zie —ENDIG.
BLAUWER (wvl. BLOWER), in. Smokkelaar, fr.

conirebandier.
BLAUWIEREN (wvl. BLOWIEREN, zie AU), bla-uw-ierde, heb geblauwierd, o. W. Wapperen, heen en

weer waaien. Laat de vlaggen blauwieren. Blauwierende vaandels. " Met blawierende venties
d. i. vaantjes. (Kortr. hs. 1736.)
— Vgl. Blaaien.
BLAUWKLEURDE (wvl. BLOW—), adj. Blauwkleurig. De blauwkleurde hemel. Dat kleed is blauwkleurde. — Zie —DE.

BLAU
BLAUWOOGDE (wvl. BLOW-), adj. Die blauwe
oogera heeft. Een blauwoogde kind. -- Zie -DE.
BLAUWPORSELEIN (wvl. BLOKPORSELEIN, uitspr.
- posselein, zie AU en Rs), o. Kleederstoffe, meest
katoen, met een hemelblauwen grond gelijk blauw
porselein, overzaaid of niet met kleene witte
stippeltjes. Een kleed, een voorschoot van blauwporselein.
— Eene wilde plant met hemelblauwe bloempjes, anders Vergeet -mij-niet, myosotis palustris
With.
-- BLAUWPORSELEINEN, adj. Een kdauwporseleinen voorschoot.
BLAUWREIS (wvl. BLOWREIZE, zie AU), v. Uitstap
om sluikhandel te drijven. Hij heeft dezen nacht
wederom eerre blauwreize gedaan (op den blauw
geweest).
BLAUWROOD (wvl. BLOWROOD, zie Au), adj. Purperrood. De kam van den haan, die driftig wordt,
is blauwrood. Blauwrood van toorn.
BLAZEN, blies en bloes, geblazen, b. en o. w. fr.
souffler. Hij bloes in zijn handen van de koude.
— Wordt dikwijls absoluut genomen voor Op
eene fluit, op eene trompet, op eenen hoorn blazen.
Hij kan wel blazen. Wie heeft er geblazen in die
uitvaart P Moede zijn van blazen.
-- Met eene balpijpe doodschieten. Een vogeltje blazen.
-- Met eenen boog of vuurroer doodschieten.
Eenen haas blazen. Op het slagveld werd er veel
volk geblazen.
— Fig. Geblazen zijn, verloren zijn, te leur
gesteld zijn, in den grond geholpen zijn, fr. être
perdu. Ik ben geblazen!
— Vergrootten, overdrijven, door woorden iets
veel meerder voorstellen dan het inderdaad is,
fr. exagérer. Hij blaast wederom. Ge blaast zeker
een weinig. Hij is bezig met blazen, geloof hem
niet.
— Bij kalsijleggers. De steenen van eene kal
handboom oplichten zonder ze uit-sijdemtn
te nemen, en er zand of zavel onder steken om
ze aldus te verhoogen. Als de steenen versleten
zijn of niet dicht genoeg meer liggen, dan blaast
men niet, maar men pakt uit. Overal waar gij
putten of dalen vindt in deze kalsijde, daar zult
gij blazen.
BLAZER, m. Komfoor, fr. réchaud.
BLAZE-VEER, BLAZE-VERE, v., klemt. op veer.
Zoo heet in het Kortrijksche eene soort van
eensnarige guitenviool die te Brugge den naam
van goebe draagt. Zij bestaat uit een gespannen
handboog, aan wiens einde, tusschen liet h uti
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en de pees, eene opgezette koei- of zwijneblaas
geklemd ligt, zoodanig dat, als men met eenen
strekel op die pees wrijft, er een doof geronk uit
ontstaat, gelijkende aan dat van den rommelpot,
doch veel sterker en min eentoonig. Op nieuwjaar- en dertienavond gaan zekere lieden van
deur tot deur en zingen een lied bij 't ruischen
van de blaze-vere om een stuk geld te ontvangen. De vastenavondzotten loopen ook in de
straat met eene blaze-vere.
Het zal t'avond bale zijn,
En ik ga gemaskerd zijn,
Met een blaze-vére.
(Volkslied.)
- Zie VEER.
BLAZOENTAFEL, m. en v. Paneel waarop een
blazoen of wapen geschilderd is. In de domkerk
hangende blazoentafels van verscheidenbisschoppen. " Wapenschilden en blasoentafelen. " ( Rond
den Heerd.) De blazoentafel wordt gesteld boven
de ingangdeur van de woning eens overledenen
edelmans, en blijft daar, tot teeken van rouw,
verscheiden weken hangen. De blazoentafels zijn
niet gekend in Frankrijk, maar wel in Engeland
waar zij den naam van hatchmernt dragen.
BL, BLÈE, zware e. Men zegt blè zijn, bli staan,
en hier of daar ook blè hebben (blè eira), en in 't
Poperingsche vlei hebben (vlei ezn), voor Stand
houden, bereid staan om de ballen te ontvangen
die men werpen zal, de ballen trotseeren. Meest
gebruikt bij spelende jongens. Ik ben blè, smijt
maar. Hij durft niet blè staan. Durft gij blè
staan t Sta je blè (mag ik naar u werpen met
den bal) ? Op de vraag Sta je blè P antwoordt
men somwijlen Smijt da'k het ei (smijt dat ik
liet heb).
BLEDDER, m. Hetzelfde als Bladder, blaar.
BLEDDEREN, bledderde,- ben gebledderd, o. w.
Hetzelfde als Bladderen, blaren.
BLEEK, m., scherpl. ee. Het bleeken. Goed weder voor den bleek van 't lijnwaad. Den bleek
doen (bleeker zijn, fr. être blanchisseur). Men onderscheidt drie soorten vau bleek : 1° bleek met
zuiver water, zie WATERBLEEK; 2° bleek met melk,
zie MELKBLEEK; en 3° bleek met water en aschloog of potasch, en dezen bleek, die 't midden
houdt tusschen water- en melkbleek, heet men
Halven bleek. Welken bleek begeert gij P 't Moet
maar halve bleek zijn.
-- Gebleekt lijnwaad. Dat is schoone bleek.
.

Hemden van halven bleek.

— Lijnwaad dat te bleeken ligt. Den bleek
besproeien. Men heeft dezen nacht een deel van
den bleek gestolen.

BLEE
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-- Bleekplaats, bleekerij. Lijnwaad op den
bleek leggen, naar den bleek zenden. Deze weide
moet ook al eens dienen voor bleek.
BLEEKHOF, o. Een hof, boomgaard of omtuinde
weide waar men het lijnwaad te bleeken legt.
BLEEKERSKALK, o. Chloorkalk, fr. chlorure de
chaux. Een schotel bleekerskalk in huis plaatsen
om de uitwasemingen van besmettelijke ziekten
weg te nemen.
BLEEKKLEURDE, adj. Bleekkleurig. Bleekkleurde lippen, fr. levres páles.
BLEEKSTEEN, m . Zoo heeten de kareelbakkers,

eenen Plaksteen na dat de steenoven gebrand
is, omdat die steen maar langs eenen kant aan
het vuur rakende en niet kunnende doorgloeien,
maar half gebakken is.
BLEEKWATER, o. Chloorkalkwater, fr. chiorure

liquide, eau de chlorure de chaux.
BLEERZE of BLERZE (uitspr. bleze, zware e, zie

its), v. Bij goudsmids. Plat koperen plaatje of
gesneden stukje papier dienen^íe tot model of
mal om deti bak of den steert van eenen lepel,
enz. in zilver te verveerdigen. Er zijn bleerzen
van allen vorm en grootte. De bleerzen hangen
op eenen ring gereesemd aan eenen nagel langs
den wand in den werkwinkel.
BLEEVE, v., gem. mv. bleeven, scherpl. ee. Beleeften, bleevelingen, overblijfsels van spijs, klieken, fr. restes, reliefs de table. Bleeven maken,
fr. laisser des restes. Kind, eet uwe bleeven op.
De bleeven van de maaltijd aan den arme weg geven. Het is eene bleeve. Jongen, g' en meugt
geen bleeven laten, of ge gaat ze tavond vooren
uit moeten opeten. Het zijn al bleeven. 'K en wil
geen bleeven eten. Om bleeven te eten, men komt
altijd aan tijden.

't (Lam) drinkt uyt myn bekerke, en het eet myn
[bleefkes brood.
(Vaelande.)
-- Kil. in Append. heeft Beleef; en Maerlant
zegt Verlief :
Nochtan bleven rumoeren ghinder
.

xij corven verlief aldaer.
—

Zie HENNEBLEEVE.

BLEEVELING, m. en o., gem._ mv. bleevelingen.
Overschot van spijs. Zie BLEEVE.
— Kil. Blevelinghen, overblijfsel, reliquice.
" Zijt gedachtich, die vele gratien ontfanghen
hebt, uwen naesten oock vande blevelinghen mede
te deylen. " (F. de Smidt.)
--

Zie —LING.

BLEEVEN, bleefde, heb gebleefd, o. w., scherpl. ee.
Beleeften maken r iets overlaten in de teljoor,

BLEE
klieken, fr. laisser des restes (sur son assielle). Gij

meugt niet bleeven, kind, ge moet het al op- of
uiteten. Hij bleeft. Hij zal moeten bleeven (niet
kunnen alles opeten).
— Men zegt ook Leeveren en Leeferen.
BLEEVER, m., BLEEVEGE, v. Die van zijn eten
overlaat, die 't niet al op- of uiteet, die een deel
van zijnen boterham of van zijn vleesch, enz.
laat liggen.
BLEIN(E, v. Soort van harde bobbel in het vel
voortkomende van eene te groote drukking. Eene
bleine krijgen. Die bleine doet zeer. Bleinen
hebben aan den voet.
— Buil, blaar en blein verschillen bij ons
hierin dat eene buile veroorzaakt wordt door
stooten, eene blaar door de hitte van 't vuur,
van kokend water, of van 't zweeten, en eene
blein door nijpen. In eene buil is het vleesch
gepletterd, uit eene blaar vloeit er water, eene
bleine is hard, blauw en rood. Men krijgt builen
aan 't hoofd van te vallen, blaren aan de voeten
van 't zweeten in 't gaan, en bleinen aan de handen van een zwaar gewicht op te heffen of van
aan eene touw te trekken.
— De drooge bleine, of De drooge blare. Eene
koeziekte die fr. agalaxie heet. Eene koe die de
drooge blein heeft, en geeft boter noch melk of
althans zeer weinig. Bemerkt gij het rijzen van
het haar en het vastkleven van het vel aan de
ruggegraat van die magere koe ? Zij heeft zeker
de drooge blare. De koeien van arme heideboeren
krijgen somtijds de drooge bleine, bij gebrek aan
voedsel. — Een veearts uit Noord-Vl. schrijft mij
dat het woord Bleine, zonder bijvoegsel, gebruikt
wordt in den zin van Melk die geene boter of
maar slechte boter geeft, fr. fait qui ne donne pas

de beurre ou du mauvais beurre.
— De bleine in den kop, is eene schaap- en
geiteziekte die in de boeken Draaizucht heet, fr.
hydatide an cerveau, tournis, tournoiement.
BLEINEZAAD, o. Zaad van eene plant, dienende
om eene drinkwerse te koken voor koeien die
de drooge bleine hebben.
— Ook die plant zelve, lepidium sativum L.,
fr. cresson alenois.
BLEK, m . Hetzelfde als Blik, de daad van wijd
of scheef te kijken zoodat er het wit der oogen
van gezien wordt, dreigende oogslag. Eenen
blek werpen, geven. Eenen blek krijgen van
iemand (met eenen dreigenden oogslag bezien
worden). Een vervaarlijke blek.
-- Een blek van de zon, kortstondig verschijnen
van de zon tusschen de wolken.
10

BLEK
-- Een blek voor eenen lek. Wordt gezeid van
eenen blek van de zon, die voorgegaan is of
gevolgd wordt van eene regenbui. " 't Reinde
sneughtens mé busven dat t' spette, tons sehonek
t' seunnie, n'en bleek o^mone ne leek. " (Kortr. hs.
1736.)

BLEK, o. Blik, fr. fei--blanc. Eene lanteern van
blek en hoorn.
Wat gerieffelijker saeken
Kan men van het blek niet maeken ?
(P. Croon.)

-- Vandaar Blekslager, fr. ferblantier, Vuilblek.
BLEK-AARD of BLEKKAARD, m. BLEKLAND, o.

Blikgrond, blikland, witachtige grond die klijtig
en leemig en weinig vruchtbaar is. Er is veel
blekaard, veel blekland in dien akker (veel plaatsen die blekgrond zijn).
-- Ook gez. van de witachtige wolken in buiig
weder. Het zal nog niet ophouden van bijzen : ik
zie 't aan den blekkaard in de lucht. Er is veel
blekkaard in de lucht.
-- Dit woord is gevormd van blekken, blikken
en den uitgang aard.
BLEKKEN, blekte, geblekt, b. w. Waneer staande
boomen verkocht worden, kapt men er de schors
van af tot op het spek op de breedte en de lengte
van eene uitgestrekte hand, om daar gemeenlijk
een romeinsch cijfergetal in te kerven : dat heet
Eenen boom blekken, of Eenen boom blessen.
— Kramers heeft Blikken in den zin van Het
wit der boomen ontblooten, de schors afscheuren,
fr. décortiquer, écorcer. " Versch afgesneden hout
bleeken van den groenen bast. " (A. Poirters.)
— o. W. met hebben. Blikken, blikoogen, het
oogwit laten zien, hetzij met de oogen wijd open
te scherrelen, hetzij met scheef te kijken, fr.
ouvrir cle grands yeux, regarder de travers. Het
blekken is gemeenlijk een teeken van bedreiging.
Hij blekte geweldig. Hij blekte zoo leelijk - naar
mij, of op mij. De meester blekt om zich te doen
ontzien. De hond blekt en grijnst als hij getergd
wordt.

--

BLEK
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Zie BLESSEN.

---- Verders wordt het gezeid van eenen bleeken
glans, van een wit kleur dat afschijnt zonder te
stralen. De zon blekt door de wolken. Men ziet
de zeeduinen van verre blekken. Een witte toren
blekt tegen een opkomend ongeweerte. Wit hout,
wit lijnwaad, enz. blekken in het duister.
Hi hadde enen helm van goeden stale,
Daer menech groet steen van kerstale
Stont in ende menech sardijn
Die blecte jegen dat sonnescijn
.11s of hi al ontsteken ware.
(De Trojaensche oorlog.)

-- Weil. en anderen geven aan Blikken den
zin van Pinkoogen, knipoogen, fr. clignoter, tiller.
Dit is bij ons niet gekend.
BLEAKENBOOM, m. Soort van abeel met witten
bast. Anders ook Blekker.
BLEKKER, m. Iemand die 't wit van zijne
oogen laat zien.
— Het oog zelve van eenen blekker, dreigende
oogslag. Een paar blekker"s opzetten (het wit der
oogen laten zien, tot teeken van bedreiging, enz.),
fr lever de grands yeuz.
— Witte zeeduin die men van verre ziet. Die
visscher woont tegen den grooter blekker.
— Soort van abeel met witten bast. Ook Blekkenboom genaamd.
BLEKKEREN, blekkerde, heb geblekkerd, o. w.
Blikkeren, glanzen, blinken. Gepolijst metaal
blekkert als er de zon op schingt.
— Frequent. van Blekken.
BLEKKERENHOUT, BLERKERSHOUT, o. Blik
vermolmd hout dat bij nachte,blekkert of-hout,
blinkt, bij Kramers Glimhout geheeten.
BLEKLAND, o . Zie BLEKAARD.
BLEK -OORM, m. Blikworm, fr. ver luisant.
---

Zie ooRM.

BLEKSEM, m. Bliksem, fr. foutlire. Zie BLIKSEM,
enz.
BLEKSEMEN, bleksemde, heeft gebleksemd, onprs.
Bliksemen. Het bleksemde vervaarlijk.
BLEKSTEERT of BLIKSTEERT, m. Zie BLESSE
-

NACHTEGAAL.

BLEKWORM, BLIKWORM, m. Glimworm, fr. ver

luisant.
BL" ND, adj. Blind, fr. aveugle. " Mer eylaes wi
zyn tuwaert siende blent ende hoorende doof, dat
clagelic is. " (Th. van Herentals.)
— Blende brake. Zie onder BRAAK.
— Blende keuns. Zie KEUN.
- -- Blende soepe, soepe waar geene oogen op
zijn, watersoep zonder eenige vetheid.
Vgl. de volg. verzen van Vaelande
Somtijdts soppen die vercroppen,
Want sy syn van koole toppen,
Noch sy slachten Argus niet,
Midts de soppe niet en siet.

— Blende munte, stuk geld waar alle merk van
afgesleten is. De blende stuivers zijn niet gegeerd. Een blende frank.
— De school of de Mis blend slaan, gaan wandelen of spelen daar men hadde moeten naar de
school of naar de Mis gaan. Die jongen heeft
weer al de schole blend geslegen. Hij sloeg de
Messe blend.

BLEN
— Eene ton valt of ligt blend, waneer zij op de
fontiere geleid zijnde, met het merkteeken tegen
den muur ligt, zoodat men het niet zien kan.
BIENDEI, o. Blindei. .Blenden - slaan, spel van
kinderen die, met eenen blinddoek op de oogen,
en eenen stok in de hand, van zekeren afstand
vooruitstappen om een ei te slaan dat aan eenen
draad hangt.
BLENDEKALLE, BLINDEKALLE, V. Een kinderspel, anders ook Blindemannetje geheeten, fr.
colin-maillard. Blendekalle spelen.
— De geblinddoekte bij dat spel. Wie zal
blendekalle zijn ?
BLENDEN, blendde en blond, ben geblend en geblonden, o. w. Uit de oogen verdwijnen, henen
varen, te zoek geraken. De graaf verdween in
den strijd, en niemand wist waar hij geblonden
was. Ei mij ! waar mag ik nu blenden ? Menigeen
begrijpt niet waar het zilveren geld al blendt. Ik
heb dat boekje gekocht over drie jaar, maar zoek
er nu achter waar het geblonden is. Waar de tijd
toch blendt ! Waar is de tijd geblonden dat wij
kinderen waren!
— Men zegt ook Blennen, Belennen en Belenden, welk laatste Kil. verklaart door Ver-eynden.

evadere, pervadere.
BLENDEBERD, BLINDBERD, o. Eene plank die
men op het voorhoofd van eene koe bindt, om ze
te beletten vooruit te zien. Vluchtige koeien doet
men blendeberrels aan, opdat zij niet bijzen zou
weide. — Zie BERD.
-denor
BLENDEBERDEN, blendeberdde,geblendeberd,b.w.

Een blendeberd aandoen. Eene koe blendeberden.
BLENDLAP, BLINDLAP, m. Blinddoek, lap dien
men voor de oogen bindt van een peerd dat in de
rosmolen moet gaan.
BLENDLAPPEN, blendlapte, geblendlapt, b. w.
Eenen blendlap aandoen. Een peerd blendlappen.
— Vgl. Blendeberden.
BLENDEPOT, BLINDEPOT, m. Een kinderspel
hetzelfde misschien dat in 't fr. an pot rasse heet,
hierin bestaande : Men hangt een eerden pot vol
grijmsel of bitter aan eene koord omhoog, en de
spelers, met de oogen geblinddoekt, gaan elk op
zijne beurt al slaande met eene stok in de ruimte,
tot dat iemand den pot treft die in stukken nederstuift. Blendepot spelen. Men vindt het woord bij
Ed. De Dene:
Van potten, cannen, teelera ende zulcke prondelynghe
Esser emmers ghenough, wat baetet te helene:
Die gheef irk al tsaemen wechdraeghens mondelynghe
Den kynders omme blendepot mede te spelene.
BLENDPOTTEN,

blendpotte, heb geblendpot, o. w.
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BLEN
Kwijte rekenen, effen houden, dood laten, fr se
tenir recizproq'uernent quitte. Wordt gezeid van
personen die, elkander eene som verschuldigd
zijnde welke omtrent even groot is, wederzijds
verklaren voldaan te zijn zonder eenige betaling.
Ik weet niet juist meer hoeveel gij mij schuldig
zijt, maar het bedraagt alverre zoo veel als ik aan
u betalen moet : het beste ware van te blendpotten.
Wij zullen blendpotten. Wij hebben geblendpot.
Ik heb met hem geblendpot.
BLENNEN, blon, ben geblonnen, o. w. Hetzelfde
als Blenden, blond, geblonden.
BLES, m. 't Zelfde als Blek, oogslag waarbij het
wit van de oogen gezien wordt, de daad van eens
te blessen.
— Ook gebruikt voor Blesse, witte plek op
't voorhoofd van een peerd, enz. Op den bles van
't peerd. — Zie BIESSE.
BLESDE, adj. Wordt gezeid van den bezonderen
blik der oogen waarbij men het oogwit ziet. Een
dwaas mensch kijkt blesde waneer hij verwonderd
is. Hij keek blesde denkende dat men hem bespotten wilde. Een blesde oogslag is dikwijls eene
bedreiging. Zie BLES.
— Die eene blesse heeft. Een blesde peerd (die
eene witte vlek heeft op 't voorhoofd). Een mensch
die blesde is (die eene witte vlek of streep heeft
in 't haar). Zie BLESSE.
BLESSE, v. Ontschorste vlek op eenen boom,
breed en lang omtrent gelijk de uitgestrekte
hand. Als men boomen verkoopes wilt, kapt men
op iederen eene blesse waar men een cijfergetal
in kerft dat het volgnummer van de verkooping
aanwijst.
— Kale of haarlooze vlek aan 't hoofd van eenen
mensch. Ook Eene witte haarlok, eene witte vlek
in 't haar.
— De witte vlek of haarlok op het voorhoofd
van een peerd, koe of keurs; ook Blaar en Kol
geheeten. " Een schoon zwart kalveken, en 't
heeft een wit blesken op zyn hoofd. " (C. Duvillers.) — Doch in Noord-Vl. is 't Eene witte streep
die van boven 't voorhoofd daalt tot aan de neus,
fr. ehanfrein, terwijl de witte vlek daar den naam
van teeken draagt. Wat heeft dat peerd op 't voorhoofd : eene blesse of een teeken, fr. un ehanfrein
on une eloile ? Eene koe met eene blesse.
— Peerden en koeien die eene blesse op 't voorhoofd hebben, worden Blesse genaamd.
Baai, zoo sprak hij, Baai en Blesse,
Heden moeten.... stille ! fraai !
Moeten wij naar de uitvaartmesse
Met den wagen, Blesse en Baai.
(G. Gez.)

BLES
— In Noord-Vi. geldt Blesse nog voor Haarscheel, splet, reef, scheiding in 't haar op 't hoofd,
fr. raie. Eene blesse maken in 't haar. Hare blesse
is niet recht. Zij draagt hare blesse op kant (niet
in 't midden van 't hoofd).
— In Zuid-Vi. bet. Blesse ook eenvoudig weg
Haarlok op het voorhoofd. De mannen strijken
hunne bles slinks of rechts. De vrouwliedeil
scheiden gem. hun voorhoofdhaar in twee blessen
die de slapen bedekken. Hare bles is los gegaan
en hangt in hare oogen. Men ziet wel aan hare
grijze bles dat zij van de jongste niet meer en is.
BLESSEN, bleste, geblest, o. en b. w. 't Zelfde als
Blekken in den zin 1° van Eenen boom blekken,
en 2° van Dreigende kijken, het oogwit laten zien,
blikoogen.
BLESSENACHTEGAAL, m. Soort van nachtegaal
met eenen rooden steert, anders Nachtegaal-bleksteert genaamd, fr. rossignol de 7m2uraille, 1. s yl v cc.

phcenicurus.
BLET, adj. Gekneusd, geblutst, sprek. van fruit,

fr. cot-i, meuriri. Eene blette peer. Zie BLOT.
-- Ons Blet is hetzelfde niet als het fr. filet;
want Une p.oire bleue is Eene lotte peer, eene
beursche peer, en niet Eene blette peer.
BLETSEN, bletste, gebietst, b. en o. w. Blutsen,
kneuzen, fr. meu7•trir. Die afgevallene appels zijn
gebletst (gebuild). Hij heeft zijn been gebletst
met tegen de staak te loopen.
BLEUNAARD, m. Bloodaard, lafaard, fr. poltron,
1(1ehe.

BLEUNE, BLEUNTJE, PLEUNE, PLEUNTJE, PLET NA, PLEUNAATJE, PLUINE, PLUINTJE. Woorden

die men gebruikt sprekende van iemand die het
spel moet opgeven, die een stout stuk, door
eenen anderen verricht, niet kan of niet durft
nadoen. Hij is bleune. Hij staat bleune. Iemand
bleune maken, steken of stellen, fr. défier quel
Wat aangaat over wijde-qu'ndemzfairt.
grachten te springen, er is niemand die mij kan
bleune steken (die eenen sprong zal doen welken
ik niet kan en zal nadoen). Laat ons eens pleuntje stellen (om ter stoutst iets verrichten, b. v.
over diepe grachten springen, eene rivier doorzwemmen, al schaverdijnende over eene loeme
springen, enz.) Pleunaatje gesteken zijn, fr. être
surpassé par un autre.

— Voor Bleune of Pleune, zegt men ook
Kunste, Stakje en Matje (van Mat in 't schaakspel). Zie ook Baks.
BLEUNEBLAUW of BLEUNEBLOUW, BLEUNTJEBLOUW (wvl. –BLOW, zie AU). Hetzelfde of Bleuntje.
Bleuneblauw spelen. Van iemand die bleuneblouw

is, zegt men spottende:

BLEU
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Bleuneblauw
Zijn gat is lauw.

-- Zie VERBLOUWEN.
BLEUNEN, bleunde, heb gebleund, o. w. Niet
durven doen hetgeen een ander doet, bleune
zijn, pleuntje staan. Hij wilde niet bleunen, en
sprong over den gracht gelijk de anderen, maar
viel te midden in 't water. Uw broeder heeft
vier boterhammen geëten, en gij maar drie; ware
ik of gij, ik name ook eenen vierden, ik en zou
niet bleunen. Hij moet bleunen voor zijnen
broeder.
— Onze schrijvers gebruikten het w. in den
zin van Bevreesd zijn, blood zijn, verlegen zijn.
" Met da caroi scaveelde de pisvinaigre, die
bleunde, al houlaisen en paijbeenen glinck een
rennekokenne avepias cup ne pipegael deur
d'hobette bachten en barbecaen. " (Kortr. hs.
1736.)

Nou sic ick wel waerom dat jy soo weynigh bleunt:
Je romt zoo van je hel; is 't daer-op dat-je steunt ?
(L. Vossius.)
BLEUZAARD, BLEUZER, m. Iemand of iets dat
bleust of bloost.
— Eene soort van blozende appel.
— Hollandsche bleuzaard, eene soort van groote
goede perzik.
BLEUZEN, bleusde, heb gebleusd, o. w. Hetzelfde
als Blozen, rood worden, rood zijn. Bleuzende
kaken. Bleuzende krieken. Een appel die bleust.
-- Wegens en = o, zie o.
BLIE, adj. samengetr. uit Blide, d. i. blijde,
vrolijk. Zie IE.
BLIEK, m. (en niet v.), vklw. bliekske (n. Een
riviervisch, anders blei, fr. able. Zoo gezond als
een bliek (zeer gezond). Een bliekske smijten
om eenen snoek te vangen (een appel geven om
avoi'i• ure
een ei te.krijgen, fr. clonmei- nu

tee/pour

bcezrf ).

BLIEN, b. w. Zie BLIJDEN.
BLIESEIVI, m. Wordt gehoord in den zin van

bliksen e, duivel, in dit en dergelijke gezegsels:
een groote blieserp van een hond.
BLIEVEN, onpers. Hetzelfde als Believen. Wat
blieft er u ?
— Vgl. Blump, blenden, blijven, enz. voor
Belump, belenden, belijven, enz.
— Dit Blieven bestaat ook in Holland, zegt
Kramers.
BLIJDE (wvl. GLIDE, BLIE, zie IE),. adj. Vrolijk.
-- Van kleuren. Helder en frisch. Een blijde
morgen, blijde dageraad. Een blijde kleur.
BLIJDEBLAUW (wvl. BLIDEBLOW, zie AU), adj.

BLIJ

BLIK
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Helderblauw, fr. bleu clair. In den blijdeblauwen hemel. Het blijdeblauw kleur staat tegenover het donkerblauw.

bliksemra. Waneer er ringen gemengeld zijn onder
den bliksem,.dan zegt men Donder en bliksem.
— Den bliksem ! Uitroeping van verbaasdheid,

BLIJDEGEM, o. Wordt gebruikt in deze spreuk:

van verlegenheid, enz. Den bliksem ! dat is wonderbaar.
BLIKSEMS, bijw. Weerlichts, verbliksemd,
donders, verdonderd, bliksteerts, enz., fr. dia
Zij hebben daar bliksems veel leute-blemnt.
gehad. Ik heb mij bliksems moeten haasten. Hij
kan bliksems schoone schrijven.
-- Ook Bliksemsteerts.
BLIKSEMSCH, adj. Hetzelfde als Weerlichtsch
bij Kramers. Die bliksemsche jongen heeft weer
al school gedoken.
BLIKSTEERTS, bijw., zware ee. Wordt gebruikt,
even als Bliksems, verduiveld, weerlichts, fr.
diablement, enz. om eenen grooten superlatief uit
te drukken. Het is bliksteerts koud. Ik heb mij
bliksteerts moeten weren, of ik kreeg mijn peil
niet. Hij kan bliksteerts schoone zingen. " M' es
nu blieksteirs preus met' lammie " d. i. men is nu
verduiveld fier met het kindje. (Kortr. hs. 1736.)
— tikel bliksteerts ! wel weerlichts ! Wel blik
wie hadde er dat gepeisd P Wel blik -ster!
wat een snoek!
-ster!
— Ook Bliksemsteerts.
BLIND, adj. Zie BLEND.
BLINDER, m. Onbezonnen knaap, wilde jongen,
schelm, fr. fripon, eng. blunderer. Een blinder
van een jongen. Die blinder heeft wederom al
eene pert uitgesteken.
--- Men zegt ook Blinter, Blunder en Blunter.
De i in Blinder en Blinter klinkt gelijk de i
in beminnen, zinnen, en niet gelijk ii in kind
(kiind), wind (wiincl), enz. Zie IND.

te Blijdegem begraven zijn, als men spreekt van
eenen overledene wiens dood vreugde baart
aan de erfgenamen of de geburen. Hij is te Blij
begraven. Ook : Hij is te Blijdenberge-degm
begraven.
BLIJDEGROEN (wvl. BLIDE -), adj. Heldergroen,
fr. vert clair. Een blijdegroen kleur. Blijdegroene
stoffe.
BLISDEN, blzjdde, geblijd • (wvl. BLIEN, blicle,
gebliicd, zie TEN), b. w. Verblijden, verheugen, fr.
réjouir. Die goede tijding zal hem blien. Hij heeft

er zich over geblijd..
BLIJDENBERG, m. 't Zelfde als Blijdegem. Op
Blijdenberge begraven.
BLIJDEROOD (wvl. ELIDE—), adj. Helderrood, fr.
rouge clair. Eene blijderoode.stoffe. Een appel met
eene blijderoode kaak.
BLIJDSCHAP (wvl. ook BLIIDSCHEPE, BLISCHEPE,

zie -SCHEPE), v. Vreugd. Was dat eene blijdschepe,
als dat goed nieuws toekwam. Hij was over van
blijschepe. In groote blijschepe zijn. " Dat ie
altijts mijn ruste, troost, ende blischzepe in u einde."
(Th. van Herentals.)
BLIJDZAAM, adj. Blijde, vrolijk, eng. blithesome.
BLIJVEN (wvl. BLUVEN, zie onder FRYTEN), bleef
(wvl. scherpl. ee, zie onder DUIGEN), ben gebleven
(wvl . ook bleven), o. w., fr. darer, rester. Waar is hij
bleven ? " Oft si yemant yet schuldich zijn bleven. " ( Th. van Herentals.) " Sy en wisten niet
dat het hout in den voet bleven was. " (C. Vranex.)
BLIJVENSDURIG (wvl. BLIVENSDEURIG, zie IJ en
u), adj. Bestendig, voortdurig, fr. permanent.
Eene blijvensdurige samenzwering tegen Kerk
en Staat.
BLIJVER, m. Die of dat blijft.
-- Jong boompje dat men, in het afkappen van
eenen bosch, laat staan om het tot eenen grooten
boom op te kweekera, fr. baliveau (van 't oudvl.
beliven, nu blijven), en ook lags (van laisser, laten).

— Meêgaan op blijvertjes (of op thuisblijvertjes)
wagen, thuis blijven. Wordt schertsende gezeid
aan kinderen die vragen om mede te gaan.
BLIKKEN, b. en o. w. Zie BLEKKEN.
BLIKSEM, BLEKSEM, m., fr. fouclre.
-- Schurk, schelm, guit. Een bliksem van eenen
vent. Een bliksem van eenen jongen. Die bliksem
heeft weerom al mijn appels geplukt.
— Soort van licht beschuit slingerachtig van
vorm. Men onderscheidt kleerre bliksent en groote

BLINDERS, BLUNDERS, BLINTERS, BLUNTERS,

interj. Weerlichts, verdonderd. Waar hebt gij
blinders dat uitgevonden P Blinders, dat is schoon!
— Men zegt ook Den blinder, even als Den
bliksem, den duivel, enz. Wat den blinder mag
dat zijn ? Wie den blinder hadde zoo iets geraden?
BLINDERSCH, BLUNDERSCH, BLINTERSCH,
BLUNTERSCH, adj. Schelmachtig. Een blindersche

jongen. Die blundersche jongen heeft wederom
wat uitgemeten!
BLINK (wel. BLIINK, zie INn), m., zonder mv.
Schoesmeer waarmede men de schoe'n zwart en
blinkt, fr. eirage. Blink maken. Blink verkoopen.
Die blink is te droog.
BLINKBORSTEL (wvl. BLIINKBURSTEL, uitspr.
—bustel, zie Rs), m. Zachte borstel om schoe'n,
knopen, enz. te blinken, fr. polissoire.
BLINKDOZE (wei. BLIINK-), v. Doos met blink,
fr. boute èt ciroge.

BLIKT
BLINKEN (wvl. BLIINKEN, zie IND), blonk en blank,
geblonken (fvl.eblonken, zie GE), b. w. Doen glan-

zen. Hebt gij mijne schoe'n reeds geblonken ?
De geblonkene wapens glinsterden in de oogen.
Ik gaf hem eenen penning voor mijne knopen te
blinken.
BLINKPOT (wvl. BLIINK -), m. Aarden vat waar
de blink in is.
BLINTER, m. Zie BLINDER.

BLOED, o., fr. sang.
- (Zich) kwaad bloed maken of kweeken, door
ongeduld, spijt of gramschap zijne gezondheid
te kort doen. Ik wil mij daarom, daarbij, daar
daarin, daarmee geen kwaad bloed maken.-vor,
De vader maakt veel kwaad bloed in zijnen
wederspannigen zoon. Ik ten minste zal daarbij
geen kwaad bloed kweeken.
— Zijn bloed omroeren of verroeren, van schrik
hevig verschieten en ontsteld zijn, eene alteratie
krijgen. Hij heeft eenen baanstropper gemoet,
en er zijn bloed aan verroerd. Doe hem niet ver
genoeg om zijn bloed te ver--schietn,'war
roeren, fr. pour lui faire tournor le sang.
-- Koude bloed, zie KOUDE–BLOED.
— Bloed van l jnwaad. Waneer een stuk lijn
afgeweven is, dan wordt het van den drom-wad
afgesneden; nu 't is een gebruik dat de kinderen
van den huize eene teljoor houden onder den
drom die afgesneden wordt om, zoo men zegt,
het bloed van dat stuk lijnwaad te vangen:
trouwens de wever, terwijl dat hij snijdt, laat

uit zijne hand eenige geldstukken glijden in de
teljoor, en de kinderen meenen dat die stukken
uit het lijnwaad zelve vloeien, en er het bloed
van zijn, en zij verlangen geweldig tegen dat zij
dat bloed mogen vangen.
BLOEDBLEIN (uitspr. bloebleine, zie D), v. Eene
blein die blauw en rood is. Eene bloedbleine
krijgen in de hand van met te veel geweld eenen
stok of zoo iets te hanteeren.
BLOEDDOGGE, v. Bulhond, eng. bulldog, fr. bou-

led ogee.
— Is bet eerste deel van dit woord eene metathesis van 't eng, bull, dan schreve men beter
bloedogge, met eene d (bloe-dog).
BLOEDEN, BLOEN, bloedde, gebloed, b. w. Om
iets lijden, fr. porter la peine, eipier. De onschuldige moet dikwijls bloeden voor een ander. De
ouders bloeden somwijlen de misdaden van
hunne kinders. Gij zult dat moeten bloeden. Hij
had het kwaad gedaan, en ik heb het gebloed.
BLOEDFIELT (uitspr. bloefielt), m. Een vruchtafdrijvende boom die in eenige hoven gekweekt
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wordt, en die in de Woordenb. Zevenboom, in de
wetenschap juni )erus. sabina, fr. sabine, geheeten
wordt.
BLOEDIG, adj. Die veel bloed heeft, die gewoonlijk rood is in 't aangezicht. Een bloedige knaap.
— Bloedig jong, uit der mate jong, bitter jong.
Zij was nog bloedig jong als zij trouwde.
— Bloedig gram, bloedig kwaad, geweldig
gram, doch meer inwendig nog dan uitwendig.
Hij was bloedig kwaad. Ik wierd zoo bloedig
gram dat ik het niet zeggen en kan. Hij miek
mij bloedig kwaad. Zich bloedig kwaad maken
in iemand of in iets.
Want ie en kreegh in dit geval
Van niemandt danck noch loon met al,
Daerom ie wierde bloecligh gram.
(P. Devynck) .
BLOEDIGE-STRATEN-VAN-JERUSALEM, v. mv.

Eene hofbloem die in de wetenschap heet abut-ilon striatuin Hort., sida pitta Hook.
— Dus genaamd om de purperen aderen die
in de gele bloembladen gesprieteld liggen, of ook
misschien eene grove verbastering van den
latijnschen naam abutilom stuialum.
BLOEDKANKER (uitspr. block-), m. Soort van
zachte kanker waar dikwijls bloed uit vloeit, fr.

fongus hématode.
— Niet te verwarren met Bloeiende kanker.
Zie KANKER.
BLOEDLAKEN (uitspr. bloelakeme), v. Lijklaken,
echel, fr. sangsue. Iemand bloedlakens zetten.
BLOEDLATEN (uitspr. bloelaten, zie D), liet bloed,
bloeclgelaten, b. w. Aderlaten, fr. saigner. Iemand
bloedlaten. Hij doet zich eens 's jaars bloedlaten.
Hij liet mij bloed.
— BLOEDLATING, V. fr. saignee.
BLOEDLING (uitspr. bloeling, zie D), m. Bloed
bloedbeuling, fr. boudin.
-worst,
BLOEDPEER (uitsp. bloepere), v. Soort van zomerpeer met roode vlekken van binnen, grauw
van pel, en weinig goed van smaak.
BLOEDPLANT (uitspr. bloeplante, zie D), v. Eene
plant anders Verkenskruid genaamd, fr. eupaíoire ehanvrin,1. eupator'iuw, cannabinu-inz L. De bloedplant groeit hoog in natte meerschen en langs
de grachten, en wordt als geneesmiddel gebruikt
voor de koeien die bloed wateren. Op azijn gekookt dient zij ook tegen den cholera.
BLOEDSPEITER (uitspr. bloespeitere, zie D), m.
Bloedspat, fr. éclaboussure de sang. Zijn kleed
was vol bloedspetters. — Zie –ER.
BLOEDSTRIEP (uitspr. bloestrie1pe), V. Eene streep
van bloed. Bloedstriepen en slijm in deli mest

BLOE
van peerden, zijn een teeken van ontsteking in
de darmen.
BLOEDVERSCH (uitspr. bloevesch, zie D en Rs),
adj. Zeer versch, kersversch, fr. tout frais. Dat
vleescc., die visch is bloedversch.
BLOEDWORTEL (uitspr. bloew—), m. Plant met
.ghaarde bladeren en gele bloempjes. In de
Woordenboeken heet zij Zevenblad, tormentilla
re

cta L.

— L. Fuchs geeft den naam van Bloedwortel
aan eene soort van geranium " dat schier overal
in de beemden wast en overmaten crachtig is
om bloei te stelpen. " En de Tormentille heet
bij hem ' Roode heylwortel ende Berckwortel,
om des -wille dat de wortel root ende heylsaem
is, ende' allermeest in berckenbosschen wassende
is. " — Zie KEUNEREBBE.
BLOEDZUIPER (wvl. BLOEZUPER, zie ui), m. Hetzelfde als Bloedzuiger
bloezuger) dat wij
ook gebruiken en in de Wdb. verklaard wordt
10 door Echel, lijklaken, fr. sangsue; 2° door fr.
vampire, eene Amerikaansche vleermuis die het
bloed van slapende lieden afzuigt; 3° door Knevelaar, woekeraar, fr. arabe, concussionnaire, usu,

(wvl.

rien_
-.— Bij 't volk is het ook Een spook of een
ddcode die 's nachts het graf verlaat om de menschen hun bloed af te zuigen, fr. vampire.
-- Ook nog eene soort van kever die 's zomers
veel te zien is op de rijpende koornhalmen in
den akker. Hij is roodaclïtig, omtrent een een
lang en een millimeter breed.
-tlimer
BLOEDZUIPERSBLOEIVI, BLOEDZUIGERSBLOEM
(wvl. BLOEZUPERS—, BLOEZUGERSBLOMME, Zie UI en

v. Naam die men hier of daar geeft aan het
Roozewied, fr. coquélicot, om de kleene kinderen
er eenen afkeer van in te boezemen, en ze aldus
te beletten van in de akkervruchten te loopen
om ze te plukken. Kind, dat zijn bloedzuigers bloemen, kom er niet aan.
BLOEIE, v. Bloem van eenen bloeienden fruitoom, bloeisel. Die appelaar heeft veel bloeien.
De bloeien vallen af. " Het aenschyn der aerden
vercieren met bloeyen, bezáeyen met blommen,
beghiften met vruchten. " (A. Debuck.)
— Ook bloem in 't algemeen.
0E),

Syne wortels, bloeyen, blaen
Konnen dooden doen verrysen.
(Vaelande.)
Singt, Broeders, en verheft het puyk der vroege bloeyen
Die men rond uwe Sterne, o Lente -maegd, Biet gloeyen,
De Roos vol soeten reuk.
(Id.)

-- Het orgaan dat de eieren bevat, liggende op
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den kant van de baarmoeder bij koeien, merriën,
enz.; bij Kramers Eierstok genaamd, fr. ovaire.
BLOEIEN, bloeide, gebloeid, b. en o. w. Verbloeien, roodgeel worden van te bij het vuur te
zijn, zengen, fr. roussir. Zijn kleed is gebloeid.
Let op dat uw kleed niet en bloeit.
— Meest zegt men Verbloeien.
BLOEIER, m., vklw. bloeierke(n. Naam dien
men geeft aan iets dat men als zeer schoon, zeer
uitmuntende beschouwt, hetzij een dier, hetzij
een speelgoed, enz. Dat peerdje is een bloeier.
De jongens die marbelen of toppen zeggen mijn
bloeierke aan hunnen besten speelmarbel, aan
Benen schoongin top, enz.
BLOEISTE, BLOEITE, v. Het bloeien. De bloeiste
van den hommel. — Zie JUNSTE.
BLOEM (vl. BLOMME, zie oE), v., fr. fleur, ij si.
blom, zw. blontma. De blommen bloeien. Blomme

van meel. Fig. Eene blomme van schoonheid.
— Blauwe bloem, blauw bloempje, slimme trek,
eene leugen, valsche inlichting. Laat de blauwe
bloempjes in 't koorn (maak mij geene leugens
wijs). " Wy hielden dat bykans voor bubben, en
kosten dat schaers ghelooven, maer wy saghen
welhaest datmen ons gheen blaze blomme op de
mauwe en hadde ghevest. " (P. Devynck.) Iemand
blauwe bloempjes wijs maken. Iemand blauwe
bloempjes ophangen of opvesten. " Ik zal- den
man met een blauw bloemeken (onder het een of
ander voorwendsel) ontbieden. " (F. Vanden
Werve.) " Uw zoogezegde vriend keert zijn blad,
en hecht u blauwe bloempjes op. " (J. Desmet.)
— Ook de naam van eene witgevlekte koe,
vacca 9 naculosa, zegt Kil. — Andere Koenamen,
aan het kleur of bezondere teekens ontleend, zijn
b. r. Blare, Blesse, Bonte, Grimmel, Kolle, Molle,
Schimmel, Sterre, enz.
BLOEMAARD (wvl. BLOMAARD), m., mv. bloc.
maards. Zie BLOEMER.
BLOEMACHTIG (wvl. BLOMACHTIG, zie OE), adj.
Die veel van bloemen houdt. Hij is niet al te
bloemachtig. — Zie —ACHTIG.
BLOEIVIBOT (wvl. BLOMBOTTE, zie OE), v. De knop
waaruit eene bloem ontluikt. — Zie BOTTE.
BLOEMDE (wvl. BLOMDE en BLOMTE), adj. Met
bloemen besteken, beschilderd of geweven. Eery
bloemde kleed.
— In eenige plaatsen, Blond, fr. blond. Bloemde
haar. Hij is blomte van haar.
BLOEMEN (V1. BLOMMEN), bloemde, ben gebloemd,
o. w. Witachtig worden en de gedaante van meel
krijgen. Zie BEGIJNEN.
— Sprek. van gekookte aardappels, Openvallen
,

BLOE
gelijk meelbloem; ook Melen. Het zijn goede
aardappels die bloemen.
BLOEMKENS -OLIE (wvl. BLOMKES —), v. Olie van
leliën, fr. huile cde lis. Naar de apotheek gaan om
bloemkens -olie.
BLOEMPASCHEN (wvl. BLOMMEPASCHEN), m. Zoo
heet Palmenzondag, 1. Pascha floruni.
BLOEIVIER (wvl. BLOMMER, zie 0E), m. Gekookte
aardappel die als meelbloem openvalt, anders
ook Bloemaard geheeten. Die aardappels zijn
wel geen bloemers, maar zij zijn algelijk goed.
Bloemers en leemers.
BLOEMHUT (wvl. BLOMHUT), m. Een bloemenstruik, bloemen die uit denzelfden wortel schieten. Eenen bloemhut verplanten. — Zie HUT.
BLOEMING (wvl. BLOMMING), m. Soort van boe
geel is van peel en middelbaar van-renapldi
grootte. De rijpe blomming riekt naar roggemeel,
en is niet bezonder goed. — Zie —ING.
BLOEMKAPEEL (wvl. BLOMKAPEEL), m. Bloemtuiltje, fr. bouquet cle f evci•s. — Zie KAPEEL.
BLOEMKAUWEL, BLOEMKOUWEL (wvl. BLOMKOWEL, zie of en AU), m. Bloemkool, fr. thou fleur.
-- Zie KAUWEL.
BLOEMPEELDER, BLOEIVMPELDER (wvl. BLOMP—),
m. Degene die de pellen, fr. pellicules, van het
graan afdoet., om dan dit gepelde graan te laten
malen. De bloempelders onderscheidt men gemeenlijk in Boekweitpelders en Gerstepelders.
De bloempelders zijn tevens ook bloemverkoopers.
BLOEMSTAAL (wvl. BLOMSTAAL Of —STAEL, zie OE

en AE), m. Bloemstam. Een .bloemstaal aan den
grond afsnijden. Eenige bloemstalen verplanten.
Des levens stonden altemael
Ze wyken als de bloernenstael
Geveld door 't zwingende maeijerstael.
(K. De Gheldere.)

— Zie STAAL.
BLOEMTEIL (wvl. BLOMTEELE, zie OE en EI), V.
Eene teil waar men meelbloem in doet; of waar
meelbloem in is.

— Het is gelijk een lieurzel in eene blomíeele,
of Het is gelijk een horzel in eene kanne, zegt men
van iemand die binnen 's monds spreekt, die
onverstaanbaar mompelt of neuzelt.
BLOEMTRUIS (wvl. BLOMTRUUS, zie OE EN UI), m.
Een tros bloemen, fr. bouquet de fleurs, hetzij
natuurlijk of met de hand gemaakt. — Zie TKUIS.
BLOK, m. Klomp. fr. bloc. Dit woord is o. bij
Weil. en Kramers. In Vlaanderen is het m. Op
Benen blok zitten, enz.
— Bus in eene kerk of in een gesticht, ter
ontvangst van geld dat de milddadigheid er in
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stort, fr. Irene. Geld in den blok steken. Den
blok rooven. De blok voor het vastengeld. De
blok van den arme. " Alzoo word 't geld dat men
geeft onder de ziel-missen ofte dat men steekt in
den blok van de kerken, offer oft offerhande
genoemt. " (C. Hazart.) " Hy stack in onser
liever Vrauwen block eenen joannes " soort van
muntstuk. (C. Vrancx.)
— Klomp boomhout om te branden. Er zijn
vooral twee soorten van blokken : de eene van
eenen voet lang; de andere van vier voet lang, die
men Brugsche blokken noemt (zie FASCEEL). Een
boom in vieren gekloven, en dan in korte of
lange klompen gezaagd, geeft de blokken. Eenen
blok aan 't vuur leggen. Blokken van eenen
beukeboom.
-- Den blok slepen. Wordt gez. van iemand die
als een slave, al het lastigste werk verrichten
moet. Die verstooteling moet altijd den' blok
slepen. Vader en kinders leven daar op hun
gemak, en moeder mag den blok slepen.
— Bij timm. Vierkantte stuk hout waarin het
schaafijzer gevat is, fr. fut de rabot. De blok van
de schave.
— Bij hommelboeren, zie HOMMELBLOK.
— Bij speldewerksters. Bout, fr. fuseau. De
knippel en de toortel van den blok. De blokken
winden (het garen er op winden). De blokken
korten, of langen (den draad korten of langen
waar mede men speldewerkt). De blokken lijken
(dezelve allen op gelijken afstand van de kant
stellen). De blokken draaien (de draden van twee
blokken rond elkander draaien gelijk twijn) : om
een topwerk te maken, draait men gemeenlijk
zevenmaal de blokken; om eene spelle te dekken,
draait men ze tweemaal.
— Bij bolders. Eene bol die halfwege in de
baan ligt. Eenen blok leggen, zie BLOKKEN.

-- In '1 jaar blok als de uilen kraaien en de
koeien met pat-ijnen gaan. Dit is eene spreuk om
te zeggen Nooit, even als het fr. aun calencdes
grecques. Men zegt ook : In 't jaar één, als de uilen
preeken.

— Vleesch op den blok, kinderspel waarin
iemand, gebogen staande met de hand op den
rug en de oogen toe, tracht te raden wie van de
anderen er op zijne hand geslegen heeft. Vleesch
op den blok spelen, fr. jouer a la main chaude.
— Blok, samengesteld met een ander woord,
dient dikwijls om iets groots in zijne soort aan
te duiden; zie hieronder Blokaande, Blokbieze,
Blokmeeze, Blokmier, Bloknoot, enz.
BLOKAANDE, BLOKAIDE, v. Soort van dubbele

BLOK
duinaande, wilde aande nog zoo groot als eene
smierlaande. -- Zie BLOK.
BLOKAPPEL, m. Een groote appel in zijne soort,
fr. une grosse pomme. Wat een schoone blokappel
is dat ! Dat jongentje heeft een hoofd gelijk eenen
blokappel (een al te groofloofd). – Zie -BLOK.
BLOKBALIE, BLOKBALJE, BLOKBELDJE (zie BAEen zwaar grof hek waarvan de bovenste
reeze een balk of boom is met het onderbul er
aan. Vele hofsteden sluiten met eene blokbalie
in plaats van met eene poort. Eene weide, een
am waarvan de ingang met eene blokbalje gesloten is. Hij lag met de armen op de blokbalie
geleund. Hij klom over de blokbalje.
— Lomp gelijk eene blokbalie, zeer lomp,
zeer plomp, fr. írès- grossier; bij Kramers, Grof
gelijk boonestroo.
BLOKBEER, m. Groote beer, lompaard, grove
kerel, fr. lourdaud. -- Zie BLOK.
BLOKBIEZE, v. Soort van dikke bies die in de
moerassen groeit, gelijkende aan de stoelbies,
(fr. jonc des chaisiers), doch zoo taai niet.
BLOKBIEZEM, m. en v. Hetzelfde als Blokbieze.
Zie BLOKBIEZE.
BLOKET, o., klemt. op ket. Kleen vierkantte stuk
hout op wijze van eene brike, dat men in eenen
muur metselt, om er dan eene kram, een duimijzer of zoo iets in te slaan. Groot of kleen bloket.
Lange, korte bloketten.
— Bij slotmakers. Een dik stukje ijzer dat
binnen in de slotkas ligt, en, even als de reepen,
dient om de valsche sleutels te beletten van tot
de barbeelen te geraken. Als er een bloket in
't slot is, moet de sleutel genoegzaam uitgekorven zijn om door liet bloket niet tegengehouden
te worden.
BLOKKEN, blokte, heb geblokt, o. w. Bij bolders.
Eene bol halfwege de baan spelen om het spel
van de anderen. te belemmeren, anders gezeid
Eenen blok leggen. Ge moet blokken.
-- Fig. Kunnen blokken egt bijbollen, zie BIJBOLLIE), v.

LEN.

— Bleeven, zijnen boterham of zijne teljoorspijs niet opkrijgen. Hij blokt, hij gaat blokken.
BLOKKOLF, BLOKKOLVE, v. Een houten steel die
met den punt vastzit in een blok of klompje hout,
dienende om de zeuge te jagen, of, zoo men elders
zegt, de soeize te kroden, in het kolvespel.
BLOKKOT, o. Zoo heet te Thielt nog de kelder
of het onderdeel van 't gevang, waar dat vroeger
de blok of stok was, d. i. bij Kil. numella, tippus,
soort van houten folterblok waar de misdadigers
met hals en voeten aan vastgeklonken waren.
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" Doe waren ghestelt 6 ghezellen of bouven ghezeyt, alzo men wil; die waren ghestelt ende ghesloten (metten voeten) in de bloc daer men al
zulke boeven pleicht te stellerie up bloc. " (Kr.
V. Br.)
BLOKLIJSTER (wvl. –LIJSTER, zie IJ), v. Soort
van groote dikke lijster, fr. cdraine, grosse grive.
-- Zie KWELSTER.
BLOKMEERLAAN, BLOKIVIEERLAAR, m. Soort

van groote meerl, turflus merula, die zijnen nest
dicht tegen den grond maakt. Hij wordt voor
den zang min geacht dan de Maartsche meer
-lan.Aders
ook Tjokmeerlaan geheeten.
BLOKIVIEEZE, v. Groote dikke mees met eenen
zwarten kop en eene geluwe borst waar over eene
zwarte streep loopt; in de Woordenb. Koolmees
en Brandmees genaamd, fr. mésange charbonniere.
BLOKMIER(E, v. Groote zwarte mier, mierul.
BLOKMUSCH, m. De gemeene groote musch,
fr. moineau domestique, anders Dakmusch, Pannemusch, Papmusch, Stroomusch en Tarwmusch
genaamd; in tegenoverstelling van de Steenmusch. De blokmusch is Beene rietmusch.
BLOKNOOT, BLOKNOTE, v. Soort van dobbele
baardnoot met purperen bolster; anders ook
Spaansche note genaamd.
BLOKPEER, BLOKPRE, v. Eene groote peer in
hare soort, fr. une grosse poire. Is dat eene blokpere ! Dat zijn al schoone blokpeertjes (gaaf en
groot) .
BLOKRATTE, v. Huisrat, de grootste van de
,

ratten.
BLOKSNIP (wvl. –SNEPPE), v. Dikke zware snip,
anders Boschsnip genaamd, fr. bécasse. De blok
veel meerder dan de watersnip, fr.-snipe
bécassine.
BLOKSTEERTEN, bloksteerlte, gebloksteert, b. w.
Kortsteerten, fr. écouríer, courtaucd er, anglaiser.
Een peerd bloksteerten. -- Zie VLIESCHEN.
BLOKSTOEL, m. Een stoel zonder leuning, bestaande uit eénen platten blok op drie of vier
stijpers. De boeremeid zit op eenen blokstoel om
de koeien te melken.
BLOKTAND, m. Bij metsers. Zie TAND.
BLOKTONG, v. Eene varieteit van Longe, fr. sole,
beter gekend op de vischmarkt als in de wetenschap. De bloktonge is korter en dikker dan de
Slagtonge. De bloktongen worden gem. gebraden, de slagtongen gekookt.
BLOKTOPPEN, bloktopte (wvl. ook bloktoplege,
zie IMPERFECT), gebloktopt, b. w. Ongelijk scheren,
bij dikke toppen afsnijden, fr. bretauder. Haar is
gebloktopt als het niet effen weg, maar onfat-
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soenlijk in trappen afgekort is. Eene haag blok
(onregelmatig scheren, er de uitgeschotene-topen
takjes van afknippen in de eene plaats meer of
korter dan in de andere).
BLOKTRAP, m. De onderste trap van eenen
steeger, de onderste trede van eenen zoldertrap,
fr. paliI re.
BLOKVUUR, BLOKVIER, o. Een vuur gemaakt
met tjokken of andere groote stukken hout. Een
blokvuur aanleggen. In de wintersche avonden,
zitten de landlieden rond een blokvier te warmen.
BLOKIJZER, ook BOUTIJZER (wvl. —IZER), o. Bij
kleermakers. Een strijkijzer dat hol is om er
gloeiende blokken of bouten van ijzer in te steken, fr carreau, fer a repasser. Den naad met
het blokijzer effenpersen.
BLOIYITE, adj. Zie BLOEMDE.
BLONG, adj. Blond, geelachtig, fr. blond. Blong
haar, fr. des cheveua blonds.
BLONK, adj. Stomp, waar de snede of scherpe
punt van af is, eng. blunt, fr. émousse, 1. obtusus.
Een blonk mes. Dat mes staat blonk. De punt
van dezen priem is blonk. De ploeg is blonk als
de scharre niet meer snijdt en verstaald moet
worden. " Niet... met eeneghen scaerpen caerden... maer... met bloncken caerden. " (Cueren
van den Vullers van Brugge.) De inolensteen is
blonk als de scherpte er van af is en dat hij
moet gebild worden. Een peerd staat blonk als
zijne hoefijzers afgesleten zijn, als het niet
scherp staat. De oogen zijn blonk, als zij duister
en doof zijn, niet stralen noch blinken, 1. quorum
wies obtusa, fr. des geur ternes. Blonke tanden.
De tanden van jonge honden worden blonk van
beenen te knagen.
— Blonk staan, fig. Afzijn van vermoeidheid,
van flauwte, van honger. Zoo zegt men ook,
maar in den tegenovergestelden zin, Scherp
staan, voor kloek en krachtig en veerdig zijn
om iets te verrichten.
-- Fig. " Ons verstandt is verduystert, dattet
bynae niet en dooght dan tot argheydt, anders
bot en blonck tot iet goedts, volghende de ver
-dorvenatu."(JDi,sj)
BLONKACHTIG, adj. Eenigszins blonk. Dat mes
wordt blonkachtig. Hij ziet nog al wel, schoon
zijne oogen wat blonkachtig staan.
BLONKHEID, v. De staat van blonk te zijn. De
blonkheid van een mes.
Jan de Scheerere Wien blonckheyt mesgreyde.
(Eá. De Dene.)

BLOOT, adj. Hetzelfde als Blood in de Wdb.,
fr. timide. Die bloote mensch.
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— Dus zeggen wij ook Hart voor Hard : harte
noten, fr. noix dures.
BLOOTDEELEN, deelde bloot, blootgedeeld, b. w.
Iemand geen deel geven van hetgeen aan anderen uitgedeeld wordt. De kinders, die snoeperij en onder malkander uitdeelen, toonen hunnen
af keer tegen den eenen of den anderen medegezel, met hem bloot te deelera. Zich zelven bloot
(alles aan anderen uitdeelen, dat men-deln
zelve niets overhebbe). Ge meugt u zelven niet
blootdeelen. " De Levieten werden blootgedeeld
in de verdeeling van het land van belofte. In
plaets kregen zy de tienden welke de overige
geslachten verpligt waren te betalen. " (C. Van
Hullebusch.)
BLOOTSHOOFDE, bijes. Metathesis van Bloot

hoofde.
-hofds,metblèn
— Vgl. Luidskele voor Luidkeels.
BLOT, adj. Blamot, gekneusd, geblutst, fr. cots,
meurtri. Eene blotte peer. Iemand blauw en blot
slaan. — Zie BLET.
BLOTSBOLLIG, adj. Zie BOTSBOLLIG.
BLOTTEN, blotte, geblot, b. w. Kneuzen, blutsen,
fr. meurtrir, contusionner. Geheel zijn aanzicht
was geblot. Geblotte appels of peren.
BLOUW (wvl. BLOW, zie AU), m. Slag, beuk,
stoot, fr. coup. Hij gaf hem eenen blouw dat hij
achterwaarts omvloog.
— Kil. Blouwe, alapa, eng. blow.
BLUIVEN (wvl. BLIJVEN, zie ui), bleef, gebleven,
o. W. Hetzelfde als Blijven. Waar bluuft hi zoo
lange P
= 2, j, zie onder FRIJTEN.
— Wegens

ui

BLUMSTREKE, V. Zie BELIJMPSTREEK.
BLUSSCHEN, bluschte (wvl. ook blusclztege, zie
IMPERFECT), gebluseht (fvl. ebluscht, zie GE), b. w.

Uitdooven. Als een oude schure in brande schiet,
is er geen blussehen aan (zegt men van een ouden
vent die 't in zijn hoofd krijgt van nog te trouwen).
— Betalen, anders ook Uitblazen. Hij moet al
de onkosten van 't procés blusschen (uitblazen).
" Vervolgens en konnen de penninghen, tot het
blusschen vande zelve schult op-ghenomen, geene
woordere verbintenisse verkregen hebben. " (Vl.
Setting-boec.)
BLUSSCHER, m. Kleen ongebluscht kalksteentje
dat in den pleister of moortel zit, waarmede men
eenen muur beplakt, en dat later opengaande
zich uitzet op de bepleistering en openbarst. De
moortelgieters moeten zorgen dat er geene blus
steken. De blusschers doen-scherindmotl
een pleisterwerk zijne eer verliezen.

BLUT
— Doofpot, fr. elouffoir.
BLUTS, BLUTSCH, adj. Kaalhoofdig, blarde, fr.
chauve. Die man wordt allengskens bluts. Een
blutsche kop. Kil. Bles, calvus.
— Wordt ook gezeid van de vogeljongen die
nog geen pluimen hebben. Een blutsch kieken.
Die vogeltjes zijn nog bluts.
— Hij ziet zoo bluts als eene musch, zegt men
van iemand die er * onnoozel, ziekachtig of ver
uit ziet, gelijk b. v. een ontnuchterde-zeuwd
dronkaard. Vgl. BLESDE.
BLUTSE, v. Kneuzing, fr. contusion, meurtrissure.
" Alle zijn wonden en blauwe blutsen. " (C.
Vranex.) " Soo wel ghenesen dat men noch buylen oft blutsen en zagh int vlees. " (Id.) " Maer
blutsinghe, die zij contusionem heeten, die en es
niet te punierene ghelyk een wondinghe, ten
waere dat zulck eene blutse zo groot waere, dat
zoude moeten open vliemen. " (I. de Dam--mens
houdere.)
— Buile tegen blutse slaan. Zie onder BUIL.
BLUTSEBOLLE, BLUTSCHEBOLLE,. v. Kaalkop,
iemand die bloot en blarde is van hoofd.
BLUTSEN, blutste, geblutst, b. w. Kneuzen, fr.
meurtrir, cotir. Zijn been blutsen. Geblutste
appels. " Als iemandt zwaerlick ghesmeten is
met stocken, ghebuult oft gheblutst. " (I. de
Damhoudere.)
Ach ! siet mijn lichaem eens gheblutst
En overgoten heel met wonden.
(J. de Harduyn.)
BO, adj. Hetzelfde als Beu, zat, verzadigd van.

Bo zijn van eten. Zich bo eten. Bo zijn van 't
spel. Ik ben er bo van. Bo worden van iets. Men zegt ook : Iets bo zijn, iets bo worden. Hij
wierd het spel bo. - Kil. Bo, satur, oppletus cibo, potu.
BO. Wordt gebruikt in Noch o (of ho) noch bo,
niet met al, geen . enkel woord. Noch o noch bo
weten. Noch o noch bo kennen. (Noch) ho noch
bo zeggen, antwoorden, enz. Hij heeft mij de
zaak zoo slecht verknoezeld, dat ik er noch ho
noch bo meb weet. Hij zeide ho noch bo (hij sprak
geen woord, hij zeide noch hoe noch wat).
— Kramers heeft Boe noch ba zeggen, antwoorden, fr. ne dire mot, ne répondre mot.
— Maarlant schrijft Ba no Bu.
Ende seide : wanen bestu ?
Jhesus ne antwoorde ba no bu.

BOBIJN, v. Zie BABIJN.
BOCHT, m., vklw. bochtje. Eene afgeheinde
plaats, een perk met planken of hurden of pertsen rondom afgesloten, waarin men zwijnen of
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schapen, of ook andere dieren stelt, fr. part (aux
cochons, aux moutons). De bochten zijn tweederlei : bochten op het veld, fr. part des champs; en
bochten op het hof zelve bij de stalling, fr. pare
domestique. Het zwijn loopt en wroet in den
bocht. De schapen noenen in den bocht. De herder sluit des noens zijne kudde in den bocht te
midden het veld, terwijl hij naar de hofstede
gaat zijn middagmaal nemen. Hoenders kweeken
in eenen bocht. Hondejongen houden in eenen
bocht. " Bazinne, de zwyns waren uyt de oogt
gebroken, en d'hoenders liepen in den lochting;
en den bane was er ook by. " (C. Duvillers.)
— Kil. heeft Bocht en Bucht. Men zegt ook
Bok. Zie SCHAPENBOCHT en ZWIJNEBOCHT.
BOEGSPIJKER (wvl. BOUGSPIKER, zie oU en IJ),
m. Bij metsers. Een lang smal truweeltje om
de voegen van eenen muur effen te strijken.
— Niet te verwarren met Vulzetter noch met
Dagge.
BOEIE, v. Een kleen gebouw van planken of
van briken, waar men hout, stroo, kolen, enz. in
beschut tegen den regen. Draag die schavelingen
in de boeie. Een huis met boei en stalling. De
boeien worden ook Looizen genaamd; zie LOOIZE.
" Coopmanschepe in soo grootex menichte datmen
die in de huysen, platsen, bogen, kelders, vauten
niet en consten ghestuywen nochte logeeren.
(Z. v. Male.)
— Kil. Boeije, boede, tugurium, domuncula.
Vgl. fr. bouge.
BOEIEN, boeide, heb geboeid, o. w. Vertoeven,
beiden, fr. Larder, s'arrêter. Waar hebt gij zoo
lang geboeid ? Hij heeft niet lang geboeid. Hij
boeide niet. Ik vrees dat hij zal boeien.
BOEK (wvl. BOUK, zie ou), m. (niet o.), fr. livre.
In eenen ouden boek.
— De derde maag van de helkerende dieren,
fr. mellier. Zie PENS.
— Een boek kaarten, fr. nu jeu de cartes. Er
is een blad te kort in dezen boek. Een nieuwe
boek.
BOEK .(wvl. BOUK, zie ou), m. Beuk, beukenboom, fr. hefre.
-- Kil. Boecke, bu,ecke, fagus.
- BOEKBLAD, o. Beukenblad, fr. feuille de hetre.
- BOEKBOOM, m. Beukenboom, fr. hétre.
- BOEKBOSCH, m. Beukenbosch. ,
- BOEKEN, adj. Beuken, van beukenhout, fr.
de hetre. Boeken stoelen.
BOEKHAGE, v. Beukenhaag.
- BOEKHOUT, o. Beukenhout.
-- BOEKNOTE, v. Beukennoot, fr. fame.

-

-- BOEKPEL(LE, BOEKSCHURSE, V.
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BOEK
Beukenbast, fr.

écorce de hetre.
BOEK (wvl. BOUK, zie ou), verl. tijd van Bakken.
BOEKBINDEN (wvl . BOUKBIINDEN, zie OU en IND),
boekbindde, heb geboekbind, o. w. Boekbinder zijn,

den stiel doen van, boeken te binden. Hij heeft
veel jaren geboekbind. Zijnen kost winnen met
boekbinden.
— Men bemerke 1° dat dit ww., samengesteld uit een substantief met een werkes., en dergelijke,
die eene kunst, een bedrijf, een ambacht aanduiden, als baardscheren, broodbakken, haarsnijden,

heidevetten, kaafvagen, ketelbuisehen, kleermaken,
kloefkappen, koolmeter, koordedansen (fr. exe^•eei
fart dis funambule), landbouwen, mutsemaken,
schaliedekken, scheeptrekken, schoelappen, steenbakken, stoeldraaien, zeepzieden, zoutzieden, enz.
gemeenlijk maar gebruikt worden in den infinitief, zelden in den imperfect of het deelwoord.
2° Dat al zulke werkwoorden, in zoo ver zij
een ambacht of broodwinnend bedrijf aenduiden,
gelijkvloeiende zijn, zelfs waneer het enkel werkwoord ongelijkvloeiend of onregelmatig is, b. v•
ik baardscheerde, heb gebaardscheerd;
ik haarsnijdde, heb gehaarsnijd;
ik scheeptrekte, heb gescheeptrekt;
ik zeepziedde, heb gezeepzied;
ik vlaskoopte, heb gevlaskoopt; enz.
30 Dat er verschil is tusschen boekbinden (ik
boekbindde, heb geboekbind), en boeken binden
(ik bond boeken, heb boeken gebonden), broodbakken (ik broodbakte, heb gebroodbakt) en brood
bakken (ik biek brood, heb brood gebakken), enz.;
want men kan boeken binden zonder binder te
zijn, en brood bakken zonder bakker te zijn. Hij
heeft drie jaar geschoelapt (schoelapper geweest);
hij heeft gisteren geheel den dag schoe'n gelapt.
— Het eerste wijst op een ambacht, het ander
op eene enkele werking.
40 Dat andere werkwoorden die op dezelfde
wijs gevormd zijn, maar eerder eene voorbijgaande werking van liefhebberij of tijdverdrijf
aanduiden, als gaaischieten, kalleslaan, mastklim
i. in de koorde springen,-men,kordas(.
gelijk de kinderen doen), ndchtloopen, koning trekken, (panne) kookbakken, schijfschieten, school-

duiken, schaatsrijden, teerlingsm2jten, zakloopen,
zeugejagen, enz. aleenlijk in de onbepaalde wijs
gebruikt worden, als substantieven, b. v. Het
gaaischieten is zeer gemeen in Vlaanderen; het
nachtloopen is berispelijk; een kind afkeeren van
het schoolduiken; het schaatsrijden leeren; enz,
— Voor den imperfect en het deelwoord zegt

men b. v. Wij schoten den gaai, hebben den gaai
geschoten. Ik sloeg kalle, heb kalle geslegen. Wij
trokken (den) koning, hebben (den) koning getrokken. Hij dook schole, heeft schole gedoken.
Ik reed op schaatsen, heb op schaatsen gereden.
Ik smeet met (de) teerlingen, heb met (de)
teerlingen gesmeten; enz.
50 Dat de mannelijke substantieven, die men
van deze werkwoorden maakt met er den uitgang
van af te laten, dezelfde beteekenis hebben als
de onbepaalde wijs. Bij gevolg a) waneer het
werkwoord op een ambacht ziet, moet het substantief altijd aangewend worden met het bepalende lidwoord, b. v. den broodbak doen, den
huidevet of het huidevetten doen, den kleermaak
of het kleermaken doen (d. i. het bedrijf uitoefenen van broodbakker, van huidevetter, van
kleermaker); hij leeft met den baardscheer of
met het baardscheren, met den stoeldraai of met
het stoeldraaien; die jongen leert den kloefkap of
het kloefkappen, den schaliedek of het schalie dekken; enz. b) waneer het werkwoord op eene

liefhebberij of tijdverdrijf of enkele bezigheid
ziet, mag het substantief ook aangewend worden
op andere wijzen, b. v. mijn pannekoekbak is
mislukt; er heeft geen zakloop of geen zaklooping
plaats gehad; een schoolduik wordt gestraft; enz.
c) waneer het werkwoord nu eens op een ambacht, dan eens op eene enkele bezigheid ziet,
wordt het substantief aangewend met het bepalend lidwoord aleen in 't eerste geval, en ook
anderszins in 't tweede, b. v. den koordedans
doen (fr. erercer l'art du funambule), eenen koor
doen (eene poos dansen in of op de koor--deans
de). Met den vlaskoop leven (d. i. leven met den
stiel te doen van vlaskooper), eenen voordeeligen
vlaskoop doen (d. i. aan een voordeeligen prijs
eene hoeveelheid vlas koopen).
BOEKDUL, adj. Driftig naar oude, nieuwe, rare
of vele boeken, fr. b ib l i o in ane. Een boekdulle
mensch. Boekdul zijn.

m., klemt. op
In sommige gewesten gebruikt voor Bock-

BOEKEIT (wvl . BOUKEIT, zie ot),
boek.

weit, fr. ble sarrasin, beaucuit, bonquette.
BOEKLIS, BOEKLISCH (wvl. SOUK — , zie op), o.

Eene plant die in 't fr. glaleul des marais heet,
iris pseudo-acorns L. Met boeklisch belegt men
de wegen langs waar de processie voorbijgaat.
BOEKORGEL (wvl. BOUK — , zie on), m. Trekorgel,

speelboek, fr. aeeordéon.
BOEKREK (wvl . BOUKREK, zie or), o. Soort van

houten kas, met of zonder luiken, verdeeld ilt

BOEK
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verscheidene vakken of riggels, om er boeken in
te plaatsen, fr. bibliothèque.
BOEKWEIT (wvl. BOUKWEE, scherpl. ee, ook
BOUKEIT, en vroeger BOUKEI als blijkt uit eene
aanhaling die men vinden zal bij Revelaar), m.,
en bij Kramers v., fr. blé sarrasin, boguette, beaucuit, bouquette.
-- Engelsche boekweit, eene tuinbloem, ook
Druppeltjes-bloed geheeten, polygonum orientale
L., fr. persicaire du Levant.
— Wilde boekweit, zie BOEKWEITKRUID.
-- BOEKWEITDEM, n1.

Dem of derschvloer in de

opene lucht,, waar men den boekweit derscht. -Zie DEM.
-- BOEKWEITKOEK

(wvl. BOUKWEEKOUKE),

M.

Pannekoek van boekweitbloem. " Dat gy het kost
scheuren oft snyden gelijk eenen heeten boekwe y

koek. " ( P. Croon.)
BOEKWEITKRUID, o. Een akkerkruid dat anders ook Strekbinde en Zomerbinde, en bij D. de
Gorter Wilde boek -weyt heet; polygonui2 convolvulus L., fr. renouée liseron. — Zie KRUID.
-- BOEKWEITPELDER, —PEELDER m. Degene die
met de kweern den boekweit pelt, d. i. de pellen
(fr. pellicules) er van afdoet, om hem daarna te
laten malen. De boekweitpelders worden ook
Y--

Bloempelders geheeten.
— Vgl. Gerstepelder.
BOEKZAK (wvl. BouK–, zie ou), m. Een zak
waar de studenten vroeger hunne leerboeken in
droegen.
Dan begint men t' ondersoecken
Oft ghy lesen kont in boecken;

BOEN
wordt in de boenkuipe om den huid te weeken
en te tanen, fr. auvergne. Bij Kil. heet het Beetwater; en Beeten is daar 't zelfde als ons Boenen,
fr. tanner.
BOENEN, boende, geboend, b. en o. w. Wordt
gezeid van de bevlekking of van de kleuring die
voortkomt van 't oxied der metalen, van het sap
der planten of vruchten, enz. Het lijnwaad boent
of wordt geboend van 't okselzweet, van 't ijzer
handen boenen of worden geboend van-mal.De
okkernoten te plooschen, van eerdappels te
schellen, van schorseneelen te schrepen. Een
nieuw kleed van laken boent de handen door
zijne verwe die afgaat. Die stoffe boent. Mijn
hemdsbanden zijn geboend van mijnen frak. Een
groene tak boent, als het sap van zijne schors
ergens in dringt en vlekken maakt. Als men eene
groene plant in eenen boek toedrukt, wordt het
papier geboend, of 't papier zal er van boenen, of
die plant boent het papier. Een eiken kuip boent
als men er vocht in laat staan. Het water is
geboend in de grachten waar veel eikenbláden in
vallen. De huidevetters boenen de huiden, als zij
die in het taanwater reeden, fr. tanner, auvergner
(zie BOENE). Men boent de netten, de - zeilen, enz.
met ze een ros kleur te doen trekken in de taan
of run, fr. tanner un filet. De borstelmakers boe nen het haar, als zij het koken in zekere verwstoffen die 't een zwart kleurgenen. Een ijzeren
pot boent als hij nieuw is. Een ` koperen ketel
boent (namelijk de gekookte aardappels, visch,
enz. die er eenigen tijd in blijven staan, krijgen
een zwartachtig of groen kleur).

-- Fig.
En wort alles wel ghedaen,
Ghy mooght naer de study' gaen.
Men laet u een boecksack maeken,
Om soo een student te raecken,
En men coopt al wat betaemt
Aen die wort student ghenaemt.
(L. der Stud.)

In 't algemeen, Reiszak, gemeenlijk van
trijpfluweel, fr. sac de voyage. Den boekzak stropt
men van boven toe met eene rijgkoorde. Met den
boekzak op reize gaan. Vader kwam van de kermis thuis met een geheelen boekzak appels en
noten voor de kinders. " Iek en hadde maer twee
kleyn boeck-sackskens, daer al,myn kleyn armoede
in was. " (Surius.)
BOEN, m., zonder mv. Het boenen. Waarvan is
dat water gekleurd P 't Is van den boen. Zie BOE--

NEN.

BOENE, v. Bij huidevetters. Taanwater dat, in
den zopput bruin geworden zijnde, overgepompt

Kind ! en vind toch
Nooit geen smake in 't vreemd gedoent
Dat den schat van 't herte boent.
(K. De Gheldere.)
ï*

BOENING, v. Het boenen; de bevlekking die er
uit ontstaat. Er zijn veel boeningeir in dat lijn
-wad.
BOENKUIP (wvl. –KUPE, zie Ui), v. Bij huidevetters. Diepe wijde stande in den grond gemetseld, waarin men de versche huiden in de
boene legt om ze te doen zwellen en te tanen.
Omtrent twee weken lang blijven de huiden in
de boenkuipen, waar zij vier of vijf keerera daags
in vertrokken worden. De boenkuip heet Looi kuip bij Kramers, fr. roloir, coudret.
BOENSEL, o. Bevlekking of kleuring die voort
boenen. Het lijnwaad heeft dat boen -komtvan'
gekregen van eenen ijzeren nagel waar 't aan-sel
hong. Het boensel van eene nette.

BOER
-- Kil. Boensel, macula.
BOERBELLE, v., met den klemtoon op bel.
Hetzelfde als Berbelle.
BOEREKNAAP, m. Knecht, dienstbode bij een
landbouwer.
— Zie KNAAP.
BOERELEUTE, v. Wordt gezeid van iets dat
onkundige lieden schoon en kostelijk vinden,
hoewel er inderdaad noch kunst noch goede
smaak in zit. Al die gebeeldhouwde sieraden en
zijn maar boereleute. Wat denkt u van dat kleed,
van die schilderij P Dat het boereleute is. -- Zie
LEUTE.

BOERELUIZEN (wel. —LUZEN, zie Ui), m. en v.
mv. Schertsende benaming van de pemen in
't land, fr. chiendents dans les íerres cultivees.
BOEREMENSCH, m. Buitenman, veldbewoner,
fr. campagnard. " Die simpele en dwaze boeremenschen ziet men daar staan te gapen. " (C.
Duvillers.)
BOEREN, boerde, heb geboerd, o. w. Rumoeren,
drinken en klinken, brassen en luidruchtig pleizier maken; losbandig leven. Zij hebben geheel
den namiddag geboerd. Hij boerde tot ver in den
nacht. Van gisteren te boeren is hij van dage
ziek. Hij zal nog wel boeren dat hij eindelijk
arm wordt. Hij heeft geheel zijn leven geboerd
en gemooscht. " Eylaes this nu so verre gecomen, dattet eenen jongen man, wel ghetripet oft
geboert te hebben, ende bastaerden vercregen te
hebben voor huwelijc, groote eere is ende gheen
scande. " (Th. van Herentals.)
— Er zich door boeren, arm worden ten gevolge
van verkwistingen in pleizierpartijen. Hij was
tien duizend frank rijk : in min dan een jaar heeft
hij er zich door geboerd. - Zie VERBOEREN.
BOERERIJST, m. Zie BOERRIJST.
BOERETABAK (wvl. —TOUBAK, —TUBAK), m. Ta
bak die zuiver is, waar niets in gemengeld is,
tegenover den Winkeltabak.
BOERETEE, m., mv. —tee'n. Platteboon, groote
tuinboon, bij Desroches Labboon, en bij Kramers
Boerenboon geheeten, vicia faba L., fr. f ève de
manais. Boeretee'n eten.
Een bed erwten; boereteenen.
(Vaelande.)

BOEREVUUR (wvl. —VIER, zie U), o. Boerevier
maken, of Soldatevier maken, de armen rond het
lijf slaan om zich te verwarmen, gelijk de werklieden doen die op den akker koud hebben. Bij
Kil. heet het Blouwen.
BOERHAVEZÉVEN, BOERHAPZÉVEN en BOERHAZÉVEN, o. Rinkelbom, soort van breeden hoepel
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BOER
met een vel overspannen, en rondom met belletjes
of rinkeltjes omhangen, somtijds ook met roode
en groene en gele linten gepaleerd; fr. tambour de
barque. Als het kermis is, slaan de boerinnen op
het boerhavezeven dat er hare kneukels eerbot
van komen, of ook wrijven zij er op met den duim
die er wippelende op verspringt en een trillend
geluid veroorzaakt. Op Sinte Annedag zouden
de jongens geene leute hebben, hadden zij geen
boerhavezeven mede om gerucht te maken. 't
Geluid van het boerhavezeven is in 't kleen dat
van eene bomtromme met schelbekkens.
-- Dit woord, gemeenlijk met den klemtoon op
de voorlaatste sylbe, schijnt eene verbastering
van Boer-halve- zeven. Een zeven bij ons is 't geen
de Hollanders eene zeef of zift heeten. Daar
waren eertijds, meer dan nu, bij de landlieden
dobbele zevens, waarvan het onderste doorgaatte
was om de meelbloem door te ziften, en het
bovenste blind en gateloos dat men op het eerste
paste gelijk een deksel, opdat er al boven niets
verloren ginge onder het ziften. Dit bovenste
halve- zeven, met rinkels en linten omhangen, is
een waar Boerhavezeven. Wegens have of haf voor
halve, zie HAF.
BOERIJN, m. Zie BOBIJN.
,BOERKENS-EN-BOERINNEKENS, BOERTJES-ENBOERINNETJES, o. mv. Naam dien het volk geeft

aan eene soort van silene- met roode bloempjes,
die in de hoven gekweekt wordt. De rulle vlinder, die fr. bomb yle heet, pompt er den honing
nit met zijn langen snuit.
BOEKRIJST (wvl. —RITS, zie RIJS), m. Pap van
nieuwmolken melk en rijst. Boerrijst maken.
Boerrijst eten.
BOESEIVI, m. Hetzelfde als Boezem. In Vl. hoort
men den schuifelklank van s in. boesem, inboesemen, enz.
BOESHAMER, m. Een hamer bestaande uit
eenen steel midden in een kromgebogen ijzer dat
aan beide uiteinden eenen ronden kop heeft. De
goudsmid gebruikt den boeshamer om eene
zilveren of gouden plaat uit te slaan en te ver
zat Tillo aan den bank, bezig,-bredn."Hi
op den tas, met den boershamer, het goud uit te
breên; alsdan sneed hij, met de schare, daar
quadraatjes ofte vierkantte muntplaatjes uit...
(A. Duclos.)
— Onze uitspraak belet niet van Boershamer
te spellen (zie Rs); doch zie BOEZEN.
BOETDOEK, m. Bij hoedemakers. Een doek die,
in het boeten, tusschen de twee stukken gefulterd
haar ligt, opdat aleenlijk de zoomen, en niet het
',

13OET
midden van die stukken, aaneen zouden kleven,
fr. lambeau.
BOETEN, boette, geboet, b. w. Bij hoedemakers.
Twee stukken gefulterd haar of wol door drukking, enz. aaneenwerken, en ze een begin van
hoedgedaante geven, fr. batir.
BOETOOR, m. Zie BUTOOR.
BOETSE, V. in den zin van fr. farce, is tonzent
niet gekend, maar wel poetse. Zie aid.
BOETSEN, boetste, geboetst, b. w. Bootsen, boet
fr. modeler. " Het boetsen met leem ofte-sern,
andere aarde is d'oudste konst op 't aerdryk
bekend. " (Vaelande.)
— Frequent. Boetselen.
... De sanders
Der aerde syn dan tot een treffelyk lyfs gestel
Geboetseld, en tot vleesch, gebeenderen en vel,
Tot vliesen, senuwen, tot aders, banden, pesen,
Herschapen....
(Vaelande.)
BOETZINNIG, BUITZINNIG, adj. Krankzinnig,
zinneloos, fr. fou. Die vrouw is een weinig boetzinnig. Buitzinnig worden.
— Vgl. Bijzinnig.
BOEVER (wvl. BOUVER, zie ou), m. Peerdeknecht,
fr. valet cd'ecurie, valet de charrue. Die boever
woont reeds tien jaar bij dien landbouwer. Boe ver worden. Boever zijn. Zich als boever besteden. De boever akkert het land. De boevers
ajieren de peerden en slapen in den peerdstal.
BOEZEM, BOESEM, m. Het vorenste deel van
den mantel eener schouw, namelijk van aan het
mantelhout tot aan de zoldering. De boezem is
dikwijls behangen met eene schilderij, een kruis
spiegel.
-beld,ofn
BOEZEN, boesde, geboesd, b. w. Onder den slag
van den boeshamer uitbreiden. Eene zilveren
plaat boezen.
— Alg. Vl. Idiot. heeft boesen en boeizen in
den zin van Kloppen. Kil. Boesen, impeluose

pulsare.
BOEZERON, m. Kiel, kort bovenkleed van lijn

ook Bazeron en Buzeron, bij Kramers-wad,
Boezeroen, fr. bergeron, blouse.
— Bij zeevisschers. Een blikken maatje dat
ruim eenen druppel of borrel inhoudt, fr. boujaron. Een boezeron genever. Het dobbel van dit
maatje of twee boezerons heeten de visschers
eene Mompe. Nu inompe bet. eig. fr. bouchee (zie
MOMPE); waaruit ik besluit dat fr. boujaron
(P boucheron) het vklw. is van bouchée.
BOFFEN, bofte (wvl. ook boftege, zie IMPERFECT),
heb geboft (fvl. èboft, zie GE), o. w. Stoffen, pralen,
zich roemen, fr. se vanter, Kil. inlarre buceas
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BOFF
(pochen, snoeven), en jactare. Hij boft zoo geern.
De oegst is redelijk, maar niet om stijf te boffen.
" En ge weet dat een boerken nog al niet ligt en
boft. " (C. Duvillers.)
Waer is u boffen, blasen al P
Waer is by die 't al dwynghen zal P
(Cl. De Clerck.)
Allarrem, allarrem, past op u gheweir,
Dat stoeffen, dat boeten en doet my geen deir.
(L. Vossius.)
Vliedt alle baetzouckers naer 't gulselick gaepen
Die hoffen boffen ende quaet verwaendelick blaesen.
(Ed. De Dene.)

— Boffen op of met, er op roemen, er mede
pralen, grootelijks prijzen of loven, fr. se vanter,
se glorifier de. Hij boft altijd op zijn eigen daden.
Op zijne afkomst boffen. Hij mag daar op boffen.
De dienstbode was bemokkeld omdat er zijn
meester op bofte. Het is niet goed dat de ouders
te veel met hunne kinderen boffen. " Die met zijn
zelven boft en deugt niet, maar ik ben goed, zei
Stoffele. " (R. d. H.)
Altyd stoffen
Altyd boffen
Op alles wat zy doen.
(J. B. Decorte.)
Zelfs ge moet niet komen bogen
Met de rykheid van uw dragt.
(K. De Gheldere.)

BOFFER, m. BOFSTER, v. Iemand die boft,
pocher, pochster.
Soo stond die boffer daer en blies;
Wat ded' by op P niet dan verlies.
(P. Devynck.)
Geef den boffer een brood;
De klager heeft geen nood.
(Spreekw.)

BOFSLAG, m. Grootspraak, gepoch, fr. vanterie.
Eenen bofslag geven, fr. se vanter, hd bler. Hij
begon met te spreken van zijnen voorspoed in
den handel, den goeden uitslag zijner ondernemingen; en als die 'bofslag uit was, eindigde hij
met geld te vragen in leening!
BOGAARDVINK (wvl. –VIINKE, zie IND), v., mv.
--vinken. Een vogel minder dan de musch, nestelende in de fruitboomenvan de landhoeven, en wel
gekend om zijnen zang; anders ook Slagvink, Bot vink, Appelvink, Wintervink, of enkel weg Vinke
genaamd, fr.pinson commun,1. fringilla ceelebs. De
vinken van de prijskampen zijn bogaardvinken.
De bogaardvink slaat (zingt). 'De bogaardvinken
slaan niet allen gelijk, en vandaar, dat de vinkeniers dezelve onderscheiden volgens hunnen zang,

BOGA
met de namen van Deeverswie, Kiekebie, Ortjebie,
Rabberdouw, Rieswie, Toptop, Zeepeeuwer, enz.
BOGAARDVOGEL, BOGAARDVEUGEL, m. Bij vinkeniers. Eene Bogaardvink die den winter in
vrijheid overleeft, die maar na den winter gevangen wordt. - Zie TAKKELING.
BOGORGE, BOGORGIE (uitspr. bogorze, zie Rs) v.
met de stemrust op gor. Hetzelfde als Bigorie,
speerhaak, fr. bicgorne, bigorgne.
BOK, m. Een afgeheind perk. Zie BOCHT.
BOK, m. Stoot, slag, klop. Een bok van den
hamer. Men gaf drie bokken op de deur. Ik heb
den bok gehoord. Hij kreeg eenen bok op het
hoofd dat hij er van duizelde.
BOK, m. Tros, fr. trochet, bouquet, touffe. Een
bok noten, krieken, peren (die samengegroeid
staan op een takje, zie BoNKE). Een bok bloemen
(zie KADEEL). Een bok eekels, fr. trochet de glands.
De truisjonkers groeien in bokken. Eenen bok
maken van verscheidene bloemen. Een bok linten
op eene muts. Een bok (korte) pluimen op den
hoed. Een bok van sayette of wollegaren. De
peerden van den voerman waren aan den kop
versierd met bokken van roode sayette.
— De landbouwers geven in 't bezonder den
naam van Bokken aan Grove krensen en halve
koornaren waar nog granen in zitten.In die gedorschene tarwe zijner veel bokken, en ze moeten
er uit gezift worden.
-- Van ons Bok komt het fr. bouquet.
BOK, m., mv. boks. Kraaksteen van krieken,
kerzen, pruimen, perziken, abrikozen, enz., fr.
noyau de drupe. De boks kraken om er de keesten (kernen) •uit te halen. Gij meugt de boks
niet inzwelgen als ge kerzen eet. Hij eet de
krieken met boks en al. Een groote, een kleerre
bok. De boks smijten (een kinderspel waarbij
men met kriek— of kerzesteenen in een putje
smijt, even als met knikkers of marbels). Met de
boks spelen. Geef mij den bok van dien abriko
om eene drilnote te maken.
— Meest gebruikt in 't y Poperingsche, waar
het mv. van eensylbige woorden gemeenlijk met
s gevormd wordt, b. v. honds, kats, tands, enz.
BOKKEN, bokte, gebokt, b. w. Geboeien, gedieschen, uitharden, fr. supporter. Wordt meest
gebruikt met het of dat in negatieve of interrogatieve wendingen, sprek. van groote koude,
groote hitte, . zwaren arbeid, enz. Het was zoo
bang in de kerk dat ik het niet bokken en kon.
Die werkman en kan dat daar niet bokken. Kunt
gij het daar bokken P
— Men zegt ook Gebokken.
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BOKKEN, bokte, heb gebokt, o. W. Hard botsen
dat het eenen bons geve. Op de deur bokken met
den vuist. Met het hoofd tegen den muur bokken. Hij viel dat hij bokte, of dat het bokte.
— Bokken is hetzelfde niet als Bukken. Bukken is gemeenlijk stooten -met gebogener hoofde.
Men kan bokken zonder bukken, en bukken
zonder bokken. Op de deur bukken, is Met het
hoofd er tegen stooten; op de deur bokken, is er
op bonzen met de vuist of anderszins. Men zegt
wel Hij viel dat het bokte, maar niet Dat het
bukte.
BOKKETEERS (uitspr. —tees, zie ns), m., zware
ee. Eigenlijk, meen ik, Teers of paal van eenen
bok of omheining, tuinstaak, fr. palls d'enclos.
— In het gebruik, fig. Kinkel, lummel, lompaard, anders ook Tuinstake genaamd, fr. lourdaud, palot. Een bokketeers van eenen vent, van
een vrouwspersoon, van een jongen. Is dat een
bokketeers!
BOKSCHARNIER, V. Eene lede of scharnier wier
twee vlerken ieder ten halve omgeplooid zijn
op wijze van eenen elleboog. Als eene deur, die
op bokscharnieren hangt, geopend wordt, verwijdert zij zich van den post of stijl, en laat er
eene ruimte tusschen zoo wijd als de twee deelen
van de bokscharniere lang zijn van aan de nijdspil tot aan den elleboog. Als men die deur
toedoet, vallen die twee deelen toe gelijk een
boek en blijven zoo lijk een arm vooruitsteken.
BOKSE, v. Gevang, kot, fr. prison. In de bokse
zitten. Let op dat ge in de bokse niet en geraakt.
— Wordt gehoord in 't Kortrijksche.
BOKSE, v. Meisje dat onbezonnen en woelig
is gelijk een knechtjongen.
--- In Limb. heeft Bokse de bet. van broek,
fr. pantalon. (Alg. Vl. Idiot.)
BOKTARWE, BOKTERWE, oostwaarts BOKTAARWE, BOKTARIE v. Soort van tarw met gefakkelde
aren, fr. froment a epis vameuce.
— Zie BOK, fr. bouquet.
BOL, m. Bij beenhouwers. De spiering van het
bilstuk. De bol is zoo lekker niet als de spiering
van het ruggestuk.
BOL, v. Zie BOLLE.
BOL, o. Het bol van eenen boom. Zie BUL, o.
,

BOL-AARD, BOLLAARD, m. BOLHOOFD, o. Knotwilge, tronkwilge, bovenling, boom wier kruin
afgehouwen is, fr. tetard, eng. pollard. De takken
en de twijgen die boven op den bollaard groeien,
voeren den naam van Haar , en van Vlies. Het
vlies van de bollaards wordt van tijd tot tijd

afgekapt. " Alle op-gaende ende fruyt-draghende
booroen, bollaerden ende troncken, worden ghepresen elck op hem selven. " (Cost. v. Berghen
S. Winocx.) " Alle op-gaende ende fruyt-draghende boomen, bollaerden, taillien, busschen
ende haghen. " (Cost. v. Broucburch.)
BOLAARDE, adj. Hetzelfde als Baloorde.
— Zie METATHESIS.
BOLD, of BOLT, m en o. Baskamer, Beer, fr.
gadoue. Het bold uithalen, uitscheppen, uitpompen. Den bold op den akker voeren.
— Ook Bouwd, Bouwt of Baud, Baut, doch
geenszins Boud noch Bout : zie AU.
— BOLDBOER, BOLTBOER, BOUWDBOER, In. Landbouwer die gewoon is veel bold uit de stad te
halen. Het is een boldboer. Een boldboer moet
aan zijnen karton eenen veel • meerderen loon
geven, dan andere boeren, omdat die karton zoo
dikwijls bij nachte naar de stad moet rijden,- en
een werk verrichten dat bij lange niet aangenaam is.
— BOLDKARTEEL, BOLTKARTEEL, BAUTKARTEEL,
BOUWDKARTEEL, o.

Aalkarteel, beerkarteel.
Aalkuip.

— BOLDKUIP, BOLTKUIP, BOUWDKUIP, V.

— BOLDLEPEL, BOLTLEPEL, BAUDLEPEL, BOUWT LEPEL, m.

Aallepel, fr. louche.

— BOLDPUT, BOLTPUT, BOUWDPUT,

m. Aalput,

beerput, fr. latrines, fosse d'aisances.
— BOLDSCHUTTEL, BOLTSCHUTTEL, BOUWDSCHUTTEL,

m. Boldlepel, aalschotel.
— BOLDSTANDE, BOLTSTANDE, BAUTSTANDE, BOUWDSTANDE,

v. Boldkuip.

— BOLDWAGEN, BOLTWAGEN, BAUDWAGEN, BOUWDWAGEN, m.

BOLK
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BOLA

Beerwagen.

BOLDADIG, BOLDDADIG, adj. Baldadig, dertel,

brooddronken.
BOLDE, adj. Bolrond, bolvormig, fr. sphérique.
Een bolde stuk hout, aarde, enz.
BOLDER, BOLLER, m. Speler met de bolle. Hij
is een rappe bolder. Er waren veel bolders.
BOLDERACHTIG, adj. Dik en bol, gelijvig, opgepoeft. Bolderachtig van aanzicht (die volle en
opgeblazen kaken heeft).
BOLHOOFD, o. Tronkwilge, knotwilge, fr. têta°d .
-- Zie BOLAARD.
BOLHAMER, m. IJzeren hamer met bolronden
kop. De ketelbuischer gebruikt den bolhanger
om eene holte te slaan in koper, enz.
BOLIJZEN. Zoo schrijft Alg. VI. Idiot. een
o. W. dat ongetwijfeld het bol - aarsera is van Kil.,
op zijn wvl. boleerzen (uitspr. bolezen, zware e,
,zie ns). De verklaring van beide vormen is
alverre dezelfde : Alg. Vl. Idiot. zegt : " Zich op

de handen omwerpen, zoodat men eenige schreden verder weer recht staat : hij bolijst Toed. "
Kil. zegt : In caput devolvi, clunibus in alturn

sublabs.
BOLKATOEN, o., fr. calicot. Zie BAALKATOEN.
BOLKE, o. Ondervest, borstrok, fr. ,gilet. Een
bolke met of zonder mouwen. Een bolke van
laken of ander stof. Een kostelijk bolke. Een
versleten bolke. Een nieuw, een oud bolke.
— Kil. Bulcke, thoraw. —Veel gebruikt S cheldewaart.
BOLKET, m. Zie BOLLEKET.
BOLKORST, v. Zie BOLLEKORST.
BOLLAARD, m. Zie BOLAARD.
BOLLANTEERN, v. Lanteern met eene glazen
bol waar het licht in brandt, fr. lanterne l globe.
Met eene bollanteern in den peerdstal gaan.
Eene bollanteern dragen.
BOLLE, v. Houten kloot om mede te spelen in
de bollebaan, fr. boule. Met de bolle spelen.
Nieuwe bollen doen draaien. De baat van eene
bolle. De bol in de klinke schieten. — Zie KAAS BOLLE, KRULLEBOLLE, TREKBOLLE, VLOERBOLLE.

— Bolletje, bolleken, bij speldewerksters. Soort
van marktkantje met figuurtjes lijk eitjes of
bolletjes. Het bolletje geldt maar vier stuivers
de elle. — Een ander marktkantje wier bolletjes
niet in 't midden, maar aan den boord staan, heet
bolletje - achteruit. Het bolletje-achteruit geldt twee
stuivers.

BOLLE, V. Soort van aarde die ook Bolus genaamd wordt, fr. bol, bolus. De schilders en de
vergulders gebruiken bolle.
— Zwarte zaadkorrels van Schoonoogen, die
men in het graan vindt, bij Kramers Bolder
geheeten, fr. grafnes de nielle. Er is veel bolle in
dat koorn.
— Ook de plant zelve, doch met het adj. rood
cTergezeld om het te onderscheiden van de witte.
De roode bolle heet bij Kramers Bolderik, en bij
ons ook Schoonooge, fr. nielle des bles, agrostevima
githago L. De witte bolle heet anders ook Wiel
lychnis dioica L.
-kensruid,
BOLLEBAAN, v. Zie BOLLETRAAG.
BOLLEBUIZE (wvl. --BUZE), V. Zie BALLEBUIZE.
klemt. op
BOLLEJOUW (wvl. -JOW, zie AU),
jouw. Iets dat rollen kan om kleene kinderen
mede te spelen, b. v. een bolleket, een knikker,
een kaatsbal, Bene bolle, een ring, enz. Het kind

m.,

heeft zijnen bollejouw verloren. Een bollejouwtje.

Bollejouwtjes rollen langs den vloer.
BOLLEKET, m., klemt. op het. Steenen of ijzeren
bal van twee, drie of vier duim diameter, dien de
xi

BOLL
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kinders in verscheiden spelen bezigen. Met den
bolleket spelen. Een kleene, een groote bolleket.
Bolleketten vanglas, van steen, van ijzer. IJzeren
bolleketten heeten ook Kardassen.
-- Ook Bolket en Bonket.
BOLLEKETTEN, bollekette, heb gebollekel, o. w.
Spelen met den bolleket. De kinders bolleketten.
BOLLEKORST, -KARET (uitspr. koste, — leaste,
zie Rs), v. Eene korst die in builen en bobbels
opgezwollen is. Brood met eene bollekorst. De
bollekorste kraakt en breekt dikwijls bij den minsten stoot.
—

BOLLEKORSTTE, -KARSTTE (uitspr. - kostte, -kast te), adj. Eene bollekorst hebbende, bolkorstig,
fr. gjinehé, coc1uillé. Bollekorstte brood, bij Kil.

Bolkorstigh brood, pan-is ruptns : cuj2ts crusty a,
rneclîclla separata est. Die taart is bollekorstte.
-- Ook gez. van appels of peren wier gekneusde
vlekken uitgedroogd zijn (en niet verrot).
— Fig. Bolkorstte zijn van zitten, van liggen
(zoolang zitten of liggen dat men er smert van
heeft; anders gez. Blamot gezeten of gelegen
zijn).
BOLLEN, bolde, gebold, b. en o. w. Met de bolle
spelen, fr. jouen «, la boule. Eene -bolle bollen.
Eene partij bollen. Hard bollen. Verre bollen.
Wiel kunnen bollen. Tegen de staak bollen. Op
iemands been bollen. Te kort bollen (niet ver
genoeg bollen om het doelwit te bereiken; ook
fig. Zie KORT).
— Ook gebruikt voor Ballen, eenen bal vormen. Die spijs bolt in den mond. Van iemand
die met tegenzin, met lange tanden eet, zegt men
Het bolt in zijnen mond. Ik heb hem hier zien
eten, en gij moogt mij gelooven, het bolde in
zijnen mond.
BOLLETRA, v. Zie BOLLETRAAG.
BOLLETRAAG, - TRAGE, v. Baan waarin men
bolt, bollebaan. De bolletrage leggen (dezelve
veerdig maken voor het spel). De bolletrage rakelen om ze te zuiveren van steentjes en de
hobbeligheden weg te nemen.
— In eenige streken zegt men Bolletra, even
als La voor Laag, fr couche, assise, en Va voor
Vaag, fr. soul et, g if le.
BOLLETROG, m. Hetzelfde in eenige streken
als Bolletraag. Den bolletrog effenrakelen.
BOLLE - WERELD, v., klemt. op eve. Eene bolle
die den wereldkloot verbeeldt, fr. globe. Een
standbeeld van het kindeken Jesus met eene
bollewereld in zijne hand. Een predikstoel die
den vorm heeft van eene bolle-wereld.
-= Schertsende ook gebruikt voor Hoofd. Ie-

BOLO
mand eenen slag op zijne bolle-wereld geven.
BOLOORDE, adj. Zie BALOORDE.
BOLPIJP, v. Zie BALPIJP.
BOLLEZAARD, BOLZAARD, m. Groote hooge
manshoed. Eenen bollezaard dragen. Hij heeft
zijnen bollezaard op. Op zijn hoofd staat zoo
iets dat noch klakke noch bolzaard is. Een oude
versleten bollezaard.
— Dit woord, met den klemt. op bol, hoort
men vooral te Brugge.
BOLLING, v. De daad van met de bolle te spelen, bollespel. Ten naasten zondag zal er bollinge
zijn voor prijzen.
BOLNETTE, v. Een ronde vischnet met hoepels,
anders ook Beukelnet en Puikel genaamd, fr.
m auiehe, filet ct manehe. Eene bolnette steken om
paling te vangen.
BOLSTAAK, BOLSTAKE, v. Bij goudsmids. IJzeren bout met ronden kop dienstig om, in het
ophalen, liet zilver of goud te ondersteunen dat
men met .den hamer klopt. De bolstaak verschilt
van de Bouterolle 1° hierin dat zij meerder is,
en 2° dat de bolstaak vastgeklemd zijnde, gebruikt wordt als een aambeeldje of tas waarop
men het zilver ajiert, terwijl men de bouterolle
boven op het blad stelt en er met eenen hamer
op slaat.
BOLSTERACHTIG, BULSTERACHTIG, adj. Opgepoeft, dik opgevuld gelijk een bolster of matras.
— Opgeblazen, opgezwollen, dik en vet. Een
bolsterachtig kind (een gelijvig kind). Bolsterachtig van aanzicht, fr. jou u.
— Bolsterachtig gekleed zijn (veel kleederen
aanhebben dat men er als een bolster uit zie).
— Opgerezen, uitpuilend, dat zich ten allen
kante uitzet en opricht. Eene bulsterachtige
stroobondel (dikke bondel verwarreld stroo). Als
men takkelingen van eikenhout wil in mutsaards
binden, moet men die kastijden, want anders
zijn ze te bulsterachtig.
— Kil. heeft het adj. Bolster in den zin van
ons Bolsterachtig.
BOLZAARD, m. Zie BOLLEZAARD.
BOLZEER, o. Gezwel aan de voetzool ten gevolge
van te veel te gaan of te dansen.
— Vervrozenheid, fr. engelure, eng. chilblain.
Het bolzeer hebben aan handen of voeten, anders
gezeid, den vorst hebben, den winter hebben in
handen of voeten.
,

BOM, m. Vlaamsche uitspraak van Boom voor
Bodem (zie B0óM).
— Van daar Bomstaak, Bommeloos, enz.
— In Holland is dit bom ook gekend. " Zijd-

BOMB
sche boomen, voor bodemen, gemeenlijk bij ver
bommen, zzjdsche bommen genaamd,-bastering

zijnde eene soort van platboomde hoekers " zegt
Weil . op ZIJD.
BOMBEEN, o., mv. beenzen. Eendik opgezwollen
been; in 't bez. De olifantsziekte, elephantiasis.
Die mensch heeft duivel van beenen : 't zijn lijk
bombeenen.
— Misschien is bom hier voor boom, fr. arb-re.
Althans zegt men van zeer dikke beenen : Beenen
lijk boomen, lijk' pompeboomen.
–

- BOMBEENDE, adj .

Die de olifantsziekte in de

beenes heeft.
-

BOMHOOFD, BOMKOP, m. Dwazerik, fr. tite
(reuse. Men zegt ook Bomme, v.
=- Misschien van Bommen, fr. resonner, alsof
zoo een ledig hoofd, gelijk eene ijdele ton, zou
bommen, indien men er op klopte.
BOMIJS (wvl. BOMIIS, zie IJ), o. Kuipijs, ijs dat

op 't water niet draagt, gelijk men somwijlen
ziet in grachten.
— Van Bommen en IJs.
BOMLOOS, adj. Zie BOMMELOOS.
BOMME, v. Kluchtwoord om eersen Manshoed
aan te duiden. Hij kwam op met zijne bomme.
Iemand eenen slag op zijne bomme geven. Eene
nieuwe bomme. Eene versletene bomme.
Dwazerik. Zie BOMHOOFD.
BOMMELACHTIG, adj. Dik en bol, opgeblazen,
opgezwollen, opgepoeft. Een bommelachtige jongen. Een bommelachtig aanzicht. Bommelachtig
zijn van eten.
BOMMELEN, bommelde, heb gebommeld, o. w.
-

Frequent. van Bommen, een hol en dof geluid
maken gelijk waneer men hard op eene ijdele ton
trommelt.
— Wordt ook gezeid van 't gebulder van den
stormwind. Hoor den wind bommelen over de
daken. " Den donder bommelde op sijn kamer,
ende verbrande hem sijn leemde-mauwe. " (P.
Devynck.)
— Te slingeren hangen, sprekende van iets dat
meer of min hard of zwaar is . Zie BONGELEN .
- BOMMELING, v. -" Twee uren langh kreghen
wy de bommelinghe in de locht ghemenght met
blixem ende weer- licht. " (P. Devynck.)

BOMIVIELKE(N, o. Het kind met zijne ronde

kaakjes, fr. ange bouffi. o Gij bommelke !
BOMMELOOS, adj. Hetzelfde als Boomloos, bodemloos, zonder bodem of grond. De bommelooze
zee. Een bommelooze waterput. " Een bon-rz7neloosen niet. " (Mallants.)
-- Zie BOM, m.
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BOMMEN, bomde, gebomd, b. w. Deuken, builen,
indeuken, fr. faire des enfoncures, bossuer. Eenen
ketel bommen. Eenen hoed bommen. Iets in
stukken bommen.

--- Men zegt ook Bummers..
BOMMEN, bomde, gebomd, b. w. Eene bom slaan
in het spongat vazçi eerie ton, fr. bondonner. Eene
biertonne bommen.
BOMMIS (wvl . BOMMESSE) , v. Zoo noemde men
te Brugge Eerie zingende Mis zonder orgel, voor

dewelke er niet geluid wierd, maar geboend of
geklopt niet de klok. Het broederschap van de
H. Barbara, en dat van de Zeven Wee'n (leden
bomnissen doen.
-- Dit woord, dat men in de kerkrekeningen
vindt, is tegenwoordig nog gekend bij de oude

menschen.
BOMSTAAK, BOOMSTAAK, BODEMSTAAK, v. Bij
ketelbuischers. Soort van aambeeld waarop men
den bom (bodem) van eenen moor of ketel op
klopt. De bomstake bestaat uit eene houten staak
waarop een bolronde of platte ijzeren blok rust:
en van daar de Ronde bomstake en de Platte
bomstake. — Zie BOM, m.
BOMTROM(ME, v. De groote trommel in een
muziek, fr. la grosse caisse.
BOMZAAG, v. Bij timm., kuipers, enz. Soort van
handzaag waarmede men b. v. een bomgat in
eene ton zaagt, enz.; ook Oorzaag.
BOND, m., vklw. bondje, bonzdeke(n. Bondel, bundel. Een bond hout (mutsaard). Een bond stroo,
fr. botte de paille. Honderd bonden hooi. Tien
bondjes wortels. Een bondekenwissen. Een bondje
pennen. " Een bont rapen.... een bont spenage....
een bondekem porstenaeckels. " (Z. v. Male.)
Q' Daer by eenen bont houts raepte. " (M. Lambrecht.) " Zittende op eenen bond met garze
fr. sur une botte d'herbe. (Kr. v. Br.)
Een berompelt voorhooft tscheen een sulferbondeken.

(Ed. De Dene.)

— Een bond vlas, zie BOOT.
BONDEL, BUNDEL, m. Hetzelfde als Bond, fr.
botte. Een bondel hout, hooi, stroo, klaver, enz.

— Een, bondel stroo is, in eenige streken, eene
bepaalde hoeveelheid, t. w. drie balingen samen
-gebond.
* BONDOOIE, v., klemt. op dooi. Profijtje, winste,
fr. gain, pi°o fit, bené f ice. Als er eene bondooie te
doen is, ik kom altijd te laat. Is er eene bondooie
te doen, liet is mijn mededinger die ze krijgt.
— Dit woord, slechts te Brugge, en dat nog
zelden gehoord, schijnt door misverstand verbasterd uit bond hooi, fr. botte de foi^z, welk bond hooi

BONE
in dit spreekwoord voorkomt : Is eí' een BOND HOOI,
hij valivoor den ezel zijm mmmuile (is er een profijtje
te doen, het valt ten deele aan iemand die 't niet
verdient).

BONE, elders BOONE, V. Zoo heet, in 't bonespel, deze die de anderen in hun schuilhoek
moet trachten te ontdekken. Bone spelen. Duikt
u wel, dat bone u niet vinde. Hij liep zoo zeere
niet als bone. Eer het spel begint om te weten
wie er bone is, staan de spelers in eene ronde
bijeen, en een onder hen begint te zeggen :
Koere, roere rond den pot,

en dan voegt hij er het volgende bij, terwijl
hij, bij ieder woord, een van de spelers aanraakt :
Huddeke Muddeke,
Winke Wanke,
•Kopke Danke,
Tikke Tiene,
Elve, Twaalve, Dertiene, Aan!

Ofwel :
Haken baken,
Boontjes kraken,
Haken baken boef,
De booiatjes zijn genoef,
Hertens, klavers, pijkens, steenens, troef.

Deze, die bij dit laatste woord, aangeraakt
wordt, is bone.
BONESPEL, BOONESPEL, o. Een kinderspel dat
ook Duikertje-weg, Duikske -piep, enz. geheeten
wordt, fr. cache-cache. Deze, die de anderen moet
zoeken, heet bone, en waneer bone eenen ontdekt, roept hij hem bij zijnen naam, en loopt dan
spoedig naar zijn kot of kamp terug; maar als de
ontdekte, die uit zijn schuilhoek springt, spoediger loopt dan bone, en eerder dan hij in het
kamp aankomt, deze verbrandt cle keern, d. i. dat
bone het spel verliest, en wederom moet bone
zijn. De leer n is verbrand, d. i. bone heeft wel
een ver borgenen ontdekt, maar hij is te laat in
z!jn kamp aangekomen.

BONE Y TE, v. Hoofdhulsel van den priester in
den celoor, zijnde een kleene hoed zonder randen,'
fr ban-effe, bonnet carré. Telkens men Gloria
Pel(ri..: zingt, weert cie priester zijne bonette en
buigt liet hoofd.

— Kramers sheet Bonnet, en verklaart liet
door Eene soort van meisjeskapje of muts. Kil.
Bonet, pileus, pilevm. " Men ghewent die kindederen tot properlyc te neygen, die bonette af te
doen, ende tot alle goede manierlycheyt. " (A.
Adriaenssens.) " Ende by stac die blommen op
zynen hoed oft bon nette. " ( C. Vrancx.) " Als
yemandt een anders bomtette, capproen of cappe
aftrect, die midoet. " (I. de Damhoudere.) " Soo
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BONG
wie nut zijn veinstere worpt eenighe vulicheit
daermede by de voorbyganghers bonnette oft
tabbaert vuyl maect oft bederft. " (Id.) " Sy
cochten schoenen, een bonnelte oft eenen hoet ende
soo voorts. " (Z. v. Male.) " Den hertoghe hadde
up zyn ooft een roode fyne schaerlaken bonnette,
ende daerup eenen finen witten velten hoed. "
(Kr. v. Br.) " Den hertoghe van Zassen hadde
up zyn ooft eene roode fine schaerlaken hontnette,
ende doer an staende een schoone costelic, rykelic
vedere. " (Id.)
BONGELEN, bongelde, heb gebongeld, o. w. Te
slingeren hangen, bingbongen. Als het waait,
bongelen de peren aan den boom.
— Men zegt ook Bommelen. Zie BINGBONGEN.
BONGTROIVI(ME, v. Hetzelfde als Bomtromme

fr. grosse caisse.

BONKE, v. Tros of reesem noten, krieken, perziken, enz. bezonderlijk als zij aan den boomtak
hangen, ook Bok genaamd, fr. trochet, bouquet,
eng. bunch. Eene schoone bonke keerzen (een
takje dat krielt van de keerzen; ook een tros
keerzen die men in de hand houdt). Die peren
groeien al in bonken. Eene bonke braambezen.
Een bonke keerzen kind!
Een bonte keerzen kind!
Gegroeid in den glans
Van 't gouden licht
Des zomers ! (G. Gez)

— De kinders, die in de bosschen gaan braam
plukken welke zij op eenen grashalm-bezn
spitten, zingen:
Bonke ! bonke ! busch!
Geef mij nog een bonke
Dat mijn spit vul is.

-- Het wordt ook gezeid van eene kriek, van
eene perzik, van eene peer, van eenen aardappel,
van eenen pompoen, enz. die buitengewoon groot
is. Wat eene bonke is dat ! Eene bonke van eenen
pompoen. Die aardappels zijn al bonken. — In
dezen zin zegt men ook Ponke.
BONKET, m., klemt. op t;et. Hetzelfde als Bol
Vele van de hagelsteenen waren de-lezt."
grootte van eene vuist, andere gelijk een ei, en
het meestendeel gelijk boeketten. " (R. d. H.)
BONT, adj. Veelkleurig. Zie de Wdb.
-- In 't bonte slaan of smi jten, in 't kwaad
slaan, losbandig worden. Zijne zonen willen goed
vooruit, uitgeweerd een die in 't bonte slaat.
— Bonte Pier, een kwaadaardige, ruwe, trotsche, moedwillige vent. Het is gelijk een bonte
Pier. Gelijk een bonte Pier te werke gaan. Den
bonten Pier scheren, of Van den bonten Pier
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scheren (zie SCHEREN). Telkens hij -dronken thuis
komt, scheert hij zoo den bonten Pier dat vrouw
en kinders uit het huis vluchten. Hij begon
negeins van den bonten Pier te scheren, maar
ze smeten hem buiten. Ge moet alweêr van den
bonten Pier niet scheren. Het vijandelijk leger
scheert leelijk den bonten Pier in die veroverde
provincie.
BONTE (Poperingsche •uitspr. bounie), v. Eene
poos, eene rande, eene zekere tijdruimte. Hij gaat
voor eene bonte weg (hij vertrekt voor zekeren
tijd). Na eene bonte geloopen te hebben, hield hj
stil. Eene bonte gaan, rijden, draven. Ergens
eene bonte zitten of staan. Eene bonte dansen
(zie BURTE). Eene korte, eene lange bonte. Een
bonte slecht weder, goed weder, nat weder, droog
weder. Wij zijn in eene slechte bonte, in eene
goede bonte (sprek. van 't weder). Het heeft eene
lange bonte geregend. Eene goede, eene slechte
bonte hebben (sprek. van eenen zieke). Het is
eene lange bonte dat 't er wel meê gaat. Hij heeft
eene goê bonte.
- Aanval, vlaag van hoest, van uitzinnigheid,
van razernij, fr. accès de tour, de fbUe, de rage.

Hij heeft de kinkhoest en krijgt nu en dan cciie
bonte. De kinkhoest is bij bonten. Hij zal nog in
eene bonte blijven. Heeft hij nog dikwijls zulke
bonten P Komen die bonten nog dikwijls over?
- Luim, gril, vlaag. Eene goede, eene slechte
bonte hebben. In eene goede, in eene slechte bon.
te zijn. - Zie BOT.
BONTE, v. Naam van eene boete koe. Zie onder
BLOEM.

Bonle ste1ken, een kinderspel dat bij Kil.
Fijcken heet, en waarbij men puntige stokken in
eenen meersch of natachtigen grond werpt en de
rechtstaande aldus tracht omver te slaan. Zij
stekten bonte. Zij hebben bonte gestekt.
BONTEREN, bonlerde, heb of ben gebonterd, o. w.
Botsen, terugstuiten, fr. rebondii. Een kaatsbal
die bontert. De kanonbal liep bonterende langs
den grond. Hij bonterde met zijn hoofd tegen
den muur.
BOODSCHAP (wvl. BODSCHAP, zie KLANKvERKORT.),
V. Gebiedenis, groetenis, fr. compliments, baisemains. Mijne bodschap aan uwen broeder, fr.
mes compliments a votre frère. Doe mijne bodschap
aan uwe zuster. " Blijve cup sij pertighste m
grootevrauwens botschap en eens gheel keuteljacht. " (Kortr. hs. 1736.)
- Oppassen is de boclsehctp, zegt men voor
Men moet oppassen, er valt op te letten.
BOOG, BOGE, is m. in Vlaanderen even als in

Holland. Met den stalen boge schieten. Hij bewonderde den schoonen regenboge.
BOOGDE, adj. Gekromd gelijk een boog. Een
boogde savel, fr. eimelen'e. De hengsel van den
paander is boogde. Een gewelf dat boogde is.
BOOGDRIL, V. Bij smids. Stalen drille die met
de boogpees rondgedraaid wordt, terwijl men met
de borst op de druive drukt. De boogdrille dient
om dunne stukken ijzer te doorbooren; voor
grootere stukken bezigt men de persdrille.
BOOGKOUS, V. Een lederell of stoffen overtrek
van eenen boog, fr enveloppe de, evir on cl'étoffe
pour arcs.
BOO€+ZAAG, BOOGZAf.+E, v. Eene zaag bestaande
uit eenen balk of slaancier (fr traverse) in 't midden, twee aramem aan elk einde van den balk, een
aaagblad (fr. l(tine) dat met twee boulen aan de
armen vast is, en eene pees die bij middel van
een wringsel ofwringsioh (fr. ga.ri'ot) kan gestrengd
of geslakt worden; fr. scie de chcopentiei a CJ(îS
sis. Hij heeft die ribbe met de boogzaag afgekort.
BOOM, m., scherpl. oo. Het glinsterend stralen,
eng. beam. De boom van de zon. Zie BOOMEN.
-

BOOM, in., scherpi.. oo. Vleeschprop, vleeschboom, fr. polype. Een boom in de neuze. " Hy
seyt dat eenen boonm in den buyc groeyt. " (F.

Rapaert.) Zie vvsrscunooir.
- Bij kaartspelers. Vier reefjes doorkruist van
een vijfde ( H f: ), beduidende dat men vijf spelen
gewonnen heeft. Naar mate men een spel wint,
schrijft men een reefje met een krijt op een bord
of schalie. Eenen boom kaarten (zoo lang kaarten
tot dat er iemand vijf spelen gewonnen heeft).
--- Groote kloeke kerel, reusachtige vent. Een
vent gelijk een boom. Een boom van eenen vent.
BOOM (uitspr. bom, zie Boil), mmm. Bodem, grond.
Dat is goe boôrn van land, fr. an boit 1e'ïor.
- De boom van een vat, fr. le fwzcl ci'ie ionneau. De boom van eenen pot, moor of ketel, fl.
-

le cul d'un pot,

d'itib

coquemnco, d'uice imarmiie.

Een boze boom, zie LOOS.
- De boom van eene viering is de ijzeren
plaat die, in een openvicr, als cciie zoldering ligt
boven de viering en dient om den rook langs
de buis in de kave te lekkn.
- Boôma maken op, staat maken op, betrouwen
op. Daar en is geen boom op te maken.
BOOM-DES-LEVENS, in. Een vreemd houtgewas
dat in de hoven groeit, en in fr. sencc heet.
--- De Franselieii geven den naam vait
de vie aaii den th?ija occiclentcdis.
BOOMDUIF (wvl. —DIJVE, zie vi), v. Ringduìf,

houtduif, fr. pigeon rainier.
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BOOMEN, born de, heb geboomd, o. w., scherpl.

— Zijne boonen (zijne boontjes) te weeke leggen,

oo. Felglinsterende stralen schieten, fr. darder.

een groot voordeel ergens van verwachten, in de
hoop zijn van ergens mede wel te varen. Leg er
uw boontjes niet op te weeke.
-- In de boonen loopen, buiten dienst zijn, van
zijn ambt afgesteld zijn en niet weten wat doen;
verloren loopen. Wat doet die jongeling nu P Hij
loopt in de boonen. " Ouders hoe dikwils enhebde
uwe netten niet uytgeworpen om dien verloren
Sone te vangen, die geheel in de boonen loopt, om
hem op den rechten weg te brengen. " (F. Vanden Werve.)
- Zie CHICOREIBOONE.
— Bij speldewerksters. Soort van marktkantje
waarin figuurtjes lijk suikerboontjes gewrocht
zijn. Eene boone maken. De boone geldt tegen
stuivers en half de elle.
-wordigelf
— Platte boon, zie BOERETEE.
— Een kinderspel, zie BONE.
— Het vklw. Boontje, wordt fig. gez. van Een
kleen kindeken. Een kleen boontje van een kind.
Het is jammer van dat arm boontje, dat het zoo
veel moet lijden. Kom hier, mijn boontje. -- Kil.
Boonken, asanus, purnilio.
BOONAARD, m. Een kinderspel anders ook
Katje-duik en Duikertjeweg geheeten, fr. cachecache. Boonaard spelen. — Zie BONE.

De zon boomt in mijne oogen.
-- b. w. Bij wevers. De ketting om den garenboom winden. Het garen moet hard en vast
geboomd worden. — Kramers heeft dit ook.
BOOIVIFLEEST, o., scherpt. oo en ee. Een woud
van boomen, eene plaats met boomen beplant
zonder schaarhout. -- Zie FLEEST.
— Eenigen zeggen ook Boomflees(ch en Boon1vereest.
BOOMKATEIL, o. De takken aan eenen boom.
De storm heeft leelijk al het boomkateil geschonden.
— 't Geboomte van eene erve. Er is veel
boomkateil rond dien akker. — Zie KATEIL.
BOOMMUSCH, v. Zoo heet te Brugge eene soort
van musch die elders Steenmusch noemt, in
tegenoverstelling met de Stroomusch of Pannemusch.
BOOMPOT, m. Bij pottebakkers. Groote pot van
aarde gebakken, met handvatsels, om boompjes
in te kweeken.
BOOMSCH, adj. slechts gebruikt in deze zegswijze : Het appelken smaakt gemeenlijk boomsch
(zoo een tronk, zoo een jong; de kinders gelijken
de ouders, enz.)
BOOMSLAG(S, bijw. Slaglinge. Boomslag om
vallen (d. i. plotselings en zoo lang men is).
BOOMSNOEKER (wvl. --SNOUKER, zie ou), m.
Boomsnoeier. " Ghelyck boomsnouckers hemlieden

moeten wachten dat zij niemant perikel oft hinder en doen. " (I. de Damhoudere.)
- Zie SNOEKEN.
BOOMSTAAK, -STAKE, v. Zie BOMSTAAK.
BOOMSTIL, adj. en bijw. Staakstil, roerloos. Hij
stond daar boomstil op te kijken. Het peerd
bleef al met eens boomstille staan.
BOOMVELDER, BOOMVELLER, m. Werkman die
boomen velt, boomhakker, fr. blY ch eron.
BOOMVEREEST, o. Een woud van boomen, eene
plaats met boomen bestaan; ook Boomfleest.
-- Dit Vereest is voor Foreest dat Weil. verklaart door Woud, fr. forêt.
BOON, BOONE, v. Knobbel of gezwel in 't gehemelte van den mond van een peerd, fr. lccmpcs.
De boone trekken (uitsnijden). " By naex tegen
de voorste tanden, daer de jonge peirden van de
boone gebrandt worden. " (Jac. de Smet.)
- Booreen draden, zie DRADEN.
— IIet gaat voost lijk boonen Uopen-, het gaat
zeer traagzaam voort, het werk doet geen voortgang.
-

BOONKALF, o. Lomp en onbeschoft mensch.
Een boonkalf van eenen vent.
BOONKANSEL, m. Kleene kansel of paander
dien men over den akker in de hand draagt om

boonen of erwten te planten. — Zie KANSEL.
BOONKRUID, BOONEKRUID (wvl. –KRUUD, zie
vi), o. Voeragie bestaande b. v. uit peerdeboonen,
haver, uitsen, velderwten, enz. die vermengeld
op den akker groeien, fr. orgie, dragee. Eene
partij boonekruid zaaien. Een rek boonekruid
afmaaien tot voedsel van het vee.
— Soort van .kruid dat de keukenmeid in de
boonen stooft, ook Keule genaamd, fr. earn cite.
BOONIVIAUWE, BOONEMALWE, v. Boonmeluw,
Dooretuis, fr. p acenaa (les f èves. De boonemalwen
zijn iets meerder dan de hommelmalwen.
BOONPERTSE (uitspr. perse, zie RTS), v. Boonstaak, pertse die men in den grond bij de boonen
plant om er de ranken te laten rond opklimmen.
Die sperretjes zullen dienen tot boonpertsen.

BOONSLOTSE, -SLUTSE, -SLOOTSE, -SLOSSE, v. De
'liulze van boonen, fr. go aasre de f cvc, de haricot.
— Zie SLOTSE.
BOONTAART(E, v. Eene taart van doorgesteken
platte boonen (fr f èves de marais) met boter en

meelbloem. De boontaart laat men stijven en
koud worden eer men ze eet.
* BOORD, m. Wordt te Brugge gezeid in stee
van Boor, fr. foret; zoo ook Spikelboord voor Spikelboor, en het werkw. Boorden voor Booren.
BOORD, m., scherpl. oo. Zoom, rand.

-- Boord en boord, reis en reis, snee en snee,
fr bord bord. De rivier stond boord en boord
(met) de straat, fr. la riviere etait bord 1 bord de
la route. Het water is boord en boord het glas,
fr. l'eau est bord bord dec verre.
— Het. aan boord leggen, maatregels nemen

a

a

om iets gedaan te krijgen, middels gebruiken om
iets te bereiken. Ik weet niet hoe 't aan boord
geleid om zijne toestemming te bekomen. Men
moet het wel aan boord leggen om door de wereld
te geraken. Die koopman legt het kwalijk aan
boord, hij zal ten onderen gaan. " Thans en wist
ik ook niet hoe ik de zaek aan boord moest le gen,
hoe ik de my opgeleyde taek zou aenvangen. "
(C. Duvillers.)
— Buiten boord, buiten gemeen, uit der mate.
Zie BUITEN.

— Aan een boord luiden, de klok aan een boord
slaan. Dikwijls bij onze vroegere schrijvers gebruikt voor Alarm kloppen, dc stormklok luiden,
fr. tinter, sonner le tocsin, l'alarrne (de telde fawn

que le battant ne touche qu'un
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ten. Het boord stond vol potjes en schaaltjes.
— Zie KAAFBOORD en REBBOORD. De Hollanders
zeggen Bord voor ons Bard, berd, fr. plane/be.
BOORDEELEN, b. w. Samentr. van Beoordeelen;
zie BE–.
BOORDEERHAMER, m. Bij ketelbuischers. IJzeren hamer met eene afgeronde pin; ook Pinhamer
geheeten.
BOORDEL, m., scherpl. oo. Hetzelfde als Boord
in den zin van Eene plank waarop men iets stelt,
fr. tablette. De boordels van Bene boekkas. De
boordels van eenen schopwinkel. Een boordel
langs den muur. Een boordel aan de schouw.
Stel dat op den boordel. Het ligt op dien boordel.
-- Bij Kramers heet het Schap. Het boek
staat op het bovenste schap.
BOORDSCHAAF, v. Bij tinlor. Smalle schaaf
wier ijzer zoo breed is als de blok, en dient b. v.
om een slag te steken, of om eene groef uit te
schaven; bij Kramers Boorschaaf, sponningschaaf,
fr guillaume. Te Brugge zegt men Boord voor
Boor.
BOOREN, boorde, heb geboord, o. w. Vlaanlsche
inkorting van Behooren (zie BE), fr appa-i- tenzir;
convenir. Aan wiep boort dat huis ? Dat boort
aan mij. Ge moet dat verrichten zoo 't boort
(zoo 't betaamt, zie soBOOR).
.... mocht onse vader zoe
In lashen live leven voirt,
Wi souden wel hebben dat ons boert.
(Bij Huydecoper op M. Stoke, i. bl. 570.)
De traenen dan die'ck storten moet
B'hoord-en te sijn traenen van bloet.
(J. de Harduyn.)

cote de la cloche).

" Zo was de kloeke up de Halle, te storme ghesleghen an een boord, om tvolc van der stede te
vergaderne. " (Kr. v. Br.) " Aldaer zy die groote
clocke zo yselick ende atelick aen een boort
ludeden, dat tmeeste deel van de ghemeente
terstont ghewapender handt by hemlieden ver
Zo sloughen zy achter-saemd."(NDpr)
een an een boort met haerlieder meeste clocke. "
(Id.) " Verbiedende die cloeken aen een boort te
slane. " (Id.) " Op de torre van de Alle vacht
(wacht) stellen om als zy zouden de vyaendt
zyen commen naer de staedt, om dat zy zouden
de cloche al een boerdt slaen. " (G. Weydts.)
— Over een boord, met het accent op een. In
de war, fr. en désordre. Het lag daar al over een
boord. Ze loopen al over een boord (zegt men
b. v. van knechten of dienaren in een huis, als
zij malkander in den weg loopen, bij gebrek aan
orde -en regel) .
BOORD, o., scherpt. oo. Boordel, uitspringende
riggel of plank langs het mantelhout van eene
schouw, of langs den wand, in de huizen te lande,
en dienende meest om met tinnen of gleie
pateelen bezet te worden. De teljooren stonden

op het boord. Een kruisbeeld op het boord zet-

BOORLING, m. en o. Houtdeeltje dat in 't booren uitvalt. De boorlingen samenvegen. -- Zie
—LING.

BOOS, adj. Slim, schalk, vernuftig, fr. -intelligent,

ina/iii. Een booze ambachtsman. Een boos kind.
Boos zijn om 1noeielijke dingen te bevatten, om
duistere kweltien op te lossen. De vos is een
boos dier.
--- Verborgen, verholen, fr. each secret. Al de
booze plaatsen van het huis doorzoeken. Zijn
geld verbergen in eenen boozers hoek. Vele
vogeltjes wonen boos (bouwen hunnen nest in
plaatsen waar men hem moeielijk ontwaart). De
dief had zich boos weggesteken. — In Brab. zegt
men loos. (Alg. Vl. Idiot.)
— Men zegt ook clot, eene ekster boos woont,

e,

waneer zij haren nest bij liet uiteinde van eeryen

boomtak heeft, zoodanig dat hoewel die nest
gemakkelijk gezien wordt, hij nogtalls , zeer
moeielijk te rooven is.
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— BOOSHEID, V . Er zit veel boosheid in dat kind,
fr. c'est un enfant tres- intelligent, malie. Hij had
de boosheid (het verstand) niet om zich te ver

-antworde.

BOOSTEN, voorz. en bijw. Samentrekking van
Beoosten; zie BE—.
BOOT, m., en BOOTE, v. Bondel in 't algemeen,
fr. botte Zie GLEIBOOT.
.

— Bij vlaschreeders. Een bundel ruw vlas dien
men in het water steekt om te rooten; ook Waterboot genaamd. Eene rooie steken van honderd
booten. Hoeveel booten per schale zou dit vlas
wel geven ?
— Ook een bundel gezwingeld vlas, wegende
een kilogram 389 grammen; vroeger drie pond
en half of vier pond; ook Bond geheeten. Tien
booten vlas koopen. Twee booten van vier pond
maken eenen steen, en een en dertig booten eenen
zak. Eene boote vlas bestaat gem. uit drie ppooten
of singels, en een singel uit twee br•ekeli^rgen. Zie
LEE.
-- BOOTÈBAND, m., waarmede men eenen boot
gezwingeld vlas samenbindt.
— BOOTEKOOPER, m. Die bij de vlaschreeders
het gezwingelde vlas opkoopt.
— BOOTEMAKEN,

boolemaakte, heb gebootemaakt.

o. w. Gezwingeld vlas in booten maken. Zie onder
BOEKBINDEN.

— Meest gebruikt in den infinitief als subst.
o. Het bootemaken heeft ook zijne kunst in.
— BOOTEMAKER, m. Werkman die het gezwingeld vlas in booten maakt. De kunst van eenen

BOOT
BOOTEN, bootte, geboot en gebooten, b. en o. w.
Beuken, met herhaalde slagen slaan.
— Vlas booten,1 ° groen vlas het zaad afkloppen
met den platten boothamer; 2° geroot vlas, en
bezonderlijk de ondereinden er van, met den
kerfboothamer beuken, om de lemen te breken
en des te gemakkelijker het vlas te zwingelen.
Is het vlas al gebooten ? Hij heeft het vlas geboot.
" Zo en mach nyemant booten, zwinghelen noch

desschen met keerslichte. " (Cueren van Rouss.).
— Garen booten, garen, dat voor inslag moet
dienen, met eene plamate kloppen om er de ruwheid van weg te nemen, en hetzelve gedwee te
maken voor den wever. In plaats van Garen
booten, zegt men ook Garen touwen. Als het
garen wel gebooten is, gaat het beter om in te
weven.

-- Eene zeisen booten, er de snede van scherp
kloppen; anders gezeid Eene zeisen haren, eene
zeisen scherpen, fr. chapler une faun. Men boot
de zeisen met eenen ijzeren hamer op de bootkruin.. De grasmaaier zat bezig met zijne zeisen
te booten.
— Op iemand booten, er veel op slaan. Zij bootten er op dat hij blauw en blot wierd.
— Op iets booten, er herhaaldelijk op kloppen,
om 't gedwee te maken. Fig. Zich op eene zaak
toeleggen, haar zoeken te doorgronden. Ik heb
lang geboot op die duistere plaats van den schrijver, eer ik er klaar in zag. Bonten op een moeielijk vraagstuk om het op te lossen. Hij boot dag
en nacht op de studie der oudheid, eng. he thras-

bootemaker zoekt vooral aan het vlas eene schoone ooge te geven en koopziende te maken. Hij is
een bootemaker gelijk zijn vader was. De bootemakers verbezigen veel speeksel dat zij met de
hand aan 't vlas wrijven, en daarom is dit werk

hes night and clay at the study of antiquity.
— Vgl. eng. to beat (slaan), en het fr. battre.

voor ongezond gehouden.

BOOTERING, BOOTING, v. Klopping, rossing,
roffeling. Eene booteringe geven of krijgen. —

— BOOTESCHAAL, BOOTESCHALE, V., mv.

—

schalen.

Eene weegschaal om gezwingeld vlas in booten te
maken, elk van drie pond en een half vierendeel.
BOOTALAA1VI, BOOTALME, o. Bij maaiers. De

kruin en de hamer om eene zeisen te arren. Het
bootalaam is van ijzer. Hij droeg zijn bootaalme
mee. — Zie ALM.
BOOTE, V. Zie BOOT.

-- Graanmaat, inhoudende omtrent Bene halven
hektoliter. Eene boote graan. Twee bonten koord.
Drie booten haver.
— Ook Eene mande om kalk of steenkolen te
meten. Eene bonte kolen. Twee bonten kolen.
Drie booten kalk. Deze bonte heet in sommige
plaatsen Vatmande.

BOOTENIER, m. Veerman, iemand die eene

schuit beweugt bezonderlijk om het volk over
eene rivier over te zetten, fr. batelier.

Zie KABOOTERING.

BOOTHAMER, m. Een hamer om te booten. De

boothamers verschillen veel van maaksel volgens
den dienst dien zij te verrichten hebben. De
boothamer om geroot vlas te booten is een houten
blok met diepe kertels of groeven, voorzien van
eenen steel, ook Kerfboothamer geheeten. De
boothamer om de hippens van groen vlas af te
kloppen gelijkt aan den kerfboothamer, behalve
de kerven. De boothamer om garen te touwen is
eene houten plamate. De boothamer om eene
zeisen te haren is een kleen ijzeren hamer met
eene rechte platte pan, bij Kramers Haarhamer,
en in 't fr chaploir• geheeten.
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BOOT
BOOTHAMEREN, boothamerde, ben geboothamerd,

o. W: Zich met schapenwolkj es bedekken, fr se
moutonner. Wordt gezeid van de lucht die bedekt
y

wordt met witte samengedrongene wolkvlokjes,
zoodat hij er uit ziet gelijk de gegroefde vlakte
van den kerfboothamer waarmede men vlas
beukt. De lucht boothamert. Eene geboothamerde
lucht, fr. un ciel mouuton2neux, pommele'. De lucht
is geboothamerd. Het begint te boothameren.
Het boothameren van de lucht is een voorbode
van hard droog weder : daarom zegt men schertsende : De lucht zit g^boothamerd, 't gaat zwingelvoeten regenen, of 't gaat morgen vlegels regenen.
BOOTHA1VIERLUCHT, m. Lucht met lange witte
wolkjes bedekt, zoodat hij er gegroefd en gekor-

ven uit ziet.
BOOTKRUIN (wvl . —KRUNE, zie ui), v. Zie BOOTSCHAR.

BOOTSCHAR, o. BOOTSCHARRE, v. Een kleen
ijzeren aambeeldje dat maaiers en pikkers in den
grond planten om er hunne zeisen of pikke op te
bootee en te haren, fr. enclumette.
— Het wordt schar(re genoemd omdat zijn
spitsig onderdeel aan eene ploegscharre gelijkt.
Men heet het ook Arre en Kruine, dit laatste
misschien omdat zijne ronde platte kop de geschoren priesterkruin verbeeldt. In Brabant is
't een haargewet, in Limburg een haarbol, en in
de Kempen een haarkraam, zegt het Alg. VI.

Idiot.
BOOTSHAAK (wvl . BOTSHAAK, zie KLANKVERKORT.),
m. Groote ijzeren haak aan eene lange pertse,
dienende vooral bij den bootenier om zijne schuit
te beweugen, fr. gaffe, trot.
— Ook zulk een ijzerên haak in 't algemeen.
Met den bootshaak iets uit het water halen.
BOOZERIK, m. Booswicht; schalkaard.
BORALEZONDAG, BRALLEZONDAG, m. Zoo heet

de Zondag in de eerste weke van den vasten,
quadragesima-zondag. Onder andere namen
draagt deze zondag in 't 1. ook den naam " van
Dominica burarum of fotorum, dat is Brandstapel-, Houtvier-zondag, of, met een Vlaamsch
Latijnsch woord, Brandones-zondag, in 't eng.
Bules. De Vlamingen zeggen niet Burarum maar
Borale-zondag, zoo men mij schrijft uit Dranoutre, en dan draagt men daar hout op de hoogten
en men maakt vier. Dat gebruik is zoo oud als
de wereld.... In Duitschland gaat men 's Boralezondags op de bergen, men maakt vier, en men
zaagt schijven, met een gat daarin, van een
elzenbol; men houdt die schijven in 't vier tot
dat ze in lichten laai staan, dan schijvert of slaat

men ze omhoog in de lucht, waar ze, brandend
en draaiend, op en nedervliegen; dat heet men
schijve slaan... 't Is alsof die bergen vier spogen,
op die dagen, en men roept dat hemel en aarde
daarbij vergaan zou. " (G. Gezelle.) Zie BRALLE.
BORDAUW (wvl . BORDow, zie AU), o. Eene stad
in Frankrijk, fr. Bordeaux.
— Bordauwsche wijn. Ouden Bordauw drinken.
— BORDAUWSCH, adj. Vein Bordauw, fr. de Bordeau ;. Bordauwsche wijn.
BORDESCH, PORDESCH, PARDASCH, o., ook BORDESSCHE, PORDESSCHE, PARDASSCHE, v., klemt.
op des. Kil. Bordessche, Bord-decks 1° loove,
projecturn ligneuin : umbraculum; 2° veur-berd,
appendix tabernaria. Wij gebruiken het w. nog
in beide beteekenissen, t. w.
— le Soort van windeweer of portaaltje van
hout buiten aan de voordeur van een huis. Ik
stond onder 't bordesch in 't drooge, en wachtte
tot dat men de deur opendede. Dat bordesch
misstaat aan uwen gevel : smijt het weg. -- Ook
een ander portaaltje van hout of steen, op zich
zelven bestaande, waar eene poort in hangt.
Tusschen het bordesch en het huis is er een
plein. " Wacht een beetje, ik kome straks ter
poorte, riep de pastor, en 't en duurde geen
noeneslaan of hij keek voor het winket vare 't
pa.rdas, en Steven verkend hebbende liet hij hem
binnen. " (D. C. in R. d. H.) " Toen kwam hij
weerom buiten, onder het pardas, aan de poorte,
oen te hooren Wat dat liet volk daar al vertelde
op strate. " (Id.) " Niemant en heeft tot strate
ende voor - dammen eenich recht van proprieteyt,
inden gront van buyten sijnen muer jet te maken
tot jemants prejudicie, niet meer borde^•schea,
steeghers, huysekens of wijnkelders, cleen of
groote, nochte andersins, dan by consent wande
Wet. " (Cost. v. Nieupoort.) Dus ook Cost. V.
Aelst Ix, 19 : " 't sy bordesschen, steegers.
-- 2° Eene plank of boordel vooraan eene venster al buiten, waarop men brood en andere
koopwaren ten toon stelt. Eene bordessche met
koperen traliewerk rondom, opdat de waren niet
gestolen worden. Het bordesch lag vol rnoluie
en anderen visch. In de steden wordt het gemeenlijk verboden van bordesschen aan de ven-

sters te hebben.
BORDUUR (wvl . BORDEUR, zie u), o., zonder mv.

Borduurkatoen, fr. coton a broiler. Twee wrongen
borduur koopen. Geen borduur genoeg hebben.
BORGE, v. Hetzelfde als Borg, m.. dat bij ons
niet bestaat, fr. caution, garant. Voor iemand
borge zijn, borge blijven, fr. repondre pour quel-

BORG
qu'un. Borge stellen, fr. Bonner caution. Voor
iets borge staan, fr. garantir quelque chose. Borge
spreken, fr. repondre pour, être caution. Ik spreek
borge voor hem. Ik wil daarvoor geen borge
spreken. " De profeten voorzeiden eene gebeurtenis die nakend was, daerna eene andere die
later, somtyds na eeuwen, moest worden vol
eerste voorzegging sprak borge voor-bragt:de
de tweede. " (C. Van Hullebusch.)
BORGEMEESTER, BURGEMEESTER, m., fr. bourgmestre.
— Kramers heeft enkel Burgemeester, en hij
stelt den klemtoon op mees; bij ons is hij op burg.
BORGTE, V. Borg, goed vertrouwen, krediet.
— Te borgte, te borg, met uitstel van betaling,
zonder geld op de hand, fr. a credit. Iets te
borgte koopen of verkoopen, te borgte halen, te
borgte geven. " Om te zien of heur niemand
geen brood en zou geven op den plak of een'
once koffy te borgte. " (C. Duvillers.)
BORGTDAGE. Enkel gebezigd in te borytdage,
te borg, op goed vertrouwen, fr. (t Crédit. Iets te
borgtdage geven, koopen. Hij kan niets te borgt dage krijgen (hij heeft geen krediet).
BOBIJN, BORIN, m. Koolmijnwerker in de omstreken van Bergen en Valencijn, fr. Bonn.
— Kleen kortgeblokt peerd, fr. cheval boren.
-- Kloek dik ventje.
— Korte dikke tabakpijp, anders ook Doornijksche pijp geheeten. Eene dozijn borijns. Een
zwartgerookt borijntje.
-- BORIJNSCH, BORINSCI, adj. Tot de Borijns behoorende, fr. Boren, du Borinage. Een borijnsch
peerdeken, petit cheval borin.
BORK, m. Zie BARK.
BORLAFFE, V. Zie BARLAFFE.
BORN, adj. Eenoogig, fr. borgne.

BORS
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Hij is born.

— In Veurne —Ambacht.
BORNEBEEKJE, (wvl. -BEKJE, zie KLAN KvERK.) o.
Bornebeekjes zijn kleene vlietjes of watervoren
die door eene weide vloeien en dezelve laven en

doorwateren.
BORST (uitspr. boste, zie ns), v. Berst, reet. Eene
borste in 't glas. Zijne handen zijn in borsten
van de koude. Er is eene borste in den muur.
BORSTEL, BORSTELAAR, enz. Zie BURSTEL, BURSTELAAR, enz.
BORSTBOOG (uitspr. bost-, zie Rs), adj. Hoog
tot aan de borst, zoo hoog dat men er niet de

ellebogen op leunen kan, eng. breast-high, fr. (t
hauteur d'appwi Een borsthooge muur. Hoe dik
is die boom borsthooge gemeten ? Dat koorn
staat reeds borsthoog.

— Het volk zegt altijd borsthoogde, even als
,7nanshoogde voor manshoog, b. v. Dat staat borst -

hoogde.
BORSTJE (uitspr. bostje, zie ns), o. Half heindeken zonder mouwen dat geheel de borst bedekt
boven een manshemd, fr. elzentisette.
BORSTVLIM (uitspr. bostvliinine), v. Ieder van
de twee vinnen die op de borst van eereen visch
staan, nageoire pectorale.
BORSTWEER (uitspr. bostwerc), v. Borstwering,
het onderdeel van eenen muur van aan den
grond tot aan de vensters, fr. ennnseu'illemen2t.
Eene borstwere van drie voet hoog. Eene leege,
eene hooge borstwere. De borstwere van dat huis
is in steen, en het overige is in planken.
BORSTWOMPEL (uitspr. bost-, zie Rs), in. Nonnen-borstdoek, fr. barbette. — Zie WOMPEL.
BORTELEN, bortelde, heb of ben geborteld, o. w.

Hetzelfde als Borrelen, brobbelen, lijk kokende
water, enz. Kil. tvmultari, oestuare; - bullire,

ebullire.
Losse vreugt
Die van de weelde spruyt of bortelt uit de jeugt.
(J. Cats.)
Ik moet nu al 't fenyn van dese quael beschryven,
Met al het slim gevolg dat bortelt uyt het kyven.
(L. Detneyer.)

— Vandaar TTitbortelen (en Uitborstelen).
" Op dat gezigt kwam de burgery van Dinant
haestiglyk uitgeborteld (d. i. uitgebrobbeld, zie
UITBROBBELFN), om de Naemsche stouterikken
met overmagt aan te randen. " (David, Vad. Hist.
vii, 270.) " Men siet er overal wateraderen ende
fonteynen uyt- borstelen. " (P. Devynck.)
Als een vyer dat light ghedronghen,
(Id.)
Hoog uytbortelt met ghewelt.
Up dat veel goede vrucht op eenen boom uytbortelt,
T' is noodig dat by vast en diepe staet geworteld.
(G. De Dous.)

BORZE, v. Zie BEURS.
BOSCH en BUSCH, ni. in 't een gewest, o. in
't ander. Woud, fr bons, foret. In den bosch. In
het busch.
— De vorm busch, in. wordt ook gebruikt voor

Bos hout, mutsaard, fr. fagot. Zie Busces.
-- Het vklw. is Bosschelke, Busscheltje (even

als flasschelke, meerschelke, visschelke de vklw. zijn
van flesch, meersch, visch). Er stond daar een
donker bosschelke waar het spookte. " Sy vonden
de koe ghebonden staen in een bosgjhelken by
Kerken. " (C. Vrancx.)
,

.... Hoe 't zuiderwindje blies
En suisde in busselkes en hagetakken.
(K. De Gheldere.)

BOSC
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BOSJ

m. Een die de rechts
speelt zonder diploma.
-gelrd
— BOSCHGROND, BUSCH –, m. Mager land dat
eerder dient om met hout beplant te worden dan
om vruchten te dragen. " Moet gij dien mageren
boschgrond zoo duer pachten, dan ? " (C. Duvillers.)
— BOSCHKANTER, BUSCH —, m. Die aan den kant
van eenen bosch woont, doch vooral van 't Vrij
Sta--buschtenLagmrk,Clcen
den. De buschkanters zijn ongeleerd en ruw,
doch goed van inborst.
— BOSCHKIJTE, BUSCH— (wvl. —KITE, zie IJ), v.
Smaadnaam dien men geeft aan eenen ruwen
inwoner van de bosschen, haveloos mensch; ook
Boschuil genaamd.
-- Vgl. Duinekijte. Kil. heeft Kijte (eng. kite)
en Kutz, in den zin van Uil; en hij vertaalt Hadekite door 't 1. milvus (wouw, grijpvogel).
— BOSCHKNEEKER; In. BUSCIIKNEEKERTJE, O. Een
vogeltje dat schoone zingt en leert zingen, iets
minder dan een musch, iets meerder dan de
duinkneeker en de sterrekneeker.
— BOSCHKOOL, BUSCHKOLE, V. Halfgebrand kuil
-hout.
Zie KUILHOUT.
— BOSCHLEEUWERKE, BUSCH—, V. Zie GERSLEEU-

buitenkant van eenen bosch, een streng hout die
eenen bosch omringelt en zoomt, fr. lisiëre d'une
foret. De dief was noch maar in de buschwere
als men hem vastgreep.
BOSJONG, m., klemt. op s jong. Zie BEZOUW.
BOSPOER, o. Hetzelfde als Buspoeder, buskruid,
fr. goudre a canon.
— Bospoer zijn, hitsig zijn, opvliegende zijn.
Hij is bospoer.
BOSSCHELKEN, o. Vklw. van Bosch. Zie BOSCH.
BOSSE, v. Bij wagenmakers. De naaf van een
wiel, fr moyeu. De speeken zitten vast met het
een einde in de bosse, en het ander in de velgen.
De as zit in de bosse die er rond draait.
— Bij timmerliên, zie BOSTING.

WERKE.

BOSTING, m., mv. bostingen. Bij timm. Soort
van asterval die in 't fr. gorge heet. Bostingen
rond het paneel van eene deur, van een vensterblind. Een paneel met of zonder bostingen.
Eenen hosting steken met den filiester.
— Men zegt ook Bosse.
— Vgl. fr. bosel, d. i. astragaal aan den voet
van eene zuil.
— In het kontrakt tot het maken eene hoogzaal binnen de kerk van S. Salvator tot Brugge,
van het jaar 1414, leest men butsele en butseel :
" Voord noch zo es recht besprec ende eene
andre voorwoorde ghemaect boven den voors.
docxsale tusschen den voors. kerkmeests of een
zide ende Willem . pike voors. of ander zide, als
van twee capellen te maken in de voors. kerke
van Sinte Salvatoors inder manieren hier naer
volghende. Eerst zo es besprec ende voorwoorde
tusschen hemlieden an beeden ziden voors. dat
Willem pike voors. maken zal inde voors. kerke
van Sinte Salvatoors twee capellen te wetene
telken hende van den voors. docxsale eene capelle,
staende op twee pilaren ter voorkerkewaert, te
wetene boven den houtare van miser vrauwen
eerre capelle ende boven sinte loys lioutare eene
andre capelle daerof dat de pilaren zullen zyn
van den zelven werke dat zyn zullen de pilaren

— BOSCHADVOKAAT, BUSCH -,

v. Meibloem, lelie van
de dalen, convallaria rnaialis L., -fr. muguet, lis
des vallées. De boschlelie heeft " twee groen bladeren nellen een .... en sneewitte hole bloemkens
in manieren van een rout cingelclocxken, rontsomme vol schaerden gelijck als een saghe ....
Dese bloemkens riecken wier maten wel, maer si
sijn bitter van smake " zegt L. Fuchs, die deze
plant iris sylvestris noemt.
— BOSCHNOTE, BUSCHNEUTE, V. Zoo heet de
kleine hazelnoot die in de bossehen groeit, in tegenoverstelling met de baardnoot die meerder is
en in de hoven staat.
— BOSCHPEEM, BUSCHPEME, v. Eene soort van
gras, holcus lanatus L. De boschpemen groeien
veel in weiden en langs grachten. — Zie PEEM.
— BOSCHSNIP, BUSCH— (WVl. — SNEPPE) , v. Een
vogel die in 't fr. bécasse heet. Niet te verwarren
met de watersnep, fr. bécasszne.
— BOSCHTIJLOOS, BUSCHTILOOZE, v. Noenluiker,
sleutelbloem, primula veris L.
— BOSCHUIL, BUSCHUIL (WVl. —UUL), w. Een uil
die in de bosscheii woont, fr. chevechze.
— Fig. Haveloos mensch, onbeschofte kerel.
Zie BOSCHKIJTE.
--- BOSCHWEER, BUSCHWERE, v., zware ee. De
— BOSCHLELIE, BUSCH –,

BOSSEBOOIVI, BUSSEBOO1VI, m. Buksboom, fr.

buis. Eenen busseboom verplanten. " Het staat
er nog, onveranderd, Stijn kleeremakers huizeken, met zijnen grooten bosseboom en zijnen
steenput. " (K. Callebert.)
— Meest collective genomen, en dan is het o.
Dat is jeugdig bosseboom. Een takje busseboom
op den hoed steken.
— BOSSEBOOMEN, BUSSEBOOMEN, adj. Van busseboom, fr. de buis.-Bumseboomen hout. Een busseboomen takje. Eene busseboomen doos.

BOST
van den voors. docxsale, beneden zillende, binnen
paverende ende boven lystende, voren ende beziden beneden der opperste lyste met zulken
werke ghewrocht als der toebehooren zal achter
voors. docxsale. Ende zullen de-volgend
voors. capellen breet zyn boven elken houtare
alzoo vele als de grote pilaren, te weten verandwordende den hecghe van den groten butsele ten
kore, daer tinderste van den docxsale an verandwoorden zal, ende den groten bzctsele Baer de
traelge van den cruuscapelle ende van sinte
lauwereinscapelle an tomen, twelke es lettel min
of meer danne tiene voeten. Ende de voors.
capellen voorwaerd ter kerken streekende buten
den docxsale zesse voeten tusschen beeden den
pilaren ende boven met eenen cruusvaute van
zulker taelge als de vauten onder den docxsale
wezen zullen, Dewelke vaute also hoghe leeghen
zal dat onse vrauwe beilde ende zinte loys beilde
boven den houtare der onder staen zullen, ende
de voye van den voors. vaute zal verandavoorden
in der hoogheide der borstwere van den voors.
docxsale, weder omme keerende tote ande grote
bulseel van den groten pilaren beeden inde cruuscapelle en in zinte lauwereins capelle also de
patroon die danof es wel bewyst, uteghesteken
van den tween pilaren die voren ter kerkewaerd
ute staen, daer op dat de twee capellen welven
zullen, dewelke inden voors. patroon niet beworpen staen, van welken voors. tweera capellen,
de voors. willem pike hebben zal een ende dar tich ponden gron torn. oudsghelts " enz.
BOSTINGSCHAAF, BOSSESCHAAF, v. Bij tiinm.

Eene schaaf om bostingen te steken, anders ook
Filiester geheeten, bij Kramers Kraalschaaf, fr.
gorget.

BOT, m. Bond, bondel, fr. botte. Een bot stroo.
Twee botten hooi. Een bot hout. -- Zie BOOT.
BOT, m. But, stoot, fr. coup, lz,eurt, c7toe. Eenen
bot krijgen. De bot van den bal tegen den muur.
" Den bot ontfanghen ende de ballen betalen. "
(Surius.) "Beduchtende dat zy den eersten bot
schudden zouden " dat zij de eerste ballen zouden
moeten keeren. (N. Despars.)
- Zie BOTTEN.
BOT, m. BOTTE, v., mv. botten, vklw. botje. Eene
poos, eene wijl tijds, eene bonte. Een lange bot.
Eene korte botte. Eene botte schoon weder, fr.
une échapp `e de be4u temps. Het heeft nu eene
lange botte schoon weder geweest. Het heeft een
botje geregend. Wij zijn in eenen slechten bot.
Een bot regen. Eene botte wind. Eene botte
vorst. Eene botte moeten hoesten.
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BOT
— Met botten, bij botten, bij poozen, van tijd
tot tijd. Het regent bij botten. Hij is met botten
welgezind. Hij moet bij botten veel hoesten. Het
ligt bij hem al met botten.
— Tusschen vlaag en bot, tusse,Zen bot en 'vlage.

In de tnssehenpooze, fr. pco éelhappée. Iets ver
vlaag en bot (in de tussc'h.en--richtenus
pooze dat men geen werk heeft), fr. faire gaelque
c/ieee pa?• échappée. Ik ben zoo overlast van werk
dat ik maar zelden eens tusschen bot en vlage
kan wandelen gaan. Iemand bezoeken tusschen
bot en vlage.
— Luim, nuk. Goede en kwade botten hebben.
In zijne (slechte) botten zijn. In eenen goeden
bot zijn. Eene slechte botte hebben. — Zie BONTE.
BOT, adj. Moeielijk, lastig. Een weg is bot om
gaan, als hij b. v. hobbelig en knorrig is, of
smodderig en glad. Een botte weg. Een geschrift
is bot om lezen, als b. v. de letters kwalijk gemu _akin zijn, of met al te bleeken inkt geschreven.
Een bot geschrifte. Een boek is bot om begrijpen,
als b. v. de gedachten niet duidelijk uitgedrukt
of slecht aaneengereesemd zijn. Zulk een kleed
is bot om maken. Zware kloefen zijn bot om te
gaan. Het gaat maar bot om te spreken, als men
heesch is. Een botte steeger of zoldertrap (die
b. v. te steil is). Die man is. bot om verstaan,
omdat hij b. v. stottert. 't Is bot om te werken
als men zware kleederen aan heeft. 't Is bot om
te delven, als de grond hard is. Ik heb dezen
nacht een botten droom (d. i. lastigen droom)
gehad. Het gaat maar bot om te naaien als men

een zeeren vinger heeft. Dat zijn botte appels
(moeielijk om behandelen, causa hunne grootte).
— Onbeleefd, onfatsoenlijk, fr. iinpoli, grossier.
Een botte jongen. Eene botte antwoorde. Botte
manieren. Dat volk is bot en ruw. De kinders
en mogen nooit bot zijn jegens hunne ouders.
Gij hebt weer al bot geweest in de school.
... Maer een heeft sick gekweten
In deze dankbaerheidt, van tien genezen' : Godt
Van al maer een en zagh; die negen waren bolt
En zeer ondankbaar.
(G. De Dous.)

— Niet meer wetende wat antwoorden. Bot
zijn, bot staan. Op die vraag was hij bot. In 't
eerste wist hij de vragen te beantwoorden; maar
welhaast stond hij bot. Iemand bot zetten, of ook
botje stellen, bot steken, bot vragen (zoo veel
vragen doen en uitleg eischep tot dat iemand
niet meer vete wat zeggen). De meester vroeg
den leerling bot. In den catechismus wierd de
eene knaap bot gesteken door den anderen.
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BOTE
-- Bot, even als Dom, wordt somwijlen vó6r
een adj. gesteld in den zin van Uit der mate,
geweldig, fr. excessivement. Daar waren bot veel
(dom veel) menschen. Dat kost bot veel geld.
Die eetwaren zijn bot dier (bij zoetigheid dier).
BOTER (bvl. BEUTER, fvl. BUTTER), v., fr. beurre.
Versche beuter en nieuwbakken brood is allemans
dood, (spreuk.) Zoete beuter strijken (vriendelijk
en vleiende spreken om iets te bekomen, of om
iemand te bedaren).
— Roode boter (wvl. roe beutere), roode genees zalf, in de apotheek unguemtum aureum.
-- BOTERBARD, BEUTERBERD, O. Houten schijf of
deksel waarmede de boerinnen in Noord-1T1. hunne botermande sluiten om ze te beschutten tegen
den gloed van de zon langs de baan en op de
markt.
— BOTERBLOEM (wvl. BEUTERBLOMME, BUTTERBLOMME), v. Naam gemeen aan twee soorten van
wilde planten wier struik, blad en bloem nog al
veel gelijkenis hebben, en ten zelfden tijd bloeien•
zeer vroeg in 't jaar, t. w. 1° de kleene bote'ïïbloetat
of haagboterbloem, ranunculus fica-uia L. Hare
kelk heeft drie bladjes, en hare goudgele bloem kroon heeft er zes a negen; 2° de gr°oote boter bloem, sneerschboterbloem, ook enkelijk mneersclzebloem geheeten, calf/ia ,valustris L., fr ppoppuu.lage
L

des marais.
— Eenigen geven dezen naam aan den Hanevoet, fr. renoncule des pres. Kramers geeft dezen
naam aan de Mollesalade of Peerdebloem, fr.

pissenlit; aan de Bergranonkel, fr. renoncule de
montagne, enz.
en BOTERBRUINE (wvl. BEUTERv. Pekel van gezouten boter.
-- BOTERHAMBEURS (uitspr. —beuze, zie Rs), v.
Een zaksken waarin de scholieren te lande en
eenige werklieden hunne boterhammen dragen.
— BOTERKLEED (wvl. BEUTERKLEED, BUTTERKLEED),
o. Een doek waarin men de boterklompen windt
om ze naar de markt te gaan verkoopen. Een wit
boterkleed. Een geparkt boterkleed.
-- BOTERKUTS, BOTERKUTSER, m. Koopman die
boter koopt om ze voort te verkoopen. Er waren
heden veel boterkutsen op de markt. — Zie KUTS.
-- BOTERPLAASTER, V. Een plaaster van boter.
Eene boterplaaster op de borst leggen om de
fluimen te doen schuiven.
— BOTERSCHAAL (wvl. BEUTERSCIIALE, BUTTERscHALE), v. Weegschaal om boter te wegen, doch
vooral de openbare weegschaal van de stad om
de verkochte marktboter te wegen.
-- BOTERSCHIJTE (wvl. BEUTERSCHITE, BUTTER-- BOTERBRIJNE

BRINE, —BRUNE),

BOTG
Vlinder, fr. papilion d iurne.
— Kil. Boter-schete, boter-schijte, boter-schiete, boter-vlieghe, pap iiio.
— BOTERSTUL (wvl. BEUTERSTUL), an. Boterklomp,
fr. coin de beurre. — Zie STUL.
SCHTTE), v.

— BOTERTIBBE, BOTERTUBBE

(wvl. BEUTER—), V.

Een houten klabout of een kuipje waarin men de
boter beert en kneedt om er de overblijvende
melk uit te drukken.
— Kil. en Weil. hebben Tobbe in den zin van
Eene kuip die veel wijder is dan diep.
— BOTERWEGGE (wvl. BEUTERWEGGE, BUTTERWEGGE), V. Bij landb. Soort van langachtige klier
die onder 't vel ligt tusschen de lies en de lanke
aan beide zijden van eene koe. Men kan de boterwegge niet de hand gevoelen en bewegen; en
volgens dat die wegge groot of klein is, besluiten
de boeren dat de koe veel of weinig melk en boter
zal geven.
BOTGAANS-WEG, bijw. Hetzelfde als Botsbollig,
plotselings, fr. brusquement, sans detours, mcons'idéi éwent, i;nii -édiateinent. Hij antwoordde bot
-weg dat hij niet en wilde. Dat is leelijk-gans
voor den koning van alzoo botgaans -weg den
oorlog te verklaren. Hij gaat veel geld verliezen
aan 't bouwen van dat huis, en 't is wel besteed
hij moest maar zoo botgaans -weg dat niet onder
hebben, zonder eenig onderzoek noch be--nome
rekening.
BOTHOOFD, ' o. D waashoofd.
:

'T hooveirdig bot hoofd, altyd wys
In synen waen, wilt, dat den prys
Syn pop -werk sal vereeren.
(Vaelande.)
-

BOTS, m. Stoot, fr. 1heurt.
-- Keiling, fr. ricochet. Die scherf heeft vier
botsen gemaakt op 't water.
-- Weêrstuit, fr. rebondissement. De bots van
eenen bal. Gij meugt den bal maar opvangen na
den eersten bots.
BOTSBOLLIG, en BLOTSBOLLIG, adj. en adv.
Eenigszins brusk, zonder fatsoen noch omrede,
onbedacht en onvoorziens, plotselings. Botsbollig
zijn in liet spreken, in liet antwoorden, in iets te
verrichten. Iemand iets botsbollig vragen. Iemand
eee botsbollige antwoorde geven. Hoe durft hij
zoo botsbollig den prins aanspreken ! Hij kwam
daar botsbollig op den koning en hij wist niet
wat gedaan. Iemand blotsbollig eenen slag geven.
Dig' woorden kwamen zoo botsbollig uit zijnen
mond, dat ik er bijkans in gestoord werd. Bots bollig iets aanvangen. Ergens botsbollig binnen
droeve tijding mag niet botsbollig-tredn.E
gedaan gorden. Iets botsbollig aankondigen.

BOTS
-- Botsbollig, blotsbollig spreken, klappen, kouten.
vertellen, den draad van de rede brusk afbreken
en van iets el beginnen, zonder overgang nu van
't een en dan van 't ander spreken. Botsbollig
spreken is onbetamelijk en aanstootelijk waneer
men over eene gewichtige en ernstige zaak handelt;
maar het kan ook aangenaam en verzettelijk zijn,
bezonderlijk als het gedaan wordt door een kluchtigen kwant of een vies man. Die vent kan blotsbollig spreken, niet waar P Een botsbollige vent
(snaak, fr. uit drole, un original).
-- Botsen en Blotsen beteekenen Stooten, aanslaan. Men vindt ook enkelijk bots. " Voor de
liefhebbers die het betaelen willen; want het geen
konsten en zijn om den gemeenen man soo toe te
werpen, ende bots daer af te scheiden. " (Jac. de
Smet.)
— BOTSBOLLIGHEID, BLOTSBOLLIGHEID, v. De bots bolligheid van zijne antwoorde.
BOTSE, v. Dikke worm die dikwijls de aardappels in den akker doorknaagt, anders ook Wulf
geheeten. Er zijn twee soorten van botsen, witte
en grauwe; de witte zijn maskers van averullen,
fr. larves de hannelon, de grauwe zijn maskers
vanveemollen, fr. larves de courlilière. — Zie BOUT.
BOTSEN, botste, heb of ben gebotst, o. w. Tegen
iets hard stooten, fr. heurler.
-- Er tegen botsen, er tegen vliegen, er tegen
waaien, hard berispt of gestraft worden. Ik en
mocht dat niet doen : ik vrees er leelijk tegen te
botsen als ik thuis kome.
- Terugstuiten, fr. rebondir, riicoclzer. Wordt

gezeid van dingen die terugspringen of afstuiten
als ze vallen of geworpen worden. Wat slechte
kaatsbal is dat, hij en botst niet. De elastieke
ballen botsen best. Een platten scherf doen botsen
op het water, fr. faire des ricochets.
— Ook Botten en Boutsen (uitspr. bouksen te
Brugge).
BOTSHAAK, m. Zie BOOTSHAAK.
BOTSKOP, m. Zie POTSEKOP.
BOTTAI of BOTHAI, bijw. in drie sylben, klemt.
op bot en op i. Botsbollig, plotselinge, onvoorziens, botweg. In zijne verdwelining liep hij
bottaï op mij. En komende uit eene zijstraat, is
hij bottaï op den prins gevallen die daar juist voor
te faitte, gleck ne vivouter, botlhaii-bijgn."De
ten toppen uyt me ne bloncken puwestecker al
de greiters te keere gonck. " (Kortr. hs. 1736.)
--- Eenigen zeggen bot-a-vi of bout-a-vii.
BOTTE, v. Zie BOT, poos.
BOTTE, v. Leers, fr. bolle. Zware botten dragen.
De botten aantrekken.
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--- Kil. Bote, boten-schoen, calceus rusticus

e crudo corio.
BOTTE, v. De knop van een gewas, waaruit de
bladeren schieten of de bloemen ontluiken, fr.
bouton, bourgeon; of ook het Zaadhuisje van eene
plant, fr. capsule. Men bepaalt dikwijls den zin
van dit woord met te zeggen Bladbotte, Bloembotte, Zaadbotte. " De botte van een pioen haer
openende piafeert boven alle de andere. " (B. Surius.) " Wanneer imand is geaffligeerd met steekten van de milte, is goed te knabbelen de botten
van elzen-hout. " (G. Simons.)
Den onvruchtbaren herfst die kruden, blabn en botten,
Deur hare tranen val doet smelten en verrotten.
(Cl. Declerck.)

— Verders alles wat aan zulk eene botte gelijkt, zoo als eene wrat of puist op het vel, enz.
BOTTELIJK (wvl. –LIK, zie LIJK), bijw. Met bot ren, bij poozen. Het regent boetelijk.
— Zie BOT, poos.
BOTTEN, botte, heb of ben gebot, o. w. Stooten,
botsen, fr. heurter, choquer. Hij botte met zijn
hoofd tegen den muur. De tranen botten als zij
in groote druppels neervallen. " Alsdan botteden
de traenen langs de wangen van den koning. "
(Chronyke van Vlaenderen. Wydts.)
-- Botsen, terugspringen, bonteren, fr. rebondir. Elastieke kaatsballen botten goed. " De pijlen
alsze op eene harden steen vallen, botten wederom. " (C. Hazart.)
— Zie BUTTEN. In sommige plaatsen zegt men
Bouten en Boutsen. " De rotse is uyt-gheholt
door den water-drop, dieder gheduerigh op bout."
(P. Devynck.)
BOTTIGHEID, v. Hetzelfde als Botheid (zie IG),
de staat van bot zijn. De bottigheid van den
weg. De bottigheid van dien mensch is onverdragelijk. " Schaemte brengt bottigheid by.
(J. Desmet.)
BOTVINK (wvl. —VIINKE, zie IND), v. De gewone
vink, ook Slagvink èn Bogaardvink geheeten.
Men zegt dat de bolvinken best slaan (zingen),
als zij de oogen uitgebrand zijn.
— Meest gehoord bij de Oost-VI.
BOUBOU, m., vklw. bouboutje. Zie Bauwbauw.
BOUD, adj. Stoutmoedig, koen, onversaagd,- fr.
bardi. Dit woord, dat volgens Weil. slechts overig is in boud spreken, hoort men veel bij ons in
de tautol. stout en boud. Hij is stout en boud.
Stout en boud antwoorden. Stout en boud iets
verrichten, iets ondernemen. Stout en boud tegen
den vijand optrekken. Stout en bout in den nacht
reizen.
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BOUDEREIZE (oostel.

bijes. Zie

BOUWEREIZE),

BEHOUDEN---REIS.

BOUILLONKIEKEN, o. Kluchtwoord om eene
oude hen te beteekenen (waar men bouillon van
kookt voor zieke lieden). Er kwamen op tafel
twee bouillonkiekens.
BOUILLONSPIJS (wel —SPIZE, zie Ir), V. Soep vak,
vleeschsap, fr. potage an bouillon. — Zie sPZas.
BOURGONJE, o. Bourgondie, fr. Bourgogne,
oude provincie van Frankrijk.
— Bourgonje laten waaien, zich eéne zaak niet
aantrekken. " Hy gaet zynen gang en laet Bourgonje waeien. " (J. Desmet.)
BOUT, m. Het ondereinde van eenen afgemaaiden stroohalm, ook Stoppeleinde en Gat geheeten.
Als men eenen schelf maakt, legt men de graan
bouten naar buiten en de auwen-schovenmtd
naar binnen.
— Kanten en bouten, hier of daar gez. voor
kanten en abouten; zie ABOUT.
— Bij timm. enz. De bouten van eene ploeg
zijn twee houten spillen die, bij middel-schaf
van stegelreepen, het geleed op meer of min afstand
van den schaafblok houden.
— De bout van eene Boogzaag. Zie B000ZAAG.
— De bout van een scharnier [is de spille of
priem die de noten aan elkander verbindt, fr.
broche de charniere. De bout van eene kraakleê
is aan beide einden eernijd, en heet in 't fr.
rivure. Zie NIJDBOUT.
— De bout van den loodgieter is een gekalkoend ijzer om te soudeeren, fr. scud oir.
— De bout van eenen pijl is de hoorn.
— Korte pijl die met den kruisboog geschoten
wordt. Met bouten schieten.
— Bij speldewerksters. Zie BLOK.
— De bout van een gareel. Zie KAPITTELSTOK.
— Den bout steken, zie BOUTSTEKEN.
-- De pluimbal van het raketspel, fr. volant,
heet men ook Boutje.
— Men vindt bout als tweede deel van eenige
insektnamen, b. v. Biesbout (zie BIJSPAUW), Korenbout (fr. charencon bij Kramers), Rombout (1.
mordela bij Kil.), Vliegebout (akkernaald, fr.
demoiselle, Wdb. v. Sleeckx en Vandevelde).
BOUTEROLLE, v. Bij goudsmids. Een ijzeren
bout waarmede men een dun metalen blad op
den teerling of in 't lood hol maakt en ophaalt,
fr. bouterolle.
BOUTEROLLEN, bouterolde, ,gebouterold, b. w.
Bij goudsm. Eene metalen plaat met de boute
ophalen. Men bouterolt op den teerling of-role
in 't lood.
-

BOUT
BOUTIJZER, o. Zie BLOKIJZER.
BOUTRECHT, adj. Zoo recht als een bout. Een

boutrechte boom. Boutrecht staan. Boutrecht
gaan.
BOUTSTEKEN, stak den bout, heb den bout gesteken, o. w. Scheensteken, den bijs steken, het

hazepad kiezen, wegloopen.
— Zie onder BOEKBINDEN.
BOUTSTIL, bijw. enkel gebruikt in Boutstil
staan, stil staan zonder de minste beweging. Ik
vond hem daar boutstil staan.
— Zie Weiland en Kramers op Bot.
BOUWAGIE, BOUWAGE (wvl. uitspr. bowaaize,
zie - ADIE), v. Gebouw, fr. bcUU-iment, bcctisse. Al de
bouwagie van eene hofstede (d. i. huis, schuur,
stallingen, enz.).
BOUWD (wel. BO D, zie AU), m. en o. Vloeibaar
mest. Zie BOLD.
— BOUWDKARTEEL, BOUWDLEPEL, enz. Zie BOLDKARTEEL, BOLDLEPEL, enz.
BOUWEEL (wvl. BOWEEL, zie AU), in., klemt. op
Zeeel, .scherpl. ee. Een uitgedorschen schoof, anders ook Bouwelaar en Baling genaamd. Men
bindt drie of vier bouweelen te samen in eenen
bondel. Haal mij vier bouweelen. Eenen bouweel
uitschudden. Eenen bouweel gebruiken om banden te maken. Bouweelen aan het vee geven tot
voedsel.
— Men voegt er dikwijls het woord stroo bij:
Een bouweel stroo. Twee bouweelen stroo. Waaruit op te maken is dat Bouweel eigentlijk een
Bondel beteekent.
BOUWELAAR, BOUWELARE (wvl. Bow-), m. Hetzelfde als Bouweel, een uitgedorschen schoof
tarwe of rogge.
BOUWETTE (wel. BOWETTE), v., klemt. op wet.
Eene kleene klokpan. Zie KLOKPAN.
— 't Oud fr. bouete beteekende Een gat, eene
opening.
BOUWT (wel. BOWT), m. en o. Zie BOLD.
BOVE. Het bijw. boven samengesteld met een
substantief, spreekt altijd bove, als er geen klinker noch h op volgt, b. v. bovebalk, bovedeur, bovekant, bovekleed, enz. Maar volgt er een klinker
of h, dan blijft de n, b. v. bovenaardsch, bovenhemd, enz. — In de werkw. is 't altijd boven. -Vgl.

BITN E.

BOVEESTE, v., klemt. op bo. Wolfsveest, stuifzwam, soort van paddebrood dat, rijp zijnde,
openberst, en een groen. of bruin stof uitwasemt
als,rook, waarom het ook Rooker en Rookertje
genaamd wordt, fr. vesse-de-loup, hd. bofist,1. lyco-

perd on.

BOVE
BOVEN, voorz. en bijw. Zie de Wdb.
-- Boven op, op het bovenste, op de opper
Boven op den berg staan. Boven op-vlakten.
het huis klimmen. Boven op het water vloten.
Hij droeg eenen kiel boven op zijne kleederen.
— Er boven op zijn, zich hertelijk verblijden
over een gebeurde of een gezegde dat onzen zegepraal, of den goeden uitslag van onze ondernem.ing, of de vervulling van onze wenschen ver
verzekert, fr. triompher. De-gemaklijtof
koning was er boven op, als hij hoorde dat zijn
vijand gestorven was. Hij is er boven op, sedert
dat die hinderpaal geweerd is. De moeder was
er boven op, als zij hoorde hare kinderen prijzen.
Had hy die koenen koopen,
Hy was er boven op; maer men verkoopt dat niet.
(J.-B. Decorte.)
Terwyl de knechtjes zich verblyden
Als zy te peerde mogen ryden,
Zyn er de meisjes boven op
Als zy geraken aen een pop.
(Id.)

— Van boven op. Zie 'AN.
— Te boven gaan, in rijkdom klimmen, zijne
fortuin vermeerderen, overschot hebben en meer
winnen dan men uitgeeft en verbruikt, hetzij in
handel te drijven, of in nering te doen, of in een
ambt uit te oefenen, enz. Die koopman gaat . zeere
te boven (wordt spoedig rijk). De eene winkelier
komt te kort, en de andere gaat te boven. Die
ambtenaar gaat 's jaarlijks duizend frank te
boven, fr. it fait 'Un benefice annuel cle l000 francs.
Als hij Zijne rekening miek, bevond hij dat hij
sedert een jaar weinig of niet was te boven gegaan.
— BOVEN, m. De bovenverdieping, het bovenhuis, de zolder van een huis. De schommelette is
bezig lnet den boven te schuren. Een schoone,
gerieflijke boven. De kamers van den boven. Een
wenteltrap stellen om naar den boven te gaan.
BOVENBLAD (BOVEBLAD, zie BovE), o. Snaren.
blad van eene viool, enz., fr. table superieure,

table d'harmonie.
boven, ben bovengekomen
(WVl. —KOMMEN, —kaan, —gekononen, zie KOMEN), O.
BOVENKOMEN, kwam

w. Omhoog komen. Een drenkeling komt driemaal boven, eer hij voor goed zinkt. Zeg hem
dat hij bovenkome (op de bovenkamer). Dat gezaaide graan zal niet bovenkomen (uit de aarde
schieten), zoo lang het zoo koud blijft.
BOVENKRAAIEN, kraaide boven, heb bovengekraaid, o. w. Hooger kraaien dan een ander, hem
overtreffen, fr. l'e,izpporter. Daar zijn veel rijke
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boeren op die gemeente, maar uw gebuur kraait
toch boven.
— De eerste plaats in onze genegenheid hebben. Alle landen hebben hunne bekoorlijkheden,
maar voor mij 't mijne kraait boven. Die ambtenaar heeft oenen nieuwen post die veel beter
is dan de eerste, en nogtans hij jeunt er zich
min : de eerste liefde kraait altijd boven. Hij
vindt geene wetenschap schooner dan de geschiedkunde, dat kraait bij hem overal boven.
BOVENLIGGEN, lag

boven, heb bovengelegen, o. w.

Opperst liggen, op 't herte wegen. Dat ligt hem
boven, hij spreekt er altijd van. Dat affront ligt
hem nog altijd boven, fr. it l'a encore sur le
eerier. " Graefscepe van Vlaenderen daer hy of
ghepriveert was, twelcke hem noch altijts ondere
ende boven lach, zo dat hijt gheensins vergheten
en conste hoe lange dat leet. " (N. Despars.)
BOVENLING (BOVELING, zie BovE), m. Knotwilg,
tronkwilg, bolaard. Het vlies van de bovelingen.
Er staat een boveling in die doornhaag. " Van
allen opgaenden houte ende bovelinghen ghepoot
ende gheplant langher dan van thien voeten, op
hondert roeden naer eenighe meulens. " (Cost.
v. Veurne.)
BOVENIVIEID, v. en BOVENMEISEN, o. (BOVE —,
zie BOVE). De meid die belast is met de zorg van
de bovenkamers, en zich de keuken niet aan en
trekt, fr. chambrière.
BOVENPASTOR (BOVEPASTER, zie BOVE), m. Opperpastor, de herder van eene prochie in tegen
fr. cure.
-overstlingad por,
BOVENPLAATS, -PLATSE (BOVEPL—, zie BOVE), v.
Kamer of vertrek van 't bovenhuis. Dat huis
heeft zes bovenplaatsen op de eerste stagie.
BOVENSCHEE (BOVESCHEE, zie BOVE), v., mv.
--schee'n2, scherpl, ee. Schee of dwarshout boven
aan de vergaring van eene deur. De belegriggels
van eene deur zijn verbonden door de boven- en
de ondërschee.
BOVENSCHEEL (BOVESCHELE), V. Zie SCHEEL.
BOVENSTAAN, stond boven, heb bovengestaan, o.

w. Uitstaan, uit den grond gesproten staan,
sprek. van planten. Staat uwe tarwe al boven?
Staan uwe geplante aardappels reeds boven?
BOVENTOON (BOVETOON, zie BOVE), m. Toon die
boven al de anderen is.
-- Den boventoon zingen, iemand overheerschen,
hooger en machtiger zijn dan de anderen.
BOVENZANG (BOVEZANG, zie BOVE), m.
--- Den bovenzang hebben, bovenkraaien, fr.
l'emporter. " Hola ! 'k versta het : d'hooveerdy
heeft den bovenzang (lij die vrouw). Dat gaet

BOVE
alzoo : in 't eene te veel, en in 't ander te weynig. " (C. Duvillers.)
BOVENZIJN (wvl. -ziIN, zie i,), was boven, heb
bovengeweest, o. w. Omhoog zijn, fr. être en iiant.
Ik was boven (op eene bovenkamer, "op den zolder), als hij binnenkwam.
— Overtreffen, fr. être supérieur, l'emporte'i .
Die leerling is onder in 't fransch, maar hij is
boven in 't vlaamsch.
— Uitstaan, sprek. van planten. De gezaaide
tarwe is nog niet boven (spruit nog uit den
grond niet).
BOVENZULLE, BOVENZILLE (BOVE -, zie BOVE), v.
Bij timm. Het bovenste dwarshout van eene deur
of venster, bovendrempel, fr. linteau.
BOVENZWEMMEN, zwom en zwam boven, heb
bovengezwrnnrnen, Q. w. Op de vlakte van iets
zwemmen. Olie zwemt boven.
-- Fig. Overtreffen, fr. l'emporte'e-e, sprek. van
iets dat ons bij voorkeur behaagt of inneemt.
Hij heeft veel gelukkige dagen beleefd, maar niet
een die te vergelijken is met den dag zijner
eerste communie : deze blijft altijd bovenzwemmen. De eerste post waar hij zijn ambt bediende
zwemt nog altijd boven.
BOWINDE, BAWINDE (wvl. -WIINDE, zie IND), v.,
klemt. op win. Eene slingerplant die ook Binde,
en in de Woordenb. Winde heet, -fr. liseron, in de
wetenschap onderscheiden in convolvulus arvensis
en convolvulus sepium.
— Te Maastricht is Bruwind, v., fr liserom des

hales, convolvulus sepiurn L. (Alg. Vl. Idiot.)
BRA, v., mv. braan. Kuit van 't been, fr. mol let. Dikke braan hebben. Eene wonde in de bra.
— Dit Bra, in Brab. Braai, bij Kil. Braede,
Braeije en Brauwe, beteekent eig. Barm. — Zie
BRAUWE.

BRAAI, m. Een vierkantte lap of stuk laken
waarop verscheidene stukjes van slecht kant
genaaid zijn, en dat men vroeger in de-werk
scholen op het hoofd legde van wederspannige
meisjes. Met den braai op het hoofd staan. Zij
heeft den braai in 't vuur geworpen.
BRAAK, BRAKE, v., zonder mv. Afbraak, balken en ander materiaal dat afgebroken is van
een gebouw. Oude brake. Het is al oude brake.
Oude brake koopen om een huisje te bouwen.
— Breking. Diefstal met brake. " Onze soldaten die hebben in sommige quartieren meer
braecke, schade ende dyfte gedaen dan de vyandt
ghedaen heeft. " (Z. v. Male.)
BRAAK, BRAKE, V. Bij zoetekoekbakkers. Zwaar
stuk hout dat aan den eenen kant vastligt niet
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scharnieren, zoodat men liet op en neder kan
bewegen gelijk eene valdeur, en dat dient om
den deeg te breken en te kneden. Ook Peerd geheeten.
BRAAK, BRAKE, v. Braakland, braakliggende
akker, fr. jachere, terre en jachère. Hij reed over
de brake. Er groeit veel wilde sulker in die brake. Eene brake omploegen. Waneer gaat gij die
brake bedrechten ? " Landen die geene Thiende
geven, zoo als meerschen, garzeryen, braeken. "

— De daad van het land te braken, d. i. van
het om te ploegen en te laten rusten voor eenigen
tijd. De brake is heden min in zwang dan eertijds. Eenigen beweren dat de brake zeer nuttig
is in den landbouw.
— Blinde b make, de daad van het land om te
ploegen zonder het te mesten, en aldus te laten
rusten.
BRAAKHOUWE (wvl. BRAKHOWE, zie KLANKVERK.
en AU), V., vklw. braakhouwtje, o. Bij landti. en
hoveniers. Eene houw of hakke met een smal
blad en eenen korten of langen steel, dienende
oen de bovenkorst te breken en op te halen van
land waar kleene planten in groeien, zoo als
raapjes, wortels, enz. Anders ook Heulhouwe
genaamd; fr. houette (en niet ho yau, dat een krauwel is met tanden). Die met het braakhouwtje
werkt, moet opletten dat hij de wortels der akkerplanten niet af en kappe.
BRAAKLOOF, o., zonder mv. Raaploof dat in
eene koolzaadbraak gezaaid is, fr. navettes d'été;
tegenovergesteld aan Stoppelloof dat in eene
stoppelbrake gezaaid is.
— Ook Raaploof gezaaid in eenen akker die
braak gelegen heeft.
— Kil. Braeck-raepe, rapum rrnajus. —Zie Loop.
BRAAKWEDER (wvl. BRAKWEÉRE), o. Helder
warm weder waarbij de akkers goed braken.
BRAAKZURKEL (wvl. BRAKSULKER, zie SULKER),

Schaapsulker, schapezuring, rumex acetosella
L., fr. petite-oseille. De braaksulker groeit veel
in akkers die braak liggen. Melkwei met braaksulker gekookt is bij 't volk een geneesdrank.
V.

BRAAM, m. Verkorting van den eigennaam
Abraham. Zijn grootvader hiet Braam Neerhove.

BRAAMBEES, BRAAMBEZE, v., mv. -bezen. Braambezie, de vrucht van de braam, fr. minre saruvage,
mnuron, fromenteau.

— Dit woord heeft aan de Franschen hun

brinbasse (myrtenbezie, fruit de l'airelle) en hun
fraiuiboise gegeven.
12
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BRAAMBEIER, m., mv. –beiers. Braambeze. Zie
aid.
BRAAIVIBUIL (wvl. BRAAM— Of BRAEMBULE, zie
AE en

ui), V. Braambeze, braambeier.
BRAAMHUT, m. Braamstruik, fr. buisson. Eenen
braamhut afhakken. Er groeien daar veel braam hutten. — Zie HUT.
BRABBE, V. Wordt gezeid van iets dat drabbig
is, dik en onklaar vocht. Brabbe van soepe (dikke
soep). Brabbe van bier (bier dat dik en troebel is).
BRADE, V. Kuit, fr. mollet. Zie BRA.
— Gemeenlijk zegt men Bra, even als gena,
karnnena, la, scha, spa, vla, voor genade, karmenade, lade, schade, spade, vlade, enz.
BRADEN of BRAAN, braadde en bried, gebraden,
gebraán en gebraad (wvl. bràdde en bràddege,
gebràd, zie KLANKtiERKORT. en IMPERFECT). " Sy
(de martelaers) verblijden alsmense briedt oft
soodt. " (Anna Biins.)
BRAGIEREN, bragierde, heb gebragierd, o. w.,

klemt. op gie. Hetzelfde als fr. braguer, d. i. se

pavaner, se divertir, mener une vie joyeuse, faire
lefanfaron, zegt Bescherelle.
De weerelt wilt my leeren
Schoon braggeeren,
Maer haer' eer' vergaet als roock.
(B. Vanhaeften.)

— Tieren en bragieren, schreeuwen en beslag
maken uit dartelheid of verwaandheid.
— Zuipen en bragieren, drinken en rinkinken,
zich overgeven aan den drank en de wulpschheid. Hij zuipt en bragiert geheele dagen.
's Avonds in de herberg blijven zuipen en bragieren.
-= Vgl. luikerwaalsch bragar. " On nolnme
brayarz les jeunes gens qui, enrubannés, empannachés, l'épée au coté, font les honneurs d'une
fête de paroisse et portent les drapeaux a la procession. " (Diet. de la Langue Wall. par Grandgagnage, bl. 74.)
BRAK, m., zonder mv. Bij borstelmakers. Stevige vezelen van zekere boomen, of houtdraden
die vermengd worden bij zwijnshaar om borstels
te maken, fr fibres de Mexique. Witte brak (die
niet geverwd is). Zwarte brak (die gezwart is).
Den brak aan stukken snijden.
BRAK, v. Zie BRAKKE.
BRAK, adj. Dit woord bezigt men in Vlaanderen om den bezonderen bitterachtigen smaak
aan te duiden van gekookte jonge andijvie,
loofspruiten, chicoreien, enz.
— 't Wordt ook gezeid van bier dat bitterachtig en onaangenaam van smaak is. Bier dat
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brak is, is niet goed. Dat bier heeft eene brakke
smaak.
— Brak bij Weil. beteekent Zilt, zoutachtig.
Kil. heeft Brack, salsus : aquc marince saporem
quodarn modo referens; en Wrack flandr. j. brack,
acidus; et salsus.
BRAKACHTIG, BRAKKIG, adj. Eenigszins brak
van smaak. " Het water heeft een brackachtige
smaeck ende rieekt naer solffer. " (P. Devynck.)
BRAKEL, m. Vlasbraak, werktuig bestaande in
eenen stoel waarin verscheidene gegroefde rollen
op elkander loopen, in de zwingelrij gebezigd om
de lemen van het vlas te breken, hetgeen anderszins ook, doch met meer arbeid, gedaan wordt
met de Knappe of met den Kerfboothamer.
— BRAKELEN, brakelde, gebrakelcd, b. w. Het vlas
met den brakel breken, fr. broyer le Zin.
BRAKEN, braakte, gebraakt (wvl. bràkte, gebràkt,

zie KLANKVERK.), b, w. Bij landb. Eenen akker
breken na dat hij vruchten gedregen heeft, omkappen of beploegen en veerdig maken om
wederom bezaaid of beplant te worden, Kil. ara-

íris et ligonibus area frangere, novare agrurn.
— Eenen stoppel braken, een land, waar eene
graanvrucht gestaan heeft, wederom bedrichten.
— Loof of wortels braken, met een braakhouwtje
de bovenkorst van den akker breken en heulen,
zonder de kleene loof– of wortelplantjes te
schenden waarmede hij bestaan is; anders gezeid
Heulen.
— o. w. Braak liggen, fr. être en jachere, se
reposer. Men laat het land braken opdat het te
beter vruchten zou geven. Het land braakt goed
in droog weder. Als die akker eenige weken
gebraakt had, heeft men hem geëerd en bezaaid.
Dat land is gebraakt. Het is gebraakt land, geen
wonder brengt het goede vruchten voort.
— In dezen zin wordt het ook als b. w. gebezigd. Ik ga dat stuk land te naaste jaar braken
(laten braak liggen). Men braakt eenen akker,
als men hem omploegt zonder te bezaaien of te
beplanten, en aldus eenigen tijd laat rusten.
--- Fig. en schertsende gez. van iemand die
eenigen tijd uitrust van zijnen arbeid. Hij is af
en moe van studeeren, maar de schoolvakans nadert : hij heeft dan zes weken om te braken.
BRAKHOUWE, v. Zie BRAAKHOUWE.
BRAKIEREN, b. en o. w. Zie BRANKIEREN.
BRAKKE, V. Speurhond, fr. braque. --- Dit w.

is vr. bij ons; doch bij Kramers en elders is
't Brak, m. " Ghelijck den goeden reuck in eenen
brack die op de iacht is af-gheleert. " (A. Poirters.)
-- Straatjongen, fr. polisson. Eene leelijke
-
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brakke. Zend dien jongen naar de school; dan zal
hij niet met de brakken achter strate logpen, en
ook brakke worden,
BRAKKEIYIENT, o., klemt. op m?n t. Ellendig
huis, slecht gebouw, fr. baraqu-e.
BRAKSULKER, v. Zie BRAAKZURKEL.
BRALLE, v. Lange pertse of spriet waarop men
van boven eenen duts stroo of hooi vastbindt,
dien men branden doet den avond van brallezondag, fr. brandon. Eene bralle maken. Het vuur
aan de brallen steken. De vreugdelichten van de
brallen zag men van verre.
BRALLEZONDAG, in. De eerste zondag van den
vasten, dus genaamd van de brallen die men
's avonds branden doet, fr. dimanche des brandons.
— Dit gebruik, dat nog in eenige plaatsen
bestaat, is, volgens Bescherelle, een overblijfsel
van de feest die men oulings vierde ter eere van
den landbouw. Zie BORALEZONDAG.
-- Men vindt brallen in den zin van Glanzen.
't Blinkt en 't bralt hier altegaer
Oft al Ten ja Silver waer.
(P. Croon.)
Waer in en waerom wort
Een kleed met recht gepresen ?
Is dat, wanneer het bralt
Van alle kost'lijkheyd ?
(Id.)
. BRAMEN,

braamde, gebraamd, b. w. Bij ijzer-

en kopergieters. Afbaarden, de bramen of vormnaden wegnemen van gegoten metaal, fr. ébarber.
BRAND, m. Stuk hout dat brandt, brandende
stok, hd. brand, fr. tison. Eenen brand uit den
heerd nemen. " Dat iemandt een heete tanghe,
brandt viers, oft gloeyende ijser grepe, en in
t' grijpen syn handt verbrandde. " (J. David, s. j.)
" Buspoedere, lonten, branden viers, of dier ghelijcke middelen. " (I. de Damhoudere.)
Nam hi enen bernenden braid
En warpene in ene venstre ghereet.
(Maerlant.)
Want .j . ruddre, die met hem quam,
Heimelike enen bram nam,
En ontstak die dore ter herre.
(Id.)

— In Vlaanderen zegt men gemeenlijk Vierbrand.
-- Ontsteking, vurigheid, fr. inflammation.
Brand krijgen van te veel zwijnevleesch te eten.
Die spijzen geven brand. Uitslag van brand
(hitsige puistjes op het vel).
-- Bij landb. Ziekte van jonge akkergewassen
die verdorren en vergaan. De brand is in het
ti las. De brand komt er in.

BRAN
— in, den brand laten, in den nood, in de klem,
in de steek laten. In plaats van zijnen broeder te
helpen, liet hij hem in den brand. Ik heb alles in
den brand gelaten om u te komen helpen.
— In kinderspelen, waar een verborgen speelmaat ofverborgen voorwerp moet gezocht worden,
roept men brand ! brand ! als de zoeker op het
punt is van te vinden. Dus zegt men ook : hij
gaat naar den brand, of hij gaat van den brand,
volgens dat hij de schuilplaats nadert of er zich
van verwijdert. Zie BRANDEN.
BRANDAAL, m., klemt. op brand. Hetzelfde als
Brandauwe. — Zie AAL.
BRANDAUWE (wvl. BRANDOWE, zie AU), v. Eene
korenaar die mislukt in 't bloeien en bijgevolg
loos en onvruchtbaar blijft. De brandauwe heeft
geen graan en bijgevolg ook weinig of geen bol
verschilt zij van de grijmtauwe die-ster,nzo
bolster en graan heeft, maar graan dat in zwart
stof vergaan is.
— Ook collective. Er is veel brandauwe in de
tarwe dit jaar. De oorzaken van de brandauwe
—
zijn b. v. dat het koorn aanslaat, dat de honig
dauw (fr. rocaille) er op valt, dat de bloeisels vervriezen, enz.
— Eengen bezigen dit woord in den zin van
Lugge. — Zie AUwE.
BRANDBLOK, m. Dik stuk hout om vier te
maken. Eenen boom in brandblokken zagen.
BRANDBRIEF, m. Een brief waarin spoedige
hulp gevraagd wordt, fr. lettre pressante. Hij
kreeg eenen brandbrief van zijnen broeder die in
't leger ziek geworden was. Ik schreef eenen
brandbrief naar mijnen vriend opdat hij zoo ras
mogelijk zou komen.
— De andere beteekenissen van dit woord staan
in de Wdb.
BRANDEL, BRANDER, m. Heerdijzer waarop het
brandhout rust in den heerd. fr. chenet. Een
groote, een kleene, een zware brandel. Het hout
op den brandel leggen.
BRANDEN, brandde, ben gebrand, o. w. Wordt
gezeid van zekere jonge vruchten zoo als vlas,
kamille, tarwe, haver, erwten, salade, enz. die op
den akker geel worden, verdorren en vergaan.
Dat vlas brandt. De helft van dien vlaschaard is
gebrand. Zie UITBRANDEN, en VIEREN. Niet te
verwarren met Aanslaan.
— Bij schaarslijpers, b. en o. w. Ontlaten, de
hardheid wegnemen of verliezen, door de hitte
week maken of worden. Een mes branden (met
het te hevig op den slijpsteen te drukken, zoodat
het zeer heet, of zelfs gloeiende wordt). Een ge-
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brand mes en deugt niet om te snijden. Let op
dat het mes niet en brande. — In dezen zin zegt
men ook Lammen.
-- Als het bijtende vriest, zegt men schertsende
te Brugge : Men brandt hoorns (vóór de deur), zij

branden hoorns (op straal).
Die (zitlys) en heb ick emmers niet te zeere versleten;
Cause, wel zom van myn mebroeders weet,
Zomtyds bairndemer hoorens of tsteen wasser theet.
(Ed. De Dene.)
-- Het brandt, de zaak eischt spoed, lijdt geenen
uitstel. Haast u, het brandt. Brandt het dan ?
(zegt men aan iemand die met ongeduld iets
vraagt).
—In eenige spelen, waar iemand of iets verborgen is en gezocht moet worden, zegt men aan den
zoeker, om hem te helpen en aan te moedigen
gij brandt (dat is .: gij zijt er niet verre van); uw

aanzicht brandt, uw rugge brandt, nwv rechterhand
brandt, enz. (dat is : uw aanzicht, uw rugge, uw
rechterhand, enz. is gericht naar de plaats waar
gij zoeken moet). Zie BRAND.
— Het brandt in mijne oogen, ik beschouw dat
met gretige oogen; ik gevoel een hevige begeerte
om het te krijgen, te genieten. Als dat kind geld
ziet, het brandt in zijne oogen (het is gedreven
om het te nemen). Die nieuwe kleederstof brandde
in hare oogen (zij wilde er een kleed van hebben).
BRANDER, m. Brandel, brandijzer, fr. chenet;
Kil. Brander, brandeler, fulcrum focariurn.
Gheroost an t'spit tusschen twee branderen.
(Ed. De Dene.)

BRANDHOUWE, V. Zie Brandauwe.
BRANDIG, adj. Dat brand of bloedontsteking
veroorzaakt. Brandige spijs. Zwijnevleesch is
brandig, en die er veel van eet, krijgt uitslag.
-- Die brand heeft in het lijf, welke brand zich
vertoont door puisten en uitslag. Gij hebt de
koorts gehad : uwe lippen zijn brandig. Dat is
een brandig kind : 't heeft zoo een vuilen adem.
Een brandig mensch, die altijd vol puisten en
zweren zit.
BRANDING, V. collectief. Al wat geschikt is om
te branden, brandstoffe, fr. combustible. Brandinge vergaderen. Hout koopen voor branding.
Brandinge geven aan den armen. Geene brandinge hebben. Slechte, goede branding. " Soo
tochten de goede lieden heurlieder houdt ende
brandinghe voor het gheheel jaer. " (Z. v. Male.)
" Daer huyshuere en berninghe en is niet diere.
(A. Biins.) — Zie ING.
BRANDKAPPE, v. BRANDSCHUIM, o. Bij brouwers. Eerste gisting of onrein schuim van versch-
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gekild bier. De braiidkap wordt gebezigd om de
kuipen te beslaan in de stokerijen. Het brandschuim van den gist. -- Zie KAPPE.
-- Vgl. Brandsnede en Brandverwe.
BRANDPUIST (wvl. -PUUSTE, zie ui), v. Eene
vurige puist, eene zweer of uitslag met ontsteking. Brandpuisten hebben. Eene brandpuist op
het voorhoofd.
BRANDREUF, BRANDREUVE, v. Brandroof,.zwarte wondkorst, fr. eschare.
BRANDSELEN, o. w. Zie BRONDSELEN.
BRANDSNIOOR, m. Een Ikoude magere zomer -

smoor of drooge nevel die als een rook neêrhangt op den grond, en die de, bloeisels van de
steenfruitboomen en van de akkervruchten doet
vergaan, fr. brouillarcl sec. De brandsmoor is
i gemeenlijk een voorbode van heet zonneweder.
Als er brandsmoor is, blaast de wind gemeenlijk
uit het Noorden. Met den avond rees er een
brandsmoor op. " De erweten staen in volle blommne en de boonjens komen uyt : maer den brandden grond. " (Ign. D.)
smoor kruypt aster
n
BRANDSNEDE (uitspr..br°cc-nn,snêe, zie D), v. Braam,
draad, fr. mDior f 1. Waneer een mes, een scheers,
enz. geslepen is, wordt het dan op een oliesteen
gewet om de brandsneê af te weren.
— Vgl. Brandverwe.
BRANDSPEITE, v. Brandspuit, fr. poinpe a in-

cen d ie.
— Zie SPEITEN, BESPEITEN.
BRANDVERW, v. Wordt gezeid van de verve van
nieuwe kleederstoffen die nog niet gewasschen
zijn. De brandverwe afwasschen. Ge moet die
nieuwe neusdoeken wasschen, want de geur van
de brandverwe steekt mij tegen.
-- Vgl. Brandsnede en Brandkappe.
BRANDWATER, v. Vocht dat uit eene brandpuist of andere vurige wonde vloeit.
BRANDWORTEL, m. Eene plant, anders Zwarte
nieswortel, fr. ellebore noir.
BRANKE, V. Tak, en bez. dikke tak van eenen
boom, fr. branche. De bliksem heeft eene branke
van den boom afgeslegen. Er zijn branken van
afgescheurd. Eene branke ondersteunen met
eenen steefel.
Laet ons een branke van den boom
Striemende langs den Vryheidsstroom,
Van den groenenden myrtelboon breken.
(K. De Gheldere.)

-- Even als 't fr. branche, wordt ons branke
fig. gezeid van alles wat aan den tak van eenen
boom gelijkt, b. v. de branken van eenen armkandelaar, van eene gaaiperts.
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— In 't bez. Sprange van eene gaaipertse, fr.

pyramnide cd'une pe}•clie a firer l'oiseau. De vogels
op de branke zetten. Zijn pijl brak in de branke.
Tegen de branke schieten.
— De branken (stangen) van een gebit, fr.
les branches d un2 nbors, d'une bride.
— De branken van eengin bril, fr. branches cie
'

lunettes.
-- De branken van eene tang, van eene schaar,
van een passer (de twee deelen die eene tang,
schaar of passer uitmaken), fr. branches de pin-

cettes, de ciseauu, de commas.
— De branken van de schaar eens peerds. " Het
onderste caeckxbeen met twee brancken gelijck
eenen spriet doch opwaerts crommende. " (Jac.
de Smet.)
— De branken van slagaders, aders, zenuwen,
fr. branches d'une artere, d'une veine, d'un nerf.
Zie onder -5PRANGE. De branken verdeelen zich
in takken, fr. les branches se divisent en romeccv .
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steen, en is gemeenlijk ondersteund door twee
steekbanden, fr. la clé pose avec le bout sur le
oorbeau, et est ordinairement arc-boutée _par deun,
clécharges. 0

-- In eene staakwindmolen. Een dik stuk hout
dat gevestigd ligt onder aan den steenbalk, en
in 't midden uitgehold is om op de nokke van
de staak te kunnen rusten en draaien.
BRAT, adj. Hetzelfde als Bratsch. Een bratte
jongen. " Het bratte Venus wicht." (L. Vossius.)
" De jonghe ghezellen loopende brat. " (Ed. De
Dene.) #' Die daer duere souden ledich, leckere,
brat ende brooddroncken worden. " (C. van Dordrecht.)
BRATSCH, adj . Brat, dertel, wild, brooddronken,
fr. pétnila^zt, volage. Een bratsche jongeling. Hij
is al te bratsch. Hij staat veel te bratsch.
— Afl. Bratschheid.
BRAUW, m . BRAUWE, v. (wvl. BROW, BROWE, Zie

men eenen wagen ergens uithaalt, de eene ban-

Au). Bij landb. en hoveniers. Aangeaard bedde,
anders ook Winterbed genaamd, fr. billon. Een
land in brauwen leggen. Die moeshof heeft geheel den winter in brauwen gelegen.
-- De staande kant of barth van eene ploeg
tegenover de omgekeerde schel. De strijk--vor,
plate laat haar spoor in den brauw. Hij die
zeeuwt moet met de hielen tegen den brauw
staan, om de vore niet te schenden.
— Een smal hoog wegelken of barmken tusschen de akkers heet een Brauwken. Ga langs

kiert terwijl de anderen aan de wielen steken. In

liet brauwken, 't is veel nader als langs de straat.

't brankieren gleed de wagen in den gracht. Als
men door eene poort wilt rijden, moet men weten
zoo te brankieren, dat de wielen niet haperen.
— Men zegt ook Brakieren en Dijselen.
BRANNEN, bron, gebronnen, b. en o. w. Hetzelfde
als Barnen, branden, fr. br'uler. Men moet altemets een keersje doen brannen voor den duivel
(spreekw.). Het vuur wilt geen groen hout tirannen. Het stroo bron op in den heerd.
— Meest gebruikt in Fr.-Vl.
BRAS, m. Gestampte rapen met wat brood of
meel, dat de menschen eten in tijd van hongersnood.
BRASBAK, in. Zie SLABBAK.
BRASCH, adj. Broos. Het glas is brasch. De

De ploegman heeft een brauwken in den akker
laten staan (een smal streepje niet omgeploegd).
— Dit Brauwe, bij metathesis Barwe, is eig.
hetzelfde als Barme, eng. brim, (zie M) en beteekent heuvel, hoogte. Vgl. Bra, fr. mollet, en
Winbrauwe, fr. sourcil.

BRANKIEREN, brankierde, gebrankierd, b. en

o. w. Den voortrein van eenen wagen of van eene
kar wenden of keeren, om eene zekere richting
aan den wagen te geven, den dijsel met de hand
wenden. Men brankiert een weinig eenen stil staanden vrachtwagen om hem te gemakkelijker
in gang te zetten. Rechts of links brankieren.
Men brankiert een rijtuig waneer men het keererg.
wilt. Hij kan goed den wagen brankieren. Als

tabakplant is brasch in den morgendauw.
— Ook Rasch.
— Afl. Braschheid.
BRASEM, m. Stuk hout onder aan den balk

van -een gebouw, :anders Balksleutel genaamd,
fr. clé de pootre. Een brasem van drie voet lang.
De brasem rust met het einde op den neut-

BRAMTIER, BREWIER, BROUWIER, BRUGVIER, m.

Een roofvogel die in de boeken Wouw heet, fr.
}ic ilan. Ik zag eenen bruwier in de lucht zweven.
— fIet fr. brevier bet. Een groote roofvogel in
't algemeen. — Vgl. ook fr. épervier.
BRAZE, v. Bakkerskole, houtkole, fr. braise. Te
Brugge zegt men Breuze, en meest het verklw.
mv. Breuzetjes, kleene bakkerskolen. Breuzetjes
koopen om ze in den lollepot te doen smeulen.
— Ovale ketel van koper, fr. brassière. In
dezen zin zegt men Bréze. Zie BREZE.
BRAZELETTE, BREZELETTE, BRIZELETTE, v.,

klemt. op let. Armring van goud of ivoor, enz.
dienende tot sieraad, fr. bracelet, Kil. in Append.
Braselet, brachiale. " Jitweelen, brasaletten, ketenen ende baeghen. " (Z. v. Male.) " Dan duncken
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my de ysere boeyen te zijn b)•ciseletten en peerlen
snoeren. " (A. Poirters.) " Goude ketenen, oorringen, brazeletten en andere juweelen. " (P. F.
Valcke.)
— Armband, handboei, fr. bracelet, menotte.
Eenen dief de brizeletten aandoen.
. BRE-, BRA-, BER-, enz. Deze voorvoegsels zonder
klemtoon bij woorden van vreemden oorsprong,
worden dikwijls overschillig 't een voor 't ander
gebruikt. Dus zegt men, b. v.
Brewier, brawler, berwier.
Brewette, berwette.
Brazelette, brizelette.
Bretel, bertel, fr. bretelle.
Bretanje, Bertanje, fr. Bretagne.
Brenis, bereis.
Brezilië, Brazilië, Berzilië, fr. Brésil.
BREE- ACHTTIEN, v. Bij zeevisschers. Eene
geule benoorden de Oost-Gote, waar men ter
vischvangst vaart. De zeebank en de hinderbank
van de Bree-achttiene.

BREE
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Met den breedloop vervoert men kalk en steenen
en andere zware vrechten.
BREEDMALEN (uitspr. breeJnalen, zie D), breedmaalde, gebreedmaald, b. w. Grof malen, het
graan breken zonder het tot meel te malen. Tarwe
breedmalen om ameldonk te maken. De brouwers
breedmalen de gerst als hij van den ast komt,
fr. bruisiner.
BREEDRUGDE (uitspr. br•eerugde, zie D), adj.
Die eenen breeden rug heeft. Een breedrugde
vent. Een breedrugde peerd. — Zie -DE.
BREEDSEL, o. Al wat dient om te breeden, b. v.
boter. Die arme menschen hebben geen breedsel
(boter noch smout) op hun brood. Het breedsel
ligt mager op dien boterham.
-- Bij wijnverlaters. Vischlijm, eiwit of andere
stoffe die men gebruikt om wijn te breeden of te
klaren; ook Klaarsel genaamd. Het breedsel
wordt met de slagroede in den wijn vermengd.

BREEDEN, BREE'N (zie LEEDEN), breedde, gebreed,
b. w. Uitbreiden, openspreiden, fr. épandre, répancdre. Aal of bouwt breeden op den akker.
Mest of vette breeden (spreiden, strooien) op
het land. Vlas breeden (geroot vlas op de weide
openspreiden om te droogen).
— Openstrijken, uitsmeren, pleisteren, fr.
étendre une couche de graisse, de couleurs, etc.
Boter breeden op het brood, of Brood breeden

BREEDSCHOERDE (uitspr. breeschoerde, zie D),
,adj. Die breede schouders heeft. Een breedschoerde kerel. Breedschoerde zijn.
BREEDVLEERDE (uitspr. breevleerde, zie D), adj.
Die breede vlèren (d. i. vlerken) heeft, fr. que a
de larges alles. — Zie -DE.
BREEDVOETTE (uitspr. breevoette, zie D), adj.
Die breede voeten heeft. Een breedvoette mensch.
BREEDWIELWAGEN (uitspr. breewu-, zie D), m.
Zie BREEDLOOP.
BREEKBOON (wvl. BREKBOONE, zie KLANKVERK.),

met boter. De kleuren breeden (strijken) op een

v. Pertseboon, fr. lzaricot cornmun

doek. Zalve breeden (smeren) op een stuk lijn
Iets mager of dun, vet of dik breeden.
-wad.
— o. w. Gebreed worden, zich laten uitstrijken.
Stijve boter breedt moeielijk. Die zalve wilt niet
breeden, tenzij bij 't vuur gewarmd. Smout breedt
gemakkelijk.
— Bij wijnstekers. Den wijn klaren met
breedsel, hem zuiveren van alles wat hem drubbel maakt, fr. clarifier. Een wijnstuk breeden.
Men breedt den witten wijn met vischlijm, en
den rooden wijn met eiwit. - Zie SPREEDEN.
BREEDLIPTE (uitspr. breelipte, zie D), adj. Die
breede lippen heeft. — Zie -DE.
BREEDLOOD (uitspr. breelood, zie D), o. Bij glazemakers, enz. Rabauw dat in de breedloodmeulen geplet is. Men bezigt breedlood om de ruiten
in de kerkvensters te vestigen.
BREEDLOODMEULEN, in. en v. Eene pletmolen
waarmede men het breedlood maakt. Bij verkorting ook Breedmeulen genaamd, fr. fig e-pioJn l.
BREEDLOOP (uitspr. breeloop, zie D), m. Groote
zware wagen, wijd van speur en grof van wielen.

biles). De breekboonen heeten ook Suikerboontjes.

(cc tiges volu-

BREKNAGEL, zie KLANKVERm. Bij timmerm. enz. Een nagel die, in
een breekpunt geslegen zijnde, dient om, bij
middel van den bast, eene ovale lijn te trekken.
BREEKPUNT (wvl. BRÉKPTTNT, zie KLANKVERK.),
o. Elkeen van de middenpunten die binnen in
zekere kromme lijnen als een centrum zijn naar
hetwelke men linien trekt van de verschillige
punten der kromme lijn, om den vorm van deze
lijn te bepalen; bij Kramers Brandpunt genaamd,
fr. siingliot, foyer. De ellips heeft twee breekpunten, fr dans une ellipse it y a deuw foyers.
BREEKVASTEN, breekvastte, heb gebreekvast, o.
w. Ontbijten, fr. deje(ener, eng. to breakfast.
— Men verzekert mij dat dit woord hier of
daar nog gebruikt wordt; althans moet het voortijds in zwang geweest hebben; want, sprekende
van priesters die vroeg misse doende ook vroeg
ontbeten, zegt de Brug.3che dichter Ed. De Dene :
Radder zom tyelick dienst, hadde tyelick ghebreicvast.
BREEKVORE (wvl. BREKVORE), v., zonder mv.

BREEKNAGEL (wvl.

KORT.),

BREE
Bij landb. De staat van bouwland dat, na den
oegst, gescheurd of gesloofd is en te braken ligt,
fr. cassaille. Die akker ligt in breekvore. Een
land in breekvore leggen. Eenen akker breekvore geven, fr. recasser une terre.
— Men zegt ook Voorbrake.
BREEVEERTIEN, v. Naáni van eene zeer breede
droogte die meest overal veertien vamen diep
ligt, langs de Hollandsche kust tusschen Texel
en de Maas.
— Volle vrijheid om zijn hert aan iets op te
halen, om eens te doen wat ons lust. Iemand de
breeveertiene geven. Hij heeft nu de breeveertiene
(in de schoolvakans).
-- Een staat van (wezenlijken of schijnbaren)
overvloed waarbij men breed leeft zonder zorgen
en zonder sparen. Het is daar de breeveertiene.
Sedert dat zij dat erfdeel gekregen hebben, 't is
in de breeveertiene.
-- Kramers heeft : de breeveertien laten waaien,
uithangen., in den zin van Den grooten heer spelen, fr. trancher du grand seigneur.
BREI, m., zonder mv. Het breien, fr. le tricot.
Den brei leeren aan de kinders. In den brei zijn
van eenen baai (bezig zijn met eenen baai te
breien). Op den brei gaan (het breien aangaan,
zich tot het breien begeven) . Met den brei zijn
brood winnen.
— Breiwerk, gebreid werk, fr. tricot. Dat is
een schoone brei. Waneer gaat gij met dien brei
gedaan hebben P Ik heb drie weken gewerkt aan
dien brei.
-

BREIBARD, BREIBERD, BREIBEEN, o. BREISTOK,

m. Kleen werktuigje van ijzer, hout of been, dat
de vrouwen aan den gordel vasthechten om de
breinaalde te steunen waar zij de maliën van
afnemen, fr. afquet.
BREIEL, BREIDEL, m. Gebit, fr. mors, embou-

chure.
--• Op zijnen breiel bijten (wvl. ip of up eenzen
breiel biten, zie EENS), fig. Zijn spijt verbergen,
fr ronger son frein. " Maer hy en hadts anders;
dies beet hy wat up zijn breydele, ende dede om
beters wille watere in zijn wijn. " (N. Despars.)
— De breiel van eene brugge is de houten of
steenen leuning die niet aleen den mensch belet
van de brug af te vallen in 't water, maar hem
nog tot de brug geleidt door hare verlengde uit
schuins weg van wederzijde, eenige-eind,
schreden verre de straat insluiten als in opengestrekte armen. De breiel is vooral dienstig waneer de straat veel breeder is dan de brug, of veel
hooger ligt dan de nevengrond. Eene brug met
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eenen breiel. Eenige plaatsen waar zulk eene
brugge ligt of eertijds lag, dragen den naam van
Breiel. Ginder aan den breiel. Hij woont bij den
breiel. De Breielstraat te Brugge. —Te Bavichove
bij Harelbeke is er eene herberg die de Bruiel
heet, waarschijnlijk hetzelfde als Breiel, want zij
staat dichtbij eene brug met zulk eene houten
leuning; de beek, waarover deze brug ligt, heet de
Bruielbeke.
BREIELBETE, BREIDELBEET, v. Eene beet etens
van een peerd met den breiel aan.
— 't Wordt fig. gezeid van eene mondsvol
eten die men haastig nuttigt als men weinig tijd
heeft. Ga zonder eten niet, neem ten minste
eene breielbete. Zoo zegt men nog : Een stuk
eten op den breiel. Hij at een stuk op den breiel
en liep voort.
BREIELBRUGGE, v. Eene brug met eenen breiel.
Zie BREIEL.
BREIELLIJK, BREIDELLIJK, adj. Kunnende gebreideld worden. Dat woeste peerd is schier niet
breidellijk. Als een ezel een peerd bedijgt, is hij
van geen duivels breiellijk, (spreekes.)
BREIELSNAK, BREIDELSNAK, m. Een snak of
snok (fr. secousse) dien men geeft aan peerd of
ezel met aan den breidel of toom te trekken.
Stokslagen vliegen wér verseld van breydel-snakken.
(Vaelande.)
BREIELTAND, BREIDELTAND, m. De breieltanden van een peerd zijn de achterste tanden waar
het gebit op rust. " De hynsten ofte ruyn-peerden

hebben ghemeynelijk twee breydel- ofte toomtanden. " ( Jac. de Smet.)
— Fig. Wijsheidstand, fr. dent de sagesse. Hij
krijgt zijne breieltanden.
BREIEN, breide, gebreid, b. w. Kousen breien,
fr. tricoter des bas. Netten breien, fr. nosier, faire

des filets.
— Vlechten, fr. tresser, natter, entrelacer. Met
drie biezen of drie (somwijlen vier) koordetjes
breit men eenen platten band, een tweeslag voor
eene zweep (zie PLATLEGGEN), enz. Het haar
breien, fr. tresser les cheveux. Den steert van een
peerd breien (breisteerten). Stoelen breien (de
zate vlechten met biezen). Matten breien, fr. tresser de la natte. Manden breien (vlechten).
Gelijckmen mande-werck van swacke teenen breyt.
(J. Cats.)
— Breien, in dezen zin van Vlechten, wordt
algemeen gebruikt in . Fr.-VI., in Veurne-Ambacht en in 't Poperingsche, waar het woord Vlechten slechts gekend is in Eene kroon of eenen
bloemkrans vlechten, fr tresser une couronne de
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fleurs, Eene zweep vlechten (in den zin van Nokken), en Eene haag vlechten met takken, fr.

en&elacer une haie de branchages.
BREIL of BRIL, m. Breidel. Een peerd den
breil aandoen. — Zie EIL.
BREILEN, breilde, gebreild, b. w. Breidelen,
breielen. Een gebreild peerd. Zeg dat ge een
ezel zijt, ik ga u breilen. Als een ezel een peerd
bedijgt, een duivel en zou hem niet breilen
(spreekw., zie onder BEDIJGEN).
-- Kil. heeft Brillen, breijdelen. Zie EIL.
BREISCHEEDE, V. Breibeen, fr. a fiquet.
BREISTEERTEN, breisteertte, gebreisteert, b. w.
Het steerthaar en gem. ook de maan van een
peerd versieringshalve dooreenvlechten. Een
peerd breisteerten. Een gebreisteerte peerd.
BREISTOK, m. Zie BREIBEEN.
BREKELING, m. Bij vlasreeders. De hoeveelheid
vlas die de zwingelaar in de linker hand houdt
om met de voorslagzwingel er de groofste lemen
uit te slaan. Twee brekelingen maken eene handvolle. Die brekeling is niet genoeg uitgezwingeld (er hangen nog te veel lemen in).
BREKEN, brak, gebroken, b. w. Malen, met de
baaktanden morzelen, fr. broyer. 't Wordt gez.
van de peerden. Dat peerd breekt zijne haver wel.
— Ook van menschen. Die oude man kan zijn
brood niet meer breken. Niets te bijten noch te
breken hebben (volstrekt niets te eten hebben).
-

Waer niet met al en was
Om t' eten of te breken.
(G. De Dous.)

— De gelijkaardigheid van iets wegnemen met
er iets anders in te roeren en te mengen. Meel bloem breken in water, fr. détremper cle la farine.
Men breekt olijfolie met mostaard en azijn om
sausen te maken. Dooiers van eiers breken met
olijfolie. Een dierenras wordt gebroken door
't paren met een ander. De muilezel is een dier
van gebroken ras. Zie BRIKKELEN.
-- o. W. met zijn. Wordt gezeid van helder
weder dat verandert en slecht wordt. Het weder
gaat breken, is gebroken. Zie VERBREKEN.
BREKER, m. Bij vinkeniers. Eene botvink die
hare leise niet uitzingt, die den uitslag achterlaat, die het einde van haar gezang altijd afbreekt.
BREKIJN, o., klemt. op kijn. Bij tiinm., enz.
Soort van scharnier, anders Kraakleê geheeten,
fr. briquet.

BREKKELEN, brekkelde, gebrekkeld, b. en o. w.
Zie BRIKKELEN.

BREL
BRELETTE, BRELËTE, v. met de stemrust op

let. Zie BRIELETTE.
BREMIYIEL, m. Zie BRIMMEL.
BREMSTIG, adj. Zie BRIMSTIG.
BRENE, v. Zie BRIJNE.
BRENGEN, BRINGEN (wvl. BRIINGEN, zie IND),
bracht of brocht en brong, gebracht of gebracht en
gebrongen, b. w. Herwaarts dragen, fr. apporter.

Wie heeft er dat hier gebrongen ? Hij brong mij
dit van uwentwege.
— Het brengen aan iemand, iemand eenen
beker drank aanbieden. Hij brocht het hem zoo
dikwijls dat hij dronken wierd. Breng het mij
nog eens.

Huerer (dronkaards) zangh es : ick brynght hu, ick
[wachs een vullen pot;
Dus dryncken zy om prys ende schyncken om danck.
(Ed. De Dene.)
— Het brengen aan iemand, iemand hard berispen, verwijten, schelden of slaan. Ik heb het
hem daar eens gebrocht. Ik zal 't hem brengen
bij de eerste gelegenheid. Hij heeft eenen misslag
begaan, maar ik heb het hem gebracht dat hij
't nimmer doen en zal. Waarop heeft het de predikant hun gebracht ?
— Iemand aan of van 't leven brengen, holl. om
't leven brengen, ombrengen, dooden. Zij hebben
hem van 't leven gebracht. Hij werd van 't leven
gebracht. Oul. iemand des levens afbrengen. " Die
hem brochte des levens ave. " (Sp. Hist.)
BRENIS, o. Zie BERNIS.
BRENSEL, m. BRENSELINGE, v. enz. Zie BRINSEL, BRINSELINGE,

enz.

BRENTEN, of BRINTEN, m. Iemand die groot
en kloek is. Wat zware brenten van eenen jongen
is dat!
— Dit brinten komt misschien van britte (dat
Kil. vertaalt door ccespes), even als klunten van
kluit, klont; en beide beteekenen eig. Een stuk,
eene brok, een klomp. Men zegt ook Een grof
stuk, Eene lompe brok, voor Grovaard, Lonipaard.
BRES, v. Zie BRESSE.
BRESCHELEN, br•eschelde, heb of ben gebrescheld,
O. W. Zie BERSCHEN.
BRESCHEN, breeschte, heb of ben gebreescht, o. w.
Zie BERSCHEN.
BRESSCHELEN, bresschelde, heb of ben geb'i•esscheld, o. w. Zie BERSCHEN.
BRESSCHEN, b'i°eschte, heb of ben gebrescht, o. w.
Zie BERSCHEN.
BRES(SE, v. Een groot stuk dat ergens van afvalt of afgebroken wordt, parlijfe, fr. masse. Eenen
muur bij bressen afbreken. De sneeuw valt in

BREU
groote bressen van het dak. Er scheurde eene
bresse aarde af, die neêrzakte in den gracht. Het
volk kwam bij bressen (bij drommen) van de
markt.
— Te stokke en te bresse. Zie MES.
--- Fig. Iemand eene bresse (eene menigte)
scheldwoorden of verwijtingen toewerpen.
— Vgl. fr. brèche.
BREUNIJK, BRUINIJK (WVl. BREUNIK, BRUNIK,
zie onder HERPEUS), m. De nonnen van Sint Jans
hospitaal te Brugge geven dezen naam aan een
wit fijn lijnwaden of kerspen hulsel dat haar ge
voorhoofd en het voorste deel van 't hoofd-helt
bedekt. De breunijk ligt plat op het voorhoofd,
maar hooger loopt hij puntig op, en krult zich,
boven de slapen, fatsoenlijk vast op het hoofd.
Boven den bruinijk is de tuite of 't huifken.
-- Vgl. eng. brawn (brauw, wenkbrauw).
BREUZE, v. Witkwast, kwast van peerdshaar
om te kaleien en muren te witten, fr. brosse.
-- Bij schilders en. verwers verschilt de breuze
van den borstel, dat de borstel van zwijnshaar is,
en dat hij met een touwtje als een bossel vast
omwonden is gelijk een groot penseel, terwijl het
haar van de breuze uit verscheidene tappen of
struiveltjes bestaat die vastzitten in de gaten van
een hout. Men gebruikt den borstel, en niet de
breuze, om b. v. olieverwen op een paneel te
strijken.
— Bakkerskole. Zie BRAZE.
BREWETTE, V. Zie BERWETTE.
BREWIER, m. Zie BRAWLER.
BRAZE, v., zware e. Bij koks. Een ovale ketel
van koper, met twee handvatsels, en een bezon der deksel waarop men gloeiende houtkolere legt,
zoodanig dat er vuur van boven is zoowel als
van onder. De brèze dient om schapenbout, kalkoens, enz. te braden, fr. braisière. Eene kleene
brèze. Eene groote brèze. -- Zie BRAZE.
BREZEEREN, brezeercle. gebrezeercd, b. w. Bij
koks. In eene brèze braden, fr. braiser. Eenen
schapenbout brezeeren. Dat vleesch , is schoon
bruin gebrezeerd.
BRÈZELEN, brezelde, heb of ben gebrezelcd, o. w.
Zie BERSCHEN.
BRËZEN, breescde, heb of ben gebrèescd, o. w. Zie
BERSCHEN.

BRIBBELEN, bribbelcle, gebribbelcd, b. en o. w.
Brabbelen, verward spreken, fr. breclouiller.
-- Afl. Bribbelaar, Bribbeling.
BRIDS of BRITS, m. Een bed van planken die
sleep op den grond liggen. Op eenen blooten
brids slapen. Eenen stroozak op den brids leggen.
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BRID
De soldaten van de hoofdwacht slapen op eenen
brids, fr. lit de camp. Zekere kloosterlingen heb
andere bedden dan bridsen. In 't hos -benB
-pital
legt men de lijken op bridsen.
— Zoo hard als een, bride, zegt men van eene
matras die zeer hard is.
— Het woord staat bij Kramers, maar v.
BRIDSCH, BRIDSIG, adj. Dertel, driftig, wild,
levendig. Een bridsig peerd.
- Kil. Bridse, bredse, bradse, coleus.
BRIEL, m. Geb°iel, broel, verwarring, fr. embrouillement, desordre, tripotage. Dat is daar een
briel in dat huis ! Ik heb nog nooit zoo eenen
briel gezien.
BRIELEMENT, o. Gebriel, de daad van brielen.
Welk een brielement in dat huis!
BRIELEN, brielde, gebrield, b. w. Iemand op het
ijs omver glijden of rijden, anders gezeid Beenderen. Zij trachten malkanderen te brielen. Ik
heb hem gebrield. Zij reden op hunne ijspeerden
achter malkanderen met groote snelheid om de
een den anderen te brielen.
— Men verzekert mij dat de Walen brioler
zeggen.
BRIELEN, br'ielde, heb gebrield, o. w, Dooreen mengelen en verwarrelen, mismas maken, morsen,
zonder orde noch spaarzaamheid te werke gaan.
Eene huisvrouw brielt, waneer zij alles ordeloos
en slordig verricht. De kinders brielen (plassen,
ploeteren) in vuil water of slijk. Een kind brielt
aan tafel, waneer het onzindelijk eet en swieselt.
Een winkelier brielt, waneer hij zijne zaken niet
waarneemt en zijne rekeningen niet bezorgt. Dat
zij brielen lijk zij willen, ik trek het mij niet aan.
Een ambtenaar brielt waneer hij volgens "recht
en wetten niet te werke gaat, fr. tripoter.
— Fig. In zijn geld brielen (zonder de minste
spaarzaamheid leven, zijn geld verkwisten). Met
zijne gezondheid brielen (alle slach van buiten
verrichten, zijne gezondheid verroe--sporighedn
keloozen).
— Brielen is samengetrokken uit Briedelen,
frequentatief van Brieden, dat Kil. gelijkstelt met
Brouwen (mengen, 1. rziscere, confundere). Het
frequent. van Brouwen is Brouwelen, dat wij
insgelijks verkorten tot Broeien, synoniem van
Brielen. Zie BROELEN.
BRIELEN, brielde, heb gebrield, o. w. Grijnen,
fr. pleurnicher. De jongen staat daar te brielen.
Hij brielt gedurig dat het verdrietig is.
-

Laet dit weenen, grenzen, br-ijlen,
En siet hier den rechten troost.
(P. Devynck).

BRIE
-- Brielen is ook de naam van eene prochie in
't Ipersche, en vandaar de woordspeling naar
Brielen gaan voor beginnen krijten. Hij gaat naar
Brielen, fr. it commence a pleurer.
BRIELDER, BRIELER, m. Iemand die brielt:
broddelaar, mooscher; — grijner.
BRIELETTE, v., klemt. op let. Vrouw of meisje
dat brielt en mooscht. Eene brielette van eene
huisvrouw (die geen verstand heeft van huis te
houden). 0 gij brielette, zegt de moeder aan heur
dochtertje dat aan tafel de spijs stort en verkwist.
-- Wordt ook in een meer ongunstigen zin
gezeid van eene dochter die zich niet eerlijk gedraagt, die 's avonds op tijd niet thuis is, enz.
— Dit woord is gemaakt van Brielen, gelijk
Bakkerette van Bakken, Schommelette van
Schommelen, enz. Zie —ETTE.
BRIELING, V. Het brielen.
— Ook Eene vrouw die brielt, brielette, .brielster. Is dat eene brielinge van eene huisvrouw!
— Zie —ING.
BRIESTEMELK, v. Biestemelk, fr. amouille.
BRIETSE, en ook BROOTSE, v. Een houweel neet
een of twee scherpe pinnen, om steengrond om
te halen; bij Kil. Brootse, bipalium, pastinum; en
in zijn Appendix veru : ligo dentatus, runcina.
-- Meest gebruikt aan en binnen de oostvl.
grenzen.
BRIEFELKE(N, BRIFVELKE(N, o. Vklw. van
Brief, nevens brief ke (n en briefje. Een briefelke
schrijven. " Dat sy alle jaer maer een brievelken
streven. " (F. Rapaert.)
— Vgl. bosschelke, boschje; flasschelke, fleschje;
berdelke, berdeken; meerschelke, meerschje; plas
plaschje; visschelke, vischje; bergelke,-schelk,
bergsken, bij N. Despars, I, bl. 120: " up een
cleen bergelkin. "
BRIJZEREN (wvl. BRIZEREN, zie IJ), brijzercde,
gebrijzerd, b. w. Hetzelfde als Brijzelen. " Haer

naghels wtgetrocken, haer tanden ghebrysert. "
(M. Lambrecht.)
BRIJKE (wvl. BRIKE), v. Kareelsteen, fr. brique.
Brijken bakken. Met brijken eenen muur metselen. " Indien jemant eenige huysen, logien,
timmerhout, brycken, ofte steenen af-breken, ofte
vervreemden wilde. " (Costumen vanden Lande
vanden Vryen.) " Tot het vergaederen en taefelen
van de steenen en brycken in de plaetse van de
houde schole. " (Arch. Sint Salvators kerk te
Brugge, 1615.)
--- Niet te verwarren met Tiggel (tegel), die
plat en dun is, fr. carreau.
-- Kil. Brijcke, bricke, later.
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BRIJ
— BRIJKEI3AKKEN (wvl. BRIKE —), brijkebakte, heb
gebrijkebakt, o. w. Het bedrijf doen van kareel

te bakken. Hij heeft maar drie jaar ge--sten
brijkebakt. Veel geld winnen met het brijkebakken. — Zie onder BOEKBINDEN.
— BRIJKEBAKKER (wvl. BRIKE —), m. Iemand die
brijkebakt, fr. briquetier.
— BRIJKEBAKKERIJ (wvl. BRIKEBAKKERIE), V.
Eene plaats waar men brijken bakt. Er is maar
eene brijkebakkerij in geheel die streek.
— BRIJKEROOD (wvl. BRIKE —), adj. Rood gelijk
kareelsteen. Eene brijkeroode verwe.
— BRIJKOVEN (wvl. BRIIKOVEN), m. Steenoven,
fr. four a' brique.
BRIDLE (wvl. BRILE), v. Hier of daar gebruikt
voor Brijne, fr. saumure.
— Vgl. Azijl — azijn.
BRIJNE (wvl. BRINE), v. Pekel, gesmolten zout,

fr. saumure. De boter ligt in de brijne. Het
vleesch uit de brijne nemen. Zoo zout als brijne.
" Noch te smeerne met brijnen, orijnen, zeepen
ofte toelgen. " (Cueren van den vullers van
Brugge.)
Buyten schynt sy wat te syne,
Maer is binnen stof en bryne.
(Gheschier.)

Bevindt men dan ontrouwe vol van verrij ne
Tes bracker dan brijne en zwaerder dan loodt.
•

(A. Biins.)

i

— Men zegt ook Brijle, Bruine en Brene.
Kramers heeft daar Brem voor. Kil. Brijn, pekel,

n urza.
BRIJNEN (wvl. BRINEN), brijncde, gebrijncd, b. w.
Pekelen, met gesmolten zout overgieten of doorweeken. Gebrijnde hesp. Men brijnt het verken
opdat het zou bewaren.
-vlesch
— o. w. Tot pekel smilten. Het zout brijnt, als
het smilt in de vleeschkuip.
BRIJZE (wvl. BRIZE), v. Afgebroken stuk, brok.
't Wordt meest fig. gezeid om iets aan te duiden
dat versleten is, dat zijne weerde verloren heeft.
Eene brijze van een hoedje. Eene brijze van een
weefgetouw. Dat huis is maar eene brijze. Eene
slechte brijze van een peerd. Die koe is maar
eerie brijze. Eene brijze van eenen top (werptol),
van eenen bolleket, enz. Wat betaalt gij voor die
brijze P
BRIJZEL (wvl. BRIZEL), m., vklw. brijzelke(n,

O.

Kriezel, een lu,teltje, een weinigsken. Het is
hier geen brijzel koud. Hij is geenen brijzel
bevreesd. _Hij was een brijzelke ziek. Een brijzelken verstand gebruiken.
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BRIJZELETTE, v. Armband, handboei. — Zie
BRAZELETTE.

BRIJZELING (wvl. BRIZELING), m. en o. Brijzel,
kruimel, De brijzelingen van brood. " Hij heeft
den armen de brijselinghen syns tafels ontseyt. "
(J. David, s. j.)
— Zie —LING.
BRIJZELING (wvl. BRIZELINGE), v. De daad van
Brijzelen.
— Collectief, al de brijzelingen te zamen. De
brijzelinge van de tafel aan den armen geven.
Eene mande vol brijzelinge. Het is al brijzelinge
(het zijn al brijzelingen). — Zie –ING.
BRIKE, V. Zie BRIJKE.
BRIKKELAAR, BREKKELAAR, m. Een mensch
of een dier geboren uit twee verschillige rassen
of soorten, fr mnétis, carteron. Een mulat, fr.
mulcctre, is een brikkel.aar. Het is gelijk een
brekkelaar (zegt men schertsende van iemand
die, zwart kroezelhaar en bruinachtig vel hebbende, aan eenen halven Mooriaan gelijkt). Dat
peerd, dat zwijn, die jachthond, die hennen zijn
brikkelaars.
BRIKKELEN, brikkelde, gebrikkelcl, b. en o. w.
Hetzelfde als Breken in den zin van Mengen,
sprek. van tweederlei ras, fr. croiser les races.
Gebrikkelde vlaming (wiens vader of moeder
fransch is; fig. verbasterde vlaming). Gebrikkelde
hennen. Een gebrikkelde jachthond.
-- Men zegt ook Brekkelen.
BRIKNAGEL, rn. Zie BREEKNAGEL.
BRILLEN, brilde, gebrild,

b. w. Hetzelfde als

Breilen, breidelen. Zie EIL.
— Weiland geeft aan dit w. den zin van Ie
kwellen, plagen, deszelfs oogmerk verij--mand
delen.
Wat brilt 'my uwen praet

En al die snége knépen ?
(Vaelande.)
Soo sy (de vlieg) my laetsten somer brilde,
In plaets van haer ik sloeg ten bloede mijnen neus.
(Id.)
't Mag syn soo 't wilt en waer het wilt,
Syn egge sottigheyd den sot alomme brilt.
(Id.)
BRIMMEL, BREMMEL en. BRUMMEL, m. Ver
smoor die aan de takken van de boom en-vrozen
hangt, fr. givre.
-- De Brimmel verschilt van den IJzel, gelijk
het fr. givre van verglas. De brimimel hangt wit
en glinsterende aan de takken; de IJzel bedekt
den grond met een dun korstje ijs voortkomende
van eenen dikken smoor of van eenen fijnen
regen die vervriest.

BRIM
BRIMMELEN, brammelde, heeft of is gebrimmeld,
onpers. Licht vriezen, fr faire du givre. Het
brimmelt. Het was dezen morgen gebrimmeld.
Het heeft dezen nacht gebrimmeld.
— Ook Bremmelen en Brummelen.
BRIIVISTIG, BRE1STIG, BRU1VISTIG, adj. Heet,
driftig, fr. en chaleur. Wordt gezeid van de
zwijnen.
-- Kil. Bremstig, brumstig en brunstig. Weil.
Bronstig. Tuinman denkt dat Bronstig verflikt
is van Breemstig, als van eene bremse of horsel
gesteken.
— Afl. Brimstigheid.
BRINGEN, b. w. Zie BRENGEN.
BRINKETTE (wvl. BRIINKETTE, zie

IND), V.

Klompje steenkoolgruis met klei doorkneed, fr.
briquette. Brinketten branden.,
— Dit Brinkette is gevormd van fr. briquette,
even als Rinket van fr. raquette, Randijs van fr.
radis, enz. Zie N.
BRINSEL, m. Brondsel, bucht, onbruikbare
dingen. Brinsel van graan. Het beste houden, en
den brinedl verkoopen.
— Fig. Brinsel van volk' (slecht volk).
BRINSELAAR, m. Brondselaar.
BRINSELEN, brinselde, heb gebrinseld, o. w.
Broddelwerk verrichten, brondselen. Die huis
huiszaken slecht op).-vrouwbinselt(pah
Die ambachtsman brinselt en mooscht (is een
knoeier) . Aan tafel brinselen (de spijs niet beta-

melijk nutten, sturten era zeelen). Kind, ge moet
eten zonder over uwe kleedaren te brinselen.
BRINSELING, v. De daad van te brinselen.
-- Brinselaarster. Die vrouw is zoo eene brinselinge.
— Collectief. Brinsel. Brinselinge van graan.
BRINTEN, m. Zie BRENTEN.

BRISKOLEEREN, briskoleercde, gebriskoleercd, o. w.
Schaveelen, schikken, maken dat het gaat, fr.
arranger. Ik zal 't wel briskoleeren. Hoe gaat gij
dat briskoleeren P Ge moet daar niet mee verleen zijn : zij zullen het te zamen wel briskoleeren. De gemeenteraad ontmoet veel tegenkanting
om dien genomen maatregel uit te voeren : hij
weet haast niet hoe 't gebriskoleerd.
BRIZELETTE, V. Zie BRAZELETTE.
BROBBEL, BRUBBEL, m. Borrel, waterbel, blaas
op eene vloeistof die kookt, of gist, of beroerd
wordt, fr. bouillon, bulle d'eau. De brobbels van
ziedend water. Brobbels opwerpen. Als men eene
pertse in liet grondslijk drijft, komen er brobbels
op het water. Met het speeksel brobbels maken
op de lippen. Brobbels van pletsregen.

BROB
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— Brobbel verschilt bij ons van Bobbel; want
Brobbel is een blaasje van water of ander vocht,
en Bobbel is een vaste bolligheid of hobbeligheid,
een knobbel. Een brobbel op de lippen is eene
speekselblaas; een bobbel op de lippen is b. v.
eene puist voortkomende van eene muggebeet.
BROBBELEN, brobbelcde, heb gebrobbeld, o. w.

Waterblazen opwerpen, fr. bouillonner. Ziedende
water brobbelt. De soep kookt dat ze brobbelt.
Het water brobbelt als men eene pertse in het
grondslijk steekt. Het speeksel brobbelde op de
lippen van den stervende. Het schuim kwam uit
de bierton gebrobbeld.
— Fig. van de beweging eener groote menigte
van menschen, in denzeifden zin als Krielen.
Het brobbelde van 't volk in de straat, in de kerk,
op de markt. De straten brobbelden van 't volk.
De herberg brobbelde van de menschen.
— Bij schrijvers ook voor Brabbelen, verward
spreken. " Brobbelt so geene vreemde woorden
onder uwe redenen. " (Boëtius Bolswert.)
— Afl. Brobbeling.
BRODDE, v. Verwarrelde zaak, verbroddelde
zaak. Dat is eene geheele brodde (zegt men b. v.
van verwarreld garen).
-- Slechte zaak, mislukte onderneming, iets
waar men met schade of schande van afkomt.
Hij meende dus veel geld te winnen, maar het is
eene geheele brodde. In proces gaan is gemeenlijk
eene brodde. Geheel die zaak is eene brodde.

a

't Anvallen, seggh' ick, zal heel in de broedde blijven.
(Cl. Declerck.)

BRODDELEN, brodcdelcde, heeft gebroddeld, onpers.
Hetzelfde als Brodden, fr. aller mal. Tot nu toe
gaat alles wel, maar 't zou later wel kunnen
broddelen. Het broddelt in dat huisgezin.
BRODDEN, broedde, heeft gebrod, onpers. Niet
gaan, in de war zijn, verwarrelen. Gisteren ging
het wel om te weven, maar vandage brodt het
(gaat het niet omdat b. v. de draden breken of verwarrelen). Tegenwoordig heb ik geen werk, maar
te naaste week zal het brodden (zal er zoo veel
werk zijn dat ik er in vernestelen zal). Het brodt
in dat huisgezin (men leeft er in twist). Het
begint te brodden in dat land (er is ontevredenheid
en begin van opstand). Het gaat nu slecht," maar
wacht maar, 't zal nog anders gaan brodden.
BROEDBIE, V. Bij biemelkers. Mannetjes-bij, fr.
abeille mede. In eenen korf onderscheidt men,
buiten de koningin, twee soorten van bie'n : de
werkbie'n of straalbie'n, die den honing vergaren,
en de broedbie'n die geenen honing halen en geen
straal hebben.

BROEDEN of BROtN, br•oethie, gebroed, b. en o. w.

fr. convey.

— Het water broêm over iets, zoo veel verdriet
maken over iets, dat men er het borstwater van
krijgt. Die zaak gaat mij wel tegen, maar ik zal
er toch het water niet over broên (ik wil er geen
groot verdriet in maken).
BROEDER of BROÊRE, m. Fig. Een vrolijke, een
lustige broeder (wakker gezel, snaak, kluchtig
mensch, fr luron, jogezaax compère). Een gezonde
broeder (een frisch manspersoon). Hij ziet er een
gezonde broeder uit.
— Hij is cle broeder niet, hij is onpasselijk,
ziekelijk, ongezond. -- Ook Hij is de bekwame
persoon niet om iets te verrichten. Men heeft
hem met die zaak belast, maar hij is de broêre
niet (de man niet) om ze uit te_ voeren.
BROEDSTE, v. Broedsel, broeisel, fr. co avée. —
Zie onder JvNSTE.
BROEDVINK (wvl. —VIINKE, zie IND), v. Een
schoon vogeltje, ook Bloedvink genaamd, fr.
boucvreuil, 1. pgiirhzalcc. De broedvinken leeren
zingen, maar zij zijn tonzent zelden meer te
vinden, sedert dat men overal het hout uitreult.
De broedvink is geen roobaard.
BROEIEN, broeide, gebroeid, b. w. Verzengen,
verbloeien. Zie VERBLOEIEN.
— Kil. Broeycn, schouden, calida pe?j'u Zdele :

fervente aqua aspe1 gele.
BROEK (wvl. BROUK, zie ou), v., en in eenige
gewesten in., fr. pai talon, culotte. " Om dat een
haentjen de broei; van eenen Reus aen heeft.
(F. Vanden Werve.)

Het hoedje is rost, den broek is slecht,
Het wambuys is vol gaten.
(Vaelande.)

Een van cle eerste broek, die nog niet ervaren
is, fr. novice. Een jongen van de eerste broek (die
nog geene ondervinding heeft). Een schilder, een
timmerman van de eerste broek.
--

— De b7oely lappen em Tiet garen toedragen,
wordt gez. waneer men ons de onkosten niet
vergeldt die wij doen om iemand dienst te bewijzen. Ik heb op zijn verzoek naar de stad geweest voor hem, en vier frank betaalt voor 't convooi; ik hoop wel dat hij mij dien onkost zal
vergoeden; want 'k en zou niet geern de broek
lappen en 't garen toedragen.
--- Zij'it bioe1L- aan iets schev,ren, onkosten hebben
aan iets, er met schade van afkomen. Ik zou
't wel ondernemen, dat ik wist er mijne broek
niet aan te scheuren. Hij heeft leelijk zijne broek

BROE
gescheurd aan den boek dien hij laten drukken
heeft.

-- Zijne broek aan iets vagen, er zich geensziii s
aan gelegen laten, fr. se fich,ei- de qucelgnce chose.
Hork eens, ik vage mijne broek aan al dat hij
zegt.
— Bij wagenmakers, enz. IJzeren band, rond
of hoekte, groot of kleen, dik of dun, dienende
om twee of meer stukken krachtig aaneen te
prangen en aaneengeprangd te houden bij middel
van moeren en vijzen. De ijzeren assen van de
vrachtwagens zijn met broeken vastgeboeid aan
de stukken hout die er boven liggen. De draag
dergelijke rijtui--veêrnakls,bien
gen rusten op den as waaraan zij gevestigd zijn,
elk met twee broeken, eereen veêrbroek en eenen
assebroek. De vijzen van eenen broek. De broeken
van eenen wielploeg, van eerie karooie, enz.
-- Bij vogelaars. Vier aaneengeknoopte litsen
waarvan er twee rond de vlerkschouders, en twee
rond de billen van eenen vogel liggen, zoodanig
dat de middenknoop op den buik ruse. Bij middel
van eene broek legt men het roer (lokvogel) vast
bij de slagnetten of lijmstokken.
-- De spriet of vork van eenen boom, fr. fourchon, fourchure. Hij viel uit de hoogste takken
en bleef haperen in den broek van den boom.
Eene broek is moeielijk om klieven omdat de
houtdraden daar gedraaid en gekruld liggen.
— De broek van eene roch is de ruggg van dien
visch. Hij eet liever de broek dan eene vlerke.
BROEK (wvl. EROUK, zie ou), m. Broekagie.
— Dit woord geven Weil. en Kramers als o.;
bij ons is het m.
BROEKAGIE (uitspr. broukaaize, zie —AGIE), v.
Weide, meersch, fr. prairie. Het gras van de
broekagien wordt gemaaid, en het vee weidt in
,

het amat.
-- Broek en Broekagie, even als Meersch en
Meerschagie beteekenen eig. Moeras, fr manais;
maar de moerassen met der tijd veranderd zijnde
in weiden, is hun nogtan de naam van Broek,
broekagie, meersch, meerschagie gebleven. " Van
d'een zijde gheberghten, ende van d'ander groote
broeckagijen " (P. Devynck.)
BROEKBEUKEL, m. Broekgesp, fr. boucle de
culotte. De broekbeukels vestigen de beenderlingen rond het been onder den knie. Zilveren
broekbeukels. -- Zie BEUKEL.
BROEKEN (wvl. BROUKEN), broekte (wvl. ook
brouktege, zie IMPERFECT), gebroekt (fvl. èbroukt,

zie GE), b. w. Bene broek aantrekken. Een kind
broeken. Peis je dat 't is om eene tunne te broe-
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ken, dè ? (zei iemand aan eenen kleermaker die
hem de broek veel te groot en te wijd gemaakt
had).
BOEKMOER, v. Schroefsnoer, fr. éc-rou, aan
eenen broek van een rijtuig, enz.
BROEKVIJS (wvl. BROUKYIZE), v. Schroef, fr.
vis, aan eenen broek van een rijtuig, enz.
BROEL, m. Kloerie, mismas, verwarreling. —
Zie BRIEL.
BROELEN, broelde, gebroeld, o. w. Hetzelfde als

Brielen. Zie BRIELEN.
BROELPAP, m. Kooksel van allerhande dingen
te zamen, vuile hutsepot, poespas. Van dat alles
maakte zij eenen broelpap die niet etelijk was.
BROES, m. Een zak, gemeenlijk van lijnwaad,
waar het onderlijf van kinders in gebonden
wordt als zij te slapen geleid worden, fr. brace.

Den broes aan— of afdoen. Zijnen broes bevuilen.
BROK, BROKKE, V. Afgebroken, afgevallen,
overgeschoten stuk. De Hollanders hebben Brok,
m.; bij ons is het v.

— Dat zijn brokken, zei de schooier, en hij kreeg
een' " God beware u ! " Schertsende spreuk die

men somtijds gebruikt als men ons iets weigert
dat men vraagt, of ons iets aanbiedt dat weinig
of niet van weerde is. (De bedelaars worden in
Vlaanderen van de deur gewezen, onder den
groet van God beware u.)
-- Een brokke, een weinig, fr quelque pen. Hij
was een brokke dronken. Een brokke zot zijn.

Een brokke geleerd zijn. Een brokke doof zijn.
Ik vernam dat hij nog eene brokke familie was
met mij. Wij zijn een brokke vijand. De zieke is
nu al een brokke gebeterd, maar hij heeft stijf
slecht geweest. Ik heb hem daar nog een brokke
geholpen.
BROKKELAAR, m. Knoeier. Die timmerman is
maar een brokkelare.
BROKKELEN, brokkelde, heb gebrokkeld, o. w.

Knoeien. De leerlingen van een ambacht beginnen met te brokkelen. Hij brokkelt zoo in zijn
werk!
-- b. w. Krijgen, bekomen, sprek. van brokkelingen of overschot van spijs, enz. 't Is daar niet
te brokkelen, fr. it n'y a riep a planer là. Bij
peist daar wat te brokkelen.
BROKKELING, of beter BROKKELLING, m. en o.
Afgebroken stukje, broksken. Brokkelingen van

steenera. Een hoop brokkelingen van hout. De
brokkelingen van de tafel (de bleevelingen, fr.
les restes).
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BROK
Doch wat wonderlicke dingen!
Korven twaelf vol brockelingen
Blyven over, voll' er maet
Naer dat yder was verzaet.

(G. De Dous.)

--- Zie —LING.
BROKKELING, v. Het brokkelen.
-- Brokkelaarster. Die werkvrouw is maar
eene brokkelinge.
-- Collectief. De brokkelingen, de afgebrokene
stukken van iets. Eene straat vermaken met
brokkelinge van steen. Brokkelinge van brood
in het drinken koken voor het vee. Al die brok
niet veel weerd. — Zie -ING.
-kelings
BROL, BRUL, m. zonder mv. Bucht, dingen van
geene weerde, fr. rebut. Er was veel brol in die
venduwe. Hij heeft al zijnen brul verkocht. Brol
van volk (slecht volk). Geheel dat huisgezin is
maar brol.
BROLLEN, brolde, heb gebrold, o. w. Wordt
gezeid van dragende wonden die bucht en vuiligheid opwerpen. Die wonde ettert en brolt.
BROM, m. Eene plant die ook Broem en Brem,
bij Kil., en Genst of Ginste genoemd wordt,
genista scoparia Lannk., fr. genêl, eng. broom. De
bloemen van dit struikgewas heeten Papen. Er
groeit daar veel brom.
BROMBEER, m. Een beer (fr ours) die gedurig
bromt.
— Fig. Iemand die altijd knort en mort. Zijn
meester is een onverdragelijke, een leelijke
brombeer.
BROMBILK, BROMBULK, m. Eene magere of
zandige weide, waar veel brom of ginste groeit.
" Twee olijf-boomen die ick uyt eenen brombilc1;
van verghetentheyt hebbe doen verplanten in
den lust-hof der eeuwigher memorie. " (S. Parmentier bij L. de Huvettere.)
BROMBOER, m. Een boer die veel brom of genst
kweekt, een arme boer, een slechte boer (want
de genst groeit meest in zandige en onvruchtbare landen).
— Het wordt dikwijls als een smaadwoord
gebruikt, b. v. in deze spreuk : o gij bromboer
lijk uwe niette !
BROMZAAD, o. Het zaad van brom of genste.
Bromzaad wordt als een middel gebruikt om het
water af te zetten.
BRONDSEL, BRONSEL, m., zonder mv. Bocht,
versletene of verknoeide dingen, brol. Wat goed
is behouden, en den brondsel verkoopen. Bronsel
van graan.
-- Fig. Bronsel van volk ,slecht volk. Geheel
dat huisgezin is maar brondsel.

BRON
BRONDSELEN, brondselde, heb gebronndseld, o. w.

Knoeien, mooschen, broddelwerk verrichten.
Een ambachtsman bronselt als hij zijn werk
verknoeit.
— Weil. en Kramers hebben daar Pronselen
voor, en Kil. Prondselen en Prondelen.
-- Men zegt ook Brenselen, Brinselen en
Brunselen.
-- Afl. Bronselaar, m., Bronselege, V.
BRONDSELING, BRONSELINGE, v. De daad van
Brondselen. — Ook Brondsel. Het is al maar
brondselinge van volk.
BRONDSELPOT, BRONSELPOT, m. Man of vrouw
die brondselt, knoeier, knoeister.
BRONDSELWERK, BRONSELWERK, o. Knoei-

werk.
BRONKEN, bron/de, heb gebronhi, o. w. Pruilen,
misnoegd zijn en niet willen spreken, fr. bouder.
Zijne vrouw bronkt somwijlen geheele dagen.
Het kind bronkte omdat het zijnen wil niet
mochte doen.
— Men zegt ook Pronken.
BRONZELEN, bronzelde, gebronzeld, b. w. freq.
van Bronzen, een bronskleur geven, fr. bronzer.
Bruin gebronzeld lyk metael
Rood lyk een robinenstrael.
(G. Gez.)
BROOD, m., fr. pain.
— Zoo goed als brood, zie BROODGOED. Ware
grootvader niet beter of brood, hij zou dien jon -

gen al lange uit zijn huis gejaagd hebben.
— Zoo noodig als brood, volstrekt onontbeerlijk. Tracht met hein wel te staan, want zijn
hulp is u zoo noodig als brood. Neem mij dat
alme niet af: ik heb het zoo noodig als brood.
— Het broodje Gods. Wordt gez. om de weerde
van dat voedsel te verheffen. Kind, dat is het
broodje Gods, ge meugt het niet verkwisten. Ik
ontzie den arbeid niet, zei de arme werkman, als
ik maar het broodje Gods kan winnen voor mijne
kinders.
- , De een zijne dood is de ander zijn brood, de
dood of de ondergang van den eenen is winste
voor den anderen.
--- Een geleend broodje dat wederkeert, een
bedreven kwaad dat men later moet uitboeten.
" Een dingen is zeker, Jan, 't is dat het bij u

geen geleende broodjes en zijn die weirekeeren :
't en is geen straffe, omdat gij voor uwe ouders
niet gezorgd en hebt; 't is eene beproeving die
God u overzendt. " (K. Callebert.)
— Een verloren broodje, een die 't al verkwist

191

BROO
heeft, een die op den dwaalweg is. Zijn oudste
zoon is een verloren broodje.
-- BROODAAT, BROODATE, m. Een oud woord dat
nog bij 't volk bestaat, beteekenende Iemand die
bij een andere zijn dagelijksch brood eet, hetzij
voor niet, hetzij tegen vergelding in munt of in
arbeid, fr. commensal. Iemands dienstboden zijn
zijne broodaten; maar iemands werkman is niet
altijd zijn broodaat, t. w. als deze bij elke maaltijd naar huis gaat of zijn voedsel van huis ontvangt. Zorg dragen voor zijne huisgenooten en
broodaten. " Ic heb last van eenighe menscen,
ghelijck mijn kinderen, mijn broot aten, mijn
onderlaten, ende dier ghelike. " (Th. van Heren
broothaele die zijnen meester-tals.)"Deknpof
steelt; nochtans willen de rechten dat familire,

of knapelické dieften.... " (I. de Damhoudere.)
-- BROODBERD (uitspr. brooberd), o., mv. -berdels.
Plank waar men brood of brooden op legt. De
boeren dragen de gevormde bronden op broodberdels naar den oven, en als zij gebakken zijn,
leggen zij die op de broodberdels te koelen.
— BROODBLOK (uitspr. brooblok, zie D), m. Een
houten blok waarop de boeren het deeg den vorm
van een brood geven, om het dan te bakken.
— BROODDEEL, in., zonder mv. Uitdeeling van
brood aan den armen. Ter gelegenheid van dat
huwelijk, was er een algemeene brooddeel. Eenen
brooddeel doen. Eene mis gevolgd van eenen
brooddeel. -- Zie DEEL.
— BROODGOED (uitspr. broogoed, zie D), adj. Zeer
goed, dat nog zeer wel dienen kan. Die schoe'n
zijn nog broodgoed, hoewel zij reeds hebben Be dregen geweest.
— Zeer goedaardig. Die mensch is broodgoed,
fr. it est bon comme du bon pain. Ware hij niet
broodgoed, hij zou 't al lang niet meer verdregen
-

hebben.
— BROODHONGER, m. Broodgebrek, mangel van
't geen 't noodigst is om te leven, groote armoede.
" De eene volt zyne borze, daer een ander broodhonger lydt. " (***) " Zy leden groote armoede,
jae broothongher. " (M. Lambrecht.) " 'k Heb er
ik al veel ontmoet die liever broodhonger te lyden
hadden dan hunne dochters te laten gaen dienen ".
(C. Duvillers.)
-- BROODMES (uitspr. broomes), o. Groot mes om
brood te snijden.

BROO
het broodmes laadt, het is beter wonen in een

vet en vruchtbaar land dat aan de schoe'n kleeft,
dan in eene magere streek waar slechts rogge
groeit (roggebrood kleeft aan 't mes, tarwebrood
niet).
— BROODSNIJDER (wV1. —SNIDER,

zie

IJ;

uitspr.

broosn-, zie D), m. Broodmes, groot mes waar

men brood mede snijdt bij de boeren. De houten
hecht van den broodsnijder. " Ende om dieswille
dat den meestendeel vande doodt - slaghen gheschieden met messen die men noemt broodt-snijders, hebbende eene scherpe poincte, ordonnéren
wy datmen ten platten lande niet meer sulcken
messen met poincten en sal moghen ghebruycken,
maer sullen de selve moeten kort zyn, ende met
ghebroken poincten, ofte ghemaeckt in sulcker
vorme datmen met de selve niet lichtelick en kan
doorsteken. " (Placcaet op het faict vande Doodt slaghen 1589.)
— Een onlangs uitgevonden werktuig om
spoedig en gemakkelijk brood te snijden. Het
zware mes van dit werktuig wordt bewogen door
een wiel dat men draait.
— BROODVRIEND (uitspr. broovr-, zie D), m. Iemand die maar vriendschap betuigt om 't geld of
't voedsel dat hij krijgt. Broodvrienden zijn zelden
noodvrienden (spreekw.)
BROOSCH, BRASCH, BRUSCH, adj. Broos, fr. cas sant, fragile. Broosche suiker. Broosche tabak planten. " Broossche en verganckelycke dinghen."
(J. David s. j.) " Veel brooscher dan glas. "
(Boetius De Boodt.) " Och once broosche nature
valt ons soo wederspannich. " (P. Bacherius.)
" Ic ben al te crane, al te broosch. " ( Th. van
Herentals.) " Te broosch is mijn gedacht. "
(J. de Harduyn.) " Zeer crancke en broossche
menschen. " (C. Vrancx.) " Want wy crancke,
broosche menschen sijn. " (Z. v. Male.) " Ons
aertsche, broosche vatkens. " (Id.)
-- Afl. Brooschheid, Braschheid, Bruschheid.
BROOTSE, v. Zie BRIETSE.
BROTTEN, brotte, heb gebrot, o. w. Pruilen, fr.
bouder. Het kind staat in den hoek te brotten
omdat het zijnen wil niet mag doen.
— Halma en Kramers hebben Pratten in
denzelfden zin.
BROUWEN (wvl. BROWEN, zie Au), brouwde, gebrouwd, b. en o. w. Bij zeepzieders. Zeep maken

Gij zijt met he broodmes niet gekweekt, zegt

met de loog en de' olie te zamen te koken in den

men scheldende aan iemand die van jongs af met
bedelen geleefd heeft, en voor wien zijne moeder
nooit boterhammen te snijden had.

zeepketel; ook Stoken genaamd.
BROUWIER, m. Zie BRAWIER.
BROUWKUIP (wVl. BROWKUPE, zie AU en ui), v.
Bij brouwers. Groote wijde scande waarin het mout

.4-

— He is beter waar de schoe'n laden dan waar

BROU
met water overgejaagd zijnde, eerst de slijm
dan de andere werse, en eindelijk het lek-wers,
vormt, fr. cuve matiere. In de brouwkuip is een
boze bodem met gaten doorboord, langs waar de
werse doorzijpelt.
BROUWSTE (wvl. BROWSTE), v. Brouwte, fr.
brassin. — Zie onder JUNSTE.
BROUWTE, BROUWSTE, v. Hetgeen men in
eens brouwt, brouwsel, fr. brassin. Eene brouwte
bier. Twee brouwten zeep.
-- Eene brouwte leggen, eene brouwte brouwen.
Hij legt drie brouwten per week.
— De verzameling van al de ijdele vaten die
bestemd zijn om met eene brouwte bier gevuld
te worden. In eene brouwte zijn er tonnen, halve
tonnen en kwartjes. Het vat nummer 3 is in de
brouwte. Eene ton uit de brouwte nemen. Eene
brouwte kuipen (al de vaten, die tot eene brouwte
moeten dienen, nazien en in goeden staat stellen:
't geen het werk van den kuiper is). Is de
brouwste al gekuipt P
BRUBBELEN, o. w. Hetzelfde als Brobbelen.
BRUG, BRUGGE, v. Bij stoeldraaiers. De vier
latten of reilen die de zaai van eenen stoel ondersteunen. De brugge van den stoel is gebroken.
-- Bij landb. IJzeren band liggende te midden
dwars over de armeelen op het achtereinde van
den dijsel. De brugge, de oenekarte en de oenebout dienen om den dijsel tusschen de armeelen
te vestigen.
BRUGSTOK, m. Smal bruggetje voor voetgangers, bij Kramers Vondel en Vlonder geheeten,
fr. passerelle. Eenen brugstok leggen over eenen
gracht. Over den brugstok gaan. De brugstokken
bestaan gemeenlijk uit eene dikke plank of een
schaalstuk. " Eenen grooten langhen br -'uclksíock
ligghende over een adere van de zee. " (N. Despars.)
BRUI, BRUW (wvl. BRU, BRUW), m. Hetzelfde
als Brij, d. i. een deeg van boekweitbloem of
koornmeel gemaakt en taai geroerd lijk dikke
kadul, en dan in een pateel overgeschept : in
't midden maakt men een put waar men de boter
giet, en de dischgenooten, elk met zijne-sauin
vork, beginnen, langs den boord van 't pateel,
den brui af te halen bij mondsvullen die zij opvolgentlijk in de saus doppen en dan te monde
brengen, tot dat men het midden nadert en inneemt. Brui maken. Brui eten. -- Zie onder
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men den brui ajiert en bereidt. In den bruipot
roeren. Uit den bruipot scheppen en eten.
BRUIDEJAAR (wvl. BRUDE-, zie ui), o. Bij hom
Hommel van 't derde jaar. Het brui -melborn.
volgt op het roozejaar. Die hommel is-dejar
bruidejaar. Schoon bruidejaar.
BRUIDSTUK (wvl. BRUUDSTIK, zie UI), o. Huw
-lijksgft,
uitzet, fr. dot.
-- Schenkagie die men aan iemand doet ter
gelegenheid van zijn huwelijk, fr. present de noce.
Ik ga hem een bruidstuk geven. Een bruidstuk
ontvangen. Zij kreeg van hare vriendinnen een
kostelijk meubel voor bruidstuk.
BRUINE (wvl. BRUNE), v. Brijne, pekel, fr.
saumure.
— Wegens ui = ij, zie onder FRIJTEN.
BRUINENDIG (wvl. BRUUNENPIG), adj. Bruinachtig. Een bruinendige kleur. Een bruinendige
schijn. Bruinendig laken.
Afl. Bruinendigheid. — Zie —ENDIG.
BRUINIJK (wvl. BRUNIK), m. Zie BREUNIJK.
BRUINKLEURDE (wvl. BRUUNKL-), adj. Bruinkleurig. Eene bruinkleurde stoffe.
BRUINOOGDE (wvl. BRUUN-, zie Ui), adj. Die
bruine _oogen heeft. Een bruinoogde kindje.
BRUINSEL (wvl. BRUUNSEL, zie Ui), o. Kleurstof
om bruin te verwen of te schilderen.
— Vgl. Blauwsel, roodsel, witsel, zwartsel, enz.
BRUINVELDE (wvl. BRUUN -), adj. Die bruin vel
heeft. Bruinvelde zijn. Een bruinvelde aanzicht.
BRUIS (wvl. BRUUS, zie UI), m. of o., zonder mv.
Eene wilde akkerplant die ook Walderik en Zim
heet; zie aid. Er staat veel bruis in die tarwe.
Den bruis uittrekken.
-- BRUISZAAD (wvl. BRUUSZAAD), o. Zaad van
Bruis of Walderik. Bruiszaad geeft olie.
BRUIT (wvl. BRUUT), m. Bij bakkers. Ovendweil,
fr. ecouvillon.

BRUITEN (wvl. BRUTEN), bruitte, gebruit, b. w.
Bij bakkers. Zuiveren met den bruit. Den oven

bruiten.

-- BRUIPAP, BRUWPAP,

BRUITPERTSE (wvl. BRUUTP -, uitspr. perse, zie
v. Lange stok waar de ovendweilaan vast is.
BRUL, m. Zie BROL.
BRUMMEL, m. Zie BRIMMEL.
BRUMSTIG, adj. Zie BRIMSTIG.
BRUNSEL, m. Zie BRONDSEL.
BRUNSELEN, brunselde, heb gebrunseld, o. w.
Broddelwerk verrichten. Zie BRONDSELEN.
BRUSCH, adj. Broos, dat gemakkelijk afbreekt
of kraakt. Brussche hommel. Brussche tabak.
Die hommel is brusch. De tabakplanten zijn

— BRUIPOT, BRUWPOT,

brusch in den morgendauw.

FRIJTEN.

m. Brijpap.
m. Brijpot, een pot waarin

ETS),

BRCTW
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-- Afl. Bruschheid.
--- Kil. Broósch en Breusch, f ujil. Zie
BROOSCH.
BRUW, m. Brui, brij. Zie BRUI.

BRUWIER, m. Zie BIIAWIER.
BUBBEL, BOBBEL, m. Knobbel, kleen gezwel of
zoo iets, fr babe, bouton, hone2+r. Een bubbel op
het voorhoofd. Zijne handen waren vul bobbels
van netelen te snijden. Papier vol bubbels. Een
steel met bubbels, fr. tige ticbercuieuse.
— Bij stroodekkers, zie onder GESPE .

— Fig. Kleene jongen, kleen kind, butse. Een
bubbelke van een jongen.
— Zie BROBBEL.
BUBBELEN, bubbelde, ben gebubbeld, o. w. Bubbels krijgen, met bubbels bedekt worden. De
blaren van de planten bubbelen als er venijn op
zit. Mijn hand is gebubbeld van beneteld te zijn.
Een gebubbelde stengel, fr. une tige tuberculeuse.
— Ook Bobbelen.

BUBBERACHTIG, adj. Hobbelig, rul, fr raboteu^c,
Bubberachtig ijs. Bubberachtige boomschors. Bubberachtig bordpapier.
— Ook Bubbelachtig.

rude.

BUCHELEN, BUGCHELEN, o. w. Zie

BUGGELEN.

BUCHT, m., doch v. in Fr.-VI., zonder mv.
Hetzelfde als Bocht (ook m. bij Vondel, maar v.
bij Weil. en Kramers), dingen zonder weerde,
slechte of bedorvene waren, versleten gereedschap, afgedregene kleeren, verwezene meubels
enz., fr. rebut. Den bucht verkoopen en het beste
voor zich houden. Dat is al maar wat bucht.

Bucht van kleeren. Bucht van appels. Bucht van
papier (slecht papier). Bucht van wijn (slechte
wijn). Wij smijten al den bucht op den zolder.
-- Stof en vuiligheid. Vaag een weinig al die
bucht op. 't Ligt daar een hoopje bucht.
— Ook gez. van menschen. Bucht van volk
(slecht volk, rijfraf). Die bucht van dien jongen
plaagt mij geweldig. Gij bucht van jongens (zegt
moeder, als zij haren huisraad beschadigen of
groot laweit maken). Smijt dien bucht buiten
(gooi die jongens op strafe).
-- Het gereedschap van eenen scholier, zoo
als boeken, pennen, papier, inkt, enz. fr. e Pets
J'écolier. Hij sluit zijnen bucht in den lessenaar.
Die scholier heeft zijnen bucht vergaard en is
weggegaan. Hij heeft geenen bucht genoeg. Die
naar school gaat, moet bucht hebben. Hij heeft,
buiten de wete van de overheid, zijnen bucht
verkocht.
— De touw van eene draak of stroobatse, het

koordetje waarmede neen eenen vlieger ia de

BUCH
lucht laat opstijgen; anders ook End en Hevelte
genaamd, fr. i,•elle (i'1Ht CefVolcWzt. Buchtr geven,
bocht laten (de touw vieren om de draak te doen
hooger opklimmen). De bucht brak en de drake
tuimelde neerwaarts. Den bucht opwinden of
intrekken, om de draak neer te halen.
— Bucht geven op iets. Hetzelfde als Fut geven.
-

Zie FUT.

— Eertijds gebruikte men het woord Bucht
in den zin van Geld. " Voor Wien lek gheerne
den buclzt hunt docke. " (Ed. De Dene.) " Zij
yonder den haeszack metten bucht. " (Id.)
Hebdij b acht, ghy werdt zeer wel ontfanghen.
(A. Biins.)

-- Teelvocht, bij 't grauw.
BUCHTEN, buchtte, gebu cht, b. w. Plagen, tergen,
fr. taqu^ner, vexer. Moeder, die jongens komen
mij altijd buchten. Hij wordt leelijk van zijnen
gebuur gebucht.
— Dekken, van rekels, enz.
BUCHTERIJ, BUCHTERIE, v. Alle soort van
onbruikbare of versletene dingen, vodderij. Het
was al maar wat buchterij in die verkooping.

BUCHTSTOK, m. De stok waarop men den bucht
of het hevelte windt van eenen vlieger.
BUFFE, v. Gemeene slet, scheuk.

— Vgl. Boef.
BUFFEL, m. Bij goudsmids. Eene lederen riem
op een stuk hout gevestigd, dienende om te
polijsten, fr. In e. Vette buffel (die bestreken is
met olie en tripoli of krijt). Drooge buffel (zonder
olie).

— Slag, stoot. Iemand buffels geven, fr. repasse le buffle 4 quuelqu'un.

— Harde berisping. Iemand eenen buffel geven.
Eenen geweldigen buffel krijgen.
— Onbeschoft mensch, stouterik. Een buffel
van een vent, van een vrouwspersoon.
BUFFELEN, buffelde, gebu field, b. w. Slaan, slagen geven.
— Hard berispen, doorhalen, bekijven.
-- BUFFELING, V . Iemand eene buffelinge geven.
Eene buffelinge krijgen.
BUGGEL, m. Zie BIGGEL en BUGGER.

BUGGELEN, b e gelde, heb geb u-ggeld (fvl. ebuggf l c l, zie GE); ook Buchelen, o. w. Rochelen, klieken,
,

fluimen uithoesten. Altijd hoesten en buggelen.
Hij bu chelt en bast gedurig.
— Knoeien, slecht werken, broddelen, wroeten.
Ilij kan niets dan buggelen.
— Prutsen, wroeten, puntwerk verrichten,

zich niet beuzelingen bezig houden, fr. vét-iller.
Wat zit gij daar te buggelen?
13
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- Ook gebruikt als b. w. in den zin van Bui delen, fr. bluter.
--- Afl. Buggelaar, Buggeling, Gebuggel.
BUGGER, in. Zie BIGGEL.
-- De bet., die Kil. in zijn Appendix aan Buggher geeft, is nog gekend bij 't grauw, maar
niet in hoogeren kring waar men het woord
zonder erg toepast op een woelig kind of wilden
jongen. Een bugger van eenen jongen.
BUIGZAMIG (wvl.

BUUGZAMIG),

adj. Buigzaam,

Iaer lij selick wild' hem b uugsam)zich croniinen.
(Ed. De Dene.)
--- Zie zAiuiG.

BUIK (wvl. BuUK, zie UI), m., fr. ventre.
-- Zijnen buik vul hebben (wvl. eenzen buut:
vul een, zie EENS en EIN), beu zijn, de walge steken

van iets. Ik moet hem maar zien om mijnen buik
vul te hebben, fr. it me semble que j'ai dine, quand
je le vois. Spreek daar niet verder van : ik heb
mijnen buik vul.
— Zijnen buik uit de note eten, uit het lid eten,
overdadig eten. Zie NOTE.
— Hij ziet maar half zijnen buik vul, zegt men
van iemand die maar half genoeg en ziet, die bijziende is, enz.
-- Een buik wijn, vijf a zes flesschen. Eene
wedding voor eenen buik wijn, voor drie buiken
wijn.
— De buik van eene kerk, zie BEUK.
— Biebuik, biekorf, oud fr. bue, thans ruche a

Kniel. Eenen buik snijden, fr. chd trer une ruche.
Buiken die wegen van 't zeem.
— Een buik om musschen in te wonen; zie
MUSSCHEBUIK.

-- De vader en moeder van een huisgezin.
" Alle weesen goedt hebbende ofte niet, daer
den buyck gheheel ghebroken is (d. i. daar vader
en moeder dood zijn), moeten bevoocht zijn met
twee voochden, ende daer den b u yek maer half
ghebroken is (d. i. daar vader of }Moeder overblijft),
met eenen voocht. " (Cost. v. Veurne.) " Vader
ende moeder in huwelick sijnde, hebbende kinderen, deelen het gheheel goed van alle haerlieder kinderen overleden sonder hoirs, den buyck
ende het bedde gheheel sijnde. -- Den buyck
ende het bedde ghebroken sijnde, een van de
kinderen overlydende, de broeders ende susters
vanden overleden kinde sullen sijn goet deelen,
sonder dat vader of moeder danof deelen sullen.
— Daer in een sterf-huys bevonden worden kinderen van twee bedden, indien een vande kinderen van gheheelen bedde aflijvigh vierde, sijn
broeders ofte susters vanden gheheelen bedde

BUIK
sullen deelen de helft van den achter-gebleven
goede voren wt, ende de selve kinderen sullen
met haerlieder broeders ende susters van halfven
bedde verstorven sijnde wander sijde daer sy
beede af comen ende ten bloede bestaen deelen
d'ander helft by ghelijke portie, ende daer den
b yck gheheel is vanden tweeden bedde, daer en
sullen de kinderen vanden se!ven tweeden bedde
niet succederen in het goedt vande kinderen
vanden eersten bedde. " (Cost. v. Rousselaere.)
BUIKBIE (wvl. BUUK-), v., mv. -bie'n. Honigbie
die in eenen korf woont, fr. abeille domestique.
BUIKBOOM (wvl. BUUKBOOM, zie UI), m. Bij wevers. Schootboom.
BUIKEN (wvl. BUKEN), b. w. Bukken, buigen.
Zich buiken om iets op te rapen. Voor iemand
den knie buiken. Hij wilt voor niemand buiken.
— Het imperfect en het deelwoord en heb ik
nooit gehoord.
- Zie NEDERIBUIKEN en KNIEBUIKEN.
BUIKEN (wvl. BUKEN, zie UI), buikte (wvl. ook
buuktege), gebuikt, b. w. Bij biemelkers. In eenen
korf of biebuik vangen. Eenen zwerm buiken
(eenen zwerm bie'n in eenen korf vangen, hetzij
men den zwerm erin afschudde van den tak
waarop hij gebeet is, hetzij men hem onder den
korf stolpe op de plaats zelve waar hij neerzit).
— Wijders in 't algemeen Iets dat vlug is
vangen op de wijze van de biemelkers die eenen
zwerm buiken. De jongen heeft die vogeltjes
gebuikt in hunnen nest (met er b. v. zijne muts
bovenop te dekken). De kinders . buiken de vliegensdie op een klontje suiker zitten (met er b. v •
een glas over om te keeren zoodat zij er in.
gevangen zijn).
— Iemand op zijnen nest buiken, hem verrassen
in eene plaats waar men weet dat hij gemeenlijk
is. Deze uur is. hij gewoonlijk in zijn bureel; als
gij hem daar op zijnen nest niet en buikt, ik
weet niet waar gij hem elders vinden zult. De
policie heeft den booswicht dezen nacht op zijnen
nest gebuikt (d. i. in zijn bed gevangen genomen)
— Als de hemel valt, we zijn allen gebuikt, zegt

men spottende met bevreesde lieden die voorzorgen zoeken tegen iets dat moeielijk of niet gebeuren kan, fr. si le ciel tombait, it y aurait bien
des alouettes prises.

— Waneer iemand eene leugen of iets ongeloofbaars vertelt, zegt men spottende : buik dat, of
cte moet dat buiken, alsof het gezegde eene kostelijke waarheid ware die niet mag verloren gaan.
— Den haan buiken. Wordt bij de landlieden
schertsende gezeid van eenen peerdeknecht,
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waneer, in 't mennen van den oegst, zijn wagenvoer omklaait. Bij het afrijden van de helling,
heeft hij den hane gebuikt. Let op van niet te
dicht den gracht te rijden : gij zoudt kunnen den
hane buiken. Den zondag wierd hij van zijne
gezellen in de herberg uitgelachen, omdat hij
binnen de week tweemaal den hane gebuikt had.
(Deze zegswijze is zooveel als Den haan, die met
zijne hennen gemeenlijk bij den wagen verkeert
om graan te kezen, vangen onder den hoop
schooven die met den omkeerenden wagen
nederstort).
BUIKNAGEL (wvl. BIJUK-), m. In 't Poperingsche gezeid voor Navel, fr. nomnbril.
BUIKSCHICHT, n11. Bij landb. Een schicht lands
die op den eenen kant uitgebogen is, en buikte
ligt.
— Zie SCHICHT.
BUIKVULLING (wvl. BIJUK-), v. Het buikvullen,
ruime maaltijd, fr. goinfrade, repas copieuw.
— Hetgeen dient om de maag te vullen, eten,
spijs. Hij is niet vies op het eten, als het maar
buikvullinge is.
BUIKZUCHTTE, BUIKZUCHTIG (wvl. BuuK-), adj.
Buikziek, beursch, fr. blet. Wordt gezeid van
overrijpe peren die van binnen week zijn. Eene
buikzuchtte peer. Appels rotten, maar worden
nooit buikzuchtig.
.— Afl. Buikzuchtigheid.
BUIL (wvl. RULE, zie UI), v. Gekneusdheid, het
uitwerksel van eenen harden val, slag of stoot op

iets dat eenigszins hard, maar tevens week of
smedig is, hetzij dit uitwerksel zich vertoone
door eene deuk of ingedruktheid, b. v. in eenen
koperen ketel, zilveren lepel, hoed, enz.; hetzij
het zich aanbiede onder de gedaante van eenen
bobbel of gezwel, b. v. aan het hoofd; hetzij het
eene enkele plettering zij zonder overblijvende
ingeduwenheid of uitpuiling, zoo 't dikwijls gebeurt met appels en peren; eng. beat. Die ketel
is al builen. Wie heeft er die buile in mijnen hoed
geslegen. Hij heeft eene buil in zijn hoofd van
tegen den muur te botsen. Hij eet geern appels
met builen. " Van buien gheslegen met stocker
in dat hooft. Men slaei onderwelen in dat hooit
groote buien, ofte valt dat hersenbeckin in twee."
(J. Yperman).
Somtydts neer-viel op de steenen
Menigh' buylen in syn hooft.
(L. Vossius.)

— G. Simons gebruikt het m. " Een kind dat
eenen buil valt.
— Het is buile tegen blutse, of het is de buile
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letten de blutse (bulse bij eenigen), het een vergoedt
het ander, de schade komt in de bate, het nadeel
wordt door het voordeel vergolden. Als eene
akkervrucht mislukt, en daar nevens eene andere
dobbel wel gelukt, zegt de boer dat het buile
tegen blutse is. Doen de hennen eenig kwaad in
den lochting, zij leggen ook veel eiers : 't is de
buile tegen de blutse.
-- De buile tegen de blutse slaan, een verlies
vergoeden door eene evenredige winste. Een
winkelier slaat de buile tegen de blutse waneer
hij, zijne waren iets onder den gewoonlijken prijs
verkoopende, daardoor te meer kalanten wint.
Die eenen voorstel aanveerdt omdat hij, onvoordeelig in zichzelven, nogtans op eene andere wijs
zeer profijtig is, slaat de buile tegen de blutse.
" Van d' arme menschen en zou by geenen cent
Tillen. I-Iy zegt voor zyn' reden : 'k zal de buile
tel, en de blutse slagin, en de groote boeren al wat
meer doen betalen. " (C. Duvillers.)
BUILEN (wvl. BIJLEN), builde, gebuild, b. w. Door
eenen slag of stoot eene of meer builen veroorzaken in iets, fr. bosstier. Hij heeft zijn hoofd gebuild
met te vallen. Eenen koperen ketel builen met er
op te slaan.
— o. W. Builen krijgen. De appels builen van
te vallen. De zilveren lepel built, als men er hard
op slaat.
BUIS (wvl. BUTTS), m. De daad van te buizen, d. i.
pooien, veel drinken. Dit woord hoort men in de
zegswijze
— Voor den babbel ea den buis, d. i. voor eten
en drinken, zonder andere vergelding dan ate en
drank (zie BABBEL). Ik zal die reize doen in uwe
plaats voor den babbel en den buis (d. i. voor
geene andere belooning dan dat ik naar lust mag
eten en drinken op uwe rekening). Voor den
babbel en den buis haalden de boeren niet peerden
en wagens, al de steenen bij die er noodig waren
om het kasteel te bouwen; maar de heer van
't kasteel won er niet aan : want hij betaalde
meer voor den babbel en den buis van die boeren,
dan hij betaald zou hebben in daggeld aan gehuurde werklieden.
— Kil. Buyse, pocul'u n utrinque ansatum; en
Buysen, laryiter potare.
BUISCH (wvl. Buuscx), m., mv. buischen. Knal,
bons, holle klank, hevige slag met gedruisch.
Eenen buisch geven op de tafel. De buisch van
een vuurroerschot. 't Was de een buisch na den
anderen. Ik heb den buisch gehoord.
-

BUISCHEN (wvl. BUSCHEN, zie ui), b uischte, heb
gebuischt, o. w. Eenen buisch geven met te slaan
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of te vallen, it. bacssco e. Op eene deur of tafel.
buischen. Op eene ijdele ton óf ketel buischen.
Eene ton in stukken buischen. Slaan dat het
buischt. Vallen dat het buischt. Eene plank ergens aan buischen (aan klinken). Met een vuur roer schieten dat men het hoort buischen van
verre. Eenen kogel door de deur buischen (schieten). 't Waait en 't buischt (zegt men van den
storm). " Den eycke-boom wordt door geenen
windt om verre g1Lebuyscht. " (J. de Harduyn.)
.... En met een straffe vuyst
Op zijn borst .... buyst.
(J. de Harduyn.)
Myn hope was dat ick alhier
Sou waeter hebben tot myn vier,
Off een fonteyne vinden pruysschen
(Id.)
Om my daer seffens in te b icysschem.
ruischen,
vliegende
blaren
doet
Of by (de wind) de
Of by de boonzen der boven doet. buischen.

((I. Gez.)
Wat wilt gy dat 'k een halven dag

Ga timmeren en buisehern ?

(Volkslied.)
Iek zagh eens Zoïlus en Momus t' saemen tuysschen,
En, eer 't spel eynde nam, d'een dander lustigh buys[sch-en.

(Cl. Declerck.)

— Buischen en ruischen, veel gedruisch maken. De drinkebroers buischten en ruischten tot
diep in den nacht. Het is sedert lang dat die
misnoegde partij buischt en ruischt tegen het
Staatsbestier.
— Er door buischen (wvl. er deure busclzern, zie
DEURE) , met geweld de hinderpalen doorbreken
of omverwerpen. De scholieren worden al te
eigenzinnig en lastig : de meester gaat er eens
moeten door buischen. De eenen rieden den
koning aan van 't wederspannige volk met goed
te bedaren; anderen wilden dat hij er door-heid
buischte.
— Dit woord is overal veel gebruikt.
BUIT (wvl. BUUT, zie ui), oud voorz. dat wij
bewaard hebben in buitzinnig (zie ald.) en in
buit der mate, d. i. uit der mate, fr. ercessiveo tent.
Het was buit der mate warm. Hij kan buit der
mate wel zingen. Voor dit buit dei mate zegt
Ed. De Dene but erl i er (Kil. Buyten-tier, buytertier, prosier modumz et rationemn)
Tkyndt had hem wel willen waermen
Het woeyer inne (in de hut) butertiei•;

Joseph slouch in bee zyn aermen
By ghebreke van goet vier.
— Vgl. Bacht en Bin.

BUIT
BUTTE. Wordt gebruikt voor buiten in samen
een naamwoord dat met een mede --stelingm

klinker begint, b. v. Buitegoed, Buitekant, Bui
Maar volgt er eene it-teplas,Buiwrknz.
of een klinker, ofwel is het tweede woord een
ww., dan zegt men bu iten. Vgl. Binne en Bove.
BUITEN (wvl . BUTEN, zie Ui), voorz. Wordt
gebruikt in den zin van fr. èU l'exclusion de, met
uitsluiting van. Hij heeft zijn goed bij testament
vermaakt aan zijnen neef, buiten *alle andere
erfgenamen. Hij legt zich toe op de wiskunde,
buiten alle andere wetenschappen. " Dén patriarch Jacob maeckte synen cone Joseph een heer
ende rock van bordeurwerck buytem-lyckedt
sijn andere kinders. " (Z. v. Male.)

— B uiten boord (? buit den boord), buitenmate,
buitengemeen. Het was buiten boord slecht
weder.
— Buiten stie^, over slier, achter de gestelde

uur , achter tijd. Hij kwant buiten stier. Gij zijt
vandage eerie uur buiten stier. Let op dat ge
Lavend al weer buiten stier niet thuis en komt.
- BUITEN, m. (niet o.) Land, veld, in tegen

stad, fr. campagne. In den bui -stelingmd
wonen. Naar den buiten gaan. De lieflijkhe--ten
den van den buiten in den zomer. Meer voor
den buiten zijn dan voor de stad. Hij maakt
van den buiten niet.
BUITENBURSTELEN (wvl . BUTEN—, uitspr. bustelen, zie Rs), burstelde buiten, buitengebursteld, b.
w. Met eenen borstel uit liet huis vagen.
— Fig. Buitenjagen, uit het huis drijven. Iemand buitenburstelen.

BUITENCIJFEREN (wv. BUTENCIFEREN) , cijferde
buiten, bu'itengecijferd, b. w. Iemand behendiglijk
uit het huis drijven. Gij weet iemand buiten te
cijferen, zonder dat hij het bemerkt of kwalijk
neemt. Ik wierd daar zeer beleefd buitengecijferd.

BUITENDIEN (wvl . BUTENDIEN) , bijw. met de
stemrust op dien. Bovendien, behalve dat, zelfs,
daarenboven. Hij joeg den trouwloozen dienst
weg, en deed leem buitendien nog voor den-bode
rechtbank verschijnen. Ik zeg dat hij zijne schuld
zal betalen, en buitendien deze week.

BUITENDOEN, deed buiten, buitengedaau, b. w.
Ergens doen uitgaan. Doe den hond buiten (drijf
hein uit het- huis). Hij deed ze al buiten, die in
huis waren. De koeien buitendoen (uit den stal
drijven naar de weide).

BUITENDREEFELEN,

dreefelde buiten, buitenge-

di°eefeld, b. w. Buitendrijven. Men dreefelde hem
allengskens buiten. -- Zie DREEFELEN .
BUITENDRUMMEN, drumde buiten, bu,itenge-
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d7'umcl, b. w. Voortdringende buitendrijven. Zij
drumden hem buiten.
— Men zegt ook Buitendruimen, droo ;i buiten,
builengedrorynen. — Zie DRUMMEN. .
BUITENDURVEN, dui fde of die? f of dorst buiten,
heb buitengedorst of gedurfd, o. w. Durven buiten
Dat kind en durft niet buiten, als het don--gan.
ker is.
BUITENFOEFELEN (wvl. BTJTENFOUFELEN, zie UI
en oi), foefelde buiten, buitengefoefeld, b. w. Haastig en bedektelijk uit het huis weren. Zij kwamen
met hunnen hond in de kamer, maar ik foefelde
hem al gauw buiten, zonder dat zij het schier
bemerkten. Terwijl veel volk uit en in de herberg
ging, foefelde hij zich buiten zonder den weerd
te betalen. — Zie FOEFELEN.

BUITENFOETEREN,foeterde buiten, buitengefoelerd, b. w. Buitendrijven, onfatsoenlijk buitenjagen. Zij hebben hem buitengefoeterd. — Zie
FOETEREN.

BUITENGERAKEN, geraakte of gerecht buiten,
heb of ben buitengeraakt of gerocht, o. w. Uit het

huis geraken. Na lang rondflodderen in 't huis,
gerocht de vogel buiten.
BUITENKABIJSTEREN (wvl. BUTENKABIISTEREN,
zie ui en is), kabijsterde buiten, heb of ben buiten
Spoedig buitenloopen. Het huis-gekabinstrd,o.w
kwam in brande, en elk kabijsterde buiten. —
Zie KABIJSTEREN.
BUITENKADIJSTEREN

(WV1. BUTENKADIISTEREN),

kadvjsterde buiten, buiteogekadijsterd, b. w. Met
slaan en smijten buitenjagen. De katten wierden

buitengekadijsterd.
— Men zegt ook Buitenkijsteren en Buiten

Zie KADIJST EREN.

-keistrn.

BUITENKARIOTTEN, kariotle builen, buitenge-

kariot, b. w. Buitendrijven, buitenjagen. Zij kariotteden hem buiten. - Zie KARIOTTEN.
BUITENKASPEREN, kaspeide buiten, buitengekasperd, b. w. Buitenjagen, fr. chasser, expulser.

Hij wierd daar buitengekasperd. Eenen hond,
eene kat buitenkasperen.
BUITENKEISTEREN, keisterde buiten, buitenge-

keisterd, b. w. Zie BUITENKADIJSTEREN.
BUITENKERTE, BUITENKARTE (wvl. BUTE-, zie

v. IJzeren band rond de naaf eens wiels
naar den kant van de luns.
-- Vgl. Binnenkerte.

BUITE),

BUITENKNOEZEL, BUITENKNOESEL (wvl. BUTE-,

BUIT
lkotterd, b. w. Buitendrijven niet te kotteren.
Eenen hond, eene kat buitenkotteren (uit het
huis jagen). Iemand buitenkotteren.
BUITENKUNNEN, kon of kost buiten, heb bu-itemgekunnen, o. w. Kunnen buitengaan. De deur

was gesloten en hij kon niet buiten. Het regende
met zoo grooten swal dat niemand buitenkon.
BUITENKIJSTEREN (wvl. BUTENKIISTEREN), kijsterde buiten, buitengeN sterd, b. w. Zie BUITEN KADIJSTEREN.

BUITENLATEN, liet buiten, buitengelaten, b. w.

Laten buitengaan. Laat den knaap maar buiten.
— Laten buitenblijven. Als men in een huis'
treedt, laat men zijnen hond buiten. Hij laat
zijne ossen buiten tot dat het winter wordt. Ik
durf de waschte dezen nacht niet buitenlaten,
uit vrees van de dieven.
BUITENMENSCH (wvl. BUTEMINSCH en BUTEMENSCII, zie UI, BUTTE en E), m. Veldbewoner, fr.
campagnard. Stedelingen en buitenmenschen.
Op de merktdagen komen veel buitenmenschen
naar de stad. Een buitenmensch kwam om raad
bij eenen rechtsgeleerde. " Buyteinitensclzen kwamen hem vereeren met eenen haes of met lekker
gevogelte. " (Leven van Van Roo.)
BUITENMOETEN, moest buiten, heb buitenzgey?toeten, o. w. Moeten buitengaan, -loopen, -vliegen,

-geworpen of -gesteld worden. Zoohaast hij inkwam, moest al het volk buiten. Dat graan moet
buiten, om te verzonnen. Het rookte zoodanig
in huis dat elk buitenmoest.
BUITENPACHT (wvl. BUTEPACIIT, zie BUITE), Of
UITPACHT, m. Een akker of weide die een landbouwer in pacht houdt van eenen anderen grond
landbouwer heeft eene hofstede-eignar.D
van tien bunder, en daarbij gebruikt hij nog
twee bunder buitenpacht.
— 't Wordt maar gezeid van gronden, en niet
van huizen of andere gebouwen.
BUITENRAMIJSTEREN (wel. BUTENRAMIISTEREN,
zie Ui en ia), renmijsterde buiten, buitengei°arnijs-

teed, b. w. Met ranzijstering uit het huis drijven.
De herbergier ramijsterde hem buiten. Met een
handvol rij shout ramij sterde zij de katten buiten.
--- Zie RAMIJSTEREN.
BUITENREEP (wvl. I3UTEREEP, zie BUITE), ni.
Bij mulders. Eerie koorde die vast is aan de leie
buiten den windmolen, en dient om de graanzak
te hijschen van den grond tot aan den-kenop

zie BUITE), m. De enklauw aan den buitenkant

ingang der molen.

van den voet, fr. cheville extérieui'e du pied. —
Zie KNOEZEL.

mulders. Zie ROE.

BUITENKOTTEREN, kotterde buiten, buiten ge.

BUITENROEDE (wvl. BUTEROE, zie

BUITE),

v. Bij

BUITENROTELEN (wvl. BUTENR-), 'otelde buiten,
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buitengeroteld ; ook Buitenreutelen, en meest
Buitenruttelen, b. w. Buitenjagen met roteling
of geratel. Met eene wisse rotelt men de katten
buiten. Als hij zoo onbeschoft was, waarom rutteldet gij hem niet buiten P

BUITENRUIPELEN (wvl. BUTENRUFELEN, zie Ui),

b. w. - Met den
ruifel buitenwerpen. Ruifel die krinsen buiten
voor de hoenders.
— Fig. Iemand buiten7'uifelen, hem buiten schoppen, uit den huize zetten, buitenjagen.
- Zie RUIFELEN.
BUITENRUTTELEN, b. w. Zie BUITENROTELEN.
BUITENSCHOF (wvl. BUTESCHOF), o. zonder mv.
De tijd dat een werkman werkt buiten het gewone
dagwerk. De timmerman heeft twee dagen ge
uur buitenschof. Het buitenschof_-wrochten
moet ook betaald worden. Hoe veel buitenschof
moet ik u betalen. Alle dage een ure buitenschof
maakt een schof meer op drie dagen.
— Buiten schof werken, met de stemrust op
schof. Werken buiten den gewonen werkmanstijd.
Hij werkt dagelijks buiten schof om te beter
zijne kinderen te kunnen opvoeden.
BUITENSLAAN, sloeg en sleeg buiten, buitengeslegen-, b. w. Al slaande buitendrijven. Zij sloegen
hem buiten. Slaat die honden buiten.
ruifelde buiten, buitengeruifell,

y

BUITENSPOETEREN, spoeterde buiten, heb of beu
buitengespoelerd, o. w. Met grooten spoed buiten

buiten om te zien wat er-ijen.Elkspotrd
gaande was op straat. — Zie SPOETEREN.
BUITENSTEKEN, stak bi ten, buite'uu-gesteken, b.w.

Uit den huize jagen of zetten. Kind, als ge niet
brave en zijt, vaceer steekt u buiten. Ouders
vooren, zei de jongen, en hij stak zijnen vader
buiten.
BUITENVOLK (wvl. BUTEVOLK, zie ]SUITE), O.
Landevolk, buitenmenschen, fr. ge-ns de ltt cainpacgne. Er is vandage veel buitenvolk in stad.
BUITENWACHT (wvl. BUTEWACHT, zie BUTTE), V.
De buitenwacht icuijge -7z,, de buitenwacht hebbeuz,

moeten buiten blijven, niet mogen in huis gaan,
niet binnengelaten worden. Hij kreeg daar de
buitenwacht. De schuldeischer ging er naar toe
om betaald te worden, maar hij kreeg de buiten
Wij hadden daar de buitenwacht.
-wacht.
— De buitenwacht geven, niet binnenlaten, uit
het huis sluiten. Ik gaf hein de buitenwacht. Als
die tafelschuimer nog komt, geef hem maar de
buitenwacht.
BUITENWAARTS (wvl. BUTEWIEERD, BUTEWEERLS.
zware ee), bijw. Naar den buitenkant.

BUIT
— Afl. Buitenwaartsch. De buteweerdsche
kant van de vesting.
BUITENWEEG (wvl. BUTEWEEG, Zie BUITE), M.
Buitenmuur van leem of planken.
— Vgl. Binnenweeg.
BUITENWERKEN, wrocht of werkte builen, heb
buitengewrocht of -gewerki, o. w. Werken buiten
het huis. De landbouwer werkt buiten. Des
zomers werken de speldewerksters buiten.
— b. w. Bij lei- en pannedekkers. De pannnen
of schalien dusdanig leggen dat er het onderdeel
van blootligt op het dak. De leidekker werkt
het derde van elke schalie buiten. De pannen
buitenwerken op vier duim.
BUITENWERKSEL (wvl. BUTEW-, zie BUITE), o.
Bij lei- en pannedekkers. Het deel van eene pan
of schalie, dat blootligt op een dak, fr. pureau.
Die pannen hebben vijf duimen buitenwerksel.
De leidekkers maken het buitenwerksel van het
derde deel van eene schalie. Het buitenwerksel
vergrooten of verkleenen. Het is op het buiten
-werksl
dat de regen valt en neervloeit.
-

BUITENWILLEN, wilde buiten, buitengewild,

b. w. Willen dat iemand of iets buitenga, buiten gedreven wm ;. nlz. Ik wil dien vent buiten.
Hij wilde de tafel buiten.
— o. W. Willen buitengaan. De zieke man
LU,

wilde buiten.
BUITENZOOM (wvl. BUTEZOOM, Zie BUITE), nl. Bij

mulders. — Zie zooM.
BUITERIVIATE, BUIT DER MATE (wvl. BUTERUit der mate. — Zie BUIT.
BUITZINNIG (wvl. BUUT –), adj. U itzin n ig, krank
fr. fou. Buitzinnig worden. Die vrouw-hofdig,

MATE), bijw.

is bij poozen een weinig buitzinnig.
-- Eenigen zeggen Boetzinnig. — Zie BUIT.
— Afl. Buitzinnigheid.
BUK, m. Hetzelfde als Bok, fr. bout.

- Bij timm., zie BUKSCHAAF.
BUKHOEK (wvl. –I OUK, zie ou), m. Pruilhoek,
fr. coin o26 Von boude. In het bukhoekje staan
(d. i. pruilen, fr. bouder). Staat het dochtertje
weerom al in 't bukhoekje?
BUKKEN, bulkte, heb gebukt, o. w. Stooten, tuiken. Wordt gez. van schapen en geiten die met
den kop stooten. Het schaap bukte tegen de
deur. De geiten bukten tegen malkander, fr. se
cloguaient. — Zie BOKKEN. — Het oud fr. buquer
beteekende hem-ter, stooten, horten.
— Wordt ook gez. van eene draak of kolder,
fr. cel f volant, die, bij gebrek van zwaarte aan
den steert, in de lucht weg en weder slaat.
—

Ook

in 't marbelspel. De hand

vooruit

BUKK
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stooten als men den marbel schiet, anders gezeid
Vurken, Poetsen, Pootsteken, enz. Niet te bukken. Hij heeft gebukt.
-- Gestoord zijn en zwijgen, anders gezeid
Brotten, pruilen, fr. bouder. Het kind stond te
bukken omdat het berispt was geweest. — Het
fr. bouquer bet. etre de mauvaise humeur.
-- Op iets bukken, wordt schertsende gezeid
b. v. van iemand die, beu geëten zijnde, met spijt
een nieuw gerecht ziet opdienen waarvan hij
geern eten zou, maar niet meer kan. Zij staan
daar nu allen op dien kalkoen te bukken.
— BUKKER, m. Die bakt. Een bukker van eenen
jongen, fr. un garcon boudeur.

en o. Soort van steen dat
men in de velden vindt, bijkans zoo hard als
ijzermaalsteen, doch geen ijzererts bevattende.
Groote knorren van bukkesteen.
BUKSCHAAF, v. Bij timm. De klikke waar men
den buk of messing mede steekt, fr. Bouvet a
BUKKESTEEN, m.

languette.
BUL of BOL, o. De schacht van eenen boom,
het deel van eenen boom van aan de wortels tot
aan de kroon, 't zij de boom nog groeit, 't zij
hij geveld is, fr. tronc, tige. Een bul beschalen.
Een bul in planken zagen. Het bul van die eik
is kromgegroeid. " Die boom heeft gheen takken,
maer alle de blaeren spruyten uit het bul. " (P.
De Vynck.) " Boomen hebbende het bul soo dick
dat vijf menschen niet machtigh en waeren een
t' overvademen. " (Id.) " Daer jon ick twee bul
van ghezaagde nuetelaers, " zegt schertsende-len
Ed. De Dene, want als de boom gezaagd is, dan
is er geen bul meer. " Van belemmertheyt op
straten, het zy van bullen, blocken, oft ander sins. " (Cost. v. Belle.)
.

Een zager op %ijn bul
Heeft geern zijn glas vul.

(Spreekw.)
— Een bul van eenen vent, een

vent gelijk een

boom, groote kloeke kerel.
BULF, m. Duif, vuistslag op den rug. Eenen
bulf geven of krijgen. Door de bulven moeten
loopen (door de baffers moeten loopen, zie BAF FER) .

BULK, m. Zie BILK.
BULKEN, o. w. Hetzelfde als Pulken, pilken,
putteren. Zie PULKEN.
BULLIG, adj. Hetzelfde als Verstierd (zie aid.).

Eene bullige koe. Eene koe die bullig wordt, is
onbekwaam om nog bekalfd te worden, geeft
weinig of geene melk meer, en is daarbij wild en

BULS
gevaarlijk : ook haast men zich bullige koeien vet
te krijgen en te slachten.
— Bij uitbreiding ook gez. van andere dieren
die boosaardig en gevaarlijk zijn. Eene bullige.
hond.
— Kil. Bolle, bulle, taurus non casiratus.
BULSEN, butste, heb gebulst, o. w. Geweldig
hoesten, fr. tousser violemment.
— .Moesten en bulsen. Hij doet niets dan hoesten en bulsen. Hij heeft geheel den nacht gehoest
en gebulst. Hij hoest en bulst gedurig.
— Men zegt ook hulsemz enz bulsen, dat Kil.
vertaalt door tussire vehemenier. En in een woord

Hulsebulsen : " Hyghen, cuechen, hulsebulsen
ronder endt. " (L. Vossius.)
— Kil. Bulsen, tussire. Men zegt ook Bulsten.
BULSTEN, O. w. Zie BL'LSEN.
BULSTERACHHTIG, adj. Zie BOLSTERACHTIG.
BULSTERHOUT, o., mv. –houten. Iedere van de
dwarsribben of bodemstukken die den grond van
een bed uitmaken waar de stroozak of de bulster
op ligt, fr. foncailles.
— Bij metsers, enz. Elkeen van de dwarshouten
die de planken van eene stellagie ondersteunen,
en met de eene einden in den muur steken en niet
de andere op het strijkhout rusten; bij Kramers
Bunsem en Korteling geheeten, fr. bouwli;7.
BULT, m. De daad van eens te bulten, een stoot.
Eenen bult krijgen van een schaap. Eereen bult
geven. De mol steekt de aarde op, bult bij bult.
BULTE, fr. bosse, is v. bij ons; elders zegt men
Bult, m.
--- Een gebochelde. Zijn broeder, zijne zuster
is eene bulte. Bultje de kleermaker. Godfried de
Bulte, hertog van Lotharingen, was een kloekmoedige en verstandige vorst.
— Bij speldewerksters. Een marktkantje met
figuurtjes lijk bocheltjes. De bulte geldt vier
stuivers de elle.
BULTE, v. Meelbuidel, fr. bluteau, blutoir.
BULTEMEEL, o. Gebuideld meel, fr. fari ne
blutee.
BULTEN, bultte, gebult, b. en o. w. Stooten bez.
met den kop, fr pousser, heuríer de la fête, tosser.
De mollen bulten, als zij de aarde uit den grond
opsteken. Schapen, geiten en kalvers bulten, als
zij met den kop stooten. De geit bultte den hond.
De stieren bulten. Van eene koe zegt men niet
dat zij bult, maar wel dat zij steekt met de
horens.
— Ook van menschen, doch meest fig. Iemand
uit zijn ambt bulten. Eenen koning van den
troon bulten. " Het zal gaan lijk bij de mots in

BULT
een molhoop : zij zullen malkanderen eruit bul-

ten. " (***)
Belofte is schuld :
Die 't niet en doet, wordt in de helle gebult.
(Spreekw.)
— In 't marbelspel. Zie -DOKKEN.
— Bij bakkers. Buidelen, fr. bluter. Zie BTULTE .
Ed. De Bene, sprek. van bakkers die het tarwe meel zonder bedrog buidelen, zegt
Som bult se uprechtich.
— o. W. Uitzetten, uitwaarts buigen op wijze
van eenen bochel of gezwel, fr. faire saillie, faire
bosse, faire venire. Zie UITBULTEN.

BULTIG of BULTACHTIG, adj. Genegen om te
stooten, stoothoofdig. Een bultig schaap.
BULTEREN, "bulterde, gebultercl, b. en o. w. Bij
bakkers. Buidelen, builen, fr. bluter. Gebulterd

meel.

— Frequent. van Bulten.
BULTKAS(SE, V. Bij brouwers. Eene lange kist
in planken, waarin een trommel draait van ijzer•
draad gemaakt : in dezen trommel stort men het
mout dat van den ast komt, om het, onder het
draaien van den trommel, te zuiveren van de
kiemen en schoten die door het ijzerdraad heen vallen.
-- Zie BULTEN.
BULTMOLEN, -MEULEN, m. en V. Meelbuidel,
soort van groote lange trommel met temsgoed
overtrokken, dien men ronddraait om de meel bloem van het gruis te scheiden; ook enkelijk
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BUND
deel van 't lichaam. Zijn been ligt in eenenbundsel. De dichterBilderdijk staat verbeeldmet eenen
bundsel rond zijn hoofd.
— Een pak doeken en lappen. Zoek in dien
bundsel eens eene groote schroode lijnwaad.
— Een dik en onzindelijk gekleed mensch. Is
dat aangekocheld zijn ! ge zijt lijk een bundsel.
BUNDSELEN, bunclselde, gebuncdselcl, b. w. Zwachtelen, in doeken winden en binden. Een kind
bundselen, fr. emmailloter un enfant. Lene wonde bundselen, fr. bander one plate. Een gekwetsten voet of een lijdend hoofd bundselen. Hij
kwam met het hoofd in doeken gebundseld. " Dat
kindeken in zijn doecxkens legghen ende bund-

selen. " (C. Vranex.)
BUNST(E, V. Eene bolde hoogte, knorre, kwast.
Die akker ligt in bun sten en knorren. Die eik is
al bunsten en knorren. — Zie BUNT.
— Kleen hutteken van stroo staande langs
het water, waar de wanden in slapen en eiers
leggen; ook Kooie en Aandeslopje genaamd.
BUNT, in. Heuvel, hoogte, bobbel. Die straat,
dat land ligt in dalen en bunten. Een appel met
bunten.
— Vgl. gr. Covvo 9) fr. bonne (éminence, hoogte).
BURGEIVIEESTEREN, bur fereesterde, heb geburgeineeslerd, o. w. Burgemeester zijn. Wel of slecht

burgemeesteren. Iemand leeren burgemeesteren.
— Gedurig het woord burgemeester in zijne
rede herhalen. Als gij den burgemeester iets
wilt vragen, ge moet veel burgemeesteren, dat

Bulte genaamd, fr. blutoir, bluleau.
BUM, m., BUMME, v. Deuk, buil, in Limburg;
Dompel (Alg. Vl. Id.), fr. enfoncure. Eene bumme
slaan in eenen hoed, in eenen koperen ketel, enz.
Iemand eenen bum op zijnen hoed geven.
— Schertsende benaming van een Manshoed.
Een oude bum. Een versleten bumken. Eenen
nieuwen bum koopen. Zie DOMME.

hoort hij geern.

BUM1VIEN, bumde, gebunicl, b. w. Deuken, builen. Eenen hoed bummen (er kwade vouwen en
putten in slaan). Men had hem zijnen jas gescheurd en zijnen hoed gebumd. Een gebumd
hoedje. Een koperen ketel bummen.
-- Iemand bommen, hem zijnen hoed over de
oogen slaan. De kwade jongens bumden heb

BURLEN, burlde, heb gebuild; ook Beurlen, o. w.
Hetzelfde als Brullen, bulderen. De ossen en de
koeien burlen (loeien, fr. beugler, breuiller). De
stormwind burlt (huilt) in 't woud. De onstui.
mige zee burlt. Van iemand die hard schreeuwende zingt of roept, zegt men dat hij burlt.
Een burlend geschreeuw. " Toonende sulck een
verbolgentheyt dat by b ur eld e gelljc een stier. "
(P. De Devynck.) " Wat by badt, huylde, burrelde ofte riep, twas al te vergheefs. " (N. Despars.) " De wilde beesten sullen vlieden; met
huylen, 1z+r1cn ende gheschuyffel herwaerts derwaerts loopende. " (F. de Smidt.) " En zoo veel
Viet eiL moet l.uïïelen van den honger, lyk de

boerken.
- Zie BOMMEN.
BUNDSEL, BUNSEL, m. Luren, luiers, zwachtels,
fr. maillot. Een kind in den bunsel (in de doeken)
doen. De arme moeder vroeg eenen bundsel, fir.

une layette.

-- Doeken gewonden eis geboiidei op eeii zie:

BURL, BEURL, BURREL, BEUREL, m. Gebrul, fr.
-am ugissement. -- Zie BEUREL.

BURLAAR, BEURLARE, m. Iemand die burlt,
harde schreeuwer. Die zanger is een groote bur-

relare. " Desen blasphemigen buerlco e moght
tieren en baren, tot dat hyts moede was.

(J. David, s. j.)

BURL
koeyen van onzen gebuerman. " (C. Duvillers.)
— b. w. Een lied burlen, fr. beugler un chant.
-- Kil. Bonen, clamare, vociferare.
BURLING, BEURLINGE, v. Het burlen. De beur
donder in de verte.
-lingevad
BURLSTEM, BEURLSTEMME, v. Eene hardschreeuwende stem. Die zanger met zijne burlstem. Eene leelijke burlstemme.
BURRELEN, o. w. Zie BuRLEN.
BURSTEL (uitspr. bustel, zie Rs), m. Borstel, fr.
brosse. Zie BREUZE.
— Zooveel verwstof als men suet den borstel
nemen kan. Een burstel verve. Twee burstels
verwe.
— Stevige haarpijl van een verken, fr. sole de
cochon. De burstels uittrekken. De schoemaker
bezigt burstels om met spinaal te naaien. " Ghelijck den burstel oft naelde den draedt deur
treckt. " (J. David, s. j.) " Ghelyck een eghelken,
alst syn scherpe burstelen op— stelt, ende hem
daer mede int ronde bewapent. " (Id.)
BURSTELAAR (uitspr. bustelare, zie Rs), in.
Borstel, fr. brosse. Met eenen burstelare het huis
uitvagen.
- Zie KLEERBTJRSTELARE en SCHOEBURSTELARE.
Meest gebruikt in 't Poperinghsche.
— Dus zegt men ook Trezelaar voor Trezel,
fr. crible.
BURSTELHOUT, BORSTELHOUT, o. Stak hout
waarin het haar van eenen borstel vastzit, fr. pafte.
De steel van het burstelhout.
BURSTELING (uitspr. busteling, zie Rs), v. Het
burstelen.
— Rossing, pak slagen, fr. ruclee, brossee. -Harde berisping. Eene bursteling geven of krijgen.
BURSTELKOP (uitspr. bustel —), m. Schertsende
of scheldende gez. van een hoofd met verstreuveld en opgerezen haar; ook van iemand die zoo
een hoofd heeft.
BUKTE, v. Beurt, fr. tour.
— Eene burte dansen, eenen toer, eene ronde,
eene partij dansen, fr. danser un pas. Gaan wij
eene burte of twee dansen ? Als hij eeneburte
gedonsen had, ging hij henen. Twee, drie, vier,
vijf burten dansen.
— Eene burte dansen verschilt van eene bonte
dansen. Het eerste beteekent Eenen bepaalden
tijd dansen terwijl men een deuntje zingt of speelt;
het tweede beteekent Eenigen tijd dansen hetzij
in eenen trek, hetzij met verpoozingen. Als men
eene bonte gedanst heeft, kan men verscheidene
burten of keeren gedanst hebben.
-
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BURT
BURTEN, ni. Kloek en gezond kind. Een gildige
burten. Een gezonde burten.
— Het eng. burthen of burden beteekent Eenen
'last, en ook Een kind.
BURZE (uitspr. buzze, zie ns), v. Borze, zie
BEURZE.

— Kleen kind. Eene kleene burze van een kind.
Het is jammer van dat arm burzeken. Een knechtje en zijn zusterkan, twee kleene burzetjes, zaten
bij den kouden heerd te beven.
BURZEN (uitspr. buizen, zie Rs), bursde, heb
gebursd, O. W. Zie BEURZEN.
BURZEKENSKRUID, o. Zie BEURZEKENSKRUID.
BUSCH, m. Bosch, woud, fr. bols, forel.

-- Bos hout, mutsaard, fr. fagot. Eenen busch
hout branden. Eene houtmijt van honderd busschen.
— Busschen inmaken, buschje kappen, gaan spelen
in plaats van naar school te gaan, fr. faire l'école
buissonnière. Hij heeft gisterenbusschen gemaakt.
Eene gansche week buschje kappen. Hij heeft
deze week eenen keer buschje gekapt. — Zie
onder BOEKBINDEN.
BUSSCHEN, buschl e, heb gebuscht, o. w. In 't

schoeljespel. Eerst passen om dan de laatste van
allen op te mancelen.
BUSSCHOP, m. Zie BISSCHOP.
BUSSE, BOSSE, v., fr. bofte.
— De bosse van een wiel bij ons is de Naaf,
fr. moyeu de roue. Kramers vertaalt het door
't fr. bofte de moyeu, botte de roue, hetgeen wij in
Vlaanderen Binnenbusse noemen.

Voor de busse zijn, ongeneeslijk zijn, moeten sterven, fr. etre con, fisque. Hij is voor de
busse. — Ook gez. van eene mislukte zaak. Causa
den oorlog, is onze beraamde reis voor de busse.
(Men weet dat er in vele plaatsen eene Begravenisbusse bestaat, waarin het Gemeentebestuur,
ten gerieve van den grafmaker, de namen steekt
van de overledenen, met bepaling van den dag
dat ieder lijk moet begraven worden.)
— Bij mulders. Houten koker door 't midden
van den ligger of ondersten molensteen. Het is
in de busse dat de pere draait.
BUSSEBOOM, m. Zie BOSSEBOOM.
BUT, m. Stoot, fr. coup, zeurt. Iemand eenen
but geven met de vuist, met den elleboog, met
--

den voet.
— In 't spel. Stoot van eenen marbel of bonket
tegen eenen anderen marbel of bonket. Ik gaf
den bolleket eenen grooten but.
— Fig. Harde berisping. Iemand eenen but
geven. Eenen but krijgen. Hij verwachte zich niet

BUT
aan zoo eenen but. Die but zal hem leeren op

zijne hoede zijn.
-- Zie BUTTEN. Het fr. botte beteekent onder
andere Een stoot met den schermdegen.
BUT, m., vklw. butje. Bij visschers, enz. Soort
van zeevisch, in de Woordenb. Bot, V. geheeten,
doch bij ons vooral die soort van Bot die in fr.
/1eí, piccaucd heet, 1. platessa flessus. (Van Beneden, Ann. Parl. 1865 - 66, docum. bl. 602.) De
but is geene plaat.
BUTOOR, BOETOOR, BETOOR, m . Bij peerdesmids.
Steekmes om de hoef te zuiveren eer men er het
hoefijzer op nagelt, fr. boutoir, butoir.
— Butoor is ook de naam van een moerasvogel, bij ons Moerstier en in de boeken ook Roerdomp genaamd, fr. butor. Hij schreeuwt gelijk
een butoor.
BUTSE, v. Hetzelfde als Blutse, kneuzing, gekneusdheid, fr. meurtrissure. Een appel die valt,
krijgt eene butse.
— Bobbel of gezwel ten gevolge van Benen
val of slag.
-- Fig. Kleene jongen. Eene (kleene) butse
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BUTS
van eenen jongen. Zoo zegt men ook Eene puiste,
een bubbel van eenen jongen. " De jonghe budsen tschole hebbende stacie. " (Ed. Dedene.) —
Vgl. Burze.
BUTSEN, butste, heb of ben gebutst o. w. Botsen,
fr. heurter, chequer. De twee schuiten butsten
,

tegen elkaar.

— Kinderspel. Twee knapen geven elk een
gelijk getal knikkers of marbels die te zamen
neêrgestooten worden in een putje, en volgens
dat er paar of onpaar in het putje blijven of uitspringen, wint de een en verliest de ander. Dit
spel wordt ook Schokken genaamd.
BUTTEN, butte, heb gebot, o. w. Botsen, tegen
iets aanstooten, fr. heurter, choquer, eng. to butt.
Met het hoofd tegen den muur buiten.
— Kinderspel. Twee marbels op malkaar laten
ne^êrvallen dat ze van een spatten, en dan met
den eenen stekken of schieten naar den anderen;
anders ook Druppen gezeid. — Zie BOTTEN.
BUZERON, m. Hetzelfde als Boezeron. " Een
man met een buzero-n aen. " (H...)

ViALMUS^ m . Kalmoes. Kil. iR Append. calamnucs
arormaticus. Zie KALMOES.
CAPUCIJN (wvl . CAPUCIIN, zie ij), m. Soort van
huisduif, die in 't fr. pigeon nonnain heet.
— Naam in eenige streken gegeven aan de
Roode beet, fr. betterave. Capucijnen die jeugdig
groeien.
— Naam van eene hofbloem, lropceolum L.,

fr. capucine.
-- Het vklw. capucijntje of paterskapje is ook
de benaming van een nieuwwetsch handlamptje
met een domperken dat, als een kapuitsken,

nevens de brandende wiek hangt om er over omgekeerd te worden als men het licht dooven wilt.
Met een capucijntje naar bedde gaan.
CAPUCIJNEKNIE, in . Eene kwaal aan den knie
die dik opzwelt, gemeenlijk van te lang te knielen op eenen kouden vloer, fr. genou de cap2-ucin.
Eenen capucijneknie krijgen, hebben.
CAPUCIJNEWORTEL, of enkelijk CAPUCIJN, m.
Naam dien men in sommige streken geeft aan
de Roode beete, of Beetwortel, fr. betterave. Capucijnen zaaien. Capucijnen lezen of looveren (er
de buitenblaren van afplukken tot voedsel van
't vee).

• CARDOEN, o

.

Zie KARDOEN.

— Liefdewerk, milde gift, aalmoes, fr. chants'.
Veel caritaten doen aan de arme menschen.
Iemand eerie caritate geven. De caritate vragen.
Cantate voor de voortplanting van 't geloof,
voor de heilige kindschheid, of voor een ander
goed werk. " Doende zo mildelick ende menichsins haerlieder offeranden ende charitaten dat er
een ontallicken schat van ghelde verghadert
wiert. " (N. Despars.) " Wiens cantate tot den

armen over al bekent zyn. " (B. Surius.) " De
deught te volghen, ende cantate te doen aen
onzen evennaesten naer ons vermogen. " (Z. v.
Male.) " De ghemeynte in een nieuwe ghebouwde
kereke tot bermhertighe caritate bewegen.

(L. Vossius.)
CARITATIEF, CHARITATIEF, adj . Liefdadig,
milddadig bez. jegens den arme, die veel aalmoe sen geeft, fr. charitable. Een caritatieve mensch.
Die caritatief is sterft eene goede dood. " 'K en
einde dat niet caritalif van het ievers te doen
spoken, met klaps of „andersins, om eenen proprietaris scha te doen. " (***)
CAROTE, v., vklw . carootje (wvl. 'cart je, zie

Eene eetbare akkerplant, anders
Wortel, Wertel, Wettel geheeten, daucus carota
L., fr. carolte. Caroten zaaien. Caroten eten.
KLANKVERKORT .).

fr. charité. " 't Welcke gheene broederlyke cha-

-- CAROTEZGROEZE, v. Het gebladerte van wortels, fr fans cle Garotte.

ritate is. " (Z. v. Male.) " Hem oeffende in wereken van charitate. " (M. Lambrecht.)

over de carotegroeze, fr. racine de Garotte.

CARITATE, CHARITATE, v. Christelijke liefde,

- CAROTEWORTEL, m. De

eetbare wortel, tegen -
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CADS
- CAROTEZAAD, O.

Wortelzaad.

CATERNE, v., fr. catharre. Zie KATERNE.
CAUSA, voorz. en voegw. Om dieswille van, aan-

gezien. Hij kan de dief niet zijn, causa hij was in
Frankrijk als die diefte hier gebeurde. Hij kon
daar niet naar toe gaan, causa zijne ziekte.
— Het woord vindt men dikwijls bij vroegere
schrijvers, en wordt nog dagelijks gebruikt bij
't volk.
CEBOL, m., klemt. op bol. Eig. fr. ciboule.
-- Verwinterde ajuin die in de lente wederom
geplant wordt. In den namiddag eenen boterham
eten met cebols.
— Kil. Cebolle, cibol, ccpa.
— Niet te verwarren met Sebol (klemt. op se).
CELIADONE, CELIADOONE, V. Eene plant die fr.

chel'idoi-ne heet, chel-idoniummz majus L. Pannekoe-.
ken bakken met celiadoone, mater en tenkte in
den temper. " Dan moet men celiadone nemen
met de wortelen en stampen. " (G. Simons.)
CENTER, m. en o. Middenpunt, fr. centre. In
't center der aarde. " Godt heeft het herte in
den center van het lichaem gestelt. " (F. Van den
Werve.)

— In of op zijnen center niet zijn, van of uit
.zijnen center zijn, onpasselijk, ziekelijk zijn. Ik
en ben van dage in mijnen center niet. — Onthutseld zijn, uit zijn lood zijn. " Is 't dat het
onveranderlyk herte van den gestaedigen Job is
uyt syn rustplaetse en eygen center vervoert
geweest door dese vreese. " (F. \Tanden Werve.)
CENTERBOOR, o. Zie APPELBOOR.
CENTS, CENS, m., mv. centzen, centen, vklw.
centske(n. Hetzelfde als Cent, een koperen muntstukje van twee centiemen. Om centzen spelen.
Eenen stuiver in cenzen wisselen. Hij ziet op
eenen cents (hij is gierig). Eenen eens in twee'n
bijten.
— Voorgegaan van een hoofdtelwoord, wordt
cents even als frank, gulden, enz. gebezigd zonder
den uitgang van 't meervoud, b. v. honderd eens.
Hij gaf mij twintig cents.
-

CES, o. Een maatregel die in 't Kerkelijk Recht

cessatio a dïvinis heet, d. i. ophouding of schoring van de goddelijke diensten en van 't gebruik
der HH. Sacramenten. Eene kerk valt in 't ces,
als zij b. v. onteerd wordt door eenen doodslag.
" Soo wie faict doet in eenighe kercken, ende uyt
dies ces of ban geleyt is. " (Cost. v. Ipre.)
k
— Ook de censuur of straf die in 't Kerkelijk
Recht inten1'ic1urn heet. Het ces leggen, fr. jeterr
l'-intermit, op eene stad, op eene landstreek. " Die
de sentencie der heyligher kercken niet en ach-

CES
ten, als den ban, tees ende dier ghelike. " (Th.
van Herentals.)
CES, o. Verkorting van fr. acces. Wordt maar
gebruikt in 't mv. cessen, vklw. ceskens, voor
Vallende ziekte, fr. acces d'épilepsie, mal caclu e.
De cessen hebben, krijgen. Onderhevig zijn aan
de ceskens. In de ceskens vallen, liggen.
— Men zegt ook de accesses, de dakcessen en
de dikcesse-n. Zie onder D.
CETER, SETER, TSETER, en ook TETER, m. Het
zelfde als eng. tetter, fr. da-rtre. Kil. Ceter, gnentagra,, lichen. Ceters lebben aan den arm, in het
aanzicht. Met ceters bedekt zijn. " De gezoute
waters en eeters met dezen Tritum gestreken
zynde, worden ook genezen. " (G. Simons.) Die
koe zit vol veters aan de pooien. Een hond die
veters heeft aan den balg.

— Ook gez. van de schubbige ruidigheid die,
gelijk ceters, op zekere gewassen somwijlen te
zien is. Aardappels met veters bedekt. Ceters
op de schors van eene eik, enz., gelijken aan
reesems van schurfachtige wratten. De ceters
en zijn geen pokken noch wannen.
- CETERACHTIG, adj. Van den aard der ceters.
CHAMPETTER, m. Veldwachter, fr. garde-ehamnpetre. De champetter van de naburige gemeente

heeft den dief vastgegrepen.
—. Soort van kwiksteert, ook Peerdevoetje eli
Schaapherder genaamd. Het champettertje woont
in houtmijten, legt 5 a 7 eieren die wit zijn met
grauwe stippeltjes, en aast op wormen en andere
insekten.
— Eenigen zeggen ook Schaaphetter, hetgeen
gissen laat dat chainl.)ettertje, met verschuif van
klemtoon, verbasterd is uit schaapherdertje.
CHICOREI, CICHOREI (uitspr. sikore ie, sukere ie),
v., fr. c/deoree. — Wegens den uitgang, zie o1ider ARMEIE.
- CHICOREIAST, m. Ast of eest waar men chicoreiboonen droogt.
-- CIIICOREIBOON, V. De chicoreiwortels worden
in langwerpige stukjes gesneden om op den ast
gemakkelijk te droogen, en dan gemalen te
worden : deze stukjes heet men Boonen of Chicoreiboonen. De chicoreien worden in boonen
gesneden. De boonen op den ast brengen. De
chicoreiboonen moeten tien uren lang op den
ast droogen. Chicoreiboonen malen.
- CIIICOREILOOF, o. Bij landb. Soort valt raap -

l oef wiens bladeren aaii die van de chieorei gelijken, en wiens knolle ii peerachtig zijn.

CHOOR, m. Zie Kool:.

CHiI
CHRISTELIJK, adj. Godvreezend, deugdzaam.
Dat zijn christelijke menschen. Hij is zeer christelijk. Een jongen van christelijke ouders '(een
kind van goeden huize).
CHRISTOFFEL, KERSTOFFEL, STOFFEL, in. Ei-

gennaam, 1. Christophorus. De legende zegt dat
de H. Christoffel een man was van buitengewone
grootte, die, gewoon van de lieden door den
stroom te dragen, de gunst genoot van eens het
kindeken Jesus dezen dienst te bewijzen.
— Fig. Een dienstveerdig en vermogend man
op wiens hulp men rekenen mag. " Wat kan hy
my doen P hy en heeft noch magi noch crediet
noch vrienden noch geld, en Godt zy gelooft die
en onbreken my noch niet : ik hebben mynen
Christoffel en hy niemant; ik ben overste en hy
onderzaet, ik zal in alles gelooft worden en hy
niet. " (F. Vanden Werve.)
— Op iemand zitten of slaan lijk Stofel op zijn
verken of op zijn katte, hem onmenschelijk behandelen, geweldig slaan. " Ik heb gezeid dat Stoffel

door onze voorouders tot eenen duivelsname mis
placht te worden, gelijk Pietje, Geerken,-bruikt
Lconen, Hanske, Heintje, enz., en 't is genoeg
bekend dat men duivels, toóveraars, heksen, enz.
bij nachte op katten en verkens placht te doen
rijden : daarvan komen nu de spreuken:
lijk Stoffel op zijn katte,
lijk Stoffel op zijn verken,

die alle twee eene verzachtinge zijn van lijk den
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CHRY
antwoordden ze mij : hij houdt hein bij de bur-

stels. " (H. Godschalck in R. d. H. Iv,' bl. 288.)
--- Ook gebruikt in den zin van Lompaard,
oubelompen mensch. Wat een Stoffel is dat
Daar kwam een Stoffel van den buiten.
— Ook nog als interjectie of soort van vloek
Christoffel ! is dat een weer (als het-word,b.v
zeer slecht weder is) ! Ik ga u, Christoffel ! slaan
dat je tillebeent.
-- Op de vraag hoe oud iemand is, antwoordt
men somwijlen schertsende : Hij is wel zoo oud
als Christoffel : die was geheel van hout. (Aanspeling op S. Christoffels groote houten standbeelden
die men vroeger in verschillige kerken vond.)
CHRYSANTINE, v. Eene bloem die in de hoven
groeit, en in fr. chr ysanthèm-e heet.
CHURGIJN (wvl. SURziiN), m., fr. chir'urgien.
" Medicijns, churgijns en apothecarisen. " (C.
Vranéx.)
- Zie SURGIJN.
CIBORIE (fvl. CIBOORIE, zie o), v. (niet o.),
klemt. op bo. Hetzelfde als fr. ciboir•e, d. i. een
kelkvormig vat met een gewelfd deksel, waarin
de heilige Hostiën bewaard worden. Eene zilveren, eene gouden ciborie. Er staat een kruisken
boven op het deksel van de ciborie.
CICUTE, v. met den klemtoon op cu. Een
Woord dat de kruidzoekers gebruiken om do
dolle kervel aan te duiden, fr. ciguë, 1. cicuta, bij

Linn. conium rnaeulatum. - Zie KOKTE.

duivel op zijn katte, enz. En waarom zijn de Vla-

CIEZE, CIEZIE, v. Licht rijtuig op twee wielen,

mingen nu zoo rap ter tale om den duivel in
hunne spreuken te bezigen P 't Is omdat de
geloofszendelingen hun van over ouds geleerd
hebben dat hunne oude afgoden duivels waren,
anders zouden zij zeggen gelijk zij plachten : lijk

in de Woordenb. thees genaamd, 1. cisium, fr.
cabriolet. Eene schoone ciezie. Met de cizie naar
stad rijden. De tramen van eene cieze. Er worden
meer kruisen in ciezen vervoerd dan op kordwagens (d. i. er is meer hertkwellagie bij de
rijken dan bij de werklieden).
-- Vele vrouwelijke naamwoorden hebben
tevens den uitgang e en ië:
— aketissië.
Aketisse
— bezië, fr. bale.
Beze
— blarië.
Blare
— ciezië.
Cieze
— delië, noossch hout.
Dele
— euzië.
Euze
-- fobië.
Fobe
Kalandize — kalandizië.
— kavië.
Kave
— keulië.
Keule
— kevië, kooi.
Keve
Krokodile — krokodilië.
— merrië, fr. cauchemar.
Mare
-- meuzië, ,í)wgge.
Meuze

Vrija op keur katte, lijk Woen op zijn peerd, lijk
Thor op zijnen bok, lijk Vroo op zijnen ever, enz.

— Sint Christoffel en is zeker nievers meer gekend, hoor ik, als te Moorseele. Groote en kleerre
staander altijd mee in den mond, en ne kunnen
geene vergelijking maken zonder daar sente
Christo jfel in te brengen : zien zij eenen langen
vent, 't is ne sente Christo jel; heeft er een veel
macht,hij heeft er seffens zoovele als senle Christoffel;
moet men iets wegdragen of verslepen dat te
zwaar is, ge zoudt wel mogen sente Christoffel zijn.
Dat zal men nog al lichtelijk verstaan als 't geweten is dat in de kerke te Moorseele een groot
sint Christoffels beeld staat. " (R. d. H. iv, bl. 295.)
— " Ik heb nog hooren zeggen, hij zit op zijn
peerd lijk Stoffel op zijn verken ! als ik een kind
was vragende hoe Stoffel op zijn verken zat, zoo
c

CIEZ
— mierië.
Miere
Ruize, ruze -- ruzie.
— sponsië.
Sponse
— vlerië, vleugel.
Vlere
— Vgl. ook de werkw.
Akkewèren -- akkewèriën.
— blariën.
Blaren
— glariën.
Glaren
— keriën. (Kil.)
Keren
— neuriën.
Neuren
Verdaren -- verdariën.
Verkeeren — verkerriën.
Verwerren — verwerriën.
CIEZEPEERD, CIEZIEPEERD, o. Een peerd dat
gemeenlijk aan eene cieze gespannen wordt.
CIJFEREN (wvl. CIFEREN), b. w., fr. c/o ffi er.

-- Iemand ergens in of -tuit cijferen, zoo listige
middels beramen en maatregels nemen dat
iemand ergens in meegerekend of eruit gesloten
wordt. Men heeft hem uit die vergadering, uit
dat genootschap gecijferd. Iemand uit een erfdeel
cijferen. Gij hebt eerie reden om van den soldatendienst vrij te zijn, maar ik vrees dat men er
u algelijk zal trachten in te cijferen. Is er ievers
een lastig werk te verrichten, hij weet er zich
altijd uit te cijferen.
CIJFERPEN (wvl. CIFERPENNE), V., CIJFEREINDETJE (wvl. CIFERENDEKE), O. Griffel om op eene

schalie of lei te schrijven, fr. touche.
CIJPEREN (wvl. CIPEREN), c'ijperde, gecijpercl,
b. w. Zie SIJPEREN.
CIRCA, voorz. Omtrent, rond, fr. environ. Hij is

circa de veertig. " Circa dry millioenen ryk. "
(Vaelande.)
Ik heb in zeker boek gelezen
Dat circa honderd jaer voor dezen
`(J. B. Decorte.)
Een katte was....
CIRKELING, V. Bij metsers. Welving, boogronding, fr. douelle. De cirkeling van eene vaute.
CITROENEN, citroende (wvl. ook citroendege, zie
IMPERFECT), gecitroend (fvl. ècitroend, zie GE), b. w.

Met citroensap bereiden, fr. citronner. Eene saus
citroenen.
-- De werkwoorden, van een naamwoord gevormd, beteekenen dikwijls dat men aan iets
voegt 't geen door dat naamwoord aangeduid is,
b. v. iemand ketenen en koorden (hem ketens en
koorden aandoen), eenen muur verwen, kalken,
witten, zwarten (er eene verve, kalk, witsel, zwart
aan strijken), eene spijs citroenen, peperen, sui--sel
keren, zouten, enz.
Somwijlen nogtan beteekenen zij 't opposiet,
namelijk dat men ergens van afneemt 't geen
door 't naamwoord is aangeduid, b. v.
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CIZE
De tarwe kalanderen, er de kalanders van uit
-doen,
fr. oter les charancons.
Aardappelen keesten, de keesten afdoen.
Een put gooien, baggeren, er het slijk uithalen.
1V'ótem slootsen, ontbolsteren.
Een zwijn kelen, de keel afsteken.
De kamer kobbeneíten, ragen.
De beeten looveren, het loof,de bladeren aftrekken.
Den tabak luizen, er de luizen of noodelooze
spruiten van uitknijpen.
Een vogel pluizen, de pluisjes afplukken.
Eenen boom schorsen, ontschorsen.
Benen akker slekken, fr. détruire les limaces.
De meubels stof-, het stof afdoen.
Eene plant toppen, haren top uitknijpen.
Eeozen hond vlooien, zijne vlooien vangen.
Er zijn eenige werkwoorden van dit slag die
volgens de omstandigheid nu het een, dan het
ander beteekenen. Eene haalde draden, er eenen
draad in steken; boomen draden, er de draden of
vezels van aftrekken.
CIZE, CIZIE, v. Zie CIEZE.
CIZEEL, o., scherpl. ee. Bij steenhouwers. Soort
van ijzeren beitel om, onder den slag van een
houten hamer, arduin, marbel, enz. te houwen
en eene gedaante te geven, -fr. c-iseau.
CLAUS (wvl. KLOWS, zie AU), m. Zie KLAUS.
CLEMENTINE, v. Eene rankende plant die fr.
clémnatite heet. Priëeltjes van clementine.
COLLATIE, COLLACIE, o. Kleene drooge maaltijd,
zoo als boterhammen met gebraden aardappels,
kaas of vijgen, die men neemt 's avonds in den
vasten, fr. collation. Eene kleene collatie nemen.
COMMEER, COMMÉRE, v., klemt. op meer. Naam
dien men in eenige plaatsen geeft aan eene hofbloem, anders Diamantbloem geheeten, fr. fleur

cde la veuve, scabiosa atro purpurea L.
COMMUNIEDWALE, U. Lijnwaden doek die op
den communiebank ligt, en dien de geloovigen
over hunne handen houden als zij 't H. Sacrament ontvangen, fr. napppe de communion.
COMMUNIEKLEED, o. Breede schroode van
zijde of van andere stoffe, waarover de communiedwale gespreid ligt op den communiebank.
Een rood of blauw communiekleed afgezet met
franiën. " Over stoffen en zilvere kanten tot
maken van een kommunykleed, lynwaed voor
eene kommunydwale, gebloemde stoffe tot maken
van eenige vaentjens, enz. " (Kerkrekening 1669.)
-- Eenigen verstaan door communiekleed ook
de communiedwale.
COMPAKS, adj., klemtoon op paks. Eenstemmig,
verstandhouding hebbende met, fr. qui est d'in-

COMP
telligence avec. Zij zijn compaks om mij te bedriegen. Hij. is compaks met mijnen broeder, ik
betrouw hem niet. Al die mannen zijn compaks
met malkander.
COMPAREAT, m. Dagvaarding. Eenen compareat hebben (moeten verschijnen vóór eene bevoegde overheid om zijn gedrag te verantwoorden).
COMPASSIEUS, adj. Medelijdend van aard, fr.
conipatissant. Een compassieus mensch. Compassieus zijn. Compassieuze herten. " Een landtsman compassieus wesende. " (Ed. De Dene.)
" Ghelijck sy zeer goedertieren, compassieus
ende bermhertich is. " (C. Vrancx.)
— Het woord is veel gebruikt.
CONDUIT (wvl. coNDUUT), o., klemt. op duit. Buis
of goot langs waar een vocht vloeit, fr. conduit.
Een onderaardsch conduit. Een conduit maken.
" Om al doer up te delvene tconduut van den
watre dat loopt tooter stede van den Damme....
ende flood van den conduute was te Brugghe
inghebrocht tsnavens ten 5 hueren. " (Kr. v. Br.)
" Hy ordonneert rontomme (die fonteyne) die
conduyten daer by wilt dat die wateren zullen
wtvloeyentot een yeghelicx gherief. " (C. Vrancx.)
— Gang, sluipweg, fr. conduit, allee. De dief,
-die in dat huis gedrongen heeft, moest er wel
de conduiten van kennen. Hij weet al de conduiten van 't paleis, van den doolhof, enz. Hij kent
de conduiten om tot , bij den koning te geraken.
Ik zul u de conduiten leeren (zie LAAT). Hij zou
geern de conduiten van die zaak kennen.
— Alle conduiten ontsluiten met meie, zegt men

sprekende bezonderlijk van de plant- en boomgewassen die met deze lentemaand beginnen te
groeien en uit te botten; dan ook fig. van het
verhuizen van dienstboden en huisgezinnen, enz.
hetgeen meest in dezen tijd gebeurt.
Daer elck blomkin lacht
In zijn groevende crasht,
En der liefden conduten
Ontsluten, ontsprijnghen.
(Ed. De Dene.)

— Men zegt ook Coduut, Caduut.
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CONS
CONSENT, o. Toestemming, fr. consentemen t.
Consent vragen om iets te doen. Met volle consent slechte gedachten hebben. " Bidt den Heere
dat ick altijt tot zynen wille gheve mijn consent...
ende nemmermeer en gheve eenich consent tot
eenighe zonde. " (C. Vrancx). " Zonder tconsent
van de ghuene diet anneghinck. " (N. Despars.)
" Het boecxken te vertaelen ende met consent
van de Overheyt, in het licht te geven. " (F. H. I.)
CONSTANTINOPELEN, o. Eene hofbloem anders
ook Karnaatscheuten geheeten, lychnis chalcedonica L., fr. Croix de Matte.
CONVAHIEREN, convahierde, heb g econvahierd,
o. W. met den klemt. op hier. Overeenkomen,

samenstemmen, fr. s'accorder, s'entendre. Die lieden convahieren goed. Zij convahieren niet.
— Niets belet van Convajieren te schrijven.
CONVOELIE, CONVOELJE, v., klemtoon op voel.
Bijkans hetzelfde als het fr. clique, vergadering
van gemeene personen die dikwijls bijeenkomen.
Geheel de convoelje was daar. Deel maken van
eene convoelje. Hij was ook in die convoelje.
-- Het wordt altijd gebruikt in eenen zekeren
zin van verachting, b. v. sprek. van ruw vrouw
-volk,enz.
CR00IS, bij Kil. in Append. cnois, in. Zie KROOis.
CUSTODE, v. In 't alg. Vat, doos of koker waar

iets zorgvuldig bewaard wordt. " In een nieu-in
christalijne vatkin ofte custodekin. " (N. Despars.)
Een refereynken huut myn dicht custoden.

(Ed. De Dene.)

— Zilveren doos waarin het allerheiligste Sa
bewaard wordt, fr. custode, pyide.
-crament
— De custode van een heiligdomken is de
koperen doos waarin de relikwie met den zegel
van den bisschop gevat zit. Een heiligdomken
zonder custode. De relikwie uit hare custode
nemen. Eene custode met eenen ring om de relikwie ergens te hangen. Eene custode met een
handvatsel om er mede te zegenen.
-- De custode van la sainte chandelle te Atrecht
is een zilveren koker, een wonder van kunst.
-- De custode van eene tabakpijp. Zie KASTOTE.

D.

Deze zachte tandletter wordt, op haar
eigen, uitgesproken in de eene streek dé met
zachtlange e, in de andere dee met scherplange
ee. Eene dee schrijven voor eene bee.
— Bij de Vlamingen verhardt de d tot t in vele
woorden, b. v.
Blad, mv. bladen — blat, blaten, fr. fewille.
Blood
— bloot, fr. timide. Een bloote

mensch.
Dagwand — dagwante, fr. journal de, ter-ie.
Dwars
— twèers.
Dwarschen — twèerschen.
Ende
-- ent (voegw., fr. et) b. v. in
alom end om -- alomentomme.
door end door — deurenteure.
hier end daar — hierentaar,
weg end weêr -- weg ent weêr.

Flodderen
Ginder
Glad
Hagedis
Hard
Hild
Kordewagen
Kustode
Lid, leden
Looden
Lijnwaden
Pand
Plunderen
Puid

— flotteren, fr. voleter.
— ginter, fr. la -bas.
— glat. Een platte weg.
— haketisse, fr. lézard.
— hart. Een harte kop.
-- hilte, hooizolder.
— kortwagen, kruiwagen-.
— kustote.
— let, letten, fr. mnent 7 res.
— boten, fr. de plomb.
— lijnwaten, fr. de toile.
— pant, fr. _pan.
— plunteren.
— puit, fr. grenouille.

Schudden
— schutten, fr. secouer.
Sledde, slede
-- slette.
Terden (treden) — terten.
1. Vagabundus — vagebonte.
Wedden
— wetten, fr. parier.
— Gemeenlijk wordt de D niet uitgesproken
als zij de sluitletter is van 't eerste deel van
samengestelde woorden, b. V.
Baardnoot
-- baarnote.
Bandroede
— banroe.
Bloedvink
•— bloevinke.
Broodgoed
— broogoed.
Brandsneê
— bransneê.
Doodlaag
-- doolage.
Eerdnoot
-- eernote, fr. emote.
Moordpriem — moorpriem.
Noodvriend
-- noovriend.
Pandfeest
-- panfeeste.
Peerdstal
— peerstal.
Zaadkleed
— zakleed, enz.
Ja, te Kortrijk valt de D schier altijd weg op
't einde van de woorden, en men hoort daar : hi
ston ineê ziin hoe ip ziin hoof, en hiel een broo in
ziin han (hij stond niet zijn hoed op zijn hoofd,
en hield een brood in zijn hand).
DA, bijw. Wordt in eenige plaatsen gebruikt
voor Daar, fr. la. Wat was er da te zien ? Het
was da geweldig koud.
— Dus hoort men nog Wa, Ma, Kee, enz. in
plaats van Waar, Maar, Keer.
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R.

Deze consonant wordt bij de West-Vlamingen zuiver en • effen door uitgesproken,
zonder karpeltong; doch gemeenlijk smelt hij
weg voor eene s of z, en somwijlen ook voor ts,
als volgt :
I. Rs, Rz. — De letter r, staande voor een s of
7, wordt in onze uitspraak, met die s of z ver
zonder eenig speur achter te laten,-smolten,
tenzij dat de voorgaande klinker, voor fijngeoefende ooren, iets langer en trager van de tong
sliert. Dus
Baars
spreekt baas (een visch).
Borst
— bost (bust bij J. de Harcluyn).
Burze
-- buzze (beurs).
Drukperse
drukpesse.
Kerstdag — kestdag
Knorze
— knozze (knorre, knodse).
Leerze
— lèze.(laars).
Meersch
-- mèesch.
Porselein
posselein.
Schurse
— schusse (schors).
Spaarzen — spazen.
-- veust (nokbalk).
Veurst
Enz., enz.
--

--

— Uitgenomen 1° als de s het teeken is van den
genitief of van 't mv., b. v. des vaders; de molenaars;
2° als de s deel maakt van den superlatieven uitgang
st, b. v. klaarste, zuurste : (nogtans men zegt eest en
meest voor eerst en meerst); 3° als de s deel maakt
van den adjectivalen uitgang sch gevoegd bij een
gebruikelijk substantief, b. v. barbaarsch (van barbaar),
boersch (van boer), enz.; maar men spreekt schaasch
voor schaarsch, vesch voor versch, enz. omdat hier de
uitgang sch niet gevoegd is bij een gebruikelijk
naamwoord.

— Daaruit volgt 1° dat de woorden, waarin de
volksspraak eene r laat hooren gevolgd van den
klank s of z, in algemeenen regel moeten geschreven worden — ofwel a) met rds of rts, b. v. een
peerdsche jongeling, de Maartsche buien, enz. (in
de volksspraak peersche, Maarsche); trouwens
stond er geen d of t tusschen r en s, het volk zou
zeggen peesch en Maasch : dus spelle men ook,
gelijk onze vroegere schrijvers, fortse (fr. force, 1.
fortis, adj.), en pertse (fr. perche, 1. perlica), bij het
volk forse en perse uitgesproken, en geenszins
fosse noch pesse; — ofwel b) met rge of rgie, t. w.
als die woorden komen uit het fransch waar zij
eene g hebben, b. v.
Aspergie, bij 't volk asperze, fr. asperge.
barze, fr. berge (vaartuig).
—
Barge,
bogorze, fr. bigorgne.
—
Bogorge,
chirurzijn, surzijn, fr.
—
Chirurgijn,

chvr orgien.

Clergie,
bij 't volk clerzie, fr. clergé.
Sargie,
—
sarze, fr. serge.
Vergedoor,
—
verzedoor, fr. verge d'or
(bloem).
2° Dat men wel letten moet, in 't schrijven
van westvlaamsche woorden die geen r voor den
klank s of z laten hooren, of er geen r dient in
geschoven te worden; en daartoe behoort men
de afleiding of de aanverwante talen te raadplegen. Een voorbeeld. Onder de woorden, die mij
van diversche kanten toegezonden wierden, is er
een dat overal gekend is, t. w. eerselen, fr. reculer
(uitspr. èselen, met zware è); bij onachtzaamheid
op dezen regel, eenigen schreven êsselen, anderen
eiselen, anderen nog ceselen. Dit ww., even als
het naamw. ces, waarvan het gevormd is, moet
met eene r gespeld worden : eerselen, eers; als
zijnde hetzelfde als 't holl. aarzelen, aars. Zie
ook verders WERSE en VEURST.
II. nis. — Deze drie letters worden nooit te
zamen in de uitspraak gehoord. Wij laten ofwel
10 de r weg, b. v.
Huts
voor hurts, egel, fr. hérisson.
Schetsen — schertsen, fr. plaisanter.
ofwel 2° wij laten de t weg, b. v.
voor fortse, foortse, fr. force.
Forse
Voors
— voorts, fr. eresuite.
Torse
— tortse, toorts, fr. torche.
— Het zijn zelfs woorden die in 't een gewest
de r, en in 't ander de t verliezen. Dus kurty,
korts (koorts, fr. faevre) klinkt hors, kers noord
huts zuidwaarts; pertse (fr. perche)-warts,en
klinkt perse bij de West-Vlamingen, en petse in
't Land van Aalst; en murtselen (in de woordenb.
morzelen) klinkt in 't een gewest morzelen, en in
't ander mutsel,en.
Wegens den merkweerdigen invloed van de
letter r, bij de West-Vlamingen, op eenige klinkers die voorgaan, zie E, o en U.
RA-, RE-, RI-, RO-, RU-. Deze en nog andere
sylben zonder klemtoon aan 't begin van echt
v] aamsche woorden (niet van woorden van vreemden oorsprong, als radijs, robijn, rumoer, enz.)
zijn ofwel versterkende voorvoegsels die een
bij 't woord geschoven zijn, b. v. radok--voudig
keren (ra-dokkeren), enz., ofwel bestanddeelen
van het woord waaraan zij, door eenera lasch in
den grondvorm, eenigszins loshangen, b. v. ramantsel (r-am-antsel, d. i. rantsel), enz.; zie dit
alles breedvoerig uiteen gedaan bij 't woord
FLADAKKEN.

RA, 'zie onder TRA.

-

RAADSLAG (vi. RAEDSLAG, zie AE), m. Gis,
gissing, fr. conjecture. Ik weet 't niet zeker, het
is maar een raadslag. Het zijn al raadslagen.
— Kil. Raed-slaen, ghe-raden, conjectare.
RAADZAMIG (vl. RAEDZ -, zie AE), adj. Hetzelfde
als Raadzaam, heilzaam, nuttig, geraden.
— Kil. Raed-saem, raed-samigh.
— Zie —ZAMIG.
KAAIDE (vl. RAEIDE, zie AE), adj. Hetzelfde
als Keilde, rank, slank, fr. gréle, fluet. Een raaide
jongeling. Een raaide Engelschman. Een raaide
peerd. Raaide opgroeien. Hij is lang, maar wat
raaide.
— Doch westwaarts bet. het Raal, flink en jeudig, fr. svelte, alerte. Hij is nog raaide voor zijn
jaren.
— Dit woord bestaat uit den uitgang cle (zie
–DE), en het substantief raai, ra, dat bij de
schrijnwerkers en metsers in Braband (Alg. Vi.
Idiot.) hetzelfde is als regel bij de onze. Zie RE1LDE
en REIE, en vgl. pel = _peil =pegel.
RAAK, RAKE, V. (niet m.) . Hark; zie RAKEL.
" Het lag daar eene rake met de tanden omhooge... hij terdt op de raaktanden,en de rakesteert springt op en slaat hem in zijn aanzichte. "
(R. d. H.)
— Fig. Iemand die neerstig en spaarzaam is om
door de wereld te geraken. Het is een nietweerd
van een vent, maar een rake van een wijveken.
RAAKLING, RAKELING, m. en o., vklw. aak-

1 ingske (n. Een hoopje samengerakelde of samengeharkte dingen, b. v. afgemaaid gras, of afgepikt
koorn, of dorre bladeren, enz. Vergader al die
raaklingen in eenen hoop. Dit rakeling is veel
minder dan die andere.
— Dit w., gevormd van 't ww. raken met den
uitgang ling (zie —LING), is niet te verwarren
met Rakeling, v., gevormd van rakelen niet den
uitgang ing (zie—ING).
RAAKROOIEN, raakrooide, heb geraakrooid, o. w.

Ritsepeeuwen, krakeelen, kijven en vechten,
fr. se chamailler, bij Kil. Raeck-roeyen, altercari,
rixcr . Zij zijn weerom al aan 't raakrooien. Als
man en wijf raakrooien. Die jongens zijn nooit
te gaar of zij raakrooien. Dat wijf raakrooit
(pruttelt en kijft) geheele dagen.
In dezen zin is het woord van dagelij ks ch gebruik
in 't Brugsche Vrije; doch meer west- en zuidwaart
(Thielt, Fr.-Vlaand.), heeft het den zin van:
— Sukkelen, krasselen, eene kranke gezondheid
hebben; — ook Armoedig le-ten, even den kost
hebben, veel gebrek lijden. Dat vrouwken raakrooit. Hij heeft geheel zijn leven geraakrooid. Hij
.
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heeft nog liever te raakrooien dan dood te gaan.
— Men zegt ook Rakerooien, rakeroeien, met
den klemtoon op ra. Eenigen stellen hem op rooi,
en spreken ra -krooien, of zelfs krakrooien. — Die
gissen dat de slag van Rocroi, door den prins
van Conde op de Spanjaarden gewonnen in Mei
1643, dit woord helpen maken heeft, vergeten
dat Kil. het kende en verklaarde een halve eeuw
te voren. Zie onder FLIKFLOOIEN.
RAAKROOIER, RAKEROOIER, m. Iemand die
raakrooit. Dat zijn twee rakerooiers, zij komen
nooit overeen.
RAAKROOIERIJ, RAKEROOIERIE, v. Het gedurig rakerooien. Scheidt er van uit, van al die
rakerooierij.
RAAL (vl. RAEL, zie AE), adj. Eig. hetzelfde
woord als fr. gréle, 1. gracilis, d. i. schraal, dun en
lang, of, zoo wij nu zeggen, reil"de, raaide, spilcte.
En zoo verstond het Kil. die rael, reel verklaart
door 1. tenuis. exilis, gra-cilis, gal. grele, graile; en
zoo verstaat men het nog in 't L. van Aalst waar
men reel uitspreekt.
— Thans gebruikt bij ons in den zin van Slank,
vlug en zwierig, levendig frisch, flink en jeugdig,
fr. svelte, alerte, frais. Een rale kerel. Een rale
jongeling. Gezond en raal zijn. Gij ziet er raal uit.
— In 't L. van Aalst raal bet. raar, zeldzaam.
Zoo iets gebeurt maar raal. Dat is geheel real. —
In Meetjesland raal bet. raar, vies, vreemd.
fr. drole. Een rale kerel.
RAAM (vi. RAEM, zie AE), m. Raming, fr. v isée ;
doch bez. Aangelegde zwier van den arm om
met geweld op iets te slaan. Zijnen raam halen
(den arm opheffen, of ook eene happe of eels
hamer, om met zwier en geweld te slaan) . Men
haalt zijnen loop om te springen, en zijnen raam
om te slaan. Hij haalde reeds zijnen raam om te
slaan. Haal een keer uwen raam als gij durft
(d. i. hef eens uwen arm op om mij te slaan, tergende gezeid voor Wacht u wel van mij te
slaan). De houtsplijters, de boomvelders, de
ijzersmeden halen hunnen raam, als zij met de
happe of met den moker werken.
— Bij bolders. Berekende kromme richting die
men aan de bol geeft om de hinderpalen te ver
baan liggen. Met eenen raam-mijden
bollen. Gij kunt tot de stake niet, tenzij met een
raamken.
— Zie RAMEN.
RAAM, RAME, v. zonder mv. Sprouw, witachtige porren of puistjes op de lippen en de tong,
fr. aphthes. De stervende menschen hebben ge-

3 --meerslijk de rame. Dat kindje heeft de rame; het
kan zuigen noch eten van de rame.

RAAPLING, RAPELING, m. en o., vklw. raap lingske (n. Een appel, peer of ander fruit, dat, van

RAAP, RAPE, v., vklw. raapje (wvl. ràpke, rapje,
zie KLANKVERKORT.). Be eetbare knol van eene
akkerplant bij ons Loof genaamd, bij Linn.
brassica napus (esculenta), fr. navet. Dunne, lange,
dikke rapen. Rapen stoven en eten. Rapen in een
put begraven om ze tegen den wintervorst te
bewaren. " Seker huys-man siende dat Carolus
seer goede smaeck hadde in de raepen die aldaer
groeyden. " (I. De Grieck.)
— Ook de plant zelve, de knol met de groeze
er aan. Die regen zal de rapen wel doen groeien.
Een stuk land met rapen bestaan. — Nogtans in
dezen zin zegt men gemeenlijk Loof, b. v. De
jager liep door 't loof. Het loof bloeit. Jeugdig loof.
Loof trekken (de knollen uit het land rukken).
Loof zaaien, enz.; zie LOOF.
— In Holland gebruikt men Raap ook voor
Koolzaad, 1. brass ca oleifera, fr. navette, volza. Wij
gebruiken het woord nooit in dezen zin: nogtans
Raapkoek, fr. tourteau, en Raapolie, fr. huile de
coiza, bestaan in bijkans geheel Belgsch-\T1.,
nevens Koolzaadkoek en Koolzaadolie die algemeen in Fr.-Vl. gehoord worden.
— In iemands rapen zitten, eig. Bezig zijn met
ze te stelen, met er een deel van weg te rooven.
Fig. Iemand onderkruipen, hem van eene winst
of voordeel berooven om er zelve 't genot van te
hebben, op eene onrechtveerdige of ten minste
trouwlooze manier concurrentie doen. Die jonge
geneesheer zit leelijk in de rapen van den ouden.
" Dien man heeft u lustig in u raepen geseten. "
(F. Vanden Werve.) " Gy hebt van daeg een officie, morgen zyde het quyt; van daeg in eere,
morgen in schande; heden veel vrienden die u
komen den proficiat geven, en morgen soo veel
vyanden die in uw rapen sitten. " ( Id.)
— In dergelijken zin zegt men ook .Kapen
stelen, van iemand die vóór zijne beurt in den
biechtstoel sluipt, ten nadeele van de anderen
die reek houden. Hij had nog wel twee uren
moeten wachten van biechten, hadde hij geen
rapen gestolen.

den boom afgevallen, opgeraapt wordt; anders
Valling genaamd. Eene taart bakken van raaplingen. Een paander vol rapelingen. De worm zit in.
dien raapling. Dat rapeling is maar eene note groot.
— Zie —LING, en vgl. Raakling.
RAAPSCHARTE, v. Raap-bij, schraper; zie R APE-

- RAAP-BIJ (wvl. RAEP-BI, zie AE en is), m. met den
klemtoon op bij. Schraper, gierigaard, schrokker,
inhalig mensch. Hij is zoo een raap-bij.
— Zie veel ander woorden op dezelfde wijs
gevormd, bij DURF-AL.
RAAPGROEZE, v. De groeze of 't gebladerte van
rapen, raapgroen. Een bondel raapgroeze of
raapgroezen. RRaapgroeze geven aan 't vee op stal.
— Zie GROEZE.

SCHARTE.
RAAPSELDERIJ (Vl. RAEPSELDERIE, - SILDERIE,

zie AE en is), v. Soort van selderij, ook Knolselderij geheeten, fr. celeri CG grosse ravine, celei i - i° :we.

1. apiu7n ra_paceurn, Mill.
RAAPSTAAL (vi. RAEPSTAEL,

zie AE), m. Zie

LOOFSTAAL.
RAAPSTUK (wvl. RAPESTIK), o. Een stuk land niet
rapen bestaan, anders ook Rapier (Kil. 1aepieî)
geheeten, fr. un champ de navels. De jager schoot
eenen haze in gindsche rapestuk.
RAAPZAAD (Vl. RAEPZAED, zie AE), o. Loofzaad.
fr. graine de navet.
— In Holland bet. dit woord in fr. Biai ne cie
navette, de volza; dat is bij ons Koolzaad, of ook
enkelijk Zaad.
RAASPOT (vi. RAES -, zie AE), m. Raasbol, fr.

braillard, criailleur.
Swyght, raespot, om u klaps ie niet -met-al en geve.

(P. Devynck.)
(wvl. RAESPUUT, zie AE en Til), ni .
Naam van den groenen puit, anders ook Hekpuit,
Wakpuit en Waterpuit genaamd, fr. gi enouillc
RAASPUIT

verte, 1. Tana esculenta.
— Fig. Raasbol.
RABANK, m. Zie REBBANK.
RABAT, O. met den klemtoon

op bat. Een(
schroode katoen of andere stof die als sieraad
hangt om den hemel of onder aan de voorsponde
van een bed; of ook over het mantelhout van
eene schouw, in welk laatst geval het ook traaf
kleed, frieze en omloop heet. " Het rabat van den
kavebank was af. " (K. Callebert.)
— Een kleene borstlap in twee deelen gesplitst;
deel makende van de kleedij der geestelijken in
Vlaanderen en elders, en van het ambtsgewaad
der rechters en ander getabberde heeren, fr. rabat.
RABAUW (wvl. RABOW, zie Au), m. Hetzelfde als
Rabauwt in de woordenb., d. i. schelm, deugniet,
fr. ribaud, vaurien. Hij heeft altijd een rabauw
geweest. " Antechristen, hanghdieven, schudden,
rabauwen, bouven. " ( Jr. Vandevelde.)
Van die bende van rabauwen
'K sal den Rechter gaen waerschauwen.
. (Vaelande.
-
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RABAUW (wvl. RABOW, zie Au), o. met den klem toon op de tweede greep, even als in 't voorgaande
woord. Eene geute lood die in de rabauwmolen
geplet enverlengd is geweest; anders ookRabauwlood geheeten.
RABAUWLOOD, o. Zie RABAUW, o. Geschilderde
ruiten van eene kerkvenster in rabauwlood zetten.
RABAUWMOLEN (wvl . RABOWMEULEN) , m. en v.
Pletmolen waar eene geute lood door gehaald
wordt, om van daar in de Breedmolen nog meer
geplet en verlengd te worden.
RABAUWTING (wvl . RABOWTING, zie AU), m . Een
zonlerappel, die in Braband Raboeling heet, blozende rood, platgedrukt op de neuze, rijnsch van
smake. De rabauwting is geen renetting noch
kortpendu.
RABBELEN, rabbelde, heb gerabbeld, o. w. Zich
reppen, haastig iets verrichten, pogend werken
met handen of voeten. Met al dat rabbelen, ver
werk. Het gevallen peerd rab--brodeltmnh
belde om op te staan. Elk rabbelde uit zijn bed,
als 't huis begon te branden. Hij lag in den gracht
te rabbelen, en kon er niet uit. Zie Afrabbelen,
Oprabbelen en Wegrabbelen.
— b. w. De tong reppen, al te ras en bij
gevolg onverstaanbaar spreken, brabbelen, fr.
b ed ouill er. Wat rabbelt hij daar ? Ik verstond
niets van al wat hij daar rabbelde. Hij rabbelt
liet al dooreen.
Die bidt, niet soo 't behoort,
Maar rabbelt slechts de woorden;
Die evert alsoo verhoort,
Al oft Godt niet en hoorden.
(B. Van Haeften.)
— Afl. Rabbelaar, Kabbeling, Gerabbel.
— Men zegt ook Rebbelen, en Robbelen.
RABBERDOUW (wvl . RABBERDOw, zie AU), m.

Naanldien de vinkeniers geven aan eene Bogaardvink die zingt : rabber-rabberdow-towtje-swie. De
rabberdouws zijn kostbare vinken ' om hunnen
schoonen zang.
RABOT, o. met de stemrust op bot. Eene keer -.
sluis in eene beek, zwin of waterloop, fr. portereau. Een rabot bestaat uit horizontale balken
die de eene op de andere gesloten liggen, met
de uiteinden in de groeven van de twee zijmuren.
Het rabot houdt den stroom tegen, tot dat hij,
zoo hoog geklommen als het rabot zelf, er over
spoelt en een waterval vormt. Als men den
waterstand in eene beek of in een zwin verhoogen
of verleegen wil, men schuift nog balken op het
rabot, of men licht er van af. De rabotten zijn
nog al gemeen in Noord-Vlaanderen.

-- Kil. heeft dit w. dat hij verklaart door
" sluyse, cataracta "; maar hij voegt er ook de
beteekenissen bij van " ober, obstaculur, " en van
" teghenheyd, adversitas ", in welke beteekenissen
ik het woord nog niet gehoord heb.
RABOTSELEN, RABOTSEN, o. w. Hetzelfde als
Ravotselen, ravotsen : zie aid.
RABOTTE, v., fr. ribote. Op rabotte gaan (naar de
kroegen gaan drinken en zuipen). Hij is geheel
den dag, geheel de week op rabotte. Eene rabotte
slaan. " G'en peist toch niet dat ik eerie rabotte
geslegen heb. " (***)
RABUISCHEN (wvl . RABUSCHEN , zie ui), rabuisch-t:^
(wvl. ook rabuuschtege, zie IMPERFECT), heb gera buischt (fvl. èrabuuscht, zie GE), o. w. met de
stemrust op bui. Veel gedruisch maken, slaan
en buischen. Wat heeft men dezen nacht gerabuischt in die herberg ! Woelige kinderen die
loopen en rabuischen.
-- Dit w. is gevormd ofwel 1°, en dit schijnt
mij' verkiesli'kst,
van buischern met het versterJ
kende voorvoegsel ra -; ofwel 2° van ruischen met
eenen lasch in den grondvorm (r- ab -uisclzen); zie
onder FLADAKKEN.
RADEL . Het Alg. Vi. Idiot. zegt dat dit w.
te Brugge gebruikt wordt in den zin van Rijf,
fr. rccteau. — Ik heb het te Brugge noch elders
nooit gehoord; overal zegt men Rake of Rakel.
RADEN of BAAN, raadde en ried, geraden of geraan en geraad, (wvl. ràdcle en raddege, gerad, zie
l

KLANKVERKORT. en IMPERFECT), b. w.,

fr. deviner;

conseiller.
— Achter iets raden, naar iets raden. Raad er
achter wie dat gestolen heeft. Waar zou die jongeling nu geblonden zijn P Ja, raad daar achter
(d. i. 't is moeielijk om weten, niemand zal het
achterhalen).
RADOKKEREN, r adokkerde, heb of ben geradokkerd, o. w. met de stemrust op dok. Met een dof en
daverend gerucht over iets voortschokken. Een
rijdende wagen radokkert over de kalsijde. Hij
radokkerde van de trappen (d. i. hij rolde er af,
al botsende van den eenen trap op den anderen;
ofwel hij kwam er haastig van afgeloopen, met
groot gerucht) ..Als de studie gedaan is, komen
de scholieren van de trappen geradokkerd.
— Ook Redokkeren en Rodokkeren.
— Van dokkeren met het versterkende voor
ra; zie nA en DOKKEREN.
-voegsl
RAFELEN, rafelde, gerafeld, b. w. zie KAVELEN.
— In den zin van Uitvezelen, fr. s'effiler,
ler, dien
de woordenb. aan rafelen geven, is dit woord bij
ons, meen ik, niet gekend.

209DAAS

DAAM
DAAMBERD, o. Damberd, fr. damier. Op het
daamberd spelen,
DAAR (vi. DAER, zie AE), bijes. Wordt dikwijls
gebruikt voor ziedaar, fr. voild, tenez, bezonderlijk als men spreekt met eenig ongeduld, spijt,
moedeloosheid, enz. Ge valt me lastig om het
weinig geld te hebben dat ik bezit : daar ! en
vertrek nu henen. Als hij hoorde dat de bank
gesprongen was, daar ! riep hij, nu ben ik arm.
Het stormde en het huilde, de hemel ging open
en toe van den weerlicht, de donders raasden,
en daar ! het huis schoot in brande : de bliksem
was er in geslegert
--- Daar zie, of korter weg daar ze, met den
klemtoon op daar. Hetzelfde als ziedaar. Daar
zie, kind, gij hebt nu alles wat gij wenschen
kunt. Waar ligt die boek P daar zie.
-

— Daar of daar, daar omtrent, fr. a peu près.

Het is daar of daar hetzelfde, fr. c'est d peu près
la meme chose. Het is daar of daar zes maanden
geleden, fr. it y a environ six mods. Ik weet het
nog daar of daar van buiten, fr. je le sais encore
par coeur plus ou moms. Ik heb dien boek daar

of daar geheel gelezen. Zoudt gij mij daar of daar
niet kunnen de zaak uiteendoen P — Ook gebruikt
in den zin van Redelijk, gemeen, niet bezonders.
Hoe is het met den zieke ? Heb is maar daar of
daar. Wat dunkt u van die schilderij P 't En is
maar daar of daar.
-- Daar rechts (wvl. uitspr. daarrechs), bijw.,
stemrust op rechts. Daar juist. Hij is daar rechts
aangekomen, fr. it viení tome juste d'arriver. Hij

is daar rechts vertrokken. Zie
--- Zie DAARTEN en DARENT.

RECHTS.

DAARTEN (vi. DAERTEN, zie AE), bijw. Hetzelfde
als fr. la -bas. Wordt maar gebruikt achter een
voorzetsel. Van hierten tot daarten (van hier tot
daar). Van daarten naar hierten. Hij kan tot
daarten niet springen.
— Ook Darent.
DAARTOE, bijw. met den klemtoon op toe. Hetzelfde als Daarbij, daarenboven, fr. outre cela,
en outre, de plus. Hij gaf mij nieuwe kleederen,
en daartoe geld in 't zak. De veroordeelden tot
den dwangarbeid moeten veel werken, en daartoe
nog zware ballen slepen aan de beenen. Een
ijzeren pantser om het lijf, en een zware helm
op het hoofd nog daartoe. - . Zie TSE.
DAARVOOREN, bijw. Hetzelfde als Daarvoor,
fr. pour cela. Wat hebt gij daarvooren gedaan?
---- Zie VOOREN.
DAAS, m., doch meest DAZE, v. Tweevleugelde
insekt, geheel aschgrauw, omtrent 15 millimeters

lang; ook Baal, Bale geheeten. De dazen verschijnen in menigte in de warme zomerdagen, vooral
in Oegst; zij beminnen de sparrebosschen en
elzenhagen, waaruit zij neervallen op peerden,
koeien en menschen om bloed te zuigen. Van
eerie daze gebeten zijn. De dazen ronken niet in
't vliegen. Volgens de verklaring die Alg. Vl.
Idiot. van daas geeft, is dit woord in Brab. de
benaming van een ander insekt dan bij ons. De
dazen verschillen gansch en geheel van de pauwen
(zie PAuw).

— Kil. Daese, daesele, daesene, asilus, tabanus.
De eerste vorm van dit w. moet asel (1. asilus)
geweest hebben; wegens de voorgevoegde d, zie
onder DE lides.
DAAS, adj. Dwaas, dom. Daas zijn. Daas te
werke gaan. Daas zien. Daas spreken. Dazer
mensch is er _niet te vinden. Hij is de daasste
vent van de wereld.
— Afl. Daasheid of Dazigheid.
— Kil. zeide daas verouderd; bij ons is het w.
nog in volle wezen.
DABBEN, DABBELEN, b. en o. w. Zie DEBBELEV.
DAD, DADDE, voornaamw. onz., voor Dat, fr.
cela. Wat hebt gij liever didde of dadde, ceci ou
cela ? Ik heb dadde vergeten. Dadde kan niet
meer dienen.

-- Ja dadde ! wordt dikwijls gezeid 1° bij wijze
van antwoord op eene veronderstelling, in den
zin van fr. d la bonne heure, oh! alors, si cela était.
Dat je tien jaar jonger waart, ge zoudt gij die
reis wel doen; ja dadde. Hadde hij ten minste
gezwegen; ja dadde. 20 bij wijze van antwoord
op een gezegde, in den zin van fr. je ne m'y suis
pas trompé, cela ne m'étonne pas. Ik heb nooit

gepeisd dat hij zoo ondankbaar zou geweest heb
ja dadde. Honderd frank boete moeten be--ben;
talen voor zoo eene prulle, dat gaat alle menschen te verre; ja dadde.—In dezen laatsten zin
zegt men ook ja leer mij dadde ! of ja dadde is
iets !
DAG, m. Bij slotmakers. Vele deursloten hebben twee schoven : het een, door een krikkeljoen
bewogen en dienende enkel om de deur toe te
houden, heet de Dag; het ander, door eenen sleutel
bewogen en dienende om allen uit- en ingang te
beletten, heet de Nacht. Er is aan dat deurslot
geen dag. Eenen nieuwen dag aan een deurslot
maken.
— Leelijke dag. Wordt als verwijtsel of ver
dier, kleed of-smadingezv msch,
ander voorwerp. Een leelijke dag van eenen vent.
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DAGE
Die boom, die bloem is een leelijke dag. Een
leelijke dag van eenen hond.
DAGGE, V. Bij metsers. Een ijzeren lemmer een
weinig gebogen op wijze bijkans van een snoeimes of sikkel, met eene houten handhaaf aan
't einde, en eene groef in den rug die dient om in
de voegen van eenen muur eene bies te trekken,
na dat zij met den boegspijker zijn effen gestreken.
DAGHUUR (wVl. DAGHEURE, zie U), v. Daggeld,
fr. journee. In daghuur werken, in daghuur gaan,

fr. travailler a la journee.
— In daghuur (somwijlen in daghuren) gaan,
eten, zegt men schertsende aan iemand die al te
neerstig aanstapt, eet, enz. Hij gaat als in daghuur (als of hij er zijn miest, als of hij er voor
betaald ware). Gaat ge in daghuur dan P Ik ging
er in daghuur naar toe. Eet gij in daghuur dan P
Is het in daghuur dan dat hij eet P " Hy slockt
noch min noch meer of hy in dag-huer ate.
(L. Vossius.)
DAGHUURMAN (WVl. DAGHEURMAN, zie U), m.
Daggelder, dagwerker, fr. journalier.
DAGHUURVROUW (WVl. DAGHEURVROWE), V.

Dagwerkster, werkvrouw die op daghuur gaat.
Eene daghuurvrouwe doen komen om het huis
te schommelen.
DAGLOOPER, m. Dagscholier, fr. éleve externe.
DAGSCHEUT, V. Hetzelfde als Dagschot bij
Kramers, morgenwaak, 't geknal van een losbrandend kanon of roer bij het krieken van den
dag, fr. diane. De dagscheute dient in het kamp
of op zee om de soldaten te ontwekken en te doen
opstaan.
-- Verders wordt het ook gezeid van al wat
dient om ons te vermanen, b. v. het luiden van
de morgenklok, van de noenklok, van de avondklok; het steken van de trompet en het roffelen
van den trommel op zekere uren van den dag; enz.
DAGSCHOF, o. Bij slotmakers. Het schof of de
tong van een dagslot. Het dagschof heeft eenigszins de gedaante van eene Y, waarvan het gevorkte deel den naam voert van zweetje, en op de
lippen van de neute grijpt.
DAGSLOT, o. Bij slotmakers. Een deurslot, hebbende maar een schof dat bewogen wordt door
een krikkeljoen, en niet door eenen sleutel. Zulke
sloten vindt men veel aan de binnendeuren van

een huis.
— Wordt ook somwijlen gebruikt in den zin
van Springslot, fr. serrure a demi -tour.
DAGSTERRE, v. Soort van winde die veel in de
bloemhoven te zien is, fr belle-de jour, connvolvulus

tricolor L.

? 1O

DAGW
DAGWANTE, o. Hetzelfde als Dagwand, zooveel
land als men in eenen .dag met twee peerden kan
beploegen, honderd roeden, fr. journal. Twee
dagwanten lands. — Zie D.
DAK, o., fr. toit.
— In 't dak steken, in 't vergeetboek schrijven,
voor altijd van kante stellen, fr. mettre en oubli,
ne plus parler de. Ziende dat mijn voorstel ging

oneenigheden baren, heb ik hem spoedig in 't dak
gesteken.
— In 't dak zitten, in 't dak blijven, niet meer
vermeld worden, vergeten zijn. Men heeft eerst
veel gesproken van eene speelreis die men ging
doen, maar ik geloof dat ze nu in 't dak zit, dat
ze in 't dak zal blijven.
— In 't dak laten, vergeten laten. Laat die zaak
in 't dak. Ge zoudt dat veel beter in 't dak gelaten
hebben.
— Het zal ook wel op zijn dak regenen, hij zal
ook wel zijne beurt hebben van iets onaangenaams te moeten lijden. Mannetje, ge lacht nu
met mij, maar het zal ook wel op uw dak eens
regenen. Hij denkt niet dat het ook op zijn dak
kan regenen.

— Met zijnen scheutel onder 't dak zitten of
in 't drooge zitten, als 't pa_p-regent, de kans missen
niet aanwezig zijn als er iets te winnen is.
— Met de leere op het dak zitten, iets gedaan of
gezeid hebben dat de deur toedoet, dat alles
overtreft, waar niemand aan kan, fr. avoir tire

l'échelle. Zie LEERE.
DAKEN, daakte, gedaakt (wvl. ddkte, geddkt, zie
KLANKVERKORT.), b. en o. w. Raken, treffen, tegenaan komen of zijn, fr. toucher. Schuif die twee
tafels bijeen dat ze daken. De zwaluw vliegt zoo
dicht langs het water dat ze nu en dan daakt. Hij
liep zoo snel dat hij scheen aan den grond niet
te daken. IJs dat op het water niet en daakt,
heet kuipijs. Stel de stoelen langs den muur,
maar zonder dat zij er aan daken. De pijl, hoe
behendig ook geschoten naar het doel, daakte 't
niet. Hij schikte de eieren al bijeen op de tafel,
maar zonder dat ze malkander daakten. Ik wierp
met steepen naar hem, maar 'k heb hem niet gedaakt. " De duyven daeken de daken met haere
pootjes. " (Vaelande.)
Daer sviants gheschut noyt op en daeckte.

(Anna Biins.)
De kille nacht komt aen en met bevrozen hand
Doekt hy het blomken en-daer ligt de zwakke plant.
(K. De Gheldere.)

21.1.

DAM
o Gy, die zorgvol staet te waken
Wanneer ons slaperige oogleen daken,
Gy, Engel der ruste, sta hem by
Opdat de slaep hem deugdelyk zy.
(Id.)

—Fig. Raken, treffen, indruk maken, fr. loucher,

persuader, faire de l'efet. Uwe redens daken niet.
Gebeden noch bedreigingen, er was niets dat
daakte op het hert van dien boozen mensch. Na
vruchteloos vele bemerkingen gemaakt te hebben
om hem te overhalen, gebruikte ik eene laatste
die daakte. " Zijne woorden droegen en daakten,
en zijn voorbeeld en zijn herte spraken eene tale,
waaraan nooit geen een weerstaan en koste. "
(K. Callebert.)
Hieraf waren al mijn spraken
Die op u noyt kosten daken.
(P. Devynck.)

— Dit woord is dagelijks gebruikt.
RAKING, V. De daken, het dakwerk van een
gebouw, fr. toiíure. Veel hout, zink en schaliën
zijn er noodig voor de dakinge eener kerk. Eene
dakinge vermaken. — Zie ING.
DAKLIJST (wvl. DAKLI1STE, Zie ir), V. Bij inulders. Stuk hout dat boven op den zijdeweeg ligt
van de romp eener windmolen, en dient om de
kappe te dragen. Er zijn twee daklijsten, eene
op elken zijdeweeg, en op hare uiteinden rust
de windpulm.
DAKSGEWIJS, bijw. Op wijs van een dak. Eene
houtmijt daksgewijs ophalen en dekken. "'t Plaveysel van dit kamerken is eenen effen levenden
steen waer over eenen anderen groeten ende breeden steen dacks ghewys hangt. " (B. Surius.)
DAKTRUWEEL, DEKTRUWEEL, o. Bij metsers.
Een truweel waarmede men een huisdak belegt
in platte tegels (en niet in pannen). Het daktruweel is maar half zoo groot als het Metstruweel.
DAKWIJSDE (wvl. DAKwIISDE, zie N),. adj. en
bijw. Dakvormig. De kap eener windmolen is
dakwijsde.
DAI JOOREN, DALLIOOREN m., met den klemtoon op joe. Hetzelfde in eenige plaatsen als Doliorum.
DAM, m. Verhoogd voetpad vóór de huizen
langs eene straat, anders ook Plankiet en Voorland geheeten, fr. trottoir. Den dam vagen, fr.
balayer, nettoyer le trottoir. Eenen dam met stee
leggen. De kinders zaten op den dam te spe--ne
len. Treed op den dam, de straat rijdt vol wagens.
,

DAMPELEN, b. en o. w. Zie DAMPELEN.
DAMMELEN, dammelde, heb gedammeld, o. w.

Hetzelfde als Dangelen.

DAMP
-- Wegens ng._ m, zie NG.
DAMP, in. Doom, wasem, nevel. Zie onder
DOMP.

DAMPELEN, dampelde, gedampeld; ook Damfelen
en Danfelen, b. en o. w. Trappelen, fr. piétiner,
Kil. conculcare. In 't water, in 't slijk, in de
sneeuw dampelen. Jongens, ge meugt in 't water
niet dampelen. Dampelen van ongeduld, van
spijt. De wulle dampelen die men wascht, fr.

piétiner la lame.
— Afl. Bedampelen.
— Dit w. is een frequent. van 't ongebruikt
dampen, d. i. stampen (vgl. doom = stoom, dreelen = streelen, dommerik = stommerik, enz., zie s).
--- In Brab. dabbelen bet. Met de voeten in 't slijk
trappelen; en dabben, trappelen, b. v. Een peerd
dabt van ongeduld; en fig. Iemand onder den
voet dabben. (Alg. Vl. Idiot.)
DAMPEN, dampte (wvl. ook damptege, zie IMPER(fvl. èdampt, zie GE), b. w. Lichtjes
vochtig maken. Men dampt het papier om er op
te drukken. Men dampt het gewasschen lijnwaad
om het te strijken.
-- o. w. Doornen, wasemen. Het zweetende
peerd dampt. — Vgl. Dompen.
DAMPIG, adj. Met damp of wasem vervuld,
nevelig, vochtig. Een dampige lucht. Een dampige nacht, fr. nuit hummde. Mijn kleed is geheel
dampig, het moet droogen. Het gras is dampig
van den dauw. Het peerd heeft gezweet, zijn
haar is nog dampig.
- Vgl. DOMPIG.
-- De Hollanders zeggen Een dampig peerd,
voor Een dempig peerd, fr. cheval poussif.
DAN. Dit woord hoort men niet in de volks
waar het vervangen wordt
-sprak,
1 0 door ton, tons (toen) in den zin van 't fr.
alors. Ik zal tons komen.
2 0 door als in den zin van 't fr. que na een
comparatief, enz. Hij is grooter als ik.
3 0 door de in den zin van 't fr. done, dà, om
zijne verwondering uit te drukken, of om meer
kracht te geven aan eene vraag of aan een bevel.
Wat doet gij dè ? Wat schilt er dè ? Antwoord de.
Kom de. Maar zeg ons dè hoe gij daar geraakt
zijt. Wordt gij onnoozel dè ?
— Dan of. Hetzelfde als Daar af, daar van.
" Ne-maer raeckende de verkoopinghe vande
bestialen, sal dan-of de venditie gedaen worden
by den stock-houder. " (Ordonn. v. L. v. Vryen.)
" Den legher vande landen danof de ontbladinghe
wordt gheheescht. " (Id.) " Ghiften die men
noemt inter vivos, danof en sullen de selve gheen
FECT), gedampt
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inbringhen doen. " (Deelb. v. Lande v. Vryen.)
" De catheylen verknopen, ende de penninghen
danof kommende bringhen in handen wander
wet. " (Costumen v. Lande v. Vryen.) " Inde
siecte danof by ghestorven is. " (Id.)
--- Dit dan of, even als wan of, behoort tot de
praktijk van advokaten, notarissen, enz.
DANDEREN, danderde, heb gedanderd, o. w.
Lichtjes bonteren, dansende rollen, zachtjes en
gedurig en ras van den grond opspringen. Eene
bol dandert, als zij, onder het loopen, gedurig
huppelt, in plaats van effen voort te rollen. Een
elastieke kaatsbal dandert op den vloer tot dat
hij stil valt. De hagelsteenen danderen op het
pannedak.
DANFELEN, danfelde, heb gedanfeld, o. W. Zie
DAMPELEN.

DANGELEN, dangelrle, heb gedangeld, o. w. Dingelen, nauw dingen, fr. marchandailler. Op iets
dangelen. In dien winkel valt er niet te dangelen.
---Ringelen en dangelen, of djingelen en djangelen, of dingen en Bangen, tautol. Zie DINGEN.

-- A$. Dangelaar, Dangeling.
DANIG, adj. en bijw. Geweldig, zeer veel, zeer
groot, uit der mate. Ik heb danigen honger. Hij
gaf eenen danigen schreeuw. Er was zoo een
danig gedruisch in de straat dat ik geen oog
luiken kon. Het duurt danig lang. Het is een
danig slecht weder. De levensmiddelen zijn danig
duur. Hij was danig verbitterd. De akkervruchten staan danig jeugdig. Hij was danig neerstig
in 't werk. Hij kan danig zeere schrijven. Danig
luid zingen.
-- Wordt dagelijks gebezigd.
DANIGHEID • (wvl. ook DANIGI, zie HEID), V.
Kwade luim, kwá-bene. Hij is in zijne danigheid,
't is niet goed hem een dienst te vragen.
DANKBARIG, adj. Hetzelfde als Dankbaar, fr.
reconnaissant. " Met een danckbaerich hert aenveerdende. " (F. de Smidt.) " Voortaen danckbarigh te wesen. " (B. Gheysen.) " Overleght met een
danck-baerich herte hoe veel gaven ende goederen
datter gejont zijn gheweest. " (J. Steeghius.)
Met dat God wil gheven
Zal men danckbarich leven.
(Ed. De Dene.)
-- Afl. Dankbarigheid.
-- Zie --IG.

DANKE. Een woord, meest in Fr.-Vl. gebezigd,
en samengesmolten uit dant 'k, 't geen hetzelfde
is als dat ik. Zeg danke (dat ik) blij ben. --- Zie
PANT.

DANKELIJK, adj. Aangenaam, met dankbaar-

DANN
}leid aanveerd, fr. agrréé, 1. grains. Hetgeen gij
voor mij gedaan hebt, is mij zeer dankelijk. Die
vermaning heeft hem misnoegd, in plaats van
fiem dankelijk te wezen. Het is dankelijk (ik ben
er u dankbaar over, fr. je vouus suis been obligé).
Dat is mijn herte dankelijk. Het ware mij zeer
dankelijk indien gij mij wildet dien dienst bewijzen. " Wel danckel yck ende wel hertelyck aengenaem is my dese krans. " (Boëtius a Bolswert.)
' ` Twelke de Prince ende de Princesse zeer wel
namen ende dankelyk. " ( Die excellente chron.)
" Alle de wereken die ie voortaen sal doen, wiltse
toch danckeUj e van mi door u ghenade ontfangen."
(Th. v. Herentals.) " Alle pine, quellinge, siecte,
tegenspoet, benautheyt, anxt, dwelck u, Heere,
believen sal my toe te seynden, meyne ie altijt
danckeljck te ontfangen ende blidelic te liden. "
(Id.) " Ende so ghenadich is God dat hi dit noch
d anckelij ck neemt, ende daer mede den sondaer
in gracien ontfangt. " (Id.) " Al dat ic in deser
maniere doe, en mach God nemmermeer so danci elzje zijn. " ( Id.) " Van dat ghi tghepeyns van
der sonde ghewaer wort ende bevroet, so wort
ghy bevreest, ende this u een pine dattet u te
voren coemt, ende in gheender manieren en ist
U danckelick noch willecome, mer gheheel Leghen
u herte. " (Id.)
— Dit woord, dat dagelijks gehoord wordt, is
niet te verwarren met Dankbaar. Een persoon is
dankbaar; eene zaak is dankelijk.
'

DANNETEL, DANNITTEL, m. Eene plant die in

de wetenschap galeopsis telrahit L. genoemd
wordt, fr. ortie royale, chanvre sauvage.
— Niet te verwarren met Daunetel die bij L.
Fuchs zooveel is als doode netel, doove netel, 1.
lamiu7n.

-- Het eng. danewort bet. fr. hièble, 1. ebulus;
en bij Kil. staat Danbesie voor Geneverbezie.
DANNOG, bijw. Zie onder NOG.
DANO, m., klemt. op da. Een woord te Brugge
gebruikt even als Kaze, gevang bij eene hoofdwacht, fr. violon (zie BAK). Eenen dronkaawd in
den dano steken. In den dano zitten.
— De a in dano klinkt helder, 't geen eene
uitneming is aan het gezegde bij letter A, en
daarom acht ik het w. van vreemden oorsprong.
DANS(E. Slechts gebruikt in
— Ten dieren danse, aan zeer hoogen prijs, veel
duurder dan de weerde, fr. cc un prix tres élevé,
en plus haut prix. Iets koopen ten dieren danse.

Het is nu al ten dieren danse (b. v. in tijd van
hongersnood). Het is beter koopen in 't gros,
want in 't kleene koopen is ten dieren danse be-
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DANS
talen. "j Mynheere, rekent er op : ge zult 't hebben,
al moest ik het ten dieren danse gaen koopen. "
(C. Duvillers.) " Myn wyf en kan geen' steke
naeyen, en ik moet ten dieren danse een' naeyste i°
laten komen uit het dorp om haer kleeren te
vermaken. " (Id.) " Zyne schuldige nalatigheid
moet hy nu ten dieren danse betalen. " (***)
Te Antwerpen is dierendans een mane. substantief bet. Iemand die zijne waren te dier verkoopt,
zegt Alg. Vl. Idiot.
-

— Achter danse, onder 's hands, in 't verborgen,
fr. en cachette, sous main. Achter danse iets verrichten, van iemand kwaad zeggen, enz. Zij
drinkt weinig aan tafel, maar achter danse dat is
iets anders. -- Dit achter danse schijnt mij verbasterd uit achter 's hands, achterbands : " Zoo
wie by fraulde vuyt eenighe sterfhuusen hem
vervoordert te verdraghen ende achter-handts te
houden eenich goedt. " (Cost. v. Veurne.)
DANSEN, danste of dons, heb gedanst of gecdonsen,
o. w., fr. danser. Eene beurte dansen. Eene ronde
dansen. Eene lange bonte dansen. In de koorde
dansen (in de bocht springen). Hij heeft daar
gedonsen gelijk een zot.
— Eitje dansen. Bezondere manier van in de
koorde te dansen, bestaande hierin dat men de
koorde langs den grond weg en weder beweegt,
zoodat de danser, die in 't midden staat, telkens
moet opspringen om de koorde doorgang te
geven.
— Appels dansen, staat in het Woordenb. van
Sleeckx en Vandevelde vertaald door danser dans
1

la corde le plus vice possible.
— Wegens den imperfect ik dons, en het deelw.
gedonsen, die men in het Poperingsche bezigt,
zie L. Tenkate, ii Proef op DINS.
DANT, voegw. Hetzelfde als Dat, met de ingeschoven n (zie N). " Moest dat volck niet
wel verbittert sijn dant sij vanden sone Godts
segghen dorsten... " (P. Bacherius.) " Cyros in
gricxe, danís (dat is) hant in dietscher tale."
(J. Yperman.)
— Wij gebruiken dit woord dagelijks, doch
aleen bij den eersten pers. enkely. iK (dant' k, of
zoo 't volk zegt, dank, dam/ce), bij den derden
pers. mv. ZIJ (dant ze, of, zoo 't volk zegt, danze),
en bij het onbepaald HET (dant 't, hetzelfde als
dat het) gevolgd van een mv. Het is waar dant
'k dat gezeid heb. Hij zegt dant 'k zal genezen.
Ik wist dant ze gingen komen. Zegt dant ze
wachten. 0 ! dant ze dat allen wel verstonden!
Dant 't al brave menschen waren ! Dant 't de
inders maar wilden, zij zouden allen wel varen.

DANZ
Dant 't de vreemdelingen moesten weten, zij
zouden hier niet komen. Dant 't hagelsteenen
waren, de vruchten zouden verpletterd zijn.
Dant 'k wist dant 't zouden groote boomen
worden, ik zou aanstonds die stekken planten.
DANZE. Een woord samengesmolten uit dant
ze, hetgeen hetzelfde is als dat zij. Ik verzeker
u danze (dat zij) zullen komen.
-- Zie DANT.
DAPPER, adj. en bijw. Spoedig, snel, fr. vite.
Met dappere schreden aanstappen. Dapper gaan.
Dapper spreken, fr. parler vite. Zijn pols slaat
dapper. Hij kwam dapper achter mij.
— Afl. Dapperheid, Verdapperen.
DAREN, DARENT, DARENTEN, bijw. Daarheen,
derwaarts. Hierent en darent loopen. Hij kwam
van darent naar hierent. Ik ga van hier naar
darent. Hij is naar darent gegaan. " Gras dat
ons van daeren jaegt. " (L. Vossius.) " Ende van
daerent troth hy naer Anvercpen. " (G. Weydts.)
-- Vgl. DAARTEN.
DARSCHEN, dorsch, gedorschen, b. en o. w.
Zie DERSCHEN.
DAS, m. Bij schilders en vergulders. Soort van
platten borstel met fijn zacht haar, dienende om
de kleuren ineen te smilten, en het verguldsel
effen te strijken, fr. blaireau.
DASSE, v. Pruik, jukse, fr. perruque. Eene
dasse dragen. Zijne dasse stond scheef. Eene
dasse met lang haar, met krullen.
DASSEVEL, o. Bij gareelmakers, enz. Het leder
dat, boven aan 't gareel, schuin vastgenaaid is,
en waarop gemeenlijk de naam van den landbouwer of voerman in letters van kleene tatsnagels te lezen staat.
DAT, voegw. Wordt gebruikt in den zin van

ter dezer gelegenheid dat, om reden dat, uit hoofde
dat. Ik vond hem daar, dat hij naar de kerke

ging. Hij is stijf en stram, dat hij zoo gewerkt
en geslaafd heeft in zijn leven. De zwaluwen zijn
vertrokken, dat er geen aas meer was. " Moeder
Elisabeth stond bij Jan Onraedts ziekebeddë,
dat zij consuus een schaalken drinken brochte. "
(K. Callebert.)
— Ook in den zin van zoo als, gelijk dat,
fr. comme. Die boer woont op eerre allerschoonste
hofstede, dat er niet en zijn, fr. comme it n'y en a
plus. Hij is machtig rijk, dat er weinigen zijn.
Dat is meesterlijk geschreven, dat het niemand
en kan. Die vent en is niet te betrouwen, dat er
velen zijn.
— Somwijlen ook in den zin van volgens dat,
fr. èL ce que, d'api ès que. Daarom moet ik, dat hij

DAUW
zeide, naar de stad vertrekken. Daar is, dat ik
meen, geen gevaar bij. Zulk een huis, dat ik
gisse, moet wel tien duizend frank kosten. Ge
zult in veertien dagen, dat de geneesheer rekent,
volstrekt genezen zijn. " Noyt en misvielt hem
maer een reyse, dat hi misdede tegen God, dat
wi lesen, ende het quam noch schamelijck genoech bi, na smenschens duncken. " (Th. van
Herentals.)
— In dezen zin is dat somwijlen versterkt
door al vooraan : al dat (volgens al dat, fr. d'après
tout ce que). Gij gaat verhuizen, al dat ik hoor.
Die man is verleden jare gestorven, al dat 'k
meene. Hij heeft, al dat 'k weet, maar een kind
in 't leven.
— Dat ... zoo, in het tweede lid van eenen
volzin, beteekent dikwijls zoodanig, fr. tellement,
b. v. De steenen bersten dat het zoo vriest
(zoodanig vriest het, fr. tellement il gele). Hij
kan niet zeere genoeg beven, dat hij zoo koud
heeft, fr. tellement il a froid. Hij kan den dag
niet verdragen, dat zijne oogen zoo flauw zijn.
-- Deze en dergelijke wendingen zijn eene inversie voor : Het vriest zoo dat de steenen
bersten, enz.
— De vooraaamwoorden ik, gij, hij, wij, zij, het,
komende achter het voegw. dat, worden, in den
mond des volks, er aan gesmolten met assimilatie,
in dezer voege:
Dat ik, dat 'k = dak, dakke.
Dat ge, datje = dagge, dajje.
Dat hij = datti, datten.
Dat me, dat we = damme.
Dat ze = dasse.
Dat 't, dat het = datt.
Dus zegt men : Zeg dak zal gaan. Ik wil dagge
't doet. Ik wensch datti kwame. Ik weet damme
daar voor moeten zorgen. Let op dasse verwittigd
worden. Het is spijtig datt vandage regent.
— In onheusche taal zegt men kort weg dak,
dagge, damme, enz. voor Dat geeft er niet aan,
daar is niets aan gelegen, fr. n'importe, zonder
herhaling van het werkwoord dat voorgaat; b. v.
Doe dat niet, ge zoudt het u beklagen. Dak (d. i.
dat ik het mij beklage, fr. n'importe). Wij zullen
er misschien van ziek worden, maar damme (d. i.
maar dat wij er van ziek worden, er steekt niet
in). Zij zullen er om verbitterd zijn, maar dasse,
ik ga 't algelijk doen. Het regent en 't waait,
maar datt : ik ga er maar door.
-- Wegens dank (= dat ik) en danze (= dat zij),
Zie DANT.
DAUWAARTS (wvl. DOWEEItD, zie AU), bijw. Der-
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DAUW
waarts. Mijn broeder woont te Gent; als het u
schikt, ga eens dauweerd. Ik heb mijnen knecht
dauwaart gezonden, fr. j'y ai envoyé mon domestique. Als het ergens brandt, de menschen loopen
eer dauwaart. Tog zeere dauwaard.
-- De verandering van er in au, voor eene w,
ziet men ook in hauwaart (herwaart), auwers
(erwers, ergens, ievers), en nauwers (nerwers
nergens, nievers).
DAUWEN, b. w. Wiegen, fr. bercer. Zie DOUWEN.
DAUWEN (wvl. DOWEN, zie Au), dauwde, gedauwd,
b. w. Als met eenen dauw bevochtigen. De linnenwaschster dauwt het lijnwaad eer zij het strijkt.
— Men zegt ook Dampen.
DAUWKOOLE, v. Hetzelfde als Auwdauw, doch
bezonderlijk deze Auwdauw die in de wetenschap
atriplex hastata L. heet, fr. arroche a larges feuilles. Ten tijde van grooten hongersnood, wordt
dit kruid van de arme lieden geëten.
DAUWKWILLE, v. Hetzelfde in eenige streken

als Dauwkoole.
DAUWPUID, DAUWPUIT (wvl. DOWPUUT, zie AU
en ni), m. Kikvorsch bruin en gespikkeld, dien
men veel in den akker vindt na den oegst.
DAVER, in., zonder mv. Davering, beving, fr.
ti emnblement. Een bevreesde hond trekt den steert
in, en krijgt den daver. De verschrikte moeder
sprak met den daver op de lippen. De hooiwagen
reed over den steenweg, en het hooi viel af van
den daver. De kodde koorts geeft den daver.
— De koude koorts die doet beven. Den daver
hebben.
— Bij koks. Lil, hutse, fr. gelee, gelatine. Men
bracht op tafel een stuk koud vleesch rond bedekt met daver.
— Bij veeartsen, enz. Eene schaapziekte die
in fr. tremblante heet.

DAZE, V. Gevleugeld insekt. Zie DAAS.
DAZERIK, m. Dwazerik, dommerik, dwaze vent.
-- Zie DAAS, adj.
DE, lidwoord.
— Waneer de demonstratieve deze en die niet
gevolgd zijn van een substantief, stellen wij er
altijd het lidwoord de voor : de deze, fr. celui-ci;
de die, fr. Gelui-ld. Twee dienstknechten bieden
zich aan : neem gij den dezen, ik zal den dien
nemen. Daar hebt gij twee soorten van appelen:
de deze hier zijn zomerappels, en de die daar winterappels. Hij heeft het u geweigerd, maar vraag
het aan zijnen broeder : ge zult het van den dien
verkrijgen. Uwe pen is goed, maar ik kan met
de deze niet schrijven. Die peerden daar zijn

DE
grooter, maar de deze hier, hoewel kleiner, kunnen sneller loopera.
Nogtans heeft dit geen plaats voor het onz.
enkelv. dit en dat,. Men zegt nooit het dit of het
dat, maar enkel weg dit en dat, of didde en dadde. Neem gij dit, ik zal dat nemen. Doe gij didde,
ik zal dadde doen. Zie DAD.
-- Achter vanwordt het lidw. de gebruikt in den
zin van het demonstratief deze, fr. ce..ci, cette..ci,
in de volgende en dergelijke zegswijzen :
Van de (n jare, in dit tegenwoordig jaar, fr.
cette année-ci. Ik heb hem van de jare nog niet
gezien. - Hij wilt van de jare naar Roomen gaan.
Van de (n zomer, fr. cet été-ci. Het heeft van
de zomer weinig geregend.
Van de (n winter, fr. eet hiver-ci. Het zal van
de winter duur leven zijn.
Van de maand, fr. ce mois-ci. Hij is van de
maand gestorven. Ik ga van de maand verhuizen.
Van de weke, fr. cette semaine-ci. Ik heb van
de weke veel werk. Hij gaat van de weke komen.
Van de(n morgend, van den uchtend, fr. ce
,natin. Van den morgend was het helder weder.
Hij is van den uchtend vertrokken.
Van de (n middag, van de noene, fr. ce midi. Ik
ga hem van de middag bezoeken. Tracht van de
noene te komen.
Van den avond, fr ce soir. Het gaat van den
avond viering zijn.
Van den nacht, fr. cette nuit. Het heeft van den
nacht schrikkelijk gedonderd. De zieke is van
den nacht berecht geweest.
Doch men zegt van dage, fr. aujourd'hui, en
niet van den dage.
— Er bestaan in de taal eenige woorden beginnende met de letter d of t die oorspronkelijk niet
anders is dan het lidw. de of 't. Dus:
dakcessen, mv. -- accessen (zie cES);
-- azel (zie DAAS);
dazel, m.
-- helft, fr. 7noitie.
dhelft, o.
dhelten, ww. — helften, in helften deel en.
-- euzie, oosie bij Kil.
deuzie, v.
— hild, fr. fénil.
dilte, m.
— olijf. Olie van dolijven.
dolijf, v.
-- ors, ros, peerd.
dors, o.
— urk, fr. sentine (bij Weil.)
durk, m.
dhoofden, ww. — hoofden, kinderspel.
— eten. Hondeteten, koeiteten.
teten, o.
Woorden, uit dergelijk misverstand geboren,
vindt men ook in 't fransch:
laberdan -- l'Aberdeen(zeestadvan Schotl.);
-j- Pandier;
landier
— l'indict;
landit
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lendemain — l'endemain;
— 1' évier;
lévier
lierre
— 1'hierre, 1. Medera;
loisir
— l'oisir;
--- l'oriot (zegt Ampère);
loriot
loutre
— foutre, vl. otter;
— 1'uvette;
luette
En nog slimmer, er zijn fransche woorden die
met het fransche lidwoord in onze taal geslopen
zijn, hoewel in 't fransch zelve dit lidwoord er
van afblijft:
Laweit, lavuit — fr. l'aubáde.
— fr. l'azerolier.
Lazerole
Lomber, lommer — fr. l'ornbre.
— fr. l'ivoire.
Lavoor
— fr. le jais.
Laget
— avermonie, fr. l'aigremoine.
Lavermonie
DE, D2, bijw. Wordt overal gebruikt voor dan,
fr. done, om met meer kracht onze verwondering
uit te drukken, of iets te vragen of te gebieden.
Is hij nog niet dood dè ? Gaat gij niet mede dè ?
Zoo de, 't is waar 't geen gij mij gezeid hebt ?
Toe dè, begin eens te vertrekken. Gelooft hij dè
dat ik dwaas ben P Welhoe de, durft hij zoo iets
zeggen P Antwoord de. Toe dè, ga voort.
Voor wie de zy dogh maecken
Dat lede-kant,
'T welek sestich mannen waecken
Met 'tscherp in d'handt ?
(J. de Harduyn.)

-DE. In plaats van de adjectivale uitgangen -ig,
-ac htig, -vormig, gebruiken wij overvloedig den
uitgang -de of -te hem stellende
10 Achter enkele substantiefs, b. v.
Bloemde — bloemig, gebloemd.
Borstelde — borstelig, borstelachtig.
Kegelde — kegelvormig, kegelachtig.
Kroesde — kroesvormig.
— lang en dun lijk een pijl.
Pijlde
-- reilachtig, recht en dun lijk eene
Reilde
reil of regel.
Rugde — rugvormig.
— spilvormig, dun lijk eene spil.
Spilde
Stoppelde -- stoppelig.
— wollig, wolachtig.
Wolde
2° Achter woorden samengesteld uit twee
substantiefs, b. v.
Beugelbeende — metbeenen kromlijkbeugels.
Elleboogde — elleboogvormig.
Muishaarde — met grauw en kort haar lijk
eene muis.
Schaapwulde — met wol lijk een schaap.
Kraaibekte — kraaibekvormig.

—DE
met glanzend haar lijk vluwe.
Vluwhaarde
Kalverkniede -- met dikke knie'n lijk kalfsknie'n.
met een kin gelijk een kever Keverbekte
bek.
—

—

30 Doch meest van al achter een substantief
met een adjectief of telwoord vooraan gevoegd,
b. v.
Barbeende
met bloote beenen.
Blauwoogde
met blauwe oogen.
met een bruin vel.
Bruinvelde
Dikhalsde
met eenen dikken hals.
Fijnhaarde
met fijn haar.
-- met groote wielen.
Grootwielde
met eenen hoogen zolHoogzolderde
der.
Kortspeende
-- met korte spenen.
met eenen krommen
Kromrugde
rug.
Langsteelde
met eenen langen steel.
met eenen platten neus.
Platneusde
met een rood kleur.
Roodkleurde
Wijdspeurde
met een wijd speur.
eenoogig.
Eenoogde
twee neggen hebbende.
Tweenegde
Driepikkelde (tafel) -- met drie pikkels.
-- met vier beenen.
Vierbeende
vijfvingerig.
Vijfvingerde
Zesvleugelde
met zes vlerken.
40 Zelden achter een adjectief, of een compositum met een werkwoord.
dubbel.
Dobbelde
grijs.
Grijsde
hol, fr. creux.
Holde
Krulhaarde
met krullend haar.
Springhielde
met eenen opspringenden
hiel.
50 Het volk hangt dit achtervoegsel -cle of -te
aan een bezonder slag van samengestelde adjectieven die de breedte, de diepte, de dikte, de
hoogte of de lengte van iets aanduiden door eene
vergelijkenis, b. v.
Borsthoog, bij 't volk, borsthoogde.
Mansdik,
mansdikte, fr. de grosseer
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

d' homme.
Manshoog,

—

manshoogde, fr. de hauteur

d'homme.
Manslang,
manslangde.
Kniediep,
kniediepte.
Vuistdik,
vuistdikte.
Vingerbreed,
vingerbreedte.
-- Deze uitgang -de verhardt tot -te walker
het woord eindigt op k, _p of t.
—

—

—

—
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Bakte
— bakvormig.
Buikte
— buikvormig.
Hoekte
— hoekig.
Pokte
— pokkig.
Schaliedakte — schaliedakvormig.
Diklipte
— diklippig.
Nieuwloopte — onstandvastig.
Striepte
-- met striepen.
Driekantte — driekantig.
Gaatte
— gatig.
Langsteertte — langsteertig.
Putte — vol putten.
Vierpootte -- vierpootig.
Volvoette — volvoetig.
--,- Eindigt het woord op d, dan is de uitgang
soms de, soms te:
— driedradig.
Driedraadde
— driehoofdig.
Driehoofdde
Lichtgrondde (land) — licht van grond.
Naadte (aanzicht) — fr. (visage) tout couturé.
-- scherptandig.
Scherptandte
DEBBELEN, debbelde, gedebbeld, b. w. Pootelen,
onzindelijk hanteeren, beduimelen, teeuwelen,
iets bederven met het te veel in de handen te
riemen, te wenden, te betasten, te drukken, enz.,
fr. patrouiller, cater en maniant. Rauw vleesch
wilt niet gedebbeld zijn. Debbel die abrikozen,
die druiven zoo niet. Die speldewerkkant is geheel bedorven van gedebbeld te zijn. Kind, ge
moogt die jonge kat zoo niet debbelen, of ge zult
er eenen vookak van maken.
— o. w. met aan. De beenhouwer wilt niet dat
men aan zijn vleesch debbele. Laat dat fruit stil,
en debbel er niet aan. Dat meisje debbelt altijd
aan zijne muts. Wie heeft er daar aan gedebbeld P
— Plantijn heeft Dabben, dabbelen, fr. pa-

trouiller, patteler des mains, 1. palpare, attrectare;
en Met de voet in 't slijk dabbelen.
— In plaats van Debbelen zegt men ook Dewlen; zie ald.
— DEBBELAAR, m. Die veel debbelt. Die debhelaar bederft het al.
— DEBBELING, DEBBELLING, m. Dreeuwel. —
Zie —LING.
-- DEBBELING, V. Het debbelen. — Zie -ING.
DEDE, voornaamw. onz. Zie DID.
DEEFEL, TEEFEL, m., zonder mv. Wordt in
eenen ongunstigen zin gezeid van Alles wat nat
en taaigekneed is gelijk deeg. Het slijk van de
straten is een deefel, als er veel door getreden
of gereden is geweest. De akker wordt een deefel
als hij, verzopen zijnde, beploegd of anderszins
bewerkt wordt. Brij of dikke rij stpap die veel

DEEF
omgeroerd wordt, gekookte aardappelen die taaigestampt zijn, enz. worden spottender wijs Deefel genaamd. Ik eet van dien deefel niet. Kind,
ge moet van uwe spijs geenen deefel maken.
Van deeg dat kwalijk gekneed is, of met te
veel water vermengd, zegt men Het is gelijk een
deefel, het is rechte deefel.
DEEFELEN, deefelde, heb gedeefelcd; ook Teefelen, o. w. Deefel worden, brij- en deegachtig
worden. Het land deefelt als men het beploegt
aanstonds na eenen langen regen. Wacht nog
eenige dagen van dien akker te bewerken; hij
is nog te nat, hij zon deefelen. Die aardappels
zijn rot : zij deefelen in de hand die ze drukt.
-- Deefel maken, brij- en deegachtig maken.
Een kind deefelt aan tafel, als het onzindelijk
in dikke lepelspijs roert en wroet, of zijne aardappels, boonen, enz. in moes plettert en smoeselt. Men deefelt op het land, als men er op
werkt terwijl het nog zeer nat is. Zij moesten
de aardappels uitdoen in al dien regen : zij hebben zoo gedeefeld ! Men deefelt in eene straat,
als men er het slijk met de voeten kneedt om er
door te geraken. Die weg is zeer vuil, maar ik
zal er wel door deefelen. De ruiterij reed in een
moeras waar de peerden in deefelden tot aan de
knie'n.
- DEEFELAAR, TEEFELAAR, m. Iemand die deefelt.
— In 't bezonder, Slechte deegkneder, slechte
bakker, fr. gate-pate; — slechte schilder of ver -

wer, kladpotter.
- DEEFELING, TEEFELING, V. Het deefelen. Koolzaad planten terwijl het gedurig regent, is eene
geheele deefeling.
— Deefel. Is dat hier eene deefeling in deze
slijkstraat!

DEEG, m. en o., scherpl. ee, fr. páte. Den deeg
of het deeg kneden. Een vaste deeg. Een slappe
deeg. Ze zijn al van tzelfste deeg, of 't zijn al
koeken van eenen deeg, fr. ce sort dens de mem-e
farine. 'K en moet er niet van hebben, noch
koeke noch deeg (ik wil met hem geene betrekking hebben).
-- DEEGMES, o. Bij bakkers. Soort van vierkantte mes om den deeg te snijden en te scheiden.
DEEL, m., zonder mv., scherpl. ee. Het deelen.
De erfgenamen kwamen overeen niet in den
deel van 't goed. Aan den deel liggen (aan het
verdeelen zijn van eerie nalatenschap). Hij ligt
weer a-au den deel. " Ten waere dat tusschen de
lanckst-levenden ende d'hoyr ofte d'hoyrs onder-
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linghe proces reese vande successie, daerby belet
wierde den deel- te sluyten. " (Cost. v. Veurne.)
Morgen is er eene zingende mis met deel (uit
aan den armen. In dien-deling)vabro
winter zouden veel menschen van honger bezwolten zijn, hadde men dagelijks' geenen deel
(uitdeeling) gedaan van voedzame soep.
— Bij kaartspelers. Het rondgeven van de
kaarten, fr la donne. De deel is aan mij, het is
mijn deel, fr. a rnoi la donne. Wiens deel is het P
fr. a que la donne ? De deel is mis, fr. la donne
eat fausse. Binst den deel ontstak hij zijne pijp.
Met drie deelen was het spel gewonnen.
— Deellot, aandeel van eene erfenis, fr. part
d'um2 hérilage. Met dien deel heeft hij zijne schulden betaald, en 't blijft hem nog veel over om
treffelijk te leven. Kan hij maar aan den deel geraken, dan leeft hij lijk een heer. Met eenen deel
liggen (een erfdeel ontvangen). Eenen deel doen,
fr. recueillir une succession, recevoir sa part d'un
héritage. Hij heeft daar eenen grooten deel gedaan. Sedert dat hij dien deel gedaan heeft van
zijnen overledenen broeder, leeft hij wat breeder.
Eenen deel verwachten. Hij is rijk van zich zelven, en hij heeft nog eenen deel te verwachten
van zijnen oom.
DEELAARD, m. Reeler, erfgenaam. Die overledene heeft geese deelaards. Er zijn veel deelaards
voor dat fortuintje. Ik ben daar geen deelaard.
DEELEN, deelde (wvl. ook deeldege, zie IMPERgedeeld (fvl. edeeld, zie GE), b. w. Erven,
ten erfdeel krijgen, fr. heriter. Iets deelen van
iemand, fr. heriter quelque chose de q'uelqu'un.
Eene hofstede deelen (erven). Hij is niet zeer
rijk, maar hij heeft nog eenen oom van wien hij
deelen moet. Met de dood van zijne moei, heeft
hij duizend frank gedeeld. Die kinders zullen
niet veel deelen van hunne ouders. Hij is aleen
om geheel die fortuin te deelen.
FEeT),

— Hij heeft het van niet verre gedeeld, of hij
heeft het van geen honden gedeeld, zegt men van
iemand die de slechte hoedanigheden erft van
zijne ouders. Is hij een dronkaard, hij heeft het
van niet verre gedeeld, zijn vader was het ook.
DEELIG, adj. Zie DEELZAAM.
DEELLOT, o. Erfdeel, fr. portion de succession,
heritage. Een deellot doen, anders gezeid Eenen
deel doen, een erfdeel ontvangen. Hij heeft daar
een schoon deellot gedaan. " Dat hem elck int
bezonder onderhoude op zijn Deel -lot. " (Cost.
V. Veuriie.)
DEELMAAT, n1. Deelgenoot. " Verheugd van
eenen deelmaet in zyn ongeluk te hebben. "(H...)

DEEL
DEELMAN, m., mv. deellieden. Wettig aange.
stelde persoon om eene erfenisse te verdeelen
tusschen de erfgenamen. Dit w., dat men vindt
in de Costumen van Belle, van Berghen S. Wibox, van Cassel, van Brouckburch, van Hondtschote, van Houtkercke, van Oostende, van Poperinghe, en van Veurne, wordt bij oude menschen somwijlen nog gebruikt in den zin van
Notaris of Zaakwaarnemer, fr. notaire, agent
d'a faires. " Dies werdt den madelaere neffens
den blijfver ofte blyveghe, ende de hoyrs vanden
overleden, ghehouden Deel - lieden te kiesen, ende
staet te maken van alle de goedinghen vanden
sterfhuuse. " (Cost. v. Veurne.) " Sy verkiesen
twee keur-broeders of meer voor deel - lieden, wesende mannen van goeden name ende fame daer
toe ydoon, de welcke eedt sullen doen in handen
vanden bailliu, den seleen deel rechtveerdelick
te doen, ende elcken van d'aeldingen sijn aangeboren recht te bewijsen.... " (Cost. van Poperinghe.)
-- Te Brugge noemt men, deelsmannen de
commissie van het toezicht der gebouwen, waar
de Burgemeester de voorzitter van is. De deels mannen, ten getalle van twaalf, moeten zorgen
dat alle muren, schouwen en huizen overal en
altijd in goeden stand zijn, dat ze niet instorten
noch omvallen. De deelsman heeft mij vermaand
dat ik mijnen bouwvalligen muur moet herbouwen. Die timmermansbaas is deelsman genoemd.
DEELWOORD. — Het tegenwoordig deelwoord,

staande voor een adjectief, dient om den sterktegraad aan te duiden van 't geen 't adjectief
beteekent, b. v.
Blinkende klaar — zoo klaar dat het blinkt.
Brandende heet — zoo heet dat het brandt.
Bijtende scherpe wind -- zoo scherp dat hij bijt.
Dragende sterk ijs — zoo sterk dat het den mensch
draagt.
Gloeiende heet — zoo heet dat het gloeit.
Kroppende vol — zoo vol dat Eet kropt.
Krullende droog =-- zoo droog dat het krult.
Lekende nat --- zoo nat dat het leekt of zijpelt.
Ontzettende wreed -- zoo wreed dat het ontzet.
telijk is.
Pletterende zware last -- zoo zwaar dat hij verplettert.
Proppende vol — zoo vol dat het propt.
Reuzelende rijp koorn -- zoo rijp dat het uitreuzelt.
Stervende ziek — ziek genoeg om te sterven.
Stikkende warm --- zoo warm dat men verstikken
zou.
Treffende schoon voorbeeld — zoo schoon dat het
treft.
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Uitnemende deugdzaam -- zoo deugdzaam dat het
uitneemt.
Verbazende groot — zoo groot dat het verbaast.
Verschrikkende leelijk -- leelijk genoeg om te ver
-schriken.
Zijpende nat -- zoo nat dat het zijpelt.

— Eenige deelwoorden, b. v. aangaande, betreffende, niettegenstaande, nopende, rakende, ge-

durende, gebruikt men als bijwoorden, voorzetsel s
of voegwoorden. — Somwijlen staan zij in den
genitief, b. .v. diensvolgens (of dienvolgende), doorgaans (of doorgaande), aangaans, achtervolgens (of
achtervolgende), nopens (of nopende), wetens en
willens (of wetende en willende), rechtstaans (of
rechtstaande), staansvoet (op staanden voet), stil
stilzwijgende), uitwijzers, dies niet-zwijgens(of
tegenstaans (bij L. Demeyer), enz. — Ja men
bezigt dezen genitief in de plaats zelfs van het
deelwoord : zie loens en gaans onder DOEN en GAAN.
DEELZAAM, DEELZAMIG, adj. -Erf baar, fr. héritable. Al wat iemand in eigendom bezit, wordt

deelzaam na zijne dood, maar niet hetgeen hij
pacht : dit laatste blijft aan den eigenaar. " In=
dien het deelsaem ende alodiael goedt vanden
sterf huuse niet en ghenoucht tot betaelinghe
wande- schulden. " (Cost. v. Veurne.) " Roerende
ende onroerende goedinghen, soo deelsaeïa als
zijde houdende, van wat nature die sijn. " (Cost.
V. Belle.) " Slach -hout staende op leen bekent
voor hart hout, als eecken, oudt dry jaren, ende
daer boven, is ter eerster doot deelsaem, ende
daer onder volght den leerre. " (Cost. v. Audenaerde.) " Alle croisen ende achterstellen van
renten.... sijn deelsaem half ende half tusschen
d'hoirs vanden eersten overleden, ende den
langhst-levenden. " (Id.) — In dezen zin zegt
men ook Deelig. " Nemaer boomera staende op
de andere ghemeene leenera zijn deelich. " (Id.)
— Ook gebruikt in den zin van Deelachtig,
deelhebbend, fr. _participant. " Wij worden nog
deelzaam van de verdiensten Christi door alle
goede werken, voornamelijk door de Sacramenten. " (C. Van Hullebusch.) " De heilige Geest
maakt de christenen deelzaam in elkanders goede
werken. " (Id.) " Die van 't syne den behoeftigen
deelsaem maekt. " (Vaelande.) Het laatste oordeel is noodig
Opdat het brooze lijf, 't welk' door een joost-genade
Was deelzaern met de ziel, van t' goede en van het
[kwaede,
Ervaren zoude en zien wat daer kon' kommen af,
Of eeuwig in de vreugdt, of eeuwig in de straf.
(G. De Dous.)

DEEM
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DEEMSTER, DEIMSTER, DEMSTER, DIMSTER,
DUMSTER, adj. Halfdonker, halfduister zoo als in
't vallen van den avond. Het wordt reeds deemster, en ik lien nog eene uur van huis. Bij het
naderen van dat ongeweerte, wierd het deemster
alsof het avond ware. Het wordt deemster, ontsteek de lampte. In den deemsteren avond. In
eenen deemsteren nacht. In eene deemstere spe
Ik kan in dien boek niet meer lezen, het-lonk.
wordt te deemster.
DEEMSTEREN, cleemsterde, heeft of. is ged eemsterd,

onpers. w. Deemster worden. Het begint te deemsteren.
— Ook Deimsteren, Demsteren, Dimsteren,
Dumsteren.
DEEMSTERHEID, DEIMSTERHEID, DEMSTERHEID, DIMSTERHEID, DUMSTERHEID (wvl. ook

Zie HEID), v. Halve duisterheid. De
dumsterheid van den valavond. " Twelcke twerck
van der naerste toecommende deimsterheyt gheweest zoude hebben. " (N. Despars.)

DEEMSTERI,

Thobias antwoorde te desen:
Wat joyen sal met mi wesen P
Ie sitte in die demsterhede,
En ne sie niet tlecht Gods mede.
(Maerlant.)
Den schip -man hoe wel stout, met hop' en vrees' bevaen,
Siende de locht al -om ghedickt door dinisterheden,
De zee door het ghedruys der baeren gantz t'on-vreden,
Ende zijn in -broos schip op waeter- berghen gaen.
(J. de Harduyn.)
De dimsterheyclt van 't wout.
(Id.)
DEER, DERE, v., zonder mv., zware e. Schade,
leed, nadeel, fr tort, préjudice, dommage, lésion;
Kil. Dere, deyre, nocumentu7n. Dere lijden of
hebben van iets, fr. recevoir, éprouver du dommage.
Logens waar niemand dere van heeft. Ik heb hem
geslegen, maar hij heeft er geen dere van gehad.
Hij nam vergif in, maar hij had er geen de minste
dere van, omdat hij zich langzamerhand gewend
had vergif te nemen. Dere doen aan iemand, fr.

noire, porter prejudice, causer du tort

a quelqu'un.

Dat kan mij geen dere doen. Laat dien knaap
maar in de sneeuw loopen, dat kan zijne gezondheid geen dere doen. " In 't land der Israëliten
had niet een inensch, niet een dier eenig deir te
lyden. " (C. Van Hullebusch.)
— Leed, pijn, hertzeer dat men gevoelt bij
iets dat beklagelijk is, fr. peine, mal, douleur. Dere
hebben in iets (hertzeer gevoelen), fr. avoir du
mal de. Dere hebben in het ongeluk van een
deugdzaam mensch. Ik heb daar veel dere in
gehad, dat hij, na zoo veel pogingen, in zijne
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onderneming mislukt heeft. Hij heeft weinig dere
in de ellende van iemand die er door zijne schuld
in gevallen is. Dere doen (deren, hertzeer ver
fr. causer de la peine, faire pitie'. Dat-wekn),
doet mij groote dere. Het zien van dat arm ellendig kind deed mij zulk eene dere dat ik het niet
zeggen kan. Het doet mij dere, dat hij zoo ongelukkig is. " Veel volch ghevlucht van Rosselaere
met groete droufheyt, met pach ende zach, met
wyef ende kynderen, dat een deeren was om
ziene. " (G. Weydts.)
DEERLIJK (wvl. DEERLIK, Zie —LIK), adj. Krees,
ziekelijk, bleek en uitgemergeld, krank van gezondheid, flauw, zwak, fr. débile, faible, languissant, maladif. Een deerlijk kindeken. Het is reeds
lang dat zij maar deerlijk en is. Er deerlijk uit
zien. Het en gaat maar deerlijk met hem. Hij
heeft altijd zoo deerlijk geweest. Een deerlijke
mensch. Geheel dat huisgezin heeft altijd deerlijk
geweest.
— Wordt ook gezeid van vruchten te velde.
Die tarwe en staat maar deerlijk. Deerlijk vlasch.
DEVERSWIE, m. Eene slagvink die zingt deever-swie. Het lied of de leise van den deeverswie
is zeer kort, en daarom wordt die vink veel
gezocht voor de prijskampen. Zie BOGAARDVINK.
DEFTIG, adj. Sterk, krachtig, geweldig. Eene
deftige ziekte, fr. une forte maladie. Deftige medicijn. Deftig voedsel. Een deftige slag. In sommige ziekten zijn de puls en de ademhaling zeer
deftig. Deftig loopen. Deftig slaan. Deftig drinken. Deftig ademhalen.
— Afl. Verdeftigen.
DEG, m. Hetzelfde als Dag, slechts gebruikt in
den groet goên deg, ik wensch u den goêm deg.
DEGGEN, DIGGEN(E, m., mv. diggens, deggens.
Hetzelfde als Degen, zweerd, fr. épée. Met eenen
deggen doorsteken.
— Hij heeft eenen liggen ingezwolgen, zegt men
van iemand die het lichaam altijd recht en stijf
houdt alsof het niet buigen konde.
-- Wegens de zachtl. e = de scherpkorte e,
zie onder E.
DEGONE, m. en v. HETGONE, o. (wvl. ook DEGEUNE, HETGEUNE), pron. demonstr. Hetzelfde als
Degene, hetgene, fr. celui. Degone die dat gezeid
heeft. Zeg dat aan degonen niet die er misbruik
van maken. Hetgone ik u zeide.
— C. van Dordrecht en E. De Dene, beide
Brugsche schrijvers, spellen dit woord Deghuene.
Men weet dat de klank, dien wij nu door en verbeelden, het eertijds door ue was. Zie bij E.
— Men zegt ook en zelfs meest degonne, het-
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gonne, en in Fr.-Vl. Degoene, Hetgoene. Zie o.
DEHOOFDEN, o. w., klemt. op hoof. Zie DHOOFDEN.
DEI, m. Hetzelfde als Deister, drek, 1. stercu s.
DEI, m. Dag, eng. day, fr. jour. Dit woord
hoort men in eenige streken waar men b. v. zegt.
In den midderen dei (te midden den dag), fr au
milieu du jour; ik wensch u den goên dei, fr bon
jour. Zie DEG.
— In Vriesland zegt men ook Dei.
DEIMSTER, adj. Zie DEEMSTER.
DEIN, m. Hetzelfde als Dem of Den.
— Vandaar Deinekleed, enz.
DEINZELEN, deinzelde, heb of ben gedei?z zeld,
o. W. Deinzen, achteruitgaan, fr. reculer. Het
peerd deinzelde.
DEISTER, m. Natte drek van runderen, of ander
dergelijke vuilnis. In eenen deister treden. De
weg lag vul deisters.
— Van daar Bedeisteren.
— Het Alq. Vl. Idiot. heeft Dijsteren, in Braband gebruikt voor Tot moes, tot deesem maken,
b. v. de aardappels dij sieren (in moes pletteren) .
DEIZEN, deisde, heb gedeisd, o. w. Hetzelfde als
Deinzen (gelijk peizen = peinzen) .
— Meest gebruikt langs en binnen de Oostvl.
grenzen.
DEK, m. Verlies dat men doet van wege iemand
die zijne schuld niet en betaalt, of die in den
koophandel bedriegt, anders gezeid Plak. Iemand
eenen dek zetten (hem niet betalen 't zij voor
geleverde koopwaar, hetzij voor gedane werk,
ofwel hem iets verkoopen boven de weerde). Hij
heeft mij eenen leelijken dek, eenen geweldigen
dek gezet. Ik heb daar eenen dek gezet geweest.
Eenen dek krijgen of hebben aan iets (niet betaald worden). Ik heb hem dat verkocht, maar 'k
vrees dat ik er eenen dek aan hebben zal (dat hij
niet betalen zal). Ik heb er eenen fameuzen dek
aan. Als ge werkt voor hem, doe u vooraf betalen, anders krijgt gij eenen dek. Koop niet aan
dien vent, ge zoudt er eenen dek aan hebben
(ge zoudt bedrogen zijn, hij zou meer doen betalen dan het weerd is).
-- Men zegt ook Gedekt zijn aan iets.
DEKKER, m. In zekere kinderspelen, zoo als
Bal-in-den-hoed, beteekent dit woord Een slag
of smeet van den bal op den rug van dezen die
verloren heeft. Iemand drie dekkers geven (hein
driemaal den bal op den rug gooien van zekeren
afstand). Dekkers eten (smeten van den bal op
den rug krijgen, ontvangen, anders ook de jaren
verdragen) . Hij moet van iedereen twee dekkers
eten.
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DEKKING, v. collectief. Al het deksel van een
bed. Noch branding noch dekking hebben. Men
moet meer dekking hebben in den winter.
— Daking, dak. " Den verbranden Lorre voorzag men stillekens aan van eenen klokstoel, geluid en dekkinge. " (R. d. H.)
— Zie —ING.
DEKKLEED, o. Somme geld die een nieuwe
pachter geeft aan zijnen voorzaat. Zie HOED.
DEKNET, v. en o. Eene platte vierkantte nette
die men in 't water duikt bij middel van twee
halve hoepels en van eene pertse dienende om
de nette schielijk op te halen als er visch over
zwemt; anders ook Hefnet genaamd.
--- Misschien voor Duiknet, dat men bij onze
schrijvers vindt : " Met vluwen ende ander
duuckenetten vaughende. " (J. Vande Velde.)
DEKPLAAT, v. Bij slotmakers. Eene metalen
plaat die paralleel met de slotplaat ligt, zoodanig
dat de slagveêr, het schof, het geleid, enz., tusschen beide verborgen zitten.
-- De dekplaat in het slot van een geweer is
hetzelfde als hetgeen bij Kramers Stoedel heet,
fr. bride de noix.
DEKSCHOOF, m., mv. dekschooven. Bij landb. Een
schoof die, met de bouten omhoog en de aren
nederwaart, vastgebonden wordt boven op eenen
stuik of mangel om dezen te dekken.
— Kil. Dack-schoove, stramen tecti, culmen.
DEKROEDE, v. Roede of geerde die men gebruikt
-

om een huis met stroo te dekken. De dekroeden

worden horizontaal op het stroo vastgebonden
met dekwissen. — Vgl. Bandroede en Bindroede.
* DEKSPAAN, o. Voorwendsel, fr. prétexte, oxense. Het woord staat bij voormalige schrijvers.
" Och waer is nu onse traecheyt, waer bliven wi
met ons deespaen, als wi ons willen ontschuldigen
ende wi seggen : Ie en kan die ende die sonde
niet ghelaten, noch die oft die duecht ghedoen. "
(Th. van Herentals.) " Aldus bedrucken wy ons
even mensce ende verminderen tgoet bemoeden
ende de goede name die achter hem ghinek tot
zijnder eere. Ende darchste van al, noch laten wi
ons duncken dat wijt al wel doen. Ende wi nemen
een so suyverliken decspaen, tschijnt wi doent al
om die eere Gods, ende om haerlieder welvaren
ende salicheyt. " (Id.) " Nu coemter een deespaen
ende een excusacie op. " (Id.)
DEKWISSE, v. Wisse of teen waarmede men
een huis in stroo dekt. De dekwissen verbinden
de dekroeden aan de latten die op de kepers liggen,
zoodat het stroo tusschen deze dekroeden en lat
ingesloten blijft.
-tenvas

DELF
— T(! ai lij 1i eerie delcwisse, zeer taai. Hoe ouder
hoe taaier lijk de dekwissen, of Mager en taai
lijk dekwissen (antwoordt men somwijlen aan
iemand die vraagt hoe het met ons gaat).
DELAAI, o. Zie DILAAI.
DELF, m. Sloot, gracht tusschen de akkers of
langs de straten. Eenen delf graven, fr. creaser
um fosse. De delven stonden vol water. "' Van
eenen on-ghedolven dilf ofte gracht aande straten,
is de boete ses Schell. parisys van de roede.
(Cost. * v. Lande v. Vryen.)
— Kil. Delve, dilve, fovea.
DELFAARDE (wvl. –EBDE, – ÉERDE), v. Aarde die
men uit den grond graaft. Eene straat vermaken
met delfaarde. Eene leegte opvullen met delfaarde
en steengruis.
DELFEND, DELF-END, m. Delfkoorde, snoer of
draad langs den grond gespannen om daar langs
te delven in rechte linie. Zonder den delfend
zult gij die yore niet recht uitdelven. — Zie END.
DELFSCHIP(PE, DELFSCHUP(PE, V. Soort van
groote houten spade, wier blad aan de negge met
ijzer beslegen is. Zie BESLAGSCHIPPE.
DELIE, V. Hetzelfde als Deel, soort van Noorsch
hout. Noorsche delië. Eene zoldering van delië.
De noorsche delië wordt ook Greinenhout genaamd. -- Zie onder CIEZE.
DELIKT, o. Vergrijp, misdaad, faut, fr. delft,
faute. Hij wierd gestraft voor zijne delikten. Vergiffenis krijgen van zijne delikten. Dat is een
delikt dat gestraft moet worden.
— Faut, gebrek, onvolmaaktheid, fr. défaut,
zrperfection. Iedereen heeft zijne delikten. Heeft
dat peerd geene delikten?
— Het woord is eig. het 1. delictum.
— Bij metathesis van i en e, zegt het volk altijd
dilekt, en zoo schreef men ook eertijds : " Omme
zekere zijne dilecten ende mesusen wille. " (N.
Despars.)
DELJE, DELLIE, - v. Zie ELJE.
DELT, O. Zie DILT.
DELVEN, dolf en dalf, gedolven, b. w. Graven,
fr. creaser, fouir. Eenen hond delven, fr. enfouir
Nn chien. " Doe stond een, schamel man en dalf
in de loove, honder eenen muer, ende dien muer
viel neder up zyn lyf, waer of dat by ooc scarf.
God hebbe die ziele. Amen. " (iron. v. Br.)
— Te Brugge zegt men delven, bij metathesis
van de 1, in plaats van dewlen, debbelen, wroeten,
fr. patrouiller (zie DEWLEN). Debbelen is hetzelfde
als Dabbelen, dabben, bij Chr. Plantyn verklaard
door fr. patrouiller, patteler des mains, 1. palpare,
attrectare. Maar Dabbelen, dabben, beteekent in
Brabant ook nog Graven, fr. crens,or°, bij Kil.
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verklaard door I. subigere, snnifodere, fodicare; en
in 't Alg. VI. Idiot. door Met handen, voeten of
klauwen in de aarde krabben of wroeten, b. v. de
hond dabt den mol uit den grond; het peerd dabt
v all ongeduld. Het gr. a;rzw bet. Begraven. Zou
Delven dan hetzelfde woord niet zijn in den grond
als Dabben, dabbelen ?
DEM, DEN, DENT, DEIN, m. Bij landb. Een
derschvloer of plein dat men op den blooten
akker maakt, om rijp koolzaad, kamille of vlas
te derschen. Eenen dem maken. Het-hipens
dei schkleed op den dent openspreiden. Den dem
branden (het kaf verbranden dat op den dem
blijft liggen, na dat men het uitgedorschen zaad
weggevoerd heeft) .
— Kil. Denne, area et pavimentum.
DEMINUTIEF, o. Verkleenwoord.
— De Spraakkunsten kennen maar twee ver
t,. w. je (tje, pje), en ken (sken). De-klensyb,
uitgang ken klinkt ke bij 't volk en tusschen
Schelde en Leie gebruikt men geen anderen. In
'ij Brugsche Vrije hoort men je en ke. Maar veel
andere plaatsen, en vooral Veurne- Ambacht hebLen nog den verkleenenden uitgang ige die zeer
eigenaardig is, en die regelmatig volgt 1° op
de klinkers:

spa
— spa>; ge, spaj ge;
1a
— laïge, lajge;
slee
-- slee ge, sleejge;
stee
— steêïge, steejge;
— bilge, bi jge (korte i);
bie
boo
— boïge, boojge;
stroo
-- stroïge, stroojge;
— vloïge, vloojge;
vloo
bleekerie — bleekerieïge;
loterie
-- loterieïge.
TTitneming. De eigennamen in ie maken letje
Sophie-Sophietje; Amelie -Amelietje; Mie - Mietje.

2° Op de vloeibare 1, m, n, r, voorgegaan van
een korten klinker:
bol — bollige,
kam — kammige,
man — mannige,
kar — karrige.
Ook nog
buil
kuil
muil
uil --

—

—

—

builige,
kuilige,
muilige,
uilige.

30 Op de medeklinkers

b, v (f) en z:

kreb — krebbige,
b : reb — rebbige,
rob — robbige,
schub — schubbige;

DEMI

v:

dief
hof
kaf
kalf
stof

--

—

—

—

—

dievige,
hovige (lange o),
kavige (kafvige, korte a),
kalvige,
stovige (stofvige, korte o, fr. pous-

sière),
stoovige (kachel),
stoof
wijvige.
wijf
snuifje.
Uitgenomen snuif
—

—

:

z•

glas
bies
mees
doos
huis
muis

—

—
—

—

--

—
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naad
zaad
bloed

--

—

! )

kleed
lied
brood

--

—

—

—

glazige,
biezige,
meezige,
doozige,
huizige,
muizige.

d) blad

—

boogaard
hand

4 0 Gemeenlijk ook op de d
paddige,
padde, pad
maagdige,
maagd
naaldige,
naalde
handige,
band
landige,
land
mandige,
mand
standige,
stande
zandige,
zand
beddige,
bed
gebedige,
gebed
beeldige,
beeld
aandige,
aande
geldige,
geld
veldige,
veld
hemdige,
hemd
bendige,
bende
endige (eindeken),
end
gildige,
gilde
windige,
Wind
rondige,
ronde
pondige,
pond
zondige,
zonde
wondige,
wonde
hoofdige,
hoofd
voogdige,
voogd
woordige,
woord
gebodige,
gebod
puidige,
puid
tijdige.
tijd
tandje,
Nogtans a) tand
ledje,
lid (led)
smedje,
smid (smed)
vriendje,
vriend
mondje;
mond
bárrige,
b) baard
barrige,
berd, bard
pérrige,
peerd
kinnige;
kind
e ) d r aad
dralge, draajge,
—

naige, naajge,
zaïge, zaajge,
bloeïge, bloejge (troetelw.: mijn bloeïge!
mijn hertebloeïge
kleeïge, klei jge.
liïge, li-jge (korte á),
broïge, broojge;
bladje,
blaïge, blajge;
boogaardige,
boogarige;
handje,
handiges, mv.
hondje,
hondige.
boordige,
borrige;
koordige,
._._.
korrige (z. KLANKP.)

--

—

hond

—

boord

—

koorde

--

—

—

--

—

—

—

—

—

—

—

--

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
--

—

—

—

Te Kortrijk zegt men ië in plaats van ige, b. v.
mandië, hemdië, mannië, enz.
Te Brugge en elders hoort men
barretje Bemin. van
korretje —
perretje —
varretje ---

bard, en baard;
koorde;
peerd;
vaart; enz.

-- In Fr.-Vl .en Veurne - Ambacht hoort men
w. achter k, g
en s:

je, tje klinken omtrent als sche, t.
haag
boog
kraag
haak
kaak
beek
week
bak
klok
mugge
mes
les
kas

haagsche,
boogsche,
kraagsche,
háksche,
káksche,
beksche,
weksche,
baksche,
kloksche,
mugsche,
messche,
lessche,
kassche.

--

-—
—
—
--—
—

-—
—

—

zie KLANKVERK.
)

—

Maar tje achter p, 1 en w; ook achter 1, m, n, r,
voorgegaan van eenen langen klank; en achter de

toonlooze el, e7•, en :
kuip
schaap
kat
boot
vrouw
kool
boom
tafel
laken

—

—

--

—

—
--

—
—
—

kuipje,
schapje,
katje,
bootje,
vrouwtje,
kooltje,
bómpje,
tafeltje,

lakentje, enz.

DEMI
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DEMPT, DEMET, m., met den klemt. op de. Soort
van katoenen stoffe, effen aan de eene zijde, en
gewold aan de andere, fr. damite, démitte. Een
baai, eene onderbroek van demit.
DEMKLEED, DENKLEED, DENTKLEED, DEIN KLEED, o. Een kloek linnen of zeil dat men op
eenen dem openspreidt om er op te derschen;
anders ook Derschkleed genaamd.
DEMIVIER, m. Wordt in sommige plaatsen gehoord voor Derm, fr. boyau. — Zie METATHESIS.
DEMSTER, adj. Zie DEEMSTER.

(gedolven) met de spade, in 't Bloote wordt hij

gekapt met de kouwe. " Steen, Earle, leem, daerinck, moer ende dierghelijcke materie. " (Cost.
V. Veurne.) " Dat niemandt gheen daring noch
teghel-aerde en delve binnen hondert roeden van
eenighe zee-dycken. " (Cost. V. Lande v. Vryen.)
Dering kanten. Dering uitroeden.
— Kil. Darinck, dary, darie, dari-torf.
" Over vele jaren, 't en is niet gekend in
onze streke wanneer, moet er hier in 't Bloote
een schrikkelyke overstroominge geweest hebben; want, als wy delven, wy vinden dat de grond
hier by plekken wel vyf-en-twintig en 30 voet
.opgewassen is. De derink ligt hier by striepen
wel 14 slagen (ne slag is een kap van een dêrinkhouwe) dikke, en men moet somtyds 12 en 16
voet diepe delven eer men daer aen komt. 't Moet
de zee en niet een groote riviere zyn 'die deze
overstroominge te vege gebragt heeft : onze
nieuwe bovengrond is immers vele doormengeld
met zeeschelpen en daerby hy is geheel doortrokken van 't zoutwater of 't zillewater. Daer is
hier om zoo te zeggen geen grond of hy weet
min of meer van 't zout of de zilte, zoo men zegt.
Daardoor komt het dat het kareelsteen dat ze
hier bakken meest al ziltachtig is en dat hier de
muren die met zulk steen gematst zyn altyd
wak zyn en bedekt blyven met salpeter of steenzout. In die overstroominge moet er een geweldige wind gewaeid hebben, uit den noordwesten, want in onze dêrinkputten, vinden wy eene
masse boomers die allemale liggen met hunnen
top of kroone in den zuid- oosten : nu 't is tusschen den ondersten grond en dien opgestroomden bovengrond dat er daer een zwarte lage ligt
die wat zachter en wat ligter is als de andere
lagen aarde, en die samengesteld is uit blaren,
hout, gars, lisch- en 'k weet niet wat al, en 't is
die zwarte lage die ze derink heeten en die ze
uitdoen om te branden. Maer, waer ligt de dêrink
hier in ons Vlaenderen P Men vindt hem te beginnen van langs het strange, alwaer hy by
plekken blootspoelt, ja men vindt hem misschien
tot geheel verre in zee, want men ziet als het
hoogwater is, dat er de zee vele uitsmyt, en toen
al dezen kant van de duinen, te lande, vindt men
den derink tot op vyf of zes uren van zee en dat
van aen Holland tot aen Vrankryk en misschien
nog alsans voorder en voorder. Langs strange
ware 't gemakkelykst van al om te dêringen
dewyl dat de derink maer al te mets zoo ondiepe
ligt dat hy bloot komt door 't opkomen en 't af
om-gaenvdz,mr'tisaevbon
--

DEMZAAD, DENZAAD, DENTZAAD, DEINZAAD, o.

Zaad dat met het kaf vermengd van het demkleed
wegvalt op den blooten grond. Het demzaad,
dat men van den grond opverzamelt, is gemeenlijk vol aarde en vuiligheid. Hoe komt het dat al
die koolzaadplanten daar zoo hekeldichte staan P
Het is van 't demzaad dat men laten liggen
heeft.
DEN, m. Een derschvloer op den blooten akker.
Zie DEM.
DEN, gebruikt voor Hem. Zie HEM.
DENNEKLEED, o. Demkleed.
DENT, m. Een derschvloer op den akker. Zie
DEM.

DER, bijw. Wordt welluidendheidshalve gebruikt voor er. Der was eens groote storm op
zee. Zij kwamen der naartoe. Ik zal der hem
van spreken. Ik -ben der om verblijd. Ik ga der
voor zorgen. Men riek der een liedeken op. Ik
zie der geen doen aan. Zoo der ooit eene schoone
gelegenheid kwam. " 'K en zal der niet in ver
-schietn."(KCalbr)
DIRE, V. Zie DEER.
DERF, adj. Bleek, deluw, doodsch, fr. blafard,
livide, pale. Derf kleur. Hij is derf van kleur.
Het aanzicht van den zieke is zoo derf. De derve
lippen van eenen stervenden mensch. Hij ziet er
zoo derf uit, ik geloof dat hij niet te pas is.
— Wordt ook gezeid van het licht. De derve
glans van de maan. Het licht van de zon wierd
van langs om derver en flauwer in den eclips.
DERFHEID (wvl. ook DERFI, zie -HEIR), v. Bleek
gemeenlijk een-heid,osc.Drfheid
ziekelijkheid.
teeken van
DÈRING, DÉRRING (wvl. DÉRINK), m. zonder mv.,
klemt. op de, zware e. Soort van zwarte turf die
in Noord- Vlaanderen uit de aarde gegravenwordt
en dient tot brandstoffe. De dering is niet anders
dan verteerd hout dat sedert eeuwen verborgen
ligt onder het zand van eene overstroominge der
zee. Dering graven, of steken. Dering droogen.
Den dering laten uitloogen. Dering branden.
In Veurne- Ambacht wordt de dering gesteken '
-

DERI
clieswille dat ze daermê draeiputten (of draeikonkels) zouden maken, waer dat onze visschertjes, 't zij dat ze te voete of te peerde visschen,
nooit levende en zouden uitgeraken. Te lande
mogen ze hier dêringen gelijk ze elders de kolen
mogen uitdoen met oorlof of permissie van den
(Uit een weekblad.)
koning. "
- DERINGXSSCHEN(E, m. en v. Asch van opgebranden dering.
- DERINGBAAR, V. IJzeren bare of stang op
wier einde het deringboor gevestigd is.
- DERINGBOER, m. Een landbouwer die jaarlijks dering verkoopt dien hij uit zijn land graven laat.
- DERINGBOOR, 0., ook -BOORE, V. Een boor aan
't einde van eene lange ijzeren stang, om in den
grond te booren of er daar geen dering schuilt.
- DERINGEN,

derinyde, heb gederingd, o. w.

Dering graven. Mén deringt in den zomer. Drie
weken lang deringen.
— b. w. Uitderingen. Eenen bilk deringen.
Gederingd land.
- DERINGGRAVER, m. Die dering graaft. Hij
is een deringgraver gelijk zijn vader was. In
vele plaatsen wordt er jaarlijks eene Mis gezongen voor de overledene deringgravers.
- DERINGHOUW (wvl. -now, zie AU), V. Eene
houw van tien a twaalf voet breed, en tien duim
lang, met eenen korten steel, dienende om den
dering in stukken uit den grond te kappen.
- DERINGKAPPER, in. Hetzelfde als Deringslager.
- DERINGLAAG, v. Eene lage dering zoo dik
als de spade diep gaat. Er waren in dien deringput vijftien lagen (d. i. dat men vijftien spasteken diep gedolven heeft, om al den dering uit te
halen). Dat is een deringstuk van tien lagen,
fr. de dia; couches.
— DERINGMOER(E, v. Eene plaats in den grond
waar men dering uit graaft. In Vlaanderen zijn
veel deringmoereii, maar geene koolmijnen.
Daar zijn groote deringmoeren waar men verscheidene jaren lang uit graaft. Eene deringmoere vinden. In eene deringmoere werken.
Eene uitgegravene deringmoer weder opvullen
met aarde.
- DERING00R(E, v. Bij deringgravers. De boord
of kant van eenen blok dering die nog niet
uitgegraven is. De deringoore grenst aan de
aardoore..
— Zoo heet men ook den werkman die, in de
Stoeling, op de deringoore staat tusschen de
Aardoore en den Timmerman. De deringoore
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ontvangt de uitgegraven deringstukken uit de
handen van den Timmerman om ze voort te
geven aan de Aardoore. - Zie OORE en STOELING.
- DERINGPUT, m. Als men een stuk land uit
dat gaat bij putten; men begint met-deringt,
eenen put, en als deze uit is, dan maakt men
eenen tweeden, en men vult den eersten met de
aarde die uit den tweeden komt, enz.
- DERINGSLAG, M. Hetzelfde in 't Bloote, als
Deringlaag in Veurne-Ambacht. Een put van
tien slagen (d. i. dat men tien houwslagen diep
moet kappen, eer men in den grond is van den
dering).
- DERINGSLAGER, m. Deringgraver, die den
dering met de houw uit den grond houwt of kapt.
- DERINGSTOEL, m.. Een bank dèring waarop
een werkman staat die de deringstukken opvangt
van den Timmerman, en opgeeft aan de Deringoore. - Zie STOELING.
- DERINGVUUR (wvl. -VIER, zie U), o., vklw.
-viertje, -vierke(n. Een vuur dat met dering gevoed wordt. Zich warmen bij een deringviertje.
DERM, DARM, m. Fig. Lange dunne pijp of
buis van leder of lood, fr. boyau de cuir, de plomb.
De derm van eene brandspuit is van leder. De
derm van eene bierpomp is van lood. Eene
waterpomp, die binnen huis is, trekt somwijlen
haar water van geheel verre, bij middel van een
boden derm die in of langs den grond ligt.
DERREN, dorst, gedorst (fvl. èdorsí, zie GE),
b. en o. w. Durven, fr. oser. Ik derre dat niet

doen. Hij dert het niet zeggen. Hoe heeft hij
zulk eene misdaad gedorst P " Sy derren hun
beroemen van hunne grootheydt, ende wonder
beslagh maecken met valsche moghentheydt
ende ydel pracht. " (A. Debuck.) 11 Recht als
die vliegen die nyet en derren genaken op eenen
pot die daer syedet, mer si vlieghen dair op so
lange als hi lave is. " (H. Herp.)
Dat de trauweloose baeren
Niet tot in de locht en vaeren,
Maer in hun verschoven hollen
Eeuwigh op malkander grollen,
Sonder ooit te derren kycken
Over hun ghestelde dycken.
(A. Debuck.)
DERRING, m. Zie DERING.
DERSCHEN en DARSCHEN,

dorsch, gedorschen,

(uitspr. Desschen en Dasschen, dosch, gedosschen,
zie Rs), b. en o. W. Herhaaldelijk en hard slaan
met de hand of met eenen stok, slagen geven,
fr battre, eng. to thrasclh. De vader dorsch op
zijnen boozen zoon tot dat hij vergiffenis vroeg.
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Op Benen ezel derschen om hem voort te krijgen.
Ik heb erop gedorschen dat mijn arm moede is.
In de takken van eenen noteboom derschen (om
er de noten van af te slaan). Eene koe uit het
klaverveld derschen (haar met gedurige stokslagen uit het klaverveld drijven, waar zij uit
snoeplust in geloopen was).
— Op de page derschen, zie HAAG.
— De korrels der granen en andere veldvruchten met eenen vlegel uit de aren slaan. Koorn,
tarwe, boonen, erwten, koolzaad 4erschen. Hij
was bezig met haver te derschen. " De welcke
hulieden coorne darsschen. " (0. van Dordrecht.)
— Boonen gaan derschen, verstrooid zijn, met
zijne gedachten elders zijn, fr être distrait. Waar
zijn uwe zinnen dan P Boonen gaan derschen.
Gij luistert niet wat _ ik u zeg : ge zijt wederom
al boonen gaan derschen.
— Iemand in zijn aar derschen, zie AAR.

— o. w. met hebben. Driftig loopen, rennen,
met kloppende stappen over den grond voortsnellen, fr. galoper. Het bratte peerd derscht
rond de weide. De knaap kwam naar huis gedorschen. Zoohaast wij vernamen waar de vijand
was, wij dorschen er naar toe. Ge moest hem
zien komen gedorschen!
— De Hollanders zeggen dorschen, dorschte,
gedorscht, welke vormen bij ons gansch onbekend
zijn.
- DERSCHER, m. Koornderscher, fr. batteur en
grange. " Bessemmaeckers, desschers, delvers. "

(1fl. Setting- boet.)
- DERSCHKLEED, o. Demkleed, een zeil waarop
men het graan uitderscht.
- DERSCHNERE, v., met eene zware e in ne.
Derschvloer, fr. aire d'une grange. -- Zie NERE.
- DERSCHVLEGER, DERSCHVLEI, m. Vlegel om te
derschen, fr. f eau.
- DERSCHVLOER, m. Schuurvloer waarop men
derscht, fr. aire cd'une grange. " Het land rond
Jan Onraedts huizeken lag lijk nen dersch- vloer. "
(K. Callebert.)
DERTIENAVOND, m. De avond, de dag vóór
Dertiendag, fr. veille de l'.Épiphanie. Het is mor-

gen dertienavond. Dertienavond vieren. Hij gaat
dertienavond komen. Het begon op dertienavond
geweldig te vriezen. Op dertienavond trekt men
koning (d. i. men lot in 't huisgezin wie dat er
koning is, en men viert en bedrijft blijdschap
tot late in den nacht). " Ghelijckmen doet als
men op Derthien avond een coninghinne treckt. "

(C. Vranex.)
DERTIENAVONDKONING (wvl.

—KEUNINK), M.

DERT
Deze die op Dertienavond door het lot koning
gekozen wordt. Het is reeds drie jaar naeen dat
ik Dertieiiavondkoning ben : ik geloof dat er
daar bedrog onder schuilt.
— Cl. Declerck gebruikt dit woord in den zin
van Dertienavond:
En heb ick niet verkranekt wel zeer des ketters
[wonyngh
In 't land des Palatijns, op Dertien avond konyngh?

DERTIENDAG, m. Driekoningendag, fr. _EPiphanie, file des Bois. Gisteren was het Dertiendag.
Hij is op dertiendag geboren. Van Dertiendag
tot Lichtmis vroos het zonder staan. Dat is gebeurd rond Dertiendag. " Die hertoghe quam
zeer corts naer Derthiendach te Ghent. " (N. Despars.) " Het geviel op eenen dertienclach dat si alsoe seer crachtelic op getogen wert. " (H. Herp.)
-- Driekoningendag wordt Dertiendag geheeten omdat deze feest gevierd wordt den dertien
dag na Kerstdag.
-den
DERTIGTRUIS (wvl. - TRUUS, zie UI), m. Zie HENNESTR,ONT.

DERVEN, dieij en derfde, gedorven en gederfd,
b. w. Zich onthouden van, niet gebruiken. Vleesch
derven (geen vleesch eten, fr. s'abstenir de viandes). Den vrijdag moet men vleesch derven. Hij
kan geen vleesch derven. Den Asschenwoensdag
en den Goedenvrijdag derven wij ook eiers, boter
en smout. Ik ga morgen vleesch derven. Hij
heeft geheel zijn leven wijn gedorven.
— Ik heb het uit mijnen mond gecdorven, is eene
zegswijze die veel gebruikt wordt in denzelfden
zin als Ik heb het uit mijnen mond gespaard, ik
heb het aan mijnen mond onzttiokkenz, geweigerd.

De arme moeder zeide aan haren zoon die over
de spijs klaagde : Ik heb het uit mijnen mond
Bedorven om aan u te geven, en ge zijt nog niet
te vrede.
. DESOLAAT, adj. Over van droefheid, ontroostbaar, fr. d esolé, inconsolable. Zij waren desolaat
omdat hun weldoener gestorven was. " Dat wy

daer soo desolaet saten in pyre en smerte. " (***)
— Kil. in Append. Desolaet, desertus, desolatus,
vastzes, vastatz-cs; en absqne solatio, inconsolabilis.
DESPERAAT, DESPERATIG, adj. Wanhopig, ra
fr. désespéré, 1. clesperatus, sp. despef°ado.-delos,
Hij was als desperaat, als hij de dood van zijne
moeder vernam. " De sake was teenemaal desperaet. " (A. De Boeye, s. j.) " Als nu den eremijt
eenighen tijdt int wilt mistroostigh ende desperaet hadde gheloopen, coo ontmoetede by eenen
monick daer by sijn droefheyt aen ontdeckte. "
(J. Van Heumen.) "Wilde van niemant ghetroost
10
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worden, maer seyde, ghelijck oft hy heel desperatich hadde ghesproken : och mynen ezel is
loot, mynen ezel is doot ! " (R. Versteganus.)
" Dat is meer van eenen desperaten mensch als
van eenen christen. " (C. Hazart.) " Hy was,
quaet en desperael, ende gaf sy zelven alleneen
den vyandt (duivel) over. " (C. Vrancx.)
-- Kil. in Append. Desperaet, exspes, cdesperans,

desperatus.
— Wordt ook als substantief gebruikt voor Besluiteloosheid, groote verlegenheid, angstige twijfel, fr. perplexite. In desperaat staan. Hij was in
desperaat hoe hij dat verrichten zou. —Het woord,
in deze beteekenis, schijnt eene verwarring met
Beraad.
- DESPERAATHEIP, DESPERATIE, V. Wanhoop, fr.
désespoir. " Sterven wt desperaetheyt, ende die
ghene die soo sterven en werden noch in kercken noch in kerckhof begraeven. " (R. Versteganus.) " Ende hy viel in desperatie. " ( C.Vrancx.)
DESTEL, m. Een gereedschap van timmerlien.
Zie DIESEL.
D2STEL, DISTEL, m. (en niet v.) Eene plant,
fr. chardon. Duidestel, melkdestel, koeidestel,

peerdedestel.

— Dat is een groote destel uit mijnen vinger,
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daer an ghemaect soe vaste datse niet ne braken
ende dat plaster leght warme opt thooft. Dan
doet em staen op eenen stoel ende maect een
starke toerde vaste ane de ledtsen ende dat ander
einde van dén Gorden ane den balcke, ende dan
trect den stoel van onder hem, dan sal hi blivende
hanghende ende aldus sal hi quitte worden van
den zwynstocke; ende dit plaster voorseit het
(heet) den rogghen huve. "
DESTELSTEKKER, DISTELSTEKER, m. Bij landb.
Een lang en smal lemmer van ijzer met een
krikkeljoen voorzien, en dienende om de wortelen der distels in den akker uit te steken, fr.

échardonnoir.
DEUGD, v. Voordeel, goed, fr. bien, profit, plaiWijn zal

sir. Dat zal hem deugd doen. Een glas

u deugd doen. Ge moet u zelven deugd doen,
als ge de keure hebt. Deugd hebben van iets. Ik
heb veel deugd gehad van die medicijn. Ik heb
weinig deugd gehad van dat kleed. " Het betaemde sijne Majesteyt ons deught te doen. " (A. De
Boeye, s. j.) " Ghelyck oft ghy ons gheen deught
en hadde beweren, en ghelijck oft hy ons het
meeste quaet wande wereldt hadde ghedaen. " (Id.)
— Het weegt van deugden, zegt men van laken
of andere zware kleederstof om te bedieden dat
het uit der mate goed is.

zegt men als er eene reden van bekommernis of
verlegenheid verdwijnt of weggenomen wordt,
fr. une grosse spine hors du pied.
— 0p destels zitten, in 'erlegenheid zijn, van

deugdelijk zijn, eerste qualiteit van wijn, enz.

ongeduld branden (om te vertrekken), fr. être sur

Dat is eene deugd van eenen wijn. Hij heeft eene

des spines.

deugd van een bier in zijnen kelder. Ik verkoop
dit laken aan veertien frank de el, maar ook 't is
eene deugd van een laken.
-- Het weder stelt zich in deugden, zegt men als
het weder goed en helder wordt.
DEUGDELIJK, adj. Ongemeen goed, dat veel
voordeel en nut bijbrengt, fr. excellent, de première
qualité, sprek. bezonderlijk van spijzen en kleederstoffen. Dat is deugdelijk laken (ge zult er
veel deugd van hebben). Deugdelijke wijn. Deugdelijk brood.
- DEUGDELIJKHEID, V. Dat laken weegt van
deugdelijkheid.

-- Etterende huidziekte met stekelige brandreuven, vooral deze die men in 't fr. rogne, teigne
muqueuse en psoriasis heet. Den destel in 't hoofd
of in 't aangezicht hebben. Die jongen heeft
sedert lang den destel. Het kind is blind van den
distel. Het kind heeft den distel gevangen. Zijn
hoofd is vol van den distel.
— De Destel is niet te verwarren met eene andere kwaal die in de Woordenboeken nu Haarvlecht heet, fr. plique, trichoma, maar oulings
zwijrn2stok, als blijkt uit J. Yperman die, sprekende
van de ghescorde (geschurfte) hoofden, zegt : " Die
eene soe werpen op groete hare ende dat vele ende
dat soe het (heet) men zwynstok, ende die syn
groet maer Si ne hout niet ane tbeen en se nes
niet hart. " En om dezen zwijnstok te genezen
raadt hij, onder anderen, dezen middel aan :
" Picis navalis der minget der in pulver van
witten wieroec ende van mastike ende een lettel
racu seems die te gader minghet. Dit smeert
op een campen cleede boven met starken letsen

— Eene 'deugd van eenen wijn, van een bier, van
een laken, enz. Wijn, bier, laken, enz. die zeer

DEUGEN, deugde en docht, heb gedeugd en ge
Goed zijn. Die appels en deugen niet.-docht,.w
Er was in die venduwe weinig dat docht. Die pen
deugt niet meer om te schrijven. Geld dat niet
en deugt. Die akker deugt niet voor vlasch. Die
vent en heeft nooit gedocht.
En de kinders dochten niet
Die ons Constantinus liet.
(Gheschier.)
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-- Weil. zegt dat de vormen dogí en gedogt
(van't oude dogen) verouderd zijn; maar in Vlaanderen bloeien zij nog.
DEUGNIETE, V. Het vrouwlijk van Deugniet,
fr. coquine, zoowel in den slechten zin als in den
schertsenden. Die deugniete zal u bedriegen.
Eene leelijke deugniete.
DEUGNIETSGOED, o. Lurpevolk, lieden vol bedrog en ondeugd.
.DEUN, m., zonder mv. De daad van deunen. De
glazen danderden op de tafel van den deun.
--- Innige blijdschap, voldoening, genot. Zijnen
deun hebben in iemands verlegenheid, ongeluk,
droefheid, fr. jouir de l'enabarras, de la misère, de
l'af iction de quelqu'un. Hij had er zijnen deun
in, dat zijn vijand vernederd wierd. Ik had er
mijnen deun in, maar ik liet het niet blijken.
Ik zag wel dat hij er zijnen deun in had. Ik heb
er mijnen deun in, van hem overwinnaar te zien.
De moeder heeft er haren deun in, als zij haren
zoon zoo neerstig ziet werken. Ik heb daar
geenen deun in. Weinig of veel deun hebben in
iets.
DEUNEN, deunde, heb gedeund, o. w. Lunderen,
hevig weergalmen, fr. retentir. Hij zingt dat het
deunt in de kerk, of dat er de kerk van deunt.
Zoo een geraas in de straat dat er geheel mijn
huis van deunde. Het gebrul van de wilde dieren
deunt in de bergen, in de bosschen. Het geknal
van 't kanon deunt in mijne ooren. Roepen en
schreeuwen dat het deunt in de verte.
— Dreunen, daveren, schudden ten gevolge
van een hevig gedruisch. Geheel het huis deunde
van den donderslag. De grond deunt als het
convooi op den reilweg voorbij snelt.
Als zyn meester smede, gooyde en cluende,
Dat t' huus, zolder ende t' hanebilt duende.

(Ed. De Dene.)
-- Kil. Deunen, donen, tonare, resonare; en

tremere, tremiscere.
DEUNSTOK, m. Bij wevers. Een stok van twee
voet lang dienende om de ketting te strengen of
te slakken. Dwars door het een einde van den
garenboom, waar de ketting van afgewonden
wordt, zijn er rondom gaten geboord; in een van
deze gaten, volgens dat het de ketting eischt,
steekt men den deunstok die voor 't overige vastligt en rust op eenen tap in de leere van de
dokke. De deunstokwordt ook Trekstok geheeten.
— Iemand van den' deunstok geven, hem deftig
afrossen. Van den deunstak krijgen, afgerost
worden.
DEUR, v., fr. porie. Iemand aan de deure zetten

DEUR
(hem uit het huis jagen). Hij woont neffens mijne
deure (nevens mijn huis).
— Halve deur, eene deur die niet hooger komt
dan de borst, fr. porie coupee, porie a hauteur
d'appu-i. Aan den ingang van eenige winkels en
van veel oude huizen vindt men halve deuren.

--- Het is een geheele mean over eene halve deur,
zegt men schertsende van een kleen ventje.

-- Zoolang als een hond op eene halve deure
zit, een oogenblik, zeer korten tijd (want een
hond springt wel over eene halve deur, maar
zal er niet op zitten). Ik heb daar zoo lang ver
als een hond op eene halve deure zit.-blevn
't En zal maar duren zoo lang als een hond op
een halve deure zit.

-- Stikken (stukken) koopen over de halve deure,
schooien, fr. mendier. Deze spreuk is ontstaan
uit eene woordspeling : stikken koopen bet. lijn
fr. acheter des pièces de-wadstukenop,
toile; maar met er over de halve deur bij te voegen, krijgt stikken de bet. van broodstukken die
men bedelt, fr. morceaux de pain, quignons.
DEUR, voorz. Hetzelfde als het holl. door, fr.

par, au travers de.
- Zie DOOR en DEURE .
— In de sprekende taal zijn er eenige deelwoorden samengesteld met deur onafscheidbaar
en nógtans den vollen klemtoon hebbende, b. v.
Deurbrand,
Deurknutterd,
Deurlasterd,
Deurslegen, enz.
Maar dan heeft deur eene geheel bezondere
beteekenis; het beduidt dat iemand zoodanig de
werking, die 't verbum behelst, geleden heeft
dat hij er ongevoelig aan geworden is. Dus Deurbrand = zoodanig gebrand dat men er niet meer
gevoelig aan is : De duivel is altijd deurbrànd,
maar hij en is nooit deurbrand. Zie DOORDRONKEN, DOORKNUTTERD, enz.
-- Deur verandert somwijlen in Leur : Zie TEUR.
DEURAL, m. Iemand die door alles gaat, een
onbeschroomd mensch.
-- Het schijnt eene verkorting van Deurendal, dat meer gebruikt wordt.
DEU ,E, bijw. Hetzelfde als het holl. door als
bijw. gebezigd. Hij is deure, fr. it est parti.
— Het holl. door als voorzetsel gebruikt, klinkt
in Vlaanderen deur zonder e achteraan. Deur de
stad gaan. Deur de vingers zien.
-- In samengestelde werkwoorden zeggen wij
deure als het afscheidbaar is en dat er de klem
valt (vgl. Omme en Vooren), b. v. deu--tonp

DEUR
rebooren, door iets heen boorera; deuïedriazgcn, fr.
Sc faire jour au travers cle. Maar wij zeggen deur,

als het onafscheidbaar is, b. v. deurbooren, doorsteken, fr. percer; deurdringen, door alle deden
heen dringen, fr. pénétrer. Zie DEUR.
-- Wij stellen nog deure achter daar, er, Iziej•,
waar, nievers, enz. Daardeure komt het dat... De
naald kan er niet deure.
DEURENDAAL, DEURENDALE, DEURENDAL, DEURENDAU, DEURENDOLF, m., met den klemtoon op
deur. Iemand die met geweld en stoutmoedigheid te werke gaat, een onversaagde kerel. Een
deurendale van eenen vent. Die deurendaal zal
daar niet veel werk mede hebben.
-- Wordt ook gezeid van een vrouwspersoon
die, in alles wat zij doet, mannelijke kracht en
zwier toont; een onversaagd vrouwspersoon. Zij
is een rechte deurendaal. Kent gij eenen deuren daal gelijk zij is P Een deurendaal van een
vrouwmensch.
— Het zweerd van Roeland, bij eereen ouden
franschen dichter, heet Durenclal, hetwelk Huydecoper (op M. Stoke ii, bl. 583) verklaart door
Door en al. Bescherelle heeft " DURANDAL, . épéc
de Roland le Furieux, neven de Charlemagne."
Men bemerke dat ons w. DEGEN, dat een zijdgeweer beteekent, oul. den zin had van Krijgsheld..
DEURENDAU (wvl. DEURENDOW, zie AU), in Hetzelfde als Deurendaal.
DEURENDOLF, m. Zie DEURENDAAL.
DEURENDWEG, DEURE ENDE WEG, bijw. Zie

onder DOOR.
DEURHAARDE, adj. Zie DOORNAARDE.
DEURKASIJNE, v. DEURKASIJN, o. (wvl. -KAST NE, — ic&siiN). Hetzelfde als 't holl. Deurkazijn,
kassement, fr. cadre de porie. " Tmaecken van
eenighe duercassynen. " (Rekenynghe van
Veurnambacht, van 1596.)
— Zie KASIJNE.
DEURSCHEEDE, adj. Zie DOORSCHEEDE.
DEURWAARDEREN, deurwaarderd e, gedeurwaarderd, b. w. Iemand den deurwaarder zenden,
hem door den deurwaarder vermanen. Hij is
gedeurwaarderd dat hij moet verhuizen. Ik ga
hem deurwaarderen.
DEUZELACHTIG, DEUZELIG, adj. Zwijmelachtig,
deuzig. Ik ben zoo deuzelachtig dat ik mij moet
vasthouden om niet te vallen. Die oude man
wordt deuzelachtig. Hij is zoo deuzelachtig dat
hij den weg niet meer vindt naar de kerk.
DEUZELEN, deuzelde, heb gedeuzeld, o. w. Deuzig
zijn, bedwelmd zijn in 't hoofd, zwijmelachtig
zijn. Iemand eenen slag geven dat hij er van

DEUZ
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deuzelt. Hij deuzelt van don vaak. Hij deuzelde
in den gracht (hij viel er deuzelende in).
-- De Hollanders zeggen Duizelen voor
Draaiingen in 't hoofd hebben, fr. avoir des vertiges.

DEUZELING, v. De daad van Deuzelen. In deuzelinge zijn ten gevolge van eenen slag, of van
eenen val, of van den slaap. In deuzelinge liggen
(half sluimeren, half wakker zijn, hetzij vóór of
na het slapen). Iemand in deuzelinge slaan.
DEUZIE, v. Hetzelfde als Euzie. Zie aid.
'DEUZIG, DOZIG, adj. Bedwelmd, verbluft, bij ster,
fr. étourdi, é mmzoussé, abasourdi, o j7usqué. Wordt
gezeid van iemand wiens zinnen verstompt en
wiens verstand beneveld is, ten gevolge b. v. van
eenen slag op het hoofd, van overgroote ver
overdrevene studie, van slaap--moeidh,van
lust, van flauwte, van ziekelijkheid. Ik ben zoo
dozig dat ik er van zwijmele. Er dozig uit zien.
Deuzig zijn van te lang biecht te hooren. Men
valt mij van alle kanten lastig, dat ik er haast
deuzig van ben. Iemand deuzig maken. Een
geraas dat men er deuzig van zou worden. Ik
ben vandaag deuzig gestudeerd, deuzig gewrocht.
" Men zoude iemandt het hoofdt deusigh maken
met te vertellen al de bejegheninghen die wy
daer hadden. " (P. Devynck.)
,

Uw liefde, die gedurig blaekt,
Myn ziel zoo flauw en deusigh maekt.
(Oude vertaling van een Lofzang van S. Bernardus.)

DEUZING, v. Hetzelfde als Deuzie, Euzie.
DEVOOR, o. met den klemtoon op voor, scherpl.
oo. Neerstige poging en werkzaamheid om zijn
brood te winnen en door de wereld te geraken.
Een mensch van devoor (zeer neerstig en we rkzaam om zijn huisgezin te onderhouden en zijne
schulden te betalen). Hij is nog al van devoor,
en nogtans zijne zaken gaan niet. Gij zijt van
geen devoor genoeg. Die in dien handel wilt
lukken, moet van groot devoor zijn. Zijn devoor
doen (zijn best doen) om op tijd zijne schulden
te betalen. Die dienstbode doet al zijn devoor
om zijne meesters te behagen. Hij heeft veel
devoor gedaan (veel pogingen gedaan) om hem
voor den rechtbank te doen vrijspreken. Veel
devoor doen om iets te bekomen. " Hy dede
terstont zo veel devoirs ende neersticheits dat
hy die voornoemde gheassiedgierde groot secours
van volcke verleende. " (N. Despars.) " Maer hy
en conste in gheender maniere an heerlieden
capiteynen gheraken, wat devoiren dat by . der
toe dede. " (Id.) " Die ghevanghen light, doet

sun uytterste devoir omme verlost te syne. "
(Z. v. Male.)
— Dit woord schijnt het fr. devoir te zijn,
doch de beteekenis is eerder die van effort.
DEVOORIG, adj. Die zijn devoor doet, neerstig
en werkzaam. Eene devoorige huismoeder. Devoorig zijn om door de wereld te geraken.
DEVOTEKATOEN, o., zonder mv. Soort van hofbloem, fr. julienne de Mahon.
DEVOTIE, v. Zijne devotie doen, zijne devotie
houden, ter heilige tafel gaan, de heilige communie ontvangen, fr. faire ses devotions, aller a
la sainte table. Hij moet zondag zijne devotie
doen. Zij houdt dikwijls hare devotie. " Hare
devotie dele. " (M. Lambrecht.) " Hij is naar het
clooster ghecomen, en heeft daer syne devotie
ghehouden. " (P. Mallants.)
DEWLEN (dewwelen), dewlde, gedewld, b. en

Debbelen, onzindelijk han
fr. patrouiller. Gedewld vleesch. Jonge-tern,
katten mogen niet gedewld worden, willen zij
deugen. Dewl aan die pruimen niet. Zie DEBBEo. W. Hetzelfde als

LEN.

-- Te Brugge zegt men Delven, bij Metathesis
van de 1. Ge moogt aan dat vleesch niet delven,
fr. ne patrouillez pas cette viande.
— Wegens deze metathesis van 1, vgl. Souwelen = Soluwen bij Kil. (fr. souiller), Talmen =
.

Tammelen (sammelen), Puiwel = Peuluw, enz.
Zie

DIAM
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METATHESIS.

— Te Iper, waar men de scherpl. ee overal
vervangt door de bletende è, zegt men dewwelen
of beter tewwelen in plaats van Teeuwelen. Zie
TEETJWELEN.

DEZELFST, HETZELFSTE, of DEZELVE, HETZELVE, adj.–pronom. Bij 't volk altijd en onver-

schillig gebruikt voor Dezelfde, Hetzelfde, in de
schrijftaal. Dezelfste persoon, fr. la méme personne. Dezelve vent, fr. le meme ho mmne. Iemand
van hetzelfste (of van hetzelve) laken eene broek
snijden. Het is hetzelfste, fr cela reviert au
n eême. " Hy heeft het selfste ghedaen in zijnen
tydt. " (M. Lambrecht.) " Tselfste vermaende by
aen zyn twee discipelen. ". (Id.) " Hij heeft de
zelfste reliquien in een houten kasken gezegeld."
(A. Duclos.)
DHELFTEN, DHELTEN, b. w. Zie DILTEN.
,

DHOOFDEN, dhoofde, heb gedhoofd (fvl. edhoofd,

zie GE), o. w. Een kinderspel anders gezeid Klinkemutsen, de koppen smijten. De speler s werpen
elk een geldstuk (b. v. een cents) naar eene
schreef; die de bijdste is op één na, raapt de
geworpene stukken op, en legt ze in de handen

van dezen die de bijdstevan allen geworpen heeft;
deze hoetelt ze en smijt ze omhoog, en al de
stukken die op den grond vallen met de hoofden
of koppen bloot, zijn de zijne; de andere zijn aan
den tweeden. Willen wij eens dhoofden P
— Dit woord is zooveel als d' hoofden (smijten).
Te Proven zegt men Dehoofden.
DIAMANTBLOEM (wvl. –BLOMME, zie oE), v. Hofplant met donkerpurper bloemen die van verre
gelijken aan diamanten booten, scabiosa atropu purea L., fr. fleur des veuves. De diaman.tbloem
wordt ook Diamant, Diamantsteen, Kwezeltje,
en Panenbroek geheeten.
DIAMANTZETTER, m. Juweelzetter, d. i. die
diamanten of ander fijne gesteenten invat in goud
of zilver, fr. j oaill ier, metteur en oeuvre. De diamant.
zetter is geen diamantslijper, noch goud -, noch
zilversmid.
DIANE, V. Naam van eene heidensche godin
die veel op jacht ging.
— Het is lijk de vlucht van Diane, zegt men
van een vrouwspersoon die, met het haar en de
kleederen in wanorde, door de straten spoedt.
DIB, m. Zie DUB.
DIBBAARD, m. Kwezelaar. Zie DUBBAARD.
DIBBE, v., vklw. dibbetje, dibbeke(n. Kwezel.

Zie DUBBE.
DIBBEN, o. w. Zie DUBBEN.
DIBBEREN, dibberde, heb gedibberd,

o. w. Freq.
van Dibben, dubben, aarzelen. " Lang hebben wy
gedibberd van deze artikelen te drukken. " (***)
DIBBEREN, dibberde, heb geclibberd, o. w. Hetzelfde als Daveren, bibberen. Hij dibberde van
de koude.
DICHT, m. (niet v.) Het dichten, het maken
van een gedicht. Hij is rap in den dicht. Zich
bezighouden met den dicht.
— Gedicht, fr. poèimte, pièce en vers. Eenen
dicht maken, aflezen. Een welkomgroet in dicht.
Een verhaal op dicht stellen. " Een ghebed op
dichte. " (C. Vrancx.)
DICHT, voorz. en bijw. Dichtbij, nabij. Dat kost
dicht tien frank. Dichte den middag. Het was
dicht avond, als hij vertrok. Hij is dicht genezen.
Hij stond dicht den muur. Ik kan zonder bril
niet meer lezen van zoo dichte.
DICHTEN, dichtte, gedicht, b. en o. w. Dicht
stoppen, breeuwen. Eene schuit dichten.-maken,
De visschers waren bezig met dichten (met hunne
schuiten te breeuwen).
DICHTEN, dichtte, gedicht, b.

w. Beteekende

vroeger Schrijven, opstellen, fr. rédiger, compow
see écri ïe. Eenen boek dichten. Vandaar ook

DID

230

Dichter, schrijver, fr. auteur. " Voir die dichteres
des wercks. " (Jehan Yperman, cirurgie.)
— Wellicht is deze beteekenis aan 't woord
gebleven in deze spreuk:
Om te rijmen en te dichten,
Moet hij niemand zwichten.
DID, DIDDE, DEDE, voornaamw. onz. Dit, fr.

ceci. Didde is goed en dadde is slecht. Wie kan
er dede verrichten P Ik zeg didde voor mijne
reden. Dat peerd is beter als dede.

— Didden en dalden, diddekes en daddekes,
ditjes en datjes. — Zie de Wdb. op DIT.
DIEP, m. Wordt gezeid van een onbezield ding
dat de gaafheid van iets anders vermindert en
wegneemt, b. v.
-- Een dief aan de keers is een draadje van 't
lemmet, een vliegje of zoo iets dat het smiltend
roet doet afstroomen, fr. mouchon, voleur. —
Niet te verwarren met de Neus, fr. lumignon.
-- Een dief in eenen hoop aardappels, rapen,
enz. is een aardappel, raap, enz. die, verrot
zijnde, de gaafheid der andere wegneemt en
bederft.
— Dieven in de klaver zijn de zuigplanten die
de klaver dood doen en in 't fr. orobanches heeten
(klaverpriemen).
--- De dief van eene schrijfpen is bij Kil.
medulla pennee sine calami scriptorii, q. d. fur

atrament'i (fr. larron d'une plume, nine d'une
plume).
— Een dief in de drukpers is een snippertje
papier tusschen den vorm en het drukblad,

waardoor de inkt op het drukblad niet vatten
kan, fr. larron.
— Dieven in de tabakplanten zijn de scheutjes
die men uitknijpen moet, anders Luizen genaamd.
— Bij metsers. Een stokje of spie gesteken
onder den draad langs denwelken men de briken
legt en schikt, en dienende om dien draad een
weinig te verhoogen zoodanig dat hij het leggen
van de briken niet belemmere. Een diefje onder
den draad steken.
DIEFSGEWIJS, bijw. Gelijk een dief. Iets diefsgewij s nemen. " Diefs-ghewys inkomen. " (A. Poirters.)
DIENDER, m. Hetzelfde als Dienaar, fr. serviteur. Men dischte maar traag op, omdat er dienders te kort waren.
- Zie METSERDIENDER, MISSEDIENDER, TAFEL
-DIENR.

DIENEN, diende (wvl. ook diendege, zie IMPERFECT), gediend (fvl. ediend, zie GE), b. w., fr. servir.
De tafel dienen, de mis dienen.

DIEN
— Dienen in de wet, lid zijn van den Gemeen..
teraad, fr. faire partie, être membre du conseil
communal. Hij heeft tien jaar in de wet gediend,
Zijn vader dient in de wet.
— Dekken, bespringen, fr. couvrir, saillir, sprekende van hengsten, stieren, enz. Eene tochtige
koe laten dienen. Die hengst is nog te jong om
te dienen.
— Eenen Heilige vereeren en aanroepen. In
die kerk dient men den H. RRochus. Die heilige
wordt gediend tegen de pest. De H. Joannes
Baptista wordt gediend in al de plaatsen waar
zijne heilige relikwien berusten. Gaan dienen
(in bedevaart gaan). Eenen heilige gaan dienen.
Naar Hal gaan dienen. Beloven van te gaan
dienen, indien men geneest. Hij is naar Scherpenheuvel gaan dienen om de hulp van Onze
Lieve Vrouw te bekomen. Gaan dienen voor een
kind dat ziek is. " Ons lieve Vrauwe die te
Kerselere werdt ghedient. " (C. Vrancx). " Den
fierter van St. Donaes daer up ghesteld te rus
ende alle de processyen staende daer om--ten;
trent ende hem gediend met waschlichte ende
met wieroocke. " (Kr. v. Br.)
— De tabakplante dienen, zie TOEBAKPLANT.
— Zich laten dienen (wvl. eens laten dienen,
zie EENS), zijn gemak lief hebben, fr. se cdliner,
prendre ses wises, être indolent. Zich laten dienen
op zijnen zetel, fr. se cd liner dans un fauteuil.
— Gediend zijn met, geern iets hebben, er over
zeer te vrede zijn. Hij is gediend met . vleierij.
Hij is gediend met een woordeken lof. Het is

tegen mijnen dank, maar ik zal 't nogtans doen,
aangezien gij er mede gediend zijt. 'K ben met
al die complimenten niet gediend. Ge moet hem
altijd " Mijnheer " noemen : hij is daar zoo mee
gediend.." Meind gy dat ik met uw' vasten, en
met uwe haire kleedenen, ende bestroyen met
asschen, gediend ben P " (C. Hazart.)
DIENLEPEL- m. Groote lepel om de natte spijs
aan tafel rond te deden, soeplepel, fr. louche.
Een zilveren dienlepel.
DIENST, m. (en nooit v.), fr. service. Iemand
eenen grooten dienst bewijzen. Het is ten uwen
dienste. Wat is er van uwen dienst ? tenen (lijk-)
dienst doen voor eenen overledene.
DIEPGRONDEN, diepgrondde (wvl. ook diep

zie IMPERF.), gediepgrond (fvl. ediep--gronde,
grond, zie GE), b. w., klemtoon op diep. Bij landb.
Den grond twee a drie voet diep delven en
graven, hetzij om er het mest in te bergen, hetzij
om de bovenaarde met den ondergrond te vermengen en dooreen te werken, en het land aldus
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DIEP
mullig en vruchtbaar te maken, fr. cdéfoncer.
Eenen akker diepgronden. Een bosch, dien men
in bouwland veranderen wilt, wordt uitgereuld
en gediepgrond. Het diepgronden doet veel deugd
aan het land, maar het is lastige arbeid en daarom
wordt het weinig gepleegd. Diepgronden verschilt
van Diepvoren, dat het eerste met de spade, en
het tweede met den ploeg verricht wordt. Diep gronden is hetzelfde niet als Zaaivoren; zie ald.
DIEPVOREN, diepvoorde (wvl. ook diepvoordege, zie IMPERFECT), gediepvoord (fvl. èdiepvoord,

zie GE), b. w., klemtoon op diep. Bij landb. In
diepe ploegvoren omakkeren, hetzij met tweemaal
dezelfde vore uit te ploegen, hetzij met eenmaal
den ploeg zeer diep in den grond te drijven, fr.
biloquer. Eenen akker diepvoren. Gediepvoord
land. Het diepvoren is zeer voordeelig om den
akker los en lulde te maken.
— Ook Diepveuren.
DIEPZINNIG, adj. Wordt bij euphemism gezeid
van iemand die zijn verstand mist,- die ergens
zijne zinnen in steekt, die krankhoofdig is. Ik
verstond mij aan zijne redens niet, maar later
heb ik vernomen dat hij diepzinnig is. Die vrouw
wordt diepzinnig. Zij heeft veel tegenspoed
geleden, en is er nu diepzinnig van.
DIER, o. Wordt in sommige plaatsen gezeid
voor Aande, fr. canard. Die boer heeft veel dieren.
DIER, adj. Hoog van prijs, fr. cher. De levensmiddelen zijn dier. Hij heeft dat peerd dier gekocht.
Daer huyshuere en berninghe en is niet diere.
(A. Biins.)
-- De Hollanders zeggen duur. Zie daarover
onder u.
DIEREN, dierde (wvl. ook dierdege, zie IMPERF.),
ben gedierd, o. w. Dierder worden, in prijs ver
opslaan, fr. encherir. Het koorn is ge--hogen,
dierd. De boter diert wekelijks. Alles diert met
den oorlog. De eiers zijn eenen stuiver gedierd
het half vijf en twintig.
-- Ook Dierzen.
DIERF, verl. tijd van Durven, zie aid.
DIERLONDEINE, V. Een woord veel te Brugge
gebezigd in den zin van Eene kwade luim, eene
slechte gemoedsstemming die gemeenlijk eenige
dagen duurt. Zijne vrouw bronkt sedert gisteren,
zij is in haar dierlondeine. Laat hem gerust,
hij is in zijn dierlondeine. Een dronkaard is in
zijn dierlondeine (waneer hij eene week drinkt).
DIERSTE (uitspr. dieste, zie Rs), v. Duurte,
hooge prijs der waren, fr. cherté des viivres. Men
klaagt overal van de groote dierste der levens-

DIER
middelen. Gelijk men voorzien had, de dierste
kwam in 't graan. " Hadden sy sulck een dierste
niet uut te staen. " (Pauwel Heinderycx.) " Oor
dierste, peste. " (Ed. De Dene.) " Eist ons-loghe,
schuit dat dierste dus up ons leict. " (Id.) " Die
extraordinaire dierste van den grane. " (N. Despars.) " Overgroote dierste ende sobre neeringhe. " (Id.) " Daer uute de benautheit, ende
dierste van alle zaeken ondert ghemeente stappans ryst ende spruyt. " (I. de Damhoudere.)
" In tyden van dierste. " (Z. v. Male.) " By den
hongher ende dierste soo is een stadt aldermeest
ghecastijdt. " (Id.) " Hier staet gheschreven de
dierste (d. i. de prijs) van den koutte ende andere
materialen. ". (Id.)
Peste, dierst en oorloghs bloeden.
(Cl. Declerck.)
-- Dit- woord is gevormd van het radikaal des
ww. dierzen met den uitgang te. Zie onder JUNSTE.
DIERZEN (uitspr. diezen, zie ns), diersde (wvl.
diersdege, zie IMPERFECT), lien gediersd, o. w. Dieren, verdieren, dierder worden, in prijs stijgen,
fr. enchérir, hausser de prix. De eetwaren dierzen
gedurig. Het graan is gediersd.
DIESEL, DIJSEL, m. Bij kuipers. Hetzelfde als
het holl. Dissel, fr. doloire, erm-ineiíe. De diesel
is een snijdend werktuig bestaande uit een breed
omgebogen ijzer, met een korte houten handhave,
dienende om de duigen eener kuip of ton van
binnen effen te schaven.
— De timmerlieden en de wagenmakers hebben een dergelijk gereedschap dat de Hollanders
ook Dissel heeten, maar bij ons Destel genaamd
wordt. Het verschilt van den kuipersdiesel hierin
dat het eenen langen houten steel heeft en dat
zijn snijdend ijzer weinig of niet omgebogen is.
De timmerman, die een stuk hout wilt afdunnen;
stelt er den voet op, en, met den destel houwt hij
er in, drie a vier vingers ver van zijnen voet
dien hij, telkens na eiken houw, achteruit schuift.
Hij heeft zijn tee'n afgekapt terwijl hij met den
destel werkte.
— Kil. Diessel, diechsel, dessel, dissel, dolabra;

et ascia : securis.
DIESELEN, dieselde, gedieseld, b. w. Met den
diesel bewerken, disselen, fr. doler.
— Fig. Iemand zijn geld afspelen. Wij gaan
ze dieselen. Ik heb u daar gedieseld.
-- Ook Dijselen.
DIEVEGE, DIEVEGGE, DIEVINGE, v. Eene vrouw
die steelt, fr. voleuse. — Zie —EGE.
DIEVEGEULE, v. Bij zeevisschers. Eene geule
benoorden de Scherpegeule, ruim drie uren
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DIEV
NNW. van Ostende. In de Dievegeule visschen.
De hinderbank en de zeebank van de Dievegeule..
DIEVEL, m. In sommige gewesten, hetzelfde
als Duivel, fr. cliable.
— Het w. staat ook bij Kil.
DIEVELINGE, DIEVELINGS, bijes. Gelijk een
dief, in 't verborgen, steelswijze, fr. furtivement.
Dievelings iets medenemer. Dievelinge ergens
binnen sluipen. " Ofte dyevelynghe daer hudt te
steelen. " (G. Weydts.)
DIFFELEN, diffelde, gediffeld, b. w. Hetzelfde,
als Daffelen, duffelen.
DIGGEN, m. Zie DEGGEN.
DIJEMENT (wvl. DIENTENT, met den klemtoon
op inent, zie IE), o., zonder mv. Geweld, groeikracht, bedijging. Die vruchten hebben geen
dijement (ze groeien niet). Een zachte warme
regen geeft dijement aan de akkervruchten. Er
zit geen dij etnent in dat zwijn.
DIJEN (wvl. DIEN, zie IE), dijde, ben gedijd (fvl.
ediid), o. W. Gedijen, in grootte toenemen, welig
groeien, vet worden. Die vrucht dijt niet omdat
het land niet genoeg gemest is. De klaver dijt
hier wel. Dat zwijn heeft goed eten, en nogtans
het dijt er niet aan.
DIJK (wvl. DIIK, zie ia), m. Eig. een berm, een
dam, fr. digue. Wordt in een groot gedeelte van
Vlaanderen gebruikt in den zin van Gracht, fr.
fosse. Eenen dijk uitdelven. Een dijk tusschen de
akkers. In eenen dijk vallen. De dijken stonden
vol water. Over eenen dijk springen. De dijken
waren uitgedroogd. " Niemant en sal eenighe
dijeken ofte grachten soo diepe delven dat de
strate inne-valt. " (Cost. v. Belle.)

DIJS
springen. Dijkman spelen. Hij die in den gracht
staat, heet Dijkman of ook Aakpuit.
DIJSEL (wvl. DISEL, zie Ia), m. Boom van eenen
wagen tusschen de peerden, fr. timon. De Holl.
zeggen Dissel. Kil. Diessel, dijssel, temo. Den
dijsel aan den wagen leggen. De dijsel is gebroken.
Men onderscheidt den langen dijsel en den korten
cl ijsel. De korte dij sel heet ook kruishoofd (zie ald.).
De lange dijsel is de eigenlijk gezeide dijsel, fr.
timon, die tusschen de peerden ligt, en wiens
vooreinde gemeenlijk voorzien is van een ijzeren
oog en haak die men 't voorgespan noemt (zie ald.).

— Verhuizen met de lanteern aan den dijsel,
's nachts wegvluchten met zijne meubels op eenen
wagen. Mijn gebuur is over eenige dagen naar
Frankrijk verhuisd met de lanteern aan den dijsel.
— Alg. Vl. Idiot. geeft ook Dijsem, fr. timon.
F. Vanden Werve gebruikt Deysen : " De peirden
trecken de deysens, de stringen, de wielen in
duysent stucken.
— Bij kuipers. Een gereedschap dat in 't fr.
doloire heet. Zie DIESEL.
DIJSELEN (wvl. DISELEN, zie IJ), dijselde, gedij

b. w. Den dijsel aanleggen. Den wagen-seld,
dijselen (hem voorzien van zijnen dijsel).
— o. W. Eenen wagen bestieren bij middel van
den dijsel dien men met de hand wendt en
keert, brankieren. Hij kan goed dijselen. (Als
het een korte dijsel is, dan zegt men tappen, zie
ald.)
— Bij . kuipers en timmerleen, zie DIESELEN.
— Niet te verwarren met Dijzelen.
DIJSELKRAM(lVIE, en ook DIJSELKLAMME (wvl.
DISELK ), v. De ijzeren tong onder dewelke het
harnas of voleie vastgehecht wordt aan den dijsel
bij middel van 't marteel.
—

Als hun wagen steect in 't slijck
Of light ergens in een dyck.

(P. Devynck.)

--- Het oud eng. dych bet. ook gracht, fr. fosse',
zegt Delfortrie bl. 434: for to delven a dych. —
Het fr. vallat dat eig. eenen darn bet. (van 't 1.
vallare) wordt gebezigd voor gracht in 't Zuiden
van Frankrijk, zegt Bescherelle. Zie WAL. — Integendeel gracht beteekent in 't Hageland een
aarden dam, zegt het Alg. Vl. Idiot.: " Om mijnen
hof is een gracht van tien voet hoog. "
DIJKBRAAK (wvl. DIIKBRAKE), v. Doorbraak
van eenen dam, fr. rupture d'unze cligue.
DIJKDELVER (wvl. DIKEDELVER, zie IJ), m.
Grachtmaker, aardgraver. Eten gelijk een dijkdelver (buitengemeen veel eten en net last).
DIJKMAN (wvl. DIIK —), m. Een kinderspel
waarbij er een in eenen dijk (d. i. gracht) staat
om de anderen te vangen die over den dijk

DIJSELNOK (wvl. DISEL —, Zie IJ),
m. Soort van knoop, anders ook
Galgestrop en Metsenaars -knoop
geheeten. Een dijselnok, die niet
toegehaa'd is, ziet men in deze fig.
DIJSENDAG (wvl. DISENDAG, zie IJ), m. Dings-

dag, fr. mardi.
DIJZE (wvl. DIZE, zie IJ), v. Zuigdotje, fokke,
lutte, lokketette, fr. nonet èc sneer. Het kindje
zuigt aan een dijze. Hem eene dijze in den mond
steken.
— Lui vrouwmensch, slepe.
DIJZELEN (wvl. DIZELEN, zie IJ), dijzelde, heb
gedijzeld (fvl. è(lizeld, zie GE), o. w. Aarzelen,
dubben, fr. hesiter, être indecis. Hij dijzelde of
hij ging uitgaan of niet. Na lang dijzelen, ging

DIK
hij het aan. Hij heeft lang gedijzeld eer hij het
dorst ondernemen. Zonder dijzelen.
— Kil. Deijsen, deijnsen, retrocedere, tergi-

versari.
DIK, adj. Groot. Zij en zijn geen dikke vrienden (hunne wederzijdsche vriendschap en is niet
groot). Als 't nog eene dikke ure (eene groote
uur) van den avond was.
— Van iets dik zijn, er mee opgezet zijn, bemokkeld zijn, etre flatté de. Ik zei het hem en hij
was er dikke van. — Het opposiet is van iets

dun zijn.
— Eene dikke koe, wier - buik door winden
opgezwollen is, fr. vache méteorisee.
— Den diksten tijd, meestendeels, fr le plus
souvent, Presque toujours. Men ziet hem den diksten tijd dronken. Hij is den diksten tijd ziek.
Hij weet den diksten tijd niet wat dat hij zegt.
— Bijw. Dikwijls, fr. souvent. Hij gaat dik in
dat huis. " Die sekerst wanen wesen, die syn
dicke meest bedroghen. " (Jehan Yperman.)
" Dats cdicken (d. i. dik een) teekine van der
dooi. " (Id.)
Oock Leghen heugh en meugh
Ter tafelen dick komt.
(B. van Haeften.)

Doch wij zeggen meest Diks, Dikkens, Dik
Dikkers, en Dikkent.
-kels,Ditn
DIKAARD, DIKKAARD, m., zonder mv. Wordt
gezeid van drank of ander vocht dat dikker is
dan gewoonlijk. Dikkaard van kaffie. Dikkaard
van pap.
— Bij ameldonkmakers. De weeke bovenlaag
van den ameldonk, nadat er het water van afgejaagd is. De dikkaard wordt afgeschept en dient
bij wevers voor stijfpap om de ketting te reeden.
-- Drooge dikkaard is Dikkaard die gedroogd
zijnde eene slechte soort van ameldonk vormt
dien de geringe lieden bezigen.
DIKBEENDE, add. Die dikke beenen heeft. Een
Dikbeende peerd. — Zie —DE.
DIKBALGDE, ad. Die eenen dikken balg heeft.
Eene dikbalgde koe. Dat peerd mocht zoo dik
niet zijn. — Zie —DE.
-balgde
DIKBUIKTE (wvl. —BUUKTE), adj. Die eenen
dikken buik heeft. Een dikbuikte drinkebroer.
— Zie —DE.
DIKHAARDE, adj. Die dik haar heeft. -- Zie —DE.
DIKHALSDE, adj. Die eenen dikken hals heeft.
Hij is dikhalsde. -- Zie —DE.
DIKKE, m. Een dikke stuiver, geldstuk van
tien centiemen. Ge kunt dat koopen voor eenen
dikken. Hij gaf mij twee dikke.

DIKK
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-- Vgl, Dappere, m., fr. diarrhee; Klare, m., fr.

genièvre pur.
DIKKELS, bijw. Dijkwijls. Ik heb het u reeds
dikkels gezeid. Hij gaat dikkels wandelen. Hij
is dikkels kwalijk gezind. Hoe dikkels hebt gij
dat gedaan P " Maer dese zyde mochte dyckels
loepen. " (G. Weydts.) " Dier ghelycke exemplen
ghescien dickelder dan twel goet ende salich es."
(I. de Damhoudere.)
DIKKEN, dikte (wvl. ook diktege, zie IMPERFECT),
heb of ben gedikt, o. w. Roomen, dik worden, sprek.
van melk die met room overdekt wordt, fr. crémer, s'épaissir. Des zomers dikt de melk spoediger dan 's winters. Men laat de melk dikken eer
dat men ze kernt, om te meer boter te hebben.
DIKKENS, bijw. Dikwijls, fr. souvent. Hoe dik
hebt gij dat gedaan P Ik heb er hem dik -kens
gesproken. De waarheid wordt dikkens-kensva
geloochend. De deugd wordt dikkens veracht.
" Alzo dickens alst' ghebuert. " (Cueren v. Rousselaere.) " Waert dat wi ons liefde tot God niet
dickens en hertelic en vernieuden, so soudese
seer corts gheheel te niet gaen. " (Th. van Herentals.)
DIKKENT, bijw. Dikwijls, fr. souvent. Hij zegt
dikkent hetzelve.
— In de Cueren van de wevers van Brugge
komt dit woord veel voor, maar met eene d:

d ickend.
DIKKERS, bijw. Dikwijls. Ik heb hem dikkers

gezien. Gebeurt het nog dikkers dat hij zoo
geweldig moet hoesten P De waarheid blijft dikkers gedoken.
DIKKUIP (wvl. DIKKUPE, zie Ui), v. Bij boeren.
Roomkuip, eene kuip waarin men de melk laat
dikken (roomen), om dan te keernen. De dikkuipen moeten zuiver en rein gehouden worden. De
melk uit de dikkuip in de keern gieten.
DIKLIPTE, adj. Die dikke lippen heeft. Een
diklipte mensch.
— Zie —DE.
DIKS, bijw. Dikwijls, fr. souvent. Het heeft dezen zomer diks geregend. Hij komt diks naar
de stad. Ik heb diks vermaand geweest. " Ick
hebbe dicks gebee'n. " (J. de Harduyn.)
* DIKSEM, DIKSEN (uitspr. diiksem, diiksen),
m., mv. diksems, diksens. Ronde schijf, fr. disque.
De groote ijzeren schijf die, hier en daar langs
den reilweg op eene stang verheven staat om tot
sein te dienen aan den rijdenden trein, heet men

diksem.
-- Dit diksens is Bene metathesis van disken,

DIKW
fr. Bisque, 1. discus, waarvan wij ook, zonder metathesis, disch gemaakt hebben.
DIKWILS, DIKWELS, bijw., comparatief dikwilder, dikwelder, dikwilzer, dikwelzer. Hetzelfde als
dikwijls, fr. souvent. Ik heb het dikwils gehoord.
Hij wordt dikwilder vermaand dan ik. Kom mij
bezoeken ten dikwilsten dat ge kunt, fr. le plus

souvent possible.
— De vorm dikwils is gemeen bij onze vorige
schrijvers, Th. van Herentals, G. De Dous, Cl.
Deelerck, L. Demeyer, F. de Smidt, enz. " Diewils sijn herteken opheffen tot Godt. " (P. Bacherius.) " Dat men 'savondts te meulen doet, daer
sullen de sirenen by nachten dickwils op maelen. "
(A. Poirters.) " Met vermaeck ende luste dickwilder herhaelen, dieper over-peysen, vaster in
de ghedachten drucken ende lichtelijcker onthouden. " (B. van Haeften.) " Dickwilder dan by te
vooren ghewoon was. " (I. de Grieck.)
— Vgl. Terwil voor Terwijl, en Somwillen voor
Somwijlen. Kramers zegt op DIKWJJLS : on prononce dikwils, el par corruption dikkels.
DIKZAAM, adj. en bijw. Dikmalig, fr. frequent.
Het dikzaam gebruik van sterke dranken is
verderfelijk. Dikzaam zijne vrienden bezoeken.
" Door een dicksaenb vernieuwen van ons goet
voornemen. " (F. de Smidt.)
DILAAI, DELAAI, o., klemtoon op laai. Uitstel,
vertoef, fr. délai, 1. dilatio. Een lang, een kort
dilaai. Een dilaai vragen. Hij moest vandage naar
't leger vertrekken, maar hij heeft een delaai
gekregen. Een nieuw dilaai bekomen van zes

maanden. Ik geef u maar drie dagen dilaai meer
van mij te betalen. " .Sonder eenich dylay ofte
langhe beyden. " (Cueren v. Roussel.) " Dat zy
zonder langher dilay haerlieder ghevanghen bis
handen van den hertoghe leverden. -scopinde
(N. Despars.)
DILEKT, o. Zie DELIKT.
DILT, DELT, o. Hetzelfde als Helft, fr. moitié.
Ik heb er een dilt van gehad. Het grootste dilt
van dien appel is voor u, het minste dilt is
genoeg voor mij.
— Dit woord is ontstaan uit d' helft met versmilting van het lidwoord aan het substantief.
Zie andere voorbeelden daarvan onder DE, lidw.
-- DILTEN, dilíte (wvl. ook diltege, zie IMPERFECT),
gedilt, b. w. In twee dillen of helften deelen, fr.
diviser en deux monies. Eenen appel dilten.
— Ook Delten.
DILT, DELT, o. Hooi- of Stroozolder. Zie DILTE.
DILTE, DELTE, m., en ook DILT, DELT, o. Zoldering van pertsen boven eenen koei- of peer-
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destal, enz. dienende om daarop hooi of stroo te
bergen. Hooidilte, Stroodilte. Hooi op den dilte steken. Van den dilte in den koeistal vallen. De dilte
boven den schuurvloer heet een Balken bij Kramers. Op den dilte kruipen. " Dat men gheen
dilten maecken ende legghen en zal boven peertstallen, coystallen ofte andere huusinghen daer
men ghecostumeert es met keerslichte te ghaene. " (Cueren van Rousselaere.)
-- Iemand van den dille schudden. Wordt
schertsende gezeid voor Brusk uit het bed doen
opstaan. Te midden den nacht wierd hij van den
dilte geschud om den geneesheer te halen. Men
.schudt hem van den dilte eer het nog klaar is.
— In plaats van dille zegt men ook Hilte, en
de Hollanders zeggen Hild, Hilde, v.; waaruit
volgt dat het woord dille ontstaan is uit d'hilde
met versmilting van het lidwoord aan 't substantief (zie DE lidw.), en met verharding van de
eindletter d (zie D). •
- DILTEBALK, DELTEBALKE, m. Balk die de
diltpertsen ondersteunt.
- DILTEN, diltie (wvl. ook diltege, Zie IMPERFECT), gedill, b. w. Eenen dilte maken boven
eenen koei- of peerdestal. Eenen stal dilten.
— Op den dilte brengen. Hooi dilten. Stroo
dilten.
— Ook Delten.
- DILTER, DELTER, m. Iemand die dilt, die
hooi of stroo op den dilte steekt.
— Afl. Hooidilter, Stroodilter.
- DILTHOOI, DELTHOOI, o. Hooi dat op eenen
dilte ligt of gelegen heeft. Het dilthooi wasemt
eenen onaangenamen geur uit.
-- DILTPERTSE, DELTEPERTS (uitspr. -perse, zie
RTS), v. Elkeene van de pertsen die men dwars
op de balken legt van eenen dilte. De diltepertsen maken den grond uit van eenen dilte, en
dragen het hooi en het stroo dat men op den
dilte legt.
DIMMELEN, dimmelde, heb gedimmeld, o. w.
Aarzelen, dibben, dijzelen, fr. hesiter. Waarom
dimmelt gij ? Hij dimmelde lang eer hij den
voorstel aanveerdde.
DIMSTER, adj. Zie DEEMSTER.
DIN, adj. Dun, fr. mince. Eene dinne snede
brood. Dat papier is te dinne. Dinne stok. Dinne
beenen en armen. Din van lichaam. " Lakenen
dindre op de henden dan in de middele. " (Cueren v. d. wevers v. Brugge.) " Dronckenschap
maect tverstandt en de buerse dinne. " ( Ed. De
Dene.)

DING
Een scerpe kinase
(A. Thins.)
En taken dinne.
(Id.)
Esser tgheldt dan dinne.
Vrienden metten tonghe zijn vrienden dinne.
(Ed. De Dene.)

-- Niet dicht, fr. clair. Zijn haar staat dinne.
Die akkervrucht is te dinne gezaaid geweest.
--- Niet vast, al te vloeibaar. Dinne pap. Dinne
spuns. Dinne stampestovers.
— Fig. Niet treffelijk, niet eerlijk, niet edel,
fr. faible. Hetgeen hij daar gezeid heeft, is dinne,
is al te dinne. Dinne klap (flauwe praat).
— Dik en din, slijk en water, droog en nat.
Door dik en din loopen. T oor dik en dinne jagen.
" Te wyle dat men haar sleypte over dick ende
dunne. " ( M. Lambrecht.)
— Van iets dinne zijn, er kleen van zijn, er
lei van zijn, fr. etre mort? M de. Men onthaalde
hem met eenige onverschilligheid dat hij er dinne
van was. Vgl. Dik.
DING (wvl. DIING, zie IND), 0., vklw. d'ingske (n.
Een stoffelijk iets wiens eigenlijke benaming
men niet kent of niet gebruiken wilt, fr. chose,
objet. Wat voor een ding is dat P Er vloog een
dingsken in zijne ooge.
— Met verachting wordt het dikwijls gezeid
van menschen, dieren en planten. Een ding van
een ventje. o Gij onnoozel ding. Een kleen ding
van een meisje. Een dul ding van een vrouwtje.
Dat hondeken is een kwaad ding. Een slecht
ding. Een kleen ding van een boompje. Die bloem
is maar een leelijk ding.

— De Hollanders gebruiken dit woord ook
voor 't fr. affaire. Wij zeggen Dingen(e, zie ald.
-- Dit woord dient nog, even als chose in
't fr., om een dorp of vlek aan te duiden wiens
naam men zich niet herinnert. Hij is geboren
te ding bij Brugge. Hij woont te ding, help mij
eens aan den naam. Ding is een schoon dorp.
Hij komt van ding, de naam is mij ontvlogen.

-- Zie DINGS.
DINGE (wvl. DIINGE, zie IND), m., genitief dingens. Wordt gebruikt om iemand aan te duiden
wiens naam men vergeten heeft of niet zeggen
wilt, fr. chose. Zeg eens aan dinge dat hij moet
komen, fr. va dire a chose de venir. Wie heeft er
u dat gezeid P Dinge; maar wie is die dinge ?
Maar dinge daar van tegen uwent. Ik weet niet
van welken dinge dat ge spreken wilt. Hij woont
te dingens daar. Van waar komt gij P Van dingens bij de Gaverbeek. Ik ga naar mijnheer dingens.
— Waneer men een dorp of vlek aldus wilt
aanduiden, zegt men Ding, o. Zie onder DING.
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— De Hollanders zeggen Dings, zoowel om
een persoon als om een dorp aan te duiden. Zie
Kramers Woordenb.
DINGELEN (wvl. DIINGELEN), dingelde, heb ge-

dingeld, o.
dailler.

W.

Dangelen, dingen, fr. marchan-

DINGEN (wvl. DIINGEN, zie IND), dong, heb gedongen, o. w. Op eene waar min bieden dan de
gestelde prijs, fr. marchander. Wordt gebruikt
met aan of op. Dingen aan iets. Ge moet daar
-

niet op dingen.
— Oulings beteekende dit woord spreken, zeggen. Deze beteekenis hebben wij bewaard in het
samengestelde Achterdingen (zie ald.); ja in het
ww. dingen zelve, namelijk in Noord- Vlaanderen,
waar men, om zijne bewondering of zijne ver
uit te drukken, de ondervragende-ontwerdig
zegswijze gebruikt vat ding tje, wat ding ge, of,
zoo 't volk zegt, waddinge, wattinge met den
klemtoon op tiny, hetgeen juist zooveel is als
Wat zeg-je ? fr. que dis -tu ? comment ? quoi done?
Wat ding je, ge gaat naar Amerika? Wat ding je,
hij zou mij willen verraden P Wat ding je, ik zou
geen meester zijn in mijn eigen huis ! " Och,
seggense, en ordineert hem dat oft datte niet. -Watt'inge ? Wat wilt ghy dat hier een medecyn
doen sal P " (F. Rapaert.) " Wat dinghe ? soude
men sich soo langhen tydt door sulche fabeltjen
laten bespot worden P Verre zy d tt van daer. "
(P. Mallants.)
— De zegswijze Wat dingen, in Zuid-Vlaande,en algemeen gebruikt, is eene exclamatie van
medelijden of verslagenheid, geheel en gansch
verschillende van het Noordvlaamsche Wat dingje; want 1° Wat dingen is nooit interrogatief,
terwijl Wat ding je het altijd is; 2° Men zegt ook

Wat dingen is dat ? Wat een schrikkelijk dingen!
Wat een ongelukkig dingen ! Wat een groot dingen!
enz., welke bijvoegsels nooit staan noch kunnen
staan bij wat ding je; 3° Wat dingen beteekent
fr. queue affaire ! zoodat dingen hier een substantief is (zie DINGEN, o.), en geenszins een ww.
Wat dingen ! . mijn huis staat in brande. De
koning is dood, wat dingen is dat ! Wat een ongelukkig dingen, dat de jongelingen lief of leed
moeten soldaat zijn!
— Bij C. van Dordrecht leest men : " God tot
een ghetughe an te roupene : wat dijnghe es dit
anders, dan bij God ghezworen ?
DINGEN (wvl. DIINGENE, zie IND), O. zonder mv.
Een voorwerp uit deden samengesteld, zoo als
een meubelstuk, een werktuig, eene timmeragie,
enz., wiens naam men vergeten heeft of niet weet
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of niet zeggen . wilt. Hoe heet zoo een dingen P
een rebbank. Wat voor een dingen draagt hij
daar P een spinnewiel. Daar staat een aardig dingene in zijnen hof, een dingene dat in 't vlaamsch
geenen naam heeft, maar dat de Franschen kiosque heeten. De timmerman droeg het dingene
(het alaam) mede dat hij noodig had.

DINLIJFDE (wvl. —LIIFDE), adj. Dunlijvig, lang
en schraal. — Zie —DE.
DINNELING, m. en o. Eene plant die men uittrekt om de andere te dunnen. Dinnelingen van
salade eten.
-- Zie —LING.

— Zaak, fr. affaire. Dat proces is een schandig
dingene. Wat een schrikkelijk dingene voor die
kinders, dat hun vader gestorven is. Het is een
droef dingen. Hij heeft daar een schoon dingen
gedaan. Zulk een onderneming is een gevaarlijk
dingen. Het stuk onzer zaligheid is een dingen
van groot belang. " De menschen doen een dinghen Gode ghelyck, als sy de waerheydt oefenen. "
(J. David, s. j.) " Beyde is een dinghen, duyvel en
ketter. " (Id.) " Die altydt een dinghen bemindt."
(J. de Harduyn.) " Een dingen heb ik niet onderhouden.
Vaelande.) " Is dat nu geen droef
dingen ! " (C. Duvillers.) " Een dingen troost mij,
't is dat gij Jan hebt die u nooit en zal verlaten."
(K. Callebert.)

en o. w. Dunnen, dun maken of worden. Eene
plank dinnen. De planten op den akker dinnen.

" (1

— Kleederen, kleedij, goed (bij Kramers), fr.
habits, gifeis. Dat dingen past u niet. Hij heeft

zijn beste dingen aan. Sta spoedig op en doe uw
dingen aan. Ik sluit al mijn dingen in de koffer.
Ge moet uw dingen sparen. Na zijne dood, gaf
men al zijn dingen aan den arme. Hij wordt zoo
dik dat al zijn dingen te nauw is. Zijn dingen
afleggen. Hij vertrok met al het dingen van
zijnen broeder. Zijn dingen is vuil en moet gewasschen worden. Veel dingen verslijten. Hij
slaapt met zijn dingen aan. Hij sprong in 't water
met zijn dingen aan.
DINGSCH (wvl. DIINGSCH, zie IND), adj. Wordt,
even als het holl. dingsig, gebruikt om eene hoedanigheid uit te drukken, waaraan men haren
juisten naam niet geven kan. Ik ga heden niet
uit, ik ben zoo dingsch, ik voel mij zoo dingsch,
fr. j'ai nu je ne sais quoi, je ressens un malaise
que je ne pais définir. Ik heb geen trouw in dien
vreemdeling, hij ziet er mij zoo dingsch uit (zoo
vreemd, zoo aardig, fr. si etrange, si mnyste'rieux).
Ik geloof dat mijn gebuur tegen mij misnoegd
is, hij is zoo dingsch niet meer gelijk te voren,
fr. it ne me moutre plus cette espece de provenance.
Zijne vroegere schriften lees ik geern, maar zijne
laatste niet : zij zijn zoo dingsch niet meer (zij
hebben die hoedanigheden niet meer die den
lezer grijpen en medevoeren).
— Afl. Dingschheid (wvl,

—TTFID).

ook Diingschi, zie

DINNEN, dinde (wvl. ook dindege), gedind, b.

Het houwelijck doet myn taken linnen,
Den cost es nu seer pijn lij ck om winnen.
(A. Biins.)
Myn liefde en sal tot u nemmermeer dinnen.
(Id.)
Och mocht ic uwen loeten troost noch gewinnen
Mijn droefheijt sou dinnen. (Id.)
Ghy en zult oock niet stelen noch yemands goed

[linnen.

(Ed. De Dene.)
DINSEL, o. zonder mv. Dunsel, hetgeen uitgedund wordt uit eenen boom of uit een plantenveld, fr. des branches élaguées, des plantes
arrachees pour eclaircir les autres. Dunsel van
eenen sperrebusch. Dunsel van salade, van spinagie, enz.
DINTE, v. Dunte, dunheid.
DIPPEN, diets, heb gedipt, o. w. Hetzelfde als
Dibben, Dubben.
DISCANTEN, O. w. Zie DISKANTEN.
DISCH, m. Armbestier, bureel van weldadigheid, fr. bureau de b-ienfaisance, eertijds 1. mensa
Spiritus Sancti. De disch van die gemeente is
rijk, heeft veel goederen, maar hij heeft ook veel
armen. Hij wordt van den disch ondersteund.
Ik vrees dat hij aan den disch zal komen (dat
hij zal arm worden en door den disch moeten
ondersteund zijn). Daar zijn dertig huisgezinnen
aan den disch (de disch heeft er dertig te onderhouden). Van den disch krijgen, hebben (er
door ondersteund zijn). Gedurende zijne ziekte,
heeft hij van den disch gehad. Krijgt die schooier
van den disch ? Hij krijgt niet veel van den
disch. Hij kan niet leven met hetgeen hij van
den disch heeft. " Ten proffyte van Kercken,
Disschen, Gods -huusen. " (Cost. V. Veurne.) " Nu
stond hij daar, oude man, op het einde van zijn
leven, aan den disch! " d. i. moetende geholpen
worden van het Armbestier. (K. Callebert.)
— Gediend worden gelijk van den Disch, zegt
men van iemand die b. v. aan tafel alles zelve
moet nemen of vragen dat hij hebben wilt, omdat
het hem niemand van zelfs aan en biedt. Ik ben
hier gediend gelijk van den disch. (Men weet dat

DISC
de Bureelen van weldadigheid maar geven aan
de behoeftigen die vragen, en dan nog!)
— Toog, toonbank in eenen winkel, herberg,
enz. De bazin stond in den disch. De disch lag
vol vleesch, stond vol glazen. In de wachtzaal
van de groote statiën is er een disch, fr. buffet.
Hij ging bij den disch om eene pint bier.
DISCHDEKKINGE, v. Uitdeeling van brood aan
de armen van den disch. Een jaargetijde met
eene dischdekking. Eene dischdekkinge doen.
Vele boeren doen 's winters eene mis doen met
dischdekking. Eene groote, eene kleene dischdekking. In die dischdekking kreeg ieder arme
twee brooden. Ter gelegenheid van die bruiloft,
was er eene algemeene dischdekking.
DISCHGENOOT, m. Arme mensch die door het
armbestier onderhouden wordt. Op die gemeente
zijn er maar twintig dischgenoten.
DISCHGOED, o., * mv. dischgoederen. Grond die
aan 't armbestier toebehoort.
DISCHKAMER, m. en v. Kamer bestemd voor
de vergaderingen van de Dischmeesters.
DISCHKNAAP, m. De knecht van de dischmeesters. De dischknape houdt de wacht aan de deur
van de dischkamer gedurende de beraadslagingen,
is belast met brieven en geld te dragen waar de
thesaurier van de dischmeesters hem zendt, enz.
DISCHMEESTER, m. Armmeester, lid van het
armbestier. Hij heeft dertig jaar lang dischmeester geweest op die prochie. De arme man ging
zijnen nood klagen bij den dischmeester.
DISKANTEN, diskantte, heb gediskant, o. w.,

klemt. op dis. Redeneeren, redetwisten, fr. dis courir, disputer. Over iets diskanten. Met of tegen
iemand diskanten. Hij verveelt iedereen met zijn
gedurig diskanten.
— Afl. Diskanter.
-- Dit woord komt ons waarschijnlijk van het
spaansch discante (redeneering over iets), en dis
(redeneeren).
-cantr
-- Kil. in Append. Discant, cantus compositus:
musica; enz.
DISTEL, m. Zie DESTEL.
DISTURBATIE, V. Zie STRABANTIE.
DIVERSCH, adj., stemrust op versch. Verscheiden, verschillig, fr. divers, diférent. Men kan dat
op diversche wijzen verstaan. " Ter behoudenesse van veel diversche ziecke, crancke verlaten
menschen. " (N. Despars.) " Vallende allincx zo
meer duer die mande ende verkennende daer
veel diversche zaken die men hem te laste
legde. ", (Id.)
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DJ
— Kil. in Appendice : Diversch, diversus, dissirnil is, varies.

N. Dit letterteeken verbeeldt eene articulatie
die, zeer gemeen in de westvlaamsche spraak,
omtrent gelijk staat met di van 't fransch woord

diable.
DJABLENTIJN, m. Tabletijn, anijsstok.

— Bescherelle verklaart fr. diablotin door bonbon de chocolat, sucré, aromatisé avec la vanille,
tantot elendu en tablette, tantot roulé en olive.
DJAK, m. Het djakken. Den djak leeren. Hoort
gij den djak van den koeier in de weide P
— -Een slag van de djakke. Iemand eenen
djak geven in de beenen.
- Djak uit djak in, van 't een op 't ander,
tak-uit tak-in. Hunne gezegden beteekenen
niet veel: 't is al djak-uit djak-in (klap-uit
klap-in).
DJAKELOOS, TSAKELOOS, adj. met den klemtoon
op de eerste greep. Zonder moed of ijver, neêrslachtig. Ge zit daar -zoo djakeloos : zijt ge ziek
dan ? Ik weet niet wat er omgaat met hem, dat
hij vandage zoo tsakeloos is. Er djakeloos uit
zien. Djakeloos rondwandelen.
DJAKKE, TJAKKE, v. Groote zweep met korten
steel, anders ook Klakke en Klass'oor geheeten.
De djakke van eenen koeherder. De slagen van
de djakken lunderden in de verte. Eene djakke
knokken. De keten en het voorsnoer eener
djakke.
— Wordt ook gezeid van eene zweep in 't algemeen. Eene djakke met eenen langen steel.
Iemand van de djakke geven.
— Kil. Jacke, kletsoore, scutica.
DJAKKEN, djakte (wvl. ook dj aktege, zie IMPERFECT), heb gedjakt, o. w. Met de zware zweep
klappen die men Djakke heet, fr faire claquer le
gros fouet. Hij kan goed djakken. Leeren djakken. Vijf minuten lang djakken dat het helmt
in de dalen.
— Met de zweep voortdrijven. Djak de koe
uit de klaver.
— Dj akken op, met de zweep slaan. Op eenen
ezel djakken.
— Al djakkende voortrijden. De mulderknecht
djakt van de eene hofstede naar de andere om
het gemalen graan thuis te voeren. De postrijder djakte dagelijks van Brugge naar Ostende.
Ik (voerman) heb in mynen tyd
Geziakt, gerotst, gereden.

(P. Croon.)

— Verders in 't algemeen Gaan of loopen met
eene zekere haastigheid en poging, gelijk iemand

DJAN
die met peerd en zweep voortvaart. Hij djakte
er naar toe. Langs de straat djakken. Ik zag
hem van verre gedjakt komen.
— Ook Tjakken.
DJANGELEN, o. w. Zie DJINGELEN.
DJAWAAI, ZJAWAAI, o., zonder mv., klemtoon
op waai. Zwaai, beslag, ijdele pronk. Veel dj awaai maken. — Zie onder FLADAKKEN.
DJAWOEL, o., zonder mv., klemtoon op woel.
Hetzelfde als Gewoel. Is dat daar een djawoel in
de straat ! Te midden in 't djawoel van al dat
volk.
DJEEMENIS, DJEMENIS, JEMENIS. Exclamatie
met den klemt. op de eerste greep. Wel djeemenis!
wat dingen is dat!
— Djeemenis krene ! Djemenees krene, het kind
ligt in 't water, haast u, haast u.
— Djeemenis menschen ! Djeemenis menschen,
wat gaan die arme weezekens nu geworden P
" Jemenis menschen ! 400 francs ! 't is een ruine
voor de kleine boerkens. " (C. Duvillers.)
DJEEMENISTER, TJEFMENISTER, m. Onnoozele
dubbaard, kwezelaar die in alles langzaam en
kleingeestig te werke gaat; of voor Wien alles te
kort of te lang, te koud of te heet, en nooit van
pas is.

-- Djeemenisters ! wordt gebruikt als eene ex'clamatie van verlegenheid en van bewondering.
Djeemenisters ! wat gaan wij daarmede doen P
Wel djeemenisters ! wie komt er daar nu?
DJEK, DJIK, m. Spotnaam dien men geeft aan
een Engelschman, fr. anglais, mylord. Een Engel-

sche djek. Het is een djik. Ik vond daar eenen
djek.
— Ook Tjek, Tjik.
DJEL, m. Zie WILLEN.
DJELM, m. Eigennaam, anders Willem, fr. Guillaume. Zie WILLEN.
DJENIJVER, m. Zie JENEVER.
DJENT, DJINT, adj. Fraai, lief, bevallig, fr. gentil. Een djent kleed. Djente stoelen en tafels. Een
djint beestje. Een djint geschrift. De vruchten
staan djent op den akker.
— Fig. Treffelijk, eerlijk, edel. Het is niet
djent van onbeleefd te zijn. Zulk eene antwoorde
is niet djent. Hij heeft eene djente manier van
doen over hem.
— Afl. Djentheid (wvl. ook Djenti, zie —HEID).
— De Hollanders' schrijven jent.
- DJENT, DJENTKE(N)S, bijut. Lief, bevallig, fr.
geniiment. Djentkens gekleed zijn.
— Schoon, op eene behendige wijs, fr. adroitement. Ik heb ze daar eens djentkens bedrogen.
Hij wierd daar djent buitengedreven. " Ghedeu-
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rende welck ghevecht zy zeer gentkins eschapeerden ende deur veel busschen, grachten ende
haghen weder te Brugghe gherochten. " (N.
Despars.)
— Djení staan, djentjes staan, mooi staan,
sprek. van eenen hond die op den aars zit met
de 'voorpooten omhoog, in smeekende houding.
Een hondje leerera djent staan.
DJETTE, v. Bij brouwers te lande. Soort van
grooten lepel hebbende een steel van drie a vier
meters lang met een koperen ketel voor schepbak, dienende om het gebrouwde bier uit den
brouwketel over te scheppen in den koelbak die
er dicht tegen staat. De djette heeft haar steunpunt op den boord van den brouwketel, en wordt,
gelijk eenhefboom, nu neergelaten om te scheppen, dan opwaarts gesteken en omgeheld om uit
te gieten. In plaats van de djette gebruikt men
de pomp, in veel brouwerijen.
DJIEBE, DJIEBEKE(N. Zie JUBE.
DJIEN, m., zonder mv. Genever, eng. gin. Een
glaasje djien drinken.
DJIEPE, TJUPE, v. Bij schippers. Lijnwaden
bovenbroek, soort van rok die boven het vuiltje
rond het lijf sluit en tot ten halve de dijen
neerdaalt.
— Vgl. fr. jape.
DJILLEN, DJELLEN, m. Eigennaam, anders Gillis, fr. Gilles.
— " De menschen vertellen daerby nog,
'k en weet niet of 't waer is, als Sint Gillis die
schote in zynen arm gekregen hadde, en dat
koning Wamba, met zyne jagers, daer by hem
stond en klagen, dat Sint Gillis zei : " 't en is
niet ! Gilleke leeft nog ! " en dat men naderhand
daer een familiespel van gemaekt heeft, dat ik,
op eenen zekeren keer, te Poucke in Oostvlaenderen, hebbe zien spelen.
Namelyk :
De familie zit rond de tafel of rond den heerd,
en men ontsteekt een sulfer, die men, al branden, aen eens gebuer of eens gebuernege overgeeft, zeggende : " Gilleke leeft nog ! " Gebuer
of gebuernege doet en zegt percys het zelve, en
men geeft alsan voort, van hand tot hand, tot
dat Gilleke dood is. In wiens handen Gilleke
sterft, dat is, de sulfer dood gaet, by of zy moet
pand geven, of boete doen, of is " af gelyk in
"

andere spelen.
De schalkaerds trachten altyd, in 't overzet
sulfer te houden, of, als men ze-ten,zodaig
aÍ vast heeft, te bewegen, dat men gevaer loopt
van eens vingers te branden, het gene, by kin.

DJIN
deren en vrouwelien bezonderlyk, aenleidinge
geeft tot uitroepen, schetteren, lachen en woeyeaeyen dat 't schauwe geeft.
Dat altemael, gemengeld met den herhaelden
roep van " Gilleke leeft nog ! " en de haestige
beweginge van die Gilleke zou geern kwyt zyn,
is een leutig vertoog, waervan het oud geheugen
misschien menigen lezer of lezeresse zal doen
monkelen.
In het woord Gilleken heeft men een bewys
hoe onze grootheers en grootevrouwen eertyds
de letter g (of dj) uitspraken, in vreemde woorden, zoo als Gillis, Gent, Goons, Gelm, enz. Men
zei immers, en men zegt nog : Djillis, (Djilleke,
Djille, Djillen), djent of djint (schoone), Djooris
en Djelm (Willem).
Of 't van daer is dat Djoorn komt en vete ik
(G. G.)
niet. "
DJINGELEN (wvl. DJIINGELEN, zie IND), djingelde, heb gedjingeld, o. w. Hetzelfde als Dingelen,
fr. marchandailler.
-- Djin Telen en cdjangelen, dingen en dangen,
verdrietig en langdurig afbieden.. Hij stond
daar te djingelen en te djangelen.
DJINT, adj. Zie DJENT.
DJO ! of DJOUW ! Roepwoord om een peerd links
te doen afkeeren, fr. dia.
— Zie ju.
DJOEZELEN, djoezelde, heb of ben gedjoezeld, o.

w. Waggelen en struikelen, sprekende van iemand die geweldig dronken is. Hij djoezelde'
naar huis.
DJOK, DJUK, m. Stoot, schok, fr. heurt, choc,
secousse, eng. jog. Iemand eenen djok geven dat
hij omtuimelt. Men krijgt djukken zonder einde
als men op eenen wagen zit die over den steenweg rijdt.
DJOKKEN, djokte (wvl. ook djoktege, zie IMPERFECT), gedjokt (fvl. edjokt, zie GE), b. w. Hard stooten, schokken, fr. choquer, heurter, eng. to jog.
Ik wierd zoo gedjokt op dien wagen dat ik er
leed van kreeg.
-- o. W. met hebben. De wagen djokt op den
steenweg.
-- Ook Djukken, en Tjokken.
DJOLE, v. Zie DJOOL.
DJOMPEL, m. Zie DOMPEL.
.

DJONKEN, djonkte (wvl. ook djonktege," zie IMPERFE CT),

heb gerij onkt, o. w. Dommelen, ronken

gelijk eene snaar. Op eene viool djonken. Zie
TJONKEN.

— Dommelen, lichtjes sluimeren, half slapen,
fr. roupiller. Ik ga een luttel djonken. Hij zat
te djonken.

239

DJOO
DJOOL, m., DJOLE, v. Eenvoudig sulachtig
mensch, fr. bonasse. Een goede djool van eenen
vent. Eene djole van een vrouwmensch. Eene
arme djole. " De slechte joole meynde dattet waterken die tracht hadde. " (S. David, s. j.)
DJOOREN, DJOORN, m., vklw. djoorke(n. Halve
pint, anders ook Kapper geheeten. Eenen djoorn
bier drinken. Twee djoorns.
DJOOS, JOOS. Eigennaam zooveel als Josephus
(en niet Justus). Mijn gebuer heet Djoos.
— Wordt dikwijls gebruikt in den zin van
Sul, onnoozelaar. Een djoos van eenen vent. Een
onnoozele djoos.
DJOS, m. zonder mv. Drom, gedrang, fr. vresse,
Laat ons . wachten tot dat de djos van
oule.
f
't volk voorbij is. Door den djos von 't volk drummen, fr. fendre la presse. Het kind werd doodgedrongen in den djos van 't volk.
DJUIDISTEL, m. Zie DUIDISTEL.
DJUIN, m. Meest gebruikt in 't Landvan Aalst
voor Ajuin, westvl. Andjoen, fr. ognon.
DJUK, m. Zie DJOK.
DJUTSEN, djutste, gedjutst, b. en o. w. Eenen
scherf, steen of zoo iets werpen met eenen korten schok van den elleboog tegen het lijf. Eenen
scherf djutsen dat hij schijvert in de lucht. Hij
kan wel djutsen.
DOBBEL, DUBBEL, adj. Tweevoudig, fr. double.
Dubbel geleed (wvl. dobbel gelet), fr. rachitique,
zie GELEED. Dobbel aanzicht, dobbel tronie, fr.
homnze double, faux, fourbe. Een dobbel-aanzicht
hebben (valsch, trouwloos zijn). Wacht u van
die dobbele tronie. Dobbele tweeschat, zie TwEESCHAT. Dobbele keete, zie HOMMELKEETE. Dobbele
lets, zie LETS.
— Ook gebruikt in den zin van Groot. Een
dobbele koeiwachter, zie KOEIWACHTER. Een dobbele zot. " De soldaden van bynnen dye schoeien
och zeere, ende de Vaelen van buten dye vyerden te trompen : compt hudt, ghy dobbel gue-

zen. " (G. Weydts.)

— Dobbel of niet, dobbel of kwijte spelen, fr.
jouer a double on à quitte. Zij spelen dobbel of
niet. Het is nu dobbel of kwijte.
— Dobbel toegeplooid, fr. plié en deux. Het oude
vrouwken zat dobbel toegeplooid in den hoek
van den heerd. Een papier dobbel toegeplooid.
— Dobbel en drie, uit der mate veel. Van dage
is hij lui, en morgen werkt hij clan dobbel en
drie om den verloren tijd in te halen. Het is
dobbel en drie geld, fr. extremement cher.
DOBBELEN, dobbelde, gedobbeld, b. w. Hetzelfde

DOBB
als Dubbelen, fr. doubler. Eenen twijndraad dob-

belen.
— o. W. met hebben. Dubbel worden, zijn of
schijnen. Een draaiende top (werptol, fr. -toupie)
dobbelt, zeggen de jongers, waneer de pinne een
klein rondetje beschrijft zoodanig dat men, of
't ware, twee pinnen ziet, terwijl de kop van den
werptol niet van plaats verschuift.
— Met zijn. Dubbel toeplooien, fr. se plier en
deur. Hij dobbelde onder den last dien hij op
den rug droeg. Die ijzeren roede is gedobbeld
uit het ingestorte gewelf gehaald. " De ooghschelen zijn ghemaeckt van stijve substantie, om
dat het hayr, dat daer uyt wast, soo stijf soude
blijven, om dattet die sluytende, niet inde ooghen
vallen ofte dobbelen en soude. " (Jac. de Smet.)
DOBBELMOUWE (wvl. –MOwE, zie AU), v. Bij
veeartsen en landb. Soort van waterzucht aan den
knie van een kachtel, fr. espece d'Izydropisie se

presentant a l'articulation femoro-tibio-rotulienne
du poulain nouveau-né.
DOBBELTONG, v. Eene tong die dobbelt, dubbelt,

dubt of aarzelt in 't uitspreken van zekere letters.
Eene dobbeltonge hebben, met eene dobbeltonge
spreken.
-- Iemand die met eene dobbeltonge spreekt,
fr. une personne qui balbutie. Die dobbeltonge
verandert de r in 1. De dobbeltong is geene kar

-peltong.
-- Vgl. Lispeltong, Stameltong, enz.
-- Dit woord dobbeltong is niet te verwarren
met dobbele tong, fr. une double langzee. Het holl.
dubbeltongig bet. Die twee tongen heeft, en fig.
Die niet rechtzinnig is, die nu eens zoo en dan
anders spreekt.
DOBBELTONGEN, dobbeltongde, heb gedobbeltongd,
o. W. Met eene dobbeltong spreken, met de tong

dobbelen of dubben, moeite hebben om zekere
letters uit te spreken, eene belemmerde uitspraak
hebben, fr. balbutier.
-- Wegens de samenstelling van dit woord,
vgl. Hakkeltongen (met de tong hakkelen), lis
lispelen), stameltongen-peltong(md
(met de tong stamelen), enz.

DOBBEREN, dobberde, heb gedobberd, o. w. Dubberen, dubben, aarzelen, niet zeker weten wat
doen, fr. hésiter, être indecis. Hij dobberde lang
van mede te gaan, eer dat hij medeging.
--- Ook Doebelen. Zie DUBBEN.
DODDER, m. Dot, duts, verwarde bundel vlas,
hooi, stroo. Stop het gootgat met eenen dodder
hooi.
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-- Vklw. dod derke (n wordt gez. van een kindje
in denzelfden zin als Dutske.
DODDEREN, dodderde, heb gedodderd, o. w. Zie
DOTTEREN.

DODDING, m., klemt. op clod. Eene vetplant die
bij Linn. sedum telephium heet, doch vooral de
varieteit die bij anderen sedum maximum, en
sedum l,atifoliumn heet, en in bloempotten gekweekt wordt. Meest gebruikt in 't mv. doddings.
DODSCH, DOTSCH, adj. Dodderig, slaperig, zwaarmoedig, fr. somnolent, assoupi, pesant. Dodsch
zijn van drinken.
DOBBELEN (wvl. DOUBELEN, zie oU), doebelde, heb
gedoebeld, o. w. Dubben, fr. hésiter. Zie DOBBEREN.
DOEBELEN (wvl. DOUBELEN, zie ou), doebelde,
gedoebeld, b. w. Dompelen, duwen, fr. ploeger,
enfo eer clans l'eau, la neige, etc. Eenen hond in
't water doebelen. Ik doebelde hem in de sneeuw
tot over den kop. Hij doebelde spoedig zijne
geldbeurs onder het zand.
— o. W. Hij doebelde in 't slijk tot aan de

knie'n.
— P. Devynck zegt Dubbelen : " Pharao wiert
ghedubbelt in de roode zee, vervolgtiende het volk
van Israël. " — " Honden aen eenen stock gekoort, worden in den gront van dese speloncke
ghedubbelt. "
Heeft by my valschelijc beticht
Dat ie hem selfs gedubbelt had
Tot over d'ooren in het nat.
- Kil. Dubben onder de aerde, subdere sub
sólunz, superjecta homo operire.

DOEDOE, m., klemtoon op de tweede greep.
Trommel, fr. tambour.
— Groote doedoe, bomtrom, fr. grosse caisse.
— Meest gebruikt in de kindertaal.
DOEF (wvl. DOUF, zie oU), m., mv. doeven. Hetzelfde als het holl. Dof, stoot, slag, fr. coup, heart.
— In 't bezonder, Een vuistslag op den rug,
anders ook Duffel geheeten. Iemand eenen doef
geven.
— Het is daarmee doef, het is daarmee punctum, het is daarmee uit en amen. Ge moet daar
geene bemerkingen op maken, ik wil dat gij de
zaak verricht gelijk ik het u gezeid heb, en 't is
daarmede doef. Zij waren te wege geheel den
nacht in mijne herberg laweit te maken, maar ten
tien ure smeet ik ze buiten, 't was daarmee doef.
Ga, zeg hem van mijnent wege dat ik misnoegd
ben over zijne handelwijs ten mijnen opzichte,
en, indien hij het niet verbetert, dat hij het
duur betalen zal: daarmee doef, zonder verder
complimenten.

DOEF, DOF (wvl . DOUF, zie ou), adj. Smachtig,
laf, bevangen, zwoel, sprekende van warm weder
dat geest en lichaam log maakt. Doef weder. De
locht is doef als een ongeweert nadert.

— Afl. Doefheid, Doefte.
DOEGEN, deeg, gedegen, b. w. Hetzelfde als Doen,
fr. faire. Ik en doege dat niet. Hij wilde 't niet
doegen. Hij deeg het geerne. Zij degen 't niet.
Ik heb het gedegen. Het reist, geloof ik. Doeg
het (doegt het) ? Dat is geen aangenaam werk;
maar doeg het algelijk. " Christus sprack tot
Judam : dat ghy doet, doeghet gheringhe. " (A.
Adriaensens.)
— In plaats van ik deeg zegt men ook ik del,
gij deit, hij dei, wij delen, enz. met verwisseling
van eeg in ei (vgl. dwegel — dweil, pegel — peil,
regenen -- reinen, enz.). Zij deien 't wel, maar ze
en deien 't niet geern. Wat zoudt gij zeggen dat

ik het dei.
't Gone dat die hinne dei
Was als of ze sprak en zei.
(G. Gez.)
Gestorven ! als 't het droevig klagen
Der eindeklokke aen elkeen zei,
En voor hem een gebed ging vragen
Dat hem den hemel open dei!
(K. Legein.)

-- Dit ww. is in al zijne tijden en personen
gebruikt beoosten Brugge. In veel andere gewesten hoort men ik deeg, gij deegl, enz., en ik dei,
gij deft, enz.; maar van den tegenwoordigen tijd
slechts den vorm doeget (d. i. gij, hij, zij, het doet
het, of ook imperatief doe het).
DOEL, m. Dreutel, hoopje drek. In eenen doel
terten (treden). Hier en daar doelen die langs
de baan liggen.
— Een kelder met een rond uitstekend gewelf
dat met aarde bedekt is . Zie AARDAPPELDOEL .
--- Aardhoop, fr. butte. Een boompje planten
met eenen doel (d. i. ondiep planten, maar rondom
aanaarden, zoodat het boompje in een aardhoop
staat).
--- Een kegel aarde, dien men, in het graven
van eenen put, te midden laat staan, om als
maatstaf te dienen van de diepte die men graaft.
— Aars, anders ook Achterdoel en Kwadoel
(zie ald.) geheeten, in boertigen stijl.
Want men sent naer den Portier
Om een bercken lauwerier.
En by schort sijn slippen oppe,
En by grypt u by den coppe
Aan een trapken by den stoel,
En dan slaat by op den doel,

DOEL
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Dat Apollo met sijn muysen
Wel soud' uyt sijs plaets verhuysen,
Als Parnassus 't muyse-fort,
Soo met roen ghegeesselt wort.
(Lev. der Stud.)
Hy ronkte op syn gedraeyden stoel;
Wy stelden hem met broek en doel
In eene teel met water vol;
Nog sliep hy, snorrend grol op grol.
(Vaelande.)
Want, met oorelof, de stoelen
Voor gemaklyke achterdoelen
Waeren nog niet uytgevonden.
(Id.)

— In den zin van Schijf waar men naar schiet,
fr. cible, is Doel onz. in de Wdb.; doch mann. bij
't Vlaamsche volk. In den ^loel schieten. Nevens
den doel zijn. Twee vifigers van den doel.
— De plaats geschikt en bestemd om de schijf
te schieten, heet ook Doel, m. Een doel bestaat
gem. uit twee steenen aubetten die met hunne
opening tegenover malkander staan op den afstand van eene boogschoot. Eenen nieuwen doel
zetten. De arme man, bij gebrek aan eene woning,
schuilde in eenen ouden verlatenen doel.
DOELBOOG, m. Een handboog om naar den doel
te schieten.
DOELEN, DOELN, m. [n r.—Vl. hetzelfde als
Doel, fr. cible. In den doeln schieten (schijve
schieten).
DOEMDAG (wvl . DOMDAG, zie oE), m. Rechtsdag,
dag des oordeels. Kil. Doemesdagh, doemsdagh,

dies judicii.
Een vier sal comen, ronder waen,
Daer niet voren ghestaen ne mach:
Dat wert die leste domesdach.
(Maerlant.)
Jhesus seide : hi sal verrisen. .
Dat verstont soe in derre wisen
Dat hi te doemsdaghe meende.
(Id.)

— Dit oude woord hoort men nog dikwijls in
de zegswijs Doemdag houden, groot laweit maken, groot gedruisch maken. Met de aanstaande
kermis zal men wederom gaan doemdag houden
(woelige en luidruchtige vreugd). De plunderende soldaten hielden doemdag in dat dorp. -Zoo zegt men ook : Is dat een leven, 't is lijk een
oordeel. " Op eenen oogenblick was daer beneden
sulck een geschreeuw in de kerck al of 't den
dagh des oordeels hadde geweest. " (***)
DOEN, deed, gedaan (fvl. edaan, zie GE), b. w.,
fr. faire. Zie DOELEN.

DOEN
— Voortbrengen, geven, fr. produire, rapporier. Zijn uitgezette geld doet hem honderd frank
'S jaars. " Den boom moet bewaeyt worden ende
bestormt om goede vruchten te draeghen : soo
moet oock eenen mensch met tentatien worden
bevochten om vele vruchten te doen. " ( F. de
Smidt.)
-- Uitwerksel hebben, iets te wege brengen,
helpen, baten. De vermaningen doen niets op
hem. Zulk mest doet veel in den akker. Die
trekplaaster en deed niet. De geneesheer heeft
alle middelen beproefd, maar 't en doet al niet.
" Ende ne doet dit (middel) niet, soe moet men
sniden. " (J. Yperman.)
-- Indruk maken op het hert, zulke of zulke
zielsaandoening baren, fr. causer un sentiment de.
Uwe komst doet mij plezier. Het doet mij groot
plezier u te zien. Dat doet mij pijn. " Men doet
hem verdriet. " (A. Biins.) Het doet mij iets, fr.

cela me fait une cerlaine impression, me cause
quelque émotion. Het doet mij iets als ik in het
openbaar moet spreken. Het zien van 't ongeluk
doet hem niets. Schimp en laster zooveel 't u
lust : dat doet mij niets. Het deed mij entwat den
eersten keer dat ik een lijk zag. Het doet mij
nog altijd iets als ik iemand zie sterven. Dat
woordeken troost deed hem deugd, deed deugd
aan zijn hert.
-- In iets gedaan zijn. Zie GEDAAN.
-- Verschaffen, bezorgen, fr. procurer, fo'urnir.
Iemand eenen dienstbode doen. Hij heeft mij
eenen allerbesten knecht gedaan. Kunt gij mij
geen huis doen in stad P Kunt gij mij nog een
stuk doen van dien zelfden wijn? Iemand geld
doen. Hij is in nood : weet gij geenen middel om
hem geld te doen aan vier per cent ? " De joden
die altydt. ghereedt zijn ons geldt te doen, winnende somtydts dertigh op het hondert. " (B.
Surius.) Iemand eere doen. Ge doet mij veel eer,
groote eer, met de maaltijd te mijnent te nemen.
Doe mij de eere van u te mogen ontvangen.

— De markt doen, markten, koopen of verkoopen op de markt, sprekende van voorraad dien
men gewoon is daar te halen of te dragen. Die
boeredochter begint reeds de markt te doen
(wekelijks naar de markt te gaan met boter en
eiers om ze te verkoopen). Terwijl de boerin de
markt was gaan doen, had haar man eene beroerte
gekregen. De keukenmeid doet de markt (gaat
op de markt zich den noodigen voorraad aan
botermarkt doen. De eiermarkt-schafen).D
doen. De bakker doet de graanmarkt. De vischmarkt doen (visch gaan koopen).
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Insgelijks zegt men ook Het beenhuis doen
(vleesch koopen in de vleeschhal). Zijne vrouw
was juist het beenhuis gaan doen. Ware 't niet
van u, 'k zou nooit moeten 't beenhuis doen,
want liet is maar gij aleen die vleesch eet. Een
goed, een slecht beenhuis doen.
Dus nog Den winkel doen, d. i. in den winkel
de waren verkoopen die men komt vragen, of
ook in den winkel de waren koopen die men
gewoon is. Zij leert haar dochterken reeds den
winkel doen. Vele buitenlieden, als zij in stad
de markt gedaan hebben, doen dan den winkel
eer zij wederom naar huis keeren. Ik moet nog
den winkel doen, en dan ga ik mede.

-- Ergens zijn werk af (of van) doen (of maken),
er zich ernstig mee bezighouden, er groote zorg
en moeite aan besteden. Al de brieven, die hij
schrijft, zijn schoon en bevallig opgesteld; maar
hij doet er ook zijn werk af. Ik ga er eens mijn
werk af doen om dat geheim te achterhalen. Het is
geen wonder dat het zoo lang duurt eer hij dat
ambacht kan, hij en heeft er nog niet eens zijn
werk af gemaakt.
— Doen naar, leiden naar. Eenen dief naar
het gevang doen. Een kind naar schole doen.
Eenen os naar de markt doen.
— Op een ambacht doen, ergens besteden om
een ambacht te keren. Hij gaat zijnen jongen uit
de studie trekken en op een ambacht doen.
— Eten doen voor de beesten, groen voeder
verzamelen op het land om aan het vee op stal

te geven. Klaver doen (maaien). Rapen, wortels
doen (uit het land trekken). Gers doen (maaien
of snijden). Den Zaterdag doet men eten voor
geheel den Zondag. Hebt gij al eten gedaan voor
de koeien ? Ge moet nog tien bondels klaver
doen.
— Iets doen tegen de warmte, Zie WARMTE.
-- o. w., met een bijwoord van hoedanigheid.
Voorkomen, zich vertoonen, fr. s'ofr-ir•, se presenter, se montrer. De hond doet leelijk als men
hem boos maakt. Dat nieuw kleedje doet schoone.
Zijne onverwachte aankomst in 't gezelschap
deed vreemd, aardig, wonderbaar. Het blauwe
kleur doet leelijk nevens het groene. Die sieraden doen wel. Die boom doet slecht in dien hof.
Onbetamelijkheid doet zeer kwalijk in eenen
redenaar. De locht deed schrikkelijk met al die
donderwolken. Het vlaamsch doet niet wel, als
er fransche termen in vermengeld zijn. Hij deed
zoo wreed met zijne bebloede handen. Die roos
doet lief op haren hoed.
-- Doen met iemand, met hem heulen, het eens
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zijn met hem, zijne partij volgen. Met Wien doet
gij P Zij doen allen te gaar om mij belachelijk te
maken. Ik doe met niemand. Hij heeft er velen
die met hem doen. Hij doet altijd met de winnaars.
De Vlamingen deden gemeenlijk met den Engelschman als er oorlog was tegen Frankrijk.

— Het kunnen doen met iemand, met iemand
overeenkomen die meer of min lastig is. Hij kan
't niet doen met zijn broeder. Hij zal 't hij wel
kunnen doen met dien meester.
— Kwaad doen, leed doen, letsel doen. Die
hond zal niet doen, als gij hem niet tergt. Nader
bij dat peerd niet, het zou misschien wat doen.
Ge moet niet vreezen, het beest zal niet doen.
Die leeuw in den dierentuin doet nooit niet aan
zijnen oppasser. Is het zeker dat die hond niet
en zal doen P
— Doen om gedaan, werken om gedaan te hebben. Wat blijven de werklieden zoo lang op den
akker ? Zij -doen om gedaan, en komen dan eten.
Zij naait om gedaan, zegt men als de naaister
langer of spoediger dan gewente naait, om haar
naaisel te voltrekken. Ge moet doen om gedaan.
Hij delft, hij weeft, enz. om gedaan.
— Doen om te..., meer of min beweging, poging
of teeken maken die den wil of de bereiding aanduiden van iets te verrichten. Ziende dat hij
niet deed om te vertrekken, ben ik de eerste opgestaan. Die geplante boonen doen nog niet om
uit te komen. Die rijpe pruimen doen om open
te bersten. Het weder doet om te regenen, om op

te klaren. Het heeft reeds twee weken gevrozen,
en 't en doet nog niet om te dooien.
— " Naïef en hoogst bevallig zijn de spreek
ic doe, ic en doe, dienende om te bevestigen-wijzen
of te ontkennen " zegt Pr. Bormans (Christina
bl. 196), en hij voegt er eenige voorbeelden bij
uit onze oudste schrijvers. Niets is zoo gemeen
in de westvlaamsche volkstaal als ik doe, ge doet,
hij of zij doet, we doen, ze doen; en negatief ik en
.

doe, g'en doet, hij en doet, z'en doet, w'en doen,
z'en doen, 't en doet of tendoet (gelijk tenware voor
't en ware); en interrogatief doe 'k (niet), doe -je
(niet), doet hij (nie ( , doet ze (doesse), doen we
(doemme), doen ze (niet), doet 't (niet); b. v.
Ge gaat dat niet kunnen. Ik doe, fr. si, je le
pourrai. Ge zijt ziek. 'K en doe, fr. non, je ne
suis pas malade. Ik heb dat niet gezeid. Ge
doet, fr. si, vous l'avez dit. Ik zal zelve gaan.
G' en doet, fr. pardon, vous n'irez pas. Hij woont
daar niet meer. Hij doet, fr. si, it y demeure
encore. Hij kan fransch. Hij en doet, fr. it ne
sail pas le francais. Zij gaan verhuizen. Z' en
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doen, fr. us ne délogent pas. Hij heeft u dat gezeid,
doet hij niet P fr. n'est -ce pas ? Zij gaat trouwen.
Doet ze ? fr. est-il vrai ? Het heeft gisteren hier
geregend. Doet 't ? fr. est-il vrai ? Dat zal
kwalijk uitvallen. 't En dóet, fr. non. * " Leert
wat dat de kroonen op haer draegen : het is een
kruysken, doet het niet ? " (A. Poirters.) " Ghij
meijnt dat ic liege, maer ie en doe. " (A. Biins.)
" Ghy hebbes wel tachtentich. — Ick en doe
nochtan. — Ghy doet. — Ghy lieght. " (Ed. De
Dene.) " Hoe liberael is Judas, en doet hy niet ?
Hy begeirt een aelmoesse te doen van dry hou
goed van Mag -dertgulns,mahiv't
schippers-dalen."(FVWrv)De
stonden op de werf : dit is immers vremd, en
doet het niet ? Wat maeken sy dog te lande, hun
profyt is daer niet gelegen. " (Id.) " Ik en hebbe
niet gezondigt; gy doet, maer gy wild niet belyden. " (C. Hazart.) " Pauwken, den bakker heeft
niet u gelachen. — Hy en doet, hy en doet, vrouwe;
want ik heb zelf nog gelachen. " (0. Duvillers.)
" En hebt gy niet anders, vrouwe ? 't doet, 't doet,
Jan. " (Id.)
Doen ze ? Doen ze ? Doen ze ? Jan P
Hebben zy dat gedaen ? — Ja, zei Jan.
(Volkslied.)
De wulf, meest zouckende 't lammekens bloet,
Zey dattet waeter beroerde met zijnder voeren. -lek en doe, zey t' lammeken met oodmoedt.
(Ed. De Dene.)

— Het doet al, wordt in 't Poperingsehe als
antwoord aan eene vraag gebruikt voor Het kan
wel gebeuren, ik ben 't nog niet zeker, het is
volgens, het hangt af van de omstandigheden,
fr. je verrai, c'est possible, c'est selon. Gaat ge
morgen naar stad P het doet al.
- In plaats van tenware, ware 't niet, gebruiken
wij dikwijls 't en dede (tendeeg, tendei, zie DOEGEN).
Ik zou hem in 't gevang doen zetten, 't en deê van
zijne vrouw die medelijden verdient. Ik ga hem
voor 't recht vervolgen, 't en deê hij mij seffens
zijne schuld betaalde. Hij zou naar den oorlog optrekken, 't en dei dat hij te oud is. Ten dei dat
ik niet wil, maar ik kan hem veel schade doen.
Ten deê dat hij aan eenen tak bleef hangen, zou
hij gevallen hebben verpletterd op den grond.
Ik ga morgen wandelen, 't en deê het slecht
weder ware. " Daer in bliven wi versmoort, en
dede die ontfermherticheyt Gods dye ons daer
wt trect. " (Claes Zegers.) " In zulcker wijs dat
zy haerlieder moedt zouden verloren hebben,
ten hadde g hedaen die comste van den grave
Heyndrick. " (N. Despars passim.)

DOEN
— Beteekenen, willen zeggen, fr. sigryi4 Ter,
sprek. van een gezegde of van eene handeling.
Ik weet niet wat dat woord doet. Hij komt
sedert eenigen tijd langs hier naar huis, terwijl
-zijn naaste weg langs elders is : wat doet dat,
meent gij dat dit niets en doet ?
— Het onpersoonlijke het doet vergezeld van
een substantief, heeft al verre den zin van 't fr.
it s'agit de, 1. agitur, d. i. het is kwestie van, het
komt aan op. Dus zegt men:

a) Het doet geld, d. i. het komt op geld aan, er
is geld te geven of te ontvangen. Hij komt nooit
of het doet geld. Hij ontvangt mij nooit beter
tenzij als 't geld doet (als ik ga om hem te betalen). In de wandeling heet hij Pijkezot, maar als
't geld doet Jan Crulbaert (d. i. gewoonlijk wordt
hij Pijkezot genoemd, maar zijn ware naam is
Jan Crulbaert). " Den esel wilde niet meer
wereken, al dedet gheldt " fr. qua?u1 rnêine 2l y
e-ut de l'argent a gagner. (Ed. De Dene, fab.) Ik
werk niet, als "het geen geld en doet.
b) Het doet nood, het is kwestie van nood, het
is noodzakelijk, fr. it le faut. Als het nood doet,
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Er was heden maar weinig doening, schoon
't marktdag was.
— Bedrijf, gedoente, sprekendevan eene pacht
-hoev,bruwijstkganmole,fbrijz.
Die boer heeft daar eene schoone doening. Die
koolkapper bezit daar eene schoone doening bij
de stad. Die brouwer zit daar in eene goede
doening. Er is veel werkvolk noodig voor zulk
eene doening. Hij heeft veel genot in, zijne doening. Hij wint veel geld met zijne doening.
— Goede of kwade luim. Hij is in zijne doening. Hij heeft wederom in zijne doening geweest. Ge zijt nog eens in uwe doening.
DOEVEN (wvl. DOUVEN, zie on), doefde (wvl. ook
doufdege, Zie IMPERFECT), heb gedoefd (fvl. edoufd,
zie GE), 0. W. Eenen doef of doeven geven, stooten, slaan, fr. donner un coup, des coups. Op de
deur doeven (met de vuist of den voet) om ingelaten te worden. Op eerie holde tonne doeven.
Op iemands rugge doeven.
-- Kramers heeft Doffen, fr. pousser, donner

des coups.
DOEVEREN (wvl. DOUVEREN, zie on), doeverde,
heb gedoeverd, o. W. Hetzelfde als Doeven, doffen,
fr. donner des coups.

zal ik u geven al wat gij vraagt. Als het nood
doet, de zwakste zelf wordt een held om zich te
verdedigen. " Ende daerom, alst *noot doet, so
wille ict hem sweyren. " (Th. van Herentals.)
" Men en eyscht den eet niet om cleyn saken....
maer alleen alst noot doet ende dat men geen
ander middel en heeft. " (Id.) " Oorlof gheven

DOK, m. Stoot, slag, fr. coup. Eenen dok geven
of krijgen. Eenera dok op de deur geven om binnengelaten te worden. Iemand een dokje op de

om den vasten te breken dat dat gtzeenen noodt

schoere geven om hem te doen omkijken.

en doet, " fr. quand ce n'est pas necessaire. (J.
Steeghius). " Hy vermaende syn onderdaenen

alst noodt dede. " ( P. Mallants.)
c) Het doet het lijf, het geldt het lijf, het komt
op 't leven aan. " Tes prijselick, alst 't lijf doet,
wel connen dappercaken " d. i. loopgin. (Ed. De
Dene, fab.)
DOENDE, deelw. en adj. Onrustig, bezig, vol
beweging, woelig, fr. remuant. Een kind dat
doende is. Een doende kind. Dat is zoo een
doende jongen. Hij is altijd doende. " Sommeghe
kijnders zijn hunter natuere besich ende doende. " (C. van Dordrecht.)
DOENDIGHEID, v. De hoedanigheid of de staat
van doende te zijn, onrustigheid. De doendigheid
van de kinderen. Ge moet dien jongen daarvoor
niet straffen, het is al maar doendigheid.
DOENING, V. Nering, kalandize, werk, sprekende van neringdoende lieden, fr. debt, p•atique, chalandise. Die winkel, die herberg heeft
veel doening. Er is veel doening in dat steedje,

DOF. Zie DOEP.
DOPPELEN, do gilde, gedofeld, b. w. Zie DUFFELEN.

-- Den dok aan 't hert hebben, den hertklop
hebben, verslagen of bevreesd zijn.
- Zie DOKKEN.
DOKKE, v. Bij wevers. De dokken van een weef
zijn twee breede en hooge stukken hout-getouw
die op de tramen rusten en den veurstboom ondersteunen. Er is eene dokke aan eiken zijkant
van het getouw.
— Het Alg. VI. Idiot. zegt dat men in 't Antwerp. den naam van dok geeft aan het kantstuk
of schaalstuk van eenen gezaagden boom.
-- Bij metsers, timmerl., enz. Een stuk ijzer
dat in arduin of ander steen ingelaten en gesondeerd wordt. Twee stukken arduin aan malkankander vestigen met eene dokke, met drie of
vier dokken. De houten stijlen van eene deur,
enz. op den dorpel vestigen met dokken (d. i.
met ijzeren lemmers of tongen die gedeeltelijk
in den dorpel gesoudeerd zijn, en gedeeltelijk
aan de stijlen vastgenageld). De spoor van dat
deurhengsel draait op eene dokke (d. i. op een
stuk ijzer dat in eenen steen gesoudeerd is). De

DOKK
ijzeren roosters, die bestemd zijn om de opening

of het kasijn van eenig steenwerk (b. v. van eenen
zimperput) te sluiten, zijn op hunne boorden
voorzien van uitstekende tongen, tanden of steerten, die men dokken heet, en waarmede die roosters in het steenen kasijn vastgesoudeerd worden.
-- Het eng. dock bet. steen.
.DOKKE, V. DOKKEBLAREN, o. mv. DOKKEWORTEL, m. Eene wilde plant, ook Peerdesurkel
geheeten, eng. dock, fr. parelle, patience, 1. rumex.
" Rumex heetmen Patich, Peérdick oft Wilde
surekel. " (L. Fuchs.) Men onderscheidt twee
soorten van Dokke : de breede dokke, met breede
bladeren (hetzij de rumex patientia L., hetzij de
rumex obíusifolius L., hetzij de rumex hydrolapathum Huds.); en de smalle dokke, met smalle bladeren (hetzij de rumex crispus L., hetzij de rumex
nemorosus Schr., hetzij de rumex conglomeratus
Murr.) .
— Te Brugge is de Dokke eene waterplant met
groote ronde blaren, nenuphar, nymphea. — Kil.
Docke-blaederen, petasites (eene plant met groote
ronde bladeren, bij L. Fuchs Pestilentiewortel
geheeten, fr. tussilage pétasite). — " Poeder van
dokke bladeren of pestwortel. " (G. Simons.)
" Neemt groene wortelen van roode dokke-blaederen, gezeyd Lappa minor. " (Id.) — Het eng.
burdock bet. Kliskruid, 1. lappa, fr. barcdane.
DOKKEN, dokte (wvl. ook doktege, zie IMPERFECT),
heb gedokt (fvl. èdokt, zie GE), o. w. Aanstooten,
kloppen, slaan, fr. íoquer. Hij dokte met zijn hoofd
tegen den muur. Op de deur dokken om ingelaten
te worden. Met den kneukel op het vensterglas
dokken om iemand in te roepen. Op iemands
schoere dokken om hem aan te spreken. Nieuwe
schoe'n dokken als men op de steenen treedt.
— Aankloppen op de borst, enz. om er den
gezondheidsstaat van te onderzoeken, fr. percuter.
Zie BEDOKKEN.
— Het lieríe dokt, als het klopt van angst, van
vrees, enz. Hij heeft geloopen dat er zijn herte
van dokt. Ik heb verschoten dat er mijn hert van
dokt. Ik was zoo verlegen dat mijn herte dokte.
Ik gevoel mijn herte dokken.

-- In 't marbelspel. De hand en den arm vooruit stooten om met te meerdere kracht den marbel te schieten, anders gezeid Bulten en Poot
steken. Ge moogt niet dokken. Hij heeft gedokt.
— b. w. De handen dokken, zich de handen om
het lijf slaan om warm te krijgen, anders gezeid
Boerevier of Soldatevier maken.
— Wordt somwijlen gebruikt voor Daken, fr.
toucher. Zie ald.
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-- Men zegt ook Tokken.
DOKKER, m. Deurklopper, fr. marteau de porie,
heurtoir.

— Schoe of leers die klopt onder 't gaan, anders
Bokker geheeten. Zij heeft hare dokkers aan.
DOKKEREN, dokkerde, heb of ben gedokkerd, o.

w. Herhaaldelijk dokken, kloppen of botsen. Het
kind stond aan de deur te dokkeren, fr. toquer,
taper a la porie. Met zijne leerzen ging hij al
dokkerende langs de straat. Ik hoorde aan het
dokkeren van de voorbijgangers dat de grond
hard gevrozen was. De wagen dokkert op den
steenweg. Hij is van de zoldertrappen gedokkerd
(d. i. al botsende van den eenen trap op den
anderen nedergerold). Gedokkerd komen (spoedig aankomen met kloppende voetstappen). Hij
kwam van den zolder gedokkerd. Ik hoorde hem
van verre komen gedokkerd.
— Fig. De redenaar gebruikte de eene figuur
achter de andere : zij dokkerden (zij rolden uit
zijnen mond). Wat zeide zij hem al verwijtsels
en scheldwoorden : zij dokkerden.
— Afl. Dokkering, Gedokker, Radokkeren.
— Samenst. Afdokkeren, Neêrdokkeren, Voort dokkeren.
BOKKING, v. Het dokken, klopping.
DOKSAAL (vi. DOKSAEL, zie AE), m., met de stem-

rust op saai. Wordt bij ons overal gebruikt voor
hetgeen elders Oksaal heet, fr. jubé. Op den
doksaal. " De kercke met den doxael g'heel gheruineert. " (Z. V. Male). " Beclommen de kerke
van binnen met een leedere, hover den docsael. "
(Kr. v. Br.)
— Het Woordenb. der Nederl. Taal zegt dat
doxaal de oorspronkelijke vórm is, van het latijn
doxale, en dat het door misverstand is dat er
eenige schrijvers hooyzaal van gemaakt hebben.
DOKSEIYI, m. Een w. gebruikt even als Bliksem,
Donder, enz. in den zin van fr. 7néchanat, lut-in,
gamin, enz. Een doksem van een jongen. " Gaet
er gy maer eens naertoe, maer ge moet van nay
niet gebaren, gy doksern ! ' t mogt hem somwylen
nog kwalyk invallen. " (C. Duvillers.)
- DOKSEMS, bijw. en interj. Hij zal doksems
zeere moeten gaan om er te komen. " Amasonien eet doxoms gespeirelt en mé e cluwen cordeel
langs d'heusie van t' hallie quentevele houpels
gangen. " (Kortr. hs. 1736.)
— DOKSEMSCIT, adj. Weerlichtsch. Een doksemsche jongen.
DOKTEUR, m., klemt. op leur. Geneesheer, fr.
docteur en médecine, mi-tedec in. Dokteur worden.
Voor dokteur studeeren. Den dokteur halen.
,

-
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--- Do Hollanders zeggen Dokter. Integendeel
zeggen zij pastoor met den klemt. op toor, en wij
zeggen páster met den klemt. op pas.
DOKTEUREN, dokteurde, heb gedokteurd, o. w.

Het bedrijf van dokteur uitoefenen, fr. pratiquue-r

la medecine; faire le 7nédecin.
— Een geneesheer gebruiken, meesteren. Met
Wien dokteurt hij ? fr. qui est son •édecin. Hij
dokteurt reeds drie maanden, en is nog niet
genezen.
— De Hollanders zeggen Dokteren.
DOLAARD, m. Zie DOOLAARD.
DOLATIE, DOLACIE, v., klemt. op la. Groote

droefheid die zich uitdrukt in gejammer en geklag. In groote dolatie zijn. Zij miek zoo eene
dolatie omdat haar man gestorven was.
— Kil. in Append. Doliancie, dolor, languor,
cegritudo; — querela, querimnonia. " Die welcke
niet en faylgierde van hare doleantie ende clachten te doen. " (N. Despars, iii, bl. 368.)
DOLE, V. zonder mv. Moederkoorn, wulvetand,
fr. ergot. De dole is een spoorvormig ding dat,
gelijk eene lange en dikke graankorrel, in de
aren groeit bezonderlijk van den rogge. De
dolle is zwart van buiten, wit van binnen, en
vergiftig.
DOLEEREN, doleerde, gedoleercl, o. en wederk. w.
Klagen, jammeren, zich beklagen, fr. se plaindre,
se lamenter. Zij doleerde zoo over de dood van
haren man. Ge moet u daarover niet doleeren.
" Dies haer die moedere jammerlick doleerde
ende beclaechde. " (N. Despars.) " Dat zy dagehex voor die princesse hem zelven grootelicx
dolerende ende beclaghende waren, van al tghuene
dat by hemlieden voorghestelt ende ghedaen.
viert. " (Id).
DOLEEREN, doleercde, gedoleerd, b. en o. w. Afbramen, den vormnaad afschaven van gegoten
lood, fr. doler, tinlever les bavures. Het vensterlood
doleeren.

DOLEN, doolde, heb gedoold, o. w. Dwalen, fr.
erger, s'égarer.
— IJlhoofdig zijn, raaskallen, fr. battre la
campagne, être en délire. De zieke begint som
te dolen. Als de koorts aan is, doolt hij.-wijlen
Hij heeft geheel den nacht gedoold.
- , Eenigszins krankzinnig of duizelig, zijn
zoodat men in zijne gedachten geene streek
meer houdt en onzin spreekt. Sedert de dood
van zijne vrouw begint hij nu en dan te dolen.
Men vond hem van zichzelven liggen met eene
groote kwetse aan 't hoofd; 's anderdags begon
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hij eenige woorden te spreken, die toonden dat
hij doolde.
DOLER, m. Zie DOOLAARD.
DOLING, v. Het dolen.
-- Iemand in dolinge slaan, in duizeling slaan,
een slag op het hoofd geven dat er 't verstand
van beneveld is.
DOLINGDOM, o. Een land waar men niets doet
dan ellendig omdwalen. 't Wordt meest gehoord
in de spreuk : De wereld is een dolingdom.
DOLORE, DOLORUM, DOLIORUM, DOLORIUIYI, DALJOOREN, m., zonder mv. Bedwelmdheid, duize-

ling, doling, fr. étourdisse-inent, delire. In dolore
liggen. Iemand in dolore slaan. In dolorum vallen. In doloriom zijn van eenen grooten slag op
het hoofd. En gaf hun zulk eenen slag " dat zy
in doleorurn tillevoetden. " (Kort. hs. 1736.)
— Kil. heeft Dotelore, deliriium, mentis error,
insania, dat Tenkate thuis wijst bij dotten, dutten, 1. delirare. Zou ons dolore, dolorom, doliororn
niet beter vergeleken worden bij 't 1. delirium,
zooveel te meer dat de klemtoon overal op or
valt, en dat L. Vossius het gebruikt voor Uitzin
deze verzen:
-nighed
Dit is d'oorsaeck dat ten lesten
Menigh vroom en moedigh quant
Hem in doiiorum vant.
DOLSEN, dolste, gedolst, b. w. Iemand vuistsla-

gen geven op den rug, dulfen geven.
— Kil. Donsen, pugno sine typhce clava in cdorso

_percutere.
DOM, adj . Stomp van geest en van zinnen, ten
gevolge van overdrevene studie, van laf weder,
van onpasselijkheid, enz. Ik ben vandaag dom
gestudeerd. Ik heb mij dom gekeken met dat oud
geschrift te willen lezen. Dat laf weder maakt mij
dom.
— Dom liggen, onbeweeglijk liggen, sprek. b. v.
van eenen boom die zoo ligt dat hij niet verder
kan gerold of bewogen worden. Ge moet niet beproeven dien boom nog verder te rollen : hij ligt
dom.
DOMDAG, m. Zie DOEMDAG.
DOMIJN, vklw. Domnzjnztje. Eigennaam bij 't volk
voor Dominicus.
DOMMER, m., vklw. cdommertje. Dommering,
sluimering, eene poos slapens. Eenen dommer
doen. Een dommertje doen (een tukje slapen).
DOMNIEREN, dommerde, heb gedommerd, o. w.
Dommelen, djonken, tukkebollen, dutten, sluimeren, half slapen, fr sommeiller, roupiller. Een
beetje dommeren na het noenmaal. Hij zat op
zijnen stoel te dommeren. Hebt gij geslapen ? Ik
heb gedommerd.

DOMM
— Men zegt ook Dummeren.
DONNERPNG, DUMMERING, v. Dommeling, halve slaap. In dommeringe van slaap zijn (half in
slaap zijn). In dummeringe liggen.
DOMP, m., mv. dompen. Dikke wolk of walm
van rook, fr. bouffée de furée. Dompen rook die
uit de kave kuilen. Hij rookt tabak met groote
dompen. De tabakrooker blies mij eenen domp
in 't aangezicht. De wierook stijgt in dompen op.
Een schietgeweer brandt los met eenen domp van
rook. De domp van eene lampte.
— Uitwaseming die opstijgt gelijk Bene rookwolk, fr. bouffée de vapeur. Ongezonde dompen
of kwalmen. De dompen van een moeras. " De
quaede clornpem, die uyt de marasschen vlieghen,
besmetten de locht. " (P. Devynck.) " Uwe ziele
sal dan oock eenen heylighen clomp van goede
ghedachten laten oprij sen geduerende het gebedt."
(J. Steeghius.) " Sijn leven is eenen asem ende
domp den welcken straxverdwijnt. " (F. de Smidt.)
" 'T is eenen domp, 't is eenen mist, 't is eene
wolck die deur sal breken. " (A. Poirters.) " Ons
leven is gelijk eenen domp die een weinig ver
ende terstond daerna weer vergaat. "-schynd
(C. Hazart.)
--- In plaats van ons Domp zeggen de Hollanders Damp; maar Damp bij ons verschilt van
Domp hierin 1° dat Damp aleenlijk gezeid wordt
van eene vochtige uitwaseming, en nooit van
rook; 2° dat Domp uit zijne natuur altijd het
gedacht van dikke walming of golving medebrengt, hetgeen maar toevallig is bij Damp.
Hieruit volgt dat dunne rook, die maar lichtjes
walmt, geen domp is., en dat de dikke stoom, die
uit eene vuurmachine spuwt, tevens Damp en
Domp is, fr. vapeur et boufée. De damp van warm
vleesch. De damp van een zweetend peerd. De
zon trekt de dampen (de nevels) op. De vensterglazen zijn met damp bedekt. Zijn kleed is vochtig
van den damp.
-- Hetzelfde verschil wordt waargenomen in
de adj. Dompig en Dampig, en in de ww. Dompen
en Dampen.
DOIYIPE, v. Metathesis van de harde medeklinkers, voor Tombe, praalgraf.
' Zie METATHESIS.
DOMYMPEL, m. De, daad van eens te dompelen of
onder water te duiken, fr. plongeon. De zwemmer
miek eenen dompel.
— Even als men zegt Op den schooi zijn, Op
den dool geraken, Op den schuim loopen, enz.
voor Schooien, Verdolen, Schuimen, enz. zou
zegt men insgelijks, doch fig.:
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Op dent clouuipel zijn, voor Dompelen, sukkelen
(zie DOMPELEN). Hij is op den dompel. Hij heeft
geheel zijn leven op den dompel geweest.
Op den dompel geraken, voor Beginnen te dompelen, te sukkelen. In jaren van grooten tegen
geraakt menig mensch op den dompel. -spoed
Op Glen dompel loopem, voor Dompelen, sukkelen, niet weten waaruit noch waarin. Hij loopt
op den dompel.
— Ook gez. van Benen jongeling of dochter
die den weg der ondeugd ingaat.
DOMPELAAR, m.. Iemand die ongelukkig is,
niet uit lui- en vadsigheid, maar omdat de kans
hem tegenslaat of dat hij niet behendig en.vernuftig genoeg is; sukkelaar; eenvoudig en simpel
mensch die zich gemakkelijk bedriegen laat, sul.
Een arme dompelaar. Er zijn veel dompelaars in
de wereld. Hij hield mij voor een dompelaar.
Met eenen dompelaar te doen hebben. " Wel
Jan, toch, gy zyt gelftkkig; en ik armen damnpelaer op de wereld, ik en worde van niemand ondersteund. " (C. Duvillers.)
DOMPELEN, dompelde, heb gedompeld (fvl. èdompeld), o. w. Sukkelen, nuttelooze pogingen aan

om uit eenen slechten toestand te gera--wend
ken. Het schijnt eig. gezeid van iemand die in
't water versmoort of in een moeras verzinkt,

1. qui frustra conatur erergere.
— In het veld of in eenen bosch dwalen zonder
op de rechte baan te geraken, en nu eens tegen
de boomen aanloopen en dan eens in eenen
gracht sobbelen of in slijkgrond steken, hetzij
omdat het donker is, of dat men niet wel ziet of
dat men dwaas en sulachtig is. Hij verdwaalde in
het veld en dompelde geheel den nacht. Na lang
in de bosschen gedompeld te hebben, is hij er
eindelijk uit gerocht. Die oude schooier dompelt
van 't een gewest naar 't ander.
— Tegen de ellende en den tegenspoed worstelen, veel werken en zwoegen zonder tot beteren stand te komen, ongelukkig zijn. Die werkman dompelt in zijn leven. Hij heeft geheel zijn
leven gedompeld. Tot state komen na lang gedompeld te hebben. Die landbouwer begint te
dompelen (groote moeite te hebben om zijne
schulden te betalen en gedurig achteruit te gaan,
niettegenstaande zijn arbeid en zorg). Vele menschen dompelen op de wereld.
DOMPEN, dompte (wvl. ook donnplege, zie IMPERFEcT),

heb gedumpt, o. W. Dikke walmen van rook

of wasem uitjagen; met zulke walmen uitgolven.
De stoommachine dumpt. De vuurberg begon te
dompen. Dompende moerassen. De kayo domp t

DOMP•
De rook dompt uit de schouw. De tabakrooker
dompte zoo geweldig dat het niemand meer
geboeien kon. De roeten keersen dompen. Het
dompen eener lampte. Er dompt eene vuile lucht
uit dat ziekenbed.
Teghen den vuylen Stanek
Die dompte van mijn lichaem cranek.
(J. de Harduyn.)
-- Dompen verschilt van Dampen. Zie onder
DOMP.

DOMPER, m. Tabakrooker die veel dompen

uitblaast, bij Kramers Damper geheeten.
— Metalen schuitje om de keers uit te dooven,

fr. eteignoir.
— Groote neus gelijk een keersedomper.
— Slag op den rug, dulf.
DOMPIG, adj. Dat dompt, in dompen oprijzende.
Dompige rook. De dompige uitwasemingen van
de moerassen. Een dompige stank.
— Dompig verschilt van Dampig. Zie DAMPIG.
DONDER, DUNDER, m., fr. tonnerre.

-- Bij timm. Zoo heet de schaaf die men gebruikt na den Voorlooper. De Voorlooper (fr.
varlope) heet de Weerlicht, en, even als na den
weerlicht de donder volgt, zoo ook na den Voor
komt de Kortschaaf, de Strijkblok of de-loper
Reeschaaf.
— Donder en bliksem, soort van licht beschuit.
Zie onder BLIKSEM.
DONDERBARE, DUNDERBARE, v. Eene plant die
in de Woordenb. Donderbaard heet, fr. joubarbe.

Een strooien huisdak waar dunderbare op groeit.
— Zoo zegt men ook schare voor schaard, fr.

breche.
DONDERBEESTJE, DONDERVLIEGSKE(N, DUNDER-, o. Zeer kleen kevertje, een millimeter lang,

dat, in donderachtig weder, op de handen of op
het aanzicht van den mensch dikwijls te zien is,
fr. staphylin.....
DONDERTOREN, DUNDERTOREN (wvl. -TORRE),
m. Dondertorens zijn wolkgevaarten met groote
tuiten en knorren, die onweder voorspellen. Er
drijven dondertorens op de kim. — Zie TORRE.
DONK, m., zonder mv. Ongebuideld meel,
anders Krop genaamd, fr. farine de blé qui n'a
pas ete blutee. Brood uit den donk (kropbrood).
Dat is brood zuiver uit den donk (van meel dat
niet gebuideld is noch met vreemde stoffen ver
-mengd).
— Vgl. Ameldonk.
DONK, m., ook DONKE, v., mv. donken, vklw.
donkske(n. Een duts of pakje ineengewonden
werk of stoppe, fr. peilt pagi1et d'éto?pe. Hij nam
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eenen donk werk om koorden te draaien. Hij
sliep op den grond met zijn hoofd op eenen
donk werk. De zak is nog niet vul : duw èr nog
eenige donken in. De knaap had eene donke
stoppe gestolen.
— Een hoopje verwarreld hooi of stroo. Het
koorn'ligt al in donken (in verwarde hoopen
gedraaid door den wind).
DONKEL, m. Waterduivel, duikenikker, verdichte geest die zich in 't water ophoudt en
somwijlen 's nachts de voorpooten op de schoeren van eenen voorbijganger stelt en zich voortslepen laat, fr. nix, ondin. Er verkeert een donkel in dien waterput.
-

DONKELAANDE, DONKELANDE, v. Duikeend, fr.

canard plongeur.
DONKELEN, cdonkelcde, gedonkeld, b. en o. w.
Duiken, dompelen, fr. plonger. Eenen hond in
't water donkelen. De duiven donkelen hals en
kop tot over de ooren in hunne pluimen. De
zwemmer donkelde in 't water. De aanden donkelen achter hun aas.
— Afl. Donkeling.
— Wegens donkelen — duikelen
vgl. klont — kluit,
stronkelen — struikelen,
tronkelen — truikelen,
stronk — struik.
DONKERMIS (wvl. -MESSE), v., vklw. --7niske(n,
klemt. op don. Eene donkermis doen, iets in 't verborgen verrichten dat niet mag geweten zijn. Een
dienstbode die, onder voorwendsel van naar de
kerk te gaan, elders loopt waar hij niet loopen
mag; een zoon die, in de afwezigheid van zijne
ouders, iets verboden verricht in huis; eene vrouw
die haren man bedriegt; enz. dat zijn al lieden
die donkermiskens doen.
— Met zegt ook Een blauwmisken doen,
klemt. op blauw.
DOOD, V. (en nooit m.), fr. mort.

— Zijne dood aan iets halen (wvl. eenze dood
an entwat halen, zie EENS), zie onder HALEN.
— De dood doen van iets, van verdriet en hert zeer verkwijnen en sterven. Als die jongen zoo
blijft in 't bonte slaan, zijn vader zal er de dood
van doen. Zij heeft er de dood van gedaan.
DOOD, adj. Gestorven, ontzield.
— Levenloos, sprek. van planten en boomgin.
Die boom is dood. Die haag gaat dood. Het
onkruid dood doen. De tak is dood. Die akker
dood van de droogte.
-vruchtis
— Uitgedoofd, sprek. van licht of vuur. De
keers is dood. De lamp dood doen, dood blazen.

DOOD
Eene doode kole. Het vuur gaat allengskens dood.
De heerd, de stove (kachel) is dood. Laat het
vier maar dood gaan. Een doode heerd. Eene
doode stove. De lichten waren dood.
— Blind, sprek. van de oogen. Zijne eene oog
is dood. De oogjes van eene slagvink dood doen
met eene gloeiende spil.
— Ongevoelig, sprek. van een verdoofd ledemaat. Mijn voet is dood (hij slaapt). Zijn handen
waren dood van de koude.
— Onvermeld, vergeten, sprek. van iets dat
men niet meer herinneren wilt. Die zaak is nu
geheel dood. Eene zaak dood laten. Hij is mij
nog eenige franken schuldig, maar ik ga 't dood
laten.
— Uitgevaagd, uitgewischt, sprek. van iets dat
men met de pen doorhaalt. Een woord dood doen,
fr. effacer un mot.
— Om het gedacht van dood, adj., krachtiger
en stelliger uit te drukken, voegt men er dikwijls de woorden en een oog uit bij. Is het waar
dat hij dood is P Ja, dood en eene oog uit. Wacht
u zoo iets te doen, of ik sla u dood en een oog
uit.
- DOOD BEULEN, b. w. Zoodanig beulen (zie
BEULEx) dat er de dood van volgt. Zich dood
beulen (zich dood werken, zich dood zwoegen).
Iemand dood beulen (zoo doen werken, of zoo
mishandelen dat hij sterve). Hij beult al zijne
peerden dood.
- DOOD DOPPEN, b. w. Uitdooven met eenen
domper of zoo iets. Hij dopte de keers dood met
zijne vingers. De vlinder dopte de keers dood
met er in te vliegen. De postzegels op de brieven worden dood gedopt (met eenen stempel
beklad, fr. macules).
- DOOD DRUMMEN, b. w. Dood drukken. Het
kind is dood gedrumd in den djos van 't volk.
- DOOD KEIEN, b. w. Met keien of steenen dood
smijten. Eenen hond dood keien.
- DOOD KLATEREN, b. w. Met eenen inktkladder
onleesbaar maken. Een woord dood klateren.
Hij heeft den naam dood geklaterd.
- DOOD KLUITEN, b. w. Met aardkluiten doodsmijten, en verders Dood slaan in 't algemeen.
Eenen hond dood kluiten met steenen. Iemand
dood kluiten met eenen kolvestok.
- DOOD LEVEN, b. w. Overleven, langer leven
dan een ander. Gij sterven ? neen : gij zult ons
nog allen dood leven. Die oude man heeft al
zijne kinderen dood geleefd.
- DOOD TJOLEN, DOOD TJOTELEN, b. w. Dood
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beulen, dood zwoegen, door ellendi gen arbeid doen
sterven. Hij tjoolt zijne peerden dood.
— Zich dood tjolen, zich dood slaven en zwoegen. Zij tjoolt zich dood voor hare kinders.
- DOOD VAGEN, b. w. Uitvegen, fr. effacer. Vaag
die cijfers dood op de plank. Hij heeft met eenen
pennetrek die woorden dood gevaagd.
DOODAAL, m., DOODAUWE (wvl. —OWE, zie AU),
v. Doode aar, boze aar, fr. Bpi avorte.
— Meest gebruikt als collectief. Er is veel
doodaal in die tarwe.
DOODBEBROED, adj. Wordt gez. van een ei dat
reeds zoo ver bebroed is dat er het jongsken in
komt. Roof die eieren niet; zij zijn doodbebroed
(niet goed meer om te eten).
DOODBLOEIVI (wvl. DOO-BLOMME, zie 0E), v. Bil
fr. jusquiame. Deleterea est planta (zegt-senkruid,
Blancardi Lexicon redicuwn ad voc. hyoscyamus).
Men vindt zelden de doodbloem in Vlaanderen;
en de bijgeloovigheid wilt dat zij voor hem, die
ze vindt, een voorteeken is dat er weldra een
lid van zijne familie zal sterven.
DOODBOEK (wvl. DOO-BOUK, zie ou), fr. registre
mortuaire. " In den doobouck ghescreven. " (Ed.
De Dene.)
— Bij kaartspelers. Het pakje kaarten dat
overblijft na den deel, fr. talon. Het aas van den
troef was in den doodboek gebleven. Het is
verboden in den doodboek te kijken.
DOODFLAUW (wvl. Doo-FLOW, zie AU), adj. Uit
der mate flauw. De zieke begint te genezen,
maar hij is nog doodflauw.
DOODFRAAI (wvl. DOO- FRAAI), adj. Doodgoed,
uit der mate goedaardig. Een doodfraai man.
-- Zie FRAAI.
DOODKAART (uitspr. doo-kaarte), v. Een biljet
met rouwboorden, om iemands dood aan te kondigen. Twee honderd doodkaarten laten drukken
en ze in stad ronddragen naar vrienden en kennissen. Er zijn groote en kleine doodkaarten. De
doodkaart is geen doodbrief noch doodsentje.
DOODKEERS (uitsp. doo-kèesse, zie Rs), v. Stallicht, fr. feu follet. Hij zag eene doodkeers in de
haag. Er zweven doodkeersen over 't kerkhof.
Eene doodkeers, zegt het volk, is een kleen geraamte van eenen mensch met een brandend
keersje in het hert.
— Naam van eene plant die in de woordenb.
Peerdesteert en Schaafstroo heet, fr. prele.
— Ook eene hofplant die in de wetenschap
arum heet, fr. p2 ed-de-veau.
DOODKOETS (uitspr. dookoetse), v. Lijkkoets, fr.
corbill ard.

DOOD
DOODLAAG (uitsp. doo-lage), v. Eene plaats waar
de kwelm boven ligt, diepe slijkpoel, moerassige
grond waar men gemakkelijk in verzinkt en ver
fr. fondrière. Er is daar eene doodlaag-dwijnt,
in de straat. In de Leiemeerschen zijn er dood
geraakt er eene koe in, zij kan er niet-lagen,
uit geholpen worden. " In duysent peryckelen
van ons leven, soo om de wilde dieren van het
ghebergte, als om de afgronden ende doodt-laghen. " (B. Surius.)
-- Fig. " Hoe dicwils vallen wi in dese dootlagen ende sonden. " (Claes Zegers.) " Ay daer
toocht haer soe wel dye bedecte doolaghe van
onser herten, ende cleyne ionste te hemwaert. "
(Th. van Herentals.)
— Gildig gelijk eene doolage, zegt men van
iemand die struisch en kloek is.
DOODLEELIJK (uitspr. doo-leelik), adj. Uit der
mate leelijk, fr. furieusement laid.
DOODMAN (uitspr. doo-man), m. Over den loodman Werken, werken zonder loon te ontvangen,
hetzij omdat men schulden heeft, hetzij om andere redens. Hij heeft drie weken over den doodman gewrocht om zijne schuld te vereffenen. Die
op eenen werkwinkel gaat om een ambacht te
leeren, moet gemeenlijk de eerste maanden over
den doodman werken. — Zie OVER.
DOODNEEP (uitspr. doonepe), V. " Blauwe plek
op het lijf, waar men geene oorzaak van en weet."
(R. d. H.) Eene doodneep hebben op den arm.
— Kil. Dood-nepe, livor sive macula lu-r•iida :

livor ultro proveniens, absque contusione aut dolore
in corporis humani aliqua parte : qua mortem consamguinei conjectat vulgus.
DOODNOODIG, adj. Zeer noodig. Iets doodnoodig
hebben.
. DOODPOOS (uitspr. doo pooize), v. Voorbijgaande aanval van doodstrijd. Een stervende mensch
heeft somwijlen twee of drie doodpooizen eer hij
den geest geeft. Hij heeft gisteren eene doodpoos
gehad en is vandage overleden.
-- Het luiden van de doodklok gedurende
eene halve of eene volle uur. In vele plaatsen,
als iemand over aarde ligt, luidt men 's morgens, 's noens en 's avonds eene doodpooize. De
klokluider ontvangt een frank voor elke dood
Drie doodpoozen luiden.
-poize.
Uit
der
is),
adj.
zie
D00-RIIP,
DOODRIJP (wvl.
mate rijp. Ge moet die appels afdoen, ze zijn
doodrijpe.
DOODSCHULD (uitspr. doo-sclz d d ), v. Al de onkosten die te betalen zijn ter gelegenheid van
iemands dood en uitvaart; doch in 't bezonder
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de bepaalde som die te betalen is aan het broederschap of ander genootschap waar de overledene lid van was. " Indien de blijfver ofte blyveghe willen commen in alle de doodtschuit, ende
zulcx doende betaelen heurlieder aendeel in alle
de costen vande Wtinghe ende begraevinghe,
voor ende naer dat het doode lichaem zal ter
aerden ghedaen wesen, als wtvaert, iaerghetyde
ende lijck-maeltijdt, metgaders oock in het recht
ende dootsclzult van de Ghilden ende Confreryen,
in de welcke d'overledene gheweest is... " (Cost.
v. Veurne.)
— Tegenwoordig betaalt men de doodschuld
aan een genootschap, niet na de dood, maar te
voren op, en gemeenlijk als men er lidvan wordt.
Zijne doodschuld betalen. De doodschuld wordt
maar eens betaald, maar jaarlijks hebben de
leden nog een aandeel te betalen dat de penning
heet. " Een gulde-suster dede haer uyt het gulde
doen, om dat sy niet langher en soude ghehouden zijn onser liever vrauwen gulde te betalen,
eens voor al haer doodsclzuult betalende. " (C.
Vrancx.)
— Ook dikwijls gebruikt in den zin van Suecessie-rechten, hetgeen men aan den Staat betalen moet als men eene erfenis aanveerdt, fr droits
de succession. De doodschuld betalen. De dood schuld is groot of kleen, volgens dat het erfdeel
groot of kleen is.
DOODSCHULDBOEK (wvl. DOOSCHULDBOUK, zie ou),
in. Boek of register waarin men de doodschulden

opteeken t.
DOODSENTJE, DOODSINTJE, DOODSANCTJE, o.

Een godvruchtig printje waarop de naam staat
van eenen overledene, met de date zijner geboorte en zijner dood, fr. souvenir, suijrage. Eene
collectie maken van doodsentjes. De doodsentjes
worden gem. uitgedeeld in de kerk gedurende
den lijkdienst. Het doodsentje wordt ook Rouw
-sentjZrkghen.
Bij
steenhouDOODSLAG (uitspr. doo-slag), m.
wers. Een ciseelslag die, in 't freenen, het stukje
niet doet afspringen, maar hetzelve in gloeiend
pulver verbrijzelt.
DOODSPOSTUUR (wvl. DOODSPOSTEURE, zie U), v.
Het menschelijk geraamte waaronder men de
dood verbeeldt. " De spokende doodsposture.
(R. d. H.)
- Zie POSTUUR.
DOODZWEET (uitspr. loo-,zweet), o.

1-:j 2vccs o01 zijiz doockavect te -weeteu, hij
was in den uitersten angst en verlegenheid.

DOOF
DOOPAARD, m., zie DOOVAARD.

DOOFD, adj. Hetzelfde als Doof, fr. sourd. Een
doofde vrouw.

— Afl. Doofdheid (wvl. ook Doofdigi, zie -HEID).
DOOFHOUT, o. Wanhout, rottig hout, bedorven
hout dat gemakkelijk gebrijzeld wordt. -Er is
veel doof hout aan dien boom. Doof hout aaíl oude
tronken.
DOOGENIET, DOOGNIET, m., scherp]. oo in Fr.Vl. Hetzelfde als Deugniet, fr. vaurien.
DOOL, m. Het dolen, doling. Op den dool zijn

(dwalen, fr. ei•rer; ijlhoofdig zijn, fr. del-irer; suffen,
niet wel zijn verstand meer hebben). Ik ben lijk
altijd in eenen dool, zei de zieke man.
DOOLAARD, DOOLDER, DOLER, m. Iemand die
doolt. " Het geluk hebben van te mogen onzen
doolaard op den rechten weg zetten. " (K. Calle-

bert.)
Met de Noort -pol noyt verborghen,
Aller dolers toeverlaet. (Cl. Declerck.)
Dry swaene-pennekes en andre veder-bossen,
En wat een logt geloof in dólaerds herssnen drukt.
(Vaelande.)
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De doom van kokend water, van warme spijzen.
De doom van een zweetend peerd. De venster
zijn met doom bedekt. De grond, door eene-glazen
gloeiende zon verwarmd, wasemt doom uit. ;De
doom van den asem. Het huis was vol doom. Niet
zien van al den doom in de kamer. " Den doorn
ende die fumeyen wande spyse en dranck, trecken
wt de maghe wederom opwaert tot in het hooft."
(C. Vrancx. )
— Den doorn uit zijn oogen lachen, hertelijk
lachen dat men er van traanoogt. Hij lacht zich
den doom uit zijne oogen. Hij Joeg dat de doom
uit zijne oogen kwam.
-- Lichte witte wasem Of de pel van eenige
fruiten, vooral van rijpe pruimen en druiven, fr.
f e,(r. Raak aan die pruimen niet, ge zoudt er den
doom van afnemen. Men bracht druiven op tafel
die met den doom nog bedekt waren.
DOOMBAD, o. Een vat met heet water of ander
vocht gevuld, dienende om iets te doornen. De
geneesheer deed mij de core houden boven een
doombad.
DOOMEN) doomde (wvl. ook doomdege, zie IMPER-

zonder lidw. gebruikt, alsof Doolaard een eigennaam -ware, in de volg. zegswijzen:
— In Doolaards bende zijn, op den dwaalweg
zijn, verloren loopen, een slecht leven leiden. Hij
is in Doolaards bende.
— In Doolaards bende geraken, op den dwaalweg

b. w. In den doom baden, met
den doom warm en week maken. Den zieken
uier van Bene koe doornen. Zijne zieke oor doomen met ze op de opening te houden van een
vat warm water.
— o. w. met hebben. Wasemen, doom van zich
gevels. Kokend water doomt. De spijzen worden

geraken, naar zijn verderf loopen. Ik vrees dat

doomende opgedischt. Het peerd doomt van 't

— Doolaarcds bende, Doolders bende, v. Wordt

FECT), gedoomd,

die jongen ook zal in Doolaardsbende geraken.
Als hij maar in Doolaardsbende niet en geraakt.
— In Doolaards bende jagen, op den dwaalweg
brengen, tot de ondeugd drijven. Onvoorzichtige
ouders jagen hunne kinders somwijlen in Doolaardsbende, zonder het te willen.
— Doolaards bende verlaten, zich bekeeren, de

zweet. Al doomende uit het bed komen. Waar
het rookt is er vuur, zei Uilspiegel, en hij ontstak zijne pijp aan een doomenden peerdestront.

ondeugd verlaten.
— Vgl. Kaalaards bende.
DOOLMAAND, v. Maand waarin de mols dolen,
name,lijk Juni. Als de mollen in hunne doolmaand
zijn, dan rijden zij krom slom door de oppervlakte
van den akker, in plaats van hoopen aarde op te
steken.
— Fig. past men dit schertsende toe op iemand
die, met iets zeer bekommerd en verstrooid zijnde,
zijne zaken verkeerd en onwijs verricht. Vriend,
zijt gij dan in uwe doolmaand ? Ik geloof dat hij

Ze (de peerden) trappelen en steigeren, 't is stamp al
[op stamp;
Ze blazen al ruischen den doorrenden damp
Hun neusgaten uit. (Id.)

in zijne doolmaand is.
DOOM, m., mv. doornen. Damp of stoom die wasemt uit iets dat heet of warm is. De doom is
geen dauw, noch rook, noch smoor, noch nevel.

Liever dan 't geweldig stroomen
Dat al koken en al doornen

Haestig naer de Noordzee spoeit ?
(K. De Gheldere.)

DOOMSCHOUW (wvl. -scxowE, zie AU), V. Eene
schouw van steen, van metaal of van hout langs
waar de doom van een ziedend vocht opstijgt en
verdwijnt. In eene zoutziederij zijn er hier en
daar doomschouwen in het dak boven de panne,
om den damp van den kokenden pekel te lossen.

DOOPEN, doopte, gedoopt, b. w., fr. baptiser.
— Vernoemen, eenen spotnaam geven. Zij
hebben hem Schavuitejager gedoopt. " Vraegt
eens wat naein dat gy by sommige menscheli
hebt, hoc dat sy u dooppen, in wat achtinge dat gy
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zyt by hun. " (F. Vanden Werve.) " Bedrog
word gedoopt korswyl; leugen, behendigheyt. "
(Id.)
— De melk doopen, er water in mengen, fr.

* DOORBEULEN (wvl. DEURB -, zie DEUR), doorbeulde, doorbeuld, b. w. Doorrijgen, doorsteken.
" Hy duerbuelde hem met eereen poengiaert. "
(N. Despars.) " Zeer wreedelick deurbeulende ende

baptiser le laic.

in sticken hauwende den capiteyn. " (Id.) " Dat
hem die hertoghen daer ghezamelick deurbeulden
ende vermoorden. " (Id.) " Naerdien dat zyn
peerdt onder hem deurbeult was. " (Id.) " Hy
viert met eender lance duerbuelt. " (Id.) " Quaede
wijfs die met haerlieder speten, hamers, haumessen, scherfmessen ende upstekers al deurbeulden
ende crepelden daer zy eenichsins by gheraken
consten. " (Id.)
— Men vindt ook het enkele Beulen. " Schoten sy hem een mosquetcogel door het lijf, ende
ze beulden hem voorts doodt met hallebaerden. "
(P. Heinderycx.)
— In de Kempen gebruikt men het ww. Beulen voor " bij het ploegen, aan beide kanten van
een bed, eene vore naar het midden rijden, zoo
dat deze beide voren het geheele bed dekken.
(Alg. VI. Idiot.)
DOORBLINKEN (wvl. DEURBLIINKEN, zie DEUR en
IND), doorblonk, doorblonken, b. w. Doorglanzeii,
doorstralen. De zon die geheel de wereld doorblinkt.

— De Hollanders geven aan Doopen ook nog
de beteekenis van 't fr. tremper; daarvoor zeggen
wij doppen. Zie ald.
DOOPMUTSKE(N, o. Kleen mutsken meer of
min versierd, dat een kindje op 't hoofd heeft
als het naar de doopvont gedregen wordt.
DOOR (wvl. DEUR, DEURE, zie ald.), voorz. en

bijw. Zie de Wdb.

— Door en door (wvl. deurenteure, zie D), dwars
door, fr. d'outre en outre. Die spleet in den muur
is door en door. Door en door nat. — Ook in den
zin van van ends t' ends, geheel en gansch. Hij kan
dien boek door en door van buiten.
Die hem telleden daventure
Van beghinne durenture.
(Maerlant.)

— Het bijw. door (deure) wordt dagelijks gebruikt in den zin van weg, henen, voort, met de
ww. gaan, jagen, loopera, rijden, zijn, enz. Zie
DOORGAAN, DOORJAGEN, enz.

— Door en weg (wvl. deurentweg, deur ende weg),
gansch en geheel henen. Als ik aankwam, zij
waren allen door en weg. — Men zegt ook Weg

en door (weg en teure) .
— Door dat (wvl. deur dat), om reden dat, omdat. Hij kan er aan door dat hij lang is. Hij wist

het te zeggen, door dat hij 't gelezen had. Men
vreest hem, door dat hij streng is. " Hy en bleef
noyt op een plaetse, door dat de woestyne soo
vermaert was van de moordenaers. " (M. Lambrecht.) " Den brandt quam inde coetse, deur dal
haer achterwaersterigghe de keersse had qualick
bewaert. " (0. Vrancx.)
— Men gebruikt door, zoowel voorz. (deur) als
bijw. (deuce), in den zin van uit, buiten, boven,
sprek. van iemand of iets dat ergens in geweest
heeft. Het is nu al door het jaar (boven 't jaar,
meer dan een jaar), dat hij dood is. Kan hij door
den winter geraken, hij zal genezen. Ik ben blij
dat ik door die moeielijkheid ben. Hij is overlast
van werk : ik weet niet hoe hij er gaat door geraken.
— Er door zijn (wvl. er deure ziin), genezen
zijn. Hij is er door. Hij gaat er niet meer door
komen (niet meer genezen). " Paul, de eenigste
die hem (in 't hospitaal) kwam bezoeken, sprak
al van weêre te keeren, want Jan wierd er geheel
deure " d. i. was omtrent genezen. (K. Callebert.)

Een oprechte soon' is 't Kindt,

Die de weereldt gaet duerbtiincken
En verlicht. (Cl. Declerck.)

- Bilderdijk zegt Doorschitteren:
Zie de zon
Zijn rossen nopen langs de blauwe hemelbaan,
En 't onafmeetbre ruim doorschittren met zijn stralen!

(Z. der Gel. IV, 305.)
DOORBOEREN (wvl. DEUREBOEREN, Zie DEURE),

boerde door, heb doorgeboerd, o. w. Voortgaan met
zijn geld en zijnen tijd te verkwisten in drinken
en rinkinken. Zijne vrouw heeft schoon te smeeken en te krijten, hij boert maar door.
- Zie BOEREN.
DOORBRAND (wvl. DEURBRAND), deeles., klemtoon
op door onafscheidbaar (zie DEUR). Zoolang en
zooveel gebrand dat men aan 't branden gewend
en ongevoelig is geworden. De duivel is doorbrand, maar nimmer doorbrand.
DOORBRIJNEN (wvl. DEURBRINEN, zie DEUR en
IJ), doorbrijnde, doorbrijnd, b. w. Met brijne of
pekel doortrekken. Die hesp is doorbrijnd.
DOORDEEFELEN (wvl. DEURDEEFELEN), doordee. felde, ben doordeefeld, o. w. Geheel en gansch

deefel worden. De straat is doordeefeld van
't getrappel der peerden.
- Zie DEEFEL.
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DOORDRINKEN (wvl. DEURDRIINKEN, zie DEURE
en IND), doordronk, doordronken, b. w., klemt. op
drink. Doordringen, doorweeken, sprekende van
eenig vocht dat ergens in trekt, fr. imbiber, imprégner, s'iinfiltrer. De olie doordrinkt het laken,
fr. l'huile s'imbibe dans le drag, le pénelre.
-- Meest gebruikt in 't deelw. Doordronken.
Zie aid.
- DO6RDRINKEN (wvl. DEUREDRIINKEN), dronk
door, heb of ben doorgedronken, o. w., klemt. op
door. Doordringen, fr. percer en s'infiltrant. Dat
papier drinkt door, fr. ce papier boil. Eene steenen

kanne drinkt niet door van water, maar wel van
olie. De olie dronk allengskens door en drupte
op den vloer.
DOORDRONKEN (wvl. DEURDRONKEN), deelw. van
Doordrinken, klemt. op Bron; fr. penétré, imbibé,
írempé, imprégné. Papier doordronken van olie.
Doordronken lijk eene oliekan. Zijne kleederen
waren doordronken van den regen. Een neus doek doordronken van bloed. Een kork doordronken van wijn, van jenever. Eene doordronkene oliepulle. Vleesch dat doordronken is van
pekel. Eene spons'doordronken van water. "Manteltjens doorweekt in het sweet van den onnooselen, doordronken in het bloed en traenen van arme
menschen. " (F. Vanden Werve.) " Daer af dat
de nieuwe eerde teele of pot eerst duerdroncken
wordt, daer af salse langhe de roke behouden. "
(I. de Damhoudere.) " Daer en wierden gheen
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(Th. van Herenthals.) " De heylige Schrifture in
de welcke by teenemael doordroncken was. " (M.
Lambrecht.) " Duer verwaenthede haet ende nyt
duerdroneken. " (J. Vande Velde.) " Doordronken
van eenen goddelyken geur. " (Vaelande.) " o
Siel, dat ghy met die ghepeysen waert gheverft
en als door-droncken - ghelijck het root scarlaet,
dat eerder sal scheuren en slijten als sijn coleur
schieten. " (A. Poirters.)
— Kil. Deur -droncken, potu obrutus; et imbu,

lus, et assueius.
-- DOORDRONKEN (wvl. DEURDRONKEN),

met den

klemtoon op door. Wordt gezeid van iemand die
zich aan den drank zoodanig gewend heeft, dat
hij er niet meer van weet, dat hij zooveel mag
drinken als 't hem lust zonder dronken te worden. Die vent is deurdronken. -- Zie DEUR.
DOOREENBRIELEN (wvl. DEUREENBR -), brielde

dooreen, dooreengebrield, b. w. Dooreenmooschen,

onbehendig en slordig te werke gaan dat er alles
van in de warre ligt. Boeken, pennen en papier,
't lag al dooreengebrield.
DOOREENKAPPELEN (wvl. DEUREENKAPP -, zie
DEURE), kappelde dooreen, dooreengekappeld, b. w.
In wanorde vermengen. De kaarten dooreenkappelen. De boeken lagen al dooreengekappeld.
DOOREENSNABBELEN (wvl. DEUREENSN-), snabbelde dooreen, dooreengesnabbeld, b. w. De woor-

den halfgebroken en spoedig uitspreken, zoodat
er de zin van te zoek is, fr. marmotter, bredouil-

andere offeranden op-ghedraegen als alleen trae-

ler. Hij snabbelt het al dooreen. Dat kind snab-

nen. Eylaes ! het lach daer altijdt vol van natte
en door-droncken neus -doecken. " (A. Poirters.)
— Fig. Hij is doordronken in de ondeugd tot
het merg zijner beenderen. Doordronken zijn
van de waarheden des Geloofs. Doordronken zijn
van valsche leeringen. Doordronken zijn in de
liefde Gods. Doordronken zijn van een gedacht.
Zij sprak zoo dikwijls en zoo overtuigende aan
haren zoon over de noodzakelijkheid van deugd
te leven, dat hij er gansch van doordronken-zam
was. Het is aan zijne ongodsdienstige opvoeding
te wijten dat hij zoo doordronken is van de
dwaasste vooroordeelen. " Soo en can de ziele
haer niet oprechten om op hemelsche saken te
peynsen, die welcke door-droncken is ende beswaert
met de aertsche beroeringhen ende tij delij cke
sorghen " (J. Steeghius.) " Ghelijc den dranc
overvloedich ghenomen den mensche dronken
maect, alleleens de vriendelike eewighe liefde
maect dye salighe menschen ende engelen soe
droncken ende doordroncken in God, dat si alle
dingen in God sien, ende God in alle saken sien. "

belt zijne gebeden al dooreen. De rechter moest
het stuk luid aflezen, maar hij snabbelde 't al
dooreen dat er niemand iets verstond.
DOORGAAN (wvl. DEUREGAAN), ging en gong
door, ben doorgegaan, o. w. Weggaan, vertrekken,
fr. parlir. Ik heb mijnen dienstbode gezeid dat
hij te naaste week moet doorgaan (mijn huis
moet verlaten). Men begon in dat gezelschap
van dingen te spreken die mij tegenstaken, en
ik ben doorgegaan. Reizende naar Roomen, ik
ga door langs Duitschland en keere langs
Frankrijk weer. Het was bijkans avond als hij
van hier doorging.
-- Ga door (wvl. ga deure, ge leure), wordt
opwekkenderwijze gezeid, even als 't enkele ga,
fr. allez. Ge teure, kind, teure naar de kerk. ---

Zie TEUR.
DOORGATEN (wvl. DEURGATEN), doorgaalle,
doorgaat, b. w. Doorbooren, een gat maken
dwars door, fr. trouer, .percer. Eene doorgate
plank. Mouwen die versleten zijn en doorgate
aan den elleboog. Doorgate schoe'n. " Die eerst
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lijn cave heeft beginnen te maken an eenen
ghemeenen muer, die blijfter, ende vermach te
deurgaten den selven muer, om de stantvlieten
vande selve cave daer in te stellen, midts daer
naer 't selve stoppende. " (Cost. v. Audenaerde.)
Die verre willen zwemmen met duergaette blasen.
(Ed. De Dene.)
-- Kil. Deur—gaten, peg forare.
DOORGEUT (wvl. DEURGEUTE), v. Dunne slechte
kaffiedrank, kaffie van den tweeden trek, doorleek, fr. lavasse. Het is deurgeute.
DOORGROEIDHEID (wvl. DEURGROEIDI, DEUR
zie —HEID), V. De staat van doorgroeid-GROEID,
te zijn. De doorgroeidheid van. eenen aardappel.
DOORGROEIEN (wvl. DEURGR—, zie

DEURE), .d00?'-

groeide, doorgroeid, b. w. Al groeiende te boven
komen, overmeesteren, vernielen. Het onkruid,
wordt het niet uitgerukt, doorgroeit de vruchten.
Die vrucht is doorgroeid van 't onkruid. Dat
land is doorgroeid van de pemen.
-- Den worm doorgroeien (met zijn), wordt
eig. gezeid van boomera die zoo groeien dat de
houtmaden hen niet dood knagen kunnen. Die
boom is den worm doorgroeid. Fig. Eenen gevaarlijken toestand doorkruipen en te boven
komen. Die jongeling heeft langen tijd gekwijnd,
maar nu is hij den worm doorgroeid. Die winkelier had eerst veel moeite om zijne schulden
te betalen, maar nu begint hij den worm te
doorgroeien.
— o. W. met zijn. De aardappels doorgroeien,
waneer zij, keesten schietende, hunne kracht en
voedsel kwijt geraken. Doorgroeide aardappels
deugen niet. Zorg wel van de keesten af te
plukken eer de aardappels doorgroeien. Die
aardappel is doorgroeid.
DOORNAARDE (wvl. DEURHAAIIDE), adj., klemt.
op door. Wordt gez. van menschen en dieren
wier haar half grijs half zwart is, zoodat er eene
mengeling van twee kleuren bestaat. Het is een
deurhaarde. Hij begint al stillekens deurhaarde
te worden. Eene deurhaarde koe. Peerden die
van grauw wit worden, komen eerst deurhaarde.
— Ook gez. van een mensch of dier wiens
haar verbursteld en verstreuveld is, 't geen
gem. teeken is van armoede en ellende. Eene
koe die deurhaarde is op den rug. Een deurhaarde schooier.
DOORHALEN (wvl. DEUREHALEN, zie DEURE),
haalde door, doorgehaald, b. w. Bij wevers en
kamslagers. De draden van de ketting of van
den drom door het riet en de hevels van den
weefkam of scheerlijst halen, fr. remettre. De
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kamslager haalt de dromdraden door met een
haakje en met de vingers. De wever moet den
kettingdraad doorhalen, waneer hij, onder het
weven, uit den weefkam weggevallen is.
DOORJAGEN (wvl. DEUREJAGEN, zie DEURE), joeg
door, doorgejaagd en doorgejogen, b. w. Wegjagen,
fr. chasser. Eenen dienstbode doorjagen (hem
afdanken en wegzenden). Hij is doorgejaagd uit
het leger.
Wat doen hier ook al die boeren P
Jaeg hun deure nae het werk.
(Vaelande.)
DOORJAGER (wvl. DEUREJAGER, zie DEERE), m.
Iemand die wel eet en drinkt en nogtans mager
blijft. Kil. Deur-iaegher, homo edaa, nihilo tamem
habitior. Doorjagers beklijven niet.
DOORKEEREN (wvl. DEURK -, zie DEURE), doorkeerde, doorkeerd, b. w.; met scherpl. ee. Iets in
al zijne deden omroeren. Het graan moet nu en
dan doorkeerd worden, of het zou vermuffen.
De schommelette heeft geheel het huis doorkeerd.
De knaap had geheel mijne studiekamer doorkeerd : het lag al overhoop.
DOORKÉTTEREN (wvl. DEURRETTEREN, zie DEURE), doorketterde, doorketterd, b. w. Dooreensmijten. Hij doorketterde geheel de koffer om zijne
geldbeurs te vinden. Ik lijd in den buik, als waren
al mijn ingewanden doorketterd. Geheel het huis
ligt doorketterd.
— Hard doorgalmen. De donderslag doorkettert de lucht. Mijn hoofd is doorketterd van al
dat gedruisch. -- Zie KETTEREN.
DOORKNIELD (wvl. DÉURKNIELD), deelw. met
den klemtoon op door onafscheidbaar (zie DEUR).
Die zich aan 't lang knielen zoodanig gewend
heeft, dat hij er noch pijn noch moeite meer aan
vindt. Mijne knie'n zijn doórknield. Hij is doorknield.
DOORKNUTTERD (wvl. DEURKNUTTERD), deelw.
met den klemt. op deur onafscheidbaar (zie DEUR).
Wordt gezeid van iemand die zoodanig en zoo
gedurig is beknibbeld en berispt geweest, dat
hij er gansch aan ongevoelig geworden is. Hij
mag voortaan al knutteren dat hij wil, ik ben er
onverschillig aan, ik ben doOrknutterd. Hij knuttert van 's morgens tot 's avonds, ge moogt het
vrij gelooven, ik ben doOrknutterd.
DOORKRABBELEN (wvl. DEURKRABBELEN, zie
DEUR), doorkrabbelde, doorkrabbeld, b. w. Al krabbelende geheel en gansch openrukken. Men doorkrabbelt de korst van 't land met een heulhouwtje om het onkruid uit te roeien en den grond los
te maken. " Wentelen in de tynghels, haghen
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ende bramen, tot dat syn lichaem teenemael door-

crabbelt was. " (M. Lambrecht.) " Met crauwels
doorcrabbelen ende met tortsen blakeren. "; (Id.)
DOORKRONEN (wvl. DEURKROONEN), doo ?*roomde,
doorkroond, b. w., kleint. op kro. Kronende doorwonden, fr. dechirer en conron'nant. " Als zijn
heyligh hooft niet scherpe doornen was deur
en deurwont. " (C. Vrancx.)
-crondt

-- Vgl. Doorgeeselen.
DOORKRUIPEN (wvl. DEURKRUPEN, zie DEURE en

doorkroop, doorkropen, b. w. Uit eenen slechten toestand geraken, maar traagzaam en moei
doorkruipen. Hij is de kwijning-lijk.Eenzt
doorkropen. Die boer heeft lang op het punt
geweest van uitgeschud te worden, maar hij is
't nog doorkropen.
DOORKRUISEN (wvl. DEURKRUSEN), doorkruiste,
doorkruist, b. w. klemt. op krui. Iemand veel hert zeer en verdriet aandoen. Hij doorkruist zijne
ouders door zijn slecht gedrag. Ik ben doorkruist
van verdriet. Uwe wreedheid ten mijnen opzichte doorkruist mijn hert.
DOORLAAIEN (wvl. DEURELAAIEN, zie DEURE),
UI),

laaide door, heb doorrgelaaid, o. w. Doórvlammen,
opvlammen, goed branden. Dat hout laait niet
door, fr. ce bois ne flambe pas comme it faut.
- DOORLAAIEN

(wvl.

DEURLAAIEN),

doorlaaide,

doorlaaid, b. w. Dwars door vlammende branden.

Het vuur doorlaaide geheel 't huis. Mijn mond
is doorlaaid van den peper. " Het herte es hen
zoo vierich doorlaeijdt. " ( A. Biins.) " De ghelooft ende hopt, die wordt oock van Godt met
dit vier deur-laeyt. " ( J. David, s. j.) .
DOORLASTERD (wvl. DEURLASTERD), deelw. met
den klemtoon op door onafscheidbaar (zie DEU1a).
Zoo lang en zoo veel belasterd dat men er gewend en onverschillig aan geworden is. Dat ze
al zeggen wat ze willen, ik keer er mijn hand
niet voor om : ik ben deurlasterd.
DOORLEEK (wvl. DEURLÈK, Zie KLANKVERK.), m.,
zonder mv. Vocht dat ergens door gezijpeld is.
— In 't bez. Slechte kaffie van den tweeden
of derden trek, bij Weiland jugche geheeten.
DOORLEERD (wvl. DEURLEERD), adj., klemt. op
leerd. Door en door geleerd, fr très-savant, consommé en science.

— Kramers zegt Doorgeleerd.
DOORLIGGEN (wvl. DEURLIGGEN, zie DEURE),

doorlag, doorlegen, b. w. Wonden en smerten van
te liggen. Hij heeft zijnen arm doorlegen. Die
zieke mensch is geheel doorlegen. Hij is den rug
doorlegen. " Deeze zalf is ook zeer goed voor de
zieke die doorlegen zyn. " ( G. Simons.)
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— De Hollanders gebruiken ook dit woord,
maar zij scheiden het voorzetsel af en stellen er
den klemtoon op, b. v. zijn rug is doorgelegen.
DOORLOOPEN (wvl. DEURELOOPEN, zie DEURE),
liep door, heb of ben doorgeloopen, o. w. Wegloopen, henenvluchten. Als de dief mij komen zag,
liep hij door. De jongen is uit de school doorgeloopen. Die dienstknecht is doorgeloopen met
eene borze geld van zijnen meester. Die zinger
schreeuwt zoo leelijk dat men er van door zou
loopen.
- DOORLOOPEN (wvl. DEURLOOPEN), doorliep, doorloopen, o. W. Aanloopende doorsteken. De zouaaf
doorliep drie Garibaldisten met de bajonnet.
" Zommige worden met een rapier doorloopen. "
(C. Hazart.) " Zoud gy liever door-loopen worden met het zwaard? " (Id.) " Deur-loopen iemanden met een lancie, transadigere aliquer2 lancea
transadigere aliquem contento curse. " (Kil.)
DOORMOETEN (wvl. DÉUREMOETEN), moest door,
heb doorgemoeten, o. w. Wegmoeten, moeten ver-

trekken. Het wordt avond, ik moet door naar
huis. Morgen moet hij door naar 't leger. Ik
wil dien dienstbode niet meer : te naaste week
moet hij door.
Dus moest ghy weerom door.
(L. Vossius.)
DOORN, DOOREN, m., met scherpl. oo. Stekel,
fr. épine.
-- Doorn van eene gesp, fr. ardillon.
— Doorn van eenen kandelaar, scherpe spijl
waar men de keers op vestigt.
— DooRNnUL,

in. Doornstruik, groep doornen,

fr. buisson d'épines.
Of als een Lely, wit met morghen -douw besepen,
In eenen doren-hul staet jeughdelijck begrepen.
(J. de Harduyn.)
-- Wegens het verschil van Doornhul niet

Doornhut, zie onder HUL.
-- DOORNHUT, m. Doornstruik, fr. buisson d'epines. Er hangt een vogelnest in dien doornhut.
God verscheen aan Mozes in eenen doornhut.
Flenk-flank-flutje
Kroop door een doornhutje;
't Heeft een wroetje lijk een zwijn,
En 't zal altijd Flenk-flank-flutje zijn.
(Raadsel op den mot.)
-- DOORNKROON, v. Eene klaverplant wier zaad schokjes spiraal omgekruld met doorntjes omzet
zijn, ook Klaveraas geheeten, medicago maculata

Willd, fr. luzerne taclietée.

m. Doornboom.
-- Afl. Doornlaren, adj. Doornlaren hout.

-- D00RNLAAR, DOORNLÈRE,

OOORNAAIEN (wvl.

DEURENAAIEN,

zie

DEURE),
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naaide door, doorgenaaid, b. W. Bij schoemakers.
Zonder rand de zool aan het overleêr naaien,
dwars door naaien en niet schuin. De zware
schoe'n der werklieden worden doorgenaaid.
- DOORNAAIEN (wvl. DEURNAAIEN), d oo 1'naaid e,
doornaaid, b.w. Geheel doordringen en doorboren.
De pemen doornaaien dien akker. Een land van
de pemen doornaaid. Zijn lichaam is doornaaid
van 't flerecijn. Dat vleesch is niet etelijk, dat het
zoo doornaaid is van pezen en zenuwen. Die jongen
is doornaaid van al dat niet en deugt.
DOORPINSEN (wvl. DEURPINSEN, zie DEUR), doorpinste, doorpinst, b. w. Bijtend of snerpend doordringen. De koude doorpinst mijn handen.
Therte straelich duerpinst als van een vloobete.
(Ed. De Dene.)
- Zie PINSEN.
DOORPREEKT (wvl. DEURPREKT), deelw. met den
klemtoon op door onafscheidbaar (zie DEUR).
Zoodanig bepredikt dat men er onverschillig
aan geworden is. Wij hebben hier sedert eenige
dagen zooveel predikatien en sermoenen gehad,
dat wij schier doórpreekt zijn.
DOORRIJDEN (wvl. DEURRIEN, Zie -IEN), doorreed, doorreden, b. w. Al rijdende verwoesten;

in alle richtingen door iets rijden. De .steenweg
ligt geheel doorren, omdat men de barieren
niet gesloten heeft in den dooi. De vlaschaard
is doorreên van de mollen. De penren doorrijden
de akkers.
-- DOORRIJDEN (wvl. DEURERIEN, zie DEURE en
IEN), reed door, ben doorgereden, o. w. Wegrijden,
met een rijtuig of te peerde vertrekken. Waneer
denkt gij morgen door te rijden naar de markt P
Ik kwam te laat; ze waren doorgereên sedert
eene halve uur. Als ik dat hoorde, sprong ik te
peerde en reed zeere deure. Als ge naar Roomen
gaat, ge rijdt al Duitschland door, en ge keert
al Frankrijk weder.
DOORROOKT (wvl. DEURROOKT), deelw. met den
klemtoon op door onafscheidbaar (zie DEUR). Die
zich zoodanig aan 't tabakrooken gewend heeft,
dat hij zooveel mag rooken als het hem lust
zonder dat het hem kan deren. Die vent is doorrookt. Zijn mond is doorrookt.
DOORSCHEEDE (wvl. DEURSCHEEDE), adj., klemt.
op door. Ongelijk, afgebroken, onregelmatig, niet
gelijkvormig in zijn geheel, fr. inégal. Eene landstreek is deurscheede als zij niet effenvlakkig,
maar van hoogten doortrokken ligt, fr. pays
accidenté. Eene akkervrucht is deurscheede, als
zij in eenige plaatsen dun en ijdel, en in andere
dichtgesloten staat; of als zij hier hoog van stam,
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en daar kort en leeg groeit. Eene hofstede die
doorscheede van land is (d. i. doormengeld met
goed land en met slecht). Dat vlas, die tarwe is
deurscheede. Het weder is deurscheede als het
bij poozen droog of nat, stil of winderig is. Een
deurscheede puls, fr. um pals inégal. Iemand is
deurscheede in zijn werk, als hij nu eens neerstig
en spoedig werkt, en dan traag en lui. Hij ware
een allerbeste werkman, indien hij zoo deurscheede niet ware. Deurscheede zijn in het spreken
(nu eens zoo, en dan anders spreken over dezelfde
zaak). Doorscheede zijn van gedachten (veranderlijk zijn, onstandvastig). Deurscheede karakter, fr. caractère inégal.
— Eenigen denken dat deurscheede zooveel is
als doorscheiden, omdat wij ook onderscheede en ver
zeggen voor onderscheiden en verscheiden;-sched
doch hier tegen strijdt misschien de klemtoon
die op deur en niet op schee valt. De heer G. Gez.
meent dat het samengesteld is uit deurschee en
den adj ectivalen uitgang de, en dus eigentlijk
k
beteekent met deurschee'n. Ik weet niet of deurschee, doorrseheidsel, gebruikt wordt, maar schee
bestaat (zie ald.), en doorschee kan gevormd worden van het ww. doorscheiden, gelijk doorbraak,
doorsnede, enz. van doorbreken, doorsnijden, enz.
Overigens voor deurscheede heb ik ook, doch
zelden, deurscheedig hooren zeggen. (Kil. heeft
Deur-scheedigh sweerd, gladiunz vaginara ulterius penelrans, een geheel ander woord?).
DOORSCHINGEN (wvl. DEURESCHIINGEN, zie DEURE
en IND), schong en schang door, heb doorgeschongen, o. w. Doorstralen, zonder belemmering. De
zon schingt niet door, kan niet doorschingen,
als de lucht overtrokken is.
--- DOORSCHINGEN (wvl. DEURSCIIIINGEN), doorschong en doorschavg, doorschongen, b. w. Met
licht vervullen, fr. pénétrer de lumière. De zon
doorschingt de lucht, doorschingt geheel deze
kamer. — Zie SCHINGEN.
DOORSLAG (wvl. DEURSLAG, zie DEURE), m. zonder mv. De daad van ergens door te slaan; van
voortgang te -maken in iets dat men doet. Er
zit geen doorslag in dien werkman. Een man
zonder doorslag. Hij heeft geenen doorslag
genoeg.
DOORSLAG (wvl. DEURSLAG), o. Drevel, drijfijzer.
— Verzijp, verlaatbekken, fr. passoire.
— Weil. heeft dit woord, maar noemt het m.
- Zie SLAG.
DOORSLECHT (wvl. DEURSLICHT), adj. Zeer slecht.
Hij is doorslecht van zeden. Zijn kleed was
doorslecht.

257

DOOR
DOORSLEGEN (wvl . DEURSLEGEN) , deelw . met
den klemtoon op door onafscheidbaar (zie DEUR).
Wordt gezeid van iemand die gedurig zoo veel
slagen heeft, dat hij er eindelijk aan gewend en
ongevoelig geworden is. Ik had schoon op den
ezel te slaan om hem voort te krijgen; het was
als of ik niet sloeg : trouwens hij is deurslegen.
DOORSMOOREN (wvl . DEURSMOOREN) , doorsmoorde, doorsmoord, b. w. Doorrooken. Eene pijp doorsmooren, fr. culotter une pipe.
— DOORSMOORD (wvl. DEURSM00RD) , deelw. met
den klemt. op door onafscheidbaar (zie DEUR).
Hetzelfde als Doórrookt; zie ald.
DOORSNUISTEREN (wvl. DEURSNUUSTEREN, zie
DEURE en ui), doorsnuister^le, doorsnuisterd, b. w.
Doorsnuffelen. De hond doorsnuisterde de stalling. De soldaten hebben geheel het huis doorsnuisterd. Hij heeft al de Woordenboeken doorsnuisterd. —

Zie SNUISTEREN.

DOORSPRIETELEN (wvl . DEURSPR—, zie DEURE).
doorsprietelde, doorsprieteld, b. w. Doorstralen,
met lichtstralen gansch doorbooren en vervullen.
Hoe glinstert het kristaal van de zon doorsprieteld!
Onvatbaer als het rood en 't blauw,
En 't purper dat den morgendauw

Doorspristelt.
--

(G. Gez.)

Zie SPRIETELEN.

DOORSTEEKNAALD (wvl . DEURSTÉKNNAALDE, zie
DEUR, en KLANVERKORT.), v . Rijgnaalde, fr. aiguille

à passer.
DOORSTEKEN (wvl. DEURESTEKEN, Zie DEURE),

stak door, doorgesíeken, b. w. Zijgen, ziften, door
een stamijn of zift doorhalen. Gekookte erwten
doorsteken (om er de pelen van af te scheiden).
Koorn doorsteken (ziften).
--- Verwijten, fr. reprocher. Iemand zijne
voorgaande delikten doorsteken. Ik heb het hem
doorgesteken dat hij een verrader is. Met de
eerste gelegenheid zal ik hem deze zijne dieverij
doorsteken. Steek het hem maar door, hij moest
het maar niet doen.
DOORSTEKER (wvl. DEURSTEKER), m. Al wat
dient om door iets gesteken te worden, doch bez.
de dunne grashalm waarmede men den steert
van eene tabakpijp zuivert, anders ook Pijpkoole
geheeten.
DOORSTEKT (wvl . DEURSTEKT) , adj., klemt. op
stekt. Doorkneed, volleerd, doorslepen. Doorstekt
in de boosheid. Een doorstekte deugeniet.
-- Volkomen, fr. parfait. Een doorstekte
Engelschman, fr. un'anglais tout crache.
DOORSUIZELEN (wvl . DEURSUZELEN, zie ui),
1

DOOR
doorsuizelde, doorsuizeld, b. w. Suizende doorvaren.
De lieflykste avond lachte
Zoo helder overal,
En alles zweeg, maer 't koeltje
Doorsuizelde het dal.
(K. De Gheldere.)
DOORTERDEN (wvl . DEURETERDEN) , ford door,
doorgetorden; DOORTERDEN (wvl. DEURTERDEN),

doortord, doortorden. -- Hetzelfde als Doorterten, zie ald.
DOORTERTEN (wvl . DEURETERTEN, zie DEURE),
tort door, doorgetorten, b. w. Zoo hard op iets
treden dat het begeeft en kraakt of breekt. Eene
plank doorterten.
— Den stap doorterten, een,besluit nemen van
iets te doen, fr. franchir le pas. Den stap doorterten om subdiaken te worden. Hij heeft lang
geaarzeld van te trouwen, maar nu is de stap
doorgetorten. Sedert lang denk ik van naar
Roomen te gaan, en nu tert ik den stap door.
-- o. w. Spoedig aanstappen. Wilt gij tijdig
aankomen, ge moet doorterten.
-- DOORTÉRTEN (wvl. DEURTÉRTEN,

zie DEURE),

doortort, doortorten, b. w. Al tredende eene opening in iets slijten. De eene mensch doortert
zijne schoe'n spoediger dan een ander. Doortortene kousen. Eene doortortene plank (zoo lang
en veel betreden dat zij opversleten is).
-- Men zegt ook Doorterden. Zie TERTEN.
DOORTINTEN (wvl . DEURTINTEN, zie DEUR), doortintte, doortint, b. w. Gansch en geheel onderzoeken met de tinte of 't tentijzer, fr. sonder de
1haut en bas. De tolbeambten doortintten geheel
het voer strooi, meenende dat er smokkelgoed
in schuilde.
Zie TINTEN.
DOORTREKKEN (wvl . DEURETREKKEN, zie DEURE),

---

trok door, doorgetrokken, b. w. Bij waschsters.
Door den stijfpap halen, sprek. van gewasschen
lijnwaad. Hemden doortrekken. Zijn de ;bedlakens al doorgetrokken?
DOORTROKKEN (wvl . DEURTROKKEN) , adj. Doortrapt, doorslepen. Hij is doortrokken in de boosheid, in verraderij, in bedriegerij.
DOORVALLEN (wvl. DEURVALLEN, Zie DEURE),
doorviel, ben doorvallen, o. w. Bij landb. Wordt
gezeid van eenen schelf of stapel koorn, haver,
hooi, enz., die van den regen dwars doorweekt
en nat wordt. Die gestuikte tarwe is doorvallen.
liet regende zoo veel en zoo lang dat de hooiopper doorviel. Doorvallen koornbederft spoedig.
-- DOORVALLEN (wvl. DEUREVALLEN),

viel door,
17

28
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be doorgevallen, o. w. Wordt gezeid van de ondergaande zon, waneer tevens de wolken op de
kim verdwijnen. De zon valt door, het gaat een
heldere nacht zijn.
DOORVLOGEN (wvl. DEURVLOGEN) , adj .

Ver -

kleumd, fr. transi. Ik ben doorvlogen van den
wind, van de koude.
-- Afl. Doorvlogenheid (wvl. Deurvlogeni, zie
—HEIR).

DOORVOEREN (wvl. DEURV—, zie DEUR), d00r-

voerde, doorvoerd, b. w. Doordrijven, uitwerken.
Zijn gedacht doorvoeren. Hij begint daar iets
dat hij nooit zal kunnen doorvoeren. Hij heeft
het gelukkig doorvoerd.
— DOORVOEREN (wvl. DEUREVOEREN) , voerde door,
doorgevoerd, b. w. Zoo zwaar eene lading voeren
dat het rijtuig breekt. Die man heeft veel macht:
hij heeft meer dan eenera kordewagen doorgevoerd.
DOORWEG (wvl. DEURWEG, en ook DEURWEUG),

m. Doorgang, fr. passage. Er is langs hier geen
doorweg. Verboden doorweg, fr. passage interdit.
Eenen doorweg hebben door iemands erve. Die
doorweg is een servituut.
— Dit woord, bij Kil. Deur—wegh, transit-us,
overal van dagelijksch gebruik, is een substantief verbaal, gevormd van 't verouderde doorwegen, bij Kil . Deur—weghen, pervadere, transire
(zie BEWEUGEN).

Vgl. Doorbraak van Doorbreken,
Doorgang — Doorgaan,
Doorsnede — Doorsnijden,

Doorzicht — Doorzien, enz.

DOOR
hebben. Indien hij dezen nacht doorziet, er is
veel hoop van genezen. Hij zal den zomer niet
doorzien.
— Ook van verdere toepassing, b. v. Die
nieuwe boer heeft met veel moeite het eerste
jaar doorzien, en ik vrees dat hij welhaast zal te
gronde gaan.
DOORZIJN (wvl. DEUREZIIN, zie DEURE), was
door, heb doorgeweest, o. w. Wegzijn, vertrokken
zijn, fr. êt'r•e parti. Komt gij om met hem te gaan P

hij is reeds eene halve ure door. De zwaluwen
zijn verleden -Weke altemaal door. Mijn dienstbode is gisteren door, en ik heb nog geenen
anderen. " Ende menden dat de merste ruse

disere was. " (G. Weyáts.)
DOORZIJPEN (wvl . DEURZIPEN, Zie DEURE en IJ),

doorzijpte en doorzeep, ben doorn jp1 en doorzepen,
o. w. Doordrongen worden van een zijpelend
vocht. Zijn kleed was doorzepen van zijn bloed.
" Hy stondt doorsepen van syn bloedt. " (L. Vossins.) Doorzepen zijn van den regen.
DOOS, v., fr. botte. Dit woord spreekt gemeenlijk doze met zachtl. o, in eenige gewesten dooze
met scherpl. o.
-- Een kind in een dozeken kweekgin, met al te
veel zorg en teederheid, fr. élever nu enfant a la

brochette.
DOOVAARD, DOOPAARD, m. Den doovaard spelen,
of maken, zich doof houden, fr. faire le sourd.
Als men hem daarvan spreekt, speelt hij den
doovaard. " Dan sy maeckten den doovaerd, maer
als sy hoorden, enz. " (F. de Smidt.)

door.

DOP, m ., vklw. dopke(n. 'De daad van eens te
doppen. Elke dop van den stempel drukt den
naam in 't papier. Hij nam het bloed van de
wond met eenen dop van de spons. Eenen dop
doen (doppen). Met brood een dopken doen in
eenig vocht. Eenen dop geven. Ik gaf hem met
den vinger een dopken op het voorhoofd. Iemand
eenen dop geven met den voet, fr. donner un
coup de pied. Zoo eenen dop ontvangen, krijgen.
-- Hetgeen men medeneemt met eens te dop
Een dopken snuif, fr. une prise. Een dop-pen.
peper, fr. une pincée de poivre. Een dop inkt (een
stip inkt, fr, une pluin'e d'enere). Een dop verve.
-- Bij schoemakers. Eene halfronde houten
spie die boven op den leest geschoven wordt om
den wrijf van den schoe te spannen.
DOPAANDE, DOPANDE, v. , vklw . dopaandeke(n.

DOORZIEN (w vl. DEURZIEN, zie DEUR), doorzag,
doorzien, b. w. Doorkomen, doorkruipen, levend
doorbrengen, sprek. van zieken, fr. passer. Ik
heb gepeild dat hij den winter niet zou doorzien

Een vogel die in 't water duikelt, anders ook
Luikaande, en in de Woordb. Duikëend genaamd.
DOPPEN, dopte (wvl . ook doptege, zie IMPERFECT),
gedopt (fvl. edopt, zie GE), b. w. Stippen, dompe-

DOORZENDEN (wvl . DEUREZENDEN, zie DEURE),

zond en zand door, doorgezonden, b. w. Wegzenden, fr. congédier. Eenendienstbode doorzenden,
omdat hij niet onderdanig is. De koning zond
de afgezanten door. " Heeft de selve beleefdelijck
aenhoort ende naer milde begiftingh door—ghe-

sonden. " (I. de Grieck.)
DOORZETTEN (wvl . DEUREZ—, zie DEURE), Zette

door, heb doorgezet, o. w. Nederzijgen door iets,
nederzir^ken met door iets te dringen. Het klaar
dat men in een wijnstuk mengt,-selofbrd,
moet omtrent eene maand hebben om door te
zetten. Eene doorzettende medicijne, fr. un purga-tif. Die purgeermiddel heeft niet doorgezet

(niet gewerkt, fr n'a pas operé). Pruimen zetten

DOPP
len, in eenig vocht steken, holt. Doopen, fr. trem per, plonger, eng. to dip, Kil. intingere. Den vinger, de hand in 't water doppen. Brood in melk,
in wijn doppen. De zwaluw dopt al vliegende
haar wit borstje in 't water. Het vogeltje dopte
zijnen kop in 't water. De verschrikte puit dopte
zich in 't water. De pen in den inkt doppen om
te schrijven. Het penseel in de verw doppen. Een
linnen doekje in 't bloed gedopt van eenen martelaar. Iemand tot over den kop in 't water doppen. Met dat hij zijne voeten in 't bad dopte,
gaf hij eenen ijselijker schreeuw, want het water
was kokende heet. Den witkwast in 't kaleisel
doppen. Het lemmet in gesmolten roet doppen
om keersen te maken. "" Het stucxken van het
habyt in het water doppende. " (N. Van Hove.)
" Telken alshi hem crauwen woude soe hi sinen
nagelen in dat sap dopte ende daer met hi genas. " (Jehan Yperman.) " Laet hem syne broeders behaghelyck zyn, ende synen voet in de olie
doppen. Deut. 33, 24. " (B. Surius.) " Den eenen
traan achter den anderen uit hunne oogen dop
-pend."(
K. Callebert.)
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DOPPER, m., vklw. dopperke(n, dopperíje. Al
wat dient om te doppen, b. v.
— Smal stukje brood dat men in . een nesch ei
dopt om te eten, dopsneêken, fr. rynouillette.
— Stempel, fr. cachet, sceau. Hij kan zijnen
naam niet schrijven, hij moet met den dopper
werken.
— Bij schilders. Een metalen vatje dat, met
olie voorzien, vastzit op den boord van 't palet,
en waarin men de penseelen dopt om olie in de
verwen te mengen, fr. godet.
— De bots van eenen scherf op 't water, dop
fr. ricochet. Een doppertje maken.
-perling,
-- Lijn of snoer met een grooten haak waar
men eene puitebil of een klein vischje aan yestigt als lokaas om baarzen en snoeken te vangen.
Doppers leggen (zulke lijnen in 't water leggen
en 't uiteinde vastmaken aan den zoom of kant
van 't water). Het is verboden hier doppers te
leggen.
DOPPEREN, dopperde, heb 'gedopperd, o. w. Keilen, fr. faire des ricochets. Hij kan wel dopperen.
Die scherf dopperde schoon op het water.

De voester had haer borst......
In bloed en gal gedopt, en liet het kind dan zuigen.
(L. Demeyer.)

DOPPERLING, m. en o: Sprong of bots van een
reizertje op het water, fr. ricochet. Dopperlingen
maken. Eenen dopperling maken. — Zie -LING.

-- Verders in 't algemeen Steken met korte
en rasse beweging. Hij dopte het gestolen geld
in zijnen zak. Hij dopte mij een goudstuk in de
hand. Ieder stukje vleesch, dat hij op de vork
neemt; dopt hij eerst in 't zout, en dan dopt hij
het in den mond. Iemand tot over de ooren in
de sneeuw doppen. Boonen of aardappels in de
aarde doppen opdat zij groeien zouden. Haast u,
dop het kork op de flesch. Eene kraan in de ton
doppen. Den degen in de scheede doppen. Eenen
appel in de heete asch doppen. Zoohaast men de
lont aan 't poeder dopt, brandt het geschut los.
Zijnen stempel op iets doppen. Hij verbrandde
zijne hand met het te doppen tegen een gloeiend
ijzer. De vingers in de snuifdoze doppen om
eenen snuif te nemen. Het wierookvat tegen iemands neuze doppen.

DOR, adj. Wordt gezeid van gezouten visch
die, gekookt zijnde, niet schilfert, maar eenigszins droog en taai . is lijk stoppe. De oorzaak
ervan kan de natuur van den visch zelve zijn,

Een staet van angst en lyden,
Van sorgen overlaen, van aerbeyd opgepropt,
In aermoe, nedrigheyd tot aen den hals gedopt.
(Vaelande.)

— o. w. De vlinder dopte in de keers, en ver
zijn vlerken. Met een nat doekje op-schoeprd
eene wonde doppen. Hij dopte met den vinger
aan mijn voorhoofd. Met eene spons op eene tafel
doppen om er het water af te nemen.
— Dit woord is dagelijks gebruikt.

of de manier op dewelke hij gezouten wordt.

Dorre visch. Die stokvisch is dor.
— Zonder glans of jeugd, bleek en dof van
kleur gelijk iets dat verdord is, fr. flétri, terne,
blafard. Die mensch is dor van kleur. Een dor
gelaat. Hij ziet er zoo dor uit. Het dorre kleur
is dikwijls een teeken van zieklijkheid, somtijds
ook eene natuurlijke hoedanigheid. " Juno was
wat lancachtig, maghere ende dorre. " (N. Despars.)
— Afl. Dorheid (wvl. ook Dori, zie -HEID.)
DORA, is bij het volk een eigennaam, in de
schrijftaal Dorothea.
DORMTER, m. Slaapzaal in eene gemeente, fr.
dortoir. Die kostschool heeft twee ruime dormters. " Wat aengaet den handel op den dormter. "
(B. Gheysen.) " Eenen steenen graet van elf
trappen die boven leydt op den dormter. " (B.
Surius.)
— Kil. in Append. Dormter, dormitoriu-m.
DORRE, m., mv. dorren, vklw. dorreke(n, dorretje. Het geel van een ei, bij Kramers Door en

DORR
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I)ojer geheeten, fr. jaune d'ceuf. Een ei met twee

dient om de tramen op te houden van 't rijtuig,

dorren.

fr. dossiere.

DORRE, V. Eene akkerplant die veel in 't vlas
groeit, in de Wdb. Vlasdotter, fr. cameline. De
boeren zaaien deze plant onder den naam van
Kamille, uit wier zaad men olie perst, en van
wier stroo men bezems maakt. Maar groeit deze
plant in het vlasch, zoo het veel gebeurt met
lijnzaad dat van Riga komt, dan is zij aanzien
als onkruid onder den naam van Dorre in Vlaanderen (en van Dojer, Deulder in Brabant, zegt
Alg. Vl. Idiot.).
DORS (uitspr. dos, zie Rs), o. Ors, ros, peerd,
fr. cheval. Wordt maar gebruikt in te dorse (wvl.
ten dosse), d. i. te orse, te peerde, zonder rijtuig,
fr a cheval. Te dorse rijden. Te dorse komen. Te
dorse gaan. Te dorse loopen. Hij ging er te dorse
naar toe. Hij kwam te dorse. Die geneesheer
reed er te dorse naar toe. " Als de vader nu, ten
dorse, dat is, te peerde of ten ezel, 's morgens
vroeg uitzette van Capharnaum naar Cana. "

DOTSCH, adj. Zie DODSCH.
DOTTEREN, dotterde, heb gedotterd, o. w. Hetzelfde als Kadotteren, daveren. Hij dotterde van
de koude. Hij dotterde beneden (hij kwam hotsende en botsende neder; hij liep met gedruisch
langs de zoldertrappen neêr).
— Ook Dodderen, Dudderen en Dutteren.
DOUW (wvl. DOW), m. De daad van douwen, fr.
bercernent. De douw doet een kindje slapen.
Douw doen (wiegen) .
-- Wieg, fr. berceau, dodo. Een kindje in zijnen
douw. -- Wordt schertsende ook gezeid voor
Bed. Ik ga naar mijnen douw, fr. je vals a dodo.
-- Douw douw kindje, begin van een liedje dat
de moeder zingt terwijl zij haar kindje in slaap
wiegt.

(G. Gez.)
--- Ook gez. van iemand die te voet spoedig
aansnelt. Hij ging er te dorse naartoe. Hij liep
te vollen dorse (d. i. zooveel hij loopen kon).
-- Dit dors is ontstaan uit de samensmilting
van 't lidwoord 'í, d', met het substantief ors; zie
andere voorbeelden bij DE lidw.
DORSEWEG, DORSEWEUG (uitspr. Bosse-, zie Rs),

m. Een wegel die te smal is voor den doortocht
van een rijtuig, maar breed genoeg voor een dors

of peerd. De geneesheer reed langs den dorseweg. De ketser met zijnen ezel kwam langs den
dorseweg. Een dorseweg tusschen de koornvelden. — Zie DORS.
DOS, m. Het hoopje kaarten dat overblijft na
den deel, anders ook Doodboek genaamd, fr. talon. Men mag in den dos niet kijken. Veel troefkaarten zijn in den dos gebleven.
— Fig. In den dos blijven, geene keur hebben
van trouwen, niet verzocht worden ten huwelijke.
Zij zal in den dos blijven.
DOSSEN adj. Zie VERDOSSEMD.
* DOSSENAAR, m. Kil. meldt dit als een Vlaandersch woord en verklaart het door Som-peerd,
jumenium dossuarium : equus (niet eques) clitellarius. Ik heb het maar bij onze schrijvers meer
gevonden : " Peerden of meryen of dossenaers. "
(Kr. v. Br.)
DOSSEWEG, m. Zie DORSEWEG.
DOSSIERE, v., klemt. op sic. Dikke lederen riem
die, liggende over het kusseneel van een peerd,

DOUWDERINGDOUW, DOUWDRINGDOUW, DOUW

De beweging van eene wieg om-DRIEOUW,m.
een kind te doen slapen. De douwderingdouw
van de wieg. Douwderingdouw doen (wiegen) .
-- Schertsende voor Bed, fr. lit. Hij kroop in
zijnen douwderingdouw.
DOUWEN, in den zin van Duwen, drukken,
heeft tonzent het deeles. gedouwd en geelouwen,
even als geduwd en geduwen.
DOUWEN (wvl. DUWEN, zie AU), douwde (wvl.
ook dowdege, zie IMPERFECT), gedouwd, b. w. Wiegen, fr. bercer, dodiner. Een kindje douwen. Een
kindje in slaap douwen. Ik heb lang moeten
douwen eer het kindje sliep. Het wilt niet gedouwd zijn. Een kindje uit zijne wieg douwen
(zoo hard douwen dat het uitvalt). Zachtjes douwen.
Wie gaat er dat kindje wiegen ?
Twee groote vliegen.
Wie gaat er dat kindje douwen?

Twee grootevrouwen.
Waar gaan we dat kindje kersten doen P
pachten Slate Pieters zijn stoel.

(Wiegliedje.)
-- Afl. Douwing.
DOZIDE, V. niet den klemt. op de eerste greep,
en zonder klemt. op de twee laatste die toonloos
zijn. Hetzelfde als Dozië, ozië, d. i. het onder
een dak, dat over den muur uitkomt,-delvan
zoo dat men er onder in 't droog kan staan. Hij
heeft zijne hutteboonen, zijnen toebak onder de
dozide te drongen gehangen.
DOZIE, V. Hetzelfde als Ozië, met het voorgevoegde lides.: zie DE lidw.

DOZIG, adj. Zie DEUZIG.
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DOZI
DOZING, V. Hetzelfde als Ozie, euzie. Zie EUZIE.
Die pertse komt juist tot aan de dozingen.
DOZIJNEPALING (wvl. DOZINEP-, zie IJ), m. Bij
vischverkoopers. -Kleene paling die bij dozijnen
verkocht wordt, in tegenoverstelt. met Strubbe.
DRAAD, m. Bij pottebakkers. IJzeren draad
waarmede men het gedraaide aardewerk van het
schijfhoofd afsnijdt, fr. scie.
— Vezel van boonen, erwten, enz., fr. filet des
tosses. De draden aftrekken.
-- Lange draad (is) vuile naad, die met Benen
langen draad naait, kan niet schoon naaien.
— Het hangt aan eenen draad, fr. cela tient

a

unfcl.
-- Er is geen draad aan gebroken, dat verhindert de zaak niet. Hij heeft zijne beloofte niet
gehouden, maar er is geen draad aan gebroken,
fr. c'est sans conséquence, it imnporte pen. Hij wilt
ons niet vergezellen, maar er is geen draad aan
gebroken.
— Op eenen draad, op den draad, juist, nauwkeurig, volstrekt wel. Iets effen schaven op eenen
draad. Iemand scheren op nen draad (den baard
allernauwkeurigst afdoen). Naar iets schieten op
nen draad. Hij wist het mij al uit een te doen op
eenen draad. Ik zal u de zaak zeggen op nen
draad. Hij wist op nen draad hoe dat gebeurd
was. Hij kon geheel die redevoering op nen draad
van buiten.

Pierke wet u te vertellen
Van den Duyvel van der hellen,
En by kent hem op den draed.

(Vaelande.)
-- Van de naaide tot den draad. " Soo verhope
ik dat gy my wel verstaen hebt van de naelde tot
den draed. " (F. Vanden .Werve.) " Ik meyne,
kleermaeker, dat gy my van de naelde tot den
draed verstaen hebt. " (P. Croon.)
— Met draad, volgens de richting van de
draden; tegen draad, dwars door de draden, fr.
par le travers des fels. Dat vleesch wordt gesneden tegen draad, en niet met draad. Laken of
lijnwaad tegen draad doorsnijden.
Wordt ook gezeid van de vluig eener stoffe.
Eenen hoed tegen draad borstelen. Dat kleed
moet met den draad nederloopen.
— Fig. Hij is altijd tegen draad op, by werkt
altijd tegen draad, fr. être toujours a rebours,

agir toujours a rebours.

— Lijn of richtsnoer dat gespannen wordt om
daar langs iets te verrichten in rechte linie, fr.
cordeau. De zagers, de metsers, enz. gebruiken
den draad om recht te zagen, tel metsen, enz.

DRAA
De draad van het paslood. Den draad spannen.
Een diefje onder den draad steken.
— Op zijnen draad zijn, op zijn uiterste beste
gekleed zijn. Hij is vandage op zijnen draad.
DRAADRECHT, adj. en adv. Zeer recht, zoo
recht als de draad van een paslood, enz. Die
straat loopt draadrecht naar het dorp. Die regel
is draadrecht. Ik ging er draadrecht naar toe.
Die oude man is nog draadrecht. " Een verhael
dat draet-recht uytkomt op het gheno dat wy
verhandelen. " (A. Poirters.)
DRAAGRASTEEL, o. Bij glazemakers. Groot
rasteel dat men op den rug draagt bij middel
van twee riemen die over de schouders liggen.
DRAAI, m., vklw. draaike(n. De daad van eens
te draaien.
-- Een draai in 't hoofd, fr. vertige.
— Eenen draai hebben, niet wel bij zijn verstand zijn, eenen slag van de molen hebben.
— In zijnen draai zijn, Bene grillige luim heb
Hij is wederom in zijnen draai.
-ben.
.

-

— Op (zijnen) draai gaan, Op (zijnen) draai
zijn, rinkinken en drinken, fr. être en ribote. Hij
heeft drie dagen lang op draai geweest.
— Eenen draai geven aan iets, eene zaak anders voorstellen dan zij is. Hij vermoedt dat ik
dit gedaan heb om hem te onderkruipen, maar
ik zal er wel eenen draai aan geven dat hij van
gedacht verandere. Eenen draai geven aan den
zin van een woord, om het aldus te kunnen afleiden van een ander.
— Eenen

draai geven aan iemand, hem fop-

pen, fr. duper.
DRAAIACHTIG, adj. Genegen om te walgen. Die
spijs bevalt mij niet, ik ben er draaiachtig van.
— In denzelfden zin zegt men ook : dat eten
draait op mijn hert of. mijn hert draait.
DRAAIEINDE (wvl. -ENDE), o. Wordt fig. gez.,
even als Draaituite, van eene vrouw die ergens
dwaas staat rond te draaien. Dat draaieinde belemmert de werking van de meid in de keuken.
Er stond daar in de straat een draaieinde van
van een vrouwmensch.
DRAAIEN, draaide en droes (wvl. ook draaidege,
zie IMPERFECT), gedraaid (fvl. èdraaid, zie

GE),

b.

w. Toebrengen, aanschaffen, in eenen ongunstigen
zin. Iemand eene poetse draaien (bakken). Hem
eene kaaksmete draaien. Hij heeft mij willen
beschadigen, bespotten; maar'k zal 't hem draaien
(ik zal 't hem brengen, hem doen bezuren).
— o. w. met hebben. Eenen draai hebben, meer
of min zot zijn. Hij heeft geheel zijn leven een
A

weinig gedraaid.

DRAA
=-- Op draai zijn, fr. être en ribote. Geene week
gaat voorbij, of hij moet ten minste eenen keer
draaien.

— Het draait over mijn herte, of Het draait en
vaart aan mijn herte, zegt men als eene spijs ons
niet wel bevalt en dat men er zich meer of min
walgachtig van gevoelt. Die kooien draaien op
mijn herte.
DRAAIGOEZE, V. Eene goeze of grids die nog
holler is dan de putgoeze en dient, bij houtdraaiers, om biezen te steken.
DRAAIKEERNE, v. Boterkerne die, op wijze van
eene ton, neerligt tusschen twee schragen en
met eene wrange rondgedraaid wordt; anders
ook Tonnekeerne genaamd.
- Zie KEERNE.
DRAAILING, DRAAIELING, m. en o. Een ijzeren
plaatje, een houten blokje of zoo iets dat op eerren
nagel zit en draaien kan. Zie WERVELING.
— Fig. Draaierij, list, fr bricole, tromperie.
Met draailingen omgaan.
DRAAINAGEL, m. Omgekrulde nagel of haak
die op zich zelven ronddraait in een hout of ijzer
waarin hij vastblijft bij middel van eenen kop
of appel, fr. émérillon, croc a émérillon. Een
katrol dat aan eenen draainagel hangt. Een
draainagel aan't -einde van eene keten. De draainagel is geen drilbout.
— Fig. Een onstandvastig mensch, fr. vu

homme changeant, inconstant.
DRAAINOOT, -NEUTE, v. Drilnoot.
DRAAISCHAMEL, o. Bij wagenmakers, enz. Lang

vierkantte stuk hout liggende op het platschamel, waaraan het slechts in 't midden gevestigd
is door de middenrouge, zoodat het daarover
kan schuiven en draaien. Het is op het draaischamel dat de voorkant van de wagenkasse
rust. Op elk uiteinde van 't draaischamel staat
er eene rouge, en daarom wordt het ook Rongeblok genaamd.
— Een besluiteloos mensch, die niet wel weet
wat hij wil. Ook een vrouwspersoon die licht en
onbedachtzaam is.
DRAAISPRANK(E, v. Een ijzeren schakel die
gemeenlijk den vorm heeft van eene D met een
gat doorboord waarin een draainagel zit.
DRAAITE, v. Draai, draaiing. In de draaite
van de straat. Eene draaite in 't hoofd, fr. vertige.
DRAAITOP, m. Draaitol, iemand die altijd in
beweging is, fr. bougillon.
-- Dronkaard.
Epicurieneghe slampampers, raescoppeghe draeytops.
(Ed. De Dene.)
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DRAA
DRAAITUIN (wvl. DRAAITUUN, zie ui), m. Een
houten kruis dat horizontaal op eene staak
ligt en draait in , een voetpad, om doorgang te
laten aleen aan voetgangers, maar niet aan krui wagens noch peerden of koeien; in de woordenb.
draaiboom en haspel geheeten, fr. tourniquet. Zie
onder TUIN.
DRAAITUITE (wvl. —TUTE), v. Draaieinde.
DRAAIVLECHT, V. Bij' speldewerksters. Eene
vlecht die met twee boutjes gedraaid wordt langs
den zoom van eene kant, naarmate de kant gemaakt wordt.
DRAAK, v. (bij Kramers m.) Vlieger, fr. eerfvolant. Eene drake opsteken. Het gehevelte van
eene drake.
Zoo hoog een menschenoog kan kyken
Hing een papieren draek te pryken
In 't helder hemelsblauw.
Het touwtje breekt,
En zy, zy slingert heen en weder,
En tuimelt draeijend, draeijend neder
In Benen modderpoel !
(J. B. Decorte.)
DRAAK -END, m. Bucht, koordetje waarbij men
eene draak of vlieger in de lucht laat klimmen.
Met eenen langen draakënd. — Zie END.
DRACHT, m. in al zijne beteekenissen, doch vr.
bij de Hollanders. Hij had nooit den dracht (fr.
le costume) van dat volk gezien. Eenen dracht
(fr. séton, ortie) in den nek steken. Den dracht
van eene wonde afbetten.
— De draclht der oogen, afstand op welken de
oogen kunnen zien, fr. la portée cde la vue. Dat
was tenden (ten einde) den dracht van mijne
oogen. Buiten den dracht der oogen.
— Indruk, uitwerksel van eene rede, enz. op
iemands hert, fr. efet. Al die vermaningen en
hadden geenen dracht op hem. " Dit gedacht
had nog zoo veel te meer dracht op 's konings
herte, dat hij hier bij 't graf was van zijn oom."
(A. Duclos.)
DEADEN of DRAAN, díraadde (wvl. drddde, zie
en met
KLANKVERK., ook dradege, zie IMPERFECT,
verharde d

zie

GE), b.

dratege, zie D), gedraad (fvl. edrà,d,

w. Eerre naalde draden, fr enfiler urne

aiguille.
— Ontdraden, de draden of vezels aftrekken
van boonen of erwten. Boonen draden, fr. óter
les filets des haricots.
— o. w. met hebben. Spinnen, rekken, fr. filer,

sprekende van een taaigeworden vocht dat draad achtig uitloopt. Dat bier draadt.
DRAFSNEEUW (wvl. DRAFSNEE), V. Drijfsneeuw,
sneeuw die op eenen .hevigen wind draaft. Er

DRAF
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vliegt drafsneeuw. De grachten waren vol ge
-vlogenadrfsuw.
DRAFSNEEUWEN (wvl. -SNEEWEN), drafsneeuwde, heeft of is gedrafsneeuwd, oppers. Wordt ge

vallende sneeuw, waneer zij, door-zeidvan
eenen hevigen wind gedreven, hier en daar in
hoopen vergaart, terwijl zij op andere plaatsen
als weggevaagd wordt. Het drafsneeuwt. Het
heeft dezen avond gedrafsneeu.wd. Het was gedrafsneeuwd als ik dezen morgen opstond. Grachten en hoeken geraken vol sneeuw, als het drafsneeuwt.
-- Dit woord is gevormd van Drafsneeuw,
gelijk Plasregenen van Plasregen.
DRAGEN, droeg, dreeg en drieg, gedregen, zelden of niet gedragen, b. w., fr. porter.
— Bakten dragen. Zie onder BAKTE.
— Nest dragen. Zie NEST.
— Kennis dragen, iemand met wien men kennis gemaakt heeft, gedachtig en genegen blijven.
Hij draagt wel kennisse (zegt men van eenen die
u seffens herkent en groet, hoewel hij maar eens
en dat nog in langverledenen tijd met u gesproken zou hebben). Hij draagt geene kennis. Die
hond draagt aan niemand kennis tenzij aan zijn
meester.

- Processie dragen. Zie PROCESSIE.
— Wordt substantieflijk gebruikt voor Last,
zorg, verantwoordelijkheid, in deze zegswijs :
U-ij zult er het dragen van hebben, fr. voos en
aurez la peine et la responsabilite. Het is gemakkelijk voor hem, hij heeft er geen dragen van.
DRANK, m., fr. boisson. Korte drank (sterke
drank, jenever).
-- Op zijnen drank zijn, goed zijn om gedronken te worden, fr. etre dans sa botte. Die wijn is
nog op zijnen drank niet. Dat bier is op zijnen
drank.
-- Bij dranke zijn, bedronken zijn, fr. être ivre.
Zie BEDRANKE.
DRANKSLIJTER (wvl. —SLITER, zie IJ), m. Drankverkooper, herbergier.
DRAVELTE, v., klemt. op cdra; de twee laatste
sylben zijn toonloos. Eene grassoort, anders ook
Peemgras geheeten, bromus 7nollis L. De dravelte
is niet te verwarren met den dravid.
DRAVID, m. (niet v.), klemt. op dra. Eene grassoort die men in den akker vindt, brorn,us seca-

linus L.
-- Men zegt hier of daar ook Dravik, het-

geen, nevens Dravig, v., in de Wdb. staat, doch
in den zin van fr. coquiole, 't geen de benaming
is van eene andere grassoort.

DREB
DREBBEL, m. Drieklokkengeluid. Zie TREBBEL.
DREEF, v. Zie DREVE.
DREEFELEN, dreefelde, gedreefeld, b. w. Drijven,
voortdrijven, voortdringen. Iemand tegen den
muur dreefelen. Iemand uit het huis dreefelen.
De schaper dreefelt zijne kudde in stal. Ik dreefelde mij in de menigte, fr. je me glissai dans la

foule.
-- Afl. Dreefeling.
— Dit Dreefelen is een frequentatief van Drijffen dat bij Kil. hetzelfde is als Drijven.
DREEL, m., vklw. clreelke (n. Streeling met de
hand, aai. Geef den hond een dreelken.
— Kil. Dreel, boel. En zoo bezigt het A. Buns:
Zijdij mijns verspouwelijck om een ander dreelken.

En:
Zy namp mij in haer aermkens damorues dreelken.
En nog:
Als mijn dochterken groot werdt een aerdich

dreelken.

DREELEN, 'dreelde (wvl. ook dreeldege, zie IMPERFECT), gedreeld (fvl.edreeld, zie GE), b. w.

Streelen, aaien, zachtjes strijken met de hand.
Eenen hond, eene kat dreelen. " Den os en was
den slagh des hamers niet verwachtende, midts
den goeden toef, van dreelen en smeecken der
slagheren. " -(J. David, s. j.) " Jan, waarom
krijscht gij P zei het kind, en het dreelde Jans
natte kaken. " (K. Callebert.)
— Ook o. w. Met de hand dreelen op iets,
langs iets, over iets.
— Van dreelen met de steunletter s vooraan,
is streelen (s-dreelen) gevormd. Zie s.

— Kil. Dreelen, troetelen.
— Afl. Dreeling, Gedreel.
DREESEM, m., met scherpl. ee en schuifelende
S. Eene plant die in de wetenschap glechoma
hederacea L. heet, fr. lierrre terrestre, herbe de
St. lean, rondelette, terrete. De dreesem wordt
ook Sint-Jans-ranke genaamd, en in de Wdb.
Onderhage en Aardveil, bij L. Vossius eert-velt,
eerdt-veldt en eert-veelt. Er groeit veel dreesem
langs dien gracht. De zieke dronk thee van dreesem.
DREEUWEL (wvl. DREEWEL), m. Debbeling, kind,
hond of kat die vertroeteld en verteeuweld is.
Debbel dat kattejong niet, ge zoudt er eenen
dreeuwel van maken.
DREMMELEN, dremmelde, heb of ben gedremmeld, o. w. Draven, trippelen, met kleene stapjes
loopen, fr. trimer, trotter, trottiner. Een ezel dremmelt geern langs een voetwegel. Het kind drew=
melde langs den gracht voort. Hij heeft geheel

264

DREN
den dag gedremmeld van 't een gehuchte naar
't ander.
— Afl. Dremmeling.
-- Ook Drimmelen.
DRENDEL, m. Al wat pees- of draadachtig is,
d. i. dun en slingerachtig, b. v.
— De lange dunne wortels of de fijne slappe
stengels van zekere planten. Aardbeziekruid
kruipt met zijne lange drendels over den grond.
Die waterplant heeft lange drendels van wortels.
-- Lange rekächtige bloedklonter, slijm, enz.
Het zijn al drendels aan die wonde.
-- Peesachtig vlies of slimpe van gekookte
melk of van vleesch. Ik moet al die drendels
niet hebben.
— Flenter, Harde. Zijn kleed hangt al in. drendels. De drendels van haar kleed sleepten achter
hare hielen.
— Lange franje, kwispel, lint, enz. die ergens
aan hangen. Eene muts met lange drendels van
linten. Een dier met een langen drendel van
eenen steert. Lange drendels van franjen.
-- Wordt ook gezeid van iemands lichaam,
beenen, armen, of vingers die lang en slak zijn.
Een drendel van een vrouwmensch. Dat is de
vuilste drendel dien ik nog van mijn leven gezien
heb. Een lange drendel van eenen mensch. Lange
drendels van beenera. Lange drendels van vingers.
DRENDELEN, drendelde, heb of ben gedrendeld,
o. W. Slenderen. Langs de straat drendelen. Hij
is naar huis gedrendeld. Ik drendelde hem achterna.
--- Drendelen en vendelen, tautol. In plaats van
thuis te werken, drendelt en vendelt zij achter
strate.
DRENTEN, drentíe (wvl. ook drentege, zie
PERFECT),

heb gedrent (fvl.edrent, zie

GE),

TM-

o. w.

Drentelen, zwalken, traagzaam gaan. Hij drentte
naar huis. De borzesnijder drent 'gedurig tusschen het volk. Hij drent rond ons om te hooren
wat wij zeggen.
DRESSE, v. Schapraai, spinde, fr. garde-manger.
Lepels, vorken en messen, vleesch, brood en boter
in de dresse sluiten. Eene dresse met of zonder
laden. Eene dresse in den muur gemetseld. Eene
dresse van zacht hout. De kat was in de dresse
gekropen. Er zijn streken waar men de woorden
schapraai en spinde niet gebruikt noch verstaat,
en aleenlijk het woord dresse bezigt.
--- Vgl. fr. dressoir.
DRET, o. Een wakker vlug kind. Dat meisje is
zoo een dret. Een dret van een kind.
DRETEL, m., zware e. Hetzelfde als Dreutel,

DRET
hoopje drek. Kil..Drete, dreete, crepitus et merda.
Drijten, forire; Drijt, sterces. Zie DRITS.
— Fig. Onnoozele praat, verdrietige klap, gezeever. Ik kan zijnen dretel niet meer verdragen.
DRETELEN, dretelde, heb gedreteld, o. w., zware
e. Dreutelen, reutelen, talmen, fr. lanterner, lam-

biner.
— Onnoozele praat vertellen, zeeveren. Wat
dretelt hij daar nog eens.
— Ook b. w. Met dretel bevuilen, bedretelen.
Geheel de gang is gedreteld met slijk.
-- Afl. Dretelaar, Dreteling.
DRETS, m. Modder. Zie DUITS.
DRETS, m. De daad van dretsen, draf, dril, loop,
fr. trot. Op den drets gaan. Op den drets zijn.
Zij is altijd op den drets (op den dril). Hij is
op den drets achter een nieuw peerd (hij loopt
hier en daar rond om een nieuw peerd te koopen). Van 's morgens vroeg was hij reeds op
den drets om zijne waren te verventen.
— Dretsel, het resultaat of uitwerksel van
't dretsen in eene plaats, zooals b. v. de platgetredenheid van 't gras of van eene akkervrucht,
het gekneedsel van 't zand of van 't slijk in de
straten, de beslijking van den vloer in een huis,
enz. De drets van de aanden in de weide wordt
ook Slets en Sloeze genaamd. De jagers maken
dikwijls schadelijke dretsen in de klaver en andere vruchten. In de zeeduinen vindt men geenen anderen weg dan den drets van de visschers.
Men maakt eenen drets in huis, eenen drets op

den vloer, als men weg en weder loopt met beslijkt schoeisel. De gang was een drets geworden.
DRETSEL, o. Het resultaat of uitwerksel van
't dretten in eene plaats, anders ook Drets geheeten (zie DRETS). De vloer, de gang van mijn
huis is gelijk een dretsel (is vuil als of men er
gedurig over en weder geloopen had).
— Dit woord is gevormd van 't radikaal van
dret-ten met den uitgang sel. Vgl. Baksel, Maaksel, Schepsel, enz.
DRETSEN, dretste (wvl. ook dretstege, zie IMPERFECT), heb gedretst, o. w. Dretten, draven, drillen,
fr. trotter. Het kind dretste nevens zijnen vader.
De hond dretst door den regen. De brievenbode
dretst van 't een huis naar 't ander. Zij dretst
geheele dagen. Door slecht weder dretsen. Zij
bleef veel beter in huis, dan alzoo op strate te
dretsen. Door het slijk dretsen.
'k Hoor niets als de deuren kletsen,
En het volk de straet op dretsen;

Oud en jong 't is al te been.
(Vaelande.)
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DRETSEPAANDER, -PANDER, -PENDER, in.Wordt
gezeid van iemand die veel op den drets, d. i. op
den dril is, die nu hier dan daar loopt naar kermissen, baarloopen, gaaischietingen, enz. Des
zondags is hij nooit thuis : 't is een ware dretsepender.
- Zie DRITSEPAANDER.
DRETSEPOEL, m. Wordt gezeid van iemand die
overal rondloopt en het leegste werk verricht
't zij binnen of buiten huize. Zij is de dretsepoel
van 't huis.
- Zie DRITSEPOEL.
DRETSER, m. Looper, die veel dretst.
DRETTEN, drette (wvl. ook drettege, zie IMPERPECT , heb gedret (fvl. edret), o. W. Hetzelfde als
Dretsen, fr. trotter.
DREUMEN, dreumde, gedreumd, b. en o. W. Zie
DRUMMEN.

DREUP, m. Hetzelfde als Droop, drop, het afdruppen, afdruipend vocht. Onder den dreup
van de ozië staan. De dreup van de kraan eener
bierton.
— Ook Drupsel, afgedrupt vocht.
Zoo medicinael als balsem dirope.
(Anna Biins.)
DREUPEL, DROPEL, m. Hetzelfde als Droppel,
druppel, fr. goutte. Het regent groote dreupels.
Die tweelingen gelijken malkander lijk twee
dreupels water. Laat eenen dreupel uit dit medecinefleschje in uwe zieke ooge vallen. Dreupels bloed. " Mijn vlechten zijn vol dropelen, vol
dauw es mijn hoodt. " (Anna Biins.) " Syn heylich bloet liep ende vloeyde wt sinen lichaem
totter laetster dropel toe. " (Th. van Herentals.)
— Borrel. Eenen dreupel drinken. Een dreupelken jenever. Eenen dreupel ophebben (een
weinig bedronken zijn).
— Dreupeltjes bloed, naam van een hofplant
wier bloemen aan bloeddroppels gelijken, polygonum orientate L., fr. renouée du Levant; ook
Onze-lieven-Heeren-traantjes geheeten.
DREUPEILAAR, m. Die veel borrels drinkt, jeneverdrinker.
DREUPELEN, dreupelde, heb gedreupeld, o. w.
Droppelen, in droppels nedervallen. Het zweet
dreupelt van zijn voorhoofd. De euzie dreupelt,
fr. le tolt dégoutte. Het begint te dreupelen (regendrbppels).
— Borrels drinken. Hij dreupelt te veel. Hij
kan schrikkelijk dreupelen. Hij zal zich dood
dreupelen.
DREUPEN, dreupte, gedreupt, b. en o. w. Het-
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zelfde als Druppen. Eene hesp dreupen. Het dak
dreupt als 't regent. Zie DRUPPEN.
DREUVE, v. In eenige gewesten hetzelfde als
Dreve, fr. allee. In de groene dreuven. — Wegens
eu = e, zie bij E.
DREUZELEN, dreuzelde, heb gedreuzeld, o. w.
Sukkelen, tjolen, krasselen, ziekachtig zijn en
kwijnen. Het is al lang dat hij dreuzelt.
— Afl. Dreuzelachtig.
DREVE, v. Bij deringgravers. Een gang of
strook dering van twee voet breed, die men laat
staan om het instorten van de waak te beletten,
terwijl men het midden uitgraaft.
DREVEL, m. Draf, drets, dril, gang, loop, fr.

trot. Op den drevel gaan. Op den drevel zijn.
De hofhond heeft zijne keten afgesnukt, en is
geheel den nacht op den drevel geweest. Des
zondags is hij altijd op den drevel, nu eens naar
deze kermis en dan eens naar eene andere. Op
den drevel zijn achter iets (rondgaan om iets te
vinden en zich aan te schaffen). Hij is op den
drevel achter eene Veurnsche koe.
— Het spoor dat men achterlaat in de plaats
waar men gedreveld heeft. De jagers hebben
eenen schadelijken drevel gemaakt in de akkervruchten. De drevel van de aanden in de weide.
Men ziet aan den drevel waar eene kudde scha
voorbij getrokken is. Men vervolgde de-pen
dieven op hunnen drevel. De drevel van eenen
mol (de gang dien hij langs den grond opwerpt,
anders ook Rede genaamd, en waarin hij weg en
weder loopt).
— Slag met de hand of schop met den voet.
Iemand eenen drevel draaien of geven. Eenen
drevel krijgen of ontvangen.
— Duigtap, fr. goujon.
-- Een drevel mostaard, een vlek of kladde
mostaard in de teljoor. Geef mij eenen drevel
mostaard om hesp te eten. Een drevel mostaard
met peper en zout.
--- Vlek of smet die men zich ergens aan wrijft.
Loop tegen de deur niet, zij is maar versch geverwd : gij zoudt er eenen drevel aan krijgen.
Hij had een drevel aan zijn kleed van langs den
kalken muur te wrijven.
— Verlies dat men doet, schade die men lijdt
aan iets dat men koopt of verkoopt, enz., anders
gezeid Lek. Hij heeft dat gekocht, meenende
eenen hazaard te doen; maar hij mocht er wel
eenen drevel aan hebben. Ik ben er eenen drevel
aan gezet. Hij heeft mij daar eenen leelijken
drevel gezet.
-- Dienstjongen die 't vuilste werk verricht en
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rondloopt overal waar hij gezonden wordt, fr.
galopin, eng. drudge. Kil. vertaalt Drevel door
mediastinus. " Zend uwen drevel of leerjongen om
een paar halve leerzen. " (G. Gez.) Een rappe
drevel. Een dwaze drevel. Eenen drevel houden
of hebben.
DREVELAAR (wvl . DREVELEiRE) , m. Iemand die

veel op den dril is. Het is maar een drevelaar.
DREVELEN, drevelde, heb gedreveld, o. w. Op den
drevel zijn, dretsen, straat op straat neer gaan.
Zij zou veel beter in haar huis blijven, dan geheele avonden zoo langs de straat te drevelen.
Hij is gaan drevelen. " Ge weet, mynheer, dat ik
liefhebster van de bloemen ben. Laet my en Trien
hier nog wat om en weer drevelen. " (C. Duvillers.)
Ghelijck Diana placht,
Als zy door het bosch-wout gaet drevelen ter jacht.
(J. de Harduyn.)

--- b. w. Bij brouwers en kuipers. Met drevels
of duigtappen aaneen hechten, fr. goujonner. Den
bodem van eene ton drevelen. (Vgl. Drijven.)
DREVESTUK, o. Bij deringgravers. Een stuk

dering dat van de dreve afgehouwen wordt. De
drevestukken zijn gemeenlijk groot en zwaar.
DREZEN, dreesde, heb gedreescd, o. w., met zware
e. Hetzelfde als Dretsen, draven, loopen. Door
't gras drezen. Langs smalle wegels drezen. Een
geneesheer moet kunnen drèzen (moet wel te
beene zijn om van 't een naar 't ander te loopen,
om rond te reizen).
— Kil. Draselen, oberrare, circume7•rare, vagar•z.
Alg. Vl. Idiot. heeft Driezen, o. w. Haastig loopen.
DRIBBELEN, dribbelde, heb gedribbeld, o. w. Drevelen, drillen, straat op straat neer gaan. Ga
langs de straten niet dribbelen.
DRICHT, m. en v. De bebouwing van 't land,
bestaande in ploegen en zaaien of planten. Den
dricht beginnen. De dricht is gedaan. De Maart
na den oegst. Goed weder,-schedrit.D
slecht weder voor den dricht. " Groen cooren, ende
ander winter-vruchten tot half Maerte worden
ghehouden voor gars ende volghen den grondt,
behoudens dat den proprietaris den sterf-huyse
sal Boet doen dricht ende zaet, ter estimatie, ende
naer half Maerte sijn de voorseyde winter-vruchten ghedeelich als ander have. " (Cost. v. Aelst.)
" De winter- vruchten by man ende wijf binnen
huwelick besaeyt op leen ofte erfve, van d'een of
d'ander zijde ghecommen, sijn tot half maerte bekent voor zaet, mes ende dricht, ende vermach
den erfachtigen ter eerster dooi 't sy t' hoir vanden overledene ofte den langhst-lezende, naer dat
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de besaethede op haerlieder respective erfve gedaen is, pant daer an te slaen, betalende zaet ende
dricht ter gemeender bate sonder meer, nemaer
naer half maerte sijn de voornomde vruchten
gherekent ende ghehouden als meuble, wesende
deelsaem half en half. De somer- vruchten sijn
gerekent voor zaet, mes ende dricht, tot since
Ians messe midden somer, ende mogen daer vooren by den erfachtigen anveert worden, ende
daer naer voor meuble ende deelsaem. Planten
van koolen sijn altijts gerekent cattheyl ende
meuble naer kers-avont, ende te vooren voor
zaet ende dricht. " (Cost. v. Audenaerde.) " De
helfwinninge is een recht van te profiteren de
helft vande vruchten gewassen op sekere gronden;
daer van de settingen worden ghedraeghen half
en half, by den bedryfver ende den eyghenaer;
alhoewel den Eygenaer niet en heeft te contribueren in dricht, saet, vette, nochte labeur.
(Vl. Setting-boec.)

— Afl. Bedrichten.
DRIE, drij, fr. trois.

1

-- Welk is het meervoud van drie ? In vele
streken is het drieën in twee lettergrepen. Bij
de West-Vlamingen is het gein.. drie'n in eene
greep; en zoo doen wij met al de woorden die
eindigen op a, ee (scherp of zacht), ie, oe of oo.
Dus
Bra (kuit, fr. mollet), mv. braan, elders braën.
Spa (fr. beche), mv. spaan, elders spaën.
Vla (vlade, fr. flan), mv. vlaan, elders vlaën.
Snee (snede), mv. sneén.
Stee (stede, stad), mv. steen.
Tee (fr orteil), scherpe e, mv. tee'n.

Wee (fr. douleur), scherpe e, mv. wee'n, elders
weeën.
Zee (fr. nier), scherpe e, mv. zee'n, elders zeeën.
Bie (fr. abeille), mv. bie'n, elders bieën.
Knie (fr. genou), mv. knie'n, elders knieën.
Spie (fr. cheville), mv. spie'n, elders spieën.
Roe (roede, fr verge), mv. roe'n.
Schoe (fr. soulier), mv. schoe'n.
Schroo (schroode), mv. schroo'n.
Stroo (stroohalm), mv. stroo'n, enz.
DRIEAAL, m. DRIEAUWE (wvl . DRIEOWE, zie
AU), v. Bene drievuldige aar, drie aren op eeneis
halm, eene aar met twee kantaren, fr. Pp'i rameux.
DRIEBOK, m., mv. driebol ken, vklw. drieboks1ve(mz. Tros van drie aaneengevoegde noten, krie1^en, appels-, kwispels, enz., anders ook Driekop pel geheeten. Er staat een driebok aan den top
van dat takje. Er zijn veel drie- en vierbokken
in die mande noten. — Zie BOL . - ,
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DRIEDE, adj. Hetzelfde als Derde, fr. troisieme.
Ik was de tweede en hij de driede. Het is reeds
voor den drieden keer dat hij veroordeeld wordt.
— Meest gebruikt in Veurne-Ambacht.
DRIEDRAADDE, adj. Uit drie draden bestaande.
Driedraadde breisayette. — Zie –DE.
DRIEDS, bijw. Ten derde, fr. troisièmement.
Daartoe moet gij eerst uwe jaren hebben, tweeds
de toestemming uwer ouders, drieds uwen kerstenbrief, enz.
DRIEDUIMER, DRIEDUIM (wvl. –DUUM, zie UI),
m. Eene plank die drie duimen dik is, en acht a
negen duim breed.
DRIEGSTEEK, -STEKE, v. Manier van met
wijde steken te naaien, fr. faufilure, couture a
grands points. Met de driegsteke naaien. De
stukken van een kleed met eene driegsteek
aaneenhechten.
DRIEHOEKTE (wvl. –HOUKTE, zie ou), adj. Dat
drie hoeken heeft. Eene driehoekte figuur.
1

DRIEJAARSCHOTE, -SCHEUTE, v. Een bosch
dat reeds drie jaar, sedert den hauw, wederom
uitspruit en opgroeit. Ge moogt geene driejaarschote afkappen. — Zie SCHOTE.
DRIEKANTTE, adj. Driekantig, drie kanten hebbende.
DRIEKOP, m. Scheldnaam dien men geeft aan
iemand die een groot dik hoofd heeft.
DRIEKOPPEL, m. Driebok, drietruisch.
DRIEKWARTBEITEL (wvl. —BEERTEL, —BERTEL),
m. Platte steekbeitel die 't drievierde van eenen

duim breed is. De driekwartbeitel is smaller dan
de duimbeitel, en breeder dan de halvenduimbeitel.
DRIELESSE, v. Een lijkdienst met eene Nacht
(fr. un nocturne) en de Lauden van de-met
Getijden der Overledenen. Hij is begraven met
eene drielesse. De zeslesse ende negenlesse kosten meer dan de drielesse.
DRIELING, m. en. o. (zie -LING.) Het drie vierde
van eene maat. In 't bez. :
— Het drie vierde van eene roede, d. i. negen
voet, sprek. van eene roede van twaalf voet.
Eenen drieling dering koopen (d. i. een stapel
gedroogden dering van 81 voet vierkantte).
— Het drie vierde van eene kanne, d. i. eene
pint en half, of drie halve pinten, aangezien eene
kan twee pinten inhoudt. Een drieling bier, wijn,
azijn, enz. — Ook eene flesch die zulk eene maat
bevat : de drielingen en de potflasschen, vroeger
zeer gemeen, zijn kort van hals en dik van buik.
Hij had in den kelder nog eenige drielingen met
wijn van 't jaar elve.
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— Het drie vierde van eene ton, d. i. zestig
stoopen (zijnde eene ton van 80 stoopen). Een
drieling bier. — Ook een vat of ton die zulk
eene maat bevat.
DRIELOOP, m. Een schietgeweer met drie loopen, fr. fusil à trois canons, a' trois coups.
— Gewand of schij f blok met drie katrollen,
fr. moufle a' trois poulies.
DRIEMAATZAK, m. Een graanzak die drie maten of zes vaten inhoudt. Zie ZESVATER.
DRIEPIKKEL (wvl. —PEKKEL), m. Zie DRIESTIJPER.
DRIES, m., mv. driezen, DRIESCH, m., mv.
drieschen. Eene weide die men in zaailand ver-

andert, gescheurde bilk, anders ook Groeze genaamd, bij Kil. ager novalis : ager pascuus. De
driezen geven gemeenlijk schoone vruchten. Eenen driesch met tarwe bezaaien. " Den pachter
sal vermogen alle meerschen ende driesschen te
besaeyen, behoudens dat by de selve sal meerschen laten dry jaren voor t'expireren van sijnen
pacht. " (Cost. v. Audenaerde.)
— Ook gebruikt als benaming van Een open
plein, meer of min begraasd, met of zonder boomen, waar gemeenlijk eene straat of drie op
uitkomt. Hij woont te N. bij den Dries. Jongen,
waar hebt gij geweest? Met mijne maatjes gaan
spelen op den Dries. Er woont veel arm volk
rond den Dries te N. De Dries te Kemmel is
de begraasde en met boomen beplante plaats bij
de Kerk, rondom met huizen bebouwd. " In Br.
en Vl. wordt de naam van

dries veelal gegeven

aan zekere uitgestrektheid gronds, die vrij gebruikbaar ligt, hier en daar, doch ongeregeld,
met boomen beplant en onder wier schaduwen
schapen en koeien hunnen vrijen loop hadden.
In Limb. is driesch eene weide, gewoonlijk openbaar, met talrijke boomen beschaduwd, zoodat
er niets kan op wassen dan slecht gras, dat door
het vee wordt afgebeten. Deze weiden liggen
veelal dicht bij de huizen. In N.-Br. en de Kemp.
heeft dries ook eene soortgelijke beteekenis,
namelijk die van weide, dicht bij of aan de wo
waarop men bleekt. Men zegt nooit-nigevast,
in maar op den driesch, zoodat het eene opene
of hooggelegene plaats is. " (Alg. Vl. Idiot.)
-

DRIESPIND, o. DRIESPINDER, m. (wvl. –SPIIND,

zie IND). Eene graanmaat van zes achtendeelen
of zes verkaarts. De werkman heeft eenen drie
doen malen voor de bakte.
-spinderko
drie
van,
Een
huis
v.
-AGIE),
(zie
DRIESTAGIE
verdiepingen, fr. une maison aver un rez-dechcenssée et deuce etages. Die huizen zijn allen
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driestagien. Eene tweestagie optrekken om er
eene driestagie van te maken. — Zie STAGIE.
DRIESTIG, adj. Zie DRUISTIG.
DRIESTIJPER (wVl. DRIESTIPER, zie IJ), m. Driepikkel, drievoet, treeft, fr. trepied. De kuip staat
op den driestijper.
— In 't bez., Staanijzer, keukengerief bestaande in eenen ring op drie pooien of pikkels,
en dienende om een vat boven het vuur of
anderszins te ondersteunen, fr. chevrette, trépied.
Een kom, pot, moor of panne op den driestijper
plaatsen. -- Zie STIJPER.
DRIETAND, m. Bij landb., zie ANGEL.
DRIETJE, o. Zoo heet te Brugge een lang
broodje wegende (eertijds het derde van eenen
steen) heden eenen kilo.
DRIETRUISCH (wvl. DRIETRUUSCH, zie Ui), m.
Driebok, tros van drie aaneengevoegde noten,
appels, krieken, enz. Zie TRUISCH.
DRIETUIT (WVl. DRIETUUT, zie ui), m. Een hoed
met drie tippen, zoo als de priesterhoed, fr. tricome; ook Driebek en Drietip geheeten, holt.
Steek. In de andere eeuw dregen vele Wereldsche
menschen den drietuit. Keizer Napoleon I met
zijnen drietuit.
--DRIETUITTE (WVl. DRIETUUTTE, zieuI), adj. Driehoekig, fr. a trots coins on angles. Een drietuitte
priesterhoed. Een drietuitte brood. Een stuk
papier drietuitte snijden.
-- Zie TUIT, en —DE.
DRIEVOET, m. Zie GEWAND.
DRIEWIELDE, adj. Met drie wielen. Eene driewielde kar.
DRIEWIELKAR(RE, v. Kar met drie wielen, anders ook Baneele genaamd.
DRIEWIELPEERD, o., fr. Vélocipède a trots roues.
Zie WIELPEERD.
DRIEWOON (WVl. DRIEWEUNE), v. Driewoonst,
een huis van drie woningen, drie huizen aan elkander gebouwd.
DRIEWOONST (DRIEWEUNSTE), v. Een huis van
drie woningen. Het was te voren maar eene
tweewoonst, maar hij heeft nog eene kamer
aangebouwd en er eene driewoonst van gemaakt.
Eene driewoonst koopen.
DRIFT. Dit woord is m. bij ons, en v. bij de
loll. Met grooten drift. In den eersten drift.
- Bij brouwers. Het drijven, de gisting van
verschgebrouwen bier. De kappe vau den drift
(het schuim van de gisting).
— Het drijven, stroom. De zwemmer werd
medegesleept met den drift van 't water. Die
-
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beek heeft veel drift. De drift van 't bloed in de
aderen.
---- Ook in den zin van Drifte.
DRIFTE, v. Het beloop dat een schaper heeft
om er zijne kudde te leiden; anders ook Drift, m.
en Drijf, m. geheeten. Die ver en bij langs kanten en straten mag gaan, heeft eene groote
drifte.
DRIJF (DRIIF, zie IJ), m., zonder mv. Hetzelfde
als het holl. Dreef en Drift in den zin van
kudde, fr. troupeau. Een drijf schapen. De herder met zijnen drijf. Eenen grooten drijf hebben,
fr. avoir un grand troupeau.
— De bepaalde wegen en straten langs dewelke, volgens afspraak met de geburen, een
schaapboer zijne grazende kudde mag drijven.
Die boer heeft eenen grooten drijf. De schaper
mag buiten zijnen drijf niet gaan. Zijn drijf is
eene uur in den omtrek.
DRIJF (W Vl. DRIVE), v., mv. drijven. Hetzelfde
in eenige gewesten als Druif, fr. raisin.
— Zie daarover bij FRIJTEN.
DRIJFBERD, o. Bij stroodekkers. Soort van
plamate waarmede zij de gaten van het stroodak
aan de euzië effen slaan nadat zij eerst afgesneden
zijn geweest.
DRIJFDAK (WVl. DRIIFDAK, zie IJ), m. Een strooien
dak waarin de halmen met de gaten of dikste
einden nederwaarts, en met de toppen opwaarts
liggen. Een huis meteen drijfdak. Een drijfdak
maken. Men zegt dat een drijfdak langer bewaart
dan een ander dak waarin het stroo met de toppen
nederwaarts gestreken ligt.
DRIJFFOKKE (WVl. DRIIFFOKKE, Zie TJ), v. Bij
zeevischers. Een klein vierkantte zeil dat de
visschers,bij middel vanhanepootjes,waterschote
en opreep, onder het zeewater openhouden, om
den gang van hunne schuit te temmen, terwijl
zij visschen.
DRIJFHAAK, m. Bij timm. IJzeren klemhaak
om zolders te drijven, d. i. om de planken dicht
te maken.
DRIJFKELDER, m. Bij brouwers. Kelder waarin
men het bier in de tonnen laat drijven en gisten.
DRIJFSNEEUW (WVl. DRIIFSNEE), v. Sneeuw die
onder 't vallen door eenen hevigen wind gedreven
wordt. Het is lastig tegen den wind gaan, als er
drijfsneeuw vliegt.
— Men zegt ook Drafsneeuw.
DRIJFWEIDE (wVl. DRIIFWEE), V. Eene weide
rondom afgesloten waar het vee in graast.
DRIJFZAND, o. Wordt gezeid niet aleen van
zand dat boven den aardbodem door den wind
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of het water gedreven wordt, maar ook van dat
zand dat in de aarde door het kwelmwater bewogen wordt en gemeenlijk Kwelmzand heet.
Hij heeft eenen put gedolven tot in het drijfzand.
— In de Kempen dref, drefgrond bet. Onvaste
zandlaag die men bij het graven soms ontmoet,
zegt het Alg. Vl. Idiot.
DRIJVELAAR (wvl. DRIVELARE, zie IJ), m. Hetzelfde als Druivelaar.
- Zie onder FRIJTEN.
DRIJVEN (wvl. DRIVEN, zie IJ), dreef (wvl. ook
driifdege, zie IMPERFECT), gedreven (fvl. èdreven),
b. w. Bij timm. De planken van eenen vloer of
zolder (met klemhaken) aaneendringen en zoo
dicht maken dat men schier de voegen niet en
ziet. Eenen zolder drijven. De planken drijven.
... Timmerman
Die balken past en ribben legt,
Die solders dryft en daeken recht.
(P. Croon.)

— Een dak drijven, een drijfdak maken. Zie
DRIJFDAK. Een

gedreven dak. Van 't koorn dat
op den akker door den wind neergebogen ligt,
zegt men : Het is gelijk een gedreven dak.
-- Eene koe drijven, of ook Eene koe leiden.
Wordt gezeid van eene tochtige koe die mei
naar den stier drijft of leidt om besprongen te
worden. De koe is speldig, wij gaan ze drijven.
— o. W. met hebben of zijn. Gisten, fr. fermenter, sprek. van bier, wijn, cider. Er komt eene
kappe op eene vloeistoffe die drijft. Het bier
grijpt als het begint te drijven.
— In 't wit drijven, sprekende van eene koe,
fr. avoir une leucorrhée.
DRIJVER (wvl. DRIVER, zie IJ), in. Ketser, mul
ezel drijft om de bakten rond-dersknchti
te halen of te voeren.
— Jong zwijntje, anders ook Looper geheeten,
omdat men die zwijntjes naar de markt drijft,
en niet in eene renne voert.
DRILBOUT, m. Groote lange r gel of ijzeren
spil met eenen kop aan 't een einde, en eene
spie, fr. clavette, of eene schroefmoêr, fr. écro u,
aan 't ander einde; fr. boulon. Eenen balk met
drilbouten vastleggen. Drilbouten in den kop
van de molenas om de slekken vast te ankeren.
DRILKOUSE, v. Vrouw of dochter die veel op
den dril is.
DRILLE en DRULLE, V. Spille of priem om
gaten in ijzer en steen te booren, fr. foret.
— Weil. heeft Dril, m.; bij ons is het vr.
DRILLING, m. Bij pottebakkers. Soort van
bloempot. Zie PEE.
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DRIL
DRILNOOT, DRULNOTE, DRAAINOTE, -NEUTE, v.

Kinderspeeltuig bestaande in eene kastanje- of
okernoot, of in eenen perzik- of abrikoksteen, die
op drie kanten doorboord is, zoodanig dat er een
spilletje dwars door zit omwonden met eenen
draad die op de zijde uitkomt en dient om dat
spilletje te doen gedurig draaien.
— Fig. Zot gelijk eene drilnole, uit der mate
zot,. fr. très-fou.
— Fig. Lichthoofdig vrouwspersoon; eene die
veel op den dril is, loopster.
DRILSTEERT, m. Iemand die veel op den dril
gaat, die overal drevelt en dretst.
DRIMMELEN, drimmelde, heb gedrimmeld, o. w.

Zie DREMMELEN.
DRINKEN (wvl. DRIINKEN, zie IND), dronk en
drank (wvl. ook drinktege, zie IMPERFECT), heb
gedronken (fvl. edronken, zie GE), b. en o. w., fr.
boire. Drinken van 't vaderland weg (drinken
zonder maat noch regel, 1. prceter modum et ra
" Hy adt ende dranc. " ( M. Lambrecht.)-tionem).
" Doe dranc hem eenen man dood in de Roskam."

(Kr. v. Br.)
— Ontbijten, fr. déje€ner. Eerst naar de kerk
gaan bidden en dan komen drinken. Hebt ge
reeds gedronken P Hij was bezig met drinken
als hij den brief ontving. Eenen werkman zijn
drinken dragen.
— Met zijn. Ingedronken worden, indringen,
trekken in, fr. pénétrer, s'infilirer. De olie drinkt
in 't laken, fr. l'huile s'i nbibe dans le drag. Het
water drinkt in den grond.
— Fig. De boosheid, de ondeugd drinkt meer
en meer in zijn hert.
DRITS, DRETS, m. Drek. Deweide lag bedeisterd
met den dunnen drits van de koeien.
— Vuiligheid, slijk. Door den drits gaan. De
drits van de wegen.
— Kil. heeft drtijt, drele, dreete in den zin van

drek.
— Dit woord hoort men meest bij de OostVlamingen.
DRITSEPAANDER, -PANDER, -PENDER, m.
Drekmande, korf dien men medeneemt om den
drek langs wegen en straten te vergaren.
DRITSEPOEL, m. Slijkpoel. Er is hier en daar
een dritsepoel in die straat.
— Meest gebruikt bij de Oost -Vlamingen.
DRITSIG, DRETSIG, adj. Drekkig, modderig,
drassig, vuil, fr. fangeux, boueux. De wegen zijn
dritsig als het dooit.
— Fig. Bedenkelijk, moeielijk, netelig. In eenen
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dritsigen toestand zijn. Zich in dritsige omstandigheden bevinden. Eene dritsige zaak.
— Afl. Dretsigheid.
— Meest gebruikt bij de Oost-Vlamingen.
* DRIWIERE, v. Zie DUWIERE.
DROEF (wvl . DROUF, zie OE), adj. Boosaardig,
kwaadwillig, fr. ?nechant, 7nalicievvr. Een droeve

jongen. Kind, ge meugt niet droef zijn. Droef
volk. Een droeve hond. Eene droeve ziekte, fr.
.maladie maligne. Droeve koortsen (kwade koortsen). Dat boek is droef geschreven tegen den
godsdienst. Droef weder. Een droeve winter.
— Niet goed, slecht, ellendig. Droeve kost
(flauwe en smakelooze spijs). Een droef werk, fr.
-travail ingrat. Eene droeve woning, droef huis.
— Afl. Droevigheid (wvl. ook Drouvigi, zie
. —HEID) .

DROL
— DROLGOED, 0. Stoffe van drol geweven, fr.
cordat, grosse toile d'emballage.
DROLLEN, cdrolde, heb gedirold. o. w. Drol
spinnen, Kil. files rudia el dura nero.
—

i,

— DROLSPINNER, m., DROLSPINSTER, v.

Die drol

spint.
— DROLV OLK, o. Volk dat drol spint en weeft
en rondleurt.
— DROLWEVER, m .

Die drol weeft.

DROLLIG, adj . Gemelijk, lastig, booswillig. Een
drollig wijf (die kijft en knort). Hij is drollig.
Een drollige leermeester (die al te streng is).
Een drollig kind (wederspar^nig). Een drollige
hond, fr. um chien méchant. Een drollige stier
(gevaarlijk). Een drollige wind. Een drollige
winter. Drollig weder.

DROEFTROOSTIG (wvl . DROUFTR , adj. Bedrukt,
bedroefd, treurig. Hij was zoo droeftroostig bij
de dood van zijne moeder.

— Zegswijs. Drollige oogera is een dul herte,
boosaardige oogen zijn teeken van een wreeden
inborst.

DROELIE, v. Zieketierige vrouw, kwene, vrouw
die zonder leven of moed is, die drentelt en
klaagt. Ik heb medelijden met die droelië. Eene
arme droelië. Het is zoo eene droelië!
DROEVAARD, m . Zie DROEVERIK.
DROEVERIK, DROEVAARD (wvl . DROUV , zie OE),
m. Wederspannige knaap, boosaardige jongeling,
ondeugende vent.
DROES, m. Hetzelfde als Roes (met het voorgevoegde lidw., zie DE lidw.), bedwelming van sterken drank.

DROM, m. Bij wevers en kamslagers. Het afgesneden overschot van de keten, nadat het stuk
afgeweven is, fr. pennes. Als een stuk lijnwaad
afgeweven wordt, blijft noodzakelijk het laatste
deel of uiteinde van de keten ongeweven; dit
snijdt men dan af te samen met eene smalle
strook van 't lijnwaad, zoodanig dat de drom in
den weefkam blijft hangen en aldus dient om
eene nieuwe keten aan te wribbelen. Als de weef
nieuw is en dat er nog geen drom in zit,-kam
moet er de kamslager eenen drom doorhalen. De
draden van den drom zijn lang of kort, volgens
dat men het stuk min of meer afweeft. De drom,
die niet gebruikt wordt om eene nieuwe keten
aan te wribbelen, wordt gebezigd b. v. bij de
wevers om eenen gebroken kettingdraad te ver
fr. lingard; bij de winkeliers om zakjes-maken,
toe te binden, enz. " Zo wanneer dat saterdach
es, zo en zal men niet langher weven dan naer
noene, noch boomen, noch cnoopen an den drom. "

.)

—

Als de dronkaerd nu zyn droes had uitgeslapen.

(J.-B. Decorte.)
DROL, DRUL, m. Grove draad of koordetje van
kroten, gesponnen met eene bezondere soort van
spinnewiel zonder vlieger (klauwier) aan de spil.
Te Zele in Oost - Vlaanderen spint men drol.
— De stoffe die van zulke draden geweven is,
zoo als dweil, pakdoek, enz., fr. co'i slat, étouperie.
De drol is grof en ondicht geweven. Voorwerpen,
die moeten verzonden worden, in drol pakken.
De drol wordt meest te Zele gemaakt, en daarom
ook Zeelsche doek genaamd (Vgl. Godsveldslaken.)
— Dikke draad, in 't algemeen. Het garen dat
gij daar spint, is veel te grof, 't is lijk drol ! Grove
drol van twijn. Zij kan niet anders spinnen dan
drul.
— Grove stoffe, in 't algemeen. Dat is grove
drol van laken.
— Zeildoek van hennip voor de molenwieken.
— DROLGAST, m . Leurkramer van drolgoed. De
drolgasten van Zele.

(Cueren van de Wulle weverie Ambachte van
Rou sselaere.)

-- Hij is zijzen drom kwijt, anders gezeid Hijj
heeft geenen deesem meer, sprekende van iemand
die geen middels meer heeft om zijnen handel te
hernemen en voort te zetten; b. v. een mossel
heeft vijftig frank noodig om zijnen-verkop
handel te hernemen, maar verleden jaar heeft hij
die vijftig frank moeten opleven, zoodat hij nu
niet voort en kan : die mosselman is zijnen drom
kwijt.
— Kramers heeft Drom, drum, drummel,
dreum, dreumel.
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— Drom in den zin van Inslag, fr. trame, is bij
ons volstrekt niet gekend.
DROMDRAAD, m. Draad van eenen drom, fr fil
de pennes. Met eenen dromdraad een zakje toebinden. " Waer 't saeken dat gy seven locken
hairs myns hoofs vlochte met eenen dromdraeí. "
(F. Vanden Werve.)
De keten die mij bindt is eenen drornmien-draet.
(J. De Harduyn.)

DROMMEN, dromde, gedromd, b. en o. w. Zie
DRUMMEN.

DROMROEDJE, o. Bij wevers. Roede die, aan

het einde van een stuk lijnwaad, in de bete gesteken en ingeweven zijnde, daarna met een
strookje lijnwaad afgesneden wordt, en dient
om met den drom, die er aan hangt, eene nieuwe
ketting op het getouw te spannen en te beginnen
weven. Het dromroedje, als de nieuwe ketting
of keten aan den drom gewribbeld is, wordt in
de groef van den schootboom gevestigd bij middel van de sluitroede. Het dromroedje is aan het
begin van de ketting hetgeen de fitse is aan het
einde.
DRONGE, v. Dit w. dat Alg. Vl. Idiot. geeft is
hetzelfde als ons Ronge, met het voorgevoegde
lidw. Zie DE lidw.
DRONK, adj. comp. dronker, superl. droukst.
Hetzelfde als het holl. Dronken, fr. ivre. Dronke
zijn. Zich dronke drinken. Iemand dronke maken. Een dronk ventje. Een dronk vrouwmensch.
" Pronke gezeid is nuchter gepeisd, " zegt het
spreekwoord. " Den man is dronke ! Wel hoe?
dronke ! by heeft qualyk een pintjen wyn gedronken. " (F. Vanden Werve.) " Om dat mijn
herte soo droncke is ghemaeckt. " (B. Gheysen.)
" Als dronck wesende van die hemelsche wellusten. " (L. de Huvettere.) " Tenwaere dat hy
hem zelve droncke ghemaect hadde. " (I. de
Damhoudere.) " Nemaer ghemeenlick droncke of
blyde alleene. " (Id.)
'S avonds dronk als een dronk verken.
(Vaelande.)
En s' weireldts droncke volk, eilaes ! en hoor'et niet.
(G. De Dous.)
Absalon stack zynen broeder doodt:
Eens ghedroncken heeft hy dat hy droncke wierd.
(Ed. De Dene.)
Bewynt, bebiert, droncker dan een snippe,
Hu banket houdende dan in een grippe.
(Id.)

DRONKAARD, m. zonder mv. Naam dien de
boeren geven aan eene soort van onkruid, in de
wetenschap lolium temulenium, fr. ivraie eni-

DRON
vrante, hd. lolch. Er staat dronkaard in dat koorn.
De dronkaard wordt maar in eenige gewesten
van Vlaanderen gevonden, namelijk in het Kort
-rijksche,tIp nPoerigsch.
-- Kil. Dronkaerd, loliuum-, zizanice.
DRONKEDRINKEN, o. w. Wordt maar in den
infinitief gebruikt voor Zich dronken drinken,
fr. s'enivrer. " En wilt niet droncke drincken inden
wijne. " (C. Van Dordrecht.) " Dat me nyet
clroncke dryncke en mochte. " (G. Weydts.)
Droncken drincken, vechten,

Ydelheyd uytrechten.
(B. van Haeften.)

— Ook substantieflijk. Dronkenschap, de daad
of de gewoonte van zich dronken te drinken.
Eene redevoering tegen het dronkedrinken. Het
dronkedrinken is eene schaiidige daad. " Rakende het tuysschen, drone/ce drinken, ende andere
gewichtige saken. " (C. Hazart.) " Wacht u van
droncke dryncken. " ( Ed. De Dene.)
DRONKEDRINKER, m. Dronkaard, fr. ivrogne.
" Als eenen drone wijns daer een droncken drincker niet mede verblijt en Boude wesen. " (H. Herp.)
DRONKELEITE, DRONKELUITE (wvl. —LUTE, zie
ui), DRONKELUTTE, v. Dronkige vrouw, vrouwspersoon die dikwijls dronk is. Zijne vrouw is eene
dronkeluite.
— Dit woord, onder elk van deze vormen, is
van dagelijksch gebruik.
DRONKIG, adj. Die dikwijls dronken is, die de
gewoonte heeft zich dronken te drinken. Een
dronkige vent.
--- Dronkig verschilt by ons van Dronk gelijk
1. ebriosus van ebrius; nogtans ' Ed. De Dene
schijnt dit verschil niet waar te nemen, als hij
zegt:
Van quaetheden dan myn wyfs voorhooft fronst,
Als zou my dus ziet commen zo dronckich beghaet.

-- Afl. Dronkigheid.
DROOG, adj., fr. sec. De drooge speen, fr. hé-n2or-

rhoïdes secjes.
-- Een drooge keel, eenen droogen lever hebben,
genegen zijn tot den drank, veel drinken.
— Droog gaan, droog vallen. Bij landb., wordt
gezeid van eene koe die, na eenigen tijd melk
gegeven te hebben, nu geene meer geeft; anders
ook uit de melk gaan, uit de melk vallen. Die koe
gaat allengskens drooge. Zij is drooge gevallen.
Zij zal haast drooge vallen.
— Droog leggen, droog trekken, eenen grond
droog maken met er droogbuizen in te leggen, fr.
drainer. Een land drooge leggen. E+ enen lochting
drooge trekken.

DROO
— in 't drooge zijn of zitten, onder dak zijn; en
fig. Goed kunnen leven. Hij is in 't drooge.
DROOGBUIS (wvl. DROOGBUZE, zie UI), v . Zimper buis, kannebuis, fr. tuyau de drainage. Droogbuizen leggen in eenen akker.
DROOGERIK, m. Een droog mensch, fr. u n horn -

me sec. Een droogerik is weinig van zegs.
DROOGKOP, m. Een hardnekkig mensch die
koelbloedig zijnen wil doet, zonder naar reden
noch smeekingen te luisteren.
DROOGSCHEERDER, m. Die ernstig weg en zon-

der lachen iemand begekt of plaagt, fr. pince-sccns-

rire.

DROOGSEL, o. Al wat dient om iets te doen
droogen.
— Bij schilders. Soort van vernis dat in de
verve gemengeld wordt om de schildering spoedig
te doen droogen, fr. siccatif.
DROOGSPELDE (wvl. DROOGSPELLE), V . Stukje
hout vorkwij s uitgesneden en dienende om het
gewasschen lijnwaad op de droogkoorde vast te
hechten; anders ook Stekke genaamd, fr. ,choir,
épingle. Honderd droogspelden voor twee frank.
DROOGVISCH, m. Gedroogde plaat of scholvisch,
anders ook Scharre genaamd. In den namiddag
een stuk droogvisch eten bij eenen dronk bier.
DROOGZAK, m . Zie DROOGERIK .
DROONIEN, droomde, gedroomd, b. en o. w. Beteekent niet aleen het fr. rêver, maar ook Dringen, anders gezeid Drummen. Zie ald.
-- Van den duivel droomen, van (al) de duivels
droomera, anders gezeid van den duivel kwellen,
van de duivels kwellen, als bezeten zijn, fr . avoir

le diable an corps. Hij droomt van de duivels om
mij te plagen, om kwaad te doen. Ge moet van
den duivel droomen om zoo iets uit te vinden,
om zoo iets te verrichten. " De framecons zyn
het land nu meester en die gasten droomen van
alle duyvels, en beletten den koning al het goed
te doen dat by zou willen. " (C. Duvillers.)
" Kwasten die vrouw en kinders zonder een
bete brood laten zitten, en dan nog, als zy t'huis
komen, van alle duyvels droomen en hun wijf mishandelen. " (Id.)
DROOTEN, drootte, heb gedroot, o. w. Dutten,

mijmeren, droomen, met zijne gedachten bezig
zijn en geen acht nemen op hetgeen er rond ons
gedaan of gezeid wordt, fr. river. Hij staat daar
nog eens te drooten. Ge zoudt beter deelnemen
in het spel dan daar alzoo zitten te drooten.

— Kil. Droosen, dormitare, dormiscere.
— Het ww. Indrooten schijnt weinig betrok
te hebben met Drooten . Zie INDROOTEN .
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DROP
- DROOTER, In . Iemand die meer lust toont
om te slapen dan om te spelen of te spreken,
mijmeraar, droomer, fr. reveur. Ge staat daar lijk
een drooter. Die drooter van die jongen vlucht
het spel. De drooters zijn verdrietig in een gezelschap.
- Kil. Drooser, dormiíalor,^somnolentus.

DROPEL, m . Zie DREUPEL.
DRUBBEL, adj. Drabbig, onklaar, fr. trouble.

L)rubbel water. Dat bier is drubbel:
— Ook Trubbel.
DRUIE, (wvl . DRUE, in twee sylben, zie UI), v.

Wordt in het Ipersche gehoord voor Druif, fr.
raisin. De druiën zijn rijp.
DRUIF (wvl . DRUUF, zie uI), m. Wijn, fr. vin.

Liefhebber zijn van den druif. Zij maakt van
den druif niet (zij drinkt geenen wijn). Eenen
afkeer hebben van den druif, 1. absterrmius sum.
De afkeer van den druif kan eene reden zijn dat
de priester ontslegen wordt van de eerste ablutie
te doen in de Mis.
DRUIF (wvl . DROVE en DRIVE, zie ui en onder
• FRIJTEN), v., fr. raisin
-- Bij eimm. Platte ronde appel boven aan
eenen wemel of spijkerboor, waar men op drukt
met de eene hand, terwijl men met de andere
den keer of 't wemelhout rondwendt, fr. champi.

clnonn de vilebrequin.
DRUIMEN (WVl . DROMEN, zie UI), droom, gedromen, b. en o. w. Hetzelfde als Drummen, zie
ald. Ik droom hem tegen den muur. Men heeft
hem uit het huis gedromen.
DRUIPNEUZEN, o. W. Zie DRUPNEUZEN.
DRUISTIG (wvl . DRUUSTIG, zie UI), adj . Haastig
en onbezonnen, al te geweldig, driftig, fr. violent,
impétueux. Een druistige kerel. Druistig te werk
gaan. Die al te druistig is in het werken, doet
dikwijls meer schade dan voordeel. Een jongen,
die druistig en wild is, verslijt veel kleeren,
breekt of beschadigt vele dingen, enz. " Also
bernende, druystich ende snel als een blixim. "
(H. Herp.)
— Stormachtig, ongestuimig, fr. orageux. Do
wind wierd druistig. Druistig weder. De zee was
gisteren druistig.
— Men hoort somwijlen Driestig in dezen
zin; doch Kil. onderscheidt Droestigh, drustigh,
violentus, impetuosus, van Driestigh, audax, Znve-

-, c .-undus, effrons.
— Afl. Druistigaard, Druistigheid.

— Bij oude schrijvers vindt men het subst.
Druist, d. i. geweld. " Alsoe dat wander druyst
des arbeyts die natuer dicwijl grote pijne ende
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quetsinge ontfanget. " (H. Herp.) " Druyst der
minnen. " (Id.) " Somwilen wort die menschelike
geest met so groter druyst opgevoert datmen
wel seggen mach dat die geest getoghen es boven die geest. " (Id.)
DRUISTIGHEID (wvl. DRUUSTIGHEID en DRUUSzie —HEID), V. Geweldigheid. Met druistigheid te werke gaan. " Met meere dru ysticheyt
ende geweldicheyt dan dat behoorlijc is. " (H.
Herp.) " Want met haerder geweldiger dru yslicheyt so beroert si (de vlam der liefde) al den
mensce. " (Id.)
DRUIVEKRABBE (wvl. DRUVE—, DRIVE —, zie UI
en FRIJTEN), V. Druiventros, fr. grappe de raisin.
DRUIVELAAR (wvl. DRUVELARE, DRUVELERE, DRIVELARE), m. Druivenboom, wijngaardstok, 1. vitis.
De ranken van den druivelaar.
DRUKKELIJK (wvl. DRUKKELIK, zie —LIK),
DRUKKIG, adj. Bedrukt, bedroefd, droevig, deerlijk, jammerlijk, ellendig. Een drukkelijk huisgezin. Het is drukkelijk, het is drukkig voor
arme lieden - van bestolen te worden, van geen
werk te vinden om hunnen kost te verdienen.
Het bedelende kind keek zoo drukkelijk, zag zoo
drukkig naar ons op. Een drukkige tijd. De tijd
is maar drukkelijk. Een drukkelijke toestand.
Drukkelijke omstandigheden. " In buitengewoon
drukkelyke tyden kwamen zy aan 't hoofd; zy
verdwenen met het gevaer. " (0. Van Hullebusch.)
DRUKKEN, drukte, gedrukt, b. en o. W. Verzieren, dichten, liegen. Eene historie drukken. De
grond van 't geen hij zegt is waar, maar hij drukt
er veel bij. Hij kan geweldig drukken. Geloof
mij, ik en drukke niet. Gij zijt bezig met drukken, ik zie 't aan uwe neus, fr. votre nez branie.
-- Gedrukt worden, fr. s'i-mprimer. Er drukken vele logens in de gazetten. Mijn boek gaat
welhaast drukken. Zijne redevoering drukte eer
ze uitgesproken was. Zie inzwelgen.
DRUKKIG, adj. Zie DRUKKELIJK.
DRUL, m. Zie DROL.
DRUL, TRUL, m. Zie MUSSCUENDRUL en ANTEN
TIGI,

-TRUL.

DRUL, m., vklw. drulke(n, drultje. De daad van
drullen (sluimeren), sluimering, tuk, dut, dom
fr. petit somme. Een drulken doen (een dutje-mel,
doen). In eenen drul zijn. Hij is in zijnen drul,
laat hem gerust.
— DRULLEN, drulde, heb gedruld, o. w. Hetzelfde
als Druilen, sluimeren,

fr. somrneiller.

v. In drullinge zijn.
DRULLE, DRILLE, v. Drilboor, fr. forel.
-- DRULLEN, Brulde, gedruld, b. w. Hetzelfde als

— DRULLING,

DRUM
Drillen, met eene drille booren, fr. foren. Gaten
in 't ijzer drullen.
DRUM, DROM, DRUIM, DROOM, DREUM, m. Samengedrongen menigte, fr. foute, presse. De drum
van 't volk. In den drum zijn. Uit den drum
geraken.
DRUMMEN, drumde (wvl. ook drumdege, zie
gedrumd (fvl. edrurnd, zie GE), b. w.
Dringen, drukkende voortschuiven, fr. presser
Iemand tegen den muur drummen. De scholieren
d ummen malkander van den bank. Zij drumden hem buiten de zaal. Zij drumden hem in
den gracht. Ik werd daar bijkans plat gedrumd.
Wij zaten daar gedrumd.
IMPERFECT),

,

— o. w. Zich dringen, fr. se presser. Het volk
drumde in de kerk. Houd op van drummen.
Men drumde rondom hem. De kat kwam drummen tegen mijn been. In het drummen van 't
volk is een kind versmacht. Hij drumde door
het volk, fr. it perca la foule.
--- Men zegt ook : De kerk drumde van het
volk. De herberg drumde van de menschen.
— onpers. Het drumt, fr. it y a grande presse,
grande foule. Het drumde in de kerk. Het drumde
daar geweldig. Het zal drummen op de merkt.
— Ook Drommen, Droomen, Dreumen, en
Druimen.
— Dit woord is overal veel gebezigd.
DRUMMER, DROMMER, DROOMER, DREUMER,
DRUIMER, m. Iemand die drumt.
— Bij metsers, enz. Schoorpilaar, steunpijler,
fr. contrefort, arc-boutant. Drummers aan de
kerkmuren. " Uytstaende steenen, pilaerkens oft
drummers. " (Cost. v. Audenaerde.)
— Bij visschers. De drummer van eene karte
is een steefel wiens ondereinde vastzit in 't midden van de latte en dient om den voorschoot
van de karte open te houden.
— Bij mandemakers. Soort van ijzeren priem
om kletten te splijten.
DRUMWIND, DROMWIND, DROOMWIND, DREUMWIND, DRUIMWIND (wvl. -WIIND, zie IND), m.
Hevige wind die zonder schokken blaast, maar
met een geregeld en aanhoudend geweld huizen
en boomers tracht omver te drijven.
•

DRUMZEN, druinsde, gedrumsd, b. en o. w. Hetzelfde als Drummen.
DRUPNEUS, v. Er van afkomen met eene drup
fr. ser•rant la queue et-neuz(aldrp ,
portant bas.l'oreille, b. v. die in zijne verwachting
teleurgesteld is).
DRUPNEUZEN, drupneusde, heb gedrupneusd,
18

DRUP
o. W. Eenera druipneus hebben, fr. avoir le nez
roupieux.
-- Fig. Beteuterd zijn, beschaamd zijn, fr. etre
penaud. Hij ging al drupneuzende door. Zij kwamen drupneuzende weder naar huis, als zij hoorden hoe hunne pogingen mislukt waren.
-- P. Devynck zegt Druipmuilen : " Daer
nevens staet de slave-merci : de mans druypemuylen op d'een zyde, ende de vrauwen quelen
op d' ander."
DRUPPEN, drupte, heb of ben gedrupt, o. w.
Droppen, druipen, in droppels nedervallen. Het
zweet drupt van zijn aanzicht. Het dak drupt.
Druppende nat zijn.
-- b. w. Hespe druppen, eene ham nu en dan
overgieten met eene saus van azijn, lauwerbladen,
peper, enz. Eene gedrupte hesp. Ik heb die hesp
veertien dagen lang gedrupt.
-- o. W. Kinderspel. Twee marbels op elkander
uit de hand laten neêrvallen, zoodat zij op den
grond vaneen spatten, en dan met den eenen
schieten of stekken naar den anderen; ook Butten
genaamd. Willen wij druppen. Zij hebben gedrupt. Zij zijn bezig met druppen.
DRUPPIG, DROPPIG, DROPIG, DREUPIG, DRUIPIG, adj. Zoo waterig, nat, sappig dat het drupt
of dreigt te druppen. De sneeuw is druppig als
zij begint te smilten. Druppig zout (dat half gesmolten is). Druppig vleesch.
— Bij onze vorige schrijvers heeft het woord
Dropig een ander etymon en beteekenis, namelijk
die van 't 1. hydropicus (waterzuchtig). " Hi hadde
dropige beenera ende hi leider op die bladere van
hartvelde (acurdveil) ende si ghenasen. " (J. Yperman.) " Daer af dat comen mismaecte, ontschepen, lamme, besiecte, oft cdruptigh-e kinderen. "
(Th. van Herentals.) Kil. geeft Dropigheyt als
een vlaamsch woord, voor Waterzucht.
DRUPPING, v. Druiping. De drupping van de
ozie. " Een druppinge van eenen emmer. " (C.
Hazart.)
DRUPSEL, o. Dropsel, hetgeen afdruipt, afgevallen drop. Drupsels van de neus. De drupsels
van eene keers. " Miraculeuse keerse van wiens
drupselen twee keersen bewaert worden. " (N.
Van Hove.)
DRUTSEN, drutste (wvl. ook druistege, zie niheb gedrutst (fvl. edrutst, zie GE), o. W.
Sukkelen, krasselen, uitleven, verkwijnen, fr.
languir, dépérir. Het is reeds twee jaar dat hij
drutst. Die oude man begint te drutsen. Zij heeft
lang gedrutst.
* DRUWIERE, V. Zie DUWIERE.

FERFECT),

-

DUB
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DUB, DIB, m., zonder mv. De daad van Dubben,
twijfel. Op den dib staan (in twijfel zijn). Hij stond
op den dib of hij ging antwoorden of niet.
DUB-AARD, DUBBAARD, DIBBAARD, m. Kwezelaar (niet in den zin van schijnheilige, fr hypocrite; maar in den zin van Een godsdienstig
mensch die zeer veel bidt of al te nauwgezet is
van geweten). Een schijnheilige is altijd hatelijk;
een dubbaard verwekt somwijlen scherts of medelijden.
DUBBE, DIBBE, v., vklw. dubbetje, dibbetje.
Kwezel, fr. devote. Zij is getrouwd en hare zuster
is een dibbetje. Vele dibben zijn van den derden
regel van S. Franciscus.
DUBBELEN, dubbelde, gedubbeld, o. w. Zie DoEBELEN.

DUBBELEN, dubbelde, heb gedubbeld, o. w. Zie
DUBBEREN.

DUBBEN, dubde (wvl. ook dubdege, zie IMPERF.),
heb gedubd (fvl. edubd, zie GE), o. w. Aarzelen,
besluiteloos zijn; twijfelen, fr. hesiter, éíre indécis;
douter, éíre incertain. Hij dubt, niet wetende
langs welken weg hij gaan zoude. Ge moet zoo
lang niet dubben. Na lang gedubd te hebben, heeft
hij den voorstel aanveerd. " Wat magh u overgaen soo lange te staen dubben ? " (P. Devynck.)
" Vele devote persoonen dubben somwijlen, niet
wetende wat ordre sy in de meditatien sullen
houden. " (F. de Smidt.) " De dolende menschen
te bekeeren, de dubbende te bevestighen, en de
staende te versekeren. " (Id.) " De menichte ende
verscheydentheyt der verstroytheden maeckt
vele menschen benauwt ende twijffelachtich oft
sy daer sonde mede doen ofte niet. Om die wt
haer dubben te helpen, soo is 't dat ick hier......
(J. Steeghius.) " Uw vermoede leden ende krommen rugge doen u dat genoeg gedenken (dat de
mensch tot den arbeid geboren is), al had gij misschien reden om van een ander te dubben. " (P.
Croon.) " Te dubben ende twyfelen oft goed is. "
(M. Lambrecht.)

Siet hem dubben, hoort hem suchten.
(Gheschier.)
Doen sagh men u al -om
Gaen dubben en gaen duchten.
(L. Vossius.)
Wat ghy dubt en wat ghy ducht,
't Is al slaenen sender vrucht.
(Id.)
— Dubben op iets, aarzelen, fr. être indécis,
hésiter. Dubben op eenen keus. Hij dubt op den
levensstaat dien hij verkiezen zal. Hij dubt op
hetgeen hij nu best zou verrichten. Hij dubt op

DUBB
de antwoorde die hij geven moet. Ge moet daar
niet op dubben. Hoe komt die vergelijkenis hier
te pas P Daar valt niet op te dubben (men kan
het gemakkelijk verstaan).
— Dubben aan iets, twijfelen, fr. être incertain,
douter. Aan een punt van 't geloof dubben. Ge
moet er niet aan dubben, het is zeker dat hij
komen zal.
— Men zegt ook Dibben, Dippen en Duppen.
DUBBEREN, dobberde, heb gedubberd, o. w. Dubben, twijfelen, aarzelen. Zonder dubberen. Ergens
op dubberen.
— Men zegt ook Dibberen, Dubbelen en Rib belen.
DUBBING, v. Twijfeling, aarzeling, fr. doute,
hesitation. In dubbinge zijn. " Hoe goet het is
zijne dubbinghen, die de conscientie beswaeren,
iemandt anders voor te houden, die u can onder rechten. " (F. de Smidt.)
DUCHTEN, duchtte (wvl. ook duchtege, zie IM-

(fvl. èducht), b. w. Spaarzaam
behandelen, met vrees en voorzichtigheid gebruiken, groote zorg dragen voor iets, anders
gezeid zwichten, fr. ménager. Care moet uwe beste
kleederen duchten, dat ze niet vuil worden. Zijne
gezondheid dachten - Zie GEDUCHTEN.
PERFECT), geducht

DUCHTIG, adj. Hetzelfde als Tuchtig, tochtig,
ridsig, fr. en chaleur. Eene duchtige koe.
— Afl. Duchtigheid.
— Meest gebezigd bij de Oost - Vlamingen.
DUDDER, m. Daver, bibbering. Den dudder hebben (daveren van de koude, van de koorts, van
de vrees, enz.)

DUDDEREN, dudderde, heb gedudderd, o. w.
Daveren, Louteren, bibberen. Dudderen van benauwdheid, van flauwte en gebrek, van koude.
" Gy hebt daer zoo een dun roksken aen... en
duddert gy niets van de koude, myn kind P " (C.
Duvillers.) — Ook Dotteren.
DUFFEL, m. Slag op den rug, anders ook Doef
en Duif geheeten. Iemand eenen duffel geven.
Duffels krijgen. De kinderen spelen somwijlen
om duffels.
DUFFEL, DOFFEL, o., zonder mv. Zoo heet bij
ons alle langharige of dikke kleederstoffe die
zacht en donzig en warm is, zoo als wullegoed,
fries, bevertein, lammertjesbaai, trijp, pelswerk,
enz. Een jas van duffel. Dat is duffel. Dat duffel
kost veel geld. Pelswerk is duffel.
— m. Een kleed of hoegenaamd lichaamdeksel
van duffel. In dien duffel zult gij warm hebben.
Hij zat in zijnen duffel gewikkeld. Met hoofd en
hals in eenen duffel gewonden. Een kindje in
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DUFF
zijnen duffel steken. Zij draagt dien duffel rond
haar hoofd tegen de tandpijn.
— m., vklw. duffeltje, duelke(n. Dot, duts,
dodder, boedeltje verwarrelde slunsen of lappen,
of ook hooi, stroo, enz. Een duffelken slunsen.
Stop die opening met eenen duffel hooi. Zij
schuurt den koperen ketel met eenen duffel gars
en wat zand.
DUFFELEN, duffelde, geduffeld, b. w. Iemand
warm inwikkelen, met duffelgoed omkleeden of
dekken, fr. emmilonner, emmitoufler. "Een kindje
in zijne wieg duffelen. Hij lag warm geduffeld in
bed. Zijn hoofd in wollen doeken duffelen. Hij zat
in eenen zetel met zijne jichtige voeten in de watte
geduffeld. Zich in zijnen mantel duffelen. Men
moet zich 's winters wel duffelen, fr. it faut se

bies fourrer en hiver.

— Wordt ook van brooze of kostelijke dingen
gezeid die men zorgvuldig inwikkelt. Ge moet
die kristalen glazen goed in 't hooi duffelen dat
ze niet breken onder 't vervoeren. Een gouden
kelk in watte en papier geduffeld. Het knaapje
duffelde zijn vijffrankstuk in zijnen neusdoek.
— Afl. Duffeling.
— Men zegt ook Doffelen.
DUFFELGOED, o. Hetzelfde als Duffel, o.
DUIDESTEL, DUIDISTEL (wvl. DUDESTEL, zie UI) ,

m. Melkdistel met breede en stekelige bladeren,
sonchus as
lièvre.

Vill., fr. laiteron épineux, palais de

— Vgl. het eerste deel van dit woord met het
eng. doe, konijn. Dat de duidistels een geliefd
voedsel zijn voor hazen en konijnen, is gekend.
DUIF (wvl. DUVE, zie ui), v., fr. pigeon. Duiven
melken (duiven houden, fr. élever des pigeons) .
Men onderscheidt de duiven in Capucijnen,
Koters, Pagadetten, Pauwsteerten (pigeon paon,
pigeon trennbleur), Signors, Smierls, Tuimelaars,
.

Velten, enz.
— Tivee duiven smet één boone vangen, twee
vliegen met eenen slag slaan.
DUIFHERTJE (wvl. DUUFHERTJE, zie UI), o. Soort
van kleene appel, anders ook Medecijnappeltje.
DUIGEN (wvl. DUGEN, Zie UI), loog (zachtl., doch
meest scherpl.), gedogen, b. en o. w. Hetzelfde
als Duwen. Zie aid.
— Waneer een ww. den stamklank vj verwisselt met e, of de stamklanken ie en ui verwisselt
met o, in den imperfect, worden deze o en e tegenwoordig zachtlang geschreven, b. v.
blijven, wij bleven.
bieden, wij boden.
kruipen, wij kropen.

DUIG
Maar in geheel Fransch-Vl. en in het grootste
deel van. Belgisch-Vi., klinken die e en o altijd
scherplang in den imperfect zoo enkely. als
meerv., hoewel zij in het deelwoord zachttang
blijven. Dus
Drijven,
wij dreeven, gedreven.
Krijgen,
wij kreegen, gekregen.
Schrijven, wij schreeven, geschreven. Enz.
Bedriegen, wij bedroegen, bedrogen.
Liegen,
wij bogen, gelogen.
Kiezen,
wij koezen,
gekozen.
Genieten, wij genooten, genoten. Enz.
Kruipen, wij kroopen, gekropen.
Schuiven, wij schooven, geschoven.
Zuigen,
wij wogen,
gezogen. Enz.
En oulings was het ook zoo, zegt Ten Kate

.Proeve, II bl. 35 sqq.

— Dit geldt mede voor de westel. vormen, die
zich voordoen bij deze werkwoorden, als de infinitief op den uitgaat; b. v.
Lijden, ik leed,
heb geleden,
wvl. Lien, ik lee,
heb geleên.
Bieden, ik bood,
heb geboden,
wvl. Biên, ik boo,
heb geboon.
Luiden, ik lood (luidde), heb geloden,
heb geloón.
wvl. Luien, ik loo,
De vormen ik lee, ik boo, ik loo, hebben den
klank scherplang; maar de deelwoorden geleen,
geboón, geloón, hebben hem zachtlang. Zie verder
bij —IEN.

DUIGER (wel . DUGER), m. Zie DUWER.
DUIGTAP (wvl . DUUGTAP, zie UI), m. Houten

pinne waarmede men de grondduigen van eene
kuip of andere stukken hout samenverbindt,
anders ook "Drevel genaamd, fr. goujon. De duigtappen zitten half in 't een stuk, en half in 't
ander stuk gedreven. De velgen van een wiel
houden aan elkander te samen door duigtappen.
DUIK (wvl . DUUK), m. Het duiken..

— Duiksken spelen, duikertje spelen. Zie onder
DUIKER.
DUIKEN (wel . DUKEN, zie UI), dook (wvl. ook
duiktege, zie IMPERFECT) , gedoken (fel. èdoken, zie
GE), b. w. Bergen, wegsteken, fr. cao/ter. Zijnen
hals, zijn aanzicht duiken. Duik dat onder uwen
mantel. Een schat in de aarde gedoken. Ik zou
dat feit willen gedoken houden. Zijne geboorte,
zijnen ouderdom, zijne armoede, zijnen rijkdom,
zijne eertitels duiken. Ik zal u zeggen waar hij
gedoken zit. ' Tsecreet daer die proost Bertholf
inne gedoken lach. " (N. Despars.)
Waerheen gaen lyk bloemekes halvlinge ontloken,
Die kindergezigtjes in 't witte geclokerz ? (G. Gezelle.)
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DUIK
Tranen weent de gryze landman
Tranen, en by duikt ze niemand.

(Id.)
De liefdebanden verblinden
Uwe ooge en duiken 't groot gevaer
Dat u verdreigt.
(K. De Gheldere.)
Eenieder weet het quaed met schyn van goed te duiken.
(L. De Meyer.)
Gy hebt my niet gelaeft, myn naektheyd niet gedoken.
(Vaelande.)
Den rechtveerdigen syn goede werken duyki.
(G. De Dous.)

— Duik dat bloot is, roepen de kinderen terwijl
zij malkander op het aangezicht, de handen of
de voeten slaan, die niet bedekt zijn.
— Zich duiken, zich verbergen. Zich duiken
achter eenen boom, in ee^.en hoek, enz.
Iek moet met de nacht-uylen
In d'hollen van een clip ray zelve duycken gaen.
(J. de Harduyn.)
DUIKENEKKEN (w vl. DUKENEKKEN, zie uI),

dui-

kenekte, heb geduikenekt (fel. edukenekt, zie GE), o.
w. Den nek buigen, den hals vooruitsteken, het
hoofd neigen, zoo dat nogtans de kin van de
borst verwijderd blijve. Duikenekken is geen
Stuiphoofden. Men duikenekt ofwel uit natuur
ofwel uit onzen vrijen wil. Zijne-lijkeconfrmat,
broeders dragen allen het hoofd recht, hij aleen
duikénekt, hij aleen gaat al duikenekkende. Arbeiders, die gewoon zijn groote lasten te torschen,
gaan meest allen al duikenekkende. Hij duikenekt
onder den zak graan dien hij draagt. De stormwind buischte over de huizen en rukte de dak
los : bevreesd van er eene op het hoofd-pane
te krijgen, liep iedereen al duikenekkende over
de straat.
--- Wegens de vorming van dit woord, vgl.
Reikhalzen, Druipsteerten, enz.
DUIKENIKKER (wel . DUKENEKKER, zie UI), m.

Donkel, waterduivel, fr. ondin.

DUIKER (wel. DUKER, zie UI), vklw . duike7'1le (n,
(luileertje, m. Kleene of groote steenen buis of
brug over eenen gracht of watergang. Van den
duiker in 't water vallen. Over den duiker rijden.
De duiker ligt open (als hij opengebroken is om
hermetseld te worden). Onder den duiker weg
-zwemn.
-- Gewelfde doortocht onder eenen weg, fr.
tunnel. De ijzeren weg loopt daar onder eenen
duiker die vijf minuten lang is. De straat loopt
door eenen duiker onder den ijzeren weg. Hij is
langs den duiker weggeloopen. E-ene lanteern in

DUIM
eenen duiker hangen om hem te verlichten. De
duiker is ingestort.
— Onderaardsche steepen buis die boogvormig
onder eenen stroom of vaard gemetseld is en dient
om langs daar het water van eene andere rivier
te doen wegvloeien zonder zich met het eerste
water te vermengen, fr. siphon. Eenen duiker
maken onder een kanaal. Het water van die rivier
stroomt door eenen duiker onder die vaard weg.
— Duikertje spelen, duikerkenwey spelen, piepertjeduik spelen, schuilhoekje spelen, fr. jouer

a cache-cache. -- Duikertje-een -aleene-wenken, duikertje spelen dat er maar -één is die zoekt en al
de anderen verscholen zitten.
— In 't duikerke (n, in 't duikertje, in 't geheim,
fr. en cachette. Zij bezoeken malkander in liet
duikertje. In 't duikertje te biecht gaan.
DUIM (wvl. DUME, zie ui), m. Bij timm., enz.
Dit woord heeft geheel de beteekenis van 't fr.
tourillon, korte spil of ronde pinne die het uiteinde
is van eenen as of van iets dergelijks, en die zelve
rust en draait in eene pan of zoo iets. Een matbak,
eene klok, een kanon, hangen op duimen en moorden aldus op en neer bewogen. Een windas, eene
tolle, enz. draaien op duimen.
— Den duim leggen, zich ten onderen geven,
bekennen dat men overwonnen is, fr. mettre les
ponces. Iemand den duim doen leggen. Den duim
niet willen leggen. Hij heeft nog nooit den duime
geleid.
— Den duim in de hand houden, gierig zijn,
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DUIM
zondes- iemand raad te plegen, fr. de son chef. Hij
wilt alles doen op zijn eigenen duim.
DUIMBEITEL (wvl. DUUMBEERTEL, —BERTEL, Zie

m. Platte steekbeitel eenen duim breed.
zie Ui), o., mv.
duimberdels, duimberrels. Plank die eenèn duim
dik is. Eenen zolder leggen met duimberd.
UI),

DUIMBERD (wvl. DUUMBERD,

DUIMBORSTEL, DUIMBURSTEL (wvl. DUUMBUR-

- bestel, zie Ui en Rs), m. Een kleine
verwborstel of dik penseel om b. v. de kleenhouten
van eene venster te verwen; ook Kleenhoutburstel
genaamd.
DUIMCISEEL (wvl. DUUMCIZEEL), o. Bij steenkappers. Soort van korten beitel, eenen duim
breed, om arduin te freenen. Met slaat met eenen
houten hamer op den kop van 't duimciseel.
DUIMEN (wvl. DUMEN), duimde, geduimd, b. en
o. w. Afschuiven, opdokken, duimkruid geven,
betalen, fr. jouer die ,ponce, délier la bourse.
Begin eens te duimen. Hij en wilde niet duimen.
Ge gaat moeten duimen.
STEL, uitspr.

DUIMERLING (wvl. DUMERLING, zie UI), m. en o.
Een boomplantsoentje van eenen duim dik. Duimerlingen koopen. Die boompjes waren maar
duimerlingen, als ik ze plantte. -- Zie -LING.
DUIMERLOOT (wvl. DUMERLOOT, met scherpl. oo,
zie UI), m. Naam dien de kinderen geven aan den
duim. Zie KORTEKRAKEL.
" DUIMHAAK (wvl. DUUMHAAK, zie UI), m. Bij
smids. Een ijzer in rechthoek omgeplooid, waar
een einde in den muur gemetseld wordt,-van't

traag zijn in 't geven. Zoo zegt men ook Duimke(n

en 't ander de harre uitmaakt waar een deur-

in de hand, voor een Gierigaard. Hij is duimpje
in de hand (hij is gierig).

hengsel op draait.

-- Het sluit gelvjk een duim in een hoedje, of
gelijk eene hulle op de zee, schertsende gezeid

duimijzerde, geduiinjzerd, b. w. Met duimijzers

voor Het sluit in 't geheel niet. Zijne redeneeringe sluit gelijk een duim in een hoedje, fr. n'est

rien moires que concluant.
-- Het vingerken naast den duim zijn. " Som
om de vaene te draeghen boven-mighewrckn
huns ghelycke, om als overste te bevelen over
eenigh volck, ofte ten minsten te worden by de
koninghen 't v'ingherken naest den dayrn. "
(A. Debuck.)
-- Iemand op zijne duimen kloppen, hem duchtig hekelen, met strenge woorden wederleggen
en beschamen, triomfantelijk overtuigen van
logentaal of trouwloosheid. Men heeft hem daar
op zijne duimen geklopt. Hij is op zijne duimen
geklopt geweest. Hij verdiende 't wel van eens
op zijne duimen geklopt te worden.
— Op zijnen eigenen duim, op zijn eigen gezag,

DUIMIJZERE`T (wvl. DUUMIZEREN,

zie

Ui

en IJ),

boeien, de duimschroeven aandoen. " Hy wierdt
daer zo gheduym-ysert, dat het bloed wt die naghelen spranck. " (C. Vrancx.)
DUIMLECHT (wvl. DUUMLECHTE), v. Bij smids,
enz. Eene lecht of hengsel aan 't einde kokerwijs omgekruld, om op eene harre of duimhaak
te draaien, fr. penture a goed.
DUIN (wvl. DUNE, zie Ui), m. (niet v.) Zandheuvel langs de zeekust, fr. dune. Op eenen duine
klimmen. Tusschen de duinen.
— Ook collectieflijk genomen, b. v. De landen
die langs den duine liggen. De planten die in
den duine groeien.
0, de gulden Lentetyd
Strooide roozen op myn kruine;
Maer, lyk 't water by den duine,
Sterft gy, hope die me ontglydt.

(K. De Gheldere.)

DUIN
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DUINEPRIOEN, m. Duinekneeker.
DUINEKIJTE (wvl. DUNEKITE, zie UI en IJ), v.
Smaadnaam . van iemand die bij de zeeduinen
woont, haveloos mensch. Het zijn maar duinekijten. o Gij leelijke duinekijte . (zei iemand aan
eenen vogel die zijne jongskens niet en aasde).
— Vgl. Boschkijte.
DUINEKNEEKER (wvl. DUNEKNEEKER), m. Een
zingend vogeltje dat anders ook Hagezanger genaamd wordt.
— Smaadnaam dien men geeft aan eenen duin
stranddief.
-bewonr,
DUINEPROCHIE (wvl. DUNEPROCHIE), V. Zeedorp,
eene prochie die aan de zeeduinen paalt.
DUINEWERVE (wvl. DUNE—), v. Soort van wilg
die in de duinen groeit, salix arenaria Lestib.,
fr. saule des sables.
DUINEZEL (wvl. DUIJN -), m. Soort van kleene
ezel die bij de bewoners der zeekust gemeen is.
— Fig. Een dwaas en eigenzinnig mensch.
DUINZANDDE (wvl. DUUNZ -, zie ui), adj. Van
duinzand gemaakt. Duinzandde moortel is slecht
om te metsen. — Zie -DE.
DUIST (wvl. DUUST, zie UI), teles. Duizend, fr.
mille. Duist sterren zien, fr. voir mille chandelles
(als men eenen slag op de oogen krijgt). " Vol
duysent duyst bevalligheden. " (J. de Harduyn.)
" Tis een wijt verschil tusschen tghetal van viere
ende tghetal van duyst. " (Th. van Herentals.)
" Int jaer duyst en lxxxj. " (0. Vrancx.) " Hebbende ghevaeren binnen soo torten tijt duysent
duyst mylen. " (Id.)
Van duyst niet een die 't sestig jaer
Blyft leven, 'k laet het hondert daer.
(P. Croon.)
Hondert

duyst van syn ghebiet.
(P. Gheschier.)

Blinkende kleene bloemkes al,
Duist in name en duist in tal.
(K. De Gheldere.)

-- Duist en nog, zeer veel, in ontelbare menigte.
Hoe veel peerden zaagt gij daar P Duist en nog.
Zij waren daar duist en nog.
— Bij de duist, bij de luiste, bij duizenden,
fr. par milliers. Het waren daar menschen bij de
duist.

--- Bij het duist, bij het duizend, bij hoopen
van duizend te samen. Hoe veel gelden die mutsaards bij het duist?
En ' k stelde u by den hoop die m'uytveylt by het
[dwyst.
(Vaelande.)

--- Dit woord duist, dat bij onzevorige schrij-

RUIS
vers overal gevonden wordt, is altijd gebruikt
bij 't volk, en duizend slechts in eenige zegswijzen, b. v. Duizend duizende menschen. Hij is
duizend veertig (hij is al wat hij wilt, hij heeft
niemands hulp noch bescherming noodig).
DUISTEREN (wvl. DUUSTEREN, zie UI), duisterde
(wvl. ook duusterdege, zie IMPERFECT), heeft geduisterd (fvl. èduusterd), onpers. Duister worden.
De zon was onder en 't begon te duisteren. Het
duisterde reeds als hij thuis kwam. Het duisterde
zoodanig met dien zoneklips dat het als donker
nacht was.
DUISTKOORN, o. Duizendkoorn, eene plant die
in 't fr. turquette, mille -graines heet.
-- In eenige streken geeft men dezen naam
aan 't geen gemeenlijk Turksch koorra, Turksche
tarwe, fr. maïs, geheetèn wordt.
DUISTMAAL (wvl. DUUSTM -), bijw. Duizendmaal, fr. mille fois.
DUISTPOOTER (wvl. DUUSTP -), m. Duizendpooter, een lange smalle worm met menigvuldige
pootjes, fr. clzilopode, doch voornamentlijk deze
die in de wetenschap geophile de Walckenaer
geheeten wordt.
— Kramers geeft den naam van Duizendbeen
aan een ander insekt dat wij zwijntje en zeugsken
heeten, fr. cloporte.
DUIVEBEETE (wil. DUVEBEETE) v., met scherpl.
ee. Het uitstekende plankje vooraan den ingang
van eene duivenkeet, waar de duiven op neerdalen en dikwijls vertoeven eer zij binnengaan, fr.
volgt. - Zie BEETEN.
DUIVEKEET (wil. DUVEKEETE), v. Een duivenhuis gem. op eene staak, fr. pigeonnier, colombier.
Hoeveel paar duiven heeft hij in zijne duivekeete.
Eene duivekeete is geen duiveslag. De duivekeeten ziet men meest te lande, de duiveslagen
in stad. " D'ouçlste neemt ende behout t'hemwaerts vande voorseyde hooft-leereen t'opperhuys, mette wal-brugghe, poorte, ende duyvekeete, oft daer geer wal-brugge en is, het beste
roock-huys metter poorte ende duyve-keete, midsgaders den schau-boom. " (Cost. v. Lande v.
Waes.)
DUIVEKOTER (wil. DUVESOTER), m. Wordt,
even als het holl. Deuvekater, gebezigd interjective in den zin van Verduiveld, fr. diantre. Hij
wilde, den duivekoter! niet henengaan. Den duivekoter ! ik zal er wel komen.
— DUIVEKOTERS, bijw. Hij kan duivekoters
zeere loopen. Duivekoters . schoon. Duivekoters
leefijk.
DUIVEL (wil. DUVEL, zie UI), m. De booze

DUIV
geest. In de vertelderkens speelt de duivel dik
rol onder den naam van Lamen, van-wijlsen
Lepelpuit, van Kokuit, van Rauw, van Tange, enz.
't Aerderyk op syn bol
Was altoos met duyvels vol:
Duyvel Toone, duyvel Taetje,
Duyvel Laemen, duyvel Kaetje,
En vele andre duyvels meer.
(Vaelande.)

— De duivel en zijn moere, wordt gezeid van
iets dat belooft groot, prachtig, aanbelangend of
wonderbaar te zijn, en dat inderdaad weinig of
niet is. Men zou gezeid hebben dat de duivel en
zijn moere daar te zien waren, en 't was al te
gaar niet.
— Kijken of grijnzen gelijk een duivel die wij
gelekt heeft, een leelijk gezichte trekken,-water
sprekende van iemand die teleur gesteld is, fr.
bisquer.
— Woelen, razen, spartelen gelijk de duivel in
een wijwatervat, fr. s'agiter beaucoup, se démener
comme un diable dans un benitier.
— Van alle duivels droomen, zie DROOMEN.
— Eer dat de duivel zijn paneel schudt, zeer
vroeg in den morgen. Opstaan eer de duivel zijn
paneel schudt. Hij was reeds op reis, eer de duivel nog zijn paneel schudde.

— Het is lastig met den duivel om zeerst loopen,
zegt men als men te doen heeft tegen eenen
machtigeren dan wij.
— Over duivels dood of over duivels ziele iets
doen, iets doen voor niet, zonder loon of voordeel.
" Over duivels dood geven, is geven ten ondomme,
voor nieten geven. Over duivels ziele werken, is
werken zonder loon, of voor loon dien men alreê
genoten en verbruikt heeft (zie DOODMAN). De
penning dien , men den Pastor jont, als men,
binst eene zielemisse voor ne vriend ten offer
gaat, is over dien vriend zijne dood, of over zijne
ziele geofferd, tot lavenisse; maar de duivel en
sterft niet, dus over zijne dood of over zijne ziele
geven of werken, is om niet en verloren. " (R. cl.
H. iv, bl. 240.)
Ik heb ook gehoord : Iets krijgen gelijk over
duivels ziele, of gelijk over grootjes dood, d. i. met
allergrootste moeite iets krijgen waartoe men
recht heeft, b. v. geld dat een ander ons schuldig
is. Leen maar geld aan dien gebuur : ge krijgt
het toen weer gelijk over duivels ziele (met b. v.
naar zijnen winkel om dagelijksche waren te
gaan, tot beloop van de verschuldigde som). —
Zie OVER.

— Den duivel inhebben, van den duivel inheb-
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ben, als bezeten zijn, fr. avoir le diable au corps.
Hij heeft van den duivel in om iemand te plagen.
Het schynt, hun razerny heeft al de duivels in.

(*)

— Ik was lijk van den duivel gedagvaard, zegt
men om den schielijker angst en verlegenheid
uit te drukken die ons in de eene of de andere
omstandigheid aangreep. Als men mij zeggen
kwam dat ik voor de rechtbank moest verschijnen, zonder te weten hoe of waarom, ik was als
van den duivel gedagvaard. Al met eens gevoel
ik mij vastgegrepen in de donkere straat : ik
stond als van den duivel gedagvaard.
— Gij zult nog wel den duivel op een kussen
binden, indien hij wilt gerust liggen, zegt men
aan een be2lagmaker, zwetser, grootspreker.
— Als de duivel een jongen was, zegt men
voor Het is zeer lang geleden.
— Zijnen duivel ontbinden, zeer wrevelig en
woelig zijn. Ge moet hier niet peizen.uwen duivel te ontbinden, fr. faire le diable. De soldaten
ontbonden hunnen duivel in die overweldigde
stad. " Onze vyanden zyn blye als er vele gebassen wordt en als wy kwaed zyn, ten toppen uit,
en dat zyn wy dikwyls. Ze weten dat, achter al
die kwaedheid en al dat bassen, vermoeidheid
.komt en slaperachtigheid, en dan is 't, dat zy
hunnen duivel ontbinden, in 't stille, en den kaes
van ons brood pakken. " (***)

— Soort met soort en de duivel met de kool
spreekw. 1. pares cum _paribus facillime-brandes,
congregantur.
— Uit de duivels, met alle geweld. Het waait,
het regent uit de duivels. Hij kan uit de duivels
luid schreeuwen. Hij liep uit de duivels zeere
weg.
— Iemand den duivel aandoen, hem plagen,
hem kwellen, fr. tourmnenter, lutiner. Als hij mij
den duivel aangedaan heeft, komt hij zoetingen
schudden. Men deed dien ambtenaar van alle
kanten zoodanig den duivel aan, dat hij zijn
ontslag gegeven heeft. De scholieren deden hunnen meester den duivel aan.

— Van iemand den duivel aangedaan worden
of zijn, er van geplaagd worden of zijn.
— Wordt als attributief gebruikt voor Razende, woedende, fr. furieux. Duivel zijn. Ik ben
duivel op de verraders. Hij is duivel, telkens hij
bedrogen wordt. Duivel worden. Hij wierd duivel, als hij dat hoorde. Iemand duivel maken.
Ge zoudt u duivel maken, als ge zoo iets tegenkomt. Spreek hem daar niet van, ge zoudt hem
duivel maken, fr. voos le feriez enrager.
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— Wordt fig. gezeid van iemand die uitmunt►
door een zeker geestvermogen, lichaamskracht ,
enz. Het is een duivel van slimheid. Het is een
duivel van eenen vent. Die duivel heeft macht
voor tien. Die duivel is nooit ievers mede verlegen. Een groote duivel, een kloeke duivel van
eenen vent.
— Ook van dieren. Een leelijke duivel van
een peerd. Een luie duivel van eenen ezel. Een
vuile duivel van eenen aap. Een wreede duivel
van eenen hond.
— Ook van zekere dingen. Dat is een duivel
van een dingen. Een duivel van een werk (lastig,
moeilijk werk). Een duivel van eén weder (slecht,
boos weder). De storm brak los, en die duivel
sloeg ons schip tegen de rotsen. Dat is duivel
van medicijn (uit der mate krachtig en geweldig) .
-- Wordt schertsende gebruikt voor Lichaam
in deze zegswijzen : Iemand op zijnen duivel
geven (hem slagen geven). Op zijnen duivel
krijgen (slagen krijgen). Zijnen duivel in stukken
werken (uit der mate lastigen arbeid doen, fr.
faire le diable a quatre). Zijnen duivel geen
meester kunnen (zijne zinnelijke driften niet
kunnen bedwingen). Zijnen duivel in toom houden (zijne lusten bedwingen). Ik sloeg hem mijnen
stok op zijnen duivel in stukken. Men goot hem
eenen eemer water op zijnen duivel.
-- Bij schoemakers. Een ijzeren lemmertje
met kleene scherpe tandetjes om de plaatsen in
het leder af te teekenen die te bewerken zijn.
— Een blikken speelding hebbende de gedaante
van twee groote dikke peren met de punten aan
doet den duivel ronddraaien-engsoudr;m
op eene pees, waar hij in evenwicht op hangt, en
werpt hem al draaiende in de locht; fr. diable.
Met den duivel spelen. Den duivel opwerpen en
weder op de pees vangen.
-- Kloeke wagen met kleene wielen en zonder
schalieren, dienstig om arduin en ander zware
gewichten te vervoeren, fr. diable. De metsers
vervoerden de arduinstukken op eenen duivel.
— Schraag of spriet waarop het bovendeel van
eene gaaipertse rust als men die nederlegt.
— Soort van rasp waarmede men het versleten laken wederom tot pluis en flosse maakt, die,
dan nog eens gesponnen en geweven, een tweede
laken verveerdigt dat er wel nieuwut ziet, maar
van kleenen duur en slechte sleet is. Van zulk
laken zegt men Dat het den duivel gezien heeft,
Dat het door den duivel gepasseerd is.
DUIVELBEENEN (wvl. DUVEL—, zie Ui), duivel;

DUIV
beende, heb geduivelbeend, o. w. Tergen en schimpen, schelden en spotten. Hij begon weeral te
duivelbeenen, maar ik ben seffens weggegaan.
Men scheldt en duivelbeent geheele dagen in dat
kroegsken. Duivelbeenen brengt dikwijls twist
en gevecht aan.
— Dit woord schijnt samengesteld uit twee
werkwoorden, duivelen en beenes (zie aldaar),
even als Ritsepeeuwen, Rokkespinnen, Hulzebulzen, enz. bij FLIKFLOOIEN.
DUIVEL-DOOR-D'HAGE (wvl, DUVEL-DEUR-D'HAGE),

m. Bij speldew. Een marktkantje in aanhoudselwerk met bloemen wier fatsoen wat monsterachtig is, gelijkende aan eene boon met twee steerten
van onder, en twee bladjes lijk ezelooren van
boven. De duivel- door-d'hage, die nu niet meer
gemaakt wordt, wierd in zijnen tijd verkocht aan
negen stuivers.
DUIVELEN (wvl. DUVELEN), duivelde, geduiveld
(fvl. èduveld, zie GE), b. w. Kwellen, plagen, fr.
dragonner, lourmenter, lutiner. Hij wordt van alle
kanten geduiveld dat hij ervan keeroogt. Zij kan
haren man duivelen. Zij duivelen malkander zoo
veel zij maar kunnen.
— o. w. met hebben. Razen, woelen, fr. se denbener, s'agiter comme un diable. Zij duivelen in dat
huis dat het schandalig is. Mooschen en duivelen.
Als hij dronken is, dan mooscht en duivelt hij
zonder einde.
— Met den duivel spelen, toortelen, fr. jouer
au diable (kinderspeeltuig).
DUIVELETEN, DUIVELTETEN (wvl. DUv—), o.
Paddestoel, fr. champignon. — Zie TETEN.
DUIVELHUIS (wvl. DUVELHUUS, zie ui), o. Wordt
gezeid in deze spreuk : Een huis zonder kruis is
een duivelhuis.
DUIVELJAGEN (wvl. DUVEL) —, zie Ui), duivel jaagde, heb geduiveljaagd (zie onder BOEKEINDEN),
o. W. Den duiveljager spelen, met driftig geweld
te werke gaan, geraas maken, met razernij tegen iemand uitvaren, enz. De boozers schreeuweA en duiveljagen tegen de priesters. " Tegen
den godsdienst en de priesters duiveljagen en
sakkeren. " (Uit een wvl. weekblad.) Niettegenstaande al hun duiveljagen tegen het Staatsbestier.
DUIVELJAGER (wvl. DUVELJAGER, zie Ui), m.
Duivelbezweerder, fr. exorciste. Die jonge seminarist is al duiveljager gewijd.
— Die met den duivel omgaat, tooveraar, ar
Een slim en vernuftig man die-mensir.Fg
dingen verricht waar een ander geen doen aan
ziet. Die duiveljager weet met alles weg. Ge
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moet een duiveljager zijn om alzoo te oorlogen.
De duiveljager die aan 't hoofd van die rooversbende was.
— Ook gebruikt als scheldwoord. Gij ver
gij leelijke duiveljager.
-vloekt,
DUIVELJONG (wvl. BUY-), o. Schelm, schurk,
booswicht.
— Mutsaard van rijshout zonder groote stokken, met éénen band gebonden.
— Galgejong. Zie aid.
DUIVELS -BESDSTR00 (wvl. Duv-), o. Eene houtachtige plant die anders ook Kraaidoorn heet.
DUIVELSBEET, DUIVELSBETE (wvl. DUV-), v.
Eene plant die in de wetenschap scabiosa succisa
L. heet, fr. mors du liable. Eenigen geven dezen
naam aan eene soort van ranonkel, ranunculus

regens L.
DUIVELSKLAUW (wvl. DUVELSKLOW, zie Ui en
AU), m. Akkerkruid met diepgekertelde bladeren, roozeroode bloempjes, en zaadhuisjes die
aan naalden of priemen gelijken en op hunnen
stengel hangen gelijk klauwen; erodion cicutariu7n L'her., fr. bec-de-heron. Er staat veel duivelsklauw langs dat land.
DUIVELSLAI EPTJE (wvl. DUVELSLANTJE, zie Ui
en LAMPTE), o. Hanglamptje met een plat schaalken waar de olie in is, en op wiens boord het
lament of de wiek ligt en brandt. Het duivels
vroeger, en is bij de arme lieden-lamptjews
nog zeer gemeen te lande. Zij zat en spon bij
een duivelslamptje dat aan den knaap hong. Een
stoot tegen 't duivelslamptje deed er het schaalken uit vallen met olie en lament in den vloer.
— Ook Tooveresselamptje geheeten.
DUIVEELSPLUIIVI (wvl. DUVELSPLUME, zie UI), v.
Eene plant, anders ook Wilde varnte,Tjokvaroest,
Engelzoet genaamd, fr. polypode, vulgaire. Dus genaamd zoo om 't fatsoen van de blaren die aan
pluimen gelijken, als om dat er de arme lieden
een plaais van maken. Op duivelspluimen slapen.
" Boomvarent, in 't latijn polipodium quercini,
oft ingelsaet, in sommige quartieren cduyvels
pluymen ghenaemt, die wassen langhs de drooghe
kanten; de blaederen zijn als de pluymen van den
struys-voghel; den wortel is ontrent eenen vingher dick, van buyten bruyn, ende van binnen
groen. " (Jac. de Smet.)
DUIVELSVEL (wvl. Duv-), o. Ezelpijt, rekgom,
fr. gomme elastique.
DUIVENIER (wvl. Duv ENTER, zie UI), m. Duivemelker, iemand die veel duiven houdt, liefhebber
van duiven.
DUIVER (wvl. DUVER), m. Doffer, fr..pigeon male.
Kroppen gelijk een duiver, fr. se rengoryer.
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DUIVESLAG (wvl. DUIT-), o. (en niet m.) Soort
van kooi uit lattewerk met kleppen of valdeurtjes
die de duiven beletten, niet van er in te gaan,
maar wel van er uit te komen. Men stelt het
duiveslag gemeenlijk in eene zoldervenster. Mijne
duif kwam van Brussel gevlogen in vijf minuten,
en zoohaast zij in 't duiveslag was, nam ik haar
den brief dien zij medegebracht had.
— Fig. Verdacht huis, krot, fr. taudis, maison
suspecte.

DUIZE (wvl. DUZE, zie UI). Roepwoord om een
peerd te doen achteruitgaan. — Zie JU.
DUIZELEN (wvl. DUZELEN), duizelde, heb geduizeld, o. w. Maar half op zijnen plooi zijn, niet wel
te pas zijn, eene wankele gezondheid hebben. Ik
heb geheel het jaar geduizeld.
RUIZEN (wvl. DUZEN, zie vi), duisde, heb gecluisd,
o. w. Wordt gebruikt bij de loodsen van Oostende,
voor Op- en neêrgaan over de baren, wiegen,
wiegewagen, fr. balancer. Als het schip in volle
zee komt, begint het te duizen. Wij zijn aan het
duizen. Het schip duisde zoo geweldig dat ik mij
vast moest houden om niet omver te waggelen.
DUIZENTIG (wvl. DUZENTIG, zie UI). Duizend,
fr. mille. Honderd duizentig menschen. Duizentig
keeren. " Dat hi liever hem hadde laten duysentich dooden aen doen. " (Th. van Herentals.)
" Duysentigh menschen. " (A. Debuck.) " By
dusentich persoónen, jonek ende oudt. " (Z. van
Male.) " Hondert duysentich werf. " (C. Vrancx.)
Duysentigh suchten heet, duysemvtigh bloede -traenen
Verghiet' ick t' aller huer. (J. de Harduyn.)

ciusentich dooden sterven. (A. Biins.)
adj. Duizendste. Het duizendigste deel. " Zijn geboden
en wegen wi niet noch en achten wi op dat dusentichste deel na niet, duchte ie, also hise selve
tonser scanden in zijn oordeel wegen sal. " (Th.
van Herentals.)
DUKAAT (vi. DUKAET, zie AE), in. Een geldstuk
van den ouden muntslag.
-- Eene hofbloem, ook Patakon genaamd, ibeDaer om moet ie

--- DUIZENTIGSTE (wV1. DUZENTIGSTE),

ris umbellata L., fr. thlaspi des jarclini ere.
DUL, adj. Gram, toornig, fr. fáclte, irrite. Dul
zijn. Dul worden. Dul maken. Hij was dul omdat
ik zijne vraag niet beantwoordde. Niets mag hem
tegengaan of hij wordt seffens dul. Eenen hond
dul maken met er steenen naar te gooien. Ik
gebaarde dat ik mij dul miek om hem te doen
zwijgen. Zich dul maken in eene zaak. Ik kan mij
daarin dul maken. Hij is dul op mij. Hij loopt
geheel den dag dul. Dul zijn voor iets, om iets.
Die zonder reden dul is, moet zich zelven paaien

DULF
(volksspreuk). Zoo blijde zijn dat men niet dul
krijgelijk en is (zoo .verblijd en verheugd zijn,
dat er ons niet en kan stooren).
— Toornig, gramstoorig, driftig, fr. colerique,
mechant. Een dul ventje. De haan is een dul dier.
Een dulle jongen. Een dulle honed (nijdig, fr.
méchant). Dat is dul volk.
— Die met een hardnekkig geweld en drift
te werke gaat. Een dulle werkman. Een dulle
grachtdelver. Een dulle wever. Een dulle houtzager. Een dulle student. Een dulle pleiter. Een
dul ploegpeerd.
— Krachtig, wreed, geweldig, fr. fort, violent,
sprekende van dingen. Dul weder, dulle lucht
(als het lang en hard vriest, waait of heet is).
Dulle wind (die snerpende koud is, of onstuimig).
Akkerland is dul, als het zwaar en lastig is om
bewerken. Dulle kost (wreede kost, kloek en
krachtig voedsel, doch meer of min lastig om
verteren). Spek met eiers is dulle kost. Eene
akkervrucht staat dul, als zij gulzig groeit. Onkruid is dul om voort te zetten. Een dulle koop
(wordt gezeid als men eene groote quantiteit
koopt voor weinig geld, doch niet onder de weerde). Een dulle prijs (hooge prijs). Eenen dullen
prijs voor iets vragen. Iets koopen of verkoopen
aan eenen dullen prijs.

— Dulle Kamàre, elfsranke, 1. dulcamara. Dit
w. is gemaakt van 1. duleamara door een misverstand dat ook in Holland oosterluccie gemaakt
heeft van 1. aristolochia, en poelepetaat van fr.
poule pintade.
— De Hollanders zeggen dol, en geven er eene
beteekenis aan die wij niet kennen, namentlijk
die van Razende, woedende, fr. enragé, furieux,
frénétique. Een dolle hond is bij hen Een verwoede
hond, fr. Chien enrage; een dulle hond is bij ons
Een nijdige hond, fr. Chien méchant, hargneux.
DULF, m., mv. dulfen. Vuistslag op den rug,
domper, doef, duffel. Iemand eenen duif geven
dat hij in 't zand stuift. Eenen duif krijgen.
Spelen, niet om geld, maar om dulfen (d. i. die
wint zal een besproken getal dulfen geven aan
den verliezer).
— Dit duif is eene metathesis van duffel, en
duffel is gevormd van Doef, Dof. Zie METATHESIS.
DULHEID, DULLIGHEID (wvl. ook DULLIGI, zie

De hoedanigheid van dul te zijn. Hij
zou bersten van dulligheid.
DULST, m. Vuistslag op den rug.
— DULSTEN, dulstte, gedulst, b. w. Dulsten geven, op den rug slaan met geloken vuisten.

—HEID), v.
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DULTE, v. Dulheid, toornigheid. Hij was in
eene groote dulte.
DULVER, m. Duif, slag op den rug.
DUIM, m. Dummel, dommel, dommeling, halve
slaap.
Op sékren nacht, 't was droom of clum,
Er iemand voor myn bed riep : hum!
(Vaelande.)
DUMMELEN, dommelde, heb gedummeld; ook
Dummeren, o. w. Dommelen, dommeren, dutten,
half en half slapen, fr. roupiller.
— Afl. Dummeling.
DUMSTER, adj. Zie DEEMSTER.
DUN, adj. en adv., fr. mince. Zie DIN.
— Dun gezaaid, zeldzaam. De goede betaaldere
zijn dinne gezaaid.
DUNDEE, m. Zie DONDER.
DUNNELING, m. Zie DINNELING.
DUPPEN, dupte, gedupt, o. w. Hetzelfde als
Dubben.
DUREIE, v., zonder mv., klemt. op rei. Groeite,
vaag, welige wasdom. Er is geen duieie in die
tarwe, in die klaver. Die vrucht heeft geen
dureie.
— Fig. Moed en kracht, jeugd en leven.
Dureie inhebben. Die vent heeft geene dureie in.
DURF-AL, m. Die alles durft, waaghals.
— Dit woord is gevormd van den stam van
durven met al als regiem, naar de manier der
Franceezen die zeggen abat-voix, brine- queule,
.

bolt-tout, casse-noix, chasse-mulet, couvre-chef,
gate-métier, Porte-crayon, ronge-maille, troublefête, enz., enz. •
Andere woorden van hetzelfde maaksel zijn bij
ons:
Breekspel, brekespel; Doeniet; Durfniet; Klap
Kruip- door-d'hage, eene plant; Lek-mijn--hetal;
lippe; Luidebelle (Lui-de-belle); Moei-al; Reeuwal; Rezeer-al; Roer-mij-niet, noli me tangere;
Weetniet; Schuddepanne ( Schud-de-panne);
Splijtmijte, vrek; Vergeet-mij-niet, eene plant;
Vindevogel (Vind-de-vogel), vondeling; Weet-al;
Wipkul, een zeker zuipen.
Hiertoe behooren ook deze wier tweede deel
een bijwoord is, als:
Deugniet, deugeniet; Houvast, houdvast;
Kliln-op; Kom-af; Kotter-uit; Kruip -in; Raap-bij;
Roer-om, mengelmoes; Schep -nog; Schiet-uit;
Slok-op; Steiteniet, steitniet, deugniet.
Waar valt de klemtoon in deze woorden?
1 0 op het ww., waneer het tweede deel een regiem
is anders dan al; 2 0 op het tweede deel, waneer
dit een bijwoord is of het woordje al: in dit
.

PURR

geval lasch ik de twee deelen met een bindstreepje : moei -al, roer-om, enz.
DURREN, durde en durst, gedurd en gedurst,
b. w. Durven, 'fr. oser. Ik dur dat niet doen. Hij
durde niet komen. Zij dursten niet naderen.
-- Ook Derren.
DURVEN, durfde, dorst en dierf (wvl. ook durf
zie IMPERFECT), gedurfd en gedorst (fvl.-deg,
èdurfd, èdorst), b. w., fr. oser. Hij dierf het niet
doen. Zij dierven niet naderen.
Bewonderden dat Pier
Zoo eenen grooten leeuw cdierf naer den molen jagen.
(J. B. Decorte.)
Beschrei

Dat immer eens één blik van u
Dierf peilen in den Hemel. (G. Gez.)
— Even als mogen, kunnen, willen, enz. wordt
durven dikwijls gebruikt met een voorzetsel,
waarbij men eenen infinitief onder verstaat, b. v.
hij durft er niet op (t. w. klimmen). Ik dorst er
niet om (t. w. gaan, fr. je n'osais pas le chercher).
DUTS, m., mv. dutsen, vklw. dutske (n. Hetzelfde
als het holl. Dot, anders gezeid een futsel, een
wrong, d. i. een pakje, een bundeltje verwarrelde
dingen. Een duts stroo. Een duts gers. Een duts
hooi. Een duts slunsen. Een mazegat stoppen
met eenen duts hooi. Zijne voeten afvagen aan
eenen duts stroo. Een koperen ketel schuren
met eenen duts gers en wat zand. Eenen pot van
het vier afnemen met eenen duts slunsen om de
hand niet te verbranden. De stove (kachel) ontsteken met eenen duts schaverlingen. Een duts
stroo in eene kuip die men vervoert, om het water of ander vocht dat er in is, te beletten van
uit te kwanselen. Een duts haar. Zij draagt heur
haar in eenen duts (fr. chignon). " Eene balleyn
twee ellen lanck, tamelij ck dick, met eenen duts
ofte poup van werck ofte vlas ombewonden. "
(Jac. de Smet.) Een duts pemen. Een duts onkruid.
— Fig. Sul, bloed, eenvoudige ziel. Een arme
duts. Een onnoozele duts. Hij is zoo een duts,
hij zou zijn vleesch van zijn brood laten nemen.
Een duts van eenen vent. Een oud dutsken van
een mannetje. Een kleen dutsken van een kind.
Ach! mijn lief dutsken, mijn arm dutsken ! (troetelwoord van moeders aan haar kleene kindjes.)
" 't Is nog het ergste van de werklieden en de
arme menschen..... och Heere die ongelukkige
dutsen ! " ( C. Duvillers.) " Maer die arme bloedjes, die kleyne dutsen van die kinders : wat moet
er daer van geworden P " (Id.)
Jan sey, had gy den aermen duts
Sien sitten paf en suf en kluts,
Gy had van lacchen u bedaen. (Vaelande.)
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Maer als den aermen duts van 't werk kwam aenge[streken,
Hy vond ter nauwer nood pataeten met asyn. (Id.)
DUTSACHTIG, adj. Sulachtig, onnoozel, sukkelachtig, zwakhoofdig. Hij heeft geheel zijn leven
wat dutsachtig geweest. Die oude man is zoo
dutsachtig geworden. Hij is van zijne ziekte genezen en begint te wandelen, maar hij ziet er
nog dutsachtig uit.
— Ook Dutselachtig.
DUTSELACHTIG, adj. Dutsachtig.
DUTSELEN, dutselde, heb gedutseld, o. w. Dutsen, sukkelen. Hij begint te dutselen. Het is al
lange dat hij dutselt.
DUTSEN, dufste (wvl. ook duistege, zie IMPERF.),
heb gedutst (fvl. edutst), o. w. Sul zijn, sukkelen,
dompelen. Hij dutst in de wereld. Die oude man
begint te dutsen. Hij is dood na lang gedutst en
gesukkeld te hebben. De oude schooier dutst van
de eene hofstede naar de andere. " En zy, die
voortyds al mengen bedelaer in hunne schuer
den nacht hebben laten doorbrengen, zy mogen
nu zelve van d' een hofstee naer d' ander gaen
dutsen " om daar te slapen. (C. Duvillers.)
DUWEN, doow en duwde, gedowen en gediuwd;
ook DUIEN, doo, gedoon; en DUIGEN, doog en duig de, gedogen en geduigd, b. en o. w. Hetzelfde als
Douwen in de Wdb., d. i. drukken. Iemand tegen
den muur duwen. Hij heeft het plat gedoon. Duig
zoo hard niet. " En by doow kruisewijs zijnen
duim op Jans voorhoofd: God zegene en God
beware u ! zei hij en hij kreesch. " (K. (Jallebert.)

" Jan en Paul doowen malkaars handen voor
eenen laatsten keer, en ze scheidden. " (Id.) " De
oude man doow nog ne keer Jans hand in zijnen
kouden vuist. " (Id.)
Daer op in de hand gedauwen. (Vaelande.)
— Gehoopt en gedowen, met opgepropte maat.
Drie pinten boonen gehoopt en gedowen. Hoeveel
kuipen aardappels P Ten hoogste zes gehoopt en
gedowen.
DUWER, DUIGER (wvl. DUGER, zie ni), m. Douwer.
– De duiger van de pomp is de handboom die
in de mik rust en dient om den zuiger op en neer
te duwen, fr. brimbale, bij Kramers Pompzwengel.
DUWIERE, v. Bij smids. Eene korte zware buis
uit ijzer gegoten, langs waar de wind uit de
blaasbalgpijp in het smisvuur blaast, fr. luyère.
- Onderaardsche riool of buis, fr. egout. De

duwieren van eene stad.
-- Ook de kuil die, met eenen ijzeren rooster
bedekt, hier en daar langs de straten gevonden
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wordt om het vuil water uit goten en greppels op
te vangen en langs onderaardsche riolen weg te
leiden, fr. regard d'un égout. Het regende zoodanig dat de duwieren het niet halzen en konden.
Iets laten vallen in eene duwiere. De duwieren
kuischen en zuiveren. De rooster van eene duwiere.
-- Kil. Duwiere, spelunca (hol, fr trom,, cre?t- ,
antre). " De rotse van den H. Bruno ende dit
logement van de duwiere waer by binnen-ginck. "
(P. Mallants.)
Steenachtich velt vul moortdadeghe duwieren.
(Ed. De Bene.)
't Satanitich serpent der helscher duomieren. (Id.)
God doorsiet oock de duomieren. (A. Debuck.)
Geldt -sucht is nu meer in vyere
Dan den brandt die de duwiere
Van Vesuvius in haer heeft.

(Id.)

In bosch en berg-ct-uwier te sehuylen. (Vaelande.)

— Somtijds hoort men Druwiere, Driwiere,
en ook enkel Wiere.
DWAAL, DWALE, V. Tafelkleed, ammelaken. De
dwale wegnemen. De dwale leggen.
— Wit lijnwaad dat den autaar dekt, fr. napee
d'autel. Er liggen drie dwalen op den autaar. De
bovenste dwale afnemen en door eene versche
vervangen. " Eenen schonen houtaer, ghecleed
met goudin lakerve, ende eene ghewyede ciwale. "
(Kr. v. Br.)
— Communiekleed, linnen doek die op den
communiebank ligt, fr. napppe de communion.
Eene dwale gezoomd met rijke speldewerkkant.
DWAASAARD, DWAZERIK, DAZERIK, m. Dwaas

mensch, dommerik.
o Dien dwaesaerd, o dien klunten ! (Vaelande.)
DWEEPT ELEN, dweefelde, gedweefeld (fvl.

èdwee-

b. w., scherpl. ee. Hetzelfde als
Tweefelen. Zie aid.

feld, zie

GE),

DWEERSCH, DWERSCH, TWEERSCH (uitspr.

adj. en adv. Hetzelfde als
het holt. Dwars, fr. en travers, transversal. Eenen
tweerschen vinger breed. Tweersch door de rivier zwemmen. Eene straat tweersch overgaan.
Eene plank tweersch over eenen gracht leggen.
Tweersch door eenen akker loopen.
— Fig. Tegenstrevend. Een tweersch mensch.
Hij is altijd tweersch (d. i. van een ander gedacht,
zoodat men met hem over den weg niet kan).
-- Met iemand dweersch in den zak liggen, niet
overeenkomen. Hij ligt met iedereen dweersch
in den zak. " Als gy in krakeel of in processe zyt
tegen uwen broeder, als gy dwers in den sak ligt

tweesch, zie Den

Rs),
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met uwen gebuer, aen wie zulde raed vraegen P "
(F. Vanden Werve.)
— Over dweersehe (nnz, Zie OVERDWEERSCH.
-- Von dweersehennz-, dwars, fr en travers. Een
vensterkruis bestaat uit eenen stander met eenen
arm van dweerschen. Hij lag van dweerschen op
zijn bed. Eenen akker eggen eerst van langsten,
dan van dweerschen, en eindelijk van noeschen.
Van dweerschen de straat. De wagen moest stil
blijven, omdat er een boom van dweerschen de
straat lag. — Men zegt ook van d weersten (even
als van ion,gsten).
— Dom ei sell op ziJn, eve rstreven, dcvarsboomen. Zeg al wat ge wilt, hij is altijd dweersch op.
Waarom zijt gij dweersch op tegen mij P
— Noesch en tweersch, schuin en dwars (fr.
ol)Ziqueinent et ti°a zsverSuie zent), zonder regel
schikking, in wanorde. Eenen gracht-matige
vullen met mutsaards die men er noesch en
tweersch in werpt. Hij smeet het al noesch en
tweersch. De meubels stonden al noesch en
tweersch. De boeken lagen al noesch en tweerscli.
— Vandaar Tweersclibalk, Tweerschdam,
Tweerschdraad, Tweerschhout, Tweerschkop,
Tweerschplank, Tweerschstraat, en andere woorden die in de Woordenb. met dwars beginnen.
— De West- Vlamingen zeggen tweersclz met
eene t, en zoo moest men ook schrijven, is het
waar dat het woord gevormd is van 't 1. tra (ns) versus, fr. travers.
DWEERSCHDOOR, TWEERSCHDOOR, TWERSCHDOOR (iiitspr. tom ese1id ni e, zie ns en DE-RE), bijes.

Dwarsdoor. Eenen appel tweerschdoor snijden.
Boor maar tweerschdoor.
— Gansch en geheel. Hij was tweerschdoor
nat van den regen. Hij is tweerschdoor zot,
tweerschdoor onnoozel. Hij kent dien boek
tweersclidoor van buiten. Hij is tweerschdoor
bedorven.
-- Zonder iets te zwichten, fr. sans menagemeni, sans bronclzer. Ik heb het hem tweerschdoor gezeid. Werk maar tweerschdoor voort. Sla
maar tweerschdoor op al wie u wil tegenhouden.
DWEERSCHEN (uitspr. dweesch.en, met zware

ee, zie Rs), dweerschte (wvl. ook dweersclztege, zie
b. w. Dwars overgaan,
fr. ti-averser, passer (c tiravers. Eene straat dweerIMPERFECT), gedweersclzt,

schen (overgaan valt den eenen kant naar den
anderen). Hij woont recht over aslijn huis, ik
moet maar de straat dweerschen om bij hem te
zijn. Ik zag heras naderen van verre, en de straat
dweerschen om mij aan te spreken. Een stuk
land dweerschen (er dwars over gaan) om geenen

DWEE
omweg te moeten doen, of om iemand niet te ontmoeten. " Een brugghe die de rivière dweerst. "
(P. Devynck.) " Wy dwersden een valleye. " (Id.)
" Twee revieren dweeïsen het graefschap. " (Id.)
" Wy dweersden die stadt. " (Id.) " Een cleen
veldeken het welcke ghedwerst hebbende. " (Id.)
— Fig. o. w. Uitvluchtsels zoeken, fr. employer
des subte? fuges, biaiser, tortiller. Hij dweerschte
gedurig om zijn ongelijk niet te moeten bekennen, om op mijne vragen niet te moeten antwoorden, om in den woordenstrijd niet verwonnen
te schijnen, enz. Antwoord zonder dweerschen.
— Ook Tweerschen.
DWEERSCHGRACHT, DWERSGRACHT, TWEERSGRACHT (uitspr. hveesgracht, zie ns), m. Dwars sloot, een gracht die dwars door eenen anderen
ligt, fr. fosse' de travers.
DWEERSCHHOUTTE, DWERSHOUTTE, TWEERSHOUTTE (uitspr. tweeshoutte), adj. Wordt gezeid
van een houten voorwerp dat gesneden of gezaagd is, niet volgens de richting der houtvezels,
maar dwars door den draad. Een dwershoutte
regel is bros en knakt gemakkelijk in stukken.
Poefertjes (fr. allumettes _pliosphor-iques), die meer
of min dwershoutte zijn, breken dikwijls in
twee'n, als men ze in brand wilt wrijven. —

Zie —DE.
DWEERSCHTE, DWERSCHTE, TWEERSCHTE

(uitspr. tweeschte, zie ns), v. Dwarste, fr. travers,
direction transversale. In de dweerschte, fr. en
travers. Zet de schragen in de dweerschte om
de tafelplanken op te rusten.
DWEGEL, m. Wordt in Veurne - Ambacht gebezigd voor Dweil, fr. torchon.
DWEIL (uitspr. dwil, dwel, zie EI), m. Vloerdoek,
schoteldoek. — Fig. Slordig vrouwspersoon, siepe, loopster.
— De daad van dweilen (drentelen, drevelen,.
dretsen). Op den dweil zijn. Zij is weer al op den
dweil.
DWEILEN (uitspr. dwillen, dwelen zie onder Ei),
dweilde (wvl. ook dweildege, zie IMPERFECT), heb
• gedweild (fvl. edweild, zie GE), o. w. Slepen, drentelen, op den dril zijn, sprekende van een vrouwspersoon. Langs de straten dweilen. Er is Beene
kermis in de gebuurte of zij dweilt er naar toe.

DWEILGOED, o. Grof linnen dat gebruikt wordt
om vloeren te dweilen, om de voeten af te vagen,
om zekere voorwerpen in te pakken, enz.
DWELMEN, dwelbmzde, ben gedwelbnd, o. w. Ver
beroerd worden van zinnen, iets min dan-wardof
bedwelmd of verdwelmd worden. Eenig gemor
onder de aanhoorders deed den spreker dwelmen.
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Een getuige is dikwijls gedwelmd als hij voor
den rechtbank antwoorden moet. Ik stond er van
Bedwelmd en wist niet wat zeggen. Iedereen zat
gedwelmd, als zij den vergramden prins aldus
hoorden spreken.

— Weiland, op bedwelmen, zegt dat Dwelmen
(mcesogoth. dwalmon, suffen, niet wijs zijn) ver
-ouderis.Tnzthog
jeugdig.
DWINGEN (wvl. DWIINGEN, zie IND), dwong en
dwang, gedwongen, o. w. Prangen, knellen, ineen drukken, samenduwen, fr. serrer, étreindre, cornprimer, Kil. aretare. De schoe dwingt mij aan

den wrijf. Iemand onder de knie'n dwingen tegen
den grond. Iets dwingen in eene schroef. De
lucht dwingen in eene machine. De gedwongen
doom, fr. vapeur condensée. Het gedwongen water
schoot in stralen omhoog. " Wiert hy met eene
voorde onder zijn oxelen an een galghe ghehanghen, hebbende coo eenen bast an zijnen hals,
hoewel dat hy niet en dwanck. " (N. Despars.)
— o. W. Geprangd worden. De kalvende koe
dwong geweldig (was geweldig gedwongen, fr.

éprouva de grands serrements interieurs). De
stoom dwingt in eenen ijzeren ketel. Dwingende
stoom, fr. vapeur qui se condense. Het peerd
dwingt van de buikverstopping. " Die lippen
eleven, de borst es dwinghende, den lichame ghestopt. " (J. Yperman.) De borst dwingt als de
ademing bevangen en belemmerd is. De voeten
dwingen in schoe'n die te nauw zijn.
— Van den duivel dwingen, van 't kwaad cdwin-

gen, er van gekwollen zijn. Om zoo boos te zijn,
moet men van den duivel dwingen. Die jongen
dwingt van 't kwaad (hij is buitengemeen boos}aardig). De scholieren dwingen somwijlen van
den duivel (zijn lastig en moeielijk).
— In dezen zin zegt men ook enkelweg Dwingen. Er zijn dagen, zei de schoolmeester, dat de
leerlingen dwingen. Die dwingende jongen is
een groot last voor zijne ouders.

DWINGHEI (wvl. DWIINGIIEIE, zie IND), V. Hei b' ok die, in eene stampmolen, dient om de wiggen neer te stooten en aldus de olie uit het zaad
te persen, fr. étconpe, battoir.

DWINGSTOK (wvl. DwIING—, zie IND), m. Stok
die iets dwingt, d. i. met kracht drukt en
praamt, hetzij open of toe, op— of neerwaarts,
in— of uitwaarts, enz. Een dwingstok die de
muil van een verken opengepraamd houdt. Een
krom boompje tusschen dwingstokken doen
recht groeien. Een dwingstok die het oprijzen
van eerie plank belet, enz.

E. Deze klinker is lang of kort.
I. VAN DE LANGE E.
De lange e is zacht, scherp of zwaar.
10 De zachtlange e verwisselt dikwijls met de
scherpkorte i, en somwijlen met de korte e, b. v.
Bezem
Degen
Keep
Keperen
Ketelen
filekeren
Klepel
Kreeft
Leefte
Leken
Peel
Tegel
Repelen
Streep
Spleet

—

—

—

—
--—

—

-—
-—
---

—

—

bessem.
diggen
deggen.
kip,
kipperen.
kittelen.
klikkeren.
klippel.
krift
kreft.
lifte.
likken
lekken, afclirwppen.
pel.
tiggel.
reppelen.
strip.
splitte
splette.
—

—

—

—

De zachtlange e verwisselt somwijlen met
eu, b. v.
beugel, fr. tribart.
Begel
—

Beren
Breve
Evel
Knekel
Knevelen
Krepel
Lene
Mezie
Spekelen

—

—

—

-—
—
—

—

---

beuren.
dreuve.
euvel.
kneukel.
kneuvelen.
kreupel.
leune.
meuzie, fr.
speukelen.

rnoucheron.

Snevelen
Tegen
Wegel
Weke

—

—

—

—

sneuvelen.
teugen, fr. contre.
weugel.
weuke.

2° De scherplange ee vervangt bij ons dikwijls
den klank ei, b. v.
Bedreegen -- bedreigen.
Bee
-- beide.
Eeke
— eik.
Eesch
— eisch.
Geete
— geit.
Geheem — geheim.
-- heide, fr. bruyère, plant.
Heed
— klein.
Kleen
— leiden.
Leeden
— onheil.
Onheel
— reiken.
Reeken
Scheeden — scheiden.
Spreeden — spreiden.
Steegeren — steigeren.
Tafelspree — tafelsprei.
Teele — teil.
IJitbreeden — uitbreiden.
Wee
— weide.
Weegeren — weigeren.

Ja, in eenige plaatsen, b. v. te Alveringhem,
is het gebruik van ee voor ei een algemeene regel,
en men zegt er meesen voor meisen, reezen voor
reizen, enz.
30 De zware of blètende e luidt in 't algemeen
bij de Vlamingen gelijk de fr. e in père, of ai in
chaire. Slechts in eenige plaatsen valt de klank

E
van de zware e opener en platter, zoo dat hij
ten volle gelijk is aan de scherpkorte e van ster
langzaam uitgesproken : dit hoort men b. v. te
Iper, waar verders de gemeene klank van de
zware e ook bestaat, doch enkel om de plaats te
vervangen van de scherplange e die daar niet
gekend is; dus zegt men in die stad : perrd, peerd,
scherren, scheren; en wederom lèren, leeren, keren,
keeren, been, been, steen, steen, verdèlen, verdeelen, enz.
— Even als voor de scherplange e en o, is er
geen bezonder letberteeken om den klank van de
zware e te verbeelden. Eenige van onze schrijvers
bezigden ei, en spelden weireld, geirn, enz. Enkelen bezigden ce, zoo als Fr. Amelry, in zijn
" Cleen traectaetkin van de weerde des _ helich
Sacraments (Ypre 1548). " De woorden, waarin
wij eene zware e hebben, staan bij Weiland geschreven nu eens met de lange a (paard), dik
(wereld), dan met de-wijlsmetdzachng
korte a (harden, bij ons heerden), en somtijds
met de korte e (kers, bij ons keers, fr. cerise).
Hoe dan geschreven P
Eenige taalkundigen beweren dat de zware e
niet anders is in den grond dan de zachtlange e.
Immers
Van den Benen kant, vindt men dien bletenden klank maar vóór de letter r. Vóór andere
medeklinkers verschijnt hij zeer zelden. Blèten,

brèzen, dretel, gelen, greten, kèkelen, klete, kweken,
lavete, parete, retrete, treten, zijn nagenoeg de
eenigste woorden waar zij voorkomt, en nog bemerke men dat er onder dezen eenige klanknabootsers zijn als bleten, kekelen, kweken; andere
zijn ontstaan uit eene metathesis van de r, als
brèzen voor berschen; en andere zijn van franschen
oorsprong, als gèten (guetter), lavete (navette),
retrète (retraite) . Waarbij men voegen mag den
vrouwelijken uitgang ete, anders ook ette, in babbelete (babbelette), bakkerète (bakkerette), schommelète (schommelette), zagerete (zagerette), enz.
Van eenen anderen kant, is de zachtlange e
(niet de scherplange e) voor de letter r bij het
volk onbekend, uitgenomen aleen in de samengetrokkene leer, neer, veer, weer; in de substantie
weer (man), en weerwulf, anders ook weerwulf-ven
en werwulf uitgesproken; en in het waalschsteertige eeren van braveeren, trotseeren, enz. welk eeren
ten andere in een deel van Vlaanderen bletende
klinkt : bravèren, trotseren, enz.
Van eenen derden kant, het zij gekend dat de
letter r, in sommige gewesten, eenen grooten invloed heeft op den klank die voorgaat, en hem
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dikwijls merkelijk wijzigt. Aldus in 't Poperingsche verloopt de -zachtlange o altijd in eene
scherplange, vóór de letter r : verloren, geboren,
glorie, enz. • spreken daar verlooren, gebooren,
gloorie, enz., alhoewel de zachtlange o daar anderszins zeer gemeen is. — Dus nog in bijkans geheel
West-Vlaanderen wordt de lange u vóór eene r
altijd vervangen door en of ie : zoo zegt men
meur (muur), nateur (natuur), deuren (duren),
bestier (bestuur), vier (vuur), enz.
— Uit dit alles dan mag men zeker besluiten
dat de zware e niet anders is dan de zachtlange e
die, onder den invloed van de ratelende r, eenen
blètenden klank krijgt. En even als wij natuur,
duren, enz. schrijven, schoon wij nateur, deuren,
enz. spreken : zoo ook zal men wereld, kerel,
scheren, enz. schrijven, en nogtan -- omdat het
gebruik algemeen is — blètende lezen en spreken : wereld, kerel, scheren; en geenszins wereld,

kérel, scheren.
--- Het is waar " sommigen verkiezen thands
" de zware e altijd verdubbeld te schrijven, om
" ze, ten minste op het einde der lettergreep, van
" de zachtlange e te onderscheiden; maar dan
" komt zij in het schrift volkomen overeen met
" eene andere lange e, te weten de scherplange,
" die altoos verdubbeld wordt en moet worden.
" Die taalkundigen ontvluchten een ingebeeld
" kruis om een wezentlijk te ontmoeten : in der
" daad, wanneer men eens goed weet, dat er in
" de gansche Nederduitsche taal, buiten samen" trekkingen en den basterduitgang eren, geene
" zachtlange e vóór de r te vinden is, zal men
" met weren te schrijven geen gevaar loopen dat
" er weren, met zachtlange e, gelezen worde;
" maar zoo men weeren (werkwoord) spelt, dan
" vertoont het werkwoord den zelfden vorm als
" het meervoud van het zelfstandig naamwoord
" weer (eelt, fr. durillon). " (Ch. Ternest.)
II.

VAN DE KORTE E.

De korte e is geklemtoond of niet.
1 0 De korte geklemtoonde e verwisselt dikwi jls met de korte a.
Berd

--

Berg
Berm
Bervoets
Del
Erg
Erm
Flesch
Herk

—

Hert

—

—

—

—
—

--—

bard.
barg (verken).

barm.
barvoets.
dal.
arg.
arm.
$asch.
hark.
hart.

E

E

—

Blind
Distel
Hij is
Gelint
...isse
Killen
Klimmen
Klissen
Knitteren
Lid
Likken
Lits
Misse
Nippe
Nisch
Pikkel
Pikken
Printen
Ribbe
Schilferen
Sint

--

Slip

karmen.
Kermen
Kerre
karre.
lakmoes.
Lekmoes
mark.
Merk
Merkt
markt.
Ontfermen
ontfarmen.
park.
Perk
slak.
Slek
smart.
Smert
spalken.
Spelken
spar.
Sper
Sperk
spark.
spartelen.
Spertelen
spatteren.
Spetteren
stappen.
Steppen
star.
Ster
tarten.
Terten
tarwe.
Terwe
— trachter.
Trechter
varken.
Verken
verwarren.
Verwerren
warm.
Werm
zark.
Zerk
—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—

---

---

--

De korte geklemtoonde e verwisselt dikwijls met de scherpkorte i.
Brengen
Deftig
Denken
Djent
Bngel
Hechten
Heftig
Helft
Hemd
Hen
Mengelen
Mensch
Pens
Redderen
Refter
Schenken
Slenken
Tenten
Trens
Vechten
Venkel
Vent
Wegge
Welkom
Welk
Wenken
Wensch
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—
—

—
--

--

—
--

—
—
—

—
—
—
—
--

-—
—

—
—

—

—

--

—

—

—

- -

bringen.
diftig.
dinken.
djint.
ingel.
Nichten.
hiftig.
hilft.
himd.
hinne.
mingelen.
minsch.
pins.
ridderen.
rifter.
schinken.
slinken.
tinten.
trins.
vichten.
vinkel.
vint.
wigge.
wilkom.
wilk.
winken.
winsch.

En wederom:
Betimperen — betemperen.
— blek, metaal.
Blik
-- blekken, zien.
Blikken

Snikkeren
Smid
Splinter
Strik
Timmeren
Villen

blend.
destel.
hij es.
gelent.
...esse, uitgang van subst.
-= kellen.
klemmen, stijgen.
klessen.
knetteren.
led.
lekken, fr. lécher.
lets.
messe, H. Sacrificie.
neppe.
nesch.
pekkel.
pekken.
prenten.
rebbe.
schelferen.
sent, heilig.
sleppe.
snekkeren.
smed.
splenter.
strek, van linten.
temmeren.
vellen.

—
--

—

--

---

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

--

—

—

—

--

—

—

--

—

---

—

2° De doffe e, die achteraan de woorden in
overvloed bij ons gevonden wordt, hoewel een
dier overblijfselen der oudheid, die wij over het
algemeen zoo weigerlijk bewaard hebben, behoort nogtans in de schrijvende taal spaarzaam
gebruikt te worden, volgens het de welluidendheid zal eischen.
— In een geval ware 't goed misschien van die
e altijd en overal bij het substantief te laten,
namelijk waneer men daarmede dit substantief
onderscheidt van een ander, b. v.
— Beete, v. vrucht.
Bete, v. fr. morsure,
-- Goole, V. dier.
Gole, v. greppel,
Grepe, v. van grijpen, -- Greep, m. vork.
— Hoop, m. stapel.
Hope, v. fr. espoir,
— Keel, m. fr. blouse.
Kele, v. fr. gorge,
--- Kloot, m. bal.
Klote, V. van vlas,
--- Koole, v. fr. thou.
Kole, v. fr. charbon,
-- Leed, o. sniert.
Lede, v. scharnier,
— Leem, o. klijtaarde.
Leme, v. an vlas,
— Leen, o. fr. fief.
Lene, v. leuning,
-- Moor, m. keukengerief.
More, v. modder,
Porseleine, v. moeskruid, — Porselein, o. fr. porcelaine.
--- Roof, m. fr. rapine.
Rove, v. reuf,
-- Reep, m. koord.
Rape, v. fr. drege,
— Schoot, m. fr. sein.
Schote, v. scheut,
— Sleep, m. fr. cortège; enz.
Slepe, v. akkergetuig,

E
VAN DE E ACHTER EENEN KLINKER.

In de eeuw van Maerlant, als de Vlamingen
den toon aan de taal gaven, gebruikte men de e
achter eenen klinker, niet om hem te verlangen
(want men verlangde door de verdubbeling b. v.

wezen — geweest, widen — gewiid, schromen — ge
maar om hem-schromd,gebukn— t)
te wijzigen en eenen nieuwen klank te 'verbeelden, even als de Hoogduitschers thans nog doen
waneer zij ae, oe, us stellen in plaats van d, ö,
iU. Dus
10 schreef men ee om de verscherpte e te verbeelden; en aangezien de natuurlijke zachte e,
verlangd wierd door haarzelven, zoo was ee alsdan gelijk het nog is, het teeken van de scherpe
e, zoo wel als van de zachte.
2° Men schreef ie, gelijk men nog schrijft, voor
den gewijzigden of verscherpten klank van de i
(nu verbannen uit de schrijftaal en door vj ver
zie ir).
-vange,
30 Men schreef oe om die twee gewijzigde
klanken van o te verbeelden die wij hebben eerst
in doen, moeten, woelen, enz., en tweeds in schoon,
poort, voort, enz., nu scherplange oo genaamd en
verdubbeld geschreven, maar oulings ook door
oe verbeeld : scoen, poert, voert, enz. " Legt u
hoeft op der oercussen der dornen croenen. " (H.
Herp.)
40
Men schreef we voor den gewijzigden klank
van de u (nu in de schrijftaal door ui ver vangen, zie ui). De gewijzigde klank van deze
u was de klank dien men thans verbeeldt door
eu, en men schreef Cuelen, wuenen, buel, enz.
welke woorden men uitsprak gelijk nu Keulen,
weunen (wonen), beul, enz. (en geenszins
Kolen, wonen, buut, gelijk sommigen doen
die oude schrijvers lezen) .
-- In deze gevallen viel de e nooit weg, zelfs
niet op het einde der lettergreep, en men schreef
leeren, vieren, scoene, wuenen, enz.
50 Wat de lange a betreft, deze klinker had
oulings, even als nu, nooit haren helderen klank
in de vlaamsche spreektaal: daarom ook vindt
men haar nooit dubbel (aa) bij onze schrijvers.
De klank van de lange a zweemde altijd — hier
meer, daar min — naar eene o (zie daarover
breeder bij A), en bijgevolg wierd zij, volgens
den eens aangenomen regel, verbeeld door ae.
Men schreef dus daed, rynaer, tael, enz. en niet
daad, maar, taal. Op het einde der lettergreep
moest men ook ae behouden; doch omdat er
maar eene lange a bestond, en dat er bijgevolg
geen gevaar was van verwarring, niets belette
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E
dan ook de a enkel te gebruiken, en men schreef
willekeurig geschaepen of geschapen, laden of
laten, spaeren of sparen, enz., gelijk men ziet bij
Kiliaen, Etymol. teuton. ling., die deze twee spellingen op denzelfden voet zet, en zoo wel tae el
en waeter spelt als tafel en water, hoewel hij
anderszins den regel der enkele vokaalspelling
volgt.
-- Dit eenvoudig spelstelsel is in de xvie eeuw
beginnen geschonden worden, waneer men de
enkele klanken i en u, vervangen heeft door de
zoogezeide tweeklanken 2j en ui; en tegenwoordig ligt het zoo verbrokkeld en misvormd dat
men het niet meer verkent, ja dat geleerden
zelve geheel verwonderd staan en vragen b. v.
10 « waarom de Ouden het klankteeken ui niet
gebruikten (zie Blommaert, Nederd. schrijvers
van Gent, bl. 58), en 2° waarom Kiliaen raetelen
en ratelen, waeter en water, enz. in zijn Etymol.
op gelijken rang stelt (zie Zevende nederl. Taalkongres, Brugge, bl. 230).
E, EN vóór een klinker of eene h, onbep. lidw.
dat in de geschrevene taal door een vervangen
wordt, eng. a, an. E man. E boek. E moeder. E
kind. E rape van e pond. En ezel. -- Zie EEN.
ECHEL, EGCHEL, hier of daar ook EGGEL, m.
Hetzelfde als Assel, elsenvormig blad van sperhout, enz., fr. aiguille de pin, de sapin. De sparechels samenravelen.
-- Angel aan 't kaf van zekere graangewassen,
fr. barbe, arête. De echels van 't schokkeljoen.
— Alg. Vl. Idiot. heeft echelen, mv. in den zin

van stroo van vlas, d. i., gelijk wij zeggen, lemen.
Nu, de Sperëchels heeten wij ook Sperrelemen.
ECHTENIS(SE, v. De staat van echt en goed te
zijn, van de behoorlijke en vereischte hoedanigheden te hebben.
-- In echtenis stellen, in goeden staat stellen.
Een huis in echtenisse stellen (er de behoorlijke
veranderingen en verbeteringen aan doen), fr.
réparer une maison, la mettre en bon état.
EED, m. Raad, dien eene gemeente of een genootschap kiest en gewoonlijk beëedigt om hare
belangen gade te slaan, fr conseil d'aclministration.
De voorzitter van den eed. Den eed bijeenroepen.
De eed van eene gilde. Deel maken van den eed.
--- Van den ouden eed, ouderwetsch, van de oude
mode. Een kleed van den ouden eed. Een vaderlander van den ouden eed (d. i. een ware vaderlander gelijk men oulings was).

EEFFROUWE (WVi. EEFFROWE), V. Jonkvrouw, fr.

dennoiselle; dagne, madame. — Kil. Eeffrouwe.
19

EEG
EEG (zachtl. ce), voort. Tegen, fr

210
centre; zie

EGEN.

EEGDE, v., met zachtl. ee. Bij landb. Hetzelfde
als het holl. Egge, bij Kil. Eeghde, heyghde, egghe, fr. herse. Zware eegden worden door peerden,
lichte eegden door menschen voortgetrokken.
EEGDEN, eegdde (wvl. ook eegdege, zie IMPERFL.),
geëegd (fvl. eegd, zie GE), b. en o. w. Bij landb.
Eggen, fr.. lierser. Eenen akker eegden om er vlas
in te zaaien. Hij heeft geheel den achternoen
geëegd.
— Voor Eegden zegt men ook Egen. Zij zijn
bezig met te egen.
EEGDESLEDE, -SLEE en ook EEGDESLET(TE, v.

Een houten raam of zoo iets waarop de landbouwer zijne eegde of egge naar den akker voert,
fr.

tra2nnoir.

-

Zie SLET.

EEGDETAND, m. Een tand van eene egge. Het
speur van de eegdetanden in den akker. Dat
zwijn heeft eenen snakker gelijk eenen eegdetand.
EEGEN, adj., met scherps. ee. Hetzelfde als
Eigen, 1. proprius. Hij heeft zijn eegen zelven

bedrogen. Zie EIGEN.

— Dit woord, even als zijne afgeleide eegendo^n
(eigendom), eegenste (eigenste), enz. hoort men
meest in Fr.-Vl. Men leest het ook bij Ed. De
Dene.
— Wegens ee = ei, zie onder E.
EEKE, m. en v. Hetzelfde als liet holl. Eik, m.
fr. chêne. Op eenera grooten eeke. Op Bene groote
eeke.
— Wegens ee — ei, zie onder È.
EEKEBOOM, m. Eikenboom, fr. chéne.

EEKEL, m. Eikel, vrucht van den eik, fr. gland.
— Eikelvormige oorbel. Zij heeft hare eekels
aan. Men draagt niet veel eekels meer.
EEKEL, m., scherps. ee. Hetzelfde als Ekel, afkeer, wrok. Zie onder NIK.
EEKELING, m. en o. Eikel, vrucht van den eik,
fr. gland. Eekelingen rapen. Het schuitje van
eenen eekeling. De eekelingen worden somwijlen
zwijnsnoten genaamd. — Zie —RING.
EEKELNOOT, - NOTE, - NEUTE, v. Hetzelfde als
Eekcnoot, fr. gland. " En voor ghewvensclite vrucht
doen Beekel- niote nz pecken. " (A. Debuck.)
EEKENOOT, -NOTE, -NEUTE, v. Eikel, fr. gland.
,

Een zak eëkenoten voor de verkens.
EEKENZOT, m., mv. -zots, klemt. op zot. Mut-

saard van takkelinge die uit de kroon van eerie
eik gekapt is.
EEKERONKER, EEKERULDER, m. Meikever, fr.
hannelon. De eekeronkers worden ook Averullen

geheeten.

EEKZ
EEKZAAD (fyi. ÈKZAAD, zie KLANKWERK.), n1. (niet

o.), mv. eekzac n, vklw. eekzaadje. De eik draagt
drie verschillige namen volgens de drie tijdvak
haren groei en vorming : 1° in liet eerste-kenva
tijdvak, te weten van hare wording tot dat zij
bekwaam wordt om gezaagd en vertimmerd te
worden, heet zij Eekzaad; 2° in het tweede tijd
te weten tot dat zij eene kroon vormt en-vak,
begint tamelijk dik te worden, heet zij Plantsoen
(zie ald.); 3° in het derde en laatste tijdvak, heet
zij Boom, Eek, Eekenboom. Een eek moet boom
zijn om te kunnen tot molenas dienen. Een bosch
van eekzaan. Ik heb daar eenen schoonen eek zaad gekocht. Die eekzaad is reeds een been dik.
Eenen eekzaad verplanten. Een dun eekzaadje.
Eenera eekzaad snoeien.
— Sommigen zeggen Eekzaal (èkzaal, zie
KLANKVERK.), ook m. -

Zie ZAAD.

EEKZAANBOSCH, n1 . Een bosch van eekzaden,
fr j)e1)inzièr•e cie cli 2nnotières.
— Eengen zeggen Eekzaalbosch, met verwisseling van git in 1 (zie N), en vandaar Eekzaal
voor Eekzaad.
EEIVIAT, m . en o. Hetzelfde als Amat. Zie ald.
EEMER, m . Kleen houten vat met eene ijzeren
einze en met ijzeren, koperen of houten banden;
anders ook Seule genaamd, bij Kramers Emmer,
fr. sear. Een eemer melk. Een eemer aardappels.
Water putten met eenen eemer. Wat baat dat
de koe veel melk geeft, als ze den eeroer omme smijt (zegt men van iemand die veel wint maar
ook veel verkwist).

— Eenterke (nz steken Zie EEMERSTEKING.
.

-- Ook Eene kleene kuip iet twee ooren, die
gemeenlijk koeikzuip geheeten wordt. Dus zeggen
de boeren in de eene streek de eermeers zetten, in
de andere de kuipen zetten,, voor De koeien op
stal hun voedsel toedienen in kuipen.
--

Zie HANDEEMZER, KOEIEEMER, WASCHEEMER.

EEIVIERSTEKING, SEULTJESTEKING, v. Soort van
kluchtige ringsteking. De ring is vast aan eenen
eemer die, met water gevuld, tusschen twee
staken hangt. De ringstekers, elk op zijne beurt,
zitten met eene lans op eenen bierwagen die
door twee mannen voortgetrokken wordt. Telkens men den ring met de lans treft, slaat de
eemer om, en men krijgt al het water over het
lijf, tot groot vermaak der omstaande menigte.
Ter gelegenheid van de kermis, was er zaklooping, mastklimming en eemersteking.
EEN. In de schrijvende taal heeft dit woord
twee diensten : het is tevens lidwoord en tel
wordt het als telwoord gewoonlijk-word,alen

EEN
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met accenten geteekend (één), om het zoo van
't lidwoord te onderscheiden. De sprekende taal
heeft het beter : daar is het telwoord alheel ver
lidwoord; het telwoord is een-schilgvanet
lijk in de boeken; maar het lidwoord in FranschVlaanderen is a en e voor -alle geslachten en gevallen; in Belgsch- Vlaanderen is het ne voor 't
m., en voor 't vr., e voor 't onz. Dus
Belgsch-Vl.

Fr.-V1.

a of e mensch — ne mensch.

Nom, en ace. a of e bronne -- en bronne.
a of e kind
-- e kind.
— Waneer het substantief begint met eene it
of met eenen klinker, dan voegt men de euphonische n achter a, e, ne, (b. v. am aap, en aap,
nen aap, en aapken), even als men doet achter
het lidwoord de en de adjectiefs (b. v. den aap, ne
schoonen hond, enz.)
— Hetzelfde heeft plaats in Belgsch-Vlaanderen voor de naamwoorden die met b, d, of 1
beginnen, b. v. nen boom, nen duivel, nen top,
en boomke, en cluivelke, en topke.
-- Vgl. eng. a, an, lidwoord, en one telwoord;
deen. en, et, lidw., en een, eet, telw.
— Het ware te wenschen dat men dit vlaamsche lidwoord overbracht in de geschrevene taal;
zij zou er bij winnen niet aleen in rijkdom en
duidelijkheid, maar ook in vloeibaar– en welluidendheid.
- EEN, gevoegd achter aan eene prepositie,
heeft de weerde van malkander:
Achtereen - achter malkander, fr. l'un apres
l'autre.

.

Aaneen
- aan malkander,fr. l'un à l'autre.
Boveneen — boven malkander, fr. l'un sur
l'autre.

Bijeen
— bij malkander.
Dooreen
— door malkander.
Ineen
— in malkander.
Naëen
— na malkander.
Ondereen — onder malkander.
Opeen
— op malkander.
Overeen
— over malkander.
Rondeen
-- rond malkander.
Tegeneen — tegen malkander.
Tusscheneeri — tusschen malkander.
Uiteen
— uit malkander.
Vaneen
-- van malkander.
— Men gebruikt een ook in den zin van Ie
eng. one, fr. quelqu'2un. Daar is een aan de-mand,
deur om eene aalmoes. Hij heeft dat aan eene
gezeid die niet zwijgen kan. Ik heb dat ontvangen
van eenen dien 'k niet ken. " Eenen ghaf dry

EENB
schellinghen voor een coppel patrysen. " (R.
Versteganus.) " Eenen die eenen rooden baert
hadde. " (Id.) " Want waer een in rust, dat
maect hem pijne int afsceyden. " (H. Herp.)
-- Even als men zegt in 't eng. this is a greater
one, enz., zoo zegt men ook in Vlaanderen : Dit
is a grooter een, fr. en voilà tin plus grand. Dit is
eene andere eene, fr. en voila une autre. Zie hier
nen beteren eenen, fr. en voici un meilleur. Die
boek is schoon, maar ik heb ne schooneren eenen.

— Een seffens, eentje seffens, een teenegaar, eentje teenegare, een met eenen keer, fr. un à la foss.
De kinderen gaan in school een seffens (niet met
twee'n te zamen). Kind, eet die beiers eentje
teenegare (steek er geen twee of drie in eens in
uw mond). " Maer om dat sy die groote menichte
van Ave Marien met cleender aendachticheyt
las, soo vermaende haer onse lieve Vrauwe dat
sy, om min verstrooyt te zijn, die twee hoeykens
(van den roozenkrans) achter laten soude, ènde
maer een t' seffens voort aen en soude lesen. "
(C. Vrancx.)
EENBAARLIJK, EENBARIG, adj. en adv. Gedurig, bestendig, onophoudelijk. Drie uren lang
was het een eenbaarlijk gedonder. Eenbaarlijk
gaan, spreken, zingen, werken, enz. Het elstrijntje schuifelt niet, het doet niets dan eenbaarlijk
swatelen. Het heeft geheel den dag eenbarig
geregend. Die redenaar, doet niets dan eenbaarlijk schreeuwen. De windmolens moeten eenbaarlijk draaien. Het is daer altijd eenbaarlijk het
zelfde. Het volk ging eenbarig voorbij.
- Kil. en onze oude- schrijvers hebben daar
-vorEenpaigh lck."Geijd
straelen aen die zonne eenpaerlick hanghen moeten, willen sy niet verloren gaan : alsoo ist van
noode dat een mensche hanght eenpaerlic aen
God om in het licht te blyven, ende niet te vallen
in duysternisse die dolen doet. " (C. Vrancx.)
Eet ie, drinck ie, slaep ie oft waeck ie,
Altijt eenpaerl jck na trpuwe haeck ie.
(A. Biins.)
Meer zuers dan soets moet ie eenpaerlijck drincken.
(Id.)

In " 't Leven van S. Christina " staat Een
-perlc:
So vercregh si ende verwarf
Van contemplacien groet genade,
Eenpeerlec durende vroech ende spade.

% Taarop Profess. Bormans deze nota- schrijft:
" Eenpeerlee of eenpaerlijk, d. i. bestendig, een houdend, altyd eens en op dezelfde wyze. Zou aen
het woord eenpaerlyk noodwendig het woordppaer
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moeten ten grond liggen ? Zou het niet al te
vroeg, door misverstand, uit eernbaerljk, van
baren, beren, het zij dragen (eendragtig), of zich
toongin, zich gedragen, schijnen (eensluidend, eenstemmig), ontsteld geworden zyn? " — In VVlaanderen zegt men Eenbaarlijk in den zin van 't fr.
continuel, continuellement; en Eenpaarlijk of Eenparig in den zin van 't fr. unanime.
- Zie EVENBAAR.
EENBALG, m. Krachtig smaadwoord dat men
gebruikt om iemand aan te duiden die 't al heeft
voor zichzelven, en niets voor anderen, die zijn
eigen lijf weldoet zonder aan anderen te denken
die misschien van honger vergaan, fr. egoïste.
— Afl. Eenbalgachtig.
EENBARIG, adj. en adv. Hetzelfde als Een baarlijk.
EENBOONTJES, o. mv. Kruipboontjes, hutteboonen, fr. haricots nains, haricots a touffe.
-- Waarschijnlijk voor Neinboontjes, zijnde
hein, naah hetzelfde als fr. nain, 1. manins. Wegens de n ,die wegvalt aan 't hoofd eens woords,
zie N. Vgl. Aantje.
EENDELIJK, EENLIJK, adj. Hetzelfde als Eenig,

— Benauwelijk, naar, beangstigend. Wordt eig.
gezeid van eene plaats die onbewoond en onbezocht zijnde, angst en schrik baart aan dezen die
er zich aleen bevindt, en, bij uitbreiding, van alles
dat eenen dusdanigen angst en schrik verwekt,
zoo als een donkeren nacht, een doode lichaam,
een spook, enz. Die bosschee zijn eenig. Het is
maar eenig in dat huis. Het is eenig op het kerkhof. Het is eenig reizen in den nacht. Ik durf daar
aleen niet slapen, -het is er te eenig. Opgesloten
in dien eenigen kerker. Het schijnt hem eenig
bij een lijk te waken. Het is eenig om te hooren
vertellen hoe die moord gebeurd is.
— Afl. Eenigheid.
-- Zie EENDELIJK, EENMALIG, VEREEND, VEREENIG.
EENDERMAAL, bijes. Hetzelfde als Eenmaal.
Slechts gebruikt bij andermaal, in de versduwen,
als de roeper zegt : " Wie nog ? eendermaal, andermaal, niemand meer ? " en den koop toeslaat.
Te Brugge is het eenwerf, anderwerf.
EENIGT, adj. Hetzelfde als Eenig, fr. quelque.
Eenigt geld. Over eenigten tijd. Na eenigten
tegenstand. Eenigte boeken lezen. Eenigte woorden zeggen. 't Zijn er eenigten die anders denken.
-- Vgl. Menigt.
EENKANTER, m. Die niets dan zijn eigen baat
en belang zoekt, egoïst.
EENKANTIG, adj., klemt. op een. Zelfzuchtig,
baatzuchtig, fr. egoïste. Een eenkantig mensch.
Eenkantig zijn.
-- Afl. Eenkantigheid.

1. solitarius.
— Benauwelijk, naar, fr. e,rayant. Eene eendelijke zaak. Het is eenlijk reizen door de bosschen in den nacht. Kwalijk sterven is eenlijk.
— Wordt voor een adj. gezet in den zin van
Uit der mate. Eendelijk donker. Eendelijk groot.
Eendelijk kleen. Eendelijk schoon. Eendelijk
leelijk. Dat werk is eendelijk lastig. Die boom is
eendelijk dik. Eendelijk rijk. Eendelijk arm. -In denzelfden zin zegt men ook Schrikkelijk.
EENHANDIG, adj., met den klemt. op een. Die
maar van een en denzelfden persoon wilt behandeld worden, die maar van zijn eigen volk wilt
gediend of bestierd worden. Een eenhandig kind
(dat schuw is van al wien 't niet gewend is). Dat
kind is niet eenhandig (het laat zich gewillig van
iedereen bezorgen, dragen, enz.). Zieke menschen
zijn somwijlen eenhandig (willen van iedereen
niet opgepast worden). Die man heeft geheel zijn
leven wat eenhandig geweest en daarom zijn er
weinig die hem kennen lijk hij is. Dat peerd is
eenhandig (kent maar zijn volk, is schuw van al
Wien 't niet gewend is).
— Afl. Eenhandigheid. Men moet de kinderen
de eenhandigheid afleeren.
EENIG; adj. Aleen, eenzaam, fr. seul, solitaire.
— Eenzaam, onbewoond, fr. désert. De woestijnen zijn eenig. Eene eenige streek. Eene straat
is eenig als er geene huizen langs staan.

EENKLIBS, EENKLIPSCH, adj. klemt. op

een.

Ongehuwd, fr. célibataire. Het is eene schande
voor iemand die rijk en eenklibs is, van den
armen niet te helpen. " T' elleck allenschens
roerde sussen deurt t' smoetten en t' lamousen
van n' en eereclipsen pennewaerie-venter. " (Kortr.
hs. 1736.)
— Kil. Een-klippigh, ccelebs. Bij onze vroegere
schrijvers Eenklipte : " Van verhuerde knapen,
ionckwijfven, ende eenclipte lieden. " (Cost. v.
Veurne, xxxIv.) Het volk zegt e-klips, met den
klemtoon op de e; ik denk dat dit w. gevormd is
van 1. ccelebs.
EENLOOP, m. Schietgeweer met eereen loop, fr.

fusil a un .coup, a un canon.

— Een gewand met één katrol, fr. moufle a

,

une poulie.
EENLIJK, aclj. Zie EENDELIJK.
EENMALIG, adj. Eenig, eenzaam, onbewoond.
-- Benauwelijk, akelig, somber, naar, fr. effrayant, lugubre. Eene eenmalige streek. Eenmalige nacht. Het kerkhof schijnt hem eenmalig
-

EENM
als het donker wordt. Hij woont daar maar eenmalig. Eene eenmalige moord. Een eenmalig
geschreeuw. Een eenmalige hond (schrikkelijk
van grootte, enz.). - Zie EENIG, EENDELIJK.
— Afl. Eenmaligheid.
— Het volk zegt eemalig.
EENMANNIG, adj. Hetzelfde als Eenmalig.
— Het volk zegt eemannig, eemalig.
EENOOGDE, adj. klemtoon op een. Die maar
Bene oog heeft.
EENS, adv. Ooit (fr. jamais, 1. unquam), in ondervragende wendingen. Wie had er dat eens
gepeisd, kunnen peizen, durven peizen P Hebt ge
nog eens zoo iets gezien, gehoord ? Wie heeft er
eens zoo verre geweest van zulke dingen te durven
doen P Heeft hij eens anders geweest dan een
deugniet ?
— Eens of anders. Zie ANDERS.
EENS (scherpl. ee), onbepaald voornaamwoord,
altijd gebruikt als regimen, en dat wel in deze
twee gevallen:
10 In plaats van het reflexief zich (dat de Vlamingen volstrekt niet kennen) te weten:
a) Waneer men het subject is van de zinsnede,
b. v. Men moet eens (zich) wachten van verraders.
Men maakt eens (zich) ziek van te veel te eten.
Men moet voor eens zelven (zich zelven) zorgen.
Men kan die menschen van eens (van zich) niet
keeren. Men mag eens (zich) niet te veel toegeven. Ik herhaal het dan dat men eens (zich) bedenken moet eer men eens (zich) met zulk eene
zaak bemoeit. Men heeft het eens (zich) dikwijls
beklaagd van iets te doen zonder raad te plegen.
Men zou er eens (zich) verongelukken met in die
rotsen te reizen.
b) Waneer de infinitief in geene betrekking
staat met eenen bepaalden persoon, b. v. Het is
niet goed van eens (zich) te wreken, fr. it n'est
pas bon de se venger. Eens verheugen, fr. se rejouir.
Eens zelven van 't leven helpen, is eene laffe daad,
fr. se suicider est un acte de l cccheté. Eens bedroeven
over de welvaart van den naasten, is nijdigheid.
Er komt weinig goed uit eens te vergrammen.
Er ligt eenige troost in eens te beklagen. Het
kost veel geld van eens te willen naar de mode
voegen. — Maar men zegt : hij is bezig met he-rn,
(zich) te kleeden; zij zoekt haar (zich) op te tooien;
zij trachten hun (zich) te verschoonen, enz.; en
nooit, nooit zegt men in dien zin : hij is bezig
met eens te kleeden, zij zoekt eens op te tooien,
zij trachten eens te verschoonen, enz. — Zie zicii.
20 In plaats van het voornaamwoord ons, mij,
in eenen onbepaalden zin genomen voor menschen
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EENS
gelijk wij zijn, gelik ik ben, lieden van onzen
stand, fr. des personnes telles que nous, telles que
moi, b. v. Hoe kunt gij eens alzoo in den nood
laten P fr. comment pouvez-vous laisser dans le
besoin des personnes telles que nous, (qui aeons
droit a être secourus de vous) . Hij zou eens moeten
troosten in plaats van met eens te spotten, fr.

des hommes comme nous, comme moi, it devrait les
consoler au lieu de les railler (omdat wij hem b. v.
dienst bewezen hebben in voorledenen tijd, of
omdat wij zijne bloedverwanten zijn, ens). Moeder,
die j on gen komt eens altijd slaan, fr. mere, it vient

me frapper, mei et les enfants de anon age, moi et
mes semblables (bijgevolg zonder dat hij bezon
reden heeft van mij te slaan, aangezien hij-der
de anderen ook slaat).
— Wij gebruiken dan niet onverschillig mij
(wvl. mi) of ons (wvl. oes, ous, uus) en eens. Mij
of ons wordt altijd van bepaalde persoonen gezeid.
Dus een huisvader, sprekende van eenen jaloerschen gebuur, zal zeggen : hij benijdt ons, d. i. mij
en mijn huisgezin, al de personen van mijn huis.
Indien hij zeide : hij benijdt eens, dat ware : hij
benijdt mij en mijn huisgezin en al andere huis
huisgezinnen van gelijken stand, men--vadersn
schen gelijk ik en een ander.
-- EENS wordt ook bij een substantief gesteld
als possessief, met dezelfde onbepaaldheid van
zin gelijk eens voornaamwoord, en dat ook in de
twee zelfde gevallen als hiervoren, te weten:
10 In plaats van het possessief zijn, waneer men
het subject is, of waneer de wending geschiedt
met den infinitief zonder betrekking op eenen
bepaalden persoon, b. v. Men moet voor eenze
zaken zorgen, fr. on doit soigner ses affaires. Men
mag eens geld niet verkwisten. Het betaamt dat
men eenzen weldoener dankbaar zij. Men doet
kwalijk met eenzen drift in te volgen. " Men zou
meer aerde keeren met den nagel van eenzen
duim als zylieden met hunne spaên. " (***) —
Eenze plichten verwaarloozen, fr. negliger ses devoirs. Het is een gebod van eenze ouders te eeren.
Eenzen naasten uit den nood helpen is een werk
van bermhertigheid. Eenzen arm breken, fr. se
casser le bras. Eens vingers lekken, fr. se lécher
les doigts. " Omdat men, eens gepraamd vindende
te vluchten om eens leven te behouden, eens
vaderland op zoo eenewijze heeft moeten verlaten,
men confiskeert eens goed en men verdreegt eens
nog bovendien met de dood. " (***)
2° In plaats van het possessief mijn of oils,
waneer men zich zelven niet bepaaldelijk bedoelt,
maar in het algemeen aanschouwt gezamentlijk

EENS
met al andere persoonen die met ons gelijk staan,
b. v. Die landvoogd zorgt voor eenze belangen
niet genoeg, fr. ce gouverneur ne soigne pas asset
nos intérets. Een soldaat, sprekende van het
leger, zeide : Eens leven verslijt daar, en eens
hert wordt er bedorven (d. i. het leven, het hert
van jongelingen gelijk ik). Eenze moed zou in
de schoe'n zinken, als men zulke dingen ziet.
Eens verstand staat er bij verbaasd ? Wat helpt
het eens testament te maken, als het na eenze
dood niet uitgevoerd wordt?

In zyn gruwzaemheid wat ligt er
Dat 'nen onbekenden vloed
In een's herte ontwellen doet ?
(K. De Gheldere.)
— In denzelfden zin als ons eens, gebruiken
de Engelschen one's, en de Zweden ens. Zie Delfortrie, Analogies, bl. 108 in de nota.
— EENS wordt ook substantieflijk gebezigd
met het lidwoord vooraan. Men mag de peerden.
verkoopen die de eenze zijn.
— Het eenze, hetgeen men bezit, fr. le bier
qu'on a, ce qu'on possede. Men mag doen met het
eenze wat men wilt. Het eenze is het eenze, en
niemand mag het rooven, fr. ce qu'on possède, on

le possede, et personne ne peut le prendre. Dat hij
van 't zijne geve zoo veel 't hem belieft, maar
hij moet van 't eenze niet nemen.
EENSGELIJKS, bijw. Zoo schrijven sommigen
een woord dat in de sprekende taal Insgelijks
luidt. " Den oversetter van Virginia heft gefaeld
eensgelyks schryvende voor insgelyks, by gebrek
van bemerkt te hebben dat geseyd woord eene
ineensmiltinge is van in des gelyks; soo segt men
ook vansgelyks voor van des gelyks. " ( Vaelande.)
EENWIELDE, adj., klemt. op een. Dat maar één
wiel heeft. Een eenwielde kordwagen.
EENZAMIG, adj. Het zelfde als Eenzaam. — Zie
ZAMIG.
-- EENZAMIGHEID, V.

Eenzaamheid. " Om in de

eensaemicheyt met meerder rust de hemelsche
.
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saken met Godt te verhandelen. " (J. Van Heumen.)
EER, v. Schoonheid, glans, weerde, sprekende
van zaken. Mijn kleed heeft geene eer meer : ik
moet een nieuw koopera. Dat boek heeft zijne
eer verloren (wordt er versleten uit te zien). De
blusschers benemen de eer van eenen gepleisterden muur. Een huis wederom zijne eere geven
(het herstellen).
— Tot eere, tot d'eere. Elleptische uitdrukking
die men bezigt om van iemand afscheid te nemen, voor tot cle eer van u te zien, fra revoir.

* EERAPPEL, m., zware ee. Zoo spreekt bij het
volk 't geen Eerdappel, Aardappel schrijft. Zie D.
EERBAAR, adj. en adv. Tamelijk, redelijk, fr.
passable. Dat kindje is niet al te kloek noch te
vet; maar het is eerbaar. Die akkervrucht staat
eerbaar. Hoe gaat het met u ? Eerbaar. Het gaat
eerbaar met, dien zieke. Eerbaar wel. Eerbaar
schoon. Ik heb dat verkocht aan eenen eerbaren
prijs.
* EÉRBEZE, ÈREBEZE, v., zware ee. Zoo spreekt
bij 't volk 't geen Eerdbeze, Aardbezie schrijft.
Zie D.
* EERBIE, ÈREBIE, v., zware ee. Aardbie, fruitenier, appelbie, fr. guépe. Zie DE.
EERBIEDEN, eerbiedde, geëerbied, b. w. Eerbiedigen, fr, respecter, honorer.
Evenwel dien droogen stok
Moet gy, om syn wondre krachten,
En eerbieder, en groot-achten.

(Vaelande.)
-- Zie -IGEN.
EÈRBRAND, m., zware ee. Zie ERFBRAND.
EERDE, v., zware ee. Hetzelfde als Aarde, fr.

terre.
— Afl. Eerden (wvl. ook Eerdi, zie -EN), adj.
Een eerden pot.
EÊRDEKOORDE, ÈRDEXOORDE, v., zware ee.
Ploeglijn, lange touw wier uiteinden vastliggen
't een aan het gebit van 't handpeerd, en 't
ander aan 't gebit van 't roepeerd; de ploegman
houdt het middendeel van die touw in handen,
en beweugt er de geerden mede. De eerdekoorde
wordt meest gebruikt bij dezen die met ossen
werken.
— Van Eerden in den zin van Ploegen.
EERDEN, eerde, geëerd, b. w., zware ee. Ploegen,
akkeren, fr. labourer avec la charme. Het land
eerden. Die akker is geëerd : men kan hem aanstonds beplanten.
— Men zegt ook Eren (zware e) en Eeren
(scherpe ee).
* EERDEWORIVI, ERDEWORIVI, m., zware e. Zoo
heet men te Brugge wat overal elders Erworm
luidt. Zie ERFWORM.
EEREN, eerde, geëerd, b. en o. w. Met den eerploeg akkeren, een land omploegen om het te
bezaaien of te beplanten. Eenen akker eeren. Ik
heb gisteren dat land geëerd. Terwijl hij eerde,
is hij op eens ziek geworden. De peerden zijn
moede van eeren. " Gheen pachter noch ontblaeder en sal vermoghen te breken, eerera ende
zaeyen eenige oude vette - Barsen, melck-garsen,
noch maey-garsen. " (Costumer vanden Lande
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wanden Vryen.) " Ghelijck het wel gheoorloft es
te eerene ende besaeyene tlandt. " (C. van Dor
-drecht.)
Ooc sprac .j. osse vremde dint

belare. Dat is hier eeuwig verdrietig. Ik ben
eeuwig moede. Dat gebouw is toch eeuwig groot.
Die vent heeft eeuwig veel macht.
— Eeuwig en ei'v ig. Zie ERVIG.

Tenen (tot eenen) man, die eriën ghinck.

— Op zijn eeuwig gemak (wvl. op eens eeuwig
gemak, zie EENS), met alle gemak van de wereld,

(Maerlant.)

Daer hi .xII. man vernam
Die

heren ghingen.

(Id.)

— Kil. Aeren, eeren, eren, errien, 1. arare, gr.

«po "vv. Even als de Latijnen zeggen colere agrur,
en colere aliquem : zoo zeggen wij Het land eeren,
en Iemand eeren.
-- Dit Eeren, met de scherplange ee, is zeer
gemeen in Noord-Vlaanderen. Elders zegt men
daarvoor Zaadvoren of Zolen. -- Men zegt ook
Eren en Eerden, beide met de zware e.
EERNTK, v., zware ee. Wiielboom, fr. charme.
Zie KARNTE.
* EERPEL, m., zware ee. Vlaemsche verkorting
van Eerdappel, fr. pomme de terre.
EERPLOEG, (wvl. EERPLOUG, EERPLOUF, zie ou),
m. Ploeg om het land te eeren. Den eerploeg inzetten, het labeur beginnen voor den zaaitijd,
namelijk na den oegst. Die boer gaat morgen den
eerploeg inzetten, fr it commence demain le labour

des semailles, le labour pour les grains cle l'automne.
De eerploeg is een zware ploeg, maar de gedaante
is overal dezelfde niet.
EERS (uitspr. ces, zie Rs), m. Hetzelfde als Aars.
EERSZAKKEN (uitspr. eeszakken, zie Rs), o. w.
Zie AARSZAKKEN.
EÈRWEET, v. Erwt, fr. pots. Zie ERWETE.
EÈRWORIVI, *m. Zie ERFwoEM.
EERZAIVIIG, adj. Hetzelfde als Eerzaam (zie IG),
zedig, bescheiden. " Sy moeten oock in 't spreken
eersaemiglz wesen. " (B. Gheysen.)
- EERZAMIGHEID, v. Zedigheid, bescheidenheid.
" In hunne wercken moet eersamighe yt, godvruchtigheyt, voorsichtigheyt verschijnen. " (Id.)
EESCH, m., scherpl. ee. Hetzelfde . als Eisch.
Hesp bij platteboonen, dat is de eesch, fr. e'est
ce qu'il faut (dat wordt vereischt). 's Avonds een
druppel, dat is de eesch om wel te slapen. Een
pijpje en een glas bier, dat is de eesch (in den
achternoen). " Stellende allomme goede reghelen
ende ordre, ten beste dat by conste, naer den
heesch van den tijt. " (N. Despars.)
Een appelken op zwynevleesch
Dat is nog al den regten eesch.
(C. Duvillers.)
— Wegens ei = ee, zie onder E.
EEUWIG (wvl. EEWIG), adj. Onmatig, buiten
geweldig, fr. énorme. Een eeuwige bab--gemn,

zonder de minste moeite, of haast, of verlegenheid. Hij leeft daar op zijn eeuwig gemak. Op
zijn eeuwig gemak werken, gaan, zitten, spreken,
eten, drinken. Zijn huis stond reeds in laai, en
hij lag op zijn eeuwig gemak te slapen. De beschuldigde zat op zijn eeuwig gemak voor den
rechtbank. Hij scheldt iedereen uit op zijn
eeuwig gemak. Hij ging er naar toe op zijn
eeuwig gemak.
EEUWS (wvl. SEWS), gen. van eeuw, slechts ge
Van ouds en eeuws, of van over ouds en-bruiktn
eeuuwws, d. i. van sedert lang, ten allen tijde, fr. de
tout temps. Dat heeft zot geweest van over ouds
en eeuws.
EFFEN, bijw. Even. Effen of oneffen.
— Juist, fr. juste, precisément. Het was effen
zoo hij mij gezeid had. Het was effen zulk een
lente, of zulk een spel, fr. c'etait bier une Celle

affaire (comme je l'avais soupconne, comme on me
l'avait dit). Hij kwam effen in, als ik uittrad.
— E fen aan (wvl. effen an), naar mate dat iets

gedaan wordt of gebeurt, fr au fur et a mesure.
Werkt, ik zal u effen aan betalen, fr. trava-illez, je
vo-us paierai a fur et mesure. Wij zullen effen aan
zien wat er te doen staat, fr. nous verrons ce gaa'il

a a faire, eG mesure que les événenzen is se p-resentent, selon la tournure que prenclront les a, ices.

Niets dat beter is dan zijne schulden effen aan
betalen. Die effen aan doet wat er te doen is,
vindt zich zelden overlast. Er is nooit geen oiikruid in zijnen groenselhof, want hij trekt liet
effen aan uit.
— .E fen door (wvl. effen cdeure), zonder omwegen, dwars door, fr. tout droit, sans détours. Hij
zegt effen door, al wat hij peist. Hij ging er effen
door naar toe. Hij werkt maar altijd effen deure
voort, zonder zich aan iets te stooren.
— Effen op (wvl. effen 2p, –up), zonder voorkeur
of uitneming. Al de jongelingen wierden toen
effen op ingelijfd in 't leger (niemand schoot er
vrij). Effen op klappen (zonder bescheidenheid).
— Effen uit (wvl. -nut), Effen weg, vlak af, recht
uit, zonder omwegen of bewimpelingen. Ik zei
het hem effen weg dat hij eene onrechtveerdigheid
bedreef. De getuige antwoordde effen uit op al
de vragen dien men hem deed. De beschuldigde
heeft effen uit geheel zijne misdaad bekend.

EFFE
--- Van effen op (wvl. van effen ip, –up), van
't gemeene, fr. du commun. Een mensch van effen
op, fr. un homme du commun. Ge moogt uwen
boekzak met appels vullen, maar ge moet ze van
effen op nemen (ge moet de grootste en de
schoonste niet uitzoeken, maar groote en kleene
al dooreen nemen gelijk zij liggen).
EFFENAAR, m. Bij wevers. Een lang en smal
getuig op wijze van eene kleene ladder met menigvuldige sportjes, tusschen dewelke de keten,
die men boomt, in pezen gescheiden ligt van
omtrent twintig draden elk. De effenaar wordt
door twee personen, eenen aan elk uiteinde,
vastgehouden terwijl men de keten boomt.
— Den effenaar houden. Wordt fig. gezeid bij
kaarters en andere spelers om aan te duiden dat
men zoo veel wint als verliest, dat men omtrent
effen staat. Ik moet niet winnen, maar ik tracht
den effenaar te houden.
-- Met iemand den .effenaar houden, met hem
overeenkomen, fr. s'accorder avec quelqu'un. Ik
heb veel moeite om met hem den effenaar te houden. Gij moet trachten met hem den effenaar te
houden. Ik kan met hem geenszins den effenaar
houden.
-- Een baatzuchtig mensch die door list en
vleierij alle moeielijkheden weet te vereffenen en
met iedereen wel te staan. Het is eene effenare
van eenen vent. Ik heb in al die effenaars geene
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EGE
eenen halven klemtoon, dienen, even als de uitgang ster, om van werkwoorden naamwoorden
te maken van vrouwen die gewoonlijk doen het
geen het werkwoord uitdrukt, b. v.
Achterwarege, -rige, -rigge, - ringes baker.
Bijstanege, -ige, -nigge, -ninge, baker.
Cammeghe (bij N. Despars), wolkamster.
Dievege, dievigge, dievinge, fr. voleuse.
Godsbaarsege (bij Ed. De Dene), Dei genitrix.
Klappege, -pige, -pigge, -pinge, klapster.
Leepege, leepige, leepigge, leepinge, fr. pleu-

reuse.
Melkege, melkige, melkigge, melkinge, melk

-verkopst.
Naaiege, naiigge, naaiinge, naaister.
Slampampeghe (bij Ed. De Den.e).
Strijkege, strijkigge, strijkinge, strijksier.
Spinnege, spinnigge, spinninge, spinster.
Trutselege, trutseligge, treuzelaarster.
Vergetege, vergetigge, vergetinge, vergeetach-

tige vrouw.
Waschege, waschige, waschinge, wa.schvrouw.
Wikeligghe (bij Maerl.), wichelares, waarzeg

-ster.
— Gelijk Kil. noteert op het woord Naeyersse,
voegen wij ook, doch geheel overbodiglijk, deze
uitgangen achter den uitgang ster, b. v.
Helpsterigghe, bij Vrancx.
Naaisterege, naaisterigge, naaisteringe, naai

-ster.

trouw.
EFFENKLAPPEN, klapte effen, e fengeklapt, b. w.

Een geschil met woorden vereffenen. Eenen twist
effenklappen. Mijn broeder is tegen mij misnoegd;
gij zoudt mij dienst bewijzen, indien gij liet bij
hem gingt effenklappen.
EFFENSCIIILDER, m. Muurverwer, fr. badigeon-

neur.
EFFENSCHILDEREN, sch2Zderde e fen, effengesch2 lderd, b. en o. w. Grofschilderen, muren verwen,
fr. badigeonner,
EFFENSLANDS, bijw. Op effen land, in effenen
grond, fr. dans un terrain uni. De akkerpeerden
vermoeien zich min als* zij mogen effenslands
werken.
EFFEN -TRUL, m., mv. effen-trullen. Soort van
Ahorn, in de wetenschap acer campestre L. genaamd, fr. érable champetre, en bij D. de Gorter
Kleyne eschdoorn, Booghout, Effen-doorn, Spaanache aak.
- EFFENTRULLEN, adj. Van effentrul. Effentrullen hout. Een effentrullen boog.
-EG, uitgang van adjectiefs, zie --rG.
-EGE, -IGE, -IGGE, -INGE. Deze uitgangen, onder

Ploksterege, ploksterigge, plukster.

Spinsterege, spinsterigge, spinster.
Waschsterege, waschsterigge, waschsteringe,

waschster.
— Deze uitgangen hechten wij nog aan mann.
substantiefs op aar of ier eindigende, b. v.
Makelarege, -igge.
Middelarege, -igge, middelarighe bij Despars.
Secretareghe, bij Ed. De Dene.
Aelmoesenierigghe, bij Vrancv.
Bursierigghe, id.
Groenselierege, -igge, -inge.
Herbergierege, -igge, -inge.
Hovenierege, -igge, -inge.
Pensierege, -igge, -inge.
Rentenierege, -igge, -inge.
Tresoriereghe, bij Ed. Je Dene.
Winkelierege, -igge, -inge.
Ook aan dergelijke subst. die den toonloozen
uitgang er hebben, b. v.
Looperigge, loopster.
Vertroosterigghe, bij Vrancz.
Wtnemerigghe, id.

EGEN
— Bij den Brugschen dichter Ed. De Dene
vindt men ook enkelijk —ghe (ge) in plaats van
den uitgang —ege, —igge, b. v.
Coesterghe, koesterege.
Dansserghe, danserege, dansten.
Naeysterghe, naeisterege.
Voesterghe, voedsterege.
— 't Zijn streken waar de uitgang eye vergaat
in eie (zie onder EIN), b. v.
Babbelege == babbeleie.
Klappege = klappeie.
Naaiege = naaieie,
Spinnege = spinneie,
Waschege = wascheie, enz.
--- Zie ook —NEGE.
-

EGEN, eegde (wvl. ook eegdege, zie IMPERFECT),
geëegd, b. en o. w. Bij landb. Hetzelfde als Eegden, slechten, fr. perser.
EGEN, voorz. In Fr. -Vi. gebruikt voor_ tegen,
fr. a, eontre, près de. Egen iemand iets zeggen of

doen. Egen 't Nieuwjaar. Uw kleed zal egeu
Zondag gemaakt zijn.
— Men zegt ook ege, eeg : Ik zal eeg Zondag
komen. Ik zal het ege uw vader zeggen, fr. je le
dirai à votre père. Wat zeg-je daar ege?
EGGEL, m. Zie ECHEL.
EGGERIG, adj. Eggig. Eggerige tanden.
— Afl. Eggerigheid.
EGGERMANSIER, Zie ARMENSIER.

EI, o., fr. ceuf. Een nesch ei, fr. un ceuf mollet.
— Zoo vol als een ei, proppende vol.
-- Een ei ophebben (wvl. een ei upein, ipein, zie
EIN), wordt eig. gezeid van eene hen of anderen
vogel die welhaast moet leggen. Fig. van iemand
die verlegen of beteuterd is, even als men ook
zegt in denzelfden zin : hij loopt gelijk eene henne
die moet leggen.
— Men moet hem handelen als een ei, men moet
met hem zeer omzichtig omgaan, hij is uit der
mate kleenzeerig. .
— Eene taarte bederven voor een ei, uit spaarzaamheid iets slecht maken dat met kleenen onkost kon goed zijn. Hij zou eene taarte bederven
voor een ei (zegt men van iemand die al te karig
is, die gierig is).
— Een ei op eenen balke, fig. gez. van iemand
die in eenen wankelen of onzekeren toestand is,
fr. dans un état precaire, incertain. Een soldaat
in tijd van oorlog is een ei op eenen balke (kan
allen oogenblik van verblijf veranderen). Die zieke
man is nog een ei op eenen balke (is nog buiten
gevaar niet).

EI
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-- Eiers en beiers, eene tafelspijs van samengeroerde eiers en stekelbeziën.
EI, In -vele woorden vervangen wij dezen klank
door de scherplange ee, b. v. eik — eeke, weigeren
weegeren, enz. Zie onder E.
— Ei, met den klemtoon op het einde van een
woord, beantwoordt aan de geslotene é of ee van
de Franschen; b. v. armeie = armée. Zie onder
ARMEIE.

-- Het letterteeken ei heeft bij de West-Vlamingen den klank dien de Oost-Vlamingen en de
Hollanders aan ij geven; (wegens den klank van
(ij, zie IJ.) Dus:
wvl. Plein klinkt lijk oostvl. plijn.
rijn.
—
Rein
rijzen.
—
Reizen
nijgen.
—
Neigen
Pleiten -- plijten.
Doch gevolgd van eene 1 of r klinkt ei gelijk
onze korte i (d. i. gelijk, de fransche e), of gelijk
eene zware e. Dus:
Dweilen -- dwillen, dwelen.
Zeilen — zillen, zelen.
Peil — pil, pel, taak.
Heir — hir, her.
Ja 't gebeurt, doch zelden, dat het tweesylbige
ei el, eier samengetrokken wordt in ei , eir, en
uitgesproken als il, el; ir, er, b. v.
Breiden — breilen — brillen, brèlen, brider.
Scheier — scheir — schir, schèr, roulage.
Fleieren -- fleiren — $eren, iagorner.
EIE, m. Adem. Buiten eie zijn, fr. être hors
d'haleine. — Zie AAIE.
* EIEN, Bide (wvl. ook eidege, zie IMPERFECT),
heb geëid (fvl. eid, zie GE), o. W. Brieschen. Zie
HEIEN.

EIERB00X5 m., vklw. eierboompje. Heestergewas waaraan melkwitte ronde beiers groeien, de
grootte van krieken, 1. s ymphoriicarpus racemosus
Michx., fr symphorine a grappes. Er staan in den

tuin eierboomstruiken.
EIEREN, eierde, geeievd, b. w. Met eieren (eene
spijs) bereiden. Om goede wafels te bakken, moet
men den temper wel eieren. " Eenen goeden
gheheyerden couke. " (Hs. van 1483, in de Potte
te Brugge.)
-rie
EIERKRAKE, v. Soort van eierkoek. Zie KRAKE.
EIERKUTS, EIERKUTSER, m. Koopman in eieren,
iemand die eiers koopt om ze voort te verkoopen.
-- Zie KUTS.
EIERLIJST (wvl. EIERLIISTE, zie II), v. Bij schrijn
lijst die op de doorsnee den vorm-werks.En

EIER
heeft van een half eirond, fr. scotie, irochile, na-

celle.

— De Eierlijst is niet te verwarren met de
Kwartbies, fr. ove, quart-de-rond.
EIERPUF, m. Vuile oprisping van eene ongezonde maag, fr. renvoi nidoreux. Den eierpuf
hebben, fr. avoir des renvors nidoreux.
EIGEN, adj. Verwant, die iemand bestaat in
den bloede of door aanhuwing, fr. proche. Een
broeder is meer eigen dan een zwager. Er is hier
niemand aan tafel die niet eigen is. Men heeft
natuurlijk meer genegenheid voor dezen die eigen
zijn. Hij betrouwt niemand, en zijn eigen volk
nog minst van al. Die nonnekens zorgen zoo voor
die kinderen alsof zij allen eigen waren.
— Niet gemeen, niet vertrouwelijk, die zijne gedachten en zijne geheimen aan niemand mede
fr. pen communicatif, qui par caractère se-delt,
renferme en lui-même. Hij is zoo geweldig eigen
dat zijne vrouw zelve niets van zijne zaken weet.
Dat hij zoo eigen niet ware, hij hadde mij raad
gevraagd en ik zou hem uit zijne verlegenheid
kunnen helpen hebben. Een eigen mensch. Ge
moogt zoo eigen niet zijn.
— Eenzaam, die weinig of niet in betrekking
is met anderen. Eigen leven. Die kinderen zijn
al te eigen opgevoed. " Die vrij eeghin es, leeft
wel gherust voorwaer. " (Ed. De Dene.)
EIGENSTE, adj. en pron. Wordt gebruikt met
het lides. of een demonstr. in den zin van
Dezelfde, fr. le même. Het is de eigenste man
dien ik daar gezien heb. Twee woorden die
omtrent de eigenste beteekenis hebben. Ik heb
hem het eigenste gezeid dat ik aan u zeg. Dat
stond ook in dien eigensten brief.
Ook gebruikt met het possessief. Dit zijn
uw eigenste woorden, fr. ce sopt vos p°opres
--.

termes.
EIKEESTE, v. Hanetred, fr. germe d'un ceuf. -Zie KEESTE.
EIKE(N, o., vklw. van ei voor aai, fr. caresse.

Zie AAi.
EIKEREN, eikerrie, heb geeikerd, o.w. Kwerrelen,
herkauwen, fr. ruminer. De koeien eikeren. —

Zie HEIKEREN.
EIKROES, m. Eierdopje, kelkvormig bakje van
porselein of busseboom om aan tafel een ei uit
den dop te eten, fr. coquetier. Porseleinen eikroezen.
EIL, zie onder Ei.
EIN. Dit is een werkwoord door al de Vlaanderen heen dagelijks gebruikt met de volle beteekenis van het holl. hebben dat bij 't Vlaamsche
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EIN
volk ook verstaan, doch nooit gebezigd wordt.
Het vervoegt als volgt:
Ik ei — ik heb.
Gij eit (ondervr. ei-je) — gij hebt.
Hij ei(t (ondervr. eit -hij) — hij heeft.
Wij of zij ein --- wij of zij hebben.
— In plaats van ik ei, gij eit, hij ei, zegt men
in sommige gewesten ik e, gij eet, hij e, met de
zachtlange e; in andere streken ik è, gij èt, hij è,
met de scherpkorte e die men hoort in werk,
stern, enz. — In plaats van ik ei hoort men ook
ik evn, even als ik zijn, ik gaan, voor ik ben, ik
ga, enz.
— De derde persoon enkelvoud is gemeenlijk
hij ei, doch somwijlen ook hij eit (hij eet, hij èt,)
op het einde van eene zinsnede, of vóór eenen
klinker, b. v. koop hem alles af wat hij eit. Het
is daar al dat hij te zeggen eit. Hij eit een huis
gekocht.
-- Dit werkwoord ei is Beene samentrekking
van hebben, want zulke samentrekkingen in de
taal niet bestaan; maar het is eene samentrekking
van egen, even als

Rein — regen.
Reinen — regenen.
Zein — zegen.
Zeinen — zegenen.
Dweil — dwegel.
Peil
— pegel.
— regel, enz.
Reil
egen -- dat gelijk staat met het gr.
dat de stam is van ons eigen, in Vriesland eyn), eigendom, en van den uitgang ig in
moedig, doornig, 7nagíig, enz. — is een alleroudste
werkwoord dat men weêrvindt in de oudste aan
talen. Dus in 't mowo- gotisch aigan;-verwant
En dit

£Xw, en

in 't ijslandsch eiga; in 't alamannisch eigin; in
't kimbrisch eiga; in 't angelsaksisch agan, vegan;
in 't frank-theutsch eigan; in 't zweedsch ega; in
't oudduitsch egan : welke woorden al dezelfde
beteekenis hebben als ons em, fr. avoir, possécler.
Zie voorbeelden bij Delfortrie (Analogies des langues, bl. 213), en Tenkate (Proeve ii, bl. 628).
=- Dit werkwoord ern is dus, taalkundig gesproken, van zeer goed gehalte, en, aangezien
het, bij uitsluiting zelfs van hebben, algemeen
gebezigd wordt bij de Oost - Vlamingen zoowel
als bij de West-Vlamingen, behoorde 't men in
de schrijvende taal op te nemen, zoo veel te meer
dat zijne zachte en korte vormen eenen wonderbaar lichten en gemakkelijken gang aan de wendingen geven. Dus zou men schrijven: De mensch
eit een lichaam en eene ziel. Ei is em, maar

EIND
krijgen is de kunste. Ik ei geen geld bij mij. Zij

ein geen brood om te eten. Hoe meer men eit, hoe
meer men wilt ein. Ik ei daar niets tegen. Ik ei
geslapen. Zij emn grooten nood. Het ei geheel
den nacht gereind; enz., enz. — Zie HEBBEN.
-- De imperfect van hebben luidt bij het volk
als volgt :
Ik a — ik had.
Gij aat (ondervr. a -je) — gij hadt.
Hij a (ondervr. aat-hij ) -- hij had.
Wij of zij aan — wij of zij hadden.
Verled. deelw. ged, gad (fvl. ad) — gehad.
EINDE, o. Zie ENDE.
EINDELING, bijw. Zie ENDELING.
EINSCH, EINGSCH, ENGSCH, adj. Zeer nijdig,

gemelijk en grijnig, die door Zijne bitsige woorden of zijn zuur gezicht wangunst, spijt, tegenzin
of misnoegdheid toont, fr. hargneux, chagrin,
refrogné. Een éinsche mensch. Eingsch zijn. Zijne
vrouw is een einsche mensch. Hij ziet er zoo
einsch uit. Einsche greins, fr. mine rechignée. Zij
antwoordde met eenen einschen greins. Hij gehoorzaamde, maar 't was met eenen einschen
greins. Hij ging er met eenen einschen greins
naar toe (d. i. met zichtbaren tegenzin). Zie
EINZEGREINZE.

— Einsch weder, norsch, vinnig, bitsig weder,
fr. temps apre, rude.
--- Het engelsch anger, angry bet. Gramschap,
Gram.
— EINSCHACHTIG, adj. Eenigszins einsch. Een
einschachtig mensch.
-- EINSCHACHTIGHEID.

m.
Iemand die gewoonlijk einsch is. Een eingsclierik
is nooit welgezind. Ik wil met dien eingschaard
geen gemeens hebben.
— EINSCHHEID, EINGSCHHEID, V. De hoedanigheid
van einsch te zijn. Hij is mager van einschheid.
Hij teert op van einschheid.
EINSEL, m. Zie ENSEL.
EINSELEN, o. w. Zie HINDSELEN.
— EINSCHERIK, EINGSCHERIK, EINSCHAARD,

EINZE, ENZE, HEINZE, v. Halve cirkel van hout
of metaal, wiens uiteinden vast zijn aan de kim
van eenen pot, marmijt, paander, enz., en dienende om te dragen of te hangen. De einze verschilt
van de oore; want de ooren zijn kleine handvat
zoo als men ziet aan vaten van glas, porse--sel,
lein of gebakken aarde, terwijl eene einze zoo wijd
is als het vat waar zij vast aan is. Een vat kan
twee ooren hebben, maar het heeft nooit twee
Qinzen. De einze van een ijzeren vat is gemeenlijk
vast aan twee ooren die haar speels genoeg laten
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EINZ
om over en weer te bewegen en op de kim te
kunnen rusten. De einze van gevlochten mande werk is er vast en onbeweegbaar aan gevlochten.
Met de einzehangt men eenen pot aan den hangel
boven 't vier. Met de einze draagt men eenen
paander aan den arm.
— Kil. Eynse, Heynse, ansa.
EINZEGREINZE, v. Zoo luidt te Brugge hetgeen
overal elders Einsche greins heet; zie EINSCH. Hij
deed het met eene einzegreinze. -- Van daar de
twee volgende woorden.
— EINZEGREINZEN, einzegreinde, heb geëinzegre-insd, o. w. Nijdig grijnen, met Benen einschen

greins iets zeggen of iets doen. Hij deed het al
einzegreinzende. Ge moet zoo niet einzegreinzen.
— EINZEGREINZER, m. Iemand die einzegreinst.
EINZEVIJLEN (wvl. --UILEN, zie is), einzevijlde,

heb geëinzevij ld (fvl. einzeviild, zie GE), o. w. Haarklieven, zagen, fr. chicaner, vétiller. Op iets einzevijlen (op iets vitten).
-- Het Alg. Vl. Idiot. spelt ingevijlen, injevij
len, inzev2jlen, en stelt het woord gelijk met
inv-ijlen dat alles is mijns dunkens af te keuren.
— EINZEVIJLDER (wvl. —VILDER), m. Die einzevijlt, rikzager, iemand die verdrietig en vervelend op hetzelfde terugkeert, ondervraagt en
;;

kibbelt.
EIRIVIANSIER, m. Zie ARMENSIER.

EIS, HEIS, m. Hetzelfde als Einze. De eis van
eenen ijzeren pot, van eenen eemer, van eenen
kansel, enz. Eene marmijte met den eis aan den
hangel over den heerd hangen.
-- Dit woord hoort men meest tusschen Leie
en Schelde.
EISBEENDE, HEISBEENDE, adj. Hetzelfde als
Beugelbeende, d. i. wiens beenen krom zijn lijk
de eis van eenen pot. Eene eisbeende koe.
EIST, algemeene westvlaamsche vorm voor is
het, is 't, niet aleen bij 't sprekende volk, maar
ook bij onze vorige schrijvers. " Sy is van God
vercoren gheweest om haer ootmoedicheyt, al
cyst dat hem oock wonderlicken seer behaechde
haer maechdelicke reynicheyt. " (C. Vrancx.)
" Eist ons schult dat dierste dus op ons leict. "
(Ed. De Bene.)
-- Zie ZIJN.
EKELVEE, m. Zie HEKELVEEP.
EKKE, m. Men gebruikt dit woord om Etter,
drek of andere walgelijke vuiligheid aan te duiden, en er tevens eenen afkeer van in te boezemen. Kind, raak dat niet aan, het is ekke.
-- Men bezigt het ook als interjectie in den
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EKKE

ELDE

zin van Foei. Ekke ! Ik krijg er de walg van. —
Somtijds zegt men ook Ekke foei!
— Voor Ekke gebruikt men in eenige streken
Etje (ektje). Er is etje aan den knikker. Etje
foei, fr. pouah!
— Kil. Eck, ack, pus, sanies. In Brabant zegt

fr. age. Wij zijn beide van dezelfde gilde. Hij is
gestorven in de gilde van vijftig jaar. Er komt
eene gilde waar men tot den krijgsdienst niet
meer bekwaam is. De vier elden van 't leven.

men aak, ake-pu. De Holsteiners akker, akkefi!
akkefu ! De Bremers. akkepu ! (Alg. Vl. Idiot.)
EKKER, m. Hetzelfde als Nikker, spook.
EKLIBS, EKLIPSCH, adj. Ongehuwd. Zie EEN -

Dan onsen raef door

KLIBS.

EL, adj. en adv. Anders, elders. Het wordt
veel gebruikt achter iemand, niemand, ievers,
nievers, erntwaar, entwie, entwat, iel, niet. Iemand
el (iemand , anders, fr. un autre) zal het u wel
zeggen. Ik kom bij u, omdat ik hier niemand el
(niemand anders) kenne. Gij zult dat ievers el
(fr. autre part) moeten zoeken. Er is nievers el
(fr. Mulle part ailleurs) zoo veel rijkdom als hier.
Het leven is hier te duur, ik ga entwaar el (ievers
elders) mijnen kost gaan verdienen. Ik heb het
hem niet gezeid, hij moet het van entwien el
(iemand anders) gehoord hebben. " Ter plaetsen
daer by woonachtig is, ende nievers el. " (Vl.
Setting-boec.) " Het sal u ghegheven werden
van my ende van niemandt el. " (C. Vranex.)
" Het en betaemde niet dat een maecht, maecht
blyvende, sonde yemandt el ontfanghen en baren
dan God. " (Id.) " Ic hadde wel ghewilt dat
yemant ei dit bestaen hadde. " (M. Lambrecht.)
Als mijn winkel niet meer gaat, zal ik entwat el
(iet el, iets anders) ondernemen. " Want er viemendel toe comparen en wilde. " (N. Despars.)
Die moetic eten, dor den noot,
Als ie el niet mach gewinnen.
(Reinaert De Vos.)
Zelck spreect wel schoone, maer therte meifint ei.
(Anna Biins.)
Al en vont men ter weereldt geen lyden el,
Zoo waert noch zwaer genoich om verdragen.
(Id.)
Mocht ie bij u welen ic en gheerde niet el.
(Id.)
Sy sou senders uyt ons kiste
Eene failje, oft iet ei. (L. Vossius.)
Dees of dierghelycke klachte
Mocht ick peynzen, of iet el.

(Id.)

Neen voorseker, 't is iet el
Dat u veroorsaeckt dit ghequel.
(Ph. Iennyn.)

— Dit el stamt af van 't goth. alis, 1. alles,
zegt prof. Borm. Christina,, bl. 33.
ELDE, v. Ouderdom, hd. aller, ang.-sax. ylde,

Gheluckigh was voorwaer des weirelds kinder -elde.
(A. Debuck.)

elcde en sag niet meer in 't water.
(Vaelande.)

-- Dit woord is meest gebruikt in Fr. -Vi.;
elders zegt men Oude. Elde en Oude verschillen
van Ouderdom; want Ouderdom beteekent ook
het fr vieillesse, terwijl Elde en Oude aleenlijk
het fr. age beduiden. Dus zegt men : Sterven van
ouderdom, fr. moue ir de vieillesse; maar nooit:
Sterven van oude of van gilde.
ELDER, ULDER, in. Uier der zoogdieren. De
elder van eene koe. - Men zegt .00k Eur.
Laet yemant eenich lam een geyten -elder suygen,
Het krijcht een geyten-aert, de wolle salt getuygen.
(J. Cats.)
Maeckt dat met ghespannen elders
Honderdt vette koeyen zyn. (A. Debuck.)
ELFKANTTE, adj. Dat elf kanten heeft.
ELFSRANK (uitspr. elsrarnke, zie F), v. Eene
plant die in sommige Wdb. Alfsranke heet,
solanurn dulcamara L., fr. douce-amère. De elfs-

ranke wordt ook dolle karnare genaamd.
ELJE (uitspr. elzje), ELLIE, en ELLE (zie onder
ook ALJE (zie L), en DELLE, DELJE, DALJE
(zie DE lidw.), v.; vklw. elleken. Kort stokje aan

.CIZIE),

beide kanten scherp, dat men omhoog doet viiegen met op het einde te slaan; anders ook Anderwat genaamd, fr. bête, bdtonnet. Ellie spelen.
Elleken slaan. Die elje is te lang, ge moet ze
korten. De elje vangen. Ik kreeg de else vlak in
mijn ooge.
— Kort stokje waar men met drie'n een spel
mede speelt dat D'elje slaan of De delje slaan
heet. Twee van de drie hebben elk eene kolve
die zij op eenigen afstand van elkander in eenen
mok geplaatst vasthouden; de derde werpt de
elje naar eenen van de twee mokken; maar de
kolvenier slaat ze met de kolve zoo verre weg
als hij kan, en, terwijl hij, die de elje wiérp,
loopt om ze op te rapen, gaan de twee kolveniers
gedurig weg en weder van den eenen mok naar
den anderen. Ondertusschen keert de derde weer,
en gelukt hij de etje in eenen mok te krijgen eer
de kolvenier er zijne kolf in heeft, zoo wordt hij
dan zelve kolvenier, en de andere moet de elje
werpen.
-- Ehe over d'elje, elje over delje, hak over bak,

ELKA
onder te boven, in de war. 't Ligt al elje over delje.
-- D'elje geven, dd lje geven, clalje geven, met
geweld slaan, anders gezeid Krepé geven. Geef
maar delje (sla maar toe). De koornderscher gaf
zoodanig delje op het stroo dat het al in stukken
vloog. De jongen heeft daar eens duchtig delje
gekregen van zijnen vader.
— Van elje te melje iets vertellen, d. i. van punt
tot punt en in al zijne omstandigheden, anders
gezeid van de naalde tot den draad. Hij heeft mij
geheel de zaak uiteengedaan van eije te melje.
Men zegt ook eilje (vgl. aalje dat nevens naalje
in eenige streken gezeid wordt voor Naalde); en'
elders ielje. Wegens Melje, fr. mail (kolf), of
maille, zie MELDE. - Zie -ALIE.
ELKANDER, en ook ELKANDEREN, pronom.
Hetzelfde als Malkander(en. Elkanderen beminnen.
—. Men gebruikt ook den genitief Elkanders
en Elkanderens. Men moet elkanders gebreken
verdragen.
ELKENDEEN, ELK END EEN, onbepaald voorn.
Een ieder, iedereen, iegelijk, fr. un chacun. Dat
de grootsten de beste waren, elkendeen zou ze
kennen. Elkendeen spreekt van die schoone schil
elkendeen geschuwd zat de lyder-deri."Van
verlaten op eenen mesthoop." (C.Van Hullebusch.)
" 't Ware een spegel en eene zalige lesse voor
elk ende een. " (K. Callebert.) " Maria is elek
end' een ghereedt om helpen. " (C. Vrancx,)
-

fly liet dat eick end' een hem synen dienst aenbiedt.
. (L. Vossius.)

ELKEREN, o. w., fr. ruminer. Zie HELKEREN.
ELLE, ELLIE (drie syll.), v., vklw. elleken. Zie
ELJE.

ELLEBEKKEN, O. W. Zie HELLEBEKKEN.
ELLEBOOG, -BOGE, m., fr. coude.

-- Ik ken hem van knie noch van elleboge, ik heb
van hem noch dienst noch ondienst ontvangen,
ik heb geene reden om voor hem of tegen hem
te zijn, 1. nee beneficio nee injuria cognitus.
-- TVerken knie over elleboge, met kracht en
neerstig geweld. Zij wrochten knie over elleboge
om gedaan te hebben tegen den avond. Hij zou
wel willen dat wij aan tafel niet eten, en dat we
op den akker werken knie over elleboge.
- ELLEBOOGDE, adj. Elleboogvormig, fr. coudé.
Vele gereedschappen zijn elleboogde. De straat
ligt hier elleboogde. — Zie —DE.
ELLEKEER, m. Hetzelfde als Elgeer, aalgeer,
palingsteker, fr. foène.
— Ook Harpoen, fr. harpon. " Dan geeft men
jacht op den walvisch, en schiet hem den 1 tekeer,
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ELSE
zoo de vlaamsche visschers den harpoen heeten,
in het lijf. " (G. Gezelle.)
ELSEM, m. ELSEN, o., fr. alene. Zie ALSEN.
ELSENAAR, m. Al wie met de els werkt, zoo
als schoe— en gareelmakers. " -De wandelaar zag
daar kramen van corduaniers en van elsenaars. "
(A. Duclos.) " Dander hiet Matheeus ende was
eenen helsenare. (Kr. v. Br.)
ELSRANKE, v. Zie ELFSRANKE.
ELST, m'. Een bosch van elzen hout in tronken
of struiken, fr. aunaie. Eenen eist kappen (het
hout afhouwen). Die eist behoort aan N. " Dat
niemandt zijn beesten laete gaen in andere lieden
etsten, busschen, schoten, haeghen ofte dierghelijcke. " (Cost. v. Veurne.) " Hebbende recht van
bylevinghe op Leen, Erfve, Busch, Eisten, Wedau. " (Id.)
ELSTEEK, ELSTTEKE, v. Eene teek of bloedzuigend insect dat bezonderlijk vastkleeft aan de
ooren van de jachthonden als zij in eisten en
bosschen loopen, fr. tique riem.
ELSTRIJNTJE (wvl. ELSTRIINTJE, zie IJ), o. Een
klein vogeltje dat 's winters in onze bosschen
verblijft, en voornamentlijk aast op de zaadappeltjes van het elshout; anders ook Trijntje, Tijrtje, en Elsvinksken geheeten, fr. tarin, 1. fringilla

spitzus.
- ELSTRONK, m., mv. —tronken. Onttopte elzenboom elzen bolaard, fr. acne étêté.
— Ook Struik van elzen hakhout dat uit eenen
wortelblok aan den grond opschiet. Eene haag
van elstronken.

ELSVINK (wvl. —YIINKE), v., vklw. elsvi-nkske (nt,
o. Een vogeltje anders ook Trijntje genaamd, fr.

tarin, fringilta spines.
ELSWELTEN, elsweltte, heb geëlsteelt, o. v.. met
de stemrust op el. Kwijnen, krasselen, ziekelijk
zijn; bij Kil. Swelten, deficere, languescere, fatiscere. Die man elswelt sedert lang, en blijft
elswelten. Na veel jaren geëlswelt te hebben,
is zij gestorven.
— Misschien is dit w. gesmeed uit elven
(Kil eluw.ve-n, 1. livescere) en zwelten, (zie bij
FLIKFLOOIEN), en dan schreve men beter elwswel-

ten of elfswelten.
— Onze uitspraak belet niet van Eltswelten
of Helszwelten te schrijven, indien 't de taalkunde zoo eischte.
ELWAARTS (wVi. ELWEERD, ELtiti EERDS), bi]w.
Entwaar el, ergens elders, fr. quelque _part a2lleurs. Ik kan het u niet geven, gij moet het
elwaarts gaan vragen.
Hij is elwaarts gaan wonen.
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ELZE
Dat si mochten dor die noot
Elwaer halen beesten genoech. (Maerlant.)
Liever vaste ie bij u dan ie elwaert ate,
Liever had ie bij u schade dan elwaerdt bate.
(A. Bins.)
Ghy en selt hier niet vangen sonder vertragen
(Id.)
Gaet elwaerdt iagen,

— Kil. El-waarts, aliorsum.
ELZEN, adj. Onbekwaam. Zie HELZEN.
ELZEPEKKER, ELZEPIKKER, m. vklw. -pekkertje.

Een vogeltje anders ook Elstrijntje genaamd.
ELZERIJ (wvl. ELZERIE) 3 V. Elzenbosch, eist, fr.
aunaie.
EMPE, HEMPE, IMPE, HIMPE, GINIPE, v. Lijfje
van een vrouwenkraagje, fr. corps on corsage
dune collerette. Eerre himpe van lijnwaad, van
kerspe, van neteldoek. De gimpe bedekt schouders, rug en borst : zij wordt onder het boven
verborgen, en dient om het halskraagje-kled
rond den hals te vestigen.
— Het fr guimpe beteekent den Doek waar
de nonnen zich den hals en den boezem mede
bedekken. Kil. vertaalt Wimpel . door velum, ve-

lamen.
EN, onbepaald lidwoord, zie EEN.
EN. In plaats van aan, dat de Hollanders stel-

len tusschen twee naamwoorden om eene opvolof verbinding aan te duiden (b. v. twee aan
twee, drie aan drie, paar aan paar; arm aan arm,
hand aan hand, rug aan rug, kop aan steert, enz.)
gebruiken wij en, b. v. zij gingen twee en twee,
zes en zes, paar en paar; zij gingen arm en arm;
zij dansen hand en hand in 't ronde; men bond
ze rug en rug; zij lagen neus en eers; boord en
boord, fr. bord a bord; neus en neus, fr. huze a
huze, face a face; sneê en snee; reis en reis.
EN wordt gebruikt, achter hangen, liggen,
staan en zitten, in plaats van te met den infinitief. Zij zit en naaien. Hij lag en slapen.
En, daer sy sat en huylen,
Sit nu en kokerrrmuylen.
(Vaelande.)
Wat staet den Esel daer en kyken sonder roeren ?
(Id.)
En de bloeme die al wiegelen
Langs den bekenden watervliet
Stille heur schoonheid stoet en spiegelen,
Zegt, bemint gy die bloeme niet.
(K. De Gheldere.)

Zy lag daer en roepen.
(Id.)

— Doch men zegt nog veel meer : Zij zit en

EN
naait (te naaien). Hij lag en sliep (te slapen). Hij
hangt en slingert (te slingeren). " Vier lampen
die daer gheduerigh hanghen en branden. "
(P. Devynck.) " Wat staet ghy hier en kijckt ? "
(F. de Smidt.) " By aldien hy in eenen duysteren hoeck een wijl—tijdts staet en kijckt, soo ver
Als-betrsijnghc."(JVaHeumn)
de clockluudere staet en inuudt, datter eenen steen
huten thorre vallende, hu ofte mij thooft invalt,
dat en es den clockluydere niet te wijtene.
(C. van Dordrecht.) " Hy lach en sliep met twee
ketens ghebonden. " (M. Lambrecht.) " Eenen
zot lach en sliep in het velt en hy hadde sijnen
stock recht voor hem in daerde ghesteken om
hem van den wint te beschermen. " (R. Ver
-steganu.)
Want tenten en pawelioen
Stonden en bornden (te branden) al root.
(Maerlant.)
Hoe groen staet sy en groeyt.
(A. Poirters.)
Wanneer de raeve sit en krast.
(Id.)
o Vrient, als gy daer sit en weeft
En op een slechte winning leeft,
Besiet dan wat uw weven.
(P. Croon.)
Een alte quaet mensche sat en at,
Dien si om Gode drincken bat.
(Leven van Christina.)
Si stont genedechlec bi die laghen en starven.
(Id.)
De schepen ligghen en wieghen.
(P. Devynck) .
'k Zou alles, alles geven,
Voor uw geluk, myn kind dat ligt en roert in zand.
(G. Gez.)
Nog een ander lag en telde
Als by dry en viere stelde,
En ze dan te gare lei,
Of dat waerlyk zeven dei.
(K. De Gheldere.)

— Even gebruikelijk, doch moeilijker om uitleggen, zijn deze en dergelijke zegswijzen : Hij
lag er van en droomde (er van te droomen). Zij
zat er. aan en naaide (er aan te naaien). " Jacob
krygt de benedictie zoo van Godt als van synen
rader, en Esau die staet' er op en slet. " ( F. Vande
Werve.) " Soo hy de stalt stondt en besach.
(R. Versteganus.) " Een koel Mey—vlagie is
vruchtbaer, ende de dorre kruytiens staender naer
en dorsten. " ( A. Poirters.) " De schoe die by hu
staet *put en slaei. " (C. van Dordrecht.)
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Dese guyt soo laet als vroegh
Stopt met my altydt en ibegh.

(P. Devynck.)
EN, partikel negatief, krielt bij al onze vorige
schrijvers, en is nog in vollen bloei in de volkstaal,
doch altijd vergezeld van een ander negatief
woord, als niemand, niet, nergens, geen, enz., behalve in 'k en doe, 'k en zal, 'k en zou. Eene bonte
kraai en maakt den winter niet (eene zwaluw en
maakt y eenen zomer). 't En kan u niemand deren,
of 't en is God en de groote vaak. Het is of ge
zoudt zeggen : 'k heb al gebakken, en 't en is nog
niet gekneed. Die zich zelven prijst, en moet niet
ongeprezen slapen gaan. Daar en is geene kroone
of er staat een kruisken op. Al hout en is geen
timmerhout. 't En zijn niet al vrienden die op
u lachen. Nauw dingen en wel betalen, en is geen
schande. Het is of ge zoudt zeggen : keizers kat
is zijne nicht, en 't en is geen vriend.
-

-

Als nature niet en wil
Soo en helpt noch keers noch bril.
(P. Gheschier.)
Die syn twintich jaer niet schoon en is,
Syn dertich j aeren niet sterck en is,
Syn veertich'jGeren niet wys en is,
Syn vyftich jaeren niet ryck en is,
Die en sal het nimmermeec worden.
(A. Poirters.)
-- Men zegt en schrijft : Die bloem moet in eene
warme plaatse staan, zal zij bloeien (d. i. of zij

zal,niet bloeien, anders zal zij niet bloeien). Die

EN
len ghenoech en sonde connen verdoemen, wi en
moeten hem helpen " d. i. of wij moeten hem
helpen, zonder dat wij hem helpen moeten, 1.
quin debeamus ipsum adjuvare. (Id.) " Ic derre
wel segghen dat die goetheyt Gods tot ons so
groot is, dat hi niet lichtelijc een kersten mensche en sal laten voordachtelijc vallen in eenighe
dootsonden, hi en sal hem eerst van binnen zijn
herte vermanen, doen knagen, ende weerpeyns
doen hebben. " (Id.) " Twelcke die ghebeten waren, zo gherijnghe niet anschaut en hadden, zij
en waren van huerlieder beten ghenesen. " (C.
van Dordrecht.) " Niemant en can linen eyghen
wille volcomelijc overghegheven, hi en sy te
voren op gevoet metier borsten der gehoorsaemheit. " (H. Herp.) " Dat yerste is datmen niet
merckelijcs en einde van sonden inder consciencien, het en si afgedaen met gewarigen rouwe
biechte ende penitencie. " (Id.)
Gheen dier soo fel, soo quaet, gheen dier soo sterck
[en grof,
Ten keert dan wederom al in zijn eerste stof.
(J. ,de Harduyn.)
Want Baer en is niet soo schu ofte traech van lede,
Ten dient erghens toe.
(Ed. De Done.)

— Deze wending met en, kort en krachtig,
heeft de schrijftaal bewaard in tenzij, tenware
('t en zij, 't en ware). Waarom het gebruik daar
-van
niet algemeener maken P
EN. Wordt in Fr.-Vl. gebruikt voor hij en hem.
En eit het ezeid dat en gaat kommen (hij heeft

appel moet wel rijp zijn, wilt hij deugen (d. i. of

het gezeid dat hij gaat komen). Waar issen (is

hij wilt niet deugen, anders wilt hij niet deugen);
enz. Insgelijks met een negatief : Gij moet voor

hij) P En is zeker te zijn broers, fr. it eet probablement ch-ez son f é e. Gaat en komen . 'k peize
wel ja-en (ja hij). Doet en binnenkomen (doe hem
binnenkomen). Slaat en dood, slaat en dood !
" Uwe vrauwe hadden (had hem) moeten aenveerden, als ik dien (ave Maria) haer presenteerde. "
(C. Vranex.) Draagt en (draag hem) dezen brief.
Doet en (doe hem) dien mantel aan. Ge meugt
en (ge meugt hem) dat niet geven.
-EN. Dit is, in de schrijvende taal, de onveran
derlijke uitgang van adjectiefs die de stof aanduidenwaarvan iets gemaakt is, b.v. gouden, zilveren,
ijzeren, enz. In eenige westvlaamsche gewesten
wordt deze uitgang en vervangen door i, b. v.
eene goudi horlogie, een zilveri lepel, een houti
stok met eenen ijzeri pint, laki mantels, eerdi
potten, kopeni • ringen, papieri snuifdoze, eene
biezi korf, beeni knopen, steeni huizen, lijnwadi
veste, een zijdi kleed, Bene pani mutse, eene
doorni kroon, een strooii of panni dak, een leemi
muur, eene marbeli plaat, een loodi bal, enz.

dien boom zegen, zal hij niet verdroogen (d. i. of

hij zal verdroogen, anders zal hij verdroogen).
Hij gaat nooit wandelen, ga ik niet mede (d. i. of

ik ga mede, zonder dat ik medega). — Nu in
plaats van-dit niet zeide men en zegt men nog
en niet het voornaamwoord voorop en het werk
achteraan, b. v. Hij gaat nooit wandelen,-word
ik en ga mede. Zulke dingen doe ik niet, hij en
gebiede 't mij (of hij gebiedt het mij, zonder dat
hij liet mij gebiede, tenzij dat hij het mij gebiede).
" Gheen drapier zal zyn laeckene verkoopen,
zy en zullen eerst hoer vuile loot ontfaen hebben " d. i, of zij zullen eerst...., tenzy dat zy
eerst. . .., zonder dat zy eerst. . .. (Cucren van
Rousselaere.) " Men vint veel menschen die niet
een reden en souden connen verhalen, si en stel
eet bi " d. i. of zy stellen er eenen-lendr
eed bij, zonder er eenen eed bij te voegen. (Th.
Van Herentals.) " Recht oft die duvel niet sie-

-

END
-- Vgl. eng. silvery, coppery, silky, loamy, stony,
earthy, enz.
END, ENDE, voegw. En, fr. et. Heer ende meester.
Ik ende gij. Over end weer. Uit end in. Om end
om. Al om end om. Elk end een. Enkel end een.
Eerst ende vooral. Hij vertrok, ende, om te spoediger aan te komen, ging hij aan 't loopen. Ouders
ende meesters. Enkel end heel.
END, en misschien beter REND, m., mv. enden,

vklw. endeke (n. In 't algemeen, dunne of dikke
draad, snoer, koordeken, waarmede men iets verricht. Dus:
— Bij schoemakers. Het spinaal, fr. ligneut .
Den end bepekken. Men boort met een elsen gaten
in 't leder, om er den end door te steken.
— Bij speelkinders. Het touwtje van eenen
vlieger, fr. ficelle d'un cel 'volant. Met het breken
van den end, tuimelde de draak grondewaart.
Den end uitlaten of intrekken. Den end op den
tuchtstok winden. Ik heb eenen langeren end
als gij. Die(n end is te kort.
— Bij naaisters. De twijndraad die in de naalde
zit. Zij trok zoo sterk den naad toe, dat zij haren
end brak. Met eenen korten of langen end naaien.
Deze(n end is haast opgenaaid.
— Bij spinsters. De draad dien men tusschen
de vingers houdt en spint. Eenen dikken end
spinnen. Als de klos vol is, breekt men den end
af. De(n end vliegt in (als hij uit de vingers ontsnapt, en door het oojge van de spil verdwijnt op
de klos). De(n eind is verloren, als hij afgebroken
en ingevlogen zijnde zoodanig om de klos gewonden ligt dat men hem niet weêrvindt.

- Fig. De(n end is er aan (of van) vei °loren,
zegt men van eereen moeielijken mensch of van
eene verwarrelde zaak, waar men geenen weg
mede weet, waar geen leiddraad aan te vinden is.
De moeite die ik heb met dat kind is niet zegge lijk : de end is er' aan verloren. " Waar dat ze
den end van eene vernestelde conscientie weten
te vinden. " (K. Callebert.)
— Eereen langen end spinnen, lang leven. Die
man zal geenen langen end spinnen. Er zijn weinig drinkebroers die eenen langen end spinnen.
— Zijnen end schraven aan iets, er zijne dood
aan halen. Het is niet geloovelijk hoeveel moeite
en hoofdbreek die zaak vraagt :. ge zoudt er uwen
end aan schraven. Zie SCIIRAVEN.
— Dit woord end, m. is niet te verwarren met
het volgende ende, o. Wij zeggen b. v. Het ende
van den end, fr. Ze bout dit fil.
— Kramers heeft End, o. dat bij de schippers
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gebruikt wordt in den zin van 't fr. aiguillette
(cordage) . - Zie DELFEND en DRAAKEND.
ENDE, o. Hetzelfde als Einde, fr.

fin, bout, ex-

trérz-zté.
— Het ondereinde van een gevelden boom of
afgemaaiden halm, anders ook Gat genaamd.
Enden van boomen voor brandhout klieven. Een
bondel riet, een koornschoof, enz. met de enden
(oof gaten) omhoog leggen, en met de aren neêrwaarts. Zijnen vinger kwetsen aan het ende van
eenen stroohalm.
--- Aars, achterlijf, Kil. anus, sedes.
Want een scaep een lam voert brochte,
Daer men wonder an zien mochte.
Het had een hoeft, ende aohterwaert
Hadt twee enden, ende elc enen staert,
Twe voete voren ende achter viere.
Menich quam Bien dese maaiere.
Ende bideen dat dusdaen wonder
Sonder redene niet es besonder,
Some vanden wisen luden
Wouden die twee enden. beduden
Hollant ende Vrieslant.
(M. Stoke.)

— Noch steent noch ende. "•Datmen van haerlieder hoverdye noch steent noch eynde en vint. "
(Th. van Herentals.)
— Kop over ende, hol over bol. Kop over ende
vallen (ombuitelen).
— Niet weten waar met zijn ende blenden of
varen, uit beschaamdheid en verlegenheid .eene
gedwongene houding hebben, , niet weten hoe
zich keerera of wenden. Als gij in een gezelschap
komt, ge moet daar op uw gemak zijn, en niet
staan gelijk iemand die niet weet waar met zijn
ende varen. " Jan knikte wijds en zijds goêndag,
en ging, lijk iemand die niet en weet waar met
zijn ende blenden, tot bij 't vier. " (K. Callebert.)
— Aan * iets zijn ende vagen, er den brui van
hebben, fr. s'en ficher, cracher sur la besogne.
Ik vage daar eenen keer ferm mijn ende aan.
— Bij mulders. Het ende van eene molen. Zie
ROE -ENDE.

— Het eerste of het laatste huis dat het einde
uitmaakt van twee of meer aaneengebouwde
woningen. Hij woont in 't ende. Eene driewoonst
is een huis met twee enden. In 't ende naar hier
houdt men winkel en herberg.
— Eene poozetijds, eenige tijd. Eenende schoon
weder zal deugd doen aan den akker. Wij hebben
een lang ende nat weder gehad. Hij heeft een
ende zot geweest, maar nu is hij weder bij zijn
verstand. Het is reeds een geheel ende dat ik hem

ENDE
niet gezien heb. Ge moogt nu in een groot ende
niet meer komen. Het zal maar een endeken duren. Hij heeft een ende ziek geweest. Hij heeft een
ende in 't gevang gezeten.
— Even als tuit(e, wordt ende in eenen ver
zin toegepast op eene vrouw. Een-achtelijkn
dik ende van een vrouwmensch. Een bot ende,
een dwaas ende, een dom ende, een stom ende,.
een zot ende. Het is zoo een bot ende. Zijne
vrouw is het domste ende van de wereld.

— Er is geen recht ende aan, zegt men van
eenen lastigen mensch of van eene moeielijke
zaak waar geen rechte kant aan is, fr. on ne sail
par quel bout le prencdre.
-- Van een ende in (met het accent op ende),
helder op, vantroteer, zonder ievers naar te kij ken. De nachtegaal schuifelde van een end in.
Zij schoten op den vijand van een end in. Hij
klapte van een ende in (luid op, zonder ievers
op te peizen). Hij is genezen : hij eet en hij
drinkt al van een ende in, fr. sans se ménager en
riep. Begin maar van een end in (te zingen, te
werken, te eten, enz.) — Men zegt ook Van den

end in, en Van den enden in.
-- Van ends t'ends, van einde tot einde, geheel
en gansch, fr. d'un bout a' l'autre, de bout en bout.
Ik heb dezen boek van ends tends gelezen. Deze
straat is van ends t'ends beplant met linden. Ik
heb hem de zaak van ends t'ends uiteen gedaan.
" Straetjien da van ens tens mé lanteiries ... ge
gingen van-peintwas."(Korh1736)Wy
ends en t'ends door deze hoofdstad. " (***) " Dat
hi eenich laken niet wel geschoren hadde, van
hende te hende, ende van hecghe te hecghe. "

(Cueren van den Scheerers van Brugghe.)
" Eenich laken niet geschoren ware van hende
thende. " (Id.) — Men zegt in eenige streken
van ends en -t'ends, en ook van endsen t'endsen,
even als oulings voor van al t'al men ook zeide
van allen Val. Zie Middelnederl. Wdb. van Devries op 't woord AL.
— Wegens de s in ends, zoo zegt men ook van
avers t'avers voor van aver t'aver (zie onder AvER);

en voor van al Cal zeide men ook van als t'als :
" Dat alle pine, voor onse sonden verdient, van
als Cals vergeven worden. " (Th. Van Herentals.)
-- T'endern, lenden, fr. an bout. Ik ben bijkans
t'enden mijn werk, fr. j'ai Presque acheve ma
besogne. Hij is t'enden zijn geld (hij heeft geen
geld meer). T'enden het jaar, fr. an bout de l'an.
T'enden de maand. T'enden de week. Ik zal u t'enden de week komen bezoeken. Zijne studien zijn
haast t'enden. T'enden zijn latijn zijn, fr. etre an
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bout de son rolet (niet meer weten wat zeggen).
Ik heb u reeds veel gezeid over die zaak, maar
ik ben nog niet t'enden, fr. je ne suis _pas encore
an bout. T'enden raad zijn, fr ne savoir a quel
saint se vouer. " Hij was t'eyndem rade, niet
wetende wat doen oft laten. " (J. David, s. j.)
-- Tot temden (toe), fr. jusgic'au bout. Luister
tot t'enden. Ik ben in 't sermoen gebleven tot
t'enden toe. Lees dien brief tot t'enden. Die vol
deugd tot t'enden toe, zal zalig-herdtin
wezen.. Hij liep tot t'enden de dreef en keerde
dan weder. Hij blijft weg tot t'enden de week.
-- T'enden, lenden, fr. (t bout. T'enden zijn, fr.
etre a bout, d. i. 1° geheel arm zijn, niet meer
weten wat doen. Hij is t'enden : wij moeten hem
helpen. 2° Afgemat zijn van ziekte, van arbeiden,
enz. De -zieke was zoo t'enden dat hij niet meer
spreken kon. De reiziger was t'enden : 't was
goed dat hij thuis was. Het peerd is t'enden van
loopen. Ik ben t'enden gewrocht, ik ben t'enden
geloopen, ik ben t'enden gereisd, enz. 3° Niet meer
weten wat zeggen of antwoorden. Hij was t'enden. In 't eerste hield de lasteraar nog al stout
zijn gezegde staan; maar als men hem begon te
pramen de daadzaak in hare bezondere omstandigheden voor te stellen, was hij haast t'enden.
— Iemand t'enden jagen, fr pousser quelqu'un

a bout, d. i. 1° Hem in zijne vlucht vervolgen tot

dat hij afgemat is van krachten en niet meer
voortkan. Eenen dief t'enden jagen. De haas,
t'enden gejaagd van de honden, vluchtte in een
hutteken. 20 Eenen lasteraar, eenen logenaar,
eenen zwetser, enz. zoo beschamend ondervragen en beantwoorden dat hij in ago valle. Hij
joeg dien lasteraar zoodanig t'enden dat hij niet
meer wiste waar kruipen van schaamte. 3° Iemand zoo veel last en zwarigheid aandoen dat
hij moed en geduld verlieze. De dwingeland
jaagde zijn volk zoo 't- enden, dat het in razernij
geraakte en hem vermoordde. Tot nu toe heb
ik alles verdregen, maar nu ben ik t'enden gejaagd, en ik wil streng en wreed worden. Zulke
wederspannige kinderen zouden den besten vader van de wereld t'enden jagen.
-- T'enden uit, hetzelfde als t'enden in den zin
van 't fr a bout, doch sterker. T'enden uit zijn.
•— Men gebruikt t'euden uit ook vóór een adjectief of ww., in den zin van uit del. mate, fr.
ecessivement, autant que possible. Hij was t'enden uit gram. Hij kwam t'enden uit misnoegd
in. Hij is t'enden uit arm. Hij is t'enden uit zot.
:Penden uit ongelukkig. T'enden uit ziek. T'enden uit razen. T'enden uit stormen.
20
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— T'enden uitlezen, geheel en gansch lezen.
Eenen boek, een dagblad t'enden uitlezen.
— T'encden uitdroomern, geheel uitdroomen. " Of
is 't een droom, ick sal die droomen t'eynden uyt. "
(L. Vossius.)
— Van dit t'enden, in den zin van fr. a bout,
is het subst. tendenheid en het ww vertenden
gevormd. Zie ald.
ENDEKLOK, v . Doodklok, fr. glas. De endeklok
luidt voor eenen overledenen. In veel parochien
luidt de endeklokke driemaal daags, 's morgens,
'S noens en 's avonds, als er iemand dood is.
ENDELDEUR, ENDDEUR, v. De groote ingangdeur van eene kerk. In veel kerken, die zijdedeuren hebben, wordt de endeldeur maar geopend voor een lijk in te halen, voor de processie
uit te gaan, enz.
Aldaer, zoo joker eens hadde bemerck of,
Light myn grootheers ooms broeder rechtzweer be-

[graven

Ter hendel kercduere buten up tkerckhof.
(Ed. De Dene.)
ENDELINGE, EINDELINGE, EINDELINGS, bijw.

Eindelijk, fr. à la fin. Gij zijt toch eindelinge gekomen. " Maer endelinghe zy bedochten hemlieden. " (N. Despars.) " Jan was dan eindelinge op
weg naar het oudemanhuis. " (K. Callebert.)
Eyndelingh een vreck ghemoet
En is noyt vernoeght van Boet.
(Gheschier.)

-ENDIG. Deze uitgang dient, om, achter namen
van kleuren gevoegd, adjectiefs te maken, en
heeft dezelfde weerde als de uitgang -achtig, fr.
•-altre, b. v.
Blauwendig — blauwachtig, fr. bleuatre.
Bruinendig — bruinachtig, fr. brunátre.
Grauwendig — grauwachtig, fr. grisc^tre.
Groenendig --- groenachtig, fr. verdatre.
Roodendig (rooëndig) — roodachtig, fr. ro2ugeatre.
Zwartendig — zwartachtig, fr. noirátre.
— Deze uitgang -endig heeft, even als -achtig,
eenen halven klemtoon op de eerste greep.
-- Hier dient misschien ook vermeld ons adj.
warentig voor warachtig. Zie ald.
-- Met -heil achter -endig te voegen, maakt
men de substantiefs Blauwendigheid, Bruinen
-dighe,Grauwn z.
ENEE, ENIE. Vragende partikel (klemt. op de
tweede greep), hetzelfde als eh neen ? niet waar ?
fr. n'est-ee pas ? Gij hebt daar geweest, enee ?
Enie, 't is waar ? Gij zult het doen, enie ?
ENGELKOEK, INGELKOEK (wvl. - KOUKE, zie ou),
m. Soort van lang koekbrood, anders ook Ko
-kieljnVoard,ght.

ENGELKOPJE, INGELKOPKE, o . Een geschilderd
of gebeeldhouwd kinderhoofdje met vlerken. Aan
dien autaar zijn er lieve engelkopjes.
— Fig. Mijn engelkopje ! troetelwoord van eene
moeder aan haar kind.
ENGELMIS, INGELMIS (wvl. -MESSE) , v. Eene mis

ter eer van eenen Engel.
— Eene mis van dankbaarheid die men doet
in wit gewaad voor een kind dat onder de zeven
jaar gestorven is, fr. nesse d'ange. Een kind begraven met eene engelmisse.
ENGSCH, adj . Zie ninscn.
ENKELENDEEN, INKEL END EEN (met het ac-

cent op in en op een), bijw. Van een gescheiden,
elk op zijn eigen, afzonderlijk, fr. separement,
chacun a part, a part les uns des autres. Schikt

de brooden enkelendeen in den oven, opdat zij
aan elkaar niet bakken. Zet dat alles enkelen
i. zet al die voorwerpen elk op zijn-den(.
eigen, van malkaar gescheiden). Appels bewaren
langst waneer zij enkelendeen liggen. Leg die
ontbolsterde okernoten enkelendeen : zij zullen
te beter droogen. Kinders, zei de schoolmeester,
ge moet enkelendeen zitten (ge moogt tegen.
elkander niet drummen).
ENKELENDHEEL, INKEL END HEEL, bijw. In

't geheel met bepaling van elk deel in 't bezon der. Eene rekening enkelendheel maken (d. i.
eene rekening opmaken met er elk voorwerp op
zich zelven aan te duiden, fr. faire un compte
spécifié). Men moet zijne zonden enkelendheel

l)iechten (d. i. niet in 't. algemeen, zeggende b. v.
ik heb gezondigd tegen het eerste gebod; maar
bepaaldelijk, belijdende elke doodzonde in 't bezonder, met getal en verzwarende omstandig heden, 1. omnnia et'singula peccata).
ENKELOOGE, INKELOOGE, v., klemtoon op de
eerste greep. Bij kantwerksters. Hetzelfde wat
enen in de Woordenb. omoog en in 't fr. _picot
noemt. De enkeloogen heeten ook topwerken.
- ENKELOOGRANKE, IN$ELOOGRANK, V . Een platgewerkt zoompje waar de enkeloogen aan kleven,
en dat de kant omboordt gelijk een rankje, fr.
en,grelure.
ENKER, m . Zie 1NKER.
ENKLAUWDE (wvl . INKLOWDE) ,

adj. Met en-

klauwen, geknoeseld.
— Enklauwde gaan, den voet zoo scheef zetten
in 't„ gaan, dat men schier op den knoesel treedt.
Hij gaat zijn schoe'n enklauwde (d. i. zeer scheef).
ENSEL, EINSEL, INSEL, m. Knipwaag, fr. ba tance romaine. Met den ensel wegen. De stekken
van den ensel zijn de metalen puntjes die, in

307

ENT
den arm geslegen, dienen om de zwaarte van
't geen men weegt, aan te duiden. Dat weegt
zes pond op de stekke (d. i. juist, noch min noch
meer).
— Kil. Enssel, unsel, unssel, ensser, enster,
unster.
-- Vaelande spelt Hengsel; zie aid.
ENT -. Een prefix, zonder klemtoon, dat, gevoegd bij de vraagwoorden hoe, hoelang, hoeveel,

hoeverre, waar, waaraan, waarbij, waarin, waarom, waartoe, waaruit, waneer, wie, enz., er den
vragende zin van wegneemt en door iets onbepaalds vervangt. Zie hieronder enthoe, entwaar,
enz. Eenige schrijven eenthoe, eentwie, enz.
— Zoo mieken de Latijnen ook van hunne
vraagwoorden quando, quantum, quis, quomodo,
quo, ubi, enz. de onbepaalde aliquando, aliquan-

tum, aliquis, aliquomodo, aliquo, alicubi.
— Dit ons ent—, met de ingeschovene n (zie N)
is hetzelfde als het hd. et in etwas, holl. iet in
ietwat, enz.; zie Weil. onder iets. Ja, in eenige
gewesten, zeggen wij ook el : etwien, etwat,
k

etwaneer, enz.
ENTE, INTE, v. Een lasch, een meersel. Eene
pertse verlangen met er eene ente (een stuk
hout) aan te zetten of aan te nagelen.
— De bek van eenen pijl waar de keep in is;
anders ook Tinte genaamd. Men stelt den pijl
met de ente op de pees van den boog, als men
schieten wilt met den handboog. De pijlen voor
kruisbogen hebben geene enten. De ente is van
hoorn, en zit als een griffel vastgelijmd in het
dunste uiteinde van den pijl.
ENTER, o. Soort van hout, anders ook Ernte,
Hernte genaamd, fr. charme.
-- ENTEREN (wvi. ook ENTERI, zie -EN), adj. Van
enter, fr. de charme. Enteren hout. Enteren
haag. Enteren bosch.
ENTHOE, ETHOE, bijw. Op de eene of de andere
wijs, 1. aliquomodo. Ik zal er wel enthoe uitgeraken. Het moet enthoe gezeid worden. — Zie
ENT-.

ENTHOELANG, ETHOELANGE, bijw.

Eenigen

tijd, 1. aliquamdiu.. Het is enthoelange geleden
dat er iemand mij vroeg... Na 'enthoelange vrede
genoten te hebben, kreeg men wederom den
oorlog. Enthoelange zwijgen. Als dat ongeluk
nu enthoelange voorbij was. " Naer dat by daer

een toelanghe ghewoont hadde. " (N. Despars.)
" Dat zy en toelanghe bleven staende. (Id.) " Naer
en thoelanghe haerlieder uyterste devoir ghedaen
hebbende. " (Id.)
, Zie ENT-.

ENTH
ENTHOEVEEL, ETHOEVEEL, adj. Een onbepaald
getal, eenigen, 1. aliquoí. Enthoeveel menschen
dwalen. Daar kwamen enthoeveel jongelingen.
De schooier kreeg enthoeveel eerdappels. Ik heb
er enthoevele gezien, gekocht, enz. " Item es
waren ettwev-il trummetter, paugker and pfeiffer

allda. " (Delfortrie, analogies, bl. 215.) " Hy regierde dit clooster int thoe veel iaeren. " (M.
Lambrecht.) " Doen by 't bisdom in t hoe veel
jaeren bedient hadde. " (Id.)
— Eene onbepaalde quantiteit, 1. aliquantum.
I-Iy goot er enthoeveel zand in. Ik ken geheel de
zaak niet, maar ik weet er enthoevele van.
" Ruteren te peerde ende en thoeveel voetvolcx. "
(N. Despars.) " Met en thoeveel van zynen volcke."
(Id.)
-- Zie ENT-.
ENTHOEVERRE, ETHOEVER(RE, bijw. Op eenen
onbepaalden afstand, op eenigen afstand. Als ik
nog enthoeverre van daar was. Als hij enthoeverre geloopen had, viel hij. dood. " Ende en
thoevarre oostwaert van daenen. " (N. Despars.)
" Tot en toe verre buyten die voornoemde cuylen
ende pitten. " (Id.)
— Zie ENT-.
ENTOENEER, bijw. Hetzelfde als Entwaneer.
— Zie OENEER.
ENTWAAR, ETWAAR, bijw. Ergens, 1. alicubi,
aliquo. Entwaar zijn, gaan, uitkomen, aanhangen,
tusschenzitten, enz. Hij is entwaar gaan wande
Ik heb hem entwaar gezien, maar weet niet-len.
meer waar. Dat heb ik ook entwaar gelezen.

Hang dat entwaar aan eenen nagel. Dat heeft
entwaar tusschen gezeten. " By de Paters kerk
ent' waer. " (L. Vossius.)
-- Eni waer el, ievers elders, fr. quelque part
ailleurs. Ge moet dat entwaar el gaan zoeken.
Ik zal dat entwaar el moeten vragen.
— Even als ievers, wordt entwaar dikwijls
gebruikt in eene beteekenis die moeilijk te bepalen is, maar die meer of min gelijk staat met

waarschijnlijk, het is bijkans zeker, er zijn redens
het te denken, enz.; b. v. Het is entwaar (ievers)
gij die mijnen boek gestolen hebt. Blij meent
entwaar (of ievers) dat ik het gedaan heb. Hij
heeft entwaar (of ievers) zijne les niet geleerd :
hij is op nieuw gestraft. Hij heeft entwaar (ievers)
op nieuw niet aandachtig geweest in school,
want hij kan zijne les niet.
— Zie ENT—.
ENTWAARAAN, ENTWAARAN, ETWAARAAN,

bijw. Ergens aan, aan 't een of 't ander. Als er
een ongeluk gebeurt, het wordt altijd entwaaraan

ENTW
toegeschreven. Een genie laat zieh altijd ent waaraan kennen.
— Niet te verwarren met Entwaar aan. Hang
dien mantel eetwaar aan. Raakt zij entwaar aan,
zij breekt heet. — Zie ENT—.
ENTWAARAF, ENTWAAROF, ETW AARAF, bijw.,

klemt. op waar. Van 't een of 't ander. Men moet
altijd entwaaraf spreken. Iedereen sterft ent
-warof.
— Niet te verwarren met Entwaar af, klemt.
op af. Hij viel entwaar af van een boom, en brak
zijn been.
ENTWAARIN, ETWAARIN, bijw., klemt. op
waar. In 't een of 't ander. Elk zoekt entwaarin
zijn geluk. Ik heb dat verteldertje entwaarin
gelezen.
-- Niet te verwarren met Entwaar in, klemt.
op in. Giet die lepelspijs entwaar in, opdat zij
verkoele. Hij ging entwaar in, zonder dat ik het
belette.
ENTWAAROM, ETWAARO1Vi, bijw., klemt. op

waar. Om de eene of de andere reden. Gij zegt
dat hij het niet gedaan heeft om mij te beleedigen : hij heeft het toch ' entwaarom gedaan:
welk is dan de reden?
--- Men verwarre entwaaro m niet met entwaar
om, fr. quelque part autour. In dit laatste geval,
staat de klemtoon op om, even als op af, aan, in,
door, tusschen, ernz. in entwaar af, entwaar aan,

entwaar in, entwaar door, entwaar uit, entwaar
íusschen. Hang dat entwaar aan. Steek dat ent waar in. Hij kroop entwaar uit. — Zie ENT—.
ENTWAAItTOE, ETWAARTOE, bijw. Tot iets,
voor 't een of 't ander. Dat zal entwaartoe dienen. Al wat er bestaat, het dient al entwaartoe.
Hij is ook entwaartoe bestemd.
— Niet te verwarren met entwaar toe, klemt.
op toe. Komt ge als vreemdeling entwaar toe.
Vroos de rivier entwaar toe, zoo seffens brak
men het ijs. — Zie ENT—.
ENTWAARUIT, ETWAARUIT, bijw., klemt. op
waar. Uit het een of het ander. Hij weet altijd
entwaaruit iets te raden.
— Niet te verwarren met entwaar uit, klemt.
op uit. Al met eens sprong daar entwaar een
moordenaar uit. Hij kroop entwaar uit.
-- Zie ENT—.
ENTWAARVAN, ETWAARVAN, bijut. Van 't een
of 't ander. Ge moet hem entwaarvan gesproken.
hebben. Is hij gekwetst, het is entwaarvan. —
Zie ENT—.
ENTWANEER, ETWANEER, bijw. Op den eenen
of anderen tijd, eens, 1. aliquando. De dood za_t
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entwaneer komen, als men er 't minst aan denkt.
Ik heb dat entwaneer hoorera zeggen. Ge zult
dat entwaneer bitter beklagen. — Zie ENT—.
ENTWATSCH, ETWATSCH, adj. gevormd van
Entwat, en zeggende zoo veel als Eene soort van,
fr. une espèce de. Hij was bezig met entwatschen
brief te schrijven (eenen brief of zoo iets dat er
aan gelijkt). Hij verborg zich in entwatsche
boeie (in eene soort van lootse).
ENTWIE, ENTWAT, ETWIE, ETWAT, pronom.
Iemand, iets, 1. aliquis, aliquid. Is er entwie in
huis ? Het is entwie die 't gezeid heeft, maar ik
weet niet wie. Entwiens geld stelen is eene onrechtveerdigheid. Entwien mishandelen. Tegen
entwien loopen. Entwat doen, zeggen, denken.
Dat doet mij entwat, fr. cela me fail quelque impression. Ik heb er entwat van gehoord. Er blijft
altijd entwat aan de maat en den strijkstok. Ik
vond hem aan entwat bezig, ik weet niet wat. Hij
maakt zich korzel voor entwat van niet. Zot zijn
is ook entwat (spreuk).
Suenne Si ettewen ulustik machent

So stant Si unde lachent.
(Diu buochir Mosis.)
— Voor entwat zegt het volk entwadde; Vgl.
Dadde, Didde, Wadde. -- Zie ENT-.
ENZE, V. Zie EINZE.
-ER. Deze uitgang, bij den stam van een werkwoord gevoegd, maakt gemeenlijk substantiefs
met eene actieve beteekenis, b. v. schrijver, zancger; keersesnuiter, korketrekker, enz. Maar bij de
Vlamingen, zelden bij de Hollanders, maakt hij
ook substantiefs met eene passieve beteekenis,
b. v. kouter(tje, gemeenzaam gesprek; planter,
bij kramers poter, aardappel die geplant wordt
of beschikt is om geplant te worden; proever,
staaltje -van etelijke waren; sloover, opsloover,
omslag van eene mouw; overslager, bij Kramers,
fr. chale; vermaker, eene ton die moet vermaakt
worden; verteller (tje, vertelling, fr. histoire, conte;
lachertje, iets om te lachen, scherts; speiter, spat;
bloedspeiter, bloedspat; meegevertje, iets dat men
aan iemand medegeeft om het aan een ander te
behandigen; schelder, aardappel die groot genoeg
is om gescheld te worden.
--- Vaelande zegt tweeléder voor Een woord
van twee lettergrepen, en toevoegelijker voor Een
bijvoegelijk naamwoord.
ERDE, v. Eerde, aarde, fr. terre.
ERDEN, erdde, geërd, b. w. Ploegen. Zie EERDEN.
* ERDENTIJKE, v. Verbastering van Artijke,
dat Kil, in Append. verklaart door morbus articularis, arthritis, d. i. jicht, gewrichtspijn, of,
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zoo men gemeenlijk zegt, de kozijntjes, fr. imaladie des articulations, goutte. Men leest het w.
bij G. Simons : " De pyn des Podagra gezeyd
de Erdentyke. — Remedie voor het flerecyn of

Erdentyke. "
EREDEWERE, bijw. Zie HEREDEWERE.
ERE, v., zware e. Derschvloer, fr. wire, 1. area.

Zie

NERF.

EREPLEREN, erefleerde, geërefleerd,

b. en o. w.

Flikflooien, vleien, fr. flagorner. Zij kan wel erreflerren. Ik ben met uw èreflèren niet gediend.
-- Men zegt ook Erreflerren.
-- Dit w., meen ik, is samengesteld uit eeren,
ren (fr. honorer) en fleren (fr. flatter). Zie FLIKFLOOIEN.
- EREFLEERDER, ERREFLERDER,

m. Flikflooier,

vleier, fr. flagorneur.
EREL, EERL, ERL, m., vklw. eerlken. Aria, liedje,

deuntje, fr. air. Een erelken zingen. Een erelken
dansen.
— Naam van een vogeltje, zie FRIOEN.
- Vlasstengel; zie HEREL.
EREN, eerde (wvl. ook eerdege, zie IMPERFECT)
geëerd (fvl. Berd, zie GE), b. w., zware e. Ploegen.
Zie EEREN.
ÈREPÈREPRUT, m. Zie AARDPEERPRUT.
ERFBRAND, NERFBRAND, m. Eene pijnelijke
ziekte der oogschelen die maakt dat men of 't
ware zand in de oogen gevoelt, fr ophthalmie
granuleuse, granulations palpébrales. Den erfbrand hebben. De erfbrand is besmettelijk. De
erfbrand was in 't leger.
— Het volk zegt erbrand, èerbrand, maar ik
haper niet erf brand te schrijven, 1° omdat men

ook erworm, èerworm zegt voor e7 fworm (zie F),
en 2° omdat erve, nerve (fr. grain du cuir, 1. grana
in coriis, bij Kil.) een juist gedacht geeft van de
korreligheid der oogscheÍen in die ziekte.
ERFWORM, NERFWORM, m. Schin op het hoofd
van kinders, bij Kramers enkelijk Nerf genaamd,

fr. croutes de laic. Kil. Erve, erf, porrigo, achor.
— Het volk zegt erworm, eerworm, en te
1 rugge zelfs eerdworm. Vgl. Erfbrand.
ERGEN, ergde, heb geërgd, o. w. Erger worden,
verergeren. De ziekte ergt gedurig in plaats van
te beteren. De tweedracht en de vijandschap
ergden van dag tot dag.
ERLAN, m. Zie ARLAN.
ERMEEL, o. Zie ARMEEL.
ERNAAL, m. Zie AREAAL.
ERNTE, o. Zie HERNTE.
ERPEL, m. Mannetjes eend, waard, fr. canard

(male) .

ERRE
-- E7 pel is ook eene vlaamsche uitspraak van
Aardappel, eerdappel, fr. pomme de terre. Doof
gelijk een erpel, fr. sourd comme une pomme de

terre.
ERREFLERREN, b. en o. w. Zie EREFLEREN.
ERRIEULE, klemt. op en. Een roepwoord dat

men gebruikt om aan te hitsen. 'k En zou 't niet
laten liggen, errieule ! (zegt men b. v. aan eenen
jongen die tegen eenen anderen vecht).
— Errieule brakkoótje, roepen de jagers om
hunne jachthonden aan te moedigen.
ERVIG, adj. Erfelijk, fr. hérédilaire.
— Eeuwig en ervig, voor altijd, fr. a foute perpetuuuite. De kerk heeft dat land ontvangen om
eeuwig en ervig te bezitten. " Hy heeft aen het
klooster ghegeven eeuuwiglzlyek ende e7 fvelyck alle
de thienden van het Eylandt. " (N. Vanhove.)
" dInterest zal eeuwelyck eude e? ffelyck betaelt
worden tot onsen proffyte. " (Pauwel Heinde.
rycx. )
— Eeuwig en ervig, gedurig, altijd, telkens,
fr. toujours, toutes les fois, conslamment. Hij zegt
eeuwig en ervig hetzelfde. Is hij in nood, 't is
eeuwig en ervig naar mij dat hij om hulpe komt.
Ga in zijn kabinet als ge wilt, ge zult hem eeuwig en ervig bezig vinden met schrijven. Hij
komt eeuwig en ervig alhier gewandeld. Hannibal zwoer van eeuwig en ervig de Romeinen
te haten.
ERWEET, EERWETE, ERWETE, v., mv. erwvelen,
vklw. erweetje. Hetzelfde als het holl. erwt, fr.

pois. Vroege erweten. De ranken van erweten.

De erweten worden gerijzeld. Jonge erweetjes.
" Gheerste, suucrioen, boonen, aarweten. " ( Cueren van Rousselaere.) " Eenich fruyt, erwvelen oft
dierghelyck. " (M. Lambrecht.) " Ist een tarwe,
chorne, herwifíe ofte vitse. " (J. Yperman.) " Die
de jonge erre-weetjes plantte. " (K. Callebert.)
" Erwte schynt geoorlofd voor erwete, bottelyk
in stad erwéte geheeten. " (Vaelande.)
Want daer wordt niet anders g'eten
Als ghesoone erreweten,
Raepen, kooien en pampoen.
(L. der Stud.)

— De eerste greep heeft den vollen klemtoon;
de tweede heeft maar eenen halven, even als in
waarheden, strcwtlooper, enz. Dus is de maat niet
goed van dit vers van D. J. den Beer Poortugaal (Handelingen van het zesde Nederlandsch
taal -coI2 gres, 1860, bl. 30) :
Van hespe, tafeldwaal, erweten en patatten,

waarin de vuile klemtoon gegeven wordt aard
de tweede lettergreep van erweten.

ERZE

zijn, in weerden houden, enz. Het staat al in
essen (alles is op stel, fr. tout est en ordre). Het
was al in essen. De boeken in essen zetten. De
meubels, den huisraad in essen stellen. Tracht
dat alles wat in essen te brengen. Ik vond het al
in essen. Alles moeten in essen stellen dat er
komt.
— Het Alg. Vl. Icdiot. heeft op zijn esse zijn
(niet het possessief) voor Op zijn stel zijn, gezond zijn.
— Kil. in Append. Esse, essentiia, esse. Noch in
esse zijn, exstare, superesse.
-ESSE, westvl. uitgang van vele substantieven
die in de schrijftaal op is eindigen, b. v. Wildernesse (wildernis), Gevangenesse (gevangenis),
enz. Bij onze vorige schrijvers algemeen in
voege.
* ESSEKOT, o. Zie ORSEKOT.
ESTRABANTIE, v. Zie STRABANTIE.
ET, in den zin van er, zie HET.
ET -, prefix van Etwie, Etwat, Etwaneer,
Ethoeveel, enz. Zie ENT—.

— ERWEETBED, EERW—, O. Erwtbed, fr. planche
de- pois. Ik heb zes erweetbedden in mijnen hof.
— ERWEETBLOEI, EERWEETBLOEI, m. Erwtebloesem, fleurs de pois. De eerweetbloei is lief
aan de oogen.
— ERWEETBLOEIE, EERW—, V. Eene bloeie of
bloem van erweten. De erweetbloeien zijn lief
aan de ooge.
— ERWEETRANK, EERW—, V. Rank of stengel
van erwten, fr. tige. Drooge erweetranken.
— ERWEETSCHOK(KE, v. Erwtedop, fr. cosse,

gousse de pois.

en -SLOSSE,
hulze van erwten, bezonderlijk als er de

— ERWEETSLOTSE, -SLUTSE, -SLOOTSE,
V. De

granen uit zijn.
— Zie SLOTSE.
— ERWEETSOEP(E, v.

Erwtenat, fr. potage a 1e

purée, soupe aux pois.
— ERWEETZETTE, EERW —, v. Eene zette om erweten te planten. De erweetzette bestaat uit
vier stijpers die met sporten aaneen geschacht
zijn, en van onder eindigen op eenen seherpen
punt, zoodanig dat men vier putjes in den grand
stekt telkens men er de zette in neerduwt.
ERZELIG (uitspr. ezzeliig, zie Rs), adj. Eggig, fr.
agace. De tanden worden erzelig van roode aal
te eten.
-bezn
— Afl. Erzeligheid.
ES, derde persoon enkelv., voor is, spreekt bij
't volk en schreef oulings algemeen. Hij es dood.

ETELIJK, adj. Eetbaar, fr. mangeable. Die aardappels zijn niet etelijk. Dat brood is niet bezon der goed, maar 't is toch etelijk. Etelijke waren.
" In het verkoopen van etelicke ende drinckelicke waren. " (Ordonnantien vanden Lande
vanden Vryen.) " Verbiedende eenigherande etelicke ware meer derrewaert te schickene ofte te
beweghene. " (N. Despars.) " Ende om dat ghelt

etelieke waere ghecocht. " (C. Van Dordrecht.)
ETEN, at, geëten (fvl. eten, zie GE), b. en o. w.,
fr. manger.
— 't En eet geen brood, er zijn geen onkosten

Also goet so es de man,
Dien ie hate als dien ie minne;

Al es de vreenscap daer wel dinne.
(M. Stoke, passint.)
en
fr.
it
est.
—
Zie ZIJN.
— Vgl. 1. est,
ESPE, v. ESPENBOOM, m. Abeel, fr. peuplier
blanc.
— Kramers heeft Esp, m., fr. tremble. Kil.
Espe, populus nigra.
ESSE, o. Eig. de infinitief van 't 1. sum, ik ben.
De schrijvers gebruikten het als substantief in
den zin van Wezen, stand, staat. " Sy hebben
veel schoone kercken ghebouwt, die noch teghenwoordigh in esse staen, hoewel sy in Mos quiten der Turcken verandert zyn. " (B. Surius.)
" Voortydts was desen bergh met veel schoone
steden, casteelen, ende dorpen versien, waer van
nu 40 dorpkens oft ghehuchten noch in esse
zyn. " (Id.)
— Het volk bezigt dagelijks in esse voor In
behoorlijken stand, in orde, in regel, op stel;
maar het voegt er eene n aan, even als het zegt:
in eeren laten, met haestem schrijven, in voegen

ESSE
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•

aan. Ik ga nog wachten van mijn graan te ver
eet geen brood. Laat dien boek-kopen,'t
hier liggen tot dat men hem weerom vraagt : hij
en eet geen brood.
— Zeker kaartspel (fretten genaamd in Alg.
V1. Idiot.) waarin men altijd volgen moet, en,
kan men niet volgen, de opgesmeten kaartbladen
moet eten, d. i. in zijne hand opnemen, zoo dat
deze, die hunne kaarten al kwijt geraken, de
winnaars zijn, terwijl deze, die met hunne hand
vol kaarten blijven zitten, er aan zijn.
— In verscheidene kinderspelen heeft eten de
beteekenis van Ontvangen, krijgen. Zie DEKKER

en POG.
ETJE, o. Voor Ektje, vklw. van Ekke. Zie EKKE.
-ETTE, -TE. Dezen uitgang, met den vollen
klemtoon, vindt men bij eenige vrouwelijke
naamwoorden, die anderszins ook wel op esse,
ster of ege, enz. eindigen, b. v.

Babbelette,
Bakkerette,
Brielette,
Klappette,
Kokette,

Prondelette, ,
Schommelette,

fr. babillarde.
fr. boulangere.

— Kil. Uder, uyder, wder, wr, ore, ober pecu-

duin. Wij zeggen ook Elder, Ulder.

brielster.
babbelaarster.
fr. cuisinière.
prondelaarster.
schommelmeid.

Spinnette,

EURE
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ETTE

spinster.

Wasschette,
waschvrouw.
ETTEL, m . Zie HETTEL.
ETTER, m.

— Vliegende etter, ontsteking aan den nagel
van den vinger en verzwering die voortzet van
den eenen vinger tot den anderen, fr. onglade
(syphilitique) .
ETTERMENTEN, o. mv Hetzelfde als Gruizel menten, stukken en brokken. Het komt voor in
deze en dergelijke zegswijzen : In ettermenten
.

slaan, in ettermenten smijten, in ettermenten
liggen, enz. De dronkaard smeet geheel den
huisraad in ettermenten. De hagel heeft den
oegst in ettermenten geslegen. De wagen met
de.peerden wierd door 't convooi op de reilebaan
in ettermenten gereden. Het ligt al in gruis en
ettermenten.
— Misschien verbasterd uit het 1. retrimeníum, intertrimentunt, of detrimentum.
— N. Despars zegt etselinge : " Van den instrumente dat zy achtereen in eíselinghe smeten. " — " Die welcke (chartres ende lettragien)
die gouverneur Aertvelde terstont al in eíselinghe
scheurde metten tanden, worpende voorts die
stickers int vier. "
ETWAT, zie ENTWIE.

EU. Dit klankteeken werd oulings door ue verbeeld. Dus schreef men m ueghen, cluenen, dueglzt,
wuenen, muelenare, huele, enz., waar men nu nmeugen, kleunen, deugd, wennen, meulenare, heule, enz.
schrijft. Zie onder E.
— De klank en verwisselt somwijlen met ui
(wvl. u); zie daar voorbeelden van bij HERPEUS .
EUKELBRAAM, HEUKELBRAAM, v. Egelenteer,
wilde roozelaar met kromme stekels, groeiende
in bosschen en hagen, rosa canina L., fr eglan.

Roozen griffelen op eene eukelbrame. De
jopen of bottels van de eukelbrame heeten wij
klokken, bij Halma piepels.
— Men zegt ook, bij streken, Heupebrame,
tier.

Hupperbrame, Hippebrame . Zie HIPPEBRAAM .
EUR, m., mv. eurs, euren, vklw. eurke(n. Het
zelfde als het hull. uier, fr. mamelle de vache, de
chèvre, de brebis, enz.

- EUREN, eurde (wvl. ook eurdege, zie IMPERFECT) ben geëer d (fvl. eitrd, zie GE), o. w. Eenen
,

cur krijgen. Wordt gezeid van eene koe, wier
elder begint te zwellen als zij bij de baat is. De
koe begint te euren.
— Weiland heeft daar Nuren voor.
EUREN, eurde, geëerd, b. w. Goedkeuren, laten
gelden, tellen, fr. co)npter. Wordt gebruikt in het
spel om te zeggen dat een slag goed en volgens
de regels van het spel is. Ik cure dat niet (ik
houd dat niet voor goed, ik wil niet dat het
telle).
-- Ook o. w. Gelden, goed zijn, rekenen. Dat
en Burt niet (dat en telt niet, fr. cela ne compte
pas).

-- Onze uitspraak belet niet Heuren, Huren
of Uren te spellen; zie H en U.
* EUVEL, m. Zoo spelt het Alg. Vl. Idiot. een
woord dat wij Hevel spreken en schrijven. Zie
HEVEL.

EUVERBEEN, o. Hetzelfde als Overbeen in de

Woordb.
— Wegens o = en, zie o.
EUVERHEI^ , v. Hetzelfde als Overheid in de
Woordb.
EUVERLEÊR, o. Hetzelfde als Overleer, in de
Wdb., fr. empeigne.
EUVERSTE, m. en v Hetzelfde als Overste, in
.

de Wdb.
EUZIE, v., mv. euziën, vklw. euzitje. Het onderste deel van een strooien of pannen dak, 't welk
over den muur hangt, en het regenwater voor waart, van den muur weg, afwerpt, fr. egout.
Eene euzie is een kort afdak. De euzie drupt
als 't regent. Des winters hangen er ijskegels
aan de euziën. Onder de euzie in 't drooge staan.
De arme lieden hangen den groenen tabak onder
hunne euziën te droogen.
— Men spreekt ook van euziën aan koorn-

schelven, houtmijten, hooioppers, vlasloeien, enz,
waneer het strooi of het riet, waar zij mede ge
zijn, afhangt op wijze van de euzie eens-dekt
gebouws. Er slapen vogels onder de euzie van
de houtmijten.
— Kil. Oose, Oosie. In sommige gewesten
zegt men Deuzie (zie DE lidw.), in Fr.-Vl. Dozing
en Oozing, en ergens ook Neuze.
— EUZIEDRUP, m. De waterdroppels die van de
euzie afvallen als 't reint. In den euziedrup
staan (onder den lek van 't dak staan).
--- EUZIELAAG, EUZIELAGE, V.

De euzielage of

EUZI

EVEN
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euzieschoof van eenen koornschelf is die lage
of rij schooven waar de euzie van het dekstroo
op neervalt en rust, de uitstekendste rij schooven. De euzielaag in eenen schelf is eenigszins
te vergelijken aan de muurplaat in een huis. Als
de euzielage gemaakt is, dan,legt men daarboven
de andere lagen zoodanig dat de schelf eenen
kegelvormigen top krij ge. Leg maar den euzie–
schoof, de schelf is al hoog genoeg.
- EUZIEPLAAT, v. Hetzelfde als Muurplaat, d.
i. de bovenste lage steenen van eenen 'muur,
waar het dak op steunt.
- EUZIEREEZE, v. Eene reeze of stuk hout dat,
paralleel met de zwepingen, den onderboord uit
euzie, en gemeenlijk de afhangen--maktvnde
de uiteinden van de kepers ondersteunt.
- EUZIESCHOOF, m. collectief. Hetzelfde als
Euzielaag.
- EUZIEVAL, m ., zonder mv. Euziedrop. In den
euzieval staan.
EUZING, OZING, OOZING, v. Hetzelfde als Euzie.
Onder de oozingen staan.
EVEDOPPE, bijw. Hetzelfde als Evengauw, seffens.

EVENBAAR, adj. en meest adv. Hetzelfde als
Eenbaarlijk, eenbarig. Altijd evenbaar regenen,
zingen, schrijven, enz.
EVENGAUW (wvl . EVEGOWE, zie AU en N), bijw.
Aanstonds, seffens. Ik ga evegauwe vertrekken.
Ge moet evegauwe medegaan. Hij had er evegauwe mee gedaan.
-- Men zegt ook Everap (evenrap) en Evedoppe.
EVENS, bijw. Eveling, aanstonds, seffens. Hij
is daar evens (juist) vertrokken. Hij zal evens
gaan komen. Ik had maar evens gedaan met
schrijven, als hij inkwam.
-- Vgl. Altijds voor Altijd, enz.

.EVEL, NEVEL, LEVEL, ALEVEL, bijw., klemtoon

EWEG, bijw. Hetzelfde als Weg, henen. Hij
liep eweg. Zij gaan eweg. " Na dat bloeysel
vliecht dat hayrachtich grijs saet ewech. "
(L. Fuchs.) " Diogenes sat in een wijn vat, ende
werp ewech sijn scotel, na dien dat hi mercte dat
by met sijnder hant steppen mochte. " (H. Herp.)
" Es hi sterc van hoofde, so sal sy (de weude, fr.
délire) also geringe ewech gaen, als hi die oeffeninge laet, ia hi en salse niet ontfangen dan
met stoten ende terstont sullense ewech veesen. "

op vel. Verkorting uit Evenwel, en gebruikt in
den zin van toch, om meer kracht aan de uitdrukking te geven. Antwoord evel, fr. répondez
done ! re ondez au moires ! Hij is evel genezen,
God zij gedankt. Laat mij evel dezen brief ee^st
schrijven, fr. laisse moi done actiever d'abord cetle
leítre. Wilt gij 't niet doen voor mij, doet 't evel
(althans) voor u zelven. Hoe kunt gij mij nevel
zoo lastig vallen ! Valt de zaak slecht uit, ik
nevel zal er geen schuld in hebben. Waarom hebt
ge nevel zoo lang gewacht van komen P Hij heeft
in groot gevaar geweest, maar hij is nevel niet
dood. Kan die schuldenaar mij de volle som niet
betalen, ik heb er nevel de helft van weer. ---

EVERMOENIE, EVERIVIONING, m., met den klem-

toon op moe. Een kruid anders ook Avermoning
genaamd. Zie ald.
EVERMOND, m. en o . Zie EVELMOND.
EVERZWIJN, o. Wordt in sommige streken
gebruikt voor Stekelverken, fr. port-épic.
— Ook voor een kleen diertje, anders zeug
genaamd, fr. cloporte, porcelet. Doch in dezen zin
gem. Everzwijntje, of enkelijk Zwijntje.

(Id.)
EZEL, m., fr. áne.

— Wrijft eenen ezel op zijnen sleert, ge krijgt
stank voor dank, fr. chantez a l'áne, it vous fera
des pets (wordt toegepast op eenen ondankbaren

Zie ALEVEL.

mensch).

— In eenige plaatsen zegt men Eval, Neval,
enz. Zie L.

— Ezel zitten, in school op straf zitten op een
kleen banksken, omdat men de les niet gekonnen
heeft.
-- Een bed met riemen zonder sponden, dat
op– en toegevouwen kan worden. Eenen ezel
slaan (zulk een bed stellen). Zij sloegen den ezel
om mij op te slapen. Op eenen ezel slapen bij het
bed van eenen zieke.
-- En voertuig met twee groote wielen en
Benen langen dijsel wiens vooreinde op den grond
rust, dienende om zware boomen en balken te
slepen bij middel van ketens; bij Desroches
Heurst genaamd, fr. éfourceau, trique-balle. De

EVELINGE, EVELINGEN, EVELINGS, bijw. Even,

aanstonds, seffens. Hij is daar evelinge vertrokken. Ik ga 't u evelings laten weten. Hij zal
evelinge gaan komen. Wacht eenen stond : ik
heb evelingen gedaan. Ik ga er evelingen naar
toe.

EVELIVIOND, EVERMOND, m. en o., klemtoon op
de eerste greep. Eene mondkwaal eigen aan

kleene kinderen en stervende menschen, anders
ook Vesch geheeten, in de Woordenb. Spruw,
fr. aphthee.

313

EZEL
ezelwordt ook Hellewagen, en in Fr.-Vl. Triekbal,
Tierbal en Triebau geheeten.
— Bij mulders. Een balk waarop de pasbrugge
rust, en die, bij middel van de . lichte, verhoogd
of verleegd kan worden, volgens dat men grof of
fijn malen wilt; fr. palier.
— Het Alg. Vl. Idiot. zegt : " Ezel bet. in Vl.
nog a) deesem, doch dan is het voor eesel of esel
met zware è; b) vlaspijlken. " Dat is geheel mis;
want a) voor deese-m zeggen wij hijsel; b) voor
vlaspijlken zeggen wij kerel, met eene r in plaats
van z.
EZELBANK, m. Een bank in de kinderscholen,
waar dezen, die hunne les niet kunnen, op moeten
zitten voor hunne straf. Op den ezelbank zitten.
,

Is den Thema vol van feylen,
Men vest die, gholyck de zeylen,
Op den rugh, en op de borst,
Als ghewaepent adel - vorst;
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ey siet hier eens den ghemisten
Eersten van de Figuristen,
Eersten van den ezel -banck,
Met dat eerlick behanck.
(Lev. der Stud.)
heb geëzeld (fvl. ezelcd, zie GE),
o. W. Dikwijls het woord ezel uitspreken of op
EZELEN, ezelde,

EZEL
iemand toepassen. Hij verwijt den eenen en den
anderen dat zij ezels zijn, maar met al dat ezelen
toont hij zich eenen onbeschofterik. Het is bij
hem altijd ezel alhier en ezel aldaar; maar zij
gaan hem dat ezelen duur doen betalen.
Watje seght of watje drijft,
Ezel altijdt ezel blijft;

Niemandt Balder op der' eird
Van een ezel maken peird.
— Ezelt hier niet al te veel,
Of ie vat u by de keel,
En ie giet u op den kop
Seven pinten kneukel -sop.
(P. Devynck.)
EZELIVIOS (wvl. -MOST), o. Soort van lichen die

men veel bij de zeeduinen vindt.
EZELOOR, v. Hetzelfde als Ezelsoor bij Kramers.

-- Soort van latuwe wier langwerpige bladeren de gedaante van ezelooren hebben. De ezel
kropt niet.
-ore
— Bij metsers. De spitstoeloopende overgang
van een beloen dat eindigt naar de negge van
eenen muur of kolom, fr. oreille d'á ne.
EZELPIJT, m. Zie PUT.
— Wordt onz. gebezigd in denzelfden zin als
Duivelsvel.

12. Deze letter, die 't volk effe spreekt, wordt
bij de Vlamingen dikwijls gehoord waar de schrijvende taal eene v stelt, b. v.
Famen — vamen.
Farinks — varinks.
— venijn.
Fenijn
Fezelen
— vezelen.
Finkoorde — vinkoorde.
— vinnig.
Finnig
— vlak.
Flak
Fleien
— vleien.
— vlotten.
Flotten
Follaard — vollaard.
— voelen.
Foelen
Fribbelen: — wribbelen.
Fijge
-- vijge.
Frank
— vrank.
Pulfer
— pulver, enz.
-- Somwijlen valt de f weg in de uitspraak
als deze er te hard van wordt, b. v. eisranke,
erbrancl, erworm, helt, enz. voor elfsrank, erf
erfworm, helft, enz.
-brand,
FAAL, PALE, v. Feil, faut. " Daer is niets ge
voor Schryvers, als faelen van an--makelyr
dere schryvers te verschoonen; want dan heeft
men recht om insgelyks misslagen sonder vroeging te begaen : een ding is jamer, dat, niet
tegenstaende dies, faelen faelen blyven. " (Vaelande.)
FAAIS, o., mv. faceizen. Eene vracht hooi we-

gende eertijds 300 pond, na 150 kilos. Drie faaizen hooi koopen. Hooi bij 't faais wegen.
-- Vgl. fr. faix (vracht). Zoo zegt men ook
Paais, fr. pais;, Robaais, fr. Roubaix.
FAARZEN, faarsde (wvl. ook faarsdege), gefaarsd, b. w. Opvullen, fr. bourrer, farcir. Zie
OPFAARZEN.

— De Vlamingen zeggen fazen (zie Rs), en zoo
heeft het Kil. ook aangeteekend : " fasen, vullen,

farcire. "
FAATSE, FATSE, PETSE, v. Kaakslag, fr. gifle.
Iemand eene faatse geven of draaien. Fatsen
krijgen. Hij gaf hem eene fatse dat hij achter
zijn hoofd zocht.
FABRIJK, FABRIKE, v. Gefabriceerd goed, fabrijkgoed. Dat lijnwaad is fabrike, en de fabrike
is zoo goed niet als huisroeven lijnwaad. Hij
smoort fabrike (d. i. winkeltabak). De boerentabak is zuiverder en beter dan de fabrike.
FABRIJN (wvl. FABRIIN), m. mv., klemt. op brijn.
Hetzelfde als fr. favoris, d. i. bakkebaarden. Zijne
fabrijn laten groeien.
FACELEN, facelde, gefaceld, b. en o. w. Zie FASE LEN.

FAFOOI, o., klemt. op fooi. Wordt gehoord in
deze spreuk : In fafooi zijn met iets, in groote
doening zijn om iets te schikken en veerdig te
maken, met blijkbaren geestdrift iets bewerken.
Hij was in fafooi om huis en zaal te versieren
voor de komst van den prins. Hij was in fafooi
met die feeste. In groot fafooi zijn.

FAGO
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FAGOOT, m., mv. fagooten, Mutsaard,. bos hout
met eene wringwisse gebonden, fr. fagot. In de
fagooten is er veel rijshout. " De fagotten ofte
rijsen moeten hebben vijf dec-stocken, lanck vier
voeten en half, de toppen eenen voet boven, dick
seven palmen. " (Ordonnantien vanden Lande
vanden Vryen.) " Niemandt en vermagh fasseelen, mutsaerden, fagotten te penighen ofte ver
-copen,
dan die... " (Cost. V. Belle.)
— Vgl. Fasceel en Poorter.
PAK, m. en FAKKE, V. Klomp, plagge, zode,
die uit den grond met de spade of anderszins
gesteken wordt. Gersfak(ke, fr. carré de gazon.
Elke klomp aarde dien een delver op zijne spade
laadt, is een fak, eene fakke. De dering wordt
bij fakken uitgegraven. De turf wordt bij fakken
afgesteken. Eene bloem of een boompje verplanten met • eene fakke, fr. replanter une fleur on nn
arbuste avec sa motte. Eene dunne lange fakke
wordt paleie geheeten. Zware fakken delven. Den
wegel in eenen bloemhof bezoomen met fakken
gers. Een faksken gers in de vlugge van een'en
leeuwrik.
— Kruinpruik, kleen pruikje dat eene kale
plaats van 't hoofd bedekt, anders ook pia/the
en calotte genaamd, fr. toupet. Een fakje dragen.
— Fig. Lui en vadsig mensch. Een fak van
een vrouwmensch. Zij is zoo een fak.
FAKEL, m., mv. fakels, vklw. fakelke(n, f rkeltje.
Vodde, lomp, versleten lap. Het stof afvagen
met eenen fakel. Eenen fakel in de hand nemen
-

om

eenen pot van 't vuur te zetten zonder de

hand te verbranden.
— Versleten kleed, vodde van een kleed. Uw
kleed is een fakel. Uwe muts is een vuile fakel.
Een .fakel van een kleed.
— Fig. Slordig vrouwspersoon. Een fakel van
een vrouwmensch. Zij is een rechte fakel.
PAKKEN, fakte, gefakt, b. w. Kiliaen, die dit
woord verklaart door Grijpen, apprehendere, zegt
dat het eigen is aan Vlaanderen, en men vindt
het bij onze vorige schrijvers, b. v. " Soo heeft
hij hem gliefackt, ghebonden en gheslaghen. "
(J. David, s. j.) " Sy fatten een out man. " (M.
Lambrecht.)
— Tegenwoordig voor dit fokken zeggen wij
pakken. Iemand bij de kraag pakken . (vatten).
Geld pakken (stelen). Iets in handen pakken
(nemen) .
FALEN, faalde, gefaald, b. w. Missen, niet bereiken. Ik heb dat gefaald. Ik had geern mijnen
vriend gesproken die naar stad gekomen was,
maar - ik heb hem gefaald (niet gevonden). Hij

FALO
schoot naar den vogel, maar hij faalde hem.
.' Hoe hebt ghy uwen wegh ghefaelt P " (J. de
Harduyn.)
— Deze transitieve zin van falen, in Vlaanderen veel gebruikt en in de Woordenboeken onvermeld, was gekend van Bilderdijk die zingt:
Neen,

'k zal uw gids niet zijn naar 't voorwerp dat
[ik faalde.

En wederom:

En Procris, zy, wier pijl zijn voorwerp nimmer faalde.

— o. w. Mislukken, niet opgroeien, slecht
uitvallen. Als eene akkervrucht faalt, zaait men
eene andere in de plaats. " Als den grondt faelt
(d. i. overstroomd wordt van eenen hoogen
vloed, of verwoest door den oorlog, enz.) so ver
rente die daer up staet. " (C. van-ghaetockd
Dordrecht.) Als deze middel faalt, dan gebruik
ik den tweeden.
— Het holl. feilen is bij ons altijd falen.
FALOUW (wvl. FALOw), m., klemt. op louw. Een
woord te Wervick gebruikt voor Nachtkeerl,
nachttabberd.
FALUIZIE (wvl. FALUZIE, met den klemtoon op
lu, zie vi), v. Schande, beschaamdheid, bedrogenheid, fr. confusion, bonte. In faluizie komen
(in schande komen, beschaamd gemaakt worden,
fr. être confondu). Die te veel wilt praten, komt
wens in faluizie. Die nu deugdzaam leven, zullen
ten laatsten dage in geen faluizie komen.
— Vgl. 1. fallacia.
FAIVIEN, fadnuie, gefaddmcl, b. w. Hetzelfde als
Vaneen, vademen. Zie

VAMEN.

FARINGS, bijw. Zie VARINGS.
FARTSE (uitspr. (arse, zie RTS), v. Kluchtspel,
fr. comécdie, farce. Eene fartse spelen. " Spelende
zekere (artsen ende batementen. " (N. Despars.)
— Klucht, grap, poetse, fr. farce, holl. fratse.

Iemand eene fartse bakken. Fartsen vertellen.
— Kil. in Append. : Farcie, farsse, comcedia
ludicra.
FASCEEL, o., klemtoon op de scherpl. ee. Eig.
't zelfde als fr. faisceauu, 1. fasciculus, bondeltje.

Doch in 't gebruik wordt het gezeid voor
— Een bondeltje brandhout dat gemeenlijk uit
drie schieren of stokken bestaat met twee wringwissen samengebonden, fr. cotret. In een fasceel
is er geen rijshout. Honderd fasceelen. De bakkers heeten den oven met fasceelen. De fasceelen
zijn omtrent eenen meter lang en hebben vier a
vijf decimeters in de ronde of circumferentie.
" De meerste soorte van Fasceel ende Blocken
moet lanck wesen xij. palmen het Fasceel, dick
iiij. palmen, rondt ghebonden; de Blocken xij.
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duymen, al ten halven ghemeten. Het kleyn
Fasceel moet lanck veesen ten minsten ses palmen
en half, dick ende te meten in liet midden als
vooren. " (Ordonnantien v. Lande v. Vryen.)
-- Eene houtmaat van omtrent dertig kubieke
decimeters. Dus zegt men van eenen boom die
nog niet gekloven is : Hoeveel fasceel is er in
dien boom P Daar is zooveel fasceel brandhout
in. Bij 't fasceel verkoopen. " Een iepen boom
van twee hondert bondels fasseel groot, wiert
acht a thien stuyvers vercocht. " (P. Heinderycx.)
-- Ook collectief, zonder mv., in den zin van
Fasceelhout, gekloven brandhout. Met fasceel
vuur maken. Eenen boom in fasceel maken. Beuken fasceel. Populieren fasceel. Elzen fasceel.
Iepen fasceel.
Tvroos, een man die mocht afgrysen:
Turf, fasseel wasser noch rysen.
(Ed. De Dene, hs.)
-- Wordt nog gebezigd in den zin van een enkel groot schier, een stuk van gekloven hout.
Zich verdedigen met een fasceel. Hij nam een
brandend fasceel uit den heerd.
FASCEELHOUT, o. Hout dat bestemd is om in
fasceelen gemaakt te worden, of in fasceelen gemaakt is. De bakkers heeten den oven met fasceelhout. Eene mijt fasceelhout. Die boom dient
maar voor fasceelhout. Het fr. bois de quartier is
fasceelhout; maar alle fasceelhout is geen bois de
quartier.
FASCEELSCHIER, o. Een schier van een fasceel.
Een dik, een dun fasceelschier.
-- Zie scnrsn.
PASCEELSTOK. m. Een stok uit een fasceel, fr.
cotret. Met eenen fasceelstok slaan.
.FASELAAR, FAZELAAR,m. Uitvlucht, voorwendsel, fr. subterfuge, .prelexte, excuse. Hij zocht en
vond eenen fazelaar om hem den oorlog te verklaren. Eenen fazelaar hebben om iets te doen.
-- Voor eenen fazelaar, voor eenen uitvlucht,
tot eene verschooning. Als ik hem vroeg waarom
hij niet gekomen was, hij antwoordde voor eenen
fazelare dat hij was ziek geworden.
— Kil. Futsel-boeck soecken, fingere causas.
" Wel is waer dat hy aerdighe grepen wist te
vinden om het futsel -boecskern al te soecken...•
Doch hoe hy sijn uytvluchten wist te maecken
ofte niet, den bestemden dach en die ure zijn
verschenen. " (A. Poirters.) " Biecht claer uyt,
sonder het futsel— boecuken te soecken, of iet te
ontveynsen. " (Id.)
Ey ! souckt geen futsel -boucle.
(J. Cats.)
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FASELEN, faselde, gefaseld (fvl. èfaseld, zie GE),
b. w. met de schuifelende s. Haastig en behendig iets verrichten of verveerdigen. Ik zal dat
wel faselen. Iets weten te faselen. Hoe heeft hij
dat gefaseld ? Dat is wonderlijk gefaseld. De
meid faselde al ras eenig eten. Zij faselde een
kleedje en een mutsken voor het kind. Een
hoorntje faselen (anders ook Een hoorntje doen,
d. i. een pijpje stoppen en rooken). Ik heb nog
juist tijd om een hoorntje te faselen. Het krik
gebroken : hij faselde-keljónvadspw
er al zeere een ander aan. Die sieraadjes zijn er
kunstig aan gefaseld.
— Kil. Facelen, faselen, agitare, factitare; et
patráre, liberis operam dare. In welken tweeden
zin het w. ook nog bestaat nevens Gebruiken.
PASSE, v. Een hul baard dien men op de wang
laat groeien van aan de oor tot aan den kin,
bakkebaard, fr. favori. Dikke fassen. Zijne fassen
afscheren. De fassen laten staan. Een man met
zwarte fassen.
— Vgl. Vezel, bij Kil. Veese. Het angels. fax
bet. haar. " Fahs endi naglos " haar en nagels
(Heliand vers 398). De fransche parukiers geven
den naam van faces aan het haar dat de slapen
van 't hoofd bedekt, en dat wij geetjes noemen.
FATEREN, faterde, heb gefaterd, b. w. Hier en
daar een weinig rondwandelen, prutswerk verrichten, zich met beuzelingen ophouden, knutselen. Wat fatert hij daar ? Hij is te oud om nog
te werken, en hij fatert nu.
— Afl. Fateraar; Fatering. " Dicwils loopander (in de biecht) sulcke fateringen mede tusschen die niet weerdich en sijn voor eenen priester verhaelt te sine. " (Th. Van Herentals.)
FATERWERK, o. Prutswerk, onbeduidende be
zigheid. Het is al maar faterwerk, en 't moet
ook gedaan zijn. De oude man houdt zich bezig
met faterwerk, omdat hij tegen den arbeid niet
meer kan.
FATERIJ, v. Faterwerk, prullen, nietigheden.
En diergelijcke faeterij
Doet swillen u van hooverdij.
(A. Poirters.)
FATIKE, v., klemt. op ti. Sjouwer, fr. homme
de fatigue, homme de peine. De fatiken in eene

gevangenis zijn belast met al het zware en onaangename werk van 't huis. Hij heeft daar langen tijd fatike geweest.
FATOUW, o. en ook FATOUWE (wvl. FATOW, zie
AU), klemtoon op touw. Soort van zeef die de
Hollanders harpe heeten, fr. herpe, crible cc pied.
De fatouwe wordt ook Trezelaar genaamd. De
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fatouwe is een raam omtrent vier voet lang en
twee voet breed, bespannen met koper— of ijzerdraden dicht bijeen, staande in eene hellende
richting, en van boven voorzien van eenen houten bak of tremel wiens bodem gaapt met eene
spleet. De bakker, die koorn ziften wilt, giet het
in dien tremel waaruit het nederrolt over de
ijzerdraden, terwijl het stof en de vuiligheid er
door wegvalt. Men gebruikt de fatouwe ook om
asch te ziften.
FATOUWEN, fatouwde, gefatouwd, b. w. Met de
fatouwe ziften. Boekweit fatouwen. Koorn fatouwen. Asch fatouwen.
FATSE, v. Zie FAATSE.
FATSOEN, o. Vorm, gedaante. Het fatsoen
hebben van eenen appel.

faveurken en leveryen noemen, aen den hoed,

— He krullen of de krulle van den steert is 't
, fatsoen van den hond, de menschen achten het

vaam, vadem, handvaam, greep. Dus zegt men
zijnen feem verbranden, d. i. zijne hand verbranden
met iets te grijpen dat heet is. " Snappe varinck

bijvallige meer dan het essentiëel, men is gediend met den uitwendigen schijn.
-- Het maaksel van 't lichaam van aan de
schouders tot aan den gordel, anders gezeid de
leen, fr. taille, corsage. Een dun, een reilde fatsoen
hebben. Schoon van fatsoen zijn. Iemand in zijn
fatsoen vastnemen.
FAUTE (en niet foute dat strijdt met uitspraak
en afleiding. Wvl. FOWTE, zie AU), V. Hetzelfde
als het holl. feil. Er zijn veel fauten tegen de
spelling in dien boek. Iedereen heeft zijne fauten. Zonder faute.
--- Faute slaan, weigeren, ketsen, niet afgaan,

aen 't rapier oft aen den arm. " (Boetius a Bolswert.)
FAZELAAR, m. Zie FASELAAR.
FAZEN, b. w. Vlaamsche uitspraak voor Paarzen, eveil als wij klazen, hazen, spazen, baas, enz.
zeggen voor klaarzen, vaarzen, spaarzen, baars
(visch), enz. Zie Rs. Kil. heeft fasen en vaesen;
en het Alg. Vl. Idiot. haalt dit woord aan van
Jan de Brune : " Die zoo met boeck- staven gevaest en opgevuld zyn. " -- Zie FAARZEN.

FEBRICITEEREN, febriciteerde, gefribriciteerd,

o. w. Hetzelfde als Koortsenieren; zie aid.
FEE, VEE. Zie STIERSVEE.
FEEM (zachtl. ee), V. Zie FEME.
TEEM (scherpl. ee), m. Hetzelfde als Veem,

é pennie in de fëem. " (Kortr. hs. 1736.)
-- Handigheid om iets te verrichten, natuurlijke of aangeleerde bekwaamheid om met de
hand te werken. Hij heeft den feem voor het delven, voor het weven, voor het derschen. Eenen
goeden, eenen slechten, eenen leelijken feem hebben in het schrijven, in het spelen op den orgel,
in het naaien. Die jongen heeft eenen schooners
feem om met de marbels te spelen, om met den
boog te schieten.
—, Fig. Behendigheid om iets te verrichten.
Den feem hebben, fr. avoir le truc, le fion. Hij zal

sprekende van een schietgeweer, fr. rater. Het

nooit schoone verzen bouwen, hij heeft er den

geweer sloeg faute.

feem niet voor. Die schrijver heeft den feem om

— Fig. Faute slaan. Zijne gezondheid begint
faute te slaan (hij is nu en dan ziek). Ik vrees
dat die vrucht faute zal slaan (mislukken.)

te behagen.

Neen God's waerachtich woord en kan gheen faute

[slaen.
(J. De Harduyn.)
Der godloosen aerbeyt
Sal faulte slam.
(Ed. De Bene.)
FAUTEN (wvl. FOWTEN, zie Au), fautte, heb ge-

faut, o. W. Falen, feilen.

— Faute slaan y ketsen, fr. rater. Dat schietgeweer faut dikwijls.
* FAVEURKE(N, o. Een lintje dienende tot den
optooi van de' modedochters, fr. faveur. " Hebt
ghy ter liefde Christi wel een strixken min ghedragen P wel een faveurken min ? wel een boordeken min P wel een kantje min P wel een koleurken min P " (A. Poirters.) Een blauw, een wit,
een groen faveurken. " Zyde bandekens, die

FEEST(E, v. (niet o.). Hetzelfde als 't fr. fête.
— Jaarmerkt, fr. foire. Peerdefeest.
-- Hetgeen men van de jaarmerkt medebrengt
als geschenk voor dezen die thuis gebleven zijn,
zoo als lekkernij,* speelgoed, enz. Hij heeft mij
eenen peperkoek medegebracht voor mijne feeste.
Het meisje kreeg voor feeste eene nieuwe muts
van zijne moeder.
— In 't bezonder Peperkoek, fr. pain d'épice.
Er kwam voor nagerecht op tafel noten, druiven,
beschuit en feeste. Feeste eten. Een kluppel feest.
FEESTELIJK (wvl. - -LIK), adv. Triomfantelijk,
fier en blijde. Hij trok feestelijk naar huis met
den hoed dien hij gekregen had. Hij reed er feestelijk te peerde naar toe.
FEESTEN, feestte, heb gefeest, o. w. Feest houden,
kermissen, tafelvreugd en andere blijdschap bedrijven. " Dat deze die in de wereld het meeste
hebben, dikwyls ne keer een bètje uitgeven om

FEES
het volk te laten feesten, wart 't is toch liet volk
dat alsan en alsan werkt en slaeft. " (Uit een
westvl. weekblad.)
FEESTVIERING, v. Verlichting met eene groote
hoeveelheid keersen, lanteernen of glazen aan de
voorgevels der huizen, 's avonds van eene feest,
fr. illumination. Er gaat t'avond Bene grootcc
feestvieringe zijn. De feestviering bewonderen.
" Op Sint Jans avondt saghen wy de schoone
feest-vie-ringlze van dese stadt : het scheen dat sy
in een louter vier verandert was, ende den nacht,
in eenen klaren dagh, door het groot licht, vier,
fusyen... alle glasen-vensters waren met brandende keersen beset. " (B. Surius.)
--- Zie VIERINGE.
• FEGE, V. Zie STIERSVEE.
FEINTIG, adj. Zie FIJNTIG.
FEIT (uitspr. feet, zware ee), o., fr. fait.
— Te feite, seffens, aanstonds, terstond. Ik ga
te feite komen. Ge moet te feite voortgaan. Hi j
kon te feite niet betalen. Ik zal te feite gedaan.
hebben. Hij ging er te feite naar toe. Geef hem
twintig frank, hij zal ze te feite verdrinken. " De
penninghen moesten stappans te faitte ghelicht,
veesen. " (N. Despars.) " Die te faitte al de greiters te keere gonck. " (Kortr. he. 1736.)
— Feit van iets maken, hoogachten, fr. faire
cas de. De jongens maken veel feit van slijtpap,
FEITSCH (uitspr. feetselz, zware ee), adj. Dadelijk. Wordt gebruikt in de adverbiale zegswijs
te feitschen akt, d. i. zoo dadelijk, terstond, sef
fens. Hij zal te feitschen akt gaan komen. Ik
wil dat gij te feitschen akt dit. werk verricht.
----- Iets feitsch zijn, met iets bekend zijn, iets
verstaan, fr. être' an fait de. Ik ben 't nog niet
feitsch. Hoe slim de dienstboden hunne dieften
verborgen, de meester was het al gauw feitsch.
PEE, FIMME, v. Het lang en smal blad van
Tisch, porei, maïs, koorn, haver, riet, zagge, enz.
De femen van de zagge hebben snijdende neg
worden op een ziek lid-gen.Dfmvapori
uit
te trekken.
den
brand
geleid om er
-- Fig. in eenen ongunstigen zin. Iemand die
rank en dun van lichaam is. Eene feme van eene
vrouw. Hij is gelijk eene feme.
— Men zegt ook Veme.
FENIJN, o. Zie FERNIJN.
FENTENEEL, FENTERNEEL, o. en ookFENTE(R)NEELE, V. met den klemtoon op de scherpl. ee.
Vensterblind dat van binnen open- en toegaat,
binnenluik, fr. volet. De fenteneelen zijn geene
slag– of watervensters, fr. contrevents. De fenteneelen worden ook Blaffeturen genaamd. Fen-
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teneelen uit twee stukken, fr. volets br-ises. De
fenteneelen opendoen, toedoen.
--- Men zegt ook Finte(r)neel.
FERBELA, FERBLA, v. Zie VERBELA.
FERIVIERIJ (wvl. FERMERIE), V. met de stemrust
op 't einde. Ziekenkamer, fr. infirmerie.
— Kil. in Append.: Fermerije, valetuuclinariu7mi,

n20socomium.
FERNELLE, v. E ene lichte geweven wollen stoffe,
anders ook Flanelle, fr. f anelle geheeten. Een
lijneken van fernelle.
-- FERNELLEN, adj. Van fernelle.
FERNIJN, ook FENIJN (wvl. FERNIIN, FENIIN), o.
Hetzelfde als Venijn, vergift, fr. poison, venen.
Melk op wijn is fenijn. " Beker-kop vol doodelick
fr niin. " ( L. Vossius.) " Crachtighe remedie teghen alle fen?/n. " ( P. Mallants.) " Een laecksuchtighe tongh schiet haer fenyn. " ( Id.) " Heb
handt . tenen blooten poegnaert,-bendi
ende in de andere eenen beker vol fenijn, heeft
by haer keur ghegheven om door een van dese
twee te sterven. " (F. H. I.)
't Eyndeken brenght vreught oft pyn,
In het stertje light 't fenyn.
(Gheschier.)

— Ongrui, gevleugeld of ongevleugeld ongedierte dat vruchten of boomen verwoest. Rupsen,
plantluizen, wulven, enz., zijn fenijn. De moeshof
is vergeven van 't fenijn. Er zit veel fenijn op die
fruitboomen. Het fenijn is op de erwten gevallen.
Het fernijn knaagt de bladeren af. De zwaluwen
vangen veel fernijn. Zie FEICNIJNE.
— Fig. Een slim, boosaardig, nijdig en ijzegrimmig mensch. Een fenijn van een ventje, van
een wijt/ eken, van een meisje. Dat fernijn doet
mij veel verdriet aan.
FERNIJNE (wvl. FERNINE, zie ir), v. Eeno rups,
fr. une chenille. Eene groene fernijne. Er kroop
eene fernijne langs den stam. De fernijnen ver
-niel.
— Vuile dikke nachtvlinder, gelijk deze dien
men veel op de populieren vindt. Er viel eene
fernijne op zijn hoofd. De fernijnen koenen niet
wel Vliegen.
--- Somwijlen ook Fernijn, o.
FERNIJNIG, FENIJNIG (wvl. FERNINIG, zie IJ),
adj. Hetzelfde als Venijnig. Een fenijnig dier.
Eene fenijnige plant. Spinnekobben, padden en
slangen zijn fernijnig. " Fenynighe ghedierten
als slanghen. " (P. Mallants.)
-- Fig. Een fernijnig mensch (snakebloed,
ijzegrim). Fernijnige tong, fr. une langzee veni;uz euuse. " Noyt te gheenen daghe en was zulck een
-
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feninighe tonghe ghehoort. " (J. Van de Velde.)

Fernijnige oogen (waar slimheid, nijd en boosaardigheid in straalt). " Een fenineyhe haet ende
nyt. " (N. Despars.)
FÈSELEN, f eselcde, gef èselcd, o. w. Uitrafelen. Zie
VEZELEN.

FËSELACHTIG, adj. Zie VEZELACHTIG.
FETSE, V. Zie FAATSE.
PEUK, PEUKE, v., mv. feuken, vklw. feukske (n.

Slag, stoot, fr. coup. Iemand eene feuke geven.
— Het wordt meest gezeid bij de speeljongens
van den slag dien zij met de pinne van eenen
top (werptol) toebrengen aan eenen anderen top
(werptol) die op den grond ligt of draait. Ik ga
dien top eene feuke draaien. Eene diepe feuke,
eene groote feuke.
— Kil. Fijck, fuyck, pulsus, icíus.
PEUKEN, feukte (wvl. ook feuktege, zie IMPER-

b. w. Eene feuke geven, eenen slag
of stoot toebrengen.
-- Meest gebruikt bij de kinders die met den
werptol spelen. Eenen top feuken. Zie FEUKE.
PEURLE, en ook FEULE, v. Zweep, geeselroede,
1. ferula. Eenen ezel met de feurle slaan. Iemand
van de feurle geven. Van de feurle krijgen. " De
vreese van de palmette oft feurel, ende van de
roede, is den kinderen het beghinsel om tot
wysheijdt te gheraecken. " (J. David, s. j.)
FEURLEN, feurlde, gefeurld, b. en o. w. Met de
feurle slaan, zwepen, fr. fouetter. Een peerd feurlen om het te doen loopen. Op eenen ezel feurlen. Feurl maar hard.
— In algemeeneren zin, Slaan met de vuist of
anderszins, fr. trapper. Hard op iets feurlen.
— Men zegt ook Feulen.
FEUSTER, m. Zie VEUBSTER.

FECT), gefeukt,

FËZELEN, fezelde, gefezeld, o. w. Uitrafelen. Zie
VEZELEN.

FIERLAFLONKE, v. Duivelsdrek, sap van zekere
plant, bitter van smaak en stinkende lijk look,
in de wetenschap ferula asa-fcetida.
— Het eerste deel van dit woord, dat te Brugge
algemeen gebruikt wordt, t. w. fierla is klaar het
1. ferula; maar wat is flonke ?
— Kil. in App. Fierilafanfe.
FIESTER. Hetzelfde tusschenwerpsel als 't fr.
fichtre! dat men gebruikt in den zin van Djanters, verduiveld, vervloekt, enz. Ik geloof, fiester!
dat ik bedrogen ben.
--- Van daar het adj. fieslersch. Die fiestersche
jongen geeft mij veel last.
Wie kan vyf jongens en een wyf te knabbelen geven
Met putten maken voor die t estersche Ieper-stad ?
(Vaelande, grafmaker.)

FIET
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FIETEL, m. Hetzelfde als Fiertere, dat dikwijls'
voorkomt bij de schrijvers in den zin van Relikwiekas, rijve, Kil. fierce, 1. feretrum (draagbaar),
fr. chdsse. " Alsmen int clooster van Fontanelle
beur fierters oft graven was open doende, men
vandt heur lichaemen en habyten noch al gheheel. " (C. Vrancx.) " Deze punten betoonen dat
de prachtige fierier alsdan reeds verborgen of
weggemaakt was. " (A. Duclos.) " Hoe hij het
glas moest smelten ende het met brandverwe
verbakken, tot versieringe van kelken, crucifixen
ofte fierters. " (Id.) " Die kist plaatste de grootvikaris eigenhandig in den vergulden fierter, dien
hij onder zijne oogen zorgvuldig deed sluiten."
(L. Vanhaecke.)
— Den fietel voeren, feest voeren met beslag en
praalzucht. Men voert gemeenlijk den fietel op
de bruiloften te lande, als men met den wijtewagen rijdt en vrolijke maaltijd houdt en in de
herbergen vele aalwaardigheden bedrijft. Nu
voeren zij den fietel, en later zullen zij krebbe-

bijten.
-- Bragieren, pralen, beslag maken, fr. faire
le fanfaron et l'important. Hij moet hier den
fietel niet voeren; men kent hem. Hij is naar die
vergadering verzocht : wacht eens, hij zal daar
den fietel gaan voeren.
FIETJAK, m., klemt. op fie. Een vogel meerder
dan de musch en minder dan de meerl, anders
ook Meerschtjikker genaamd.
FIGGELAAR, m. Onbehendige snijder. Die timmerman, die beeldhouwer is maar een figgelaar.
FIGGELEN, figgelde, gefiggeld, b. w. Hetzelfde
als Fikkelen, met eene fikke snijden, met een

slecht mes iets knoeien. Die jongen moet beeld
hij figgelt gedurig alle slach-houwerdn:
van figuren in 't hout. Brood figgelen ' (onbehendig snijden).
— o. w. met hebben en aan. Aan iets figgelen.
Aan het brood figgelen (onbehendig er in snij
dat het oneffen is en veel kruimelingen-den
maakt). Waar aan figgelt hij daar?
-- Ook Viggelen.
FIGGELING, o. De daad van figgelen.
— Collectief. Afgesnedene stukjes, brijzelingen, kruimels van brood, enz.
— Verders Wat aan figgelinge gelijkt, b. v.
figgelinge van sneeuw (fijne sneeuw die valt).
Figgelinge van boter (kleene boterdeeltjes die
op de melk drijven als zij gekernd wordt, en
wier verzameling de boter uitmaakt; anders ook
Rensel genaamd).
FIJFEL (wvl. FIFEL, zie IJ), m. Eig. hetzelfde
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als 't fr. fifre, eene fluit, schalmei, rietfluit, enz.
PIJFELAAR (wvl. FIFELARE, FIFELEER, zie IJ), m.
Een die gedurig fijfelt, pijpt of schuifelt.
— Leeg of kleen troefblad in het kaartspel.
FIJFELEN (wil. FIFELEN, zie u), fijfelde, gefijfeld,
b. en o. w. Op eenen fijfel spelen, pijpen.
— Een deuntje schuifelen met den mond. Hij
fijfelt deuntje op deuntje. De schaper, die gedurig fijfelt bij zijne kudde.
FIJFOUTER (wil FIFOUTER), m., klemt. op vj.,
Vlinder, flieflotter, fr. papillon.
PIJG (wil. FILE, zie u), v. Hetzelfde als Vijg,
-

,

fr. figue.
- FIJGEBLAD, 0.

Aeneen-genaeyde fyge-blaerenl.
(Vaelande.)
-- FIJGEBOOM, M.
Iek komme, zegt den Heer, die fyge -boom bezoeken.
(G. De Dous.)
PIJKER (wil. FIKER, zie ia), m. Reispeerd, stekker, peerd onder den man, peerd dat ontslegen
is van den arbeid op den akker, enz. en enkel
bestemd om uit te rijden en eenen man te dragen. Die landbouwer heeft acht werkpeerden en
eenen fijker. Hij reed met zijnen fijker naar stad.
FIJKEREN (wil. FIKEREN), fijkerde, heb gefijkerd,
o. W. Snel loopen, voortijlen, spoeteren. Ge moest

den dief zien fijkeren. De haas fijkerde,over de
velden heen.
— Frequent. van 't oude faken, ij si. fyka, 1.
fugio (vluchten).
FIJKERLOOT (wil. FIKERLOOT), m. Een beschilderd figuurken uit plat papier, wier beerven en
armen bewogen wordèn bij middel van eenen
draad; anders ook Nieuwjaarzotje en Kunste-naartje geheeten, fr. pantin. Eenen fijkerloot
geven aan een kind. Een fijkerloot doen dansen..
FIJN (wvl. run), o. Einde; doelwit, fr. fin; but,
1. finis. Wordt veel gebruikt in te fijne, ten fijne.
Als 't al te fijne komt, fr. en déinitif, au bout
du compte. Elk at en dronk, maar, als 't al te
fijne kwam, 't was ik die 't betalen moest. Hij
beloofde mij te helpen met raad en daad, maar,
als 't al te fijne kwam, liet hy mij aleen klauwieren. Men zegt veel goeds van die streek, maar,
als 't al te fijne komt, niemand wilt er gaan wonen. " Dat hy ten eersten dage hem kenbaer
maecke, ten fijne een ieder aen hem komme betaelen. " (VI. Setting-boec.) " De selve afwin
niet langher gedueren nochte effect-nighesal
hebben, ten fijne van voorder noten ende ploten,
dan een jaar ende ses weken. " (Costumen vanden Lande vanden Vryen.) " Die welcke van
-
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ghelijcken ooc, ten zelven fine, aldaer ghearriveert
waren. " (N. Despars.) " T'al welcken fine zy
eenen nieuwen standaert ende baniere ghereet
ghemaect hadden-. " (Id.) " Ten fijne dat (fr afin
que) hy te bet hadde mueghen verheven werden
ende allincx tot meerdere state gheraken. " (Id.)
Hierom seg ie noch eens dit woordt ten fijne
Vriendts ontrouwe es quaet om verdragen.
(A. Biins.)
FIJN (wvl. FIN, zie ir), adj. Fijne olie (olijfolie).

-- Dat is fijn, dat is allerbest. Zulk eene antwoord, zulk eene daad, dat is fijn.
-- Hij heeft het fijne niet vast, hij heeft niet
veel verstand, hij is een dwaas mensch.
FIJNGELIPT, adj. Die fijne lippen heeft. Fig.
Loos, slim, schalk. Een fijngelipte vent.
FIJNHEKEL, m. en v. Fijne hekel, fr. afcnoir.
FIJNHEKELEN (wvl. FIINH-), fijnhelkelde, gefijnhekeld, b. w. Het vlas door de fijnhekel halen, fr.
affiner. Als het vlas gevoorhekeld is, dan wordt

het gefijnhekeld om gesponnen te worden.
FIJNOOR(E, v. met den klemtoon op fijn. Een
oolijk, slim, schalk mensch. Hij is, zij is zoo eene
fijnoore.
FIJNSCHILDEREN, schilderde fijn, heb fcjngesehilderd, o. w. Kunstschilderen, schilder zijn op

doek, enz., in tegenoverstelling met Grofschilderen, verwen.
FIJNSLIJPER (wil. FIINSLIPER, zie IJ), m. Een
slijper die scheerzen, vliemen en ander delikate
snijtuigen scherp zet.
FIJNTIG, FINTIG, FEINTIG, adj. Bevallig, lief,
fr. gentil, joli. Een fijntig kind. Een fijntig aangezichtj e. Fijntig gekleed.
-- Afl. Fijntigheid.
--- Vgl. eng. fine.
FIJTELEN (wvl. FITELEN), fijtelde, heb gefijfeld,
o. W. Grillig en lastig en ongedurig zijn, sprek.
van een kindje. Dat kind fijtelt zoo. Het fijtelt
een weinig.
— Het eng. fit bet. Driftvervoering, gril, enz.
FIJTS (wil. FIITS), bijw. Te feite, spoedig, zonder dilaai, seffens, fr. vice, immédiatement,

a

l'instant. Ik wil dat ge fijts te werke gaat. Antwoord niet te fijts om niet te misspreken. Wat
toeft gij P ah sa, fijts, doe wat ik zeg.
— J. Cats schrijft fits, tenware hij daar iet
anders mee beteekenen wilde:
Hier quam my swarte nijt bestoken,
Daer grillen die ick niet en ken;
Hier heeft my soet gedult ontbroken,
Daer heb ick al te fits gesproken;
t' Fy ! dat ick noch coo weerelts ben.

FIK
FIK, FIKKE, v. Een slecht mes dat weinig of
niet snijdt. Eene fikke van een mes. Dat mes is
maar eene fikke. Ik kan met die fikke dat niet
afsnijden.
FIKFAKKEN (wvl. FIIKFAKKEN, zie IND), fikfakte
(wvl. ook fiikfaktege, zie IMPERFECT), gefikfakt
(fvl. èfiikfakt), b. w. Bij grofschilders. Sprikkelen,
bespikkelen met verw, fr. pQintiller, moucheter.
Eenen muur fikfakken met eene spons die men
in de verve dopt. Gefikfakt houtwerk. Eene kas
fikfakken.
— Beuzelen, prutselen, fr. veliller.
PIKKELEN, fakkelde, gefikkeld, b. en o. W. Met
eene fikke snijden. Zie FIGGELEN.
FILIESTER, m., klemtoon op lies. Bij timmerl.
Bostingschaaf, fr. gorgel.
FIMME, V. Hetzelfde als Feme; zie ald.
FINKOORDE, V. Vinkoorde, maagdepalm, fr.

pervenche.
PINNIG, adj. Hetzelfde als Vinnig. Zie ald.
FINTE(R)NEEL, o. Zie FENTENEEL.
FISEI, V. Zie vIZEI.
FISJEFASJE (wvl. FIISJEFASJE, zie IND), o., meest
mv. fisjefasjes. Hetzelfde als het holl. Wisjewasjes,

beuzelingen, prullen, belachelijke sieraadjes,
fransche complimentjes, enz. Ik kan al- die fisjefasjes niet lijden. Het zijn al fisjefasjes. Fisjefasjes
maken, fr. faire des facons.
— Afl. Fisj efasj erij . .
FISJOUW (wvl. FI -siow, zie AU), m. met den klemtoon op de laatste greep, Een marterdier dat bij
ons ook Visse geheeten wordt, fr. pubis, waalsch
ficheau, eng. fichew. Stinken gelijk een fisjouw.
FISTELANE, v., klemtoon op la. Drekfistel, fr.

fistule à l'anus, fistule stercorale.
FITSE, V. Bij timm. Soort van lede of schar-

nier wier twee deelen met drie of meer noten op
eene spil vergaard zijn, en waarvan het een deel
binnen in den stijl of post met nagels gevestigd
wordt, en het ander in de deur. De fitsen ware t .o
vroeger veel meer in gebruik dan nu.
— Bij wevers. De roede waar het einde van de
schering of keten aan vastzit in de groeve van
den garenboom. Als het stuk lijnwaad bijkans
afgeweven is, wordt de fitse uit den garenboom
genomen en vastgemaakt aan den asselstok om
aldus het stuk te kunnen afweven zoo verre mogelijk.

— Vgl. fr. fiche.
FITSEBEITEL (wvl. -BEERTEL, -BERTEL), m. Een

zeer smalle beitel dienstig om de groef in het
hout te steken, waar eene fitse in gevestigd moet
worden.
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FITSEFAZE, v. Bij timm., enz. Eene fitse of
scharnier, wier twee deelen met geene noten
noch nijdnagel samenhangen, maar wier onderste
deel voorzien is van eene spil die in de pijp van
het bovenste schuift, zoodanig dat b. v. eene
kasdeur, die op fitsefazen draait, kan af- en aan
zonder dat men nagel of spil-gehanword,
te verslaan hebbe. De fitsefazen zijn thans weinig meer gebezigd.
FITSEL, m. Hetzelfde als Fistel, fr. f stule.
FLADAKKE, FLADOKKE, v., klemt. op dok. Iemand die flikflooit, die laag vleit en veel goed
zegt in de tegenwoordigheid van den persoon,
maar geheel anders spreekt in zijne afwezigheid.
Eene leelijke fladakke. Hij is eene fladakke. Mis
-trouwvandieflk.
FLADAKKEN, fladakte (wvl. ook f adaktege, zie
IMPERFECT), (Kef aflakt (fvl. èfladakt, zie GE), b. en
o. W. Laag vleien, lamoezen, laaien, fr. caresser,
f agorner, flatter bassement. Hij kan eeuwig fladakken. Zij is wederom al bezig met fladakken.
Heb geen trouw in dezen die u fladakken. Hij
fladakt mij nu, en in mijne afwezigheid beliegt
en belastert hij mij.
— Men zegt ook Fladokken; en bij de Oost-Vl.
Flamakken.
— Dit fladokken, fladakken, flamakken is niet
anders dan Rakken, fokken (veders. f oaken, ons
fliken in flikflooien, d. i. vleien) met eenen lasch
in den grondvorm, waar ons ciialekt veel van
houdt, b. v.
Bawínde (b-aw-inde) -- binde, holl. winde, fr.

liseron.
Bingbalongen (bingb-al-ongen) — bingbongen.
Blagaai (bl-ag-aai) — blaai, fr. faun; brillant.
Blamot (bl-am-ot) — blot.
Flameien (fl-am-eien) — fleien, vleien.
Fladákken (fl-ad-akken) -- flakken, vleien.
Flamákken (fl-am- akkers) — flakken.
Garióle (g- ar-iole) — giole, fr. cage (geóle) .
Hikkepatikken (hikkep-at- ikken) — hikkepikken, hinkepinken.
Kadullen (k-ad-ullen) — kullen.
Kadíj sieren (k-ad-ij stereo) — kijsteren.
Karnákkelen (k- ar-nakkelen) — knakken.
Kawáuwen (k-aw-auwen) — kauwen, fr. rná-

cher; babiller.
Kaveete (k-av-eete) — keete, ellendig huisje.
Klabásteren (kl-ab-asteren) -- klasteren.
Klabetteren (kl-ab-etteren)

—

kletteren, fr.

éelater.
Klabotsen (kl-ab -otsen) -- klotsen.
21
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Klavutteren (kl-av- utteren) — klutteren, kloteren.
Krakeel (kr-ak-eel) -- kreel, fr. querelle.
Krawijtelen (kr-aw-ijtelen) --- krijten, fr. piail.-

ier.
Krevitselen (kr-ev-itselen) — kritselen, krevelen.
Krevittelen (kr- ev- ittelen) — kritten, fr. graf-

ter.
Lacháchen (1-ach -achen) -- lachen.
Lambóoien (1-amb- ooien) -- looien.
Machochel (m- ach -ochel) — mokkel.
Palulle (p-al-ulle) — pulle, peule, pelle, 1. penis.
Pardaf (p-ard -af) — paf.
Patuit (p-at -uit) — puit, fr. grenouille.
Plamákke (pl -am-akke) -- plakke, fr. férule.
Pledómpen (pl -ed-ompen) — plompen.
Rabotsen (r- ab -otsen) -- rotsen.
Rinkinken (r-ink-inken) — rinkelen, rammelen.
Ramantsel (r-am-antsel) — rantsel, rantel.
Schabouwlijk (sch- ab -ouwlijk) -- schouwlijk,

fr. horrible.
Schavuitig (sch-av-uitig) — schuitig.
Slabákken (si-ab -akken) — slakken, fr. relá-

cher.
Slampampen (sl-amp-ampen) — slempen.
Slavénte (sl-av-ente) — slente, flarde.
Slavetsen (sl-av- etsen) — sletsen, slenderer.
Tjafáffen (tj -af-affen) — tjaffelen, fr. trébucher.
— Deze lasch in den grondvorm voert nooit
den klemtoon.
FLADAKKER, m. Lage vleier, fr. flagorneur.
FLADOKKEN, flaclókte, gefladokt, b. w. Zie FLADAKKEN.

FLAK, adj. en adv. Vlak. Op het flakke veld.
Hij liep met zijn hoofd flak tegen den muur. Hij
woont flak over de kerk. De wind zit flak in den
noorden. Ik kreeg den bal flak in mijn voorhoofd. Ik trof hem flak in den rug.
— Flak(ke spelen, in 't biljard-, bolle- en mar
beispel. Juist in 't midden treffen zoodanig dar
de bal, die den stoot krijgt, recht heenloope, terwijl deze, die den stoot geeft, ter plaats stil
houdt. Speel flakke. Hij kan niet flak spelen,
zijn marbel loopt altijd mee.

— Flak in m1,jn oogera, zei blinde 1Ílaaie, is
eene spreuk die men schertsende gebruikt voor:
Dat is juist gepast voor mij, het is al wat ik
wenschen kan, dat is troef in mijne kans.
— Geheel, volkomen, volstrekt, oprecht. Dat
is de flakke waarheid. Dat is eene flakke dwaasheid. Met die remedie was hij na drie dagen
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flakke genezen. Ik ben er flak ziek van. Hij
heeft flak zijn verstand verloren. De kerke was
flak vul volk. Hij viel van den boom flakke dood.
Gij kent daar flak niets van.
PLAKTE, v. Vlakte. Men ziet van verre die
kerk die in de Hakte staat.
FLAMEIE, v., klemtoon op mei. Wordt veel
gehoord in de zegewijze Stinken gelijk eene flameie, d. i. geweldig stinken, stinken gelijk eene
prij. Het stonk daar gelijk eene flameie.
FLAMEIEN, flameide, gef ameid, b. en o. w.,
klemt. op mei. Hetzelfde als Fleien, vleien. Zie
onder FLADAKKEN.
--- Meest gebruikt bij de Oost—Vlamingen.
PLANKAARD, m., klemt. op flank. De slip van
eenen frak of jas, fr. basque, pan. Zijne flankaards
zijn kort, zijn lang. De eene flankaard van zijn
kleed was afgescheurd. " De goude galonnen
die de casaque met haere groote flankaerds op
alle randen versierden. " (Vaelande.)
FLASCH, v., vklw. flasschelke(n. Flesch, fr. bouleille. " Als een flessclzelken oft cruycksken met
een nauwe halseken. " (J. David, s. j.) Hij geeft
zijn peerd haver uit eene flassche (zegt men van
iemand die een mager peerd heeft). Eene flassche
pinten (medicijnkruiden op eene flasch wijn of
genever zetten. Zie PINTEN).
FLAUWE (wil. FLOWE, zie AU), V. Eene kale,
eene ongerijmdheid, een onnoozel gezegde, eene
magere verontschuldiging, enz., fr. platitude,
bétise. Hij heeft daar eene flauwe verteld, eene
flauwe uitgegaan. Dat is eene flauwe.
Ik twyfele of Gods eer daer uyt kan luyster haelen :
Ook had ik my gewagt die flauwe te vertaelen,
't En waer om 't gansch van 't werk ik my des schul[dig docht.
(Vaelande.)
FLAVIANEPOOTEN, m. mv. Zie BAVIANEPOOTEN.
FLEDDEREN, fledderde, heb gef edderd, o. w.

Hetzelfde als Fladderen, fr. voltiger, voleter. De
vlinders fledderen. De linten van hare koof fledderden in den wind. " Langhs heuren hals fledderen die hayrkens. " (J. de Harduyn.)
FLEER, m., met zware ee, zonder mv. Lage
vleiing, mouwvaging. Iets zeggen of doen voor
eereen fleer (d. i. om iemand de mouw te vagen,
om hem te behagen). - Zie FLEREN.
FLÈERDANK, m. zonder mv. Fleisdank, plasdank, dank dien men door vleierij bekomt, gunst
waaraan een vleier zich verwacht. Hij deed dat
om eenen fleerdank van zijnen meester te krijgen
(d. i. om in zijne gratie te staan, om hem te beha
Hij zegt dat voor eenen fleerdank (d. i. met-gen).

FLEE
het inzicht van te behagen en de gunst te winnen).
" Als zij op den dril geweest heeft, ze komt altijd
met eenen fleerdank thuis " (d. i. met de eene of
de andere blijde maar, om welgekomen, en niet
bekeven te zijn).
FLEERDER, m., PLEERSTER, v., zware ee. Iemand die laag vleit, mouwevager, flikflooier, fr.
flagorneur. - Zie FLEREN.
FLEEST, o. met scherpl. ee. Hetzelfde als Freest.
Zie ald.
— Men zegt ook Fleesch; Kil. heeft vlaesch,
d. i. bosch.
FLEEUW (wvl. FLEEW), adj. Flauw van smaak,
laf, zouteloos, fr. fade. Fleeuwe saus. Fleeuwe
spijs. Fleeuwe smaak. Fleeuwe geur. Fleeuw
smaken. Dat riekt fleeuw.
— Het wordt ook, misschien doormisverstand,
gebruikt voor Sleeuw, eggig, fr. apace', sprekende
van de tanden. Zure fruiten eten maakt de tanden fleeuw.
FLEEUWSCH (wvl. FLEEWSCH), adj. Hetzelfde
als Fleeuw, zouteloos, fr. fade.
-- Afl. Fleeuwschheid.
FLEEUWTE, v. Lafheid, smakeloosheid, fr. fadeur. De fleeuwte van eene spijs, van eene saus.
FLEIEN, fleide, gefleid, b. w. Hetzelfde als Vleien.
FLEIIYIE, v. Hetzelfde als Fluime, fr. phlegme.
— Het verloop van ui in ei heeft plaats in nog
weinige andere woorden, b. v.
— hei.
Hui
Luiwagen — leiwagen.

— spei.
Spui
Spuiten — speiten.
PLEIMEN, fleemde, heb gefleemd, o. w. Hetzelfde

als Fluimen.
FLEIPAANDER, VLEIPANDER, m. Iemand die

laag vleit, flikflooit, de mouwe vaagt. Hij is een
fleipaander. Zij is een fleipaander.
FLEIREN, b. w. Zie FLEREN.
FLEISDANK, m. Hetzelfde als Fleerdank. Zie ald.
FLEISTER, m., vklw. fteisterlce(n, fleistertje.
Streeling, vleiende fletsing met de hand, fr.
caresse. Het kind gaf haar een fleistertje. Geef
den hond eenen fleister.
-- Vleiing, mouwvagerij. Iets doen of zeggen
voor eenen fleister (d. i. om iemand te vleien, om
hem te behagen).
PLEISTEREN,Heisterde, gefteisterd, b. w. Vleiende fietsen, zachtjes met de opene hand slaan, fr.
doener de petites tapes de caresse. Eenen • hond
fleisteren. Het kindje fleisterde zijnen vader
op de wangen.
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— Vleiende smeeken, de mouw vagen, lamoezen, fr. cajoler, faire des caresses. Zij weet hem
te fleisteren. Gij hebt schoon te fleisteren, om
mede te gaan, gij zult thuis blijven.
-- Afi. Fleisteraar, Fleistering.
FLEM1VIEN, Hemde, heb gehemd, o. w. Zie FLIMMEN.
FLENTACHTIG, FLENTERACHTIG, adj. Slap ge-

lijk eene flente, flauw en krachteloos van lichaam.
Ik heb gansch den nacht gewaakt, en ben er
flentachtig van. Die jongen ziet er maar flentachtig uit.
— Flauw van karakter, slap van wil, fr. qui
est sans energie. Hij is al veel te flentachtig om
zoo iets te ondernemen.
FLENTE, v. Flenter, flarde, gescheurde lap die
afhangt. Zijn kleed hong in flenten. De zeilen
van 't schip waren in flenten geschoten. De
hagel heeft de tabakplanten al in flenten geslegen. Eene flente van een kleed (een slecht kleed).
" Zyn aanzigte in stukken gekrabbeld en zyn
kleeren geheel in flenten gescheurd. " (** )
FLENTELOOS, adj. Flentachtig, ontzenuwd en
slap gelijk eene flente. Ik ben flenteloos van te
werken, van te reizen.
— Afi. Flenteloosheid.
— Wegens den uitgang van dit woord, zie
–LOOS.

FLEREN, fleerde (wvl. ook fleerdege, zie IMPER-

gefleerd (fvi.e{leerd, zie GE), b. en o. w.,
zware e. Laag vleien, de mouw vagen, lamoezen,
fr. iagorner, cajoler. Hij fleerde mij om te mogen
medegaan. Ik ben met al uw fleren niet gediend.
Die de werelt f Beren moet,

FECT),

Sijn ghemoet
Onrust heeft voor vré verkoren.
(Boetius De Boodt.)
— Dit ,j1eren is eene contractie van f edderen,
fletteren dat in het Alg. Vl. Idiot. de beteekenis
heeft van vleien, fr. flatter; ofwel van fleieren,
frequent. van Heien d. i. vleien. In dit laatste
geval schreef men beter fleiren en zijne afgeleide
f eir, l eirde r, feiring.
FLESSEN, fleste, geflest, b. w. Fluisteren, aan de
oor vezelen, fr. chuchoter. Hij fleste mij geheel

het geheim.
FLESIJN, FLESSIJN, o. Hetzelfde als Flerecijn,
fr. rhumymat-isme, goutte. Van 't flesijn weten. Het
flesijn hebben. " Niet te connen handen ende
voeten roeren : hoe grooten pijn dit is, weten de
ghene die het f essin hebben ofte gightigh zijn."
(F. de Smidt.)

FLEC
— Vliegende flesijn, Vliegende fleurecijn, fr.
rhumatisme articulaire.
FLECIJNWATER, FLEURECIJNWATER. o. Zoo
.

heet - bij 't volk 't geen men in 't fr. épanchement
pleuurétique noemt.
FL2TER, m. met zware e. Hetzelfde als het
holt. Fleers, flap, slag met de hand, fr. souf et,
mornif le. Een fleter in het aanzicht. Iemand eenen
Heter geven, draaien. Fleters krijgen.
FLËTEREN, flèterde, ge flèterd, b. w., zware e.

Flappen, flèters geven. Iemand fleteren op de
kaken. Apen fleteren malkaar.
-- Afl. Flètering.
FLETS, m. De slag van 't fietsen. Iemand eenen
flets geven. Fietsen krijgen.
FLETSCH, adj. Slap van vleesch, fr. flasque,
Fletsche wangen, borsten.
-- Fleeuwsch, flauw van smaak, zouteloos, fr.
fade, insipide. Die spijs is al te fletsch. Fletsche
saus.
--- Laf, loom, fr. lache, sprekende van het weder. Fletsch weder. De tocht is fletsch vandaag.
-- Afl. Fletschheid.
PLETSEN, fletste, gefietst, b. w. Klanknabootsend
woord, Slaan, smijten. Zij hebben hem gefietst
op zijn ooren. Hij fletste de deur toe.
-- Garen fietsen. Bij wevers. Als het gekookte
garen op eene pertse te droogen hangt, zijn de
draden meer of min aaneengeplakt; men slaat
ze open en los met de twee bloote armen die
men er tusschen schuift : dat is het garen fletse-n;
later als liet droog is wordt het getouwd of

geklopt opdat het zou slap en zacht zijn om
geweven te worden.
PLETSEN, flots, geflotsen, b. w. Pletten, verplet
fr. écraser. Gekookte aardappels fietsen-tern,
(tot moes pletteren). Geflotsen aardappels. Eene
spinnekop fietsen, fr. écraser une araignée. Hij is
op den reilweg overreden geweest, en geheel zijn
lichaam was geflotsen. Het was gisteren dat het
wagenwiel mijnen voet Hots. Mijn vinger is geflotsen van daar tusschen genepen te zijn. Pruimen fietsen met er op te terden.
--- o. W. Door slecht weder of vuile wegen
gaan. Hij kwam door het slijk geflotsen. Het was
vuil weder, maar hij Hots er maar door.
FLEUGEL, m. Bij schippers. Hetzelfde als Vleugel, windvaantje op den top van den mast, fr.

girouette.
FLEURECIJN, o. Flerecijn. Zie FLESIdN.
FLEUREFLEM, m., mv. fieureflems. Soort van
winterappel, middelmatig groot, groen van peel,
aangenaam van smaak. De fieureflems hebben
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eenigszins het maakset van de bellefieuringen.
FLEURES,'LEURUS, o., klemtoon op fleu. Ontsteking van de pleura, pleuris, fr. pleuresie.
" Deerlijk gewond door een der geesels des Heeren, het fleurus. " ( K. Callebert.)
— Ook Fleursel en Pleures.
FLEURSEL, o. Ontsteking van de pleura, fr.
pleurésie. Het fleursel hebben. Van 't fleursel
sterven.
— Bij vogelkweekers. Eene ziekte die den
vogel afmagert en den buik verhardt, anders ook
het Vier genaamd. Het fleursel is doodelijk :
van tien vogels die 't krijgen, negen steken de
moord.
FLIEFLOTTER, en ook PLIEFOUTER, m., met den
klemtoon op flue. Vlinder, fr. papillon. Een witte,
een gevlekte flieflotter. Flieflotters vangen. Ach
-ternflioup.
FLIEFLOTTEREN, flieflotterde, heb geflieflotterd,

lie. Fladderen gelijk een vlino. w., klemtoon opflie.
der. De linten van hare koof flieflotterden in den
wind.
FLIEPS, FLIPS, m. Een warme drank van bier
of wijn met suiker, anders Wipkul genaamd,
eng. flip.
FLIER, m. Hetzelfde als Violier, fr. girofee.
De flieren bloeien.
— Ook in Braband gebruikt, zegt Alg. Vl.
Idiot. op Flet.
FLIERE, v. Zie FLon(RE.

FLIERING, m. Lang stuk hout dat horizontaal
op de scheerstijlen rust van een dak, om de

spanningen of kepers te dragen; anders ook
Gording en Zweping genaamd, fr. panne. Lange
en dikke sperreboomen dienstig voor flieringen.
FLIGET, o. met den klemtoon op get. Zie
VLIEG T.

FLIJSE, v. Zie FLISSE.
FLIK, m. FLIKKE, v. Geweer- of klakbusschot

dat niet lukt of niet buischt; misluk. Het is eene
flikke ('t is eene mislukte zaak).
En by seirde 't loot van onder,
En het kruyd daer boven op:
Volt de panne tot het sop;
Hy legt aen, soo wat al beven,
Trekt flik
(Vaelande.)
:

!.....

— Flikke slaan, flikken, fauten, ketsen, fr. rater,
sprek. van een schietgeweer.
-- Fig. Zijne tong slaat flikke, slaat ijzer, slaat
kadul, kan de woorden niet recht zeggen, b. V.
omdat hij te veel gedronken heeft.
FLIKFLOOIEN (wvl. FLIIKFL00IEN),

flikflooide,
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geflikflooid, b. w. Flikken (wvl. fliken) en Hooien.
pluimstrijken.
Andere woorden uit twee werkw. samengesteld zijn, b. v.
—

Fikfakken
-Ginnegabben
ginneken en gabberen.
Harrewarren
harren en warren.
Hinkepinken
hinken en pinken.
Hossebossen
hotsen en botsen.
Hottekrotten
hotten en krotten.
Hutseklutsen
hutsen en klutsen.
Hulzebulzen
hulzen en buizen.
Kullebukken
-- kullen en bukken.
Kriebelkrabbelen
bij Kramers.
Klikklakken
-- klikken en klakken.
Raaskallen
razen en kallen.
RitsepeeuWen
Rokkespinnen
rokken en spinnen.
Ruischebuischen (roezeboezen)
ruischen en
buischen.
Ruilebuiten
ruien en buiten.
Rinkelrooien
Rollebollen
rollen en bollen.
schellen en bellen.
Schellebellen
Schossebrossen
schrossen en brassen.
tikken en takken.
Tikketakken
Trippetrappen
trippen en trappen.
Wiegewagen
wiegen en wagen.
Zingezangen
zingen en zangen.
Zwikzwakk€n
zwikken en zwakken.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

.

—

—

FLIKKFFLOOIEN, b. w. Hetzelfde als Flikflooien.
FLIKKEN, f fikte, geflikt, b. w. Haastig afwerken,
flansen, verrichten in korte stonden. De snijder
heeft dat kleed geflikt in drie uren. Ik had veel
werk, maar tegen dat het avond wierd, was 't al
geflikt. Zij sloeg den moor aan den hangel en
flikte al ras een potje kaffie. Tien brieven flikken
in eene halve uur. Iets weten te flikken dat het
naar den rookt niet smaakt (spoedig en behoorlij k verrichten) .
— Behendig wegnemen, baaien, frijmen, fr.

escamoter. Iemands snuifdoos flikken.
— o. w. Ketsen, fauten, flikke slaan, fr. rater,
van een schietgeweer. Zie FLIKKE.
FLIKKER, m. Flèter, kaakslag. Iemand flikkers
geven. Eenen flikker krijgen.
— Luchtsprong, fr. cabriole; entrechaí. Eenen
flikker slaan. Flikkers maken. De geit sloeg eenen
flikker. Op de kermis willen de boereknapen ook
flikkers maken, eenen flikker doen, eenen flikker
slaan (dansen).
FLIRRERBEENEN, flikkerbeende, heb ge fl2kkcvt

FLIK
beend, o. w. De beenen flikkeren. Flikkerbeenende
aanstappen. De koordedanser flikkerbeent.
— Ook Zwikkende gaan gelijk iemand die een
weinig dronken of lam is.
FLIKKEREN, flikkerde, geflikkerd, b. w. De vingers flilkkeren, dezelve doen klepperen met ze langs

den duim kortaf te doen neêrglijden op de muis
van de hand. Hij flikkerde de vingers van blijdschap.
— De beenen flikkeren, dezelve snel oprapen
en wippelende bewegen in 't gaan, in 't loopen,
in 't dansen.
— o. w. met hebben. Flikkers maken, dansende
springen, fr. faire des cabrioles, battre des entre-

chats.
— Gelukken, wel gaan, voorspoedig zijn. Zijne
zaken flikkeren niet. De onderneming zal wel
flikkeren. Hij heeft eenen winkel opgericht die
flikkert. Die akkervrucht flikkert (groeit welig).
-- Ook oppers. Het flikkert niet met hem, met
zijnen winkel, met zijne gezondheid, enz.
FLIMMEN, flimde, heb gefli nd, o. w. Lui en gemakkelijk, ledig en wellustig liggen of zitten. In
eenen zetel flimmen. Na de maaltijd flimt hij in
zijnen zetel en rookt een sigaartje. Hij lag in
de zon te flimmen. Als men hem 's morgens
ontwekt, blijft hij nog een weinig in 't bed
flimmen, eer hij opstaat. Liever flimmen dan
werken.
— Het Alg. Vl. Idiot. heeft Flemmen voor
ons Flimmen.
FLIMPE, v. Flinkel, kaaksmeet. Iemand Bene
flimpe geven.
— Mislukte zaak. Hij hoopte daarin te lukken;
maar 't is eene flimpe.
FLINK (wvl. FLIINK, zie IND), m. Kaakslag met
de hand, fr riornifle, gif e, souf et. Eenen flink
geven, krijgen.
FLINKEL (wvl. FLIINKEL, zie IND), m. Flink,
kleker, slag met de hand in 't aanzicht. Eenen
Hinkel geven, krijgen.
FLINKEN (wvl. FLIINKEN, zie IND), Hinkte en
flonk, geflinkt en geflonker, b. w. Slaan, smijten,
werpen, fr. jeter, eng. to fling. Eenen steen flinken, fr. lancer une pierre. David heeft Goliath

eenen kei in 't voorhoofd geflonken. Hij flonk
de deur in 't slot. Boter in de panne flinken. De
moordenaars flonken het lijk in eenen diepen
gracht. Ik flonk hem mijne hand tegen zijne
kaak. Iemand iets door de neus flinken (door
den baard wrijveni, hem harde waarheden zeg-gen). Hij heeft in die zaak geheel slecht gehan-

FLIN
deld : bij de eerste gelegenheid wil ik hem dat
door de neus flinken.
FLINKFLOUTER, m. Vlinder, fr. papillon.
FLINKSCH (wvl. FLIINKSCH, zie IND), adj. Omtrent hetzelfde als Flink, d. i. knap en welgemaakt, fr. alerte et bier fait. Een flinksche vent.
Een flinksche jongeling.
FLIS(SE, V. Kaartblad dat geen aas, heer, vrouw
of zot is, fr. basso carte, anders ook Bieze. Het
zijn al flissen die 'k in hand heb. Hij heeft al de
flissen van klavers. Eene flisse uitspelen.
— Gemeen vrouwmensch. Het is maar eene
flisse van een vrouwmensch. Eene leelijke flisse.
Kil. Flisse, Leve.
— Ook Flijse.
FLOK, m. Huk, hurk. Zie FOK, m.
FLOK, m. Doffe korte buisch, halve poef. De
klakbusse geeft eenen flok, als zij maar een doffen
slag geeft in plaats van een hard en helder geluid.
Het is een flok.
— Vgl. Flik in flikke slaan, fr. rater.
FLOK, adj. Slap, verwelkt, slunsachtig, zwak.
Het afgemaaide gras wordt flok eer het verdroogt
tot hooi. De planten, wier bladeren flok hangen
van den hevigen zonnegloed, verfrisschen wederom met den nachtdauw. Flokke kleederstoffe.
Flok haar. Hare muts is geheel flok van de wakte.
Flok van vleesch, fr f lasque. Flokke wangen.
Flok van lichaam (slap, zwak). Ik ben geheel
flok vandaag. Dat laf weder maakt mij flok. Flok
weder (laf weder, fr temps more, énervant).
— Afl. Flokachtig (slapachtig).
FLOK(KE, v. Zuigdotje.
— Vadzig vrouwmensch.
— Kil. Vlockaard, homo ignavus,
- Zie FOKKE.
— Plokke -duim schieten, den speelmarbel niet
op den duimkneukel, . maar boven of op den
duimnagel houden als men stekt of marbelt.
PLOKKEN, f lokte, ge/ lokt, o. w. Slap en slunsachtig zijn. Flokkende papier is moeielijk om
snijden.
— Zich f lokken, zie FOKKEU.
FLONKE, v. Flink, Heter, fr. souf et, mornif `le.
FLOR(RE, v. Flente.
— Florren en flieren, flarden en flenters. De
wind sloeg de zeilen in florren en flieren.
FLORANTIG, adj., klemt. op ran. Bloeiend,
fleurig, voorspoedig, wel groeiend, fr. florissant.
Die akkervrucht staat florantig. Eene florantige
gezondheid. De koophandel was florantig in dien
tijd.
-- Afl. Florantigheid.
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FLOREEREN, floreerde, heb gefloreerd, o. w.
Bloeien, voorspoedig zijn, toenemen, aanwassen.
Zijne zaken floreeren. " Inde eerste vier hondert
jaren, ende doen de H. Kercke meest floreerde."
(B. Surius.) Die koopman floreert.
— Met pracht en macht in de wereld verschijnen, pralen. Hij heeft lang gefloreerd en is
nu ook gestorven. De jongelingen floreeren op de
kermisdagen. Opgetooid en gekateild floreerde
zij in de straten.
FLOS(SE, v. Hetzelfde als Fluis, pluis.
FLOSZIJDE (wvl. —ZIDE, zie IJ), v. Hetzelfde als
Vloszijde, ongetweernde zijde, fr. sore -qui n'est
pas torse.
Eer Maura nam haer raem, hare fibs sy, haere naelde,
Waer met sy aerdich fruyt àf schoone bloemen maelde
(d. i. borduurde) .
(A. Poirters.)
FLOTGARS, FLOTGERS, o. Zie VLOTGRAS.
PLOTS, imperfect van Fletsen. Zie aid.
FLOTSMOUT, o. Zie VLOTSMOUT.
PLOTTEN, Hotte (wvl. ook flottege), heb geflot, o.

w. Vlotten, fr. flotter.
FLOTTER, m. Vlinder, fr. papillon.
— De daad van 't flotteren. Ik hoorde eereen
flotter in 't water. De vogel, die gevangen lag in
't net, gaf nu en dan eenen flotter.
FLOTTEREN, flotterde, heb geflotterd, o. w. Hetzelfde als Flodderen, fladderen, fr. voltiger, voleter. De wimpels flotteren in den wind. De gekwetste vogel flotterde in 't water, of langs den
grond. Geheel de trop vogels flotterde weg. De
vlinder flottert over 't vensterglas om uit te
geraken.
FLOUWIJN, o. en FLOUWIJNE (wvl. FLOWINE,
zie All en IJ), v. Soort van marterdier dat in fr.
fouine heet, bij Kramers Fluwijn.
FLOUWIJNE (wvl. FLOWINE), en FLUWIJNE, v.
Sloop van een oorkussen, fr. tale d'oreiller.
— Dit woord overal gebruikt staat in de
vlaamsche Woordenboeken, maar in Holland
schijnt het niet gekend : althans Kramers heeft
het niet.
FLUIMELEN (wvl. FLUMELEN, zie vi), fluimelde,
heb ,gef luimeld, o. w. Slechte klap spreken, onzedige woorden uitbraken.
FLUIS (wvl. FLUUS, zie ui), m., en ook FLUIZE
(wvl. FLUZE), v., fr. méat urinaire. Wordt gezeid
van menschen en dieren beider geslachte.
— Kil. Fluyse, aquagium, aquceductus.
FLUIS (wvl. FLUZE, zie uI), v., mv. f luizen. Pluis,
flosse, donzig vlokje. Laken met veel fluize. De
fluize van duffelgoed. Zekere planten zoo als

FLU1
distels, hebben hare zaadbotten niet fluizen bedekt, welke fluizen in 't fr. pappes heeten. De
fluize van eenen hoed, fr. f loche de chapeau.
FLUIZELEN (wvl. FLUZELEN, zie ui), f luizelcde,
heb of be gefluizeld, o. w. Fluizen, pluizen, fr. se
pelucher.

FLUIZELING (wvl. FLUZELING, zie UI), m. en o.
Pluizeling, pluisje, donzig vlokje, vezeltje. De
fluizelingen afplukken. — Zie LING.
- FLUIZELING, V. collectief zonder mv. Eris veel
fluizelinge aan die versleten koorden. - Zie ING.
PLUIZEN (wvl. FLUZEN), f luiscde, ben gef luiscd, o.
w. Hetzelfde als Pluizen, pluizig worden, fr. se
pelucher, s'effiler. Die zijde, die koorde begint te
fluizen.
— Ook Fluizelen.
PLUIZEN (wvl. FLUZEN, zie ui), fluisde, heb of
ben gef luisd, o. W. Hetzelfde als Stroelen, zie ald.
— Kil. Fluysen, fluere, meare cum vmpetu.
FLUSCH, v. Hetzelfde als Flasch, fiesch, fr.
bouteille. Eene flussche wijn.
FLUWHAARDE, adj. Zie VLUWHAARDE.
FLUWIJNE, v. Zie FLOUWIJNE.
FOBE, FOBIE, v. Bezwijming, kwalijkte, flauwte,
fr. défaillance; draaiing in 't hoofd, zwijmeling,
fr. vertige. Eene fobe krijgen'. Hij kreeg daar al
met eens eene fobië dat hij er bijkans van omviel.
Hij heeft gisteren eene fobe gehad. De fobiën
zijn voorboden van de popelsij.
— Overval, voorbijgaande kwelling die nu en
dan eens wederkeert, b. v. de vallende ziekte,
fr. accès. Hij heeft nog eens zijne fobië. Wat heeft
hij ? Het is zijne oude fobe. Het is haar oude fobie
(hare oude kwaal).
— Gril, kwint, zotte kuur, schie, fr vertigo,
caprice, lubie. Hij heeft wederom al eene fobie.
Zij is van dage in hare fobe. Dat zijn zulke
fobiën.
- .Zie onder CIEZIE.
FOEF (wvl. FOUFE, zie ou), v. Lomp, versleten
lap, oude vodde, fr. chiffon, haillon. Het zijn al
foefen die hij om 't lijf draagt. Eene foefe van
een kleed.
— Fop, list, streek, bedriegerij, valschheid.
Eene foefe uitsteken (verrichten). Met foefen omgaan, fr. user de ruses. Eene foefe vertellen (om
iemand te bedriegen). Het zijn al foefen die gij
vertelt.
— Vrouwspersoon die traag en vadzig is; of
ook die verdacht en zedeloos is. Het is eene foefe.
Zijne dochters zijn maar foefen.
FOEFELAAR (wvl. FOUFELARE, -LÉRE), m. Iemand
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die veel foefelt; onbehendige werkman; futselaar;
end.
FOEFELEN (wvl. FOUFEI,EN, zie ou), foefelde,
gefoefeld, b. w. Haastig en ruw behandelen en
samenvatten, bez. papier, linnen, kleederen, enz.
die gemakkelijk verfrommeld worden. Al wat
gefoefeld wordt, is daardoor zelve gefronseld en
bedorven. Eene gazette foefelen. Als het gedroogde lijnwaad gestreken is, zult gij het vouwen en
zorgvuldig wegsluiten, zonder het te foefelen.
— Haastig en ruw iets ergens in wikkelen of
wegstoppen. Hij foefelde zijne kleederen in de
koffer, al dooreen. Hij foefelde de gazette in
zijnen zak. Zij foefelde het lijnwaad in de mande.
Eenen boek in een papier foefelen (wentelen).
De moeder foefelde haren zoon al ras eenig geld
in den vuist zonder dat het vader gewaar wierd,
fr. elle lui fourra quelque argent dans la main.
Hij foefelde den brief onder zijne boeken, omdat
hij iemand hoorde naderen. De dief, verlegen
van betraapt te worden, foefelde de gestolene
juweelen onder eenen hoop stroo.
— Haastig en ruw voortdrijven. Hij wierd
daar schandelijk uit het huis gefoefeld. Zij grepen hem bij de kraag, en foefelden hem in 't ge
-vang.
— o. w. met hebben. Moffelen, heimelijk wegnemen terwijl men bezig schijnt met de handen aan
iets veel beweging te maken om de aandacht af
te wenden. Foefelen in 't kaartspel is aldus eene
of meer vreemde kaarten nemen in de plaats
van deze die men in hand heeft, fr. escamoter,
íriclzer. Hij foefelt wederom. Let op dat hij niet
en foefele.
— Broddelen, knoeien, slecht werk verrichten.
Die onbehendige werkman is bezig met foefelen.
Hij heeft wederom al gefoefeld. Een schoolkind
foefelt als het kladden maakt in 't schrijven, enz.
— Nestelen, wroeten, mooschen, fr. tripoter.
Wat foefelt die jongen daar weerom ? Wat zit je
daar in dien hoek te foefelen ? Ik hoorde hem
daar foefelen in de nevenkamer.
— Vandaar Aanfoefelen, Aaneenfoefelen, Bui
-tenfol,Vr Wegfoln,z.
FOEFEN (wvl. FOUFEN), foefte, gefoeft, b. w. Foppen, fr. duper. Zich laten foefen. Iemand foefen.
FOEI(E, v. zonder mv. Afkeer, walg, tegenzin.
De foeie krijgen van iets. De foeie hebben van
iemand.
FOEI-KAK, FOOI-KAK, m. Hetzelfde als Ekkefoei (zie EKKE), walgelijk vuil. Kind, kom daar
niet aan, 't is foeikak. Alah, 't is fooikak, smijt
dat weg.

FOEL
— Wordt verachtenderwijze gezeid van menschen en dieren die zeer lui zijn, en van dingen
die nievers toe dienen. Een foeikak van eenen
jongen, van een meisje, van eenen vent, van een
wijf (lui en vaddig). Dat huisgezin zal te niece
gaan : al de jongens zijn foeikakken. Ge zijt een
foeikak (steiteniet). Een foeikak van eene katte
(eerre kat die, in plaats van muizen te vangen,
altijd bij den heerd te warmen zit). Die appels
zijn al maar wat foeikakken (zijn al bedorven of
vernutteld, 't is al maar wat bucht).
— In veel gewesten zegt men Vookak. De
klemtoon is altijd op de eerste greep.
— In eenen ouden almanak van 1730 staat
Voykack toegepast op drinkebroers. " Ongesonde
en mistachtige locht, ick beklaegh de quasmatieke en voykacken : want den bierman sal haest
den pierman veesen, 't is wel besteedt, hij is
dikwyls vermaent geweest door deftige predikanten, dat by verlaeten sou de bierbanck : de
welcke hem nu alhaest sal dienen voor' een
dood-kist. Requiescat in poculo. " (prognosticatie
over de maend Maerte.) " Iok voorzien hier de
doodt van eene groote personagie van importantie, te weten den aldergrootsten Levenschen
Voykack die tegen half-meert sal komen te overlyden. " (Id. over February.)
POELEN, b. w. Hetzelfde als Voelen.
FOETER, m. Zie FUT.
— Schurk, schobbejak.
FOETEREN, foeterde, heb gefoeterd, o. w. Gedijen,
goed voortkomen, wel gelukken. Die planten
foeteren niet in dezen grond. Die herzaaide akkervrucht gaat, vrees ik, niet beter foeteren dan
de eerste. Die tarwe foetert goed. De koophandel
foetert niet meer gelijk eertijds. Die zaak zal.
niet foeteren.
-- Het foetert niet, het gaat niet. Het foetert
niet met hem (hij is ziekelijk). Hij wilt verzen
maken, maar het foetert niet.
FOETERMASSEEREN, foeternzasseerde, gefoeter

w. Kwellen, plagen, den duivel aan -maseérd,b.
fr. fichumasser, vexer, contrarier. Ik wil van-doen,
niemand gefoetermasseerd zijn. Wat staat gij
daar eenen andere te foetermasseeren (hem zottigheid te zeggen) P Ge moet gij hier niemand
foutermasseeren. Ge en meugt mij niet veel foutermasseeren, of 't is er op.
-- Men zegt ook Foetemarseeren.
FOK, PLOK, m. zonder mv. Huik, huk, hurk.
Op zijnen fok zitten, fr être assis a croupetons.
Zich op zijnen fok zetten, fr. s'asseoir sur les
talons. Zet u op uwen fok.
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FOKK
— Ook Fuk.
FOK(KE, FLOK(KE, v. Lui vrouwspersoon.

— Luie kat die geheele dagen bij den heerd
of elders opgekrompen zit in plaats van muizen
te jagen.
— Zuigdotje, fr. nouei a sucer. Het kindje zuigt
aan eene fokke.
— Een broksken hout of zoo iets dat de speeljongens voortkolven, anders Zeuge, fr. cochonnet.
De fokke slaan.
FOKKEDOEKSKE(N, o. Stukje lijnwaad waarvan
men een zuigdotje maakt.
FOKKEN ZICH (wvl. EENS FOKKEN, zie EENS),
fokte mij, heb mij gefokt, wederk. w. Zich vederhukken, hurken, fr. s'asseoir sur les talons. Zij
fokte zich bij den heerd. Hij zat gefokt om het
onkruid uit te rukken.
— Ook Zich fukken.
FOKS, m. Bij vogelaars.. Eene gebroekte vink
die aan een touwtje bij d& -slagnet vastliggende,
huppelt en pinkt, en aldus de vrije vogelen uitlokt en onder de slagnet doet vallen. Zie STAAL VOGEL.

FOLLAARD, m. Vollaard. Zie ald.
FONTIERE, v., klemtoon op tier. Tonnestoel,

stelling waarop de vaten in den kelder geleid
worden, fr. chancier.
FOOIE, v., vklw. fooitje. Feestje, kermisken,
pleizierpartie, vreugdemaaltijd, fr. fête, regal,
rejouissance. Er is fooie in eene herberg waar
't baarloop is. Naar de fooie gaan. Het was daar
groote ' fooie ter gelegenheid van eene kindergeboorte. De landbouwers houden fooie voor
hunne werklieden als de oegst gemend is, als
het vlas gesleten is, enz. Zie KINDERFOOIE, OEGSTFOOIE, SCHAAPSFOOIE, VLASFOOIE, ZAADFOOIE, ZWIJNE-

" Betaelt an Florens Mynee weerdi de
somme van vyf ponden over diversche foijen
t' synder huuse ghegheven te verteiren soo an
de schotters met het roer op Schapelierdagh als
anderssins. " (Hs. 1664.) " Hij en had zelfs op
die schoone _en geestige fooie geen halvetje of
geen quartje uitzet te drinken gegeven. " (Uit
een wvl. weekblad.)
— Drinkgeld, fr. pourboire. Eene fooie krijgen, geven.
— Kil. Voye, foye, vinum profectitium, symposium vice causa.
FOOIE.

FOOIEN, fooide heb gefooid, o. w. Vieren, iiiet
werken, werkloos zijn vrijwillig of gedwongen,
fr. chómer. Hij fooit altijd den maandag (hij
drinkt en speelt in plaats van werken). Hij fooide
drie uren, en dan werkte hij gelijk een leeuw.

FOOR
De werklieden hebben drie dagen moeten fooien.
FOORSTE (uitspr. fooste, zie as), adj. Hetzelfde
Voorste, vorste, verste.
FOREEL, o., klemtoon op de scherpl. ee. Lederen strengkoker, anders ook Basse genaamd, fr.
fovrreau. De foreelen beletten de strengen van
den buik van 't peerd open te wrijven.
FORKET(TE, v. Tafelvork, fr. fourchette. Zilveren forketten.
— De Franschen hebben ook fov rquet en fourquette, doch in eenen zin die juist dezelfde niet
is als ons Forkette.
FORNEEL, o., mv. forneelen, klemtoon op heel.
Groote ketel vastgemetseld boven eene viering.
Water koken in 't forneel. Bij vele landbouwers
is er een forneel waarin men kookt voor het vee
op stal.
— Vgl. fr. fourneau.
FORT, adj. Vort, fr..pourri.

FORTIGEN, fortigde, ben geforligd, o. w. Rotten,
fr. ' se pourrir. Appels die fortigen. Gefortigd
vleesch. — Zie VORTEN.
. PORTSE (uitspr. forse, zie RTS), v. Macht, kracht,
geweld, fr. force. Die vent heeft veel fortse in
zijn handen. Als goedheid niet baat, zal ik fortse
gebruiken. Met fortse te werke gaan. Geene
fortse genoeg hebben om iets te doen. " Dattet
rijcke der hemelen ghewonnen moet zijn met
tracht, met foortse, met ghewelt. " (Th. van Herentals.) " Men brak er byfoortse, torts naer die
noene, dueren ende veysteren up. " (N. Despars,
passim.) " Ghy sult God lief hebben wt gheheel
u ghedachte en forice. " (C. Vrancx.)
FORTSELING(E, FORTSELINGS (uitspr. forsel-,
zie RTS), bijw. Door fortse, met geweld, fr. par
force, violemrn ent. Iemand foitselinge doen werken. Iemand fortselings iets ontnemen. " .Foortselinghe uytten lande verjaghen ende verdriven. "
(N. Despars.)
FORTSIG, adj. Krachtig, geweldig, fr. violent.
Fortsige middels gebruiken.
FORTUINIG (wvl. FORTUNIG, zie vi), adj. Voorspoedig, fr. fortune, heureux, prospere. Een fortuinig mensch. Eene fortuinige onderneming.
Een fortuinig jaar. Hij heeft eenige fortuinige
jaren gehad, die hem zoo rijk gemaakt hebben.
Fortuinig zijn.
— Afl. Fortuinigheid.
FOSFOORKE(N, o., fr. allumette phosphoriq-ue.
Een doosje fosfoorkens.
FOTSE, v. Boos vrouwmensch, heks. Eene eerboze fotse. Eene fotse van een wijf. Gij zijt eene
fotse, eene leelijke fotse.
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FOTU
— Vgl. Hondsvot bij Weil.
— Men zegt het ook van andere ondeugende
dingen. Eene fotse van eene kat (die lui en diefachtig is). Eene fotse van bene lampte (die slecht
brandt en licht).
FOTULJE, v., klemtoon op tul. Zetel, armstoel.
In eene fotulje zitten.
— Dit woord is van 't fr. fauteuil, oul. faudesteuil, 1. faldistorium, van 't hd. falistuhl, vouwstoel, kerkzetel (die eertijds toeplooide).
FRAAI, adj. Deugdzaam, fr. vertueux. De fraaie
menschen worden dikwijls verdrukt van de
booze. Fraaie ouders hebben ook fraaie kinders.
— Zachtmoedig, zoetaardig, gehoorzaam. Een
fraai kind. Een fraai peerd. Fraai zijn. Fraai
worden.
— Fraai ! believe 't u, fr. s'il nous plait. Fraai!
geef mij dat. Fraai ! doe voort. Fraai ! laat mij
gerust.

— Bijw. Neerstig, geweldig, fr. diligemrnent,
fortement. Hij zal fraai moeten werken om gedaan te krijgen. Ik heb fraai gegaan om hier in
tijds aan te komen. Zij heeft fraai veel tranen
gestort over hare faut. Doe dat niet, ge zoudt
het u fraai beklagen. Het is fraai koud.
— Bij onze vorige schrijvers vindt men dit
woord in den zin van frisch, gezond. " Daar hy
fraey ende ghezont arriveerde. " (N. Despars.)
" Anno 1359 was 't groote sterfte van haastiger
doodt; de lieden waren 's morgens fraey, 's noens
sieck ende 's avondts dood. " (***.) " Fraey en
ongekwetst. " (M. Lambrecht.) " Den jonghelinc
viert teenemael fray ende ghenesen. "(Id.) " Ende
was ghenesen en fraey ghelijck te voren. " (C.
Vrancx.)
Iek blijve, zegde hy tot haer, op dit pas,
Levende en fraey, al moet ick weelde derven.
(Ed. De Dene, lab.)

— De zin van mooi, bevallig, fr. joli, dien de
Hollanders aan fraai geven, is bij ons niet gekend. Doch in Fransch- Vlaanderen zegt men
Vrij. Zie ald.
FRANCEES, m., mv. Franceezen. Franschman,
fr. Francais. Als de Franceezen ons Land veroverden.
FRANK,adj. Vrank, stoutmoedig, onbeschaamd,
cordaat. Een franke jongen. Ge zijt al te frank.
Een.franke kerel. Een frank stuk (vrouwekerel).
Frank antwoorden. Iemand frank in de oogen
kijken.
.... Laet u niet misleyen
Van laffe slepers; acht den man van frank gemoed;
Hy wilt u goed, schoon hy u schaers beleefdheyd doet.
(Vaelande.)

FRAN
— Afl. Frankheid (frankigheid.)
FRANKART, o., klemt. op kart. Ipersche graanmate van 15 1 / 2 liters. Twee frankart maken een
spint, en vier spint den Iperschen zak van 125
liters. Een frankart tarwe, rogge, haver. " Item
xxvj haelster drye frankart onderschotene evene."

(Gends charter - boekje.) " Den meulenaere en sal
niet meer moghen nemen dan onder—half pondt
meels van elcken franckaerde. " (Cost. v, Iper.)
— Men zegt ook Verkaart en Achtendeel.
FRANKEMAN, m. Zoo heet te Brugge een pom-

pier. De frankemans helpen de schadebeletter;^
in hunne bediening.
FRANKEN, (rankte, heeft gefrankt, onpers. w.

Vermeerderen in getal, sprek. van franken. Hier
een frank, en daar een frank, dat frankt zeere.
Dat het zoo frankte als dat het stuivert, ik ware
haast rijk.

FRANKERIK, m. Stoute durver, fr. un audacieux.
FRANSCH, m. Franschman. Daar kwam ne
Fransch, fr. un francais. — Brandewijn, fr. eaude-vie. Een glaasje franschen.
FRANSCHE, o. Frankrijk , fr. France. Naar 't
Fransche gaan. Hij komt uit het Fransche. Eer_
landbouwer uit het Fransche. Hij woont in 't,
Fransche. Op de grenzen van 't Fransche. Hij is
naar 't Fransche.

FRANSCHEN, franschte (wvl. ook fransehtege),
heb gefranscht, o. w. Wordt gezeid van een peerd.
dat zijne voorenste voeten uitwaarts zet.
— Ook van menschen. Hij franscht. Een weinig franschen staat wel, maar vlaamschen beteekent niets.
— Men zegt ook Op zijn fransch gaan.
FRANSIJN, o., vklw. fransijntje, klemt. op sijn.
Bij kantwerksters. Een perkament, gemeenlijk
groen, vol kleene gaatjes die het dessein afbeelden dat de speldewerkster in hare kant namaakt.
Een fransijn afwerken (zoo veel kant maken als
het fransijn lang is). Het fransijn wordt in eenige
streken ook Perkament genaamd.
FRAZE, v ., vklw. frazeke (n. Geplooide halskraag

of lobbe, fr. fraise. Eene fraze van kant.
-- Verders Eene geplooide strook waar mede
men den boord van een kleedje of zoo iets afzet.
De fraze op de borst van een hemd heet in 't holl.
Hom, fr. jabot. Hemdmauwen met frazekens' aan
de handbanden, fr. manchettes.

FREENEN, (reende, gefreend, b. w., scherpl. ee.
Bij steenhouwers. Met het ciseel , beitelen, fr.
ciseler. Twaalf slagen (d. i. reven of groeven) in
eenen duim breedte, is fijn gefreend.
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FREE
— Kramers heeft Frijnen.
FREEST, o . met scherpl. ee. Zoo veel als Foreest.
d. i. woud, fr. foret. " In 'tdiepste van 'tforeest.

(J. de Harduyn.)
-- Ook Fleest, en Vereest.
FREEUWER, m. Zie VREEUWER.
FREINZE, v. Aardbezie. Zie FREZE.
FREITE, v. Zie MENNEGAT. "
FREIYIELET, en ook FREMELETS, o. met den
klemtoon op let. Bij metsers. Een getuig van
planken en latten die eenen cirkel uitmaken,
dienende om daarboven den boog of de welving
te metselen van een deur— of venstergat; bij
Kramers Formeel genaamd, fr cintre de charpente.
Men neemt het frernelet:s uit, zoohaast de gemetselde boog droog genoeg is om dien steun te
missen. Een fremelet maken.
— In oude kerkrekeningen komt dit woord
voor in den zin van Houten gewelf, fr. voute en
bols. " Vier crucevaulten boven de voorn. voor
oude fremeletsen die--keropdhcvan
der nu jeghenwoordigh staen. " (Akt van 1635.)

FRENZE, V. Aardbezie. Zie FREZE.
PRESSEN, freste, gef rest, b. w. Fretten, vreten,
gulzig eten. Zijnen tijd verkwisten in fressen en
zuipen.
Die in den vasten wel vette capuijnen fressen.
(A. Biins.)
FRET, o. Levendig wakker kind. Een fret van
een kind. Een ongedurig fret.
Een kint na volle wensch, een gaeu en aerdich fret
En niet te byster schrael, en niet te leydich vet.
(J. Cats.)
FRETTEN, frette (wvl. ook frettege, zie

IMPER-

gefret (fvl. èfret, zie GE) , b. w. Vreten, gulzig eten. Zie FRESSEN.
FREZE, FRENZE, FRINZE, FREINZE, v. Aardbe zie, fr. fraise. De frezen zijn rijp. Frenzen eten.
De frinzen bloeien. Eene groote freinze. Wilde
frenzen.

FECT) ,

FRIBBELEEREN, fribbeleerde, gefribbeleerd, b. w.
Vleesch in schellen stoven met ajuin.
— Afl. Fribbelatie, Fribbeleering.
FRIBBELEN, fr-ibbelde, gefribbeld

,

b. w. Het-

zelfde als Wribbelen. Zie aid.
FRIEZE, VRIEZE, v. Afhangende strook of
schroode aan den schoorsteen, kaafkleed, fr. tour
de eheniinée. Eene gepijpte frieze met bloemen
beschilderd. De frieze dekt het mantelhout.
— Kaafberd. Iets op de frieze stellen. Er stond
een kruisbeeld op de frieze. Alles afnemen wat
er op de frieze staat, om het stof af te vagen.

FRIJ
FRIJNEN (wvl. FRIMEN, zie IJ), frvjmde, gefrijjmnd,
b. w. Behendig wegnemen, baaien, wegfoefelen,
fr. escamoter. Kleene , dingen frijmen. Appels
frijmen.
FRIJTEN, frijtte, gefrijt, b. w. Hetzelfde als
Fruiten, fr. frire. Visch frijten.
— Wegens het verloop van ui in ij, en omgekeerd, dit vindt men nog in

Andijvie — anduivie.
Brijpap — bruipap.
Brijne
— bruine, fr. saumure.
Blijven
— bluiven.
Drijve
— druive.
Drijvelaar — druivelaar.
Hijf
-- huig.
Hij veren — huiveren.
Jenijver — jen uiver.
Kijte
— kuit.
Pijp
— puipe.
— sluip.
Slijp
Schijfloop — schuifloop.
Rijselen — ruiselen.
vijf
— vuif, fr. cinq.
Wijf
--- wuif, fr. femme.
PRIKKELEN, Prikkelde, gefrikkelcd, b. en o. w.
Bij kopergieters. Met eene halfronde vijl eene
groef of keep boogswij sde uithollen. — Zie WRIK-

KELEN.

FRINGE (wvl. FRIINGE, zie IND), V. Franje, fr.
frange. De fringen van een kraagmanteltje. De
fringen van eene standaardvane. " Van binnen
in gouden

fringen. " (C. Vrancx.)

— Dit woord spreekt in de eene streek friesje,
en in de andere fringhe rijmende met stringe,
onderlinge, enz.
FRINGEL (wvl. FRIINGEL), m. Fringe, franje, fr.

frange.
FRINKELEN, frinkelde, gefrinkelcd, b. en o. w.
Fronsen, rimpelen, Kil. Fronckelen, rugare. Het
voorhoofd frinkelen. Gefrinkelde appel.
— Vandaar Verfrinkelen.
FRINZE, v. Aardbezie. Zie FREZE.
FRIOEN, m. vklw. Frioentje. o. Een vogeltje,
anders Sterrekneekertje. De frioen is eene soort
-van vlasvink. Zie KNEEKER.
FRIOENEN, frioencde, heb gefrioend, o. w. -Sterk
verlangen, hunkeren. Naar iets of achter iets
frioenen.
FRITSCH, adj. Hetzelfde als Frisch, fr. frais, 1.
frigidus. Fritsche wind. Fritsche lucht. Fritsch
water. Fritsche morgen. Fritsche nacht.
— Jeugdig en gezond. Een fritsch wezen. Er
fritsch uit zien. Fritsch en gezond.
-
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FROB
-- Afi. Fritschheid.
FROBBELEN, frobbelde, gefrobbeld, b. w. Zie
WROBBELEN.

FROENJE, v. Franje, fr. frange. De froenjen
van eene pelerine.
FROETE, v. De snuit van een zwijn, fr. groin.
-- Van Froeten d. i. wroeten.
PRONE, v., vklw. Froontje. Eigennaam bij 't
volk, zooveel als Veronica.
PROTS, m., meest vklw. frotseke(n. Duts, dot,
handvol hooi of vodden (om te frotten of te wrijven). Een frotseken stroo. Een frotseken hooi.
FROTTEN, frotte (wvl. ook frottege, zie IMPERFECT) gefrot, b. w. Hard wrijven, fr. (rotter. Eenen
vloer frotten (met den bezem de vuiligheid afwrijven, schuren). Schoenen of leerzen frotten
(met eenen harden borstel er het slijk van afwrij
-ven).
— o. W. met hebben. Ge moet er hard op frotten, wilt gij de vuiligheid af krij gen.
FRUBBELEN, frubbelde, gefrubbeld, b. w. Iets
sterk tusschen de handen wrijven, fr. froisser.
Koornaren frubbelen om er het graan van af te
scheiden. Hij frubbelde den brief en wierp hem
in 't vuur.
— Afl. Frubbeling, Verfrubbelen.
— Men zegt ook Wrubbelen, zie ald.
,

FRUITACHTIG (wvl. FRUUT -), adj. Die veel voor
fruit is, geern fruit eet. Een half appeltje is ge
ik ben niet fruitachtig. — Zie ACHTIG.
-noeg;
FRUITE (wvl. FRUTE, zie Ui), v. Fruiting, het
fruiten of bakken in de pan. De kinderen gebrui-

ken veel dit woord als zij de vogeleieren, die zij
hier en daar geroofd hebben, in de pan fruiten.
De fruite doen. Morgen gaan wij de fruite doen.
Zij vroegen aan moeder eenige henneneiers voor
de fruite, om de pan te vullen.
FRUITEN (wvl. FRUTEN, zie ui), fruitte (wvl. ook
fruitege, zie IMPERFECT), gefruit (fvi. èfruit, zie GE),
b. w. Frijten, fr. frire.
— Fig. Foppen, bedriegen, fr., duper. In dien
winkel fruit. (snijdt) men de menschen. Laat u
niet fruiten. Ik geloof dat men bezig is met mij
te fruiten (te begekken). " De menschen worden
verdeeld in twee soorten : de eene die fruiten, en
de andere die gefruit zijn; onder dezen die gefruit
zijn, de eene weten 't, en de andere niet, en de
dezen zijn de beste. " (Ti. V.)
FRUITENIER (wvl. FRUTENIER, zie UI), m. Aardbie, wesp die het rijpend boomfruit verknaagt,
fr. guepe. De fruiteniers hebben die peren geschonden.
-- Ook eene soort van appel.

FRUI
FRUITKAMER (wvl. FRUUTK–, zie vi), m. en
meest V. Kamer waar men het ooft bewaart.
FRUL, m. Troetelkind, keppe, lieveling, fr.
Benjamin. Hij is de frul van moeder. Ge zijt de
frul niet. Hij is geern de frul.
FRUL(LE, V. Gefronselde plooi, rompelige vouwe in eene smalle schroode of strook die iets
zoomt en afzet, of die boven iets ligt en hangt.
Eenige planten hebben frullen aan hunne bladstelen. Eene vrouwmuts met frullen die neêrhangen over den nek. Frullen aan den onderzoom of rond het midden van een kleed. Mauwen
met frullen.
— Schroode of strook van aaneenhangende
frullen. De frulle van eenen bladsteel. De frulle
van eene muts. Een kleed met eene frulle afgezet. Zeeschelpen met eene frulle gezoomd. Eerie
dichtgeplooide falbala is eene frulle.
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FUIK
van valsche brieven waarmede men zocht iemand
hatelijk te maken, zegt : " Dese fuycke wierdt
door de listigheden van Cypriaen geleydt. "
Hoe gaet den schaleken Pracht daer niet syn fuycken
[setten P
(A. Poirters.)

ons al te claer,
Wy worden u bedrogh ghewaer.
(P. Mallants.)

Uw' fuycxkens zyn

Siet gy dees schalkheit wel P Siet gy dees loose fuiken ?
(L. Demeyer.)

-- Gekke streek, klucht, grap, guiterij, fr.

farce, espièglerie. Fuiken uitsteken (poetsen spelen). Hij heeft daar wederom al Bene fuike uit
vol fuiken. Eene fuike-gestkn.Divz
vertellen. Iemand eene fuike bakken.
Dese dinghen
Zyn maer rechte beuselinghen,
Waere fuycken, ydel goedt.
(P. Gheschier.)

— Frullen en krullen, frulletjes en krulletjes.
Er zijn te veel frullen en krullen aan dat snij
modepop met frulletjes en krulletjes.-werk.En
FRULDERIJ, PRULLERIJ, v. Frullen en krullen,
ijdele sieraadjes, fr. colifichets. Een kleedje met
veel frulderij. Al die frulderie aan dit snijwerk
komt niet te pas.
FRULLEN, frulde (wvl. ook fruldege, zie IMPERFECT), ben gefruld, o. w. Frullen krijgen, in gefronselde plooien hangen. Die tabak frult niet,
zal niet frullen. Een kleed met frullende falbalas.
FRULLETABAK (wvl. –TOUBAK en -TUBAK), nl.
Soort van tabak met gefrulde bladeren, anders
ook Leiletabak geheeten. De frulletabak is lichter dan andere.
PRUT, m., zonder mv. Hetzelfde als Prut, chicoreikaffie, fr. goudre de chicorée. Een pakje frut.
Er is te veel frut in die kaffie.

PRUTTELEN, fruttelde, heb gefrutteld, o. w. Tjutteren. Wordt gezeid van vette of dikke spijs die
op het vuur brobbelt en preutelt. De hutsepot
fruttelt op den heerd.
PRUTTEN, frutte, gefrut, b. w. Frotten. Zie ald.
— o. W. met zijn. Wegloopen, wegsluipen, fr.
détaler. Ge moest de jongens, die achter straat
speelden, zien frutten, als zij den schoolmeester
zagen komen. Zie WEGFRUTTEN. Men zegt ook De
frutte steken.
— In 't kaartspel. Niet éénen slag ophalen, fi•.
ne pas faire une seule levée. Dezen keer gaat hij
frutten. Ge zult frutten, man.
FUIK (wil. PUKE, zie UI), v. List, hinderlaag,
slimme trek om iemand te bedriegen, fr piepe,
attrapoire, ruse, tour de finesse. Met fuiken omgaan (listen gebruiken). A. Debuck, sprekende
,

— Vgl. 1. focus, geveinsdheid, bedrog. Het
Noll. fuik bet. Puikel, fr. nasse.

FUIKENIER (wvl. FUKENIER), m. Iemand die
veel fuiken uitsteekt, guit.
FUIKERIJ (wvl. FUKERIE), v. Guiterie. Fuikerijen uitsteken. Die knaap zit vul fuikerijen.
TUIMELAAR (wvl. FUMELERE), m. Tuimel, fr.
culbute. Eenen fuimelaar maken (vrijwillig of
onvrijwillig).. D e jongen wilde eenen fuimelaar
maken. De weg was slibberig : ik miek bijkans
eenen fuimelare.
TUISTE (wvl. FUUSTE), v. Zie VEURSTER.
FUISTER (wvl. FUUSTERE), m. Zie VEURSTER.
PUB, m. Huk, hurk. Zie FOK.
FUKKEN ZICH, f akte mij. heb mij gefokt, wederk.
w. Zie FOKKEN.
FULJETSEL, o., klemt. op jet. fr. assemblage a

mi -bois.
FULJETTEN, fuljette, gefuljet, b. w. Bij timm.
Twee planken vergaren of aaneensluiten met de
boorden die half uitgezaagd of afgebeiteld zijn,
op malkander te passen, fr. assembler a mi -bois.
PULTEREN, fulterde, gefolterd, b. w. Bij hoedmakers. Vollen, wol of haar ineenwerken en
drukken, fr. fouler. Eenen hoed fulteren.
FUMMELEN, fummelcde, gefummeld, b. w. Ver
fr. bouchonner, chiffonner. Eene gazette-fomien,
fummelen.
FUNTWATER, FONTWATER, o. Vontwater, fr.

eau baptismale.
FURL, FURREL, m., mv., furls, furrels. Slender,
flarde, fr. lambeau, loque, gaenille. Zijn kleed

FURL
was al furls. De furls sleepten langs den grond.
Hij hangt geheel in furls. Slunsen en furrels.
FURLE, v. Zie FEURLE.
FURTE, v. Gril, zotte luim, fr. lubie. Eene furte
krijgen. Dikwijls furien hebben. In eene furte

zijn.
FUSMUS, o. met den klemtoon op fus, en den
klank der beide u's gelijk in 't fransch. Hetzelfde
als Fysmus. Hij heeft geheel het fusmus. van
zijn broeder.
'FUSTERE, m.. Zie VEURSTER.
FUT, o. zonder mv. Levenskracht, staal, vaag,
virtuit, fr. energie, vie, ardeur. Een mensch zonder fut. Veel fut hebben. Sedert zijne ziekte
heeft hij zijn fut verloren, heeft hij geen fut
meer in. Er zit fut in hem.
— Fut geven (op iets), met kracht en driftig
geweld te werke gaan. Het geeft fut (zegt. men
als het hard hagelt of regent). Die jongen moet
voor zijne misdaad gekastijd worden : geef er
maar fut op met de feurl.
— Vgl. gr. yfvw, teelen, zw. foda. Bij 't grauw
fut en foeter bet. ook teelvocht.
FUTSEL, m. Lap, vodde, Kil. panniculus; ook
eene handsvol samengewrongen hooi of vodden,
duts, dot. Eene oliekruik stoppen met eenen
futsel (prop van ineengewonden lappen, of zoo
iets). Een mazegat of een gootgat opvullen met
eenen futsel"stroo. Eenen futsel schavelingen in
de kachel steken om ze te doen branden.
— Van daar Voetfutsel.
FUTSEL, adj. Spijtig, gram, misnoegd, gestoord,
fr. fd ché. Hij was futsel omdat men zijnen wil
niet deed. Zich futsel maken. Ik kan mij daar
futsel in maken.
— Dit futsel is gevormd van fuíselen (trepigner
de depit), op dezelfde manier als wankel van wankelen.
FUTSELAAR, m. Foefelaar.
Futselaers, bedriegers en loose cooplien.
(A. Biins.)
FUTSELEN, futselcde, gefutseld, b. w. Lappen,
aaneenflansen, haastig en slordig iets maken,
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Kil. consarcinare. Ik weet niet hoe dat gefutseld.
" Eenen rock half ghefutselt van allerhande vellen, ende d'ander helft van allerhande slagh van
stoffe. " (P. Devynck.) " Ter zyden van dese
speloncke hebben de Griecken een kleyn afscheydsel ghefutselt, alwaer vijf municken woonen. " ,(Id.)
— Foefelen, wroeten, facelen, bij Kil. agitare,
factitare. Wat futselt hij daar in dien hoek. Hij
heeft den knoop stillekens los gefutseld.
FUTSELEN, futselde, heb gefutseld, o. w. Wordt
gebruikt om eenen hoogen graad van inwendig
spijt en gramschap aan te duiden, fr. piétiner,
trépigner de colere, bisquer, pester. Hij is zoo kwaad
dat hij futselt. Hij futselde van gramschap. Dit
misnoegde hem zoodanig dat hij er bij futselde.
Ik was zoo kwaad dat ik er bij futselde.
— Dit woord schijnt eig. Trippelen, - stampvoeten te beteekenen, van voet, hd. fusz, bij Otfrid.
fuaz. Vgl. fr. piétiner van pied.
FUTSELING, v. Broddeling, foefeling, beuzeling.
" Ghelyck dese munte te langhe fntselinghe waere
te tellen, soo weghen sy die. " (P. Devynck.)
" De eendrachtighe liefde om fntselznghe breken,
is seer quaet ende duyvels. " (A. Adriaensens.)
PUTSELSTOK, m. Bij wevers. Hetzelfde als Fitse.
PUTTE, v. Dijze, zuigdotje, fokke, stukje lijn
suiker gevuld om de kleene-wadmet.bron
kinderen aan te zuigen.
— Dit futte behoort- misschien bij voeden, lijk
fokke bij fokken, kweekera.
FUZIJK (wvl. FUZIKE), v. klemt. op zij. Vuurroer, geweer, fr. fusel. Met de fuzijke jagen,
schieten, enz. De scheut van eene fazijk. De
fuzijke laden, afschieten.
PYLIAMORTE, adj. Verbasterd van 't fr. feuillemorte, d. i. looverkleurde, donkergeel. Een kleedje
met fyliamorte strepen.
FYSMUS, o. Aangezicht, 1. facies, fr. physionomie. Voor 't fysmus gelijkt hij zijnen broeder,
maar niet voor 't verstand. Zijn fysmus boezemt
mij wantrouwen in.

G.

Deze medeklinker, op zich zelven staande,
wordt in de eene streek uitgesproken met de
zachti. e (qé), in de andere met de scherpL (gee).
-

Hij verwisselt somwijlen met de k:
Beugel
Hagedis
Spiggelen
Viggen

-

-

-

-

beukel.
haketisse.
spikkelen.
vikken.

De keelletters g en eh, zelden k, verwisselen nog al dikwijls, met de lipletters b, f, v:
-

Astragaal
asterval.
bakstoven.
Bakstogen
Balgens
balvens, behalven.
galvejong.
Galgejong
Genoeg
genoef.
avetronk, bastaarci.
Hagetronk
haberatte, een vogeltje.
Hagetrutte
hijf.
Huig
bef, van lachen.
Loeg
ploef.
Ploeg
geruft.
Gerucht
heft.
Hecht
graft.
Gracht
eng. after.
Achtev
hd. Icraft.
Kracht
kroft.
Krocht
1. levis.
Licht
Lucht
hd. tuft.
nift (neve).
Nicht
Zacht
eng. soft.
-

-

-

-

-

Schocht
Sticht
Zichten
Torke

schoft.
stift.
ziften.
-a- torve.
-

-

-

GAÂI, m. Een vogel dien wij ook Weiten en
Koolen heeten, bij Kramers Meerkol, fr. geai.
Van iemand die bij gebrek van tanden of uit
gulzigheid de spijs inslokt zonder ze te kauwen,
zegt men dat hij de gaaien slacht die de eekenoten geheel inslikken zonder ze te breken.

- Springen gelijk een gaai in eenen Van
(hoornwan) , zegt men van iemand die lomp en
onfatsoenlijk danst.
- Houten vogel die op de sprang van eene
pertse staat, en dien men met eenen pijl tracht
af te schieten, fr. oiseau. Den gaai schieten, fr:

tirer l'oiseau.

-

-

-

-

-

-

Nu schieten sy nae gaeys geset op eene staek.
(Vaelande.)

- Zie OPPKRGAAI en ZLEDEGAAI.
- Ook houten vogel die op eene liggende
sprang staat, en dien men met eene bol tracht
af te rollen.

-

-

-

-

-

-

-

, - Onnoozelaar, dwaas mensch, lobbes, fr.

nigauct. Hij is zoo een gaai ! Een gaai van eenen
vent.
- Borrel, klodder, fr. goutte, verre de rogomme.
Een gaaitje schieten (eenen borrel drinken). Hij
drinkt te veel gaaitjes. Eenen gaai nemen. " Na
dat hy zoo, vier of vyfjaren lang, dagelyks zyn
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12 gaeykens had geschoten, en dagelyks ook met
heele stoopen bier uytgelapt. " (C. Duvillers.)
GAAI (vi. GLEI, zie AE), adj. Flink, knap, fr.
alerte. Een gaaie vent. Dat is een gaaie kerel.
— Kil. Gay, alacer, alaeris. Vgl. fr. gal.
GAAIBOLLEN, o. Het bollen naar den gaai, of
naar de gaaien, die op de spillen van eene sprange
gevezen zijn, welke sprange schuins ligt aan het
uiteinde van eene bollebaan. — Zie onder BOEK-

gaaipertse, fr. pyramide (d'u.une perclze a titer l'oi-

BINDEN.

— Bij het volk hoort men hoe gaag he (hoe
gaat het) ? en dit vindt men ook bij schrijvers.
" Ende met my gaghel al contrarie. " (A. Adri
-aens.)
— Sterven, naar de andere wereld gaan. Hij
ligt om gaan (hij is zieltogende). Met het vallen
van 't blad, zou die uitterende mensch wel kunnen gaan. Ik vrees dat hij allicht zal gaar. Niemand blijft hier leven, maar elk moet gaan als
't God belieft.
-- Gelukken, slagen, fr. reussir. Zijne zaken
gaan maar half. Hard tegen onzacht kan niet
gaan (twee eigenzinnige personen kunnen niet
overeenkomen, enz.). Als de fortuin den man
zoekt, het gaat wel; maar als de man de fortuin
zoekt, het gaat niet meer.

- GAAIBOLLER, GAAIBOLDER, m.

Liefhebber van

het gaaibollen.
- GAAIBOLLING,

v. Wedspel waarbij men den

gaai bolt.
GAAIEN, gaaide, heb gegaaicd, o. w. Met openen
mond staan kijken, dwaas rondzien, fr. beer, ba
Hij stond daar te gaaien met den mond-dauer.
open. Wat komt gij hier gaaien in mijn huis ?
Als hij begon te spreken, allen gingen henen en
lieten hem daar gaaien. Langs de straten staan
gaaien.
— Niet te verwarren met Guien, Guwen.
GAAIPERTSE, v. Eene lange rechtstaande pertse
waar boven op eene ijzeren sprange gevestigd is
met menigvuldige spillen die elk eenen houten
vogel dragen, fr. per'che a tirer l'oiseau. De hoogste
vogel heet den oppergaai; nevens den oppergaai,
een weinig leeger, zijn twee andere vogels die de
zijdegaaien heeten; en wederom nevens de zijde
maar ook een weinig leeger, zijn twee-gaièn,
andere vogels die de kallen genoemd worden; dan
nog leeger staan menigvuldige kleene vogels die
men enkelijk Gaaien noemt. De gaaipertse laten
neerdalen op den duivel. De gaaipertse oprichten. De pinkels van de gaaipertse.
GAAISCHIETEN, o. Het schieten van den gaai
met boog en pijl. Het gaaischieten is eene verlustiging die de Vlamingen beminnen, groot en
kleen. Hij is rap in het gaaischieten. " Dien Atys,
die uyt den duyver wel kon gaeischieten, 't is
jaemer, hy ligt dood. " (Vaelande.)
— Zie onder BOEKBINDEN.
- GAAISCIIIETER, m. Liefhebber van het gaaischieten.
- GAAISCHIETING, v. Wedspel waarbij men den
gaai schiet, fr. tir a la perche. Eene gaaischietinge
beschrijven (eenen oproep doen aan de liefhebbers
van ver en van bij om aan dit wedspel deel te
komen nemen). Zondag toekomende is er gaaischieting op die gemeente. Eene groote gaaischieting. De gaaischieting duurde twee dagen.
GAAISPRANG, v. IJzeren getuig met armen en
spillen waarop de gaaien staan boven op eene

seau).
GAAN, ging en gong, gegaan (fvl. egaan), o. w.
Wij gongen er stap en half naar toe (d. i. met
groote schreden). " Soo diekwils hy gonck voor
by een crucifix. " (A. Pointers.) " Hy gongh al
desen luyster begraven. " (I. de Grieck.) " Het
blyckt niet waer hy alsdoen gonck. " (P. Mallants.)

— Rijzen, opzwellen, fr. lever. Het deeg begint
te gaan. Is 't deeg niet genoeg gegaan, het brood
bakt vast en stijf. Zoohaast de temper gaat,
moogt gij beginnen wafels bakken.
— Verkocht worden aan zekeren prijs, fr. se
ve-nndre èc tel on tel prix. Het gaat al voor niet in
die verkooping, fr. tout va pour riep. Dat is eene
waar die somwijlen duur en somwijlen goedkoop
gaat. Koop mij dat meubel in de venduwe, als
't niet te duur en gaat.
— Passen, wel voegen. Dat kleed gaat niet.
Die hoed gaat mij. Die schoe'n gaan wel aan mijn
voeten. Zulk een ambt zou mij niet gaan. Zijne
manier van doen gaat mij niet. Dat gereedschap
gaat naar mijne hand. Werken van 's morgens
tot 's avonds, dat gaat hem (dat lust hem). Zulk
een leven en zou mij niet gaan.
— Wordt somwijlen gebruikt voor Worden,
fr. devenir. Laat de kaffie niet koud gaan. Des

zomers gaan de grachten droog. De levensmiddelen gaan duur. Die inkt is bleek, maar hij
gaat zwart met te droogen.
Huysraedt als hy hooghe wast
Gaet een onghepaeyden last.
(P. Gheschier.)

— Wordt somwijlen onderdrukt, als er een
infinitief op volgt, b. v. Hij was slapen, fr. ii

GAAN
était allé dormir. Hij is zijne schuld betalen, fr.
it est allé payer.
-- Gaan aan (wvl. gaan an), aanraken. Ga aan
dat ijzer niet, ge zoudt u verbranden. De kat
heeft aan 't vleesch geweest. Ik. ga daar nooit
meer aan.

-- Gaan in, schoolterm. Overgaan tot, eene
hoogere klas beginnen, een moeielijkeren boek
beginnen. Hij gaat ten naasten jaar in 't latijn.
Hij is nu in de Rhetorica. Als men de gazetten
kan, dan gaat men in de oude geschriften. Hij
heeft nooit voorder geweest dan in den AB -boek.
Hoe men Cicero verstaat,
Als men in lijn Brieven gaat.
(L. der Stud.)

-- Gaan met iemand, met hem verkeeren, fr.
frequenter. Jongen, ga nooit met slechte geZij gaat met hem (zij verkeert met hem.).-zeln.
Met wie gaat hij P Hij gaat met eene die van
zijnen stand niet is.
-- Gaan op, staat maken op, zich verlaten op,
rekenen op, fr. se fier a, compter sur. Er is op
dien mensch niet te gaan. Ge meugt op zijne
woorden niet gaan.
-- Gaan op, trekken op, gelijken, fr. hirer sur,

avoir quelque rapport, quelque ressemblance. Is
zijne antwoord niet juist gelijk ik zeg, het gaat
er op ten minste. Hij zegt dat die kerk in romaanschen stijl is, maar hij faalt, want zij gaat
er in 't geheel niet op. Dat kleur gaat op het
blauw.
— Gaan van, gaan af (wvl. gaan of), gerust
laten, ophouden van te tergen, te handelen, enz.
Ga van mij, fr. laisse moi tranquille. Jongen, ga
daar af, fr. n'y íouchez plus.
-- Ik moet gaan of zenden, zegt men als men
haast heeft om te vertrekken, als de tijd ons
dringt om heen te gaan, anders gezeid : ik moet
voort naar huis, ze zouden verlegen zijn waar
ik zoo lang blijve.
— Om Gods gaan, om Gods wille q.c.rz,1 ede -

len. Zie onder

GOD.

-- Om zeepe gaan, ten onderen gaan, verloren
gaan, sprekende van fortuin, van gezondheid,
van gezag, enz. Hij gaat om zeepe. Dat koningrijk gaat allengskens om zeepe. Die school is
om zeepe. Dat gebouw gaat om zeep, fr. tombe
en ruines. Als 't niet ophoudt van regenen, geheel de oegst gaat om zeepe. " Sedert lang
kwam men brood en vleesch te kort; de kruiken
wijn werden onbetaamlijk geledigd; de houtstapels zonken zichtbaar; met een woord het
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huishouden werd langzaam uitgeplunderd en
Londefort ging om zeep. " ( L. Vanhaecke.)
-- Ga je ! of Ga je ne keer ! Eene uitdrukking,
iets zachter dan wil je gaan, wil je ne keer gaan,
om iets te verbieden, om iemand van iets te doen
afzien dat hij reeds doet of gaat doen. Ga-je!
zegt b. v. een kind aan den hond die hem zijnen
boterham wil nemen. Ga je ne keer ! riep de
huisvrouw naar de jongens die zij bezig vond
met haren fruitboom te plunderen.
— Gaans, gaands, wordt dikwijls gebruikt
voor gaande. Ik weet niet wat daar gaans is. Al
gaans naar de stad, fr. en allant vers la ville.
" Ghewaerschuyt van als wat. er gaens was. "
(N. Despars.) " Adverterende zyne broeders van
zulcx alser ghaens was al in 't langhe. " (Id.)
- Zie onder DEELWOORD.
GAANBAAR, adj. Zie GAANLTJK.
GAANLIJK, adj. Waar men gaan kan. Het is
niet gaanlijk in die slijkstraat. Het is niet gaanlijk door al dat zand. Die weg is niet gaanlijk.
GAAPAARD, GAPAARD, m. Iemand die gedurig
staat te gapen. Die brouwerij heet de Gaapaard
omdat er een gaapaard geschilderd staat op de
poorte. .
-- Gapend aanschouwer, die met onnoozele
verwondering iets aangaapt, fr. bayeur.
-- Eene draak met opgesperden muil, zoo
men eene geschilderd ziet aan de voeten van de
H. Margareta, enz.
-- Mond, smoel, snater.
Naus en hiel dit op van spreken

Oft den franschen kop wou spreken,
Doch het glasjeu van Senor
Schoter synen gapaert voor:
ick die niet en hoef te wycken, enz.
(I. de Grieck.)

nemen, acht nemen, oppassen, fr. prendre garde.
GAARDE, v. Slechts gebruikt in gaarde

Hij neemt er geen gaarde op.
GAATTE, adj. Gatig, met gaten, fr. troué, percé.
Die schoe'n zijn gaatte. Een gaatte pateel, fr.
passoire. -- Zie -DE.
GABBE, v., mv. gabben, vklw. gabbeke(n, gabbetje. Gapende wonde, kerf, groef, fr. balafre, taillade. Eene diepe gabbe. Wijde gabbe. Lange
gabbe. Gabbe in 't hoofd. Eene gabbe toenaaien.
GABBERACHTIG, adj. Babbelachtig. " Die teere
jeugd die zo los en zo gabberagtig van tonge
is. " (C. Hazart.)
GABBEREN, gabberde, heb gegabberd (fvl.egabberd, zie GE), o. w. Wordt gezeid van 't geluid
des kalkoens, fr. glouglouter. De kalkoen gabbert.

GARB
— Babbelen, swatelen, wawelen, fr. jaser, bavarder. Wat gabbert hij daar al P Met al uw
gabberen, is uwe pijp uit. " Verslyten den tyd
met klappen en gabberem. " ( Boetius a Bolswert.)
— Spotlachen met in de keel een geluid te
maken gelijk de kalkoen die gabbert. Labberen
is onbeleefd. Geef hem raad, hij gabbert met u.
Lachen en gabberen. " En staet gy daer en lagt
en gabberd ? " (C. Hazart.) " Hadden wy t'samen
wat mede gegabbert, doen sy ons eerst belachte. "
(Boetius a Bolswert.)
Oft anders soudt ghy taller ty
Nu zelve gabberen met my.
(P. Devynck.)

— Afl. Gabberaar, Gabberachtig, (Jabbering.
— Het fr. gabre bet. Kalkoen.
GABBERMOND, m. Snater.
Bemerkt....
Of dat gy overal uw tong te veel wilt roeren,
En uwen gabbermond voor niemant pleegt te snoeren.
(L. De Meyer.)
GABBERMONDEN, gabbermondde, heb gegabber-mond, o. w. Met den mond gabberen lijk een

kalkoen, schimpende lachen. Spotten en gabbermonden. In plaats van op uwe redens te antwoorden, zal hij gabbermonden.
GAFFEL, GAFEL, m. Schertsende gebruikt voor
den Mond, fr. bouche. Hij zette zijnen gaffel open.
-- Misschien voor Gagel dat bij Kil. en anderen zooveel is als het Gehemelte des ' monds;
ofwel van Gapen.
GAFFEL, m. (v. bij Kramers.) Vork.
— Bij bakkers. Eene lange stang met een
ijzeren blad aan 't einde, om het hout in den
oven te schikken.
GAIOLE, GIOLE, v. Vogelhuisje, muit, fr. cage.
Eene groote, eene kleene gaiole. " Met gouden
ketenen in een silveren gaeyole besloten zijn. "
(J. David, s. j.) " Dulle ende uutsinneghe... moet
men in gaiollen of muten zeere nauwe sluyten. '"
(I. de Damhoudere.)
Want wanneer dat herteken es gesloten,
Zoo eest te spade:
Dan sijdij als tvogelken in der gaeijolen.
(A. Biins.)
De voghel it ghevanghen in dees giool.
(J. de Harduyn.)

— Meest zeggen wij Gariole . Zie ald.
GAL, v. Zie GALLS.
GALEI, o. Zie GLEI.
GALENT, o. Zie GELENT.
GALFERAAR, m. Die veel galfert. Ik kan dien
galferaar niet verdragen.
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GALFEREN, galferde, heb gegalferd, o. w. Groot
geschal maken met de stem, gillen en gabberen,
onbeschoft lachen. Dat is geen lachen, maar galferen. Ge meugt zoo niet galferen als ge lacht.
Wordt hij berispt, hij luistert niet, maar spot en
galfert.
— Ook Gblferen, en Galpen.
— Kil. Galveren, nugari, jocari, gannire.
GALFERING, v. Het galferen.
— J. de Harduyn zegt Galferij : " Sonder oyt
te vraeghen naer den spot oft de galfereyen der
weereldtlycker menschen. "
Ten is noch geck noch galferye,
Maer bitterheydt aen alle zye.
GALFERLACH m. Onbeschofte lach.
GALG, v. Pompmik, fr. potence de brimbale.

-- De galge van eenen ploeg is eene soort van
ijzeren vork die boven op den ploegbalk gevestigd
dient om het uiteinde van de klink te vatten,
gelijk de mik eenen pompeduwer.
— De galg van eene staande horlogie is ook
eene soort van vork waar het bovendeel van den
slinger in vasthangt, fr. fo ?o chette.
- De galg van een goredl is de dikke strook
leder die de twee bovenste uiteinden van de
kluppels samenverbindt.
— Loop naar de galge, loop naar den duivel.

— De galge zit in uwe oogen, of ik zie de galge
in uw oogen, zegt men scheldender wijze aan Benen
booswicht, voor Vroeg of laat wordt gij tot de
galg veroordeeld, gij zijt Bene galgebrok.
GALGEJONG, o. Zoo hiet de alruinplant, fr.

rnandragore, waneer zij onder eene galg groeide,
quia creclebatur crescere eng; patibvc,latit seinine.
Haar wortel, ook galgejong genaamd, was vermaard bij de tooveressen, ja heden nog zijn er
lieden die zoo een galgejong voor een fablier, fr.
amulette, zorgvuldig bewaren en alom mededragen, fr. quain de gloire, mandegloire (verbasterd
uit mandragore). " Pythagoras heeft dit cruyt
Anthropomorphos geheeten, om des wille dat de
wortel van desen cruyde eenen mensche eens deels
gelijck is. Maer die quacksalvers ende landtvaerders die hebben wortelen te coope, die en sijn also
van selfs niet ghewassen, maer sij sijn van riet wortelen also ghesneden na de figure van eenen
mensche, ende dan setten sij de wortelen wederom
in deerde, so comen daer alsulcke wortelen wt,
die van hayre, baert, ende ander dinghen eenen
mensche ghelijck sijn. Ende daer lieghen sij veel
lueghenen toe, datmen dese wortel onder de galghe moet graven met seker ceremonien etc. dat
enckel luegen ende bedroch is. " (L. Fuchs.) Men
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kan, zeggen zij, dezen alruinwortel niet uitrukken
zonder plotselings dood te vallen; daarom neemt
men een zwarten hond dien men bij den steert
aan die plant vastbindt, en, met het slag van
middernacht, huischt men dien hond op met eeit
groot geschreeuw. De hond springt vooruit, maar
valt, met den uitgerukten wortel, dood te gronde.
Dan neemt men onbevreesd den wortel op en
gaat er mee henen.
— Het Galgejong wordt ook Duiveljong ge -•
naamd.
— Schelm, deugniet.
-- Een bos hout van dikke stokken met twee
wissen gebonden, anders ook Poorter genaamd.
GALGESTROP, o. Soort van knoop, anders ook
Dijselnok geheeten : zie aid.
GALJANT, adj. Kloek van lijf en tevens flink
en knap. Een galjante kerel. Een galjante vent.
Een galjante soldaat.
GALLE, v., fr. iel.

-- Zwarte galle. Zoo heet men al zwartachtig
uitbraaksel, fr. melena, doch bezonderlijk 't geen
voortkomt van den maagkanker; ook de Maagkanker zelve. Hij is van de zwarte galle gestorven.
-- Galle der aarde, Galle boven de eerde, eene
plant bitter van smaak, met lichtroode bloempjes, erythrcca centaurium Pers., fr. petite centau-ree,
fief de terre. -- Ook de thee die met galle der
aarde gemaakt is. Hij drinkt galle der aarde
tegen de koorts.
— Galle der zee, zeegalle, zeenetel, fr. meduse.
— Bij veeartsen is Galle zooveel als fr. vessi,gon. Zie KRUISGALLE.
GALOETSE, v. Hetzelfde als fr. galoche, overschoe. Dit oud woord vindt men meermalen in
de Archiven van Damme, b. v. " Up zekere scoen
ende galtoetsen die bouten 'slands ghemaect hadden gheweest. " (hs. 1453.) Het diende te herleen, des te meer dat er veel Vlamingen reeds
het fr. galoche gebruiken in plaats van oversehoe.
GALPEN, gaipte, gegalpt, o. w. Hetzelfde als
Gaalferen. Het is altijd lachen en galpen.
— In eenige plaatsen tolpen. Zie L.
GALVEJONG, o. Hetzelfde als Galgejong.
Zie G.
GANIANDE (GA-MANDE, GAANMANDE), v. Mandewerk waarin men de kinderen stelt om • ze te
leeren gaan; anders ook Kevie en Reuze geheeten, eng. go-cart. Het kindje loopt in de gamande.
— Vgl. Gástok (gaanstok).
GANG, in. Het gaan, fr. marche. Wel te gange
zijn, slecht te gauge zijn (vel of niet wel kunnen
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gaan. Die man is kloek en gezond, maar hij is
maar slecht te gauge. Eenen gang gaan (spoedig
gaan, snel voortvaren). Hij ging ne gang dat ik
niet volgen kon. Zie eens hoe 't convooi Benen
gang gaat. Ge zult moeten ne gang gaan, wilt
gij tijdig aankomen. Eenen slechten gang of
slechte gangen gaan (zich kwalijk gedragen,
slechte wegen volgen). Ik vrees dat hij eenen
- slechten gang zal gaan. " By aldien de coninghen quaede ganglien gaen, soo gaet het altemael
.mancq ende met pyne. " (P. Mallants.) Op gang
staan (op het punt zijn van te vertrekken). Ik
stond op gang, als hij binnenkwam. Het is gang
(de stond is gekomen van te gaan). Welaan, 't is
gang : zijt gij reisveerdig P Het zal haast gang
zijn voor dien ,stervenden mensch.
-

Syt soo haestig niet, Mynheer;
Drink voor 't minst nog eenen keer

't Is dan Bank ? geen dag Docteur.
(Vaelande.)

— Zijne gangen gaan, weggaan, voortgaan.
Ga uw gangen, fr. va -t-en d'ici. De leviet, die
den gekwetsten man langs de baan vond liggen, ging zijn gangen in plaats van hein te hel
dat ghy u ganglien gad, sonder eens-pen."Ist
daer naer te sien. " (J. David, s. j.)
— Het is gang of keer, het is te gaan of te
keeren. P. Mallants, sprekende van den voor- en
tegenspoed, gebruikt wel die spreuk in deze
rijmkens
-

-mDe wereldt draeyt, 't is ganck oft keer;
Hier klimt men op, daer daelt men neer;
't Is allebeyde goet oft quaedt,
Naer dat men 't lydt oft weder -staet.

— filet cie gange, tevens, bijdies, middelerwijl.
Hij bekeef mij wel, maar met de gange had ik
toch hetgeen ik begeerde. De een dief hield mij
bezig met eenige vragen, en de andere met de
Bange stool mijne beurs. " 't Zou wel rond den
noene zijn, peisde hij alzoo in zijn eigen, en,
net den zelven Bange, kwam hij van zijnen tas,
en zette hem bij tafel. " (R. den H.)
— Bij smids en tinlmerlien. Hengsel, fr. peni ure. De gangen van eene deur. Er zijn gangen
net eerie oog of koker, anders gondslechten genaamd, die op eenen duim of harre draaien. Er
zijn spoorgangen, ook spoorlechten geheeten, die,
in plaats van oog of koker, eene spoor of pin
hebben draaiende in eene dok, pan of spoorpot.
" Voor hagel en sneeuw en regen stond het
kapelleken langen tijd open; de deur hing meer
dan half uit hare doodberoeste gangen; en des
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nachts vond er menige vogel zijne schuilplaats."

(L. Vanhaecke.)
GANNE, wordt in 't Land van Aalst gehoord
in geheel en ganne, voor geheel en gansch. Hij is
genezen geheel en ganne.'
GANS, m. GANZE, v. In de eene streek zegt
men Eenen gans, in de andere Eene ganze, fr.
oie. Het is kwá water, zei de gans, en hij stak
zijn hoofd in ne pispot (volksspreuk).
GANTER, GENTER, m. Gent, gander, mannetjes gans, fr. jars. Blazen lijk een genter.
GANTIERE, V. klemt. op tier. Houten gestoelte
waar eene ton bier of wijn op rust in den kelder,
anders ook Fontiere genaamd, fr. chantier, luikerw. jonti, gantier, eng. gauntree.
GANZEMOES, o. GANZEMUUR (wvl. —MEURE), en
GANZEMURKE, v. Hetzelfde als Goezemoeze,
stellaria media Vill., alsine • L., fr. mouron des
olseaux, morgeline.
GANZIER, m., klemt. op zier. Mannetje van de
gans, fr. jars, bij Kil. Ganser, ganserick.
GAPAARD, m. Zie GAAPAARD.
GAPEN, gaapte, heb gegaapt (wvl. gdple, gegapt,
zie KLANKVERK.), o. w. met achter of naar. Hun-

keren, haken. Lieden die altijd naar eer en glorie
gapen. Achter rijkdommen gapen. Spreek hem
niet van dien post : ' hij zou peizen dat wij er
achter gapen.

— Het gaapt gelik een oven, gelijk een open vat,

het is zonneklaar, fr. c'est evident. Zie OVEN.
Daer wort gevraeght waerom Egysthus sick . vergat,
En viel in dat vuyl overspel?
De reden is seer claer; 't gaept als een open vat:
Hy stack in een luy-lecker vel.
(J. Steeghius.)
GAR, V. Zie GERRE.
GAREEL, GOREEL, o. Greel, haam, fr. collier de

cheval. De kluppels, de kussens, de galg van een
goreel. " Want ie wil aendoen u goreel. " ( Boetius
de Boodt.) " Hy heeft vier coninghen, t' goreel
over t' hoofdt stropende, aen den waghen in
ghespannen. " (J. David, s. j.)
— Zooveel lijden als een peerd met een greel,

d. i. uit der mate veel lijden.

GAREELBALG, GOREELBALG, GREELBALG, m.

Het kussen van een greel. — Zie BALG.
GAREELMAKER, GOREELMAKER, m. Greelmaker, fr. bourrelier.
GAREELNAGEL, GREELNAGEL, m. Tatse, nagel
met ronden kop van blinkend koper. Dus genaamd omdat hij meest op de kluppels van de
greelen te zien is. Men slaat ook greelnagels
rond de leune van lederen zetels.
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GARE
GAREN, o. Iemand in 't garen jagen (hem in
moeielijkli eden helpen). Blauw garen spinnen
(braken van te veel te drinken).
GARENBOOM (uitspr. gareboom, zie N), m. Bij
wevers. De houten cilinder waar de keten om
gewonden ligt, fr. enzsoucple.
GAREN-EN-LINT, m. Marskramer, fr. filotier,
cul-blanc. Een halve dozijn neusdoeken koopen
aan eenen garen -en-lint. Als garen -en-lint komt,
moet gij hem een strengje twijn koopen.
GARENKROP (uitspr. gave/crop, zie N), m. Houten
blok met een rechtstaande ijzeren spil waarop
de garenwinde draait.
GARENKUTS, GARENKUTSER (uitspr. garekuts,
zie N), m. Koopman die garen koopt om voort te

verkoopen. Zie KUTS.
GARENMARKT (uitspr. garemn.art, zie N en INKTE),
v. Marktplaats waar men garen koopt en ver
-kopt.
Hij woont bij de gareninarkt.
— Het is gelijk eene garenmarkt, zegt men als
er ergens veel geklapt en gepraat wordt.
GARENWINDE (uitspr. garewiinde, zie N en IND),
v. Licht haspelvormig getuig dat om Bene verticale spil draait, en dient om eenen streng garen
af te winden op eene spoel of op eerie bol, fr.
tou.urnette. De garenwinde is wijder van onder dan
van boven, opdat de streng, dien men er op
schuift, niet afzakke. Eene garenwinde is geen
haspel; want de haspel ligt in eene horizontale
richting, en dient om liet gesponnen garen van
de klossen of van de bobijnen af te winden in
strengen.

— Het fr. devidoir beteekent tevens Garenwinde en Haspel.
GARIOLE, GRIOLE, v., klemtoon op o. Hetzelfde
als Gaiole, Giole, vogelmuit, fr. cage. Eene groote
gariole. Eene kleene gariole. Een kneeker in eene
griole, Een kwakkel in eerie griole.
— Het fr. geole, oul. gayola, bet. Vogelmuit.
-- Zie onder FLADAKKEN.
GARRE, v. Zie GERRE.
GARS, GEKS (uitspr. gas, ges, zie Rs), o. Hetzelfde als Gras, fr. herbe. Lang gers. Kort gers.
Malsch gars. Mager gars. Gers maaien. Gers eten.
— Emgelsch gars, lolium perenne, fr. ray-grass.
— Een mond gelijk van gers gedraaid, gemak

en veerdigheid om veel te praten of ook om anderen te beschimpen. Hij heeft eenen mond lijk van
gers gedraaid.
-- Eer het gras er sloor groeit, eer het kwaad
te ver komt en niet meer uit te roeien is. " Ofter
eenighe steden ofte persoonen waren die onse
privilegien vercrancken wilde ofte te nieten doen,
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dat men daer jeghens soude gaen met alle onser
macht ende moghenteyt, om dat te veeren en
beschutten met den eersten, eer' liet gras daer
doore groet. " (Z. v. Male.)
— Het vklw. gal-zetre (nz, gerzeke (nz, wordt gent.
gebruikt voor een Graspijl, fr. brin d'herbe. Zoo
licht als een garzeken. Aan ieder gerzeken hong
een dauwdroppeltje. Vele gerzekens maken eereen
bondel.
Gae dan eens de sierkes raepen
Met de graentjes ooyt geschapen
En de gerzekes in 't veld,
Gy en hebt nog niets geteld.
(Vaelande.)
... Of wie heeft met zyn hand
Al de gersekes bepereld
Van de bedauwde groene wereld P
(K. De Gheldere.)

zandeken (van zancl).
GARSBEEST, GERSBEEST (uitspr. gas – , gesbeeste,

— Vgl.

zie Rs), v. Os of koe op eene vette weide.
. GARSBOTER, GERSBOTER (uitspr. gasbeuter, yes-

butter, zie as), v. Boter van koeien die in de
weide grazen. De gersboter is geel, de strooboter is wit. De garsboter is goede inlegboter
omdat zij wel bewaart.
GARSFAK, m. GERSFAKKE, v. Graszode, fr. gc«. zon, carré de gazon. Gersfakken steken met di
spade. Bene vlasroote met gersfakken beladen
ons ze onder water te houden.
--

Zie FAK.
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GARSHUL, GERSHUL, m. Een troppel gerspijlen, die boven het overige uitsteekt, fr. tome
d'1zerbe. — Zie HUL.
GARSHUT, GERSHUT, in. Een struik gras. —

Zie HUT.
GARSKANT, GERSKANT, m . De onbebouwde en
met gras begroeide zoom rond eenen akker, fr.
clzam pecier•e. Eenen gerskant van vier voet breed.
De 'penren, die men uit den akker kapt, op den
gerskant gooien. De afgematte werkman zat te
rusten in den gerskant.
GARSKLUIT, GERSKLUIT (uitspr. gés - klute, zie
its en ui), V. Gersfak, zode, fr. gazon. Garskluiten
stekken (steken), fr. lever des gazons. Gerskluiten
muizen.
GERSLAWERKE, GERSLEWERKE (uitspr. gesl-,

zie Rs), v. Grasleeuwerik, leeuwerik die in de
weiden nestelt, en, als hij kwinkelt, gedurig
opvliegt uit den top van eereen boom en neêrdaalt, zonder ooit zoo hoog of zoo lang te vliegen
gelijk de hemelwerke, fr. alouette des pies, far-

louse.
— Ook Grijslawerke en Gersleeuwère geheeten.
GARS-, GERSLEEUWÈRE, m. met den vollen

klemtoon op gees, en den halven op we (zware e).

Zie GERSLAWERKE.
GARSLOETEN, m . Zie GARSFROENSEL.
GARS-, GERSPEERD (uitspr. gas-, ges-pèerd, zie

Rs), o. Sprinkhaan, fr. sauterelle verte, 1. locusta

viridissima.

GARS-, GERSr ROENSEL, GERSGROENSEL, GERS -

GARSPIJL, GERSPIJL, m. Grasscheutje, gerze-

JOi^KER, GERSKRONKEL, GERSLOETEN, GERSLUL,
GERSPIETER, GERSROENSEL, GERSRONKER, GERS RUL, GERSRUNSEL, m. Al namen die men in ver schillige streken geeft aan de Groenvink, fr. v erdier, verdelet, verclange, verdoie, ve ,•owlet, verd n1 o,
etc., in de wetenschap fringilla clzloeis geheeten.

ling, fr. brin d'herbe. Het ongrui knaagde alles
af, er bleef geen gerspijitje staan. — Zie PIJL.

GARS - , GERSGAAI, m. Iemand die weinig ver-

stand heeft. Een gersgaai van eenen vent. Het
is zoo een gersgaai.
GARSGROEN, GERSGROEN (uitspr. yes- frocu, zie
R8), adj. Zoo groen als gras.
GARS-, GERSHOEST, GERSHOUST, m. en v. Een
hoest die de koeien somwijlen krijgen van gras
te weiden, bezonderlijk in de lente als zij er nog
niet aan gewend zijn. De gershoest is alheel
niet gevaarlijk. Die koe heeft de gershoest. De
veearts deed drie koeien dooden en putten, rekenende dat zij van de runderpest aangedaan waren, daar zij nogtans maar den gershoest hadden.
GARSHOF, GERSHOF, o. Grasplein. Iet lijnwaad

in het gershof te bleeken leggen. De kindei-s
spelen in 't gershof.

GARSRUL, m . Zie GARSFROENSEL.
GARSRUSCH, GERSRUSCH, m . Gersfak , fr. gazon.

Zie zaL scii.
GARSVODDE, GERSVODDE, V. Graszode, fr. ga-

zon. Gersvodden afsteken met eene spade. Eenen
wegel bedekken met gersvodden. Een bloemperk
oinzoomen met gersvodden. De gersvodde ver
weinig van de gersfakke, tenzij misschien-schilt
dat er aan de gersfakke meer aarde ,kleeft.
GARZEL, GERZEL (uitspr. gezzel, zie Rs), m.
GARZELING, GERZELING, m. en o. Grasling, gras -

pijl, fr. brin d'herbe. Gerzelingen die op 't water
voortvaren. Een dauwdropje aan ieder gerzeling.
De punt van eenen gerzel stekte in zijne ooge.
Een pimpampoentje klom langs eenen grooten
gerzeling. — Zie –LING.
GARZERIJ, GERZERIJ (uitspr. gezzerie), V.
Weide, grasveld, fr. pré, bezonderlijk bij of rond
eene woning. Dat huis, die pachthoeve heeft

GAT
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eene groote gerzerij. Eene gerzerij voor den
bleek van 't lijnwaad.
. _ GARZIG, GERZIG (uitspr. gezzig, zie ns), adj.
Grazig, grasrijk, wel begraasd, fr. herbeux.
GARZING, GERZING, v. Weide, bulk, fr. páturage. In Noordvlaanderen zijn er vele schoone
garzingen. Eene garzing verkoopen. Eene garzing scheuren en in bouwland veranderen. Tien
ossen op eene garzing vetten.
GARTEN, gartte, heb gegart, o. w. Achteruit
gaan, op zijde schuiven, uit den weg gaan, plaats
maken. Gart uit mijnen weg. Gart aan den kant,
en laat mij door. Ik gart hier voor niemand.
Men deed het volk garten, als de stoet naderde.
Men kon niet garten, omdat er geene plaats was.
Gart, of ge wordt overreden.
— Men zegt ook en °wel meest Gerten, Geerten.
GASKOENJE, v., mv. gas1voenzjen2, klemt. op koen,.
Groote zoete kers, vleeschkers, fr. quigne, bigarreau, luikerw. cascogne. Zwarte gaskoenjen. Roode
of gele gascoenjen.
-- Men zegt meest Aschoenje.
— GASKOENJEBOOM, GASKOENJELAAR, m. Boom
die gaskoenjen draagt, fr. gu-ignier.
— GASKOENJEKERS (wvl. —KEERZE, uitspr. kèze,
zie Rs), v. Groote zoete kers, anders ook enkel
Gascoenje, en Parète of Vleeschkeerze genaamd,
fr. guigne. Gaskoenjekeerzen eten. Een paander
gaskbenjekeerzen. Roode, zwarte, bonte gaskoenjekeerzen.
GASPIJN (wvl. GASPIIN), m., klemt. op pijn.
Guit, deugeniet, fr. gouspin, potisson.
GASTOK, m. Stok om mede te gaan, reisstok,
wandelstok. Een gastok medenemen.
— Vgl. Gamande. Misschien beter Gaanmande en Gaanstok, even als Staangeld, staanplaats,
enz.; nogtan Kramers denkt dat men beter Sta
Staplaats schreve.
-geldn
GAT, o. Straat, weg, doortocht, hd. gasse. Het
naaste gat (fr le plus court chemin) van Jabbeke
naar Brugge is alhier. Dat is een vuil gat, een
donker gat (eene vuile straat, eene donkere
straat). " Elck werdt ghehouden jeghens lijnen
grout... te maken ende beteren de quade gaten
ende wegen, soo datmense mach gaen ende
rijden. " (Cost. van (Jassel, cccclij.) — Zie AcITTERGAT, KOUTERGAT en MENNEGAT. — De zeevis
schers geven den naam van gat aan een srnallen
doortocht tusschen twee droogten of zandbanken.
— Iemand het gat afschieten, hem den weg
afsnijden met eenen binnenwegel te volgen en
hem alzoo vooruit te halen, fr. coupes' le chess n
-

a q1Cel u'an en gcegnant le gevaat par un sentier.
Fig. Iemand de loef afsteken, fr. faire la barbe à
quelqu'Z n. Wilt gij dat huis koopen, ge moet u
haasten, of hij zal u het gat afschieten.
— Iemand loet gat afslieren, hem uit het slierbaantje werpen, t. w. met hem zoo krachtig
achterna te slieren op het ijsbaantje, dat men
hem omverre werpt; anders gezeid Afzetten.
— Elk gin q aan een gat, de een ging alhier en
de andere aldaar. Als men dat hoorde, verliet
men de zaal en elk ging aan een gat.
— In een goed gat slaan, wel lukken, wel uit
Als 't al in een goed gat slaat (d. i. als-valen.
men geen tegenspoed ontnmet), 't is aangenaam
landbouwer zijn.
— Opening langs waar men uit- en ingaat,
eene poort, eene deur, enz. Het gat van een
pachthof; zie JIOFGAT. " Den meestendeel zijn
ghedwongen het gat van de stadt te kiesen. " (P.
Devynck.)
— Het chat uitgaan of nitt;•ekken, de deur uit
Ik wensch u den goeden avond,-gan,he .
ik ga 't gat uit. Hij trok het gat uit. Als men
's morgens opstond, was de bankroetier reeds
het gat uit. — Fig. Sterven. Hij is het gat uit.

— Ie o and het gat, vee .den timmerman toocgen,
hein de deur uitwijzen, baitenjagen.

— Met gat schoon hebben, vinden of zien, eene
voordeelige gelegenheid hebben of zien om iets
te doen. Hij had het gat schoon om te vluchten.
Zoohaast hij het gat schoon vindt, zal hij dat
stelen.. Ik zie 't gat nog niet schoon om zoo iets
te beginnen.
— Hier en daar zijn in Vlaanderen plaatsen
of gehuchten die 't Zwa'etegat heeten, d. i. waar
als Zwarte pooeete, omdat er-schijnelkzov
daar Bene herberg of ander gebouw was met
eene zwarte poort. Althans zijn er ook plaatsen
of huizen die de Roopoorte (roode poort) noemen
om Bene dergelijke reden.
— Het fat van eene bolletra.ag, d. i. de klinke.
In 't gat bollen. De bolle rolt in 't gat. Met een
dobbel gat bollen (zoo hard bollen, dat de bolle
macht genoeg heeft om nog eens zoo ver te loopen als de bolletraag lang is).
— Een gat mieaken on een ander te stoppen,
eene schuld maken om eene andere te dekken,

fr. clécouuveeir° Saint Pie 're pour couvrir Saint
Faut.
— Het een laO2g got ee gens naartoe gaan, d. i.

al trekhielende, ongeern, uit vrees van slecht
onthaald te worden of anderszins. Hij wilde er
eerst niet gaan doch bij het veel zeggen trok
;

GATB
hij er eindelijk naar toe met een lang gat. De
schoolknaap naderde met een lang gat : hij wist
dat hij straf verdiende. Hij bracht het mij met
een lang gat.
GATBEITEL (wvl. GATBEERTEL, GATBERTEL), ni.
Bij timm. Kloeke beitel om gaten in het hout te
steken, schietbeitel, fr. bec-d'ane.
GATEBERD, o. Berd of plank met gaten doorboord. In eene wiegkeerne is er een groot gateberd dat de keern van binnen in twee'n deelt,
zoodanig dat de melk, onder 't keernen, gedurig
weg en weder door de gaten bruischt.
GATEBLAD, o. Een metalen of houten blad met
gaten, fr. plaque of ptanehe trouée. Het gateblad
van den trendel. Zie TRENDELBLAD.
GATEPATEEL, o. Doorslag, eerzijp, fr. passoire.
- Zie PATEEL.
GAVIG, adj. Hetzelfde als Gaaf, geheel, ongeschonden, zonder gebreken, gezond. Een gavig
mensch. Hij kocht die koe, meenende dat zij
gavig was. Gavig graan. Gavig hout. Gavig en
gezond. Gavig en goed. Die appels zijn nog gavig.
— Afl. Gavigheid (wvl. ook Gavigi, zie —HELD).
GAUW (wvl. cow, zie AU), is niet aleer het adj.,
maar ook eene contractie van gaan wij, laat ons
gaan, fr. altons. Gauw voort (laat ons voortgaan,
fr partons, contin2UOns). Gauw zeere fr. altons vite.
Gauw nu in plaats van morgen.
GAUWTE (wel. GOWTE, zie Au), v. Gauwheid,
Gauwigheid, fr. promptitude, agi l ite, adi•esse.
GE-. Bij onze vorige schrijvers ziet men, achter
kunnen en mogen, ontkennender of ondervragen der wijze gebruikt, meest altijd het verbonden
werkwoord met ge beginnen, hoewel het anderszins dit voorvoegsel niet hebbe. " Macht men
niet gheblusschen. " (J. Yperman.) " Hy en mochte de Vlaminghen gheensins yhezien nochte yh,eluchten met goeder ooghen. " (N. Despars.) " Al
dat zijs consten ghepacken ende glzezacken. " (Id.)
" Die niet in tijts gerumen en consten. " (Id.)
" Soo hoogh in de locht dat by hem op het leste
niet meer en condo ghesiem. " (B. Surius.) " So
en cant gheen doodzonde ghezijn. " (C. Van Dordrecht.) " Sy konnen niet ghekrincken sint Peters
schip. " (B. van Haeften.) " Condy (kunt gij)
niet lanck glzeknielen, sit ofte staet ofte wandelt. "
(F. de Smidt.) " Sy en oosten het yser niet ut
yhetreehen. " (C. Vrancx.) " Mijn tonghe en can
niet - wtghespreken den inwendighen brant des
herten. " (Id.) " Zonder hulpe en cost sy niet
op g1Lestaen. (Id.) " Wat souden onse cooplieden
Bonnen glzedoem ? " ( Z. van Male.) " Wat Boude
men cunneii gltescgflen 1 " (A. Adriaensetis.)
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" Hy kan het niet ghelyden. " (L. Vossius.) " Iek
en hebbe niet zekers daer af connen gheweíen. "
(J. Van de Velde.)
Dit hoort men nog dagelijks in de volkstaal,
b. v. Ik en kan 't niet geiiên (lijden). Ik en kan
't niet gebeteren (beteren). Hij kan hem niet
geluchten (luchten, zien). Ik en kan 't niet gebokken (bokken, fr. supporter). Hij en kan 't niet
geloochenen.
-- Het voorvoegsel ge versmilt in de volgende
sylbe als deze begint met eenen klinker of met
h, of ook met 1, n of r.
Geëcht
— gacht.
Gepend — gopend.
Gehandig — ghandig.
Gehoorzaam — ghoorzaam.
— gheel.
Geheel
Gelukken -- glukken.
— graken.
Geraken
Genomen -- gnomen.
Vandaar dit raadsel bij de kinders : Waneer
is uw vader niet goed (ghoed, gehoed, fr. en chapeau) P Antw. Als hij zijne klakke (mutse) aan
heeft.

— Het voorvoegsel ge bij de deelwoorden
wierd oulings in de schrijvende tael, en nu nog
in de sprekende, weggelaten voor leden (geleden),
bleven (gebleven), komen (gekomen), vonden (gevonden), kregen (gekregen). Dus zegt men : Het
is drie weken lem. Veel soldaten zijn daar bleven
in den slag. Waneer is hij komen? Ik heb het
niet vonden. Wat hebt gij daarvoor kregen ? " Dit
uitlaten heeft alleen plaats in een kleen getal
ongelijkvloeiende werkwoorden " zegt Prof.
Bormans. Bij de Vriezen is het voorzetsel ge
nooit -gebruikt, b. v.
— field (gevoeld).
Fielen (voelen)
Fieren (voeren) — fiord (gevoerd).
Hearren (hooren) — heard (gehoord).
-- In Fransch— Vlaanderen bezigt men e in
plaats van ge voor eenen consonant, b. v.
Gedreven • — èdreven.
— èlaten.
Gelaten
Gesmeten -- èsmeten.
Geschilderd -- èschilderd. Enz.
Begint het woord met eenen klinker of met
eene h, dan valt ge gansch en geheel weg, gelijk
bij de Vriezen, b. v.
Geasemd - – àsemd.
Geopend — upend.
Gehoord — hoord.
Gehandeld — handeld. Enz.
— Het Aly. Vi. Idiot. stipt aan dat ge gebruikt
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is in Brabant, als een voorvoegsel dat verzameling uitdrukt in bijv. naamw. Dit geldt mede
voor Vlaanderen, waar men ook zegt get2wee'n,
gedrie'n, gevieren, gevvjven, gezessen, getwintigen,

enz. Wij gingen ons gevieren naar stad. Zij zullen dat huns getienen wel doen.
— In het Leven van de H. Christina, uitgegeven door Prof. Bormans, vindt men ge in
plaats van ze, nominatief en accusatief meervoud
en vrouwelijk enkelvoud, b. v.

Si loste ute tenen cloppe
al de honden van der stat,
en deedghe (ze, 1. illos) bassen en hulen, soo dat
Si liep vore wat si sonde,
als een beeste. Daer iaeghdenghe (1. ipsam) cde honde
buten weghs . . . . . . .

Op doverste der Lorene en der kerken
so sachmenghe (1. illam) vlien als ment woud merken;
op alrehande dinghe die hoghe waren
mocht menghe (1. illam) menechwerf Bien varen.
Prof. Bormans zegt vernomen te hebben dat
dit enclitiek ge voor ze gebruikt wordt bij de
West-Vlamingen omstreeks Dixmude. Ik heb
overal naar dit gebruik gezocht , en nog nergens
gevonden.
GEAALD, adj. Geauwd, aren hebbende. Tarwe
die mager geaald en gestrood is brengt dikwijls
veel vernepen koorn voort. Langgeaald, kortgeaald , dik geaald gras, enz . - Zie AAL .
GEAAN, m.. mv. geaans, geanen ; vklw. geaantj e.

Zie JAAN.

r

•

GEBAARMD, GEBAR1VID, GEBERMD, adj. en deelw.
Met barmen. fr. rayé. Gebarznd papier. Gebarende zeestrand . - Zie BARMEN .
GEAPPELD, adj . Appelen hebbende . Die boom
is wel geappeld. Wij zijn van de jare maar
weinig geappeld.
GEAUWD, adj . Geaald .
GEBAARSEL, o. Veinzerij, fr. feinte, dissimula-

lion. Het zijn al gebaarsels, fr. tout sela n'est que

't wel, maar hij meende 't niet. " Den vader,
ghebaerende als oft hy nerghens van en wist, is
tot hem gecomen vragende waiter schuylde. "
(J. Steeghius.) " Somtydts sal hy de vlucht
ghebaren - en veysen. " (J. David, s. j.) " Ende
ghebarende iet anders op handen te hebben. "
(Id.) " Moest ik daarvooren zoo menigen keer
mijn brood drooge eten, zonder te gebaren, om
beuter op uwe stuiten te doen. " (K. Callebert.)
" Gaet er gy maer eens naer toe, maer ge moet
van niet gebaren, gy doksem ! 't mogt hem som
invallen. " (C. Duvillers.) -wylenogka
Ende hi voorden keiser

al dare

Ghebaren soude of hi bade.-

(Maerlant.)
Ooe conste soe van buten ghebaren
Scoenre, dan soet meende binnen.
(Id.)
Noch en mocht irk niet ghebaeren.

(L. Vossius.)
Men smalt op u ? gebaert dat gy het niet en hoort.
(L. Demeyer.)
Sy was bly men kan niet meer,
Of gebaerde 't wonder seer.
(Vaelande.)

Wat men versint, wat men gebaert,
Elk volgt den ingeschapen aert .

(Id .)

-- Zich gebaren, met een qualificatief. Hij gebaarde zich ziek, fr. it faiisait semblant d'être

malade. Ik gebaarde mij gram. Ge moet u niet
onnoozel gebaren, fr. ii ne faut pas faire semblant
d'^etre étranger a la chose. Ik gebaarde mij in
slaap, fr. je fcaisais semblant de dormir. Ik ge-

baar de mij den zoon van eenen prins. Ik gebaarde
mij in grooten nood. " Fraey, fraey, man, en
gebaacct u zoo onnoozel niet. " (C. Duvillers.)
" Ik gel^are my somwijlen eens dronken om myn
wyf te plagen. " (Id.)
— Dit woord is overal van dagelijksch ge
plaatsen zegt men Begaren (zie-bruik.Ineg
METATHESIS).

feinte.

GFBALGTE (ook

GGEBA

GEBOLGTE,

zie L), o. Buik of

balg van een dier.

-- Verachtender wijze, ook van menschen.
GEBAREN, gebaarde (wvl. ook gebaardege, zie
IMPERFECT) , heb gebaard (fvl . ebaard,

zie GE), b. en

o. w. Zich houden als of, veinzen, fr. faire scmblant. Hij gebaarde te slapen. Hij gebaarde van
niet, fr. ii ne fit se-a eblant de riep. Gebaren dat
men ziek is. Gebaar dat ge bedroefd zijt, fr. fcc is
semblant d'être tr-iste. Het is al maar gebaren (het
is niet gemeend, niet ernstig). Hij gebaarde

GEBARING, v. Gebaarsel, geveins. Het zal niet
regenen, het is maar gebaringe. Hij schijnt er
blij en vrolijk uit, maar 't en is maar gebaringe.

GEBATTER, o. Battering . Zie BATTEREN .
GEBEERD, adj . Zie GEBERGD.
GEBEKT, adj. met op. Belust op, gretig naar.
Hij was er op gebekt om eens lustig oesters te
eten. Het kind was op de taarte gebekt.
-- In dezen zin zegt men ook Bek hebben op.
Blij had gecnen bek op dien hutsepot. Zie BEK.
GEBENEDIJDEN (wvl . GEBENEDIEN, zie -IEN),
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gebenedijdde, gebenedijd, b. w. Zegenen, bij Kramers Benedijen, fr. benir. En gebenedijd is de
vrucht uws lichaams. God wilde het geslacht
van Abraham gebenedijden.
— Loven, danken, verheerlijken. Wij moeten
God gebenedijden voor zijne weldaden.
— Het deeles. met een negatief gesteld bij
een substantief, dient om dit negatief te versterken. Hij sprak geen gebenedijd woord meer (d.
i. geen enkel woord). Daar was niet eene gebenedijde ziel (d. i. daar was volstrekt niemand).
" Het is secreet, niet eenes gebenedyden mensch
en weet er af te spreken. " (F. Vanden Werve.)
" Jan en sprak geen gebenedijd woord. " (K. Callebert.)
GEBERGD, en ook GEBEERD (zware ee), wij.
Veilig, vrij van gevaar. Men is niet gebergd
(niet vrij) dat men buitenga, of men krijgt een
sneeuwbal naar het hoofd. Wij zijn niet gebergd
dat we een woord spreken, of het wordt overgedregen. Let op wat ge doet : gij zijt niet gebergd
dat ge lacht.
-- Meest te Brugge. Elders zegt men Vrij.
GEBEUREL, GEBURREL, o. Geloei, gebrul. Het
gebeurd l van den os. Het geburrel van den stormwind. — Zie BEURELEN.

GEBIJDEN, GEBIJEN, gebeed, gebeden (wvl.

GE-

zie —TEN), b. w. Ontmoeten,
beleven, zien gebeuren, fr. éprouver, rencontrer,
voir arriver. Wat zullen wij nog al gebijen P Dat
heb ik nog nooit gebeên. Hij heeft wondere dinBIN, gebee, gebeên,

gen

gebeên in zijn leven. " Een ghebed tot

Maria ghebenedijd, wekelick op den Zaterdach,
inden welcken hem moet den mensch verblyen
dat hy, heeft dien moghen ghebyen om zijn zonden
te belyen en te cryghen gratie deur Marien.
(C. Vrancx.)
Zy verhopen dit gheluck oock te ghebyen.

(J. de Harduyn.)
Met u schaepkens comt my Leyden:
Uyt de boeken wilt my scheyden:
En ter rechter handt verbeyden.
Dat ick dogh dit soo ghebijde,
Als ghy die vermaledijde
Jaeghen sult ter clincher zijde.

(Id.)

— Meest gebruikt in 't Land van Aalst.
GEBIJT, o. Hetzelfde als holl. Gebit, de tanden,
fr. les dents.
— Mondstuk, fr in eis, f rein.
GEBIND, o. Hetzelfde als Gebinte, d. i. al de
balken en banden die een dak uitmaken, zonder
éle kepers, latten ell pannen.

GEBI
GEBINDSEL, o. Verbinding, band. " Want den
steen zal uyt den muer roepen, en het hout, dat
onder de gebindselen der timmeragien is, zal
antwoorden. " (F. Vanden Werve, vertalende
Habacuc II, 11 : lignum quod inter juncturas cedificioruin est.) Het gebindsel van den hond is zijne
keten.
GEBINTE (wvl. GEBIINTE, Zie IND), o. Bij timm.,
enz. Gestel van samenverbonden stukken hout,
dat men van afstand tot afstand plaatst om de
veurst en de ribben te dragen van een dak; bij
Kramers D.akstóel genaamd, fr. ferme. De gebinten van een dak. De ruimte tusschen twee gebinten heet in fr. travee. (Kramers vertaalt
gebinte door poutre de traverse). Het gebinte (bij
ons ook Scheergebinte) bestaat uit vier voorname
stukken : twee scheerstijlen, fr arbaletriers, een
scheerbalk, fr. entrait of tirant, en een makelaar
of puntstijl, fr. poincon. Gemeenlijk zijn nog de
scheerstijlen ondersteund en aan den makelaar
verbonden door twee schuine stukken hout, die
men scheerbanden heet, fr. contrafiches. De
scheerbalk is somwijlen ook ondersteund door
twee schuine draagstukken die men karbeelen
heet, fr. aisseliers.
— Samenst. Aardgebinte, Moergebinte, Scheergebinte.
GEBINTBALK (wvl. GEBIINTEBALKE), m. Houten
balk die van ends t' ends boven op eereen muur
ligt, en waarop de gebinten rusten van een dak,
fr. elate for ne, sabliere. De gebintebalk wordt ook
Muurplaat genaamd.
GEBLAAI, o. Zie BLAAIERIJ.
GEBODVENSTER (wvl. -VEINSTERE, -VEISTERE),

De venster waaruit men de hallegeboden luid
afleest. " Hij ghinck in die Halle in de glzebodtveynstere staen. " (N. Despars.) " Roupende van
de ghebodtveynstere ter Hallen uyt, totten ghemeente. " (Id.)
— Zie HALLEGEBOD.
GEBOEIELIJK, adj. Houdelijk, fr. tenable. Het
is daar niet geboeielijk van de warmte. Het was
daar niet geboeielijk van den stank. De kerk was
opgepropt van volk, en 't was er zoo bevangen
dat het niet geboeielijk was.
GEBOEIEN, geboeide, heb geboeid, b. w. met het
of dat als regimen. In eene plaats stand houden,
geduren, uitharden, fr. tenir. Wordt gebruikt in
ontkennende of ondervragende wendingen met
kunnen, of mogen of zoo iets. Hij kon het daar
niet geboeien van den stank. Het weder is zoo
bang dat ik het nievers geboeien kan. Hoe kunt
gij dat geboeien in zoo eene warme plaats ? Het
V.

GEBO
stonk daar zoodanig dat het niet te geboeien
was.
-- N. Despars, bij wién dit woord dikwijls
voorkomt, gebruikt het zonder het of dat : " Berghende hemlieden ondere die baermen van der
veste, als zy ter gheendere andere platse gheboeyen en consten van de groote ijsere clooten
ende carreelen, die men dach ende nacht ter
stedewaert in schoot. — Die orloghe daer Willem
van Gulcken hem zelven zo vromelick inne queet
dater nieuwers eeneghe Leliaers omtrent der
stede van Brugghe gheboyen en mochten. — Dat
zo horribelicke zeere vroos ende sneeude, dat
men over al ommueghelick.jugierde te zyne, yewers langher int velt te gheboyene ofte ghedeurene. — Men omthoofde hem up de calseye, omme
dieswille dat men, up tschavot daer toe ghemaect, gheenssins gheboeyen ofte ghedeuren en
conste van den horribelen ende zeér verschrickkelicken winde. " Dus ook P. Devynck : " In de
nacht speèlen de muggen ende want-luysen soo
dapper hunne rolle, datter gheen slaep altoos in
d'ooghen en kan gheboeyen."
GEBOENDHEID, v. Het geboend zijn. De ge
Zie BOENEN. -boendhiva'twr,z.GEBOERTE, o. Pachthoeve, landhoeve, de akkers die een landbouwer bedricht. Hij woont
daar op een schoon geboerte. Hij heeft een geboerte van tien bunders. Een kleen, een groot
geboerte.
— Kramers heeft Geboerte in den zin van De
Boeren, fr: les pa ysans.
GEBOGENHEID (wvl. ook GEBOGENI, zie —HEID),
V. Staat van iets dat gebogen is. De gebogenheid
van eenen tak met vruchten geladen.
GEBOKKEN, gebote, gebokt, b. w. Geboden, uitharden. Wordt gebruikt in negatieve of interrogatieve wendingen, met kunnen of mogen of zoo
iets. Ik kan 't hier niet gebokken van de warmte.
Zij heeft het klooster verlaten : zij kon het daar
niet gebokken,
--- Zie BOKKEN, en GE.
GEBOIVIMEL, o. Bommeling. Het gebommel van
den storm op de daken.
GEBOOMD (wvl. GEBOMD, zie BOM), adj. Eenen
bodem hebbende. Eene kloek geboomde ton of
kuip. Goed geboomd land (d. i. dik van koornaarde).
GEBOOTHAMERD, verl. deelw. van Boothameren. Zie ald.
GEBORTE, v. GEBORTIG, adj. Westvlaamsche uitspraak van Geboorte, Geboortig, enz. Zie KLANKVERKORT,
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GEBOUWSEL, o. Gebouw, fr. bátiment, bdtisse.
Een gebouwsel maken dat voor eene fabriek moet
dienen. " Datter vele huysen, scheuren ende gebauwsels, stonden. " (Pauwel Heindericx.) " Dat
clooster was een der merckweerdichste gebausels
van dien aert in Vlaanderen. " (Id.) " Is dat huys
niet wel ghemaeckt ? ist niet een schoon ghebouwsel ? " (J. David, s. j.)
GEBRAD, o. Westvl. vorm van Gebraad, fr. roti.
Zie KLANKVERKORT. " ' t Is eene groote dwaesheyt
liever den rook als het gebral te hebben. "
(F. Vanden Werve.) " Ge weet wel dat ik geen
gebracl en kan gereed maken. " (C. Duvillers.)
GEBRIEL, en ook GEBRIELSEL, o. • Het brielen.
Is dat een gebriel in dat huis!
GEBRIKKELD, verl. deelw. van Brikkelen. Zie
BRIKKELEN.

GEBRINSEL, o. Het brinselen, brinseling.
GEBROKENHEID (wvl. ook GEBROKENI, zie HEID),

v. De staat van gebroken te zijn. De gebrokenheid van een been of arm eischt de hulp van den
heelmeester. De gebrokenheid van den asem
vergemakkelijkt het loopen (zie AsEM).
GEBRONSEL, o. Het bronselen, bronseling.
GEBRUIK (wvl. GEBRUUK, zie UI), o. zonder mv.
Gedoente, doening, bedrijf, sprekende bez. van
eene hofstede die men bedricht. Die boer heeft
daar een schoon gebruik. Mijn gebruik is te
groot. Die hovenier zou moeten een meerder
gebruik hebben. Hij zou ook zoo een gebruik
willen.
GEBUISCH (wvl. GEBUUSCH), o. Het buischen.
Het gebuisch van eene kanonscheut. Veel gebuisch en gedruisch.
GEBUREN (wvl. GEBEUREN, zie u), gebuurde,
heb gebuurd, o. W. Buren, gebuur zijn. Die twee
familien geburen niet wel. Hij gebuurt goed met
allen die er rond wonen. Wij trachten allen te
samen wel te geburen.
— Gebuurcd zijn, fr. avoisiné. Wel gebuurd zijn
(goede geburen hebben, fr. etre bien avoisiné).
Slecht gebuurd zijn met iemand (iemand hebben
die maar een slechte gebuur is, waarmede men
niet wel mag overeenkomen, of van wien men
iets te vreezen heeft). Het zijn hier al dieven
waarmede ik gebuurd ben (die in mijne gebuurte
wonen).
GEBUUR (wvl. GEBEUR, zie U), m., vklw. gebuurtje, geb2+urke(n. De zijde langs welke een brood
in den oven tegen een ander heeft gelegen, en
dus met geen harde korst gebakken is, fr. baisure.
Een brood met twee geburen. Het gebuurtje
afsnijden, opeten.
-
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drogen zijn, er Benen dek aan hebben. Zie DEK.

— Ook Gebuurkant, Gebuurkorst.
GEBUURD (wvl. GEBEURD, zie U), fr. avoisin(f.
Zie GEBUREN.
GEBUURNEGE (wvl. GEBEURNEGE, Zie u), v. ' Geburin, buurvrouw, fr. voisine.
-- C. Vrancx, Lev. v. Maria, bl. 184, heeft
Ghebuernede. — Zie -NEGE.
GEBUURTE (wvl. GEBEURTE, zie U), o. Gebuurschap, fr. voisinage. Een man uit het gebuurte.
Er wonen veel dieven in zijn gebuurte.

GEDENKEN, b. w. Zie GEDINKEN.
GEDERTIGEN, telw. Dertig te samen, fr. trente.
GEDEUN, o. Het deunen, fr. retenti ssemzent. Het

a

gedeun van eenen donderslag.
— Zie DEUNEN.

.... Ga, vraeg het aen de lieden
Van heel 't getruert.
(J. B. Decorte.)
GECETERD, GESETERD, GETETERD, adj. Met
ceters bedekt. Geceterde schouder. Geceterde eik.
Geceterde aardappels. -- Zie CETER.
GED, verleden deelwoord van ein (d. i. hebben).
Zie EIN.
GEDAAGD, adj. Bedaagd, bezadigd, fr rassi ss,
sage. Een gedaagd jongeling.
GEDAAN, verleden deelwoord van Doen.
-- Gedaan zijn in iets, er gevoelig aan zijn, er
van aangedaan zijn, fr. être affeeté de. Hij was er
in gedaan, dat men hem zijne vraag afgewezen
had. Welaan, ge moet daar niet in gedaan zijn.
— Met innige voldoening iets goedkeuren..
Hij vroeg de dochter ten huwelijk, en geheel
haar huisgezin was er in gedaan. Zoohaast men
dien voorstel deed, was er iedereen in gedaan.
GEDAANTELING, m. en o. Zie onder —LING.

GEDE

-

GEDACHT, o. Hetzelfde als het holl. Gedachte, v.,

dat bij ons niet gekend is, fr. pensée.

— Een vies gedacht, een aardig gedacht, een
vies mensch, een wonder persoon. Hij is overal
gekend voor een vies gedacht. Hij heeft geheel
zijn leven een aardig gedacht geweest. Hij is het
aardigste gedacht van de wereld. Hij is een geheel vies gedacht.
— Geen gedacht ! er is geen gedacht van, er is
niets van. Gij verwacht dat ik u helpen zal : geen
gedacht!
— Bij teekénaars, schilders, enz. Uitvinding.
fr. invention. Hij is in de Academie de eerste ge
gedacht. Die teekenaar is goed voor-westin'
't gedacht, hij lukt er wel in.
GEDAGEN, gecdaagde, heli gedaagd, o.w. Hetzelfde
als Dagen, dag worden. De dieffe is gebeurd dei
zondag nacht dat de maandag gedaagde (d. i. in
den nacht tusschen den zondag en (]en maandag).

-- Zie BEDAGEN.
GEDEEFEL, GETEEFEL, o. Deefeling.
GEDEKT, verl. deelva. van Dekken.

-- Ergens aan gedekt zijn, er aan gefopt, be-

* GEBIED, GEDIJD, adj., GEDIEDE, GEDIJDE, m.
Een woord dat men meermaals in de Costumen
van Vlaanderen en elders vindt, in den zin van
Vreemd, buitenlandsch, een die geen poorter of burgerrecht had in de kasselrie, enz. fr forain, aubain. " Recht van Yssuwe sijn schuldich
te betalen de hoirs ende aeldingen van gedijde
persnonen, nergens gheen vryheyt van poorterye hebbende in Vlaenderen. " (Cost. v. Veurne.)
" Alle vremde ende gedijde persoonen deelende
't ' goedt van eenighe keur- broeders ofte keur
stede, sijn schuldich te betalen ten-sutervand
profyte vande selve stede den thienden penninck
vanden selven goede, gereserveert de ghone daer
mede de stede van Poperinge hanserie heeft. "
(Cost. v. Poperinge.) " Als de sterf-huysen ghe
dijde ende nievers poorterlick en sijn. " (Cost.
V. Cortryck.) " T'sy poorter ofte ghedijde. " (Id.)
" Een vreemde of ghediede mach helpen defenderen den insetene oft poortere die gheoverlast

es. " (I. de Damhoudere.)
GEDIESCHELIJK (wvl. -LIK, zie LIK), adj. Verdragelijk, geboeielijk. fr. supportable. Een stank
die niet gedieschelijk is. Het was in de kerk

niet gediesehelij-k van de warmte, van de bangte.
GEDIESCHEN, gedieschte, gediescht, b. w. Uit
uithouden. Ik kan het daar niet gedie--harden,
schen van de hitte, van den stank, van den
tabakrook, enz.
— Ook Gedijschen (wvl. Gedischen).
— Meest gebruikt in Noord -Vi.; elders zegt
men Geboeien, Bokken, enz.
GEDJE, o. Wordt gehoord in de zegswijze zijn
Bedje hebben in iets, er zijne voldoening, zijnen
deun in hebben. Hij zal er zijn gedje in hebben
als hij dat hoort, als hij dat ziet. Zijn gedje hebben in de vernedering van zijnen vijand.
— Kil. heeft gheddeken, 1. proverbi101, dicteriunZ. Ik meen dat ons Gedje, Gadje, zooveel is
als Gaadje (zie KLANKPERK.), vklw. van gade, ga(hag dat Kil. vertaalt Gloor laben-ti cr,, vols ptors, en
-

misschien verwant is aan 't 1. (/(► Ir7i<<na.
GEDINKEN (wvl. GrDIINKEN, zie INn), gedoe/it
en gedocht, gedacht en gedocht, b. w. Gedenken.
Gedink, o mensch, dat gij stof zijt. Ge moet die
woorden wel gedinken.

GEDJ
Maer op dat gy dit noch
Te beter souwt gedinken.
(P. Croon.)
God zalse in zijn rij eke grondtshertelick ghedinken.
En met zijn Manna ende Nectar rijckelijck beschinken.
(P. Bácherius.)

— Het zal u gedinken, ge zult het gewaar
worden, ge zult weten aan wat prijs, het zal a
varen, het zal u berouwen. Nu waardeert gij het
geluk niet van nog uwe ouders te hebben, maar
't zal u gedinken als zij zullen gestorven zijn.
Velen achten de dagelijksche zondedniet, maar
het zal hun zieltje gedinken in 't Vagevier. Hij
heeft naar mij niet geluisterd als ik hem ontried
van soldaat te worden, maar 't gedinkt hem nu
in 't leger. De verloren zoon wilde bij zijnen
vader niet blijven en vertrok naar eene verre
streek, maar het heeft hem gedocht, als hij daar
de verkens moest wachten en van honger ver
Ik meende daar schooner leven te hebben-gin.
dan hier, maar 't gedochte mij!
GEDJAK, o: Het djakken. Zie ald.
GEDJOK, GEDJUK, o. Het djokken. Het gedjok
van den rijdenden wagen.
GEDJONK, o. Het djonken, gedommel, fr. bour-

clon!fl e nz ent.
— Gesluimer, halve slaap.
GEDOED, GEDOE, GEDOEF, GEDOEG, GEDOENSEL,
GEDOEN, GEDOENTE, o. Verzameling van gebou-

wen_ ter uitoefening eener nering, doening, gebruik, bedrijf, sprekende van eene hofstede die
men bebouwt, van eene fabrijk, van eene graanmolen, enz., hetzij men die in eigendom bezit of
aleenlijk als pachter gebruikt, fr. enploitation.
Die boer heeft daar een schoon gedoed, een wel
gelegen gedoedje. Die brouwer wint veel geld
met zijn gedoente. Hij zou ook zulk een gedoef
willen. Zijn gedoensel kwijt geraken. Die hof
grootste gedoeg van de streek. De-stedih
suikerfabrijk is een gedoente dat veel geld gekost heeft.
GEDOEN, gedeed, heb gedaan, o. w. Geraken,
genoegzaam hebben, zich vergenoegen met. Hij
gedeed daarmee. Ge moet daarmee gedoen. Ik
kan met weinig gedoen. Hij heeft niet veel noodig om te gedoen. Hoeveel geld hebt gij noodig?
kunt gij met honderd frank gedoen P Daar zijn
twee schrijfpennen: ge moet daarmee eene maand
gedoen. " 0 mijn siele, eet, drinct, >zijt blide, ghi
zijt noch rijcke van veel goets om menich iaer
te ghedoen. " (Th. van Herentals.)
-- Genoegzaam zijn, fr. suf re, être suffisant.
Drie zakken aardappels zullen wel gedoen. Tien
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frank zal gedoen voor die reis. Het zal gedoen.
— Er voor gedoen, zich schikken in zijn lot,
zich onderwerpen, onderdoen,_ fr. se résigner, se
souineltre, ceder. Lief of leed, hij zal er voor Be
die zieke er zal moeten voor-doen.Ikvrsat
gedoen (d. i. dat hij zal sterven). Niemand ontschampt de dood : wij moeten er allen voor
gedoen.
GEDOERIG. Dit adj. staat in 't Alg. Vi. Idiot.
aangeteekend als een westvlaamsch woord dat
goed, gewillig beteekent. Men zal waarschijnlijk
mislezen hebben, en gedoerig gemaakt van gedoe
of gedoezig. Althans heb ik nog nooit gedoerig-vig
ievers gehoord of gevonden.
GEDOEVIG, adj. Gedoogzaam, zachtmoedig,
gevoegzaam, kadullig, gemakkelijk om mede te
leven en te handelen, fr. doux, facile, accomodant.
Een gedoevig mensch. Gedoevig zijn. Een gedoevig karakter. Ge ziet wel dat ik gedoevig ben
(dat ik niet moeilijk ben).
— Afi. Gedoevigheid.
-- Hoewel men gemeenlijk gedoevig met gedoezig verwart, meen ik toch dat het etymologisch
twee verschillige woorden zijn, en dat het eerste
eerder ,gedoogzaam, en het tweede zoetaardig
beteekent.
GEDOEZIG, adj. Zoetaardig, goedaardig, zacht
gewillig, fr. doux, 1. dulcis. Een gedoezig-moedig,
mensch. Gedoezig zijn. Het kind, eertijds wild
en heftig, is nu gedoezig geworden. Een gedoezig
peerd. Gedoezig karakter. Gedoezig spreken.
Gedoezige manieren hebben.
— Afl. Gedoezigheid.
GEDOKKER, o. Dokkering, het dokkeren.
GEDONSEN, verl. deelw. van Dansen. Zie ald.
GEDOSSCHEN, westvl. uitspr. voor Gedorschen,
verf. deelw. van Derschen. Zie ald.
GEDRIE'N, telw. Drie té samen. Wij zullen dat
ons gedrie'n wel doen, fr. nous ferons bier cela
nous írois ensemble. " En gy en zyt toch maer
uw gedryen om t' eten. " (C. Duvillers.)
-- Zie GE—.
GEDROM, GEDRUM, GEDRUIM, GEDROOIYI, GEDREUM, o., zonder mv. Gedrang, fr. presse, foule.
GEDROIVISEL, GEDRUMSEL, GEDRUIIVISEL, GEDROOMSEL, GEDREUMSEL, o. Gedrom, Gedrang.

Het gedrumsel van 't volk. Er is een kind versmacht in 't gedrumsel.
GEDRUIFD (wvl. GEDRTTJFD, zie iii), adj. Met
druiven voorzien. Gij zijt beter gedruifd dan ik.
Die wijngaard is overvloedig gedruifd. " De
gedruyfde herft. " (A. Debuck.)
GEDICHTEN, b. w. Bij ons maar gehoord in de

GEEL
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zegswijs Niet kunnen geduchten, d. i, niet kunnen
lijden, niet kunnen verdragen. Ik kan dien mensch
niet geduchten.
-- Men zegt ook : Niet kunnen geluchten; doch
in de gewesten waar men geluchten zegt, is geduchten niet gekend; en waar men geduchien
gebruikt, hoort men geluchten niet.

GEELWACHTIG, GELUWACHTIG, GILWACHTIG,
adj. Geelachtig, fr. jauncctre.

GEDUISTEN (wvl . GEDTJUSTEN, zie UI), telwoord.

GEELWEZUCHT, GILWEZUCHT, v. Geelzucht, fr.
j aunisse.
GEELWIG HIELD, GILWIGHEID (wvl . ook GEELWI-

Duizend te samen, fr. a mille. — Zie GE.
GEDUREN (wvl . GEBEUREN, zie U), geduurde, heb
geduurd, o. W. Hetzelfde als Duren, fr durer. Het
zal niet lang geduren. Het geduurde reeds drie
jaar. Het duurt en 't blijft geduren. " Ende finder
eeuwigheyt ghzeduert. " (F. de Smidt.)
— Geduur hebben, rust hebben, stilblijven.
Die jongen kan niet geduren, hij is altijd hier of
daar.
— Ook substantieflijk. " Moyses is met Gc ►dt
besig op den berg.... Dit volk beneden en heeft
geen gedueren, sy murmureren dat het kraekt. "
(F. Vanden Werve.)
GEDUUR (wvl . GEDEUR, zie U), o., zonder niv.
Verblijving, rust, stilstaan. Geen geduur hebben
(geene rust hebben, altijd in roerti zijn). Er zit
geen geduur in dien mensch. Een mensch zonder
geduur. De kinderen zijn zonder geduur. Als het
uur begint te naarzen van te vertrekken, hij heeft
geen geduur meer, altijd meenende van te laat te
komen.
-- Afl. Gedurig (rustig), Ongedurig.
GEDWELMD, verl. deeles. van Dwelmen. Zie aid.
GEDWONGENHEID (wvl. ook GEDWONGEN I, zie
HELD) , V. Dwang, staat van gedwongen te zijn.
Iets verrichten uit gedwongenheid. In gedwongenheid zijn. De stoomketel sprong van gedwongenheid.
GEEFACHTIG, adj . Mild, goedgeefsch, fr. libélial,
faisant souvent l'aur2 ne au^r pauvres.. Hij is geef
kerkelijk. o Ware hij zoo geefachtig-achtigen
als hij trekachtig is
GEEFDAG, m. Dag op welken men aan de bedelaars de wekelijksche of maandelijksche aalmoes geeft.
GEELJONK (wvl . GILWJONK) , o. Eene ziekte van
—

kleene kinderen, fr l'ictere des nouveauw -nes.
-- Zie JONK.
GEELW, GÉLUW, GILW, adj. Hetzelfde als 't holl.

Geel, fr. jaune, eng. yellow, angels. gealuve. Geelwe bloem. Geelw lint. Geelw van kleur. " Twee
vlechtkine van ,gheluwen hare. " (Oud gedicht.)
" Root, geelwe, Blau en groen " (Boetius de Boodt.)
Wenneer de son haer lauwe straelen
Op 't geelwe was doet rechte daelen.
Soo wordt het warm en socht.

(Id.)

— Afl. Geelwachtigheid.
GEELWENDIG, GELUWENDIG, GILWENDIG, adj.
Geelachtig, fr. ja2GnxCCt7 °e.

— Afl. Geelwendigheid.
— Zie —ENDIG.

GI, zie --HEID) ,

v. Geelheid, hoedanigheid van iets

dat geelw is.
GEELWJONK, GELUWJONK, GILWJONK, o. Zie
GEELJONK.

GEELWTE, GILWTE, v. Geelwigheid. De geelwte van 't goud.
GEEN, bijw. Wordt dikwijls gebruikt in plaats
van niet gevolgd van een adj. of adv., b. v.: Het
is geen waar, fr. ce nest pas vrat. Het is geen

koud , fr. it ice fait pas f roid. Ik kan hem geen
meester. Ik ben dit peerd geen,,meester. Hij is
geen zoo rijk als zijn broeder. Ik wil geen zoo
lang meer wachten. Had hij geen zoo zeere geloopen, hij kwam te laat. Het is geen goed (het
geldt niet). Geen klaar zien, fr. ne _pas voi r• clai }-.
Hij Joeg dat hij geen klaar zag. 't En is geen
zoo ('t is zoo niet, fr. ce n'est pas ainsi).
— Even als men zegt niet net allen, zoo vindt
men bij onze schrijvers ook geen mei allee. " Maria heeft willen ondersteen als andere de wet
der zuyveringhe, daer sy glieen zuyveringe met
allen en hadde van noode. " (C. Vranex.)
GEENVRIEND, m. met het accent op geen, als
een compositum zijnde, wordt maar gehoord in
deze schertsende zegswijze Een let voorder of
Geenvriend (een lid of graad verder dan Geen vriend), om te zeggen dat iemand met ons niet
vermaagschapt is. Is hij van uwe familie? Ja,

zoo een let voorder of Geen- vriend.
GEEPE, v. met scherpl. ee. Bij de zeevisschers.
• Een visch die in 't fr. orplzie heet, 1. belone vul(/(O15. (Van Beneden, A. P. 1865-66, documents
bl. 602.)
GEER, GERE (zware e), m. Begeerte, lust naar
iets, fr. clésh. Dat is zijn geré. De kok zal het
vleesch braden naar uwen geer. Dat is gedaan
volgens mijnen geer. Dat was zijn geer niet, fr.
ce n'étá,it pas là- ce ga'il clésirast, il me désiraitpas
celcc. Geer hebben na---,r iets. Geef de koe geene

klaver : zij heeft er geenen geer naar, zij zal ze
niet eten. Ge meugt dat al schikken naar uwen
geer, fr selon votre gokt.
GEER (scherpl. eé), m. Schuinte, scheeve zijde

GEER
van een gebouw, scheef einde van een stuk land,
enz., anders gezeid een Haai, fr. biais. Die kamer
heeft eenen geer. Die akker ligt met eenen geer
aan de noordzijde.
— Spitstoeloopende stuk lijnwaad of andere
stoffe, die men in een kleed steekt om de wijdte
te vermeerzen, fr. pointe, gousset, cltanztea2u. —
Het woord met deze beteekenis staat in de woordenb.; doch vr.; bij ons is het vr. en ook m. Eenen
geer snijden, innaaien. Eene geere in eene hemndemouw. (In 't Land van Aalst zegt men Geerd,
m., mv. geerden, scherpl. ee.)
--- Iets van Zijne geeren schudden, anders gez.
Van. zijne schoeren schudden, d. i. zich niet aan
Hij schudde 't van zijne geeren, en-trekn.
liet mij aleen begaan. Hij had zich met die zaak
belast en zocht ze nu van zijne geeren te schudden.
— Iets aan iemands geeren laten, hem de zorg
en de verantwoordelijkheid van iets overlaten.
Bemoei u met die zaak niet, men zou ze aan
uwe geeren laten.
GEERDE (zware ee), v. Roede, garde. Kil. Gheerde, gaarde, 1. virga. " Maria, gheerde wtter wortelen van iessen gesproten " virga ex rad ice
Jesse. (A. Biins.) " Deur Maria die maechdelicke
gheerde. " (C. Vrancx.)
-- De geerde van eenen vlei of vlegel bet. in
Braband den steel waar de derschvlegel aan
hangt, bij ons Vleistaf geheeten, fr manche de
fléau; maar in Noord-Vlaanderen is 't de derschvlegel zelve dié aan den vleistaf verbonden is
met de koppelkoorde en die op de aren slaat als
men derscht. (Zie VLEIGEERDE). De vleigeerde in
Noord -VI. is veel dunner en langer dan de vlegel in Zuid- Vl. waar men het woord geerde niet
gebruikt. In den vlegel zijn er kertels waaraan
men de vleikap met naaiwelster vastrijgt.
GEEREINDE, GEER-ENDE, o. Haaieinde, schuin
loopend einde van een stuk land.
— Van Geeren (scherpl. ee), d. i. schuin loopen, fr. être de biais. Zie HAAIEN.
GEERFD, deelw. en adj. Geë7 fd zijn aan iets, iets
hebben, het genot van iets hebben. De timmermans, de smids, enz., waneer een nieuw gereed
alaam in hunne handen breekt, zeggen-schapof
dikwijls : ik heb het wel gepeisd dat ik er niet
lang aan geërfd zou geweest zijn. Ik heb er lang
aan geërfd geweest. Hij zal er niet lang aan ge-

ërfd zijn.
— Vgl. Iets aan zijn erve draaien, iets verkrijgen, bekomen. Ik weet niet hoe ik dat boeksken
ga kunnen aan mijne erve draaien.
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GEERHOEK (wvl. GEERHOUK, scherpl. ee, zie or),
m. Hetzelfde als Haaihoek.
GEERN(E, bijw., zware ee. Hetzelfde als 't holt.
Gaarne, fr. volonliers; compar. liever. " ' k Ben
blyde dat ik uit de requisitie gevallen ben, want
anders zou ik misschien nog andermaal een kali's vel mogen koopen om eenen ransel van te maken,
en 'k zou niet geerm. " (C. Duvillers.)
— Geern hebben (wvl. geecn elm, zie EIN) met
een substantief tot regimen. Behagen vinden in
iets te hebben, fr. cc- mer a avoir. Die jongen zou
geern eene vlasvink hebben, maar nog liever eenen
nachtegaal, en liefst van al eenen papegaai. Niemand heeft geern armoede. Ik heb niet geern
zulk volk in mijn huis. Hij heeft geern den winter, ik heb liever den zomer.
–.- Men zegt mede : Hij heeft geern warm, fr.
it aimmze a avo-ir chiauud. Hij heeft niet geern koud,

Ir. ii n'aime pas

a avoir froid.

-- Met het voegw. dat of te, fr. airner que. Ik
heb niet geern dat men mij verstrooit. Hij heeft
niet geern lang te wachten. Ik heb geern dat
mijne vrienden mij komen bezoeken. Hij heeft
geern dat het vriest.
-- Geemz zien iets, behagen vinden in te zien,
fr. aimer èt voi7. Hij ziet geern eene gothische
kerk, eene schilderij van Memling. Ik zie geern
de kinders spelen.
— Geein zien dat, fr. aimer que. Ik zie geern
dat d e kinders spelen. Ik zie geern dat men
overeenkomt.
-- Geern zien iemand, beminnen, liefde toedragen, fr. air72ei . De ouders zien hunne kinders
geern. Zij zien malkander geern. Hij ziet mij
niet geern. Hij is geern gezien van iedereen.
o Landeken ! o zyt maer kleen;
Niet meerder zou 'k u geren;
En 'k zien u -- zulk en is er geen —
En 'k zien u toch zoo geren.
(G. Gez.)
GEERNAAR, GEERNARE, GEERNAART, in., met
den klemt. op geer, zware ee. Garnaal, fr. crevette.
Geernaarts vangen, koken, verkoopen,- eten. De
mossel wilt de geernare dragen (zegt men aan
een kind dat een ander wilt dragen, enz.). Hij
heeft zooveel zinnen als geernaars pooien (hij is
zeer Veranderlijk van gedachten).
Blanckebergsche gheernaert.
(Ed. De Bene.)
Al waer by hem voorziende
Van mussel, gheernaert, creeft.
(Id.)
— Bij kantwerksters. Soort van marktkantje

GEER350
waar figuurtjes in gewrocht zijn die eenigszins
aan geernaars gelijken. Dat meisje maakt den
geernare. Eenen geernare verkoopes voor 7 1 /
stuivers de elle. — Zie onder OOIEVAAR.
GEERNAARMAN, m. Visscher of verkooper van
geernaars. " Een geernaert-man heeft Lem voor
een rogh ghevist. " (L. Vossius.)
GEERNAARSOOM, m.,vklw. - oompje (wvl. -ómpje,
Zie KLANKVERKORT.). Bij zeevisschers. Eene kleene
vischsoort die fr. callionyme heet.
GEERNIGHEID (wvl. ook GERNIGI, zie —iim),
V. Iets doen uit geernigheid (d. i. geern, fr. volantiers). Hij doet dat, niet om geld te winnen, maar
uit loutere geernigheid.
GÈEROM ! of GÈRE ! of GERRE ! Roepwoord om
een peerd links te doen afkeeren, fr. dia.
— Zie ju.
GEERTEN, geerte, heb yegeert, o. w., zware ee.
Schuiven. Zie GARTEN.
GEESTGETUIGER (wvl. —GETIJOER, zie Ui), m.
Snoever, grootspreker, fr. blagueur, hubleur, qui

fait montre d'esprit.
GEESTIG, adj. Vrolijk, lustig, vermakelijk, fr.

gai, joyeu x, amusant. Een geestig mensch. Hij is
altijd geestig. Een geestig verhaal. Eene geestige
wandeling doen. Zij waren daar allen geestig. De
wijn maakt iemand geestig. 's Zomers is het
geestiger dan 's winters. Dat is geestig voor u,
maar niet voor mij. Hij heeft vandage geestig
geweest.
— Bevallig, lief, mooi, fr. jol-i, pentil. Een
geestig kind. Een geestig huisje. Een geestig

kleed. Geestig aangekleed zijn. Een geestige
bloemhof. Dat zijn geestige bloempjes. Een
geestig hondeken. Dat is geestig geschilderd.
Een geestige armstoel, tafel, of ander meubel.
GEESTIGAARD, m. Een vrolijk, blijgeestig
mensch. " Onder hen bevond zich een geestzyaard,
die door allerlei kluchtige poetsen de anderen
een aangenaam tijdverdrijf verschafte. " (L. Vanhaecke.)
GEET(E, V. scherpl. ee. Hetzelfde als 't holt.
Geit, fr. chèvre. Zie EI.
-- Fig. Zeer dwaas vrouwmensch. Eene dwaze
geete. Eene geete van een vrouwmensch.
— Iemand de geele zetten, wordt gezeid van
iemand die zijne vrijster op eene zekere plaats
bestelt en daar wachten laat zonder haar te
gaan vinden. Hij heeft ze de geete gezet. Zij
wierd daar de geete gezet. — Deze uitdrukking,
in 't Kortrijksche gebezigd, is waarschijnlijk
eene verbastering van het Poperingsche te gette
-

zetten, fr. mettre qusl qu'un au guet. Zie GETE.

GEET
GEETEBOER, m. Geiteboer, iemand die eenig
land heeft, genoeg om geeten te kweeken, maar
te weinig om eene koe te houden.
GEETEPLEK(KE, v. De woning van eenen geeteboer, een huis met eenig land waar men geeten
houdt. - Zie PLEKKE.
GEFLÈTER, o. Het geven van Heters. Zie FLETEREN.

GEPLIEFLOTTER, o. Het flieflotteren. Zie ald.
GEFLOTSEN, deelw. van Fietsen. Zie aid.
GEFOEFEL (wvl. GEFOUFEL, zie ou), o. Foefeling.
Zie FOEFELEN.
GEFRAKT, adj. Met eenen frak gekleed. Hij is
schoone gefrakt.
GEFRINGD, adj. Met fringen of franjen. fr.
frange. Gefringde rolgordijnen, kleederen, enz.
- Zie FRINGE.
GEFRONSTHEID, v. De staat van gefronst te
zijn. De gefronstheid van 't voorhoofd is eigen
aan den ouderdom.
GEFRULD, adj. Met frullen. Zie FRULLE. Een
gefrulde bladsteel. Een kleed met gefrulden
onderzoom.
— 'Afl. Gefruldheid.
GEGAANSEL, GEGAATSEL, GEGASEL, o. Het gaan.
Er is een groot gegaansel uit en in dat huis. Er
is veel gegaansel langs dezen weg. Dat gegaat
-sel
weg en weder geeft mij achterdenken.
GEGABBER, o. Gabbering.

(De kalkoen) gaapt en geeft
Zulk een gorgelend gegabber,
Zulk een snabbelend gesnabber.
(G. Gez.)

GEGEHEELEN (uitspr. gegheelen), gegelteelde,
gegeheeld, b. w. Geheel laten, niet in deelen schei
Wil ik die rapen doorsnijden P Neen, ge-den.
moet ze gegeheelen. Gegeheelde appels braden.
— Dit woord, gevormd van geheel, is gebruikt;
maar is het van goed gehalte P
GEGLARI(E, o. Het glariën, fr. chalo yement. Het
geglari der oogen. Het geglari van een zijden
kleed. -- Zie GLARIEN.
GEGRAAND, verl. deelw. van Granen. Zie aid.
GEHAARD, adj. Die haar heeft, fr. qui a des

cheveux, des Foils.
-- Leege gehaard zijn, haar hebben dat staat
tot leeg op het voorhoofd, een kleen voorhoofd
hebben. Hij is leege gehaard. Fig. Weinig verstand hebben.
GEHAKKELSEL, o. Gehakkel, gestamel, fr. bé-

gayement.
GEHAND, adj. Die met de eene hand beter en
gemakkelijker werkt dan met de andere. Hoe is

GEHA
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hij gehand (met we'ke hand werkt hij) P Rechts
gehand zijn (met de rechte hand werken). Slinks
gehand zijn. Die slinks gehand is, bolt met de
slinke hand, slaat den bal met de slinke hand,
enz. Een delver of graanderscher, die rechts
gehaiid is, houdt met de rechte hand de spade
of den vlei te midden den staf. Alleszins gehand
zijn (kunnen slinks en rechts werken). Die werklieden zijn allen gelijk gehand (werken altemaal
met de rechte hand, of altemaal met de linke).
op iets gehanci zijn, veerdig en rap zijn om
iets te verrichten.
GEHANDIG, adj. Gemakkelijk, geschikt en aangenaam om te gebruiken met de hand, fr. cornmode, facile a manier. Een gehandige boog. Een
gehandig schietgeweer. Een gehandig werktuig.
Die schaaf, die hamer, die beitel is niet zeer
gehandig. Qehandig keukengerief. Een gehan
dige lessenaar. Die woordenboek is schoon gedrukt, maar hij is niet gehandig genoeg. " t' Gebedt des Heeren is coo cort en qhehandigh van
Christo ghemaeckt, om dat wy altydts en lichte
int ghereedt hebben souden. " (J. David, s.
GEHEELBAK, o. zonder mv., zijnde een collcctief. Briken of kareelsteenen die wel doorgloeid
en doorbakken zijn; tegenover het Halfbak, dat
maar half gebakken is.
GEHEEM, 0., scherpi. ee. Hetzelfde als Geheim,
fr. secret. - Zie EI.
GEHERT, adj. Een hert hebbende, moedig, vlijtig. Gehert zijn op iets, liefde en geestdrift hebben om iets te doen, anders gezeid Gemoed zijm
op iets. Hij is er op gehert om eens naar Londen
te reizen.
- Wordt gezeid van 't graan dat zijnen hoogsten graad van rijpdom heeft, zoodanig dat zijne
meelbloern reeds kloek en voedzaam is. Dat
koorn is wel rijp, maar 't is nog niet gehert. In
schoon warm weder is de rijpe tarwe welhaast
gehert.
GEHUILSEL (wvl. GEHUULSEL, zie vi), o. Gehuil,
het huilen. Het gehuilsel van den wind in de
kave.
GEIJKT (wvl. GEIIKT), deelw. van Ijken. Zie aid.
GEIL, adj. Wordt gezeid van Kaffledrank die
eenen brakken en onaangenamen nasmaak heeft.
Die kaffie is geil.
- Wegens de uitspraak van geil, zie EIL.
GEILDI€+, adj. Zie GILDIa.

GEJONSTIG, adj. Verkorte uitspraak van Gocjonstig, goedjunstig.
GEK, m. Schimp, spot, fr. raillerie. " So dat hi
haeriieder glteclo ende schimp menighe duccht
achter blijft. " (Th. van Herentals.)
GEKALKOEND, adj. Met eenen kalkoen voorzien.
Eene gekaikoende tang. Een gekaikoend boet
-serijz.

GEJOGEN, ven. deelw. van Jagen.
- Afi. Gejogenheid, anders ook Gejaagdheid,
v. Angst, onrust, fr. agitation. Die mensch is
altijd in gejogenheid en in vreeze.

GEKRIEM, 0. De daad van 't kriemen : gekriel;
gemierel; grijning, Zie KIIIEMEN.
GEKRIEP, 0. De daad van 't kriepen. Zie KBJEPEN. Dat gekriep verveelt mij sedert lang.

GEKAPSEL, o. De daad van kappen, gehak.
- Een fijn gehakt iets. Gekapsel van vleesch,

fr. hcîchis. Gekapsel van moeskruid.
GEKATEILD, adj. Met kateil voorzien of versierd. Dat huis is wel gekateild. Die boom is te
veel gekateild (heeft te veel takken). Gekateilde
letters, fr. écriture caclelée. Eene vrouw is gekateild, als zij gekleed is met veel omslag, met
linten en slingers en ander sieraad, fr. pomponnée.
Zij gaat gekateild gelijk eene prinsesse. - Zie
KATEIL.

GEKAWAUW, 0. Kawauweling, waweling, fr.

babillage. - Zie KAWAUWEN.
GEKLATER, GEKLATERSEL, o. Gekiad, fr. barboniliage, grij7onnage. - Zie KLATEREN.
GEKLEEDSEL, o. Onfatsoenlijke kieeding, fr.
accoutrement. Het belachelijk gekleedsel van dat

volk.
GEKLEKER, o. Het klékeren. Het gekieker van
een klakmolentje. Het gekieker van de tanden.
GEKLOERIESEL, 0. De daad van kloeriën, van
dooreen mengelen.
- Kloerië, mismas, mengelmoes. Een gekloeriesel van wortels en rapen.
GEKNUTTER, GEKNOTTER, GEKNUTTERSEL,
GEKNOTTERSEL, o. Knotering. Het geknutter van

den vogel. Het geknutter van een gemelijk wijf.
GEKNIJS, 0. Dc daad van knijzen. Zie KNUZEN.
Dat geknijs gaat mij tegen.
GEKOEKETIEND, ven. deelw. van Koeketienen.
Zie aid.
GEKOUST, adj. Die kousen aan de beenen heeft.
Gekoust en geschoeid zijn.
- Ruigpootig, fr. paUa. Eene gekouste duif.
Een gekouste haan.
GEKRAEBELSEL, 0, Gekrabbel, krabbeling.
GEKRAVEL, o. Kraveling. Het gekravel van de
mieren, van de kevers, van de rupems.
GEKREVEL, GEKRËVELSEL, o. Krevelinge. Het
gekrevel van de insekten. Gekrevelsel baart
jeukte.

GEKR
GEKRIJGEN, gekreeg, gekregen, b. w. Hetzelfde
als Krijgen, fr. obtenir. Ik gekreeg het met moeite.
Hij zal 't niet gekrijgen. " Om'penninghen te ghecrigene. " (N. Despars.)
-- Zie GE.
GEKRIJZEL (wvl. GEKRIZEL), o. Krijzelinge.
GEKROMPENHEID (wvl. ook GEKROMPENI, zie
-HEID), v. De. staat van gekrompen te zijn. De
gekrompenheid van laken dat gewaterd is.
GEKRUIMD (wvl. GEKRUUMD, zie UI), adj. Dat
kruim inheeft, rijk in schoone en vaste gedachten, fr. substantiel, nourri. Eene redevoering die
wel gekruimd is.
GEKRUISBEEND, verl. deelw. an Kruisbeenen.
Zie ald.
GELAAG, o. Hetzelfde als Gelag, fr. ecot. Het
gelage betalen.
-- Dus zegt men ook Gewaag voor Gewag.
CELAAI, O. Laaiing. Zie LAAIEN.
GELAAS (vl. GELAES, zie AE), o. Lezing, het
lezen, fr. lecture; priere. De nunnen zijn in het
gelaas (zijn bezig met bidden).
GELAND, adj. Deelhebbende in een land, mede
eigendom. Wij zijn met vieren-genoti
geland in die hofstede, fr. nous sommes (t quatre
propriétaires cle vette ferme. Ik ben met hem geland in dien bilk.
--- Fig. Met iemand geland zijn, aan hem verbonden zijn, met hem moeten leven. Hij is met
eene booze vrouw geland.
-- Aanpalende, aangrenzende, belendende. Bij
is geland aan den steenweg (hij beeft land dat
aan den steenweg paalt). Mijne hofstede is geland aan de zijne. " Te verbeuren bij den goners
die aende zyde, daer den dilf ofte gracht light,
ghelanclt is. " ( Costumen vanden Lande vanden
Vryen.) " Alle de ghone die ghelandt zijn jeghens
straetkins. " (Cost. v. Veurne.) " Straeten, bruggen ende water-loopen de welke by het Gemeente, ende niet by de naeste glieland e staen
te onderhouden. " (Vl. Setting—boec.)
GELANDE, m. Die land bezit, grondeigenaar,
fr. propriétaire. Men onderscheidt groote gelanden en kleene gelanden. Om groote gelande te
zijn, fr. grand terriers, moet men ten minste vijf
gewet of twee en twintig hectaren land be--tig
zitten aau volle geschot onderhevig. De groote
gelanden hebben stemregt in de Wateringe. Er
zijn kerkfabrieken die groote gelande zijn. " Dat
de sluys-meesters ende ghelande ghehouden worden ten naesten dijnghe-daeghe ter camere
'sLandts vanden Vryen te common. " (Keure
vande Waeteringhe van Blanckenberghe.) " Die
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daer die principaelste ende die meeste yhelande
was. " (N. Despars.) " Dat men voortaen geene
pointinge doen en sal van binne—kosten, tenzy
alvooren by Bailliu en Schepenen, twee vande
meeste proprietarissen, by de ghemeene Gelande,
ende vyf Notable, by de Insetene te kiesen, resolutie sal worden genomen... " (Vl. Setting-boec.)
GELATTIG, in Brabánd GELETTIG, adj. Zie GLATTIG.

GELD, o. Munte, fr. monnaie, argent. Afgeroepen geld, fr. argent d ecrie. Korteres van geld
hebben, in 't geld kramen (in nood van geld zijn).
— Het geld heeft geenen steert, men kan het
niet vasthouden, het glijdt door de vingers, men
raakt het gemakkelijk kwijt.
— Iemand zijn geld geven of tellen, hem betalen, bezonderlijk eenen werkman tf dienstbode
om hem af te danken. Ik telde hein zijn geld
en zond hem weg. Indien gij nog eens dronken
thuis komt, ge krijgt uw geld. " Hebben de
dienstboden iet misdaen, de vrouw die wilt-se
straffen, ofte hun geld geven en weg-senden. " (F.
Vanden Werve.)
— ' Te gelde stellen, op prijs stellen. fr. mettre
a pria;. Een huis te gelde stellen. Zijn hofstede
staat te gelde (is te koopen). Iemands hoofd te
gelde stellen (eene som geld beloven aan dezen
die hem dooden zal).
— Gevonden geld, zegt men b. v. van eene
schuld die men ons tegen alle verwachting betaalt.
— Kwaad geld, slechte munt; — ook Geleend
-

geld, b. v. Hij mag op die hofstede gaan met

10,000 frank kwa geld : na vier of vijfjaar zal
hij 't ingewonnen hebben.
— Eene waterplaat wier ronde bladen gelijk
penningen op 't water liggen, hydrocharis mor ens rasace L., fr. mnorrene.
GELDEN, gold en geld, gegolden-, b. en o. w. Betalen, geld geven. Als iedereen iets geldt, zal de
som allicht bijeen zijn. Er zijn veel menschen
die in 't bouwen van die kerk gegolden hebben.
Heb ik nog iets te gelden bij den bakker ?
" Pointers ende setters zijn persoonen gheordonneert om te tauxeren het part dat iederen
Opseten ende Afdryfver (qui exploite une eerre,
une mine, etc. dans une province ou ure pays ou -il
ne reside pas) te gelden heeft in de ommestellinghen. " (Vl. Setting—boec.) " Zy ghelden ende

contribuëren inde noodzaeckelicke reparatien,
naer advenant dat zy inden pacht gherecht zyn. "
(Cost. v. Veurne.)
GELDKOPPER, m. en v. Geldkist.
GELDLADE, GELDLA, v. Geldbak die in den
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toog of disch van winkels en herbergen geschoven wordt. De geldlade uittrekken. De sleutels
lagen in de geldlade. Eene geldli, vol koperen
munte.
GELDPONK, m. Verborgen plaatsje waar men
zijn geld bewaart. Eenen geldponk hebben, vinden, rooven.
GELDSCHAARSCHHEID (uitspr. geldschasi, zie
RS en HEID), V. Geldnood, fr. pénurie d'argent.
GELEE, o., scherpt. ee. Hetzelfde als Gelei, geleide, begeleiding, vergezelling, accompagnement,
conduite. Hij deed mij gelee tot aan. de deur.
De zendeling gaat onder Gods gelee de wilde
volkeren bekeeren. Op Gods gelee, fr. a la garde
de Dieu. " Dat de soldaten mosten op de voedt
vertrecken hudt de stede ende volghen huerlyeder Capeteyn, op de galghe; ende de soldaden en
vysten (wisten) nyet beter, zy vertrachen (vertrokken) in Godís ghelee. " (G. Weydts.) " Alle
de broeders uyt den couvente verjaecht int wilde
in Godts gheleede. " (Z. v. Male.)
Behoedt my dogh voor de schip -braeke:
Op dat ick zoo door u ghelee
In een goe haeven eens gheraeke.

(J. de Harduyn.)
Vogels die, op Gods gelee,
Hier te lande of over zee
Jaegt, dat awe vieren zoeven. (G. Gezelle.)

— Een mensch zonder gelee, die niet te geleiden
noch te bestieren is, eigenzinnig en boosaardig.
— In 't gebruik verschilt gelee van het vol
geleed.
-gend
GELEED, o., scherpt. ee. Geleid, hetgeen iemand
of iets geleidt en stuurt. Eene baan is een geleed.
't Is een recht -ghebaent gheleydt
Dat ons tot den afgrond leydt.
(Gheschier.)

— Eene beek of waterleiding wordt in NoordVlaanderen ook een Geleed genaamd.
— Bij timm. Het geleed van eene ploegschaaf
is de zoomriggel die nevens aan den schaafblok
gevestigd is om dezen te geleiden in 't steken van
lijsten en groeven.
— Bij slotmakers. Het geleed van een slot is
een stukje ijzer dat binnen in de slotkas vastligt
en dient om het schof te geleiden en zijnen gang
te richten als het uit– of invaart.
— Insgelijks, op den ijzeren weg, de uitstekende boord die de wielen belet van uit de schenen of reilen af te wijken, mag 't geleed van het
wiel genaamd worden.
GELEED (wvl. GELET, zie LET), adj., zachtl. ee.
Met gewrichten of geledingen voorzien, fr. arti-

culé. Hij is wel geleed (hij heeft goede gewrichten,
hij is een kloek mensch).
-- Dubbel geleed (wvl. dobbel gelet), die 't dobbel
geletsel heeft, fr. noué, raehitigve. Dat kind is
dubbel geleed. Zie GELETSEL.
GELEEK (wvl. GELEiK, zie KLANKVERK.), o., zonder
mv. Het leken, afdrupping. Het geleek van eene
brandende keers. Het geleek van 't dak (het afdruppen van 't water).
GELEEP, o., scherpl. ee. Het leepen, gekrijt,
gegrijns, geschrei.
GELEERD, deeles. van Leeren.
— Geleerd zijn, door ondervinding onderwezen
zijn, om zich niet andermaal te laten bedriegen.
Ik ben geleerd voor eenen keer, fr. on rn'a trom
fris, on ne rn'y prendra plus. Hoe kunt-péune
gij toch nog trouw hebben in zoo eerren mensch?
Zijt gij nog niet genoeg geleerd?
GELEES, o. Het lezen, het bidden. " Naer veel

glaelees ende ghesanghs. " (B. Surius.)
GELEESTEN, b. w. Zie
GELEI, o. Zie

VERLEESTEN.

GLEI.

GELEIERWERK, o. Zie GLEIERWERK.
GELÉNT, GALÉNT, GLENT, o. Schettewerk,

schrank, hek van latten, bij Kil. Ghelente, bij
Kramers Glinte. Een gelent rond. eenen bloemhof (omtuining van latten of sprenkels). Een
gelent voor een huis, fr. balustrade. Hij leunde
met de armen op het gelent. Het deurken van
lattewerk dat men in de opene voordeur hangt
of beneden aan eenen zoldertrap opdat de kinderen er niet zouden op klimmen, heet men - ook

een Gelentje, Glentj e. Het galentj e van eenen
bloemhof open- of toedoen. Eenen wijngaard
leiden en binden langs 'een gelent (d. i. langs een
houten roosterwerk dat op den grond rechtstaat,
of op -een dak ligt, of een afdak vormt).
- Zie ACHTERGELENT. en VOORGELENT.
GELET, mv. geletten. Zegel, fr. scellé. De geletten leggen, fr. apposer les scellés. Men legt de
geletten aan deuren en laden in een sterfhuis,
om bedrog en'dieverij te beletten.
— Het woord heb ik nooit in het enkelvoud
gehoord, en ken er liet geslacht niet van.
GELET, o., mv. geletten. Hetzelfde als Gelid, gewricht, fr. articulation. Ook de knoop van riet,
stroo, enz., fr. nceud.
GELET, adj. Zie GELEED.
GELETSEL, o. Geleding, gelid, fr. articulation.
Dobbel geletsel, eene ziekte die zich vooral
in de kindschheid ontwikkelt, fr. nouure, racizitism2e. Dus genaamd omdat de gewrichten in die
ziekte zeer dik worden.
---
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GELEURD, adj. Bedekt met leuren, d. i. lappen
en vodden.
--- Gescheurd en geleurd. Die schooier loopt gescheurd en geleurd. Zij ne kleederen zijn gescheurd
en geleurd.
GELIERELAUW (wvl. GELIERELOW, zie AU), 0.

Het lierelauwen.
Het luid en lang gelierelauw
Der meerlaers. (G. Gez.)

GELIGGEN, gelag, ben gelegen, o. w. Bevallen,
in de kraam komen, fr. accoucher. Zij is van eenen
zoon gelegen. Zij is gelegen. " Ende smaendaechs
ghelach die hertoghinne van eenen zuene. " (N.
Despars.) " Dat se twee maenden voor dei tyt
ghelach. " (M. Lambrecht.)
GÉLIKAWORTEL, m. Engelwortel, 1. angelica

hortensis.
GELIJK, bijw. Zie LIJK.

--- Bij gelijke, en ook Bij gelijlcenis(se, wordt
veel gebruikt in den zin van Bij voorbeeld, fr.

par e.remple; bij onderstelling, fr. par supposition.
Moest ik bij gelijke ziek worden, ik zou dien
geneesheer niet willen. Ge zoudt bij gelijkenis se
koning zijn, wat zoudt gij doen ? " By gheli^ jcke :
men neemt de huydt in de handt " enz. (Jac. de
Smet.)
GELIJKDANIG, adj . Gelijkaardig, dergelijk , f'r.
semblable. " Pogingen om u, studerende jongheid,
tot gelykdanige, ja treffender krachtinspanning
aan te sperken en te bewegen. " (G. Gez.)
GELIJKEN (wvl GEUREN, zie is), geleek (zachtl.
en scherpl. ee, zie DUIGEN) , heb geleken, o. ww.
Voegen, passen, bij Kil. convenire, congruere, fr.
convenir, arranger. Dat huis gelijkt mij niet.
" Er ligt daer, niet verre van onzent, een brok sken (land) dat my wel zou gel yhem, en dat ook
aen uwen heere toebehoort. " (C. Duvillers.)
.

i

GELIJKIG , adj. Hetzelfde als Gelijk, fr. ('gal,
semblable. Zij zijn bijkans van gelijkigen ouderdom. " En de beest die ik gezien heb, was gel ykkig aen een Luypaerd. " (*** 1703.) " Zy had
twee hoorens gelykkig aen die van het Lam. " (Id.)
— Afl. Gelijkigheid.
,

GELIJKTE, m. en v. Wordt gebruikt gelijk

het holl. gelijk met het pronom mi jn (s, uw (s,
zijn (s, jaar (s, ons, hun (s, in den zin van 't fr.
mon pareil, son pareil, enz. Zijn gelijkte geslachten, fr. avoir tout le caractère de ceux qui sont de
E

la même condition. Men vindt zijn gelijkte niet,
fr. on ne trouve pas son pareil. Wij verkeeren
maar met ons gelijkten, fr. nous ne fréquentons
que nos égaux. Zij is getrouwd met haars gelijk-

GELO
te, fr. elle s'est mariée aver un homme de la meme

condition qu'elle.
— Zoo zeggen wij ook Menigte voor raen'ge,
en Sommigte voor sommige.
GELOOVEN, b. w. Betrouwen, op iets rekenen
of staat maken. Men mag den dag maar geboren
als hij t' einden is (men mag geenen staat maken
op den toekomenden tijd, men is niet zeker hem
te beleven).

— Hij is geloove van de hitte, van den honger,
enz., hij is bijkans dood van de hitte, enz. Het
woord geloove is hier gebruikt voor ik geloof, en
geheel deze zegswijs (even als hij moet er aan

gelooven, fr. it n'y echappera pas) is waarschijnlijk
ontleend aan den tijd van de Inquisitie, toen
vele ketters, bijkans doodgefolterd zijnde, zeiden
ik geloove om 't leven te behouden.
GELTE, v. Geldschieter, geldman, deze die het
geld verschaft dat er noodig is voor eene onder
schatkist van staat en stad is de-nemig.D
gelte van die Universiteit. Die maatschappij zou
reeds lang in duigen liggen, ware 't niet van
dien rijken heer die de gelte is. Vond ik eene
gelte, ik zou eene fabriek oprichten.
GELTE, GILTE, v. Geveurde zeuge, fr. truie

chatrée.
— Ook Onvruchtbaar schaap, fr. brebis sterile.
GELUCHTE, v. Zwerk, drift der wolken, anders
ook het Schof geheeten. Het geluchte komt uit
den westen. Het geluchte steekt op (de wolken
verdwijnen), Het geluchte ziet er donderachtig
uit. Het geluchte zit grauw. Het geluchte schuift
ineen (de wolken vereenigen zich).
GELUCHTEN, geluchtte, gelucht, b. w. Hetzelfde
als Luchten, d. i. zien, aanschouwen, 1. aspicere. Wordt maar gebruikt in negatieve of interrogatieve wendingen achter kunnen of mogen,
in den fig. zin van Verdragen, fr. supporter. Ik
kan dien vent niet geluchten. Kunt gij hem
geluchten ? Hij heeft mij nooit kunnen geluchten. " Anders en moght by geen menschen ghe.lachten noch met vrede gelijden. " (J. David, s. j.)
" Maer wech gheloopen was om dat by die boosheit niet gheluchten en toste. " (M. Lambrecht.)
Luthers secce en mach gheen maeghden geluchten.
(A. Biins.)
De ghuene die tdeegh der pharizeen kneden
En mueghen de waerheyt gheenssins gheluchten.
(Ed. Be Dene.)
De geestelyckheijdt en mach men nergens geluchten:
Zijnt moncken, zijnt nonnen, men doet hem verdriet.
(A. Biins.)

— Gezien en geluchíen, zien en luchten, tautol.
Ik kan hem gezien noch geluchten. " Hy en
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mochte de Vlaminghen gheensins ghezieu pochte
gheluchten met goeder ooghen. " (N. Despars.)
— Dit woord hoort men dagelijks overal.
GELUID (wvl. GELTJUD, zie UI), o. Het luiden
van eene klok of van de klokken, bij Weil. Gelui
genaamd, fr. sonnerie. Het geluid van de einde klok. Een schoon geluid van klokken. " Item
den clocluders van clippene en ludene metten
meesten ghelude. " ( Archief van 0. L. V. te
Brugge 1474.)
-- Ook Luid, m.
Victor es mine name,
Mijn fuut Si Gode bequame;
Van tempeeste behoet God al,
Also verre men mijn fuut hoeren sal.
(Opschrift eener oude `klok 1395.)
GELUIMD (wvl. GELUUMD, zie UI), adj. Gemoed,

gezind. Op iets geluimd zijn (om het te verrichten of te verkrijgen). Het waren er velen die op
dat postje geluimd waren.
GELUKKEN, o. w. dat wij ook gebruiken met
en persoon voor onderwerp, b. v. Hij gelukt, fr.
it réussit, in alles wat hij onderneemt. Die boer
heeft het dit jaar gelukt met zijnen oegst. Ik heb
het niet gelukt in de loterij.
GELUL, o. Het lullen. Zie aid.
--- Slecht volk, gepeupel, gespuis. Gelul van
volk. Het is al gelul dat hier komt schooien. " Ik
heb haer eens hooren zeggen, dat is toch ook
nog maer leelyk gezeid : als ik my dat gelul
moest beginnen aentrekken, Ons Heere weet
wanneer ik er zou van af geraken." (C. Duvillers.)
GELUNDER, GELONDER, o. Het lunderen, fr.

retentzssement.
GELUTS, o. Lutsing.
GELUTTER, GELEUTER, o.

Luttering.
GÉLUW, adj. Zie GEELW. " Den brandewyn
word geluu als kleyn-bier. " (G. Simons.)
Wat is goudt dan gheluc áerde.
(J. De Harduyn.)
GEMAAKT, verl. deelw. van Maken, door kunst
verveerdigd of nagemaakt, fr. artificiel. Gemaakte,
bloemen, fr. fleurs artificielles. Eene gemaakte
fontein. Het gewelf hong vol gemaakte sterren.

Gemaakte vogels.
GEMAATS, m. mv., vklw. gemaatjes (wvl. gemàtjes, zie KLANKVER.K.). Makkers te samen, kameraden, fr. compagnons. Het zijn daar al ge-

maatjes. Zij gingen met twintig gemaats naar
de feeste.
-- In 't enkelv. zegt men Maat. Vgl. gebroeders, gezusters, gevrienden, enz.

GEMA
GEMAK, o. Gemakkelijkheid, fr. facilité. Iets
doen met veel gemak, waar een ander moeite
mede heeft. Hij heeft veel gemak om te schrijven. Het gemak van spreken verkrijgt men
door oefening.
GEMEENE, o. Plaats, onder of boven in een
huis, tusschenverscheidene kamers die langs daar
gelijkvloers hunnen ingang hebben, fr. Aalier de
communication. Zij wonen op hetzelfde gemeene,
fr. us demeurent sur le meme paliev. Aan 't ge
begint of eindigt gemeenlijk een zolder--men
trap. Zij stonden op het gemeene met elkander te
klappen. Stel de regenweer open op het gemeene
om te droogen. Een breed gemeene. Een eng

gemeene.
v. Genootschap, maat
fr. société, bez. van mannen die hetzelfde-schapij,
ambocht uitoefenende, wekelijks of maandelijks
eenige penningen storten in eene gemeene spaar
ondersteuning van de leden die in-kaszot
nood zijn, als tot verdediging der algemeene
belangen. De gemeenzaamheden zijn een overblijfsel van vroegere tijden, dat men nog vindt
te Brugge. De gemeenzaamheid van de goudsmeden.
— Vereeniging van arme arbeiders en werklieden die wekelijks tien centiemen of zoo iets
storten in eene gemeene spaarkas waaruit zij
dan onderhouden worden als zij door ouderdom
of ziekte niet meer kunnen werken, fr. soc-ieté de
secours mutuel. Deel maken van eene gemeenzaamheid. Eene gemeenzaamheid inrichten.
--- Jaarlijksche vergadering of bijeenkomst van
de leden eener gemeenzaamheid op een feestmaal. Naar eene gemeenzaamheid gaan. De gemeenzaamheden brengen somwijlen misbruiken
mede.
GEMEENZAAMHEID,

GEMEMMERD, adj. Lidmaten hebbend, fr.

mem

Wel gememmerd zijn, fr. être bier membré.-bré.
Eene wel gememmerde koe (welgemaakt, schoon
van leden). - Zie MEMMER.
GEMIDDELD, adj. Door een genomen, door elkander gerekend, fr. l'un portant l'auire, en moyenne. Die straat heeft eene gemiddelde breedte
van zes meters. Hij heeft jaarlijks eene gemiddelde winst van zes duizend frank.
GEMIERBL, o. Het peerlen van geestrijke dranken, fr. pelillement. Het gemierel van den cham-

pagnewij n.
GEMIKT, zie onder MIKKEN.
GEMISSEN, gemiste, gemist, b. w. De afwezigheid

van iemand of van iets gewaar worden, te kort
hebben. Ik had vijf boeken, nu gemis ik er eeneii.

GEMO
Een dief is in huis geweest, ziet eens of gij niets
gemist.

— Kunnen gemissen, fr. pouvoir se passer de.
Neem dien boek maar mede, ik kan hem gemis sen. Zij kan hare meid niet gemissen.
GEIOED, adj. Met moed bezield, gezind, gehert, Kil. prceditus animo, animatus. Hij ging
er wel gemoed naar toe. " Dit sacrament maect
eenen mensce ghemoet om ghestadelic te beliden
den sone Gods. " (Th. Van Herentals.) " Alwaer
wy ons beghaven tot ruste, zijnde gher2oet als
oft wy den gaey hadden af- geschoten. " (P. Devynck.)
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hem ghemoete, terstont bewise ick hem teeken
van eeren, in buyghen oft nigen. " (Th. van Herentals.) " Dye haer gheloove op eenigen vogel
sane stellen oft op tghene dat si smorgens eerst

gemoeten. " (Id.)
Bedenekt dat uwe vrient u weder sal gemoeten.
(J. Cats.)
Gemoet Palemon hun, die met der buren wil
Dit pyp.geschil beslecht. (Vondel.)
- Dit woord, dat Kramers verouderd noemt,
is bij ons dagelijks en overal gebruikt, veel meer

dan Ontmoeten.
v. Ontmoeting, fr. rencontre.
GEIVIOKKELD, verl. deelw. van Mokkelen (zie

- GEMOETING,

— Gemoed zijn in iets of op iets, er moed en
hert op hebben, met ijver bezield zijn om iets
aan te vangen of te verrichten dat schijnt wel te
zullen gelukken. In eene onderneming gemoed
zijn. Hij heeft eenen winkel opgericht, en hij is
er in gemoed. Hij was er op gemoed eens naar
Roome te reizen. Alle soldaat is op eenen veldslag niet gemoed.
GEVLOET, o., mv geimoeten, gemoets, vklw. gemoetje. In 't algemeen, Een tap, eene pin, een

knoop, een blok, eene kraag, een ring, of al
ander uitstekend ding, waar iets op aangeschoven en tegengehouden wordt, als of men zeide
in 't fr. la i•encontr•e, l'arrét. De hurnde van eene
poort, de schoering van een stuk hout, enz. zijn
gemoeten. Het gemoet van eenen beitel of van
een mes is de hals of het middendeel tusschen
liet lemmer en den sloter. De sloter van een
,

mes wordt

in den hecht gedreven tot aan het

gemoet. Het gemoet van eene koperen kraan is
het uitstekende punt waar de sleutel tegen stuit
als men hem toedraait. Eer gemoet in eerie
houten of metalen buis is eene pin of band die
binnen in de buis uitsteekt en waar tegen eerie
schroefmoer, een prop of iets anders, dat men er
in drijft, stuit en vast blijft zitten. Het gemoet
van eenen paraplu is een ijzertje waar de koker
tegen stuit, als men den paraplu geheel open
schuift. Het gemoet van eene trektang om le(ir
uit te rekken, is een stukje ijzer onderaan de
trektaug, dienende om de tang tegen den boord
van den bank te steunen, als men er mede

werkt. Enz.
GEMOETEN, gemoette (wvl. ook gemoetege, zie
IMPERFECT), gemoet (fvl. èrnoet, zie GE), b. w. (en
niet o. w.) Ontmoeten, tegenkomen, fr. rencon tter. Ik heb hem 'op de straat gemoet. Waar
hebt gij hem gemoet P Indien gij hem -gemoet,
zegt het hem. Zij gemoetten malkander zonder
goên dag of goên avond te zeggen. " Als ick

ald). Wordt, even als Opgezet, gebruikt voor
Voldaan, blijde, fr. flatte, heureux, charme, sprekende van iemand die geprezen, vereerd of verzorgd wordt, en de vreugd, die hij daar over
gevoelt, in zijne oogen, gelaat en woorden laat
doorstralen. Hij zag er gemokkeld uit. Hij was
er geheel van gemokkeld, omdat de koning hem
aangesproken had. Ge moet zijn werk prijzen,
hij zal er mee gemokkeld zijn, fr. it en sera flatté.
Zij kozen hem hoofdman; hij was er mede gemokkeld. Met dat geschenk keerde hij weder
naar huis, gemokkeld gelijk een zot.
GEMONKELD, adj. Wordt gezeid van eene koe
die witte vlekken aan het hoofd heeft. Eene gemonkelde koe. Die koe is schoon gemonkeld
(omdat zij b. v. eene witte vlek boven de neus,
eene op het voorhoofd, en eene witte streep
-

onder elke

ooge heeft).

GEMOOREL, o. Gemor, gebrul, gebrom.
- Zie MOORELEN.
GEMOOSCH, o. Het mooschen. Zie ald.

GENA, v., mv. genaan. Wordt dikwijls in den
zin omtrent van fr. mom Dieu ! als interjectie
gebruikt, doch altijd voorgegaan van eene andere, D. v. Wel schrikkelijk ! gena ! fr. quelle affaire,
icon Dieu! Vervliekt (euphemism van vervloekt)!
gena ! dat is 'schoon ! Wat wilt gij u, verdraaid!
genaan ! die zaak aantrekken P Ge zult, verdra.gelijk ! genaan! - doen wat ik u gebied, of mijn
naam zal geen Jan meer zijn.
GENAAISEL, o. Genaai. Is dat een leelijk genaaisel !
GENACHTE, o. In eenige parochien, vooral tusschen Schelde en Leie, geeft men dezen naam
aan den Nadienst van een plechtig uitvaart, fr.

service funebre le lendemain *des funérailles. Morgen de begraving met den hoogsten dienst, en
overmorgen het genachte, fr. demain ie service

solennel sui vi de l'enterrement, et apres-derna in

GENE.
Un second service. Naar 't genachte gaan. In
't genachte tegenwoordig zijn. Het genachte vieren. Het genachte is gemeenlijk eene Drielesse.
— Ook geeft men den naam van Genachten
aan de drie volgende zondagen na eenera plechtigen lijkdienst, waneer de bloedverwanten van
den overledene, gedurende de parochiale hoogmis, ter offerande gaan tot lavenis zijner ziel.
Het eerste genachte (de eerste zondag na de
uitvaart). Het tweede genachte. Het derde genachte. Hij was zondag niet tegenwoordig in
't genachte van zijn broeder. Zondag toekomende beginnen de genachten. Dit genachte wordt
ook Offerdag geheeten.

-- Is dit genachte hier zooveel als Nachtmette,
fr. nocturne, omdat men in dezen nadienst gemeenlijk maar eene nachtmette zingt, terwijl
men op de uitvaart geheel het officie der overledenen zong P ofwel is dit in den grond hetzelfde als het ghenachte dat Kil. verklaart door
1. dies judicialis, en dat, volgens het Alg. Vl.
Idiot., nog in Braband gebruikt wordt, doch vr.,
voor De vergadering of zitdag van 't gemeentebestuur op het gemeentehuis P " In ghevalle
partye binnen den ghenachten van den voorseyden exploicte, eer anderstont de vercoopinghe
vande ghesaisierde goeden volbraght waere,
quaeme te geven eenigh respyt, uytstel ofte
dilay : de executie sal vallen interrupt. " (Costurnen vanden Lande vanden Vryen.) " Als de
weesen ghecommen zijn ten huwelicken staete,
ofte anderssins heurlieder selfs gheworden zijn,
de voochden zijn ghehouden heurlieder goedt op
te legghen ende te betalen t' deep derde binnen
den eersten ghenachte naer dien sy wt voochdye
ghedaen zijn, het ander derde binnen veertich
daghen daer naer, ende de reste binnen ghelijcke
veertich daghen. " (Cost. v. Veurne.) " De stede
ende prochien van Veurne-Ambacht worden
berecht by twee distincte Vierschaeren, ghenaempt Noordt ende Zuudt, te weten, d'eene in
d'een weke, ende d'ander in d'ander weke, t'elcken ghenachte omme-commende. " (Id.) " Daer
by eenen jegelijcken belast wort de selve ordonnantien te volsommen binnen ghenachte van
veerthien dagen. " (Cost. v. Poperinghe.)
GENADIG, adj. Die geenen hoogen prijs vraagt
voor zijne koopwaren. Hij is genadig.
— Goedkoop, sprek. van den prijs zelve. Iets
koopen aan eenen genadigen prijs. Ik zal u die
waar genadig laten (verkoopen aan eenen gexnatigden of civilen prijs).
-- Wordt ook, even als berrnhertig, voor een
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adjectief gesteld, om eenen hoogen superlatief te
maken. Dat is toch genadig schoon. Het was genadig koud.'Hij kan genadig leelijk schreeuwen.
GENAKELIJK, adj. Genaakbaar, fr. accessible.
GENAKEN, genaakte (wvl. gendkte, zie KLANK VERKORT.), genaakt (fvl. endkt), b. w. Aanraken,
fr. toucher. Genaak mij niet. De spelende kinderen loopen achter een om malkander te genaken.
" Soo dat haer lichaem ghezwollen was, ende
haer niet en mocht ghenaken. " (C. Vrancx.)
Lachende rooze,
Gy niet booze
Die met stekkers lang en fyn
Pronkt en niet genaekt wilt zyn.

(K. De Gheldere.)
GENEESWATTE, v. Wollen watte die men ge-

bruikt om de wonden te heden.
GENEGENEN, telw. Negen te samen. Zij zijn
huns genegenen versmoord, fr. -ils se sonl no yes
leus les neufs ensemble. — Zie GE-.
GENÈREN ZICH (wvl. EENS GENEREN, met de
vlaamsche g en de zware e), geneerde mij, heb mij
geneerd, wederk. w. Neerstig zijn, zijn best doen,
zich bevlijtigen, ijverig te werke gaan, fr. faire
soit devoir. Zich generen om door de wereld te
geraken. Met zich genoeg te generen, geraakt
hij aan den kost. Hij geneert zich zoo, en nog
gaat het niet (d. i. hij is zoo .ileerstig om te werken, en nog heeft hij nood).
— Zich junnen, ergens geern zijn, fr. se planre.
De dienstbode geneert zich niet bij dien meester.
Ik begin mij te generen in mijn nieuw huis. Het
is een wonder hoe hij zich daar geneert.
— Dit woord, vlaamsch van uitspraak en van
maaksel (zie NERE, vlijt, ijver), is niet te verwarren met generen dat hetzelfde is als 't fr. gener,
en daarom met de fransche g uitgesproken wordt.
GENERENS, bijes. Hetzelfde als Generigs, fr.

en sérieux, serieusement.
GENERIG (klemtoom op ne met de zware e),
adj. Ernstig, neerstig, ijverig om te werken, om
geld te winnen, enz. fr. actif, industrieux, diligent.
Een generige werkman of dienstbode. Een generige scholier. Een generig ambachtsman. Een
generige huisvader (die 't welzijn van 't gezin
betracht). Generig werken. Generig bezig zijn.
Het volk van die stad is generig. Generig eten.
Die generig werkt mag ook generig eten. Generig zijn aan 't werk. Men moet generig gaan om
die reis in twee uren af te leggen.
— Ook Nerig.
— Afl. Generigheid.
GEN2RIGS (uitspr. geniris en geneers), adv.
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Ernstiglijk, fr. sérieusement. Hij meent het generigs, fr. it ne badine pas. Iets generigs zeggen.
Iemand generigs vermanen. Generigs spreken.
Het is generigs waar. Ja, generigs ! (antwoordt
men aan iemand die aan onze woorden twijfelt,
als of men zeide : ja zekers ! 't is gemeend ! 't is
rechtzinnig waar!)
GENEUK, o., zonder mv. Bocht, fr.

rebut, ra -

caille. Geneuk van volk (gespuis, gepeupel). Het
is al maar wat geneuk dat dien wijk van de stad
bewoont. Geneuk van jongens, fr. des polissons.
Men krijgt niets gedaan van dat geneuk. Een
droef, een leelijk, een zot geneuk.
— Ook van dingen. Geneuk van appels. Gij
houdt het beste voor u, en laat het geneuk voor
mij.
GENEUN, GENEUNSEL, o. Het neunen, het gemummel van os of koe.
GENEVERLUTTE, -LUITE (en geenszins - lente).

v. Vrouw die veel genever drinkt.
GENIET, o. Genot, fr. jouissance . Geniet hebben
van iets. Hij wilde 't mij niet verkoopen, maar
hij laat er mij 't geniet van.
Boven het (schoon gheniet van alle dese dinghen.
(J. de Harduyn.)
GENOEP (wvl . GENOUF, zie ou), bijw. Hetzelfde
als Genoeg, fr. assez, eng. enough. Ik heb geen
geld genoef. (Dit woord,. bij Tuinman bekend,

wordt in eenige^ gewesten nog veel gebezigd.)
GENOEG (wvl . GTNOUG, GENOIJF, zie or) , bijw .
dat, met ellips van gekookt, gebakken, gebraden,
enz., gebruikt is in den zin van 't loll. gaar.
De pataten zijn nog niet genoeg, fr ne sont pas
encore assez cuites. Is het vleesch genoeg ? Zie
eens of de raapjes genoeg zijn. Zij moeten nog
een kwart koken, eer ze genoeg zijn. Laten genoeg worden.
— Genoeg en zoo.veel, althans is het zeker, fr.
toujours est-il. Of er een plichtige in die zaak is,
wil ik niet onderzoeken; maar 't is genoeg en
zooveel dat hij er zijn verstand door verloren
heeft. " Daar zijn moeielijkheden en geschillen
uit gerezen, meer en veel langer als ik lust
hebbe te schrijven; genoeg is 't en zoo vele dat de
sterrekunde in zulke zaken wel te passe kwam."

(G. G.) " Of het de andere kwalijk namen en
weet ik niet, genoeg is 't en zoovele dat ze wederblekten, enz. " (K. Callebert.) " Wat er van deze
olie geworden is, en heb ik nieversten gevonden;
maar 't is genoeg en zoo vele dat men ten jare 1862
op nieuw van Eichstad olie van sint Walbur ge

verkregen heeft. " (A. Duclos.)
-- (Tot) dat het genoeg is, uit der mate, fr.

GENO
outre mesure, excessivement. Zij zijn verlegen tot
dat het genoeg is. Het stormt en buischt tot dat
het genoeg is. Zij scholden en verweten malkanderen dat het genoeg was. " Biddende den nacht
door, en geeselende zijn lichaam dat het genoeg
was. " (A. Duclos.)
GENOEGTE (wvl . GENOUGTE, zie ov), v. Geneug-

te, genoegen, vermaak. In iets genoegte vinden,
hebben. Met genoegte iemand aanhooren. De
genoegten van het buitenleven.
GENOEN(E, bijw. Hetzelfde als Te noen, te middag, fr ce midi. Hij gaat genoene komen. Hij
heeft hier genoene geweest.
— Vgl. Genuchtend.
— Ven zou insgelijks mogen genavond zeggen
voor te navond, t' avond, fr. ce soir. -- Zie onder TE.
GENST(E, GINST(E, v. Soort van heestergewas,

anders ook Brom, en in de w000rdenb. Brem, fr.
genet.

GENSTEBOER, GINSTEBOER, m. Bromboer.
GENSTER, m. Geinster, glimmende vonk, fr.

étincelle. " Souden een gensterken alleen konnen
uytblusschen. " (F. Vanden Werve.)
GENSTHUT, GINSTHUT, m. Genststruik, fr.
ton e, buisson de genêts. -- Zie HUT.

GENTER, m. Het mannetje van de gans, anders
ook Ginst, in de woordenb. Gent, Jent, fr. jars,
eng. gander.
— Ook het mannetje van de zwaan.
GENUCHTE(N, GENUCHTEND, bijw . Dezen morgen, fr ce matin. Ik heb hem genuchten gezien.
Genuchten vrolijk en t'avond droevig. Waar hebt

je geweest genuchte ? Hij is genuchtend gekomen.
Je komt genuchten, doe je ?
GEPAK, o. Pakkagie, fr. bagage. De wagen mag
niet veel gepak hebben in zandige wegen.
GEPALULD, adj. Met palullen (d. i- vodden en
slunsen) bedekt, fr. haillonne. Hij gaat gepaluld
lijk een schooier. Gepaluld en geslunsd loopen.
GEPATENT, adj . Die patente heeft om iets te
doen, fr. patents'.
— Fig. Een gepatente leugenaar, die patente
heeft om te liegen, die helder op liegt, die vrij en
vrank valschheden vertelt, als hadde hij daar
volle recht toe.
GEPEERD, adj. Peren hebbende. Die boom is

wel gepeerd (draagt veel peren) van de jare. Wij
zijn dit jaar weinig gepeerd en geappeld.
GEPEERLTE, o. Peerlen, fr. des perles. " Groote
costelijcheit van ghepeerelte ende ghesteente.
(N. Despars.) " Een cofferken vul costelick ghepeerelte elide dierbaer ghesteente. " (Id.)
GEPEIS, o., mv. gepeizen. Gepeins, gedacht, fr.

GEPE
pensee. Hij zat in gepeizen verzonken. Een diep,
een aardig, een dwaas gepeis.
GEPEKKEL, o. Het pekkelbeenen.
GEPERNOKKEL, GEPERNUKKEL, o. Geknoter.
-- Zie PERNUKK.ELEN.
GEPEUPELTE, GEPEUPELSEL, o. Hetzelfde als
Gepeupel, schuim van volk, fr. populace.
— Ook Gepuffel.
GEPIJKT . (wvl. GEPIIKT, zie IJ), adj. Die eenen
pijk heeft, d. i. eenen wrok, fr. une _pique. Gepijkt
zijn (gebeten zijn) op iemand of tegen iemand. —
Zie PIJK.
GEPIJND (wvl. GEPIIND, zie is), adj. Gedwongen,
gekweld, fr. pressé, tourmente. De vogeltjes, door
den honger gepijnd, kwamen in huis gevlogen.
Het peerd had eene opgestoptheid, en 't wierd
zoodanig gepijnd dat het op den grond te spartelen lag.
— Benauwd, verlegen, in de klem. Gepijnd
zijn (in de pijn zijn). Hij was gepijnd omdat hij
moest getuige zijn vóór den rechtbank. Ik ben
gepijnd met die zaak. Hij moest in den nacht door
het woud trekken, en hij was toch zoo gepijnd!
- Zie PIJNEN.
- GEPIJNDHEID, v. Dwang, gedwongenheid. De
werkman vergenoegde zich met zijnen kleenen
loon, louter uit gepijndheid (omdat hij niet verder kon). De gepijndheid kan eenen mensch veel
doen durven.
— Angst, verlegenheid. Ik wierd haast zot van
gepijndheid. In zijne gepijndheid wist hij niet
meer wat hij deed. De dief wist niet waar vluchten van gepijndheid.
GEPINS, o. zonder mv. Pinsing. Het gepins van
den rook in de oogen.
GEPINTSEL (wvl. GEPIINTSEL), 0. Pinting, ver
-sierng.
Zie PINTEN.
GEPLOGENHEID (wvl. ook GEPLOGENI, zie -HEID),
v. Gewoonte, gebruik, fi. coutume, usage. De oude
geplogenheden, fr. les anciens usages, les ancien nes coutumes. Het is de geplogenheid in eenige
streken van te schominkelen voor iemand die
eene schandige daad bedreven heeft. " Dit akkerschenden met er kwaad zaad in te zaaien, moet
ten tijde van ons Heere in Palestina eene geplogentheid geweest zijn van slechte gebuurlieden
en afjonstige kwaaddoeners. " (G. Gezelle.)
GEPOOG, o. Pooging. Veel gepoog doen om iets
te krijgen.
Dryft ghy zoo veel gepoog en zoo veel zinne-tochten
Tot voordeel van uw ziel....
Gelijk ghy tot t'behulp van t'kranke lichaem doet ?
(G. De Dous.)
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Hy heeft het helsch gepoog verydeld. (Vaelande.)
GEPOPEL, o. Popeling.
GEPOR, o. Drang, fr presse, foute. In 't geporre
van 't volk. - Zie PORREN.
GEPOT, vert. deelw. 1° van Potten, in eenen
pot steken; 2° van Poten (planten), wvl. dialect,
voor Gepoot. Zie daarover KLANKVERKORT.
GEPOTIG, adj. Zie KAPOTIG.
GEPRONKSEL, o. Gepruil, fr. bouderie. — Zie
PRONKEN.

GEPUFFEL, GEPUFFELTE, o. Hetzelfde als Gepeupel, in Brabant Gepuchel, fr. populace. " Ghestooten en gheslaghen van het grauw en van het
ghepuffel. " (A. Poirters.) " Het gemeyne ghepuffelfe des volex. " (A. Debuek.)
GEPUIKELD (wvl. GEPUKELD, zie ui), deelw. van
Puikelen, dat ik slechts gehoord heb in den passieven vorm gepuikeld worden of zijn, d. i. gekwetst door de doornen of rugprikkels van den.
puikel (een viseb, zie ald.) Let op, visscher, als
gij uw gevangen geernaars behandelt, dat ge
niet gepuikeld wordt (van de puikels). Een gepuikelde vinger die verzweert.
— adj. Kort en dik, van menschen en dieren.
Een gepuikeld ventje. Een gepuikeld zwijntje.
GERAADSEL (wvl. GERADSEL, GRADSEL, zie KLANK
en GE), o. Raadsel.
-VERKOTING
GERAADZAAM, adj. Raadzaam.
GERABBEL, GEROBBEL, o. Zie Rabbelen.
GERADEN, GERAAN, geraadde (wvl. geredde, zie
KLANKVERKORRT.),

geraden of cgeraccn of Beraad

(wvl. ge-r•àzd, fvl. orad, zie

GE),

b. w. Raden, fr.

devieer. Geraad een keer wat ik ga doen. Ge
zult het niet geraan. Zij geraadden 't niet. Naar
iets of achter iets geraan. Iemand iets te geraan
geven.
-- Kil. Ghe-raden, conjectare, solvere cenigza.
-- Voor fr. conseiller, raad geven, zegt men
niet geraden, maar enkel raden (ried en raadde,
wvl ràdde; gera(f n, wvl. gerd d).,
GERADIG, adj. Hetzelfde als 't holt. Geraden,
raadzaam, dienstig. Iets geradig vinden. Het is
niet geradig van zoo iets te doen. " Achter-laten,
veranderen ende by-voeghen al het ghene mynen
gheest alhier sonde gheradigla vinden. " (P. Gheschier.) " Sy vonden gera,d ieli het loot van de
kercken te vercoopen. " (Pauwel Heinderycx.)
" Het fransche leger en oordeelde niet geracliclz
van eenen veldtslagh te leveren. " (Id.) " Ia
alsoo doende, ist dickmaels gh,erad iglier° ende
saligher voor vele. " (L. de Huvettere.) " Emmers
zoo verre de zelve weezen zulcx goet ende ghe-rraediclz vinden. " (Cost. v. Veurne.)
,

GERA
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GERAKEN, getocht, ben gerocht (in Holl. geraakte,
ben geraakt), b. w. Hij is eindelijk aan eenen post

GERE

gerockt. Hij gerochte tot zijn oogmerk niet. Wij
gerochten uit het gevaar. Ik had willen het geheim kennen, maar ik ben er niet achter gerockt.
Hij is een volmaakte kunstenaar; niemand geraakt
er ooit achter. Aan Zijne dood geraken (komen) .
— Zijtje gerecht ? zegt men voor Zijt gij bediend, zijt gij voldaan, hebt gij genomen 't geen
u lust, sprekende aan iemand die aan tafel zit.
— o. W. met hebben. Toekomen, landen, genoeg hebben, fr. avoir asset. Hij kan met zijn
jaarlijksch inkomen niet geraken. Hebt gij gerocht met dat geld om die schuld te betalen? Ik
heb er mede gerocht, maar ik had niet over.
Geraken met 20 frank.
-- Geraken aan, bestaan aan iets, genoeg aan
iets winnen om er bij te leven. Ik moet twintig
per honderd winnen aan die koopwaren, om er
aan te geraken. Ik laat u die ware voor eenen
prijs dat ik er nauwelijks of niet aan geraken
kan. (In deze zegswijzen valt het accent op ge raken, en niet op aan).
GÈRE ! Zie GEEROM.
GERECHT, en ook RECHT, o. Eig Maaltijd (vgl .
Nagerecht, enz.) — De H. Communie ( zie I3ERECE:TEN) ; in 't bez. Het heilig Sacrament des autaars
dat naar eenen zieke gedregen wordt, fr. le saint
viatique. Waar gaat die priester met 't Gerechte ?
Het Gerechte naer eenen zieke dragen. Iemand
zijn Gerechte geven. Zijn laatste Gerecht ont-

GERECHT , adj. Hetzelfde als Gerechtigd, recht
hebbende. Er zijn drie personen gerecht in
dat erfdeel. Ik ben in dat huis gerecht zoo wel
als mijn broeder. Men kan dat land niet verkoopen, omdat er weezen in gerecht zijn. " Sullen
de ammans elck in sijn Ambacht ende quartier
overbringhen by gheschrifte, in handen vanden
clercq van weesen, alle de sterf-huysen, die
aldaer vervallen zullen, daer inne dat weesen
gherecht zijn. " (Costumen V. Lande v.` Vryen.)
" Den proprietaris sal betalen den gonen gerecht
zijnde inde selve prysye. " (Deelboeck v. Lande
v. Vryen.) " 0-heen pachter en sal vermoghen
oude vette-garsen ende melck-garsen te maeyen,
'ten waere by consent vanden proprietaris ende
andere daer aen gherecht zijnde. " (Costumen v.
Lande v. Vryen.) " Nemende die xviii milioenen
gouts tzijnen eyghendomme, ten grooten mes
zo varre inne-hagenvduiral
gherecht waren als hy ende niet mede en deelden."
(N. Despars.) " Alle vremde ofte ghediede persoonen hebbende huusen ende meulens binnen
de Casselrye, t' zy dat sy daer acne gherecht zijn
by coope ofte anderssins... " (Cost. v. Veurne.)
" Goedt daer weesen inne gherecht zijn. (Id.)
" Naer advenant dat zy inden pacht gherecht
zijn. " (Id.) " Dese heylige sacramenten zijn als
een dierbaer schat ende iuweelen die ons wt den
bloedighen wonden Jesu Christi toegevloeyt
zijn, ende als ervelike goeyingen ons ghe]raten,
den tijt van dit stervelijc leven gheduerende,

vangen.

daer wi in gerecht zijn bider bitter dooi Christi. "

.

— mv. De Gerechten, de laatste heilige Sacramenten die men aan eenen zieke toedient, namentlijk de H. Communie en het H. Oliesel. Hij
heeft zijne gerechten ontvangen. De gerechten
geven of toedienen. Zonder de gerechten sterven.
De laatste gerechten. " Grave Boudewyn nam alle
zyn laesie gherechten van de helighe Kercke ende
starf in den Heere. " (N. Despars.) " Van dezer
wonde wiert die prince zo qualick bestaen dat
hy hem tot alle zijne kerckelicke gherechten
vouchde. " (Id.)
— Onder de Gerechten liggen, de laatste heilige
Sacramenten ontvangen hebben, stervende zijn.
Hij ligt onder de Gerechten. Bidden voor die
onder de Gerechten liggen.
--- Men zegt ook Kerkrecht, Kerkgerecht.
Verleent hoop' end liefd' oprecht'
En oock myn laetste Kerck-gherecht.
(B. van Haeften.)
Haelt mijn ander Kerck-gherechten
Om kloeckmoedigh te gaen vechten
(P. Devynck.)
Met den Nicker.

(Th. van Herentals.) " Al dander dieder gherecht
waren in de woestyne van Chartreus schieden
van haer recht, soo dat de woestyne gheschoncken wiert aen Bruno. " (M. Lambrecht.)
GERECHTZWE1RS, m. mv. Rechtweirs met

elkander. Zij zijn gerechtzweirs.
— Vgl. Gebroeders, Gezusters, enz. Zie GE.
GEREE, GEREED, o. scherpl. ee. Gerei, gereide,

opgeld in eene verkooping. Die in eene openbare
verkooping iets koopt, moet gemeenlijk 10 per
100 meer betalen dan hij gekocht heeft : dit 10
per 100 heet men het Géree, het Gereed, of ook
de Ongelden. Hij heeft honderd frank betaald
voor 't geen hij gekocht had, en dan nog 10 frank
voor het geree. 't Gereed betalen. Hij heeft aanstonds na de verkooping het geree betaald. 't
Geree te samen met den koopslag dient om de
onkosten van de verkooping te dekken.

— In 't gereed, bij de hand, ter iemands beschikking, fr. sons la main, a la disposition de
g2cc lgz^' zcyz. Ge moet altijd eenig geld in 't gereed

GERE
hebben. Die ambachtsman heeft alle slag van
werktuigen in 't gereed. " t' Gebedt des Meeren
is soo cort en ghehandigh van Christo ghemaeckt,
om dat wy altydts en lichte int ghereedt hebben
souden. " (J. David, s. j.)
— De koe is op haar gereed, zegt men als zij
staat om -te kalven.
GEREEDSCHAP (wvl.. ook GER,EEDSCIEPE en
GREESCJIEPE, zie —SCHEPE), v. Gereedmaking, toebereidsels, klarigheid, fr. p eparatif, appret. Gereedschepe maken om te vertrekken. " H.
maecte alle die meeste ghereetscepe van orloghe,
die by eenichsins conste ghepeinsen ofte vercieren. " (N. Despars.) " Hij maecte alle zijne ghereeíscepe omme ten eersten dat doenlick ware, te
Vlaenderen waert te common. " (Id.) " Ende
meer ander ghereescepe der oorlogen anclevende."
(Kr. v. Br.) .
-- Kramers zegt dat het woord in deze beteekenis bijkans verouderd is. Bij ons niet.
GEREESEMD, verf. deelw. van Reesemen. Zie
ald.
. GEREK, o. Hetzelfde als Rek.
GERÉKE.. Wordt gehoord in deze spreuk : Te
geréke zijn voor Teslijkt zijn, vuil zijn. Zij was
te gereke van op den akker te werken in den
regen. Hij had gereisd door vuile straten en
kwam geheel te gereke binnen.
— Kil. Ghereck, ghereke, ornatus, cultus. Het
Gends charter-boekje zegt : " So sal de vorsyde
Pieter de husinghe houden te ghereke (in goeden slaat) up sinen cost alsoese pachtre schuldech
es te houdene metten rechte. "
GÈREN, geerde, gegeerd, b. w., zware e. Begeren.
Zulke stoffen worden nu weinig gegeerd (ge
fr. recherchees).
-zocht,
Een oude man en een oud peerd
Is van niemand gegeerd.
(Volksspreuk.)
o Landeken ! o zyt maer kleen;
Niet meerder zou 'k u geren.
(G. Gezelle.)
Ic en gheere niemaudt el.
(A. Biins.)

--- Kil. Gheeren, begheeren, cupere.
GEREUS, GEREUZEL, o. Reuzing. Zie ald.
-- Men zegt ook Gereussel (samengesteld uit
gereus en den uitgang eel) in den zin van Hetgeen af- of uitgereusd is.
GERIEF, o. Hetgeen men noodig heeft om gonoeg te hebben, in Braband gerant geheeten. Ik
heb mijn gerief van aardappels voor geheel den
winter. Ik heb dit jaar niet veel stroo, maar ik
hoop wel tot mijn gerief te komen. Wacht een
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weinig tot dat ik mijn gerief heb in dezen winkel, dan ga ik mede. Iemand zijn gerief geven
van iets dat hij noodig heeft.
— In dezen zin is het woord altijd vergezeld
van een bezittelijk voornaamwoord.
-- GERIEFZAAM, adj. Geriefelijk. " Daer by bewij se ick wat cracht dat jeder cruydt heeft om
alle soorten van accidenten te ghenesen onder
de rnenschelijcke creaturen, t' welek seer gerief
voor den ghemeynen man is. " (J. de Smet.)-sae7n
GERIEKEN, gerook, geroken, b. w. Rieken, ruiken, den reuk ven iets ontwaren. De hond geriekt het wild van verre. Geern roozen gerieken.
Ik ben verkoud, ik geriek niets, fr. je suis enrhuryné, je ne sens reen. Hij kan geen brandewijn
gerieken. Ik gerook het niet..
— Geriek het (of ga, riek het), onbeleefd woord
dat men gebruikt voor geiaad er naar, ik wil het
u niet zeggen, als men iemands vraag niet wilt
beantwoorden.
— Geriektje 't ? ander onbeleefd woord zooveel
als Hebt je 't vast, verstaat gifij 't, fr. l'entendez-

vous, le comprends-tu ?
GERIEVEN, geriefde (wvl. ook geriefdege, zie
IMPERFECT), geriefd (fvl. èriefcd, zie GE), b. w. Iemand zijn gerief geven, hem in bezit stellen van
't geen hem noodig of dienstig is.
— " Iemand gerieven aan iets, hem het noodige
of het dienstige geven dat hij vraagt. Kunt ge
mij niet gerieven aan eenen zak tarwe ? Ik kan
u daar niet aan gerieven.

-.-- Iemand gerieven met iets, hem iets geven
dat hem noodig of dienstig is, zonder dat hij
het vraagt. Kan ik u daarmee gerieven, ge moogt
het hebben. Men is meer geriefd met brood dan
met geld als men honger heeft. Met eenen zak
aardappels ben ik niet geriefd voor den winter
(ik heb er niet genoeg mede).
— Iemand gerieven van iets, hem zulk eene
hoeveelheid van iets geven als hem noodig of
dienstig is. Ik zal u gerieven van aardappels.
Kunt gij mij gerieven van uwe tarwe P Ik ben
geriefd van geld (ik heb geld genoeg). Hij is
meer geriefd -van geld dan van -verstand. Gerief
u (aan tafel) van al wat u lust. Zijt ge geriefd
(bediend) van zout en peper?
GERIEVIG, adj. Geriefelijk, gemak gevend, fr.
commode. Een gerievig huis. Eene gerievige
woning. Eene ruime kelder is zeer gerievig. Het
is gerievig voor eenen winkelier te lande, van
bij de stad te wonen waar hij zijne waren haalt.
Het is gerievig voor den koophandel van veel
reilwegen te hebben.

GERI
-- Afl. Gerievigheid.
GERIGGELD, adj. Gestreept, met strepen geteekend, fr. raye. Geriggeld steen. Geriggeld
eikenhout. Geriggeld vleesch (vet vleesch met
streepjes van mager vleesch doortrokken).
-- Ook Geregeld.
GERMEELEN, o. w. Zie GREMEELEN.
GERNDE, adj. Hetzelfde als Gerni. Het is hier
al gerede moortel en moeras.
GERNI (met- de vlaamsche g, en den klemtoon
op ger), onverbogen adj. in den zin van Louter,
volstrekt, geweldig, uit der mate. Het was daar
al gerei zilver en goud. Dat is eene gerei leugen. Dat zijn gerei dieven. De nacht was gerei
donker. Een gerni schoon peerd.
— Dit gerni, dat altijd met emphasis uitgesproken wordt, is oorspronkelijk hetzelfde misschien als 't fr. jarni, een gebroken lasterwoord.
GEROBBEL, o. Het robbelen. Zie ald.
GEROKKEN, veel. deelw. van Rekken.
GERONK, GEKONKEL, GERONKSEL, o. Gegons.
Het geronkel van de muggen, van een spinnewiel, enz. -- Zie RONKEN.
GERONSEL, o. Het ronselen.
GEROTEL, GEREUTEL, GERUTTEL, o. Het rotelen. Zie ald.
GEROTSTHEID, v. De staat van eeneli muur die
gerotst is. Zie ROTSEN, fr. rustiquer.
GER(RE, GAR(RE, v., mv. gerren, vklw. gerreke(n, garretje. Spleet, reet, lange en enge opeuing, fr. fente. Door de gerren kijken van Benen
planken weeg. Er groeit onkruid in de garren
van de oude muren. De venster sluit niet dicht,
er vaart wind door de gerren. Eene deur, eene
venster openzetten met eene genre. De koffer
stond met eene gerre open. " Myn handt door
dese genre . steken. " (J. de Harduyn.)
— Tusschen de genre en de deur. Wordt gezeid
van iemand die, na eene ziekte, reeds zoo ver
genezen is dat hij op zijne kamer wandelt en er
-weldra zal uitkomen. Het is met hem tusschen
de genre en de deure.
— Schertsende noemt men ook garve een lange
en smalle gang, eene lange en smalle kamer,
enz. Die gang is maar eene garre. Zijne bibliotheek staat in eene genre. Zijne slaapkamer is
eene genre.
GERRE ! Zie GEEROM.
GERREBEKKEN, gerrebekte, heb gegerrebekt, o.

w. Schertsen, fr. plaisanter, railler, badiner.
Men is seker sonder gecken,

Niet ghesint te gerrebecken,

In een quaet clijmaet ghestelt. (L. der Stud.)
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-- Schimpen, gekken, greten, ginnegabben,
spotwoorden zeggen, fr. railler, ricaner, se moquer. Laat ze maar spotten en gerrebekken. De
joden stonden en gerrebekten rond den gekruisten Jesus.
-- Niet te verwarren met Herrebekken.
-- GERREBEKKER, m. Spotter, schimper, greter.
Het is zoo een gerrebekker. Die gerrebekker
maakt zich overal hatelijk.
GERRIEN, gereide, heb gegerrid, o. w., klemt.
op ger. Rikkekikken, sprek. van den vorsch of
puid. Het gerriën van de puiden 's avonds is
teeken van schoon weder. Hoor de puiden gerriën.
— Vgl. 1. garrio dat in denzelfden zin gebruikt
wierd, b. v. meliusque ranee garriunt Ravennates
(Martial. 3. 93) . In 't sp. chariar.
— GERREPUID, GERRIEPUID, -PUIT (wvl. -PUUT,
zie Ui), m. Raaspuit, kikvorsch.
GERS, o. Zie GARS.
GERSTEKRUID (uitspr. gestekruud, zie Rs en
ui), o. Wilde gerst, auwkensgras, hordeum murinum L. — Zie onder KRUID.
GERSTEPELDER (uitspr. geste -, zie ns), m. Degene die gerst pelt, fr. qui morde de l'or•ge. — Zie
BLOEMPELDER.

GERSTEWEERSE (uitspr. gestewesse, zie Rs), v.
Water waar gerst in gekookt is, fr. eau d'orge,

1. ptisana.
— Vgl. Gruisweerse.
GERTEN, gentle, heb gegert, o. w. Schuiven. Zie
GARTEN.

GERUL, o. Het Ruilen.
Vele backen en plateelen
Smeten zy met groot gherul.
(Cl. Declerck.)
GERUST, adj.

— Ergens geritst in zijn, er niet mede bekom
zijn, denken dat alles wel gaat. Het is zoo-merd
lang reeds dat mijn broeder in 't leger mij niet
geschreven heeft : ik ben er wel niet gerust
meer in (ik begin te vreezen dat hij op 't slagveld gebleven is). Ik ben er wel gerust in (zegt
men verachtender wijze voor Ik laat er mij niet
het minste aan gelegen). Hij mag al doen wat
hij wilt : ik ben er wei gerust in.
GERUSTIGHEID (wvl. ook GERUSTIGI, zie —HELD),
v. Gerustheid. " En de gerustigheyt van desen
die gequelt word. " (F. Vanden Werve.)
GERVE, V. Een kruid anders ook Hondegerve
en Hondegervel geheeten, in de Woordenb. Gerwe, achillcea inillefolium L., fr. millefeuille.
GERVEN, gerfde, gegerfd, b. w. Hetzelfde als

-
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Gerwen, gaarwen, dat, bij Weiland en Kramers
onvermeld, bij Kil. en in al de vlaamsche Wdb.
verklaard staat door Touwen (het leder), looien,
tanen, fr. tanner, corroyer.
— Fig. Stekken en gerven, anders ook Stekken en tanen, vinnige zetten geven, tergen met
schimpende kwinkslagen en schampscheuten, fr.
Bonner des coups de langzee, brocarder el tanner.
Hij stekt en gerft iedereen. Dat gedurig stekken
en gerven is onverdragelijk.
GERZEL, m. Zie GARZEL.
GERZING, v. Zie GARZING.
GESCHAARD,verl. deelw. van Schaarden.Zie ald.
GESCHEE, o., mv. geschee'n (zie DRIE), vklw.
gescheedje. Geschei, scheiding, hetgeen scheidt,
fr. séparation, cloison, ligne de demarcation. Een
geschee tusschen twee plaatsen, fr. une cloison
entre deuce places. Dat huis staat op het geschee
van de twee prochien. Een geschee maken tus-'
schen twee akkers, enz. Die beek, die haag is
het geschee. Het geschee van de neus, fr la
cloison du nez. Het geschee van 't hert, fr. la
cloison du coeur. Het vlies tusschen de kern van
eene okkernoot, enz. is een geschee.
-- Wegens ei ee, zie onder E.
GESCHERRIG, adj. Zie SCHERRIG.
GESCHÉTTER, o. De daad van schetteren. (Zie
SCHETTEREN). Het geschetter van den donderslag.
Het geschetter van de zon.
GESCHIE, o. Wordt gehoord in de zegswijze
Op goed geschie, d. i. op goed geluk, fr. a tout
hasard. Iets zeggen, iets antwoorden op goed
geschie (d. i. zonder zeker te zijn dat het zal wel
zijn). Iets ondernemen op goe geschie (d. i. zon
te weten of het zhl lukken). " Ik smeet, op-der
goe geschie, een blieksken, en seffens kwam er
een snoek naar toe geschoten. " (G. G.)
GESCHIET, o. Losbranding van een of van veel
geweren, fr. fusillade. Men hoorde het geschiet
van de soldaten in de verte. Een groot geschiet
ter gelegenheid van eene bruiloft. Met al zijn
geschiet, heeft hij de vogels hier vervreemd.
GESCHING (wvl. GESCHIING, zie IND), O. Het
schingen. Het gesching van de zon, van de maan.

GESCHOT, o., mv. gescholen. Hetzelfde als
Schot, belasting, fr. inpót. De grondeigenaars
betalen jaarlijks aan de Wateringe van Blanken
-berghtwfankleschotpra
lands. " De gheschoten ende penninghen vande
Wateringhen zijn innelick ende executeerlick
by hechtinghe ende vanghinge vande gronde
pachters ofte ontblaeders van dien, ofte-naers,
by verkoopinge vande landen verbonden in liet
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voorseyde gheschot, naer advenant van dies sy
schuldigh zijn; sonder daaromme meer lants te
doen vercoopen dan sy behoeven om de verachteringhe vande selve Wateringhe ofte gheschoten,
ende wettelicke kosten. " (Costumen v. Lande v.
Vryen.)
- GESCHOTBAAR, adj. Waarop eene belasting
kan geheven worden, belastbaar, fr. imposable.

De geschotbare landen van de Wateringe.
GESCHREEM, o. en GESCHREEMSEL, o. Geschreeuw; geschrei; geween. — Zie SCHREEMEN.
GESCHREEUWSEL (wvl. GESCHREEWSEL), o. Geschreeuw. " Hy wiert met een leelick ghescreeuwsele ende ghecrij s omrincht ende bespronghen. "
(N. Despars.) " Zy vielen met zulck een afgrijselick gheschreeuwsel ende horrible ghecrijsch
up die reste van der franscher leghere, dat zy
allegadere huerlieden veerden liepen. " (Id.)
GESCHRUWEL, GESCHRUIEL, m. De daad van
te gillen. Zie

SCHRUWELEN. Ik

hoorde een groot

geschruwel in den bosch. Er was een geweldig
geschruwel als het schip verzonk.
GESLACHTEN, geslachtte, geslacht, b. w. Gelijken,
gelijkheid hebben met, fr. ressembler. Hij geslacht
zijnen broeder : hij heeft ook een groot hoofd.
Dat kind geslacht mijne zuster : het is geweldig
teerzeerig. Hij geslacht u een beetje. Dat geslacht
het onkruid : het groeit van zelfs.
— Men zegt ook geslachten van, doch slechts
van personen. Hij geslacht van u : traag in 't geven. -- Zie SLACHTEN.
GESLEERIG, adj. Sleerig, glibberig, fr. glissant.
GESLEP, o., zonder mv. Hetzelfde als Gesleep,
in eenen ongunstigen zin. Hij komt daar wederom met al zijn geslep. Met een groot geslep van
volk.
GESLETEN,

adj. Gescheurd, gebroken, fr. her-

nieux. Die mensch is gesleten. — Zie SLETE.
GESLETS, o. zonder

mv. De daad van veel te

sletsen. Zie SLETSERIJ.
GESLIJSD (wvl. GESLIISD, Zie IJ), adj. Met boze
aren. Geslijsde haver (wier bellen geen graan
inhouden). De haver is dit jaar zeer geslijsd. ---

Zie BLIJS.
GESLOKERD, verl. deelw. van Slokeren. Zie ald.

GESLOTEN, verl. deelw. van Sluiten.

— Zich gesloten houden (wvl. eens gesloten hoon,
zie EENS), roerloos neerzitten met de armen en de
beenen aan 't lichaam gesloten. Als ieder zich wat
gesloten houdt, kunnen er zes personen op dien
bank zitten. Die kiekens houden zich gesloten,
als de klokhen ze verwittigt dat er een roofvogel
in de lucht zweeft. — Ook nauwkeurig iets ge-

GESL
heim en verborgen houden, wat men ook aan
om het te kennen. Hij trachtte 't van mij-wend
te weten, maar ik hield mij gesloten.
GESLUNST, adj. Met slunsen bedekt, fr. engucnille. Hij loopt geslunst en gepaluld.
GESMAKELIJK, adj. Eenen goeden smaak hebbende, fr. qui a bon gout, appetissant. Gesmakelij ke spijs.
— Bijw. Met smaak, lustig, fr. aver appelit.
Gesmakelijk eten.
-- Gesmakelijk ! elliptische uitdrukking waarmede men iemand goeden eetlust wenscht, fr.

je vous souhaite bon appétit.
GESMAKEN, gesmaakte, gesmaakt (wvl. gesmàkle,
gesmakt, zie KLANKVERK.), b. w. Smaken, ontwaren door den zin van den smaak, fr. gouter. Het
vleesch was niet te versch meer, maar men gesmaakte 't niet. Ik gesmaak dat de melk een
weinig verbrand is. Ik gesmaak daar citroensap
in.
GESNARIG, en ook GESNARISCH, adj. Neerstig,
vlijtig, werkzaam, fr. assidu, diligent. Een gesnarig werkman. Hij werkt altijd gesnarig voort.
Hij zat gesnarig te eten. Gesnarig zijn aan den
kost (goeden eetlust hebben). Dat kind is gesnarig om te zingen. -- Zie SNAREN.
GESNERTHEID, v. Het slnerten van den huid
bij kleene kinderen, fr. intertrigo, excoriation de
la peau par l'cicreté de la sueur on de Purine. De
gesnertheid van de ooren; van de oksels, van de
lies. Men moet een kindje wel uitvieren opdat
het geene gesnertheid krijge. — Zie SNERTEN.

GESNIJD, o. Kort gesneden stroo dat men in
de haver van de peerden mengt; ook Schroolinge
en Snijlinge geheeten. Is er nog gesnijd?
GESNOEK (wvl. GESNOUK, zie oi), o. Het snoeken.
Zie ald.
— Fig. Uitschot, bocht, fr. rebut, racaille. Gesnoek van volk (gepeupel).
GESNUISTER (wvl. GESNUUSTER, zie UI), o. De
daad van snuisteren, gesnuffel. -- Zie SNUISTEREN.
GESP, V. Bij stroodekkers. Waneer de stroodekker eene bandroede vestigt boven op een
strooien dak, verbindt hij, bij middel van wissen,
deze bandroede aan de lat die onder 't dakstroo
op de kepers genageld is, en dit wel met een
zeker fatsoen dat, op de bandroede, nu eens uit
eenen knobbel van stroo bestaat, en dan eens den
vorm van eenen schoebeukel verbeeldt : het eerste
fatsoen wordt Bubbel, het tweede wordt Gespe
genaamd. Hij dekt met gespen. Ik zie liever
gespen dan bubbels op een dak.
-- Eene gespe trekken, bij Kil. glzespe setten, fr.
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GESP
faire une grimace, faire la moue, bezonderlijk als
men teleurgesteld is.
GESPAREN, gespaarde, gespaard, b. w. Hetzelfde
als Sparen, fr. épargner. Ge moet dat gesparen
tot later.
GESPARIG, adj. Spaarzaam, zuinig. Gesparig
zijn. Een gesparig mensch. Gesparig leven.
" Maetigh ende gespaerigh. " (N. Vanhove.) " Als
alle menschen zoo gesparig waren als wy, dan
zouden er zoo veel niet moeten gaen bedelen.
(C. Duvillers.)
— Afl. Gesparigheid.
GESPÉL, o. Hetzelfde als Spel. Zie ald.
GESPELIER (ges–pe–lier), m., klemt. op lier.
Eene hofbloem, anders ook Sintijle en Potbloem
genaamd, fr. ceillet. De gespeliers beginnen te
bloeien.
GESPORRIG, adj. Haastig en opvliegend, fr. vif,
emnporté. Die gesporrig is wordt lichtelijk kwaad
en valt uit in bitsige woorden.
GESPOT, GESPOTTERD, verl. deelw. van Spotten, Spotteren, d. i. met kleene spatjes bevlekt
worden. Zie ald.
GESPREEKZAAM (wvl. ook GESPREEKZAMIG), adj.
Hetzelfde als Gespraakzaam, spraakzaam, lieftallig, fr. affable. Een gespreekzaam mensch.
" Een ieder ghesp•eecksaem met saechte woorden
te wesen. " (F. de Smidt.)
GESPRENKELD, adj. Met sprenkels voorzien,
getralied. Gesprenkelde venster, fr. fenetregrillée.
- Zie SPRENKELEN.
GESPRIETEL, o. Het sprietelen, het verdeelen

en openspreiden van iets in sprieten of vorken.
Het gesprietel 'van de boomtakken. Het gesprietel van de aderen in 't lichaam.
-- Het stralen van 't licht, fr. rayonnement.
Het gesprietel van de zon.
Iek en sie maer wat ghewemel
En wat ghesprietel van den hemel.
(J. de Harduyn.)

GESPRONGEN, verl. deelw. van Springen.

Gesprongen vleesch, bij Kil. ghesprengltt
vleesch, gezouten vleesch, fr. de la viande salée.
--

Zie SPRINGEN.
GESTAAKT (wvl. GESTAKT, zie KLANKVERK.), verf.
deelw. van Staken (met staken afzetten), Bepaald,
vastgesteld, fr. arrété, déterminé, fixé. De tijd is
gestaakt voor het betalen van zijne schuld. De
dood komt op den dag door God gestaakt. Men
aanveerdt leden in dat genootschap tot een ge-

staakt getal. " Haerlieder coorne ter marct te
bringhene ende voor eenen redelicken ghestaecten
prijs te ghevene. " (N. Despars.) " Ende haer

GEST
ghestaect werck (fr. travail prescrit) voldoende."
(M. Lambrecht.)
— Adj. Met eene staak of met staken voorzien. Zie GESTOKT.
GESTAAN, gestond, heb gestaan, o. w. gevolgd
van met. Hetzelfde als Volstaan, voldoen, effen
en kwijte zijn. Gij zult gestaan met tien frank
te geven. " In weleken ghevalle sy ghestaen sullen met daerinne te verbinden 'tselve landt voor
hem-lieden, haer-lieder hoirs ende naerkommers. " (Costumen v. Lande v. Vryen.) " Niemandt en sal vermoghen eens anders goedinghen te ghebruycken oft ontblaeden dan ten
behoorlicken title ende ter goeder trauwe, op
peyne van te betaelen aen den proprietaris de
dobbel weerde vande selve ontblaedinghe,.......
sunder te ghestaen midis betaelende van alsoo
vele als by ontblaedt ofte gebruyct sal hebben.
(Id.)
GESTAAT (vl. GESTAET, zie AE), adj. Die in een
staat is van meer of min rijkdom en vermogen,
fr. qui a une position dans la societe, qui est plus
ou moins fortune. Wel of slecht gestaat zijn. Willen hooger vliegen dan men gestaat is. Hij is
niet gestaat om zooveel pracht uit te kramen.
De wel gestate lieden. " Oock al is 't soo dat,
ghemeenlijck sprekende, eenen wel -ghestaecden
man wordt ghenoemt, den persoon die voorsien
is van Patrimonie ofte wel is sittende in synen
winckel ende neeringhe. " (Vl. Setting-boec.)
" Iemant kan wel wesen ghestaet die geen Patrimonie-goedt en heeft. " (Id.) Alle lieden niet
ghegoedt ofte ghestaet om hem-lieden zelven te
onderhouden. " (Ordonnantien v. Lande v. Vryen.) " Dus worden sy ghehouden suffisante borgtucht te doene, hoe rijcke ofte ghestaet die zijn.
(Costumen v. Lande v. Vryen.)
GESTAATHEID, v. Staat, stand, fortuin, vermogen, fr. condition, elat, rang. Een man van
kleene, van groote, van sobere, van goede gestaatheid. Elk moet leven naar zijne gestaatheid.
Meer onkosten doen dan het zijne gestaatheid
toelaat. Gekleed gaan naar zijne gestaatheid. In
huwelijk treden met iemand van dezelfde gestaatheid. " De kinderen doen onderwijsen naer haerlieder ghestaethede ende qualiteyt. " (Cost. van
Brouc-burch.) " Up zekere groote peynen ende
boeten, elc naer zyne conditie, qualiteit ende
gestaatheit. " (N. Despars.)
— Eertijds werd in de Praktijk, verschil gemaakt tusscheu Gestaatheid, Rijkdom, Negotiatie
en Bedrijf. " De Ghestaetheyt is de macht van
den Opseten, bestaende in het profijt dat by
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doet in sijn huyshouden met sijne domestiquen,
knaepen ende maerten; met syne bestiaelen, als
peerden, koeyen en schaepen; met sijn ambacht
ofte handtwerck. Onder de ambachts-lieden worden gherekent timmerlieden, schrijnwerckers,
saegers, waegemaeckers, scheepmaeckers, stroodeckers, metsers, leem -plackers, smeden, schoenmaeckers ende lappers, wevers van alle style,
twynders, voerlieden, schippers, visschers, etc.
Onder de hant-werckers : alle arbeyders niet
begrepen onder eenig ambacht, als zijn hout
-maeckrs,b dechrs,lv
scheyers, lijntreckers, spinsters, swingelessen,
hekelessen, ende andere dierghelijcke mans ende
vrouwen, de welcke gaen wercken in dag-hueren
voor hun profijt. — Door Ryckdom verstaet men
alle soorten van Patrimonie -goederen, als gronden van erfve, huysen, meulens, vyvers, visscherijen, thienden, landtschoven, helfwinninghen,
koey-gerssen, renten beset ende onbeset, erffelijck ofte ten lijve, cheijnsen, douarien, bylevingen, pensioenen ende generalijck alle andere
goederen die gherepateert worden te veesen in
het Patrimonie van den Opseten. — De Negotiatie ofte koopkandel. Daer zijn dry soorten
van Traficquanten; 1° persoonen wiens handel
bestaet in den voorkoop van sekere waren ende
het vertier van de selve, soo die inne- gekocht
zijn; sulckdanige .zijn kooplieden van peerden,
schaepen, verckens, graenen, wynen, lynelaecken, gaeren, vlas, kemp, etc. 2° lieden van alle
veeringen, de welcke de waren inne-koopen in
't grosse om die uyt te venten in 't kleene, ofte
by pennewaerdye; als zijn de winckeliers, laeckesnijders, cremers, caussemaeckers, kruydeniers,
etc. ende besonderlijck alle soorten van weerden,
tappers ende brandewyn-schinckers. 3° persoonen die de gekochte waren consumeren ofte
veranderen in - andere saecken : die bereeden,
fatsoeneren ende prepareren tot ander ghebruyck;
als zijn brauwers, brandewijn- stokers, mauters,
backers, huyvetters, leertauwers, plotters, hoeymaeckers, zeep ende scut-sieders, olie-slaeghers,
vet-legghers, been-houders, say-wevers, twinders, tapyt-werkers, ende meer andere diergelijcke. — Door Bedrijf verstaet men de culture
ende gebruyck van alle vaste goederen, als van
say-landen, weeden, meerschee, bosschen, vyvers, helf- winningen, koey-gerssen, etc. " (Vl.
Setting-boec.)
GESTADIG, STADIG, adj. Bezadigd, ernstig, fr.
_pose, grave, sérieux. Een gestadig man. Stadig
zijn. " Dat sy haer zebaerder en manierlicker
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GEST
oft ghestadichlicker en gestichtelicker draghen

soude dan te voren, wachtende haer voortaen
vn lichtveerdelick te lagghen ende te spelen."
(C. Vrancx.)
— Afl. Gestadigheid, Stadigheid. De groote
sedicheyt ende stadicheyt die Christus over tafel
hier heeft ghehouden, gemenght nochtans met
een minsame gespreecsaemheydt. " (F. de Smidt.)
" Doen liet sy alle haer ghewoenlicke lichtveerdicheyt ende leefde in alle sebaerheyt ende ghe11

stadicheyt. " (C. Vrancx.)

. -- Vgl. holl. Statig.
GESTAPELD, GESTABELD, adj. Eenen dikken
stengel of stam hebbende. Er zijn planten die
gestapeld, en andere die niet gestapeld zijn. Dat
koolzaad is fel gestapeld. Die opschietende salade
is dun gestabeld. — Zie STABEL.
GESTELD, verl. deelw. van Stellen, fr. établir.
Hij is daar wel gesteld (hij heeft daar eene
goede broodwinning).
GESTELTENIS (wvl. –NESSE), v. Verzorging,
huishouding, kostwiirning, fr. etablissement. Iemand eene gesteltenis bezorgen, fr. procurer un
etabl-issernent. Het ware daar in die gemeente
eene goede gesteltenis voor eenen geneesheer.
Hij heeft daar eene schoone gesteltenis.
— Trouwen voor de gesteltenis, trouwen min
uit liefde dan om de voordeelige woning en de
bestaanmiddels van den persoon met Wien men
trouwt, anders gezeid trouwen voor de occasie.
Hij is getrouwd voor de gesteltenis. Zij gaat
met hem trouwen voor de gesteltenis.
GESTICHTIG, adj. Stichtig, stichtelijk,

stich-

tend, voorbeeldig, fr. édifiant. Gestichtig zijn in
de kerk.
GESTOKT, adj. Met eenen stok of met stokken
voorzien. " Zy liepen derrewaert ghestockt ende

GEST
lieden gheenrande secours van vitaylgie meer
uyt Brabant toecommen en mochte dan gheslolinghe. " ( Id.) " Mer Nicolaes van Uyttenhove
die ghestolinghe wech gheleet wiert ende slave
bedeech. " (Id.) " Up den xiii van lauwe keerde die Paeus Gregoris zeer ghestolinghe uyten
Avingnoenschen Babyloene, tzijnder stede van
Roome waert. " (Id.) " Dat by by grooter behendichede... emmers ghestolinghe te Cortrijcke
gherochte by die andere Vlamingen. " (Id.)
GESTOOFSEL, o. Stoofsel, gestoofde spijs, fr.
étuvee. Een gestoofsel van vleesch, van groensels.
Gestoofsel eten.
GESTORM, o. Het stormen. Het gestorm van
een orkaan. Het gestorm van een peerd. Het gestorm (gestoor) van de bloemen.
GESTRAFTHEID (wvl. ook GESTRAFTI, zie —HEID),

v. Gepijndheid, smert, kwelling, gedwongenheid.
De zieke doet zijn best om verduldig te zijn in
zijn lijden, nogtans door de groote gestraftheid
laat hij somwijlen een woordeken klacht hooren.
De gestraftheid kan eenen mensch groote dingen
doen durven.

o. Gekijf, twist, fr. dispute, que
-- Zie STRIJDEN.
-rel.
GESTROOD, adj. Gehalmd, met halmen. Tarwe
die mager gestrood is. Lang of kort gestrood
koorn, fr dit blé lont le chaume est long ou court.
GESWANSEL, o. Het swanselen. Zie ald.
GESWATEL, o. Swateling, brabbeltaal. Ik versta niets van al zijn geswatel. Het geswatel van
de zwaluw.
GESTRIJDSEL,

Myn zwaluw....
Gy kunt nog n yn hert verblyden
Door uw geswatel zacht en zoet.
(K. De Gheldere.)

gestaect " met stokken en staken. (N. Despars.)
" Wie van uwe vrienden sal dan komen gestockt
ende ghestaeft om u te helpen P " (J. de Harduyn.)
-- Ook is gestokt, in onzen tongval, voor gestookt (van Stoken, fr. distiller, enz.), zie KLANK -

ald.
De getten bedekken het bovendeel van de schoe'n en geheel
of gedeeltelijk de beenen. Getten dragen. Zijne
getten toeknopen. Getten van lijnwaad, van leder.

VERKORT.

Zijne Betten aandoen.

GESTOLINGE, bijw. Heimelijk,

steelswijze, in

't verborgen, fr. a` la dérobée. Zijn vader verbood
hem te zwemmen, maar de zoon deed het gestolinge. Hij schreef mij gestolinge eenen brief.
Zo wasser te Ettelghem een priester, die Ranifrijt hiet, die welcke daer messe doende, ghestolinghe ende dievelinghe den zelveren kelck
van den ontaere wech pacte, stellende daer eenen
anderen van thinne in haer stede. " (N. Despars.)
Tgemeente van Ghent wiert gheware dat hem11

GESWIESEL, o. Het swieselen. Zie
GET(TE, v. Slopkous, fr. guêtre.

--= Zijne getten optrekken (wvl. eenze getten iptrekken, zie EENS), weggaan, fr. firer ses guetres.
Als hij mij zag binnenkomen, trok hij zijne getten op. Het was mij daar niet pluis, en ik trok
al gauw mijn getten op.
— Ergens zijne getten laten, er het leven laten,
fr. y laisser ses guêtres. In dien slag hebben er
velen hunne getten gelaten.
GETAANSEL, o. Taning, gestek, fr. action de

lancer des brocards, de dardiller. Ik antwoordde

GETA
niet op al zijn gezegsel, omdat er getaansel bij
Vas. — Zie TANEN.
GETALÉNT, adj. Die talenten (bekwaamheden,
begaafdheden) heeft. Getalent zijn. Een getalente
man. Eene getalente dochter. Het is jammer dat
een jongeling, die zoo getalent is, in 't bonte
slaat.
— Overal gebruikt.
GETATER, o. Het tateren, gebábbel.

GETE (met zware e), v. Iemand die op wacht
staat, bespieder, spioen.
— Gele staan, de wacht houden, fr. faire le
guet. Gij zult gee staan om te zien of er niemand
komt.
GÈTEN (met zware e), geètte (wvl. ook gelege,
zie IMPERFECT), gegèet (fvl. égèet, zie GE), b. en o.
w. Bespieden, loeren, fr. guetter, épier.
-- Meest gebruikt in Afgeten, Afgetten.
GETERTE, en ook GETERDE, v., slechts gebruikelijk in 't mv. geterten, geterden. Voettreden, fr.
pécdales, marches. De geterten van een weefgetouw heeten schaemelen bij Kil. De geterten dienen om in de keten de gaping te maken waar
de schietspoel door glijdt. De geterten van eene
piano, fr. les pedales d'un piano.
— Somwijlen hoort men dit woord in 't enkelvoud, doch beter zegt men dan terte, lerde,
d. i. trede. Vgl. gemaats, gevrienden, gebroeders,
gezusters.
— GETERTEBLOK, m. Bij wevers. De houten
blok met diepe groeven waarin de uiteinden van
de geterten vastzitten op eene spil.
— GETERTEPUT, —PIT, m. Bij wevers. De kuil
waarin de geterten hangen en bewogen worden.
— GETERTESPIL(LE, v. Bij wevers. IJzeren spil
die de uiteinden van de geterten in den geterteblok vasthoudt.
GETEURE. Zie TEURE.
GETIE, o., mv. getie'n (zie DRIE). Hetzelfde als
't oostvl. en holl. Getij, getijde (zie IE), fr. maree;
saison. In dit getie van 't jaar. De vier jaargetie'n.
— Ieder van de vier tijden in den dag op de
welke men voedsel neemt, namelijk ten acht ure
'S morgens (nuchtendgetie, morgengetie, achtegetie), te middag (noengetie), ten vespertijde
(achternoen.getie), en 's avonds (avondgetie). Het
getie nadert. Ik verlang naar 't getie. Na 't getie ga ik een ander werk beginnen. Ge moet
trachten uw werk te voltrekken tegen het getie.
— Ieder van de vier deelen van den dag die
door het eetmaal gescheiden zijn, anders ook
Schof (mv. schoven) en Prieme genaamd. Een
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getie is 2 1 / 2 uren werkens. Hoeveel getie'n heeft
hij daaraan gewrocht ? Ik betaal u maar drie
getie'n, omdat gij het vierde niet gewerkt hebt.
Het eerste getie van den dag duurt tot ten acht
ure.
GETIELIJK, bijw. Zie GETIJDELIJK.
GETIENEN, telup. Tien te samen. Zij hebben
huns getienen gevochten tegen vijftig vijanden,
fr. ils ont combattu a eux dia; contre cinquante
ennemis. — Zie GE.
GETIER, o. Geschreeuw. Een afgrijselijk getier.
" Met groot gheschal en ghetier dat sy maeckten. " (C. Vrancx.)
GETIJ, o. Zie GETIE.
GETIJDELIJK (wvl. GETIELIK, zie IE), bijw. Van
tijd tot tijd, nu en dan, somtijds, dikwijls, fr. de
temps en temps. Hij komt mij getielijk bezoeken.
De zieke zal getielijk van die medicijn nemen.
Ik heb daar getijelijk hooren van spreken. Het
gebeurt getielijk dat ik hem zie. Het is getijelijk
gebeurd dat men vergat 's avonds de deur te
sluiten. " Al ghaen zij ghetijdelijcke te biechten. "
(C. van Dordrecht.) " Ende alzulcke vallen ghetydelicke in verscheeden dolijnghen. " (Id.)
-- Niet te verwarren met Tijdelijk.
GETJATER, o. Het tjateren, tatering.
GETJIP, o. Het tjippen. Het getjip van eene
vink.
GETJONK, o. Het tjonken.
GETOEP (wvl. GETOUF, zie ou), o. Het toeven.
Zie ald.
GETRAMPEL, o. Trampeling, getrappel.

GETRAPGÉVELD, adj. Die eenen trapgével
heeft. Een getrapgeveld huis, fr. maison avec

pignon a redenis.

GETREK, o., zonder mv. Trein, nasleep, gevolg
van knechten en peerden, enz., fr. train, atlirail,
suite, equipage. Het getrek van den prins. Hij
kwam daar met een groot getrek, met geheel
zijn getrek. De bendeling met zijn getrek.
-- Allerlei gereedschap, getuig, alaam, toestel,
fr. outils, equipage, instruments, machine. Het
getrek van een peerd, fr. harnachement. Getrek
om te oorlogen, om te jagen, om te visschen.
Het getrek van een student (boeken, papier,
pennen, inkt, enz.). Het getrek van eenen timmerman, landbouwer, enz.
— Iemand of iets wiens gedaante onfatsoenlijk,
onverstaanbaar of belachelijk is. Een vies getrek
van een ventje. Een aardig getrek van een huis.
Een dom getrek van eene tafel. Is dat een getrek!
— Fig. Iets vertellen met een verdrietig ge-
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trek van woorden, fr. avec . une ennu yante _pro-

GETW
— Zie GE–.
GETWAALVEN, telw. Twaalf te samen, fr.

lvxité.
— Dit woord in al Zijne beteekenissen, heeft
altijd een bijgedacht van minachting of van
scherts.
GETRIJFEL, O. Zie TRIJFELAGIE.
GETRONDEL, o. Geslender, gesukkel. — Zie
TRONDELEN.

der. " (G. Gezelle.)
GETWINTIG, GETWINTIGEN (wvl. GETWIINT -),
telw. Twintig te samen. Zij gingen er huns 'getwintigen naar toe.

GETROOST, verl. deelw. van Troosten.

Pots vent ! gy syt daer niet alleen.
-- Alleen P getwintig, goeden maet.
(Vaelande.)

-- Zijt -maar getroost, zegt men dreigender èn
spottender wijze voor.: Wees verzekerd dat gij
het bezuren zult. In dien zin zegt men ook : Zijt

a

douze. " Als de steenbok nog jong van jaren is
loopt hij tropwijze, getienen, getwaalven te ga-

GEUL(E, v. Groeve, sleuf, riool, gleuve, fr.

maar getroost, ge zult het hebben.

rigole, cannelure, sillon. Eene geule graven om

GETROPPEL, o. Troppeling. Groot getroppel van
volk. -- Zie TROPPELEN.
GETROUWIG (wvl. GETROWIG, zie AU), adj. Getrouw, fr. fidèle. Een getrouwige hond. Getrouw
vuige vriend. Iemand getrouwig dienen. " Die hem
altijd getrouwig gebleven was. " (K. Callebert.)
— Afl. Getrouwigheid.
GETROUWSEL, o. Het trouwen, liet huwen. Dat
getrouwsel bracht veel moeielijkheden aan in de
familie van de bruid.
GETRUWEL, GETRUIEL, o. Truweling, het truwelen.
GETTPN, b. w. Zie GETEN.
GETUIG (wvl. GETUUG, zie ui), o. Hetzelfde als
't holt. Tuig, d. i. 1° peerdetuig, fr. harnachement,
equipage de cheval; 2° allerlei gereedschap, alaam,
toestel, fr. ustensiles, outils, instruments, machines.
Oorlogsgetuig. Timmermansgetuig. Akkermansgetuig.
— Wordt met minachting of spotternij gezeid
van iemand of van iets wiens samenstel mis
onfatsoenlijk of verwikkeld-vormd,wnelijk
voorkomt. Een aardig getuig van een ventje. Een
leelijk getuig van een huis. Een dwaas getuig
van eenen lessenaar. De telegraf is een vies getuig.
GETUIT (wvl. GETUUT), en GETUITSEL (wvl. GETUUTSEL, zie Ui), o. Getoet; geloei; gehuil. Het
getuitsel van de koeien. Het getuitsel van een
jongen (die huilende weent). — Zie TUITEN.
GETWEE'N (zie DRIE), telw. Twee te samen. Zij
hebben dat huns getwee'n gedaan. " En gy,
Pieter, ge zyt gy wel maer uw getweeën. " (C.
Duvillers.)

het water af te leiden. In de schijf van een katrol is eene geule waar de koorde in loopt. De
geulen van eene zuil.
-- Bij zeevisschers. Eene kil, leegte tusschen
twee zandbanken. Het is in de geulen dat men
visch vangt. De geule binnen den Ruischer. De
geule van Vijftiene-. De geule buiten de Kwijnte.
De zandbank benoorden eene geule heet zeebank, bezuiden eene geule heet hinderbank.
GEUMEN, o. w. Zie GUMMEN.
GEUS, m. Een protestant, stevenist, of hoegenaamde sectaris, die den katholijken eerdienst
niet oefent. Hij is een geus. Er zijn weinig'
geuzen in Vlaanderen.
— Een katholijke die naar de kerk niet gaat
noch de heilige Sacramenten ontvangt. Hij leeft
gelijk een geus. Hij is een rechte geus. Een geus
van eenen vent, fr. un ho inm.e sans religion.
— Hoe nader de kerk, hoe meerder geus of geuzen, zegt men sprek. van katholijken die bij de
kerk wonen, en er maar weinig in gaan.
— Het is verloren gepreékt, als de pastor een
geus is, men luistert niet naar iemand die zelve
niet deugt, die geene trouw verdient.
— Bij timmerl. Een halve dakstoel, een gebinte wiens scheerstijlen niet hooger gaan dan de
scheerbalk, zoodat het den vorm heeft van/"\.
De gebinten van een gebroken dak zijn geuzen,

Komt ons verstand wel overeen,
Wy hebben eene siel getween;

Maer syn wy van verscheyden drift,
o ! 't Is nooyt effen uytgesift. (Vaelande.)
En wy sullen saemen leven,
Kermis houden ons getween.

(Id.)

fr. les fei•m.es d'un comble brisé sopt des demi
-ferlis.
GEUS m. Gieteling, fr. gueuse.
— Groote klomp ijzer, meest dienende tot ballast op een vaartuig. In de schuit lagen er drie
geuzen. De hond sleepte den keus voort waar
hij aan vastgebonden was.
GEUS, GEUSCH, adj. dat men stelt waar men
anders ook af, dood, lane, ten einde gebruikt, om
eene uiterste vermoeidheid en uitgeputheid van
krachten te beteekenen, hetzij deze uitgeputheid
voortkome uit de langdurigheid, of uit het over,

GEUS
dreven geweld eener werking. Ik ben lam en
geus van arbeiden. Ik ben geus gewerkt. Zich
geus delven. Zich geus derschen. Zich geus
loopen. Zich geus gaan. Zich geus zagen. Hij
is geus gesteken (b. v. van den kruiwagen te
voeren, van koolzaad te planten). Een peerd kan
zich in weinige minuten geus trekken, als het
b. v. met alle geweld trekt aan eenen wagen die
niet voortkan. Hij heeft zijn peerd geus gereden,
fr. it a surmené son cheval. Een peerd geus
maken, geus werken.
— Een geus gesneden mes, dat teenemaal bot
is, fr. émoussé.
GEUSENDE, GEUSEINDE, o. Smaadnaam van
iemand die niet kerkelijk is, die de heilige Sakramenten en de goddelijke diensten verwaarloost.
GEUSGEZIND, adj. Die met de geuzen doet, in
tegenoverstelling van Roomschgezind. " Omdat
het Magistraat niet en wilde geusgezind zijn.
(A. Duclos.)
-- GEUSGEZINDE, m., fr. sectaire.
GEUSNEGE (volle klemt. op geus, halve klemt.
op ne), v. Dit is de vrouwelijke vorm van Geus,
anders gezeid Geuzin, iemand die geene religie
heeft. Zij is geusnege bedegen (geworden). Eene
geusnege. — Zie -NEGE.
LEUTE (in Veurne-Ambacht GOOTE), v. Zwalp,
hoeveelheid vocht die men in eens ergens uit- of
ingiet. Giet nog een geutje azijn op de salade.
Hij kreeg van uit de venster eene geute water
over 't hoofd. Eene geute regen (eerre bui, fr.
oncl ie). Het regent bij geheele geuten. Het heeft
eene geute geregend. Hemelsche geuto (zie HHE1VIELscu). Eenige geuten ale (fr. purin) op die
vrucht zullen deugd doen. Kaffie van de eerste
goote.
-- Gegoten metaalstaaf, dik of dun, lang of
kort, smal of breed. Eene geute lood. Twee geuten zilver. De geute uit den vorm halen.
GEUZEN, geusde, heb geyeusd, o. w. Leven lijk
een geus, niet roomsch-katholijk zijn. Hij heeft
lang gegeusd, maar nu is hij bekeerd.
GEUZERIJ, V. Protestantendom. " Nu zijn wij
gekomen aan de ellendige tijden der Geuzerie. "
(A. Duclos.)
GEVAARNIS, v. Zie GEVARENIS.
GEVAARTE, v. Iets dat ons gebeurt, ontmoeting, gevarenis, fr. aventure. Een wonder gevaarte hebben. Zijne gevaarten vertellen. De
gevaarten van eenen matroos.
— Niet te verwarren met Geveerte.
GEVALLEN, geviel, ben gevallen, o. w. Voorvall en, gebeuren. Daar geviel iets waar zich niemand
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aan verwachtte. Het is gevallen gelijk hij voor
-zag.
Indien het gevalt dat hij komt.
— Kramers zegt dat. het woord in dezen zin
niet meer gebruikt wordt. Hij mist daarin.
GEVALLIJK, bijw. Gevallig, bij geval. Ik kwam
daar gevallijk, als dat gebeurde. Ik heb het gevallijk vernomen.
GEVANG, o. Wordt overal gebruikt voor Gevangenis, fr. prison. In 't gevang steken. In 't
gevang zitten. Uit het gevang komen. Hij woont
niet verre van 't gevang. In 't gevang gestorven.
De deur van 't gevang.
GEVANGEN, verf. deeles. van Vangen. Zie aid.
GEVARENIS (wvl. GEVARENESSE), V. Gevaarte,
gebeurtenis, ontmoeting, geval, fr. aventure.
Zijne gevarenissen _vertellen. Hij heeft daar op
zijne reize eene aardige gevarenis gehad. " Van
welcker ghevarenesse ende defaicte hem die
coninck zeere belchde. " (N. Despars.) " Vertel
zeer grammen moede alle zijne-lendhmt
ghevarenesse. " ( Id.) " Die hem van deze ghevarenesse wonderlicke zeere bedroufde. " (Id.) " Sy
gaf het vole, dat daer was, al haer ghevaernesse
t3 kennen. " (C. Vrancx.)
- Zie VAREN.
GEVAUTSEL, o. Gewelfsel. Het gevautsel eener
kerk. -- Zie VAUTEN.
GEVEERTE, o., met zware ee. Getuig, getrek,
toestel, allerlei gereedschap om iets te verrichten, fr. équipage, instruments, bagage, outils. Het
geveerte van een trekpeerd (peerdentuig). Oor
Een jager, een visscher met zijn-logsevrt.
geveerte. De prins met geheel zijn geveerte
(trein, nasleep, gevolg).
— Een gestel wiens gedaante bewondering,
afkeer, scherts, vrees of verachting baart. Een
zwart wolkgeveerte (holt. gevaarte). Die stoom
een aardig geveerte. Een groot ge--machiens
veerte van eenen berg. Een leelijk geveerte van
een ventje. Ik zag daar van verre een geveerte
naderen, en 't was een hooiwagen. Een oud geveerte van een huis. Wat een onfatsoenlijk geveerte is die stove (kachel) toch ?
-- Kil. Ghe-veerd, res, negotiumz, actio, gestes;
et Instrmnentum, machina, machinamentum, moles; et Apparatus. — N. Despars schrijft III, bl.
208 : " Twijle dat die van Brugghe onderlinghe
veel gheveerst ende rommelinghe maecten omme
tfaict van der drapperie, gheensins willende ghedooghen dat die Yrylaten anders drappieren

zouden dan voor haerlieden zelfs slete. "
GEVEERTIGEN, teles. Veertig te samen, fr.
quaranle.
24

a
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G2VEL, m. Spaansche gevel, trapgevel, f'r.
pigeon a redenis. Die zijn huis verkoopes wilt,
schildert den gevel (spreekw.).
GEVÉLEN, mv. Velen te samen.

Hoort nae my; wy syn gevé le;
Helpt my wat, dat ik hun spele
Tot een welverdiende toets
Eene sellermentsche poets.
(Vaelande.)

- Zie GE.
GEVEN, gaf, gegeven (fvl. egeven, zie GE), b. w.
Met kracht uit de longen of uit de keel stooten.
Eenen zucht geven, fr. pousser un soupir. Eenes
schreeuw geven, fr. jeter un cri. Eenen vloek
geven, fr. lancer une imprécationi.
— Dus zegt men ook van een geweer dat losbrandt : het geeft eenes poef; van een donderslag:
het geeft eenen ];etterslag; van den bliksem : het
geeft eenes weerlicht; van iets dat breekt : Het
geeft eenen kraak; enz.
— Geven in iets, in iets deelnemen of medédoen
met geld te geven, fr. contribuer. Men ging rond
om geld op te halen voor 't oprichten van een
gebouw : eengen wilden er niet in geven, anderen gaven er maar weinig in. Hij geeft in alle
goede werken. In de Voortplanting van 't Geloof
geven.
— Geven om iemand (in negatieve of interrogatieve wendingen), hem beminnen, hem genegen
zijn. Om niemand geven (niemand beminnen, fr.
n'aimer personne). Dat kind geeft niet veel om
zijne ouders. Ik geef om hem niet. " Iek beklaghe

onze onbekentheyt dat wi kerstenen willen hee ten, ende so luttel gheven om onsen ghebenediden
Heere. " (Th. van Herentals.) Geeft gij om mij P
Geeft zij om u?
— Geven om iets (in negatieve of interrogatieve
wendingen), niet onverschillig zijn, trek of lust
gevoelen naar iets. Hij geeft om zulke spijs niet
(hij eet ze niet geern). Geeft gij om Rhijnschen
wijn P Ik geef niet veel om nieuwbakken brood.
Ik geef niet om mede te gaan (het is mij eenerlei,
ik ben er onverschillig aan, ik heb er geenen trek
voor). Mijn broeder wordt meer geacht dan ik,
maar ik geef er niet om (het deert mij niet). Het
zij men hem prijze of lake, hij geeft er niet om.
Ik geef daar wel om, of Ik geef daar veel om!
(zegt men, met het accent op daar, voor Ik laat
er mij niet aan gelegen, ik bekreun mij daar niet
aan). Nievers om geven (geenen trek hebben naar
eenige spijs, sprekende van eenen zieke; of zich
nergens aan bekreunen, sprekende van eenen
onverschilligaard). "' Maeckent hem alsoo ghewoon dat by er niet meer om en gheeft wat men

hem seyt ofte wat men hem veracht. " (A. Adri
-aens.)"Dboghtenscm
hier in vremde ghedaenten ; maer Antonius
maeckte een cruyce voor zyn voorhooft, ende en
gazer niet om. " ( M. Lambrecht.)
— Het geeft niet, het geeft er niet aan, het doet
er niet toe, er steekt niet in, fr. cela n'y fait rien.
Hij bedriegt mij wel, maar 't geeft niet. Vader
ontraadt het mij wel, maar 't geeft er niet aan
(ik ga mijn gedacht niettemin volgen). Het geeft
er niet aan dat hij dood is.
-- Het geeft mij niet, het raakt mij niet, het
is voor mij zonder belang. Hij spare zijn geld of
hij verkwiste 't, het kan mij niet geven, maar ik
heb deernis met zijne kindgrs. Geeft u dat niet
dat men u zoo belastert ? Doe al wat gij wilt,
het geeft ons niet. Zou 't u niet geven dat ik nog
eenige weken wachtte van u te betalen P

Doch wie daer komt, wie vast oft bromt
Op sulk' of ander dagen
En geeft mij niet : ' k en wil maer iet
Van dat voorby gaan vragen.
(P. Croon.)
GEVËZEL, GEVÉZELSEL, o., zachtl.

e. Gefluister,

fr. chuchotement.
GEVÈZEL, GEVÈZELSEL, o., zware e. Uitrafeling
Zie VEZELEN.
GEVIERD, verf. deelw. van Vieren (fr. fifer,
cho yep°). Gevierd zijn van iets of met iets, gemokkeld
zijn van iets, met iets opgezet zijn, fr. être flatte

de. Ik sprak met lof over zijne handelwijs, en hij
was er van gevierd.
-- Verl. deelw. van Vieren, Vuren. Zie GEVUURD.
GEVIEREN, telw. Vier te samen. Zij kunnen
buns gevieren die vracht wel opheffen, fr. ils

penvent bigin eux quatre soulever ce fardeau.
Wy kwamen daer gevieren in,
En vraegden : waer is de weirdin ?
(Vaelande.)

- Zie GE-.
GEVIERIG, adj. Zie GEVURIG.
GEVIJFTIGEN (wvl. GEVICIITIGEN), telw. Vijftig
te samen, fr. a cinquante. - Zie GE.
GEVIJVEN (wvl. GEVUIVEN, uitspr. gevuven, zie
VIJF), telw. Vijf te samen. Zij hebben huns gevijven naar stad geweest. — Zie GE.
GEVINGERD, verl. deelw. van Vingeren; zie ald.
GEVLÈERD, adj. Die vlèren (d. i. vlerken) heeft,
gevleugeld, fr. ailé. Gevleerde dieren.
GEVOEDZAAM, adj. Voedzaam, fr. nourrissant.
Gevoedzaam brood, gevoedzame spijs.
GEVOEGZAAM, adj. Inschikkelijk, gedwee, fr.
accommodant, soumis, docile. Een gevoegzaam
mensch is gemakkelijk om mede te leven.

GEVO
GEVOGELTE, GEVOGELSEL (wvl. GEVEUGELSEL),

o. Hanetred, keest van een ei, fr ger ine d'un ceuf.
-- Zie VOGELEN.
GEVRIEND, m. Slechts gebruikt in 't mv. gevrienden (wvl. ook yevriindea2). Vrienden te sa
Wij zijn gevrienden. Een vreugdemaal-men.
onder gevrienden.
— Vgl. Gemaats, enz. Zie GE-.
GEVURIG (wvl. GEVIERIG, zie u), adj. Vurig,
ijverig, heftig, fr. ardent. Gevierig werken. Een
gevierige werkman, soldaat.
-- Afl. Gevurigheid.
GEVUURD (wvl. GEVIERD, zie u), verl. deelw.
van Vuren.
-- Gevierd zijn op iets, op iets vlammen, blaken
van gramschap, van liefde, van verlangen. " Al
dat ghemeente was viandelick up' hem gheviert
ende verhit. " (N. Despars.) Zij is op hem niet
gevierd. Zij waren er op gevierd om den vijand
te bevechten. " Eet ghemente vas zeere glzevyerdt
om deze messe te hoeren. " (G. Weydts.)
Lustzinnich een oorlooghs Peert clouck ghemaniert,
Wel toegherust, ghearnascht, rustich verchiert,
t' Hooft vul plumaidgen, blyde van gheeste,
Naer een Iegher.te trecken gheel gheviert,
Onder zijnen meester in d'handt ghebaniert,
In coraidgen dochte t' zijne dies d' alder meeste.
(Ed. De Dene.)
-- Zie GEVIERD.

GEWAAI, o. Het waaien. Veel gewaai en gestorm.
Daer zal (in den hemel) dit kleine zaedt syn volle
[vruchten geven:
Ver buyten het gewaey van desen aerden bal,
Waer noyt ongeure windt syn tacken roeren zal.
(G. De Dous.)

— Het gewaai van eenen boom, al de takken,
groote en kleene, van eenen waaiboom. Die
appelboom heeft te veel gewaai (te veel kateil).
Eene eik met een groot gewaai. Het bul van
eenen boom in planken zagen, en zijn gewaai
tot brandhout maken.
't Gevogelt' vliegt op (dien boom)
En rust op syn gewaey, en eet van syne vrucht.
(G. De Dous.)
Dien fijgeboom ... In stede van goede vrucht
..... draeght maer dorre blaeden;
En schoon' er hier of daer noch veele groene zyn,
Het is een los gewaey, en niet als ydel schyn.
(Id.)
GEWAD, o. Wed, watering, drenk– en badplaats
voor de peerden, fr. abreuvoir. Peerden in 't gewad leiden. 's Winters schaverdijnt men op de
gewadden als ze groot genoeg zijn.
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GEWA
— Kil. Ghe-wat.
GEWAM, o. Gewei, grol, ingewand van visch,
fr. beuille.
— Wammen in de Woordenb. beteekent Ontweien, het ingewand uithalen : eenen visch
wammen, fr. éventrer nu poi sso n .
GEWAND, o. Een windas bestaande uit eenen
driepikkel in wiens toppunt een katrol hangt
waar de reep over schuift die met het een einde
vast is aan de op te hij schen vracht, en met het
ander opgewonden wordt rond eenen verticalen
boom die onder aan 't gewand gevestigd is. Het
gewand wordt ook Drievoet geheeten. Een gewand om zieke peerden op te trekken. Het bul
van eenen boom op eenen zaagstoel ophalen bij
middel van 't gewand. Een gewand is geen
schalk (zie SCHALK), bezonderlijk omdat er in 't
schalk geen verticale boom is die de koorde
opwindt.
GEWARIG, en ook GEWARRIG, adj. Wakker,
waakzaam. Wordt gezeid van eenen hond die,
bezonderlijk's nachts, al wat eenigszins vijandig
is of,schijnt, seffens hoort of ziet en begint te
bassen. Een gewarige hond. Uw hond is zeer
gewarig.
Ende Niet den portenare
Dat hi wieke ende gheware ware
(Dat hij zou waken en behoedzaam zijn).

(Maerlant.)
-- Afl. Gewarigheid.
— Kil. Ghewaerigh, veras, eerlus, ratus, soli clue.
" Met

gewarigen rouwe biechte ende penitencie. "

(H. Herp.) " Want si geen geivarieh fundament
der doechden oft der verstorventheit en hebben. "
(Id.) " Nochtans soe geeft dit licht den scouwenden geesten een ghewarich bekennen dat si God
lien alsmen hem hier in desen leven syen mach."
(Id.)
GEWAUTE of GEWOUWTE (wvl. GEWOWTE, zie
AU), o. Die mensch heeft geene gewaute in (hij
heeft geen ballast, geene maat om iets behoorlijk
te verrichten, sprek. b. v. van iemand die, in 't
vullen van een glas, altijd te veel of te weinig
schenkt, of die, in 't werken, nu eens al te veel
geweld en spoed gebruikt, en dan eens al te
weinig, enz.).
GEWAUWEL (wvl. GEWOWEL, zie AU), o. Het
wauwelen, kawauwelen, gebabbel.
GEWEE, GEWEED, o., scherpl. ee. Geweid, geweide fr. patitragge. " Landen, bosschee, meers schen ende yheweet. " ( Cost. v. Audenaerde.)
— Het wordt veel gehoord in Vry-gewee, d. i.
eene onbebouwde vlakte, eene uitgestrekte heide,
;

GEWE
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waar de aanpalende landlieden, sedert oude tijden,
de bezitters of gebruikers van zijn. Het vrij -gewee
van Oedelem. Het vrij -gewee van Ruddervoorde.
Sedert eenige jaren werkt men om de vrij -gewee'n in bouwland te veranderen.
GEWEEFSEL, o. Weefsel, fr. tissu. Zijden geweefsels.Wollen geweefsels. Katoenen geweefsels.
GEWEERDIGEN, geweerdigde,

heb geweerdigd,
b. w. Gelieven, zich verwaardigen, fr. daigner.

Geweerdig mijne heilwenschen in dank te nemen.
Hij geweerdigde niet mij te antwoorden.
— Veel gebruikt. Verwaardigen is niet gekend.
GEWEERTE, o., zachtl. ee. Weder, doch vooral
Slecht weder, onweder. Is dat een geweêrte dat
wij sedert drie weken hebben ! In zulk een geweêrte gaat men niet in zee.
GEWEGEN, geveegde, geveegd, b. w. Bestieren,
geleiden. Een peerd gewegen. Eenen wagen gewegen. Eenen boot op 't water gewegen.
— Dit woord is gevormd van weg, dat in een
gedeelte van Vlaanderen Weug luidt, waarom
men daar ook Geweugen zegt. - Zie BEWEUGEN.
GEWEILIG (uitspr. gewillig, zie EIL), bijw. Zie
GEWILLIG.

GEWEL, GEEWL, adj. Hetzelfde als

Geluw, geel,
fr. j au-ne. Een géwel kleur. In 't géwel geschil
-der.
— Afl. Gewelachtig, Gewelheid, enz.
--- Zie METATIíESIS.
GEWEND, o. Bij landb. Een breed akkerbed
(van twaalf tot zestien ploegsneden), anders ook
Tafel genaamd. Eenen akker in gewenden ploegen, in gewenden leggen, om hem aanstonds te
bezaaien met koorra, of te beplanten met aardappels. Be gewenden zijn van elkaar gescheiden
door eene yore. Het midden van een gewend heet
de Rik of de Rugge. Een gewend wordt gemeenlijk rondgeploegd.
GEWENTE, v. Gewoonte, fr. habitude; coutume.
De gewente hebben van te vloeken. In de gewente zijn van alle dage naar de kerk te gaan.
Eene slechte gewente afbreken. Slechte gewen ten zijn moeilijk om laten. Het is de gewente
te Nieuwjaar zijne vrienden te bezoeken.
— Wordt ook als bijw. gebruikt voor Naar
gewoonte, fr. cie coutume. Hij doet als gewente,
fr. coinrne de couture. Hij was vandaag spraakzamer dan gewente, fr. que de coutume. Hij is
heden later opgestaan dan gewente. De zwaluwen zijn dit jaar weêrgekomen als gewente. Hij
is nog altijd krank en flauw gelijk gewente.
GEWERDEN, ook (met zware ee) GEWEERDEN,
o. w. Hetzelfde als Geworden. " Deur berm-

u
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herticheyt connen sy zaligh gliewverden. " (C.
Vrancx.)
Magh dit alles u ghewerden,
Ghy sult licht met voeten terden
'S weereldts•wulpschen over-last.
(0. Declerck.)
-- Laten gewerden, laten doen, laten begaan,
fr. laisser faire. Laat mij gewerden. Hij liet mij

niet gewerden. Ge moet hem * laten gewerden.
Laat mij met hem gewerden, ik zal hem wel tot
reden brengen. " D'ouders lieten haer ghewerden"
lieten haar godvruchtig leven. (C. Vranex.)
" (De lamme man) zeyde tot die draghers : Laett
my ghewerden, laait my proeven te gaen; ende als

zy hem lieten ghewerden, by ghinck alleene. " (Id.)
D'hoenders lieten 't al gewerden,
Ik, 'k en kon het niet meer herden.
(G. Gez.)

— Men zegt ook Laat mij geweren. J. de Har
bezigt geberen in den zelfden zin:
-duyn
Daerom laet my met hem een weynigh tijds ghebeeren,
Iek zal hem haest zijn hert inwendelijck doen sweeren.

Dus ook P. Gheschier :
Meynt den knecht bevrijdt te wesen,
En van alle moest ghenesen,
Omdat by een Heere dient
Die hem goedt is als een vriendt,
En hem dickmaels laet ghebeiren
Sonder smijten ofte smeiren?
GEWÈRIG, adj. zware e. Vast, stevig, die weerstand biedt als men er op drukt, fr. ferme, in
tegenoverstelling met slab, fr. mou. Gewerige
boter (die vast en vet is, fr. du beurre ferme).
Gewerige hespe (die vast en kloek is, fr. du jambon ferme). Gewerige grond (die vast en zwaar
is om beploegen, fr. sol ferme). Gewerig hout
(dat hard en taai is, fr. bols dur, solide). Gewerig
laken (dat vast en dicht is, fr. drap ferme, serre,
fort). Gewerig brood (kloek en voedzaam).
— Kil. Gheweerigh, firmus, durabilis.
GEWEUGEN, geweugde, geweugd, b. w. Bestieren,
fr. dii•iger. Die den wagen niet wel geweugt, rijdt
in den gracht. - Zie GEWEGEN.
GEWIJD (wvl. GEWIJD), o. zonder mv. Een
gewijd voorwerp, gewijde voorwerpen, fr. objet
bénit, objets bénits. Een gewijd over zich dragen.
Hij bezit veel gewijd (b. v. gewijde medaljen,
kruisjes, roozenhoedjes, agnus Dei, palm, enz.).
Het zieke kind lag gelaán van 't gewijd.
GEWIJGEL, o. Gewiegel. - Zie WIJGELEN.
GEWILLIG, bijw. Ruim, iets meer dan, rijkelijk.
Gewillig drie pond. Drie pond gewillig. Gewillig
tien frank. Tien frank gewillig. Gewillig eene

GEWI
maand. Eene maand gewillig. Hij woont gewillig
eene uur van hier. Een boek van honderd blad
gewillig. Eene hofstede van gewillig zes--zijden
tien bunder. Twee hektoliters graan gewillig.
" Dat boschken, 't en is maer gewillig nog zoo
groot als onze achterkeuken. " (C. Duvillers.)
" Myn spinnewiel en brengt maer gewillig onzen
koffy meer op. " (Id.)
— Onze uitspraak belet niet van Geweilig te
schrijven; zie EIL.
GEWIST, • wvl. uitspraak van Geweest (zie
KLANKVERK.), verl. deelw. van Wezen.
— adj. Met wissen gevlochten, fr. tressé cl'osier.
— Vandaar een woordenspel dat men gebruikt
in antwoord op een gezegde dat met geweest eindigt, b. V. Iemand zegt dat zijn gebuur eertijds
rijk is geweest, en men antwoordt daarop schertsende : gewist is eene mande, ofwel:
gewist is mandewerk,
en dobbel gewist is nog zoo sterk;

alsof men zeggen wilde : het baat weinig rijk
geweest te hebben, als men thans arm is.
GEWONEN (wvl. GEWEUNEN), gewoonde, gewoond,

b. w. Gewennen, gewoon maken. Men moet de
kinderen vroegtijdig aan den arbeid geweunen.
— Zich gewonen (wvl. eens geweunen, Zie EENS),
zich gewennen, fr. s'laabituer, se faire a`. De
dienstbode kan zich daar niet geweuneil. Men
moet zich geweunen waar men is. Zich geweuneu
aan vroeg op te staan. Ik kan mij niet geweunen
aan die manier van leven. Men geweunt zich aan
alles.
GEWONIG- (wvl. GEWEUNIG), adj. Gewend, fr.
habitué, accoutume. Zijt gij het al geweunig in uw
nieuw huis ? Ik zou 't daar al gauw geweunig zijn.
Aan iets geweunig worden. Geweunig zijn aan
smaad en verachting. Hij is geweunig dagelijks
naar de mis te gaan.
GEWOON (wvl. GEwEUNE), adj. Gewonig, gewend, fr. accouctume', habitué. Hij kan 't in de
stad niet geweune worden. Ik ben dat reeds geweune.
— Gemeenlijk, fr. ordinaire. De geweune gang
der natuur. De geweune manier van iemand te
groeten.
— Afl. Gewoonte (wvl. Geweunte); Gewoonlijk
(wvl. Geweunlijk).
GEWORMTE, GEWORIVISEL, o. Eig. Wormen, fr.
des vers. Wordt meest gebezigd in den zin van
alle slag van insekten, gevleugeld of niet.
Kruipend en vliegend gewormsel. Muggen,
vliegen, horsels, pauwen en dazen zijn een vervelend en lastig gewormte in den zomer. Het
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gewormsel is 't verdriet van koeien en peerden,
in warme dagen.
GEZAAD, verl. deelw. van Zaden. Zie aid.
— Ook adj. Zaad bevattend. Die grasauwen
zijn wel gezaad, zijn niet gezaad.
GEZAAG, GEZAAGSEL, o. Verdrietig gepraat,
vervelende herhaling van 't gezegde, fr. rabaehage. Dat gezaag doet mij dood.
GEZAAISEL, o. Het gezaaide graan. De vogels
pikken een deel van 't gezaaisel op. Het gezaaisel
met aarde dekken. " Ghesaeyssel dat noch synen
keest niet en heeft ghenomen. " (J. de Harduyn.)
" Steven hadde lijnsaet ghesaeyt, ende het
scheen dat hy gheen hebben en soude; doen
verghift hy zijn ghesaeysel aen Maria, ende daer
nae quamt seer schoon voort. " (C. Vrancx.)
GEZAPIG, adj. en adv. Zacht en stil zonder
haast noch geweld, gematigd, bezadigd. Een gezapig mensch. Gezapig zijn. Die man is gezapig
in al wat hij doet. Een gezapige regen (stille
regen). De boomen verdikken gezapig. Gezapig
spreken. Gezapig gaan. Gezapig werken. Die
gezapig werkt kan lang werken. Kind, ge zijt te
wild, ge moet leeren gezapiger zijn.
— Afl. Gezapigheid.
— Vgl. Zaft, 1. s u'avi s.
GEZÈERD, verled. deelw. van Zeren of Zeerden.
— Gezeerd zijn met, zich bevinden bij iemand
die ons bezwaarlijk valt zonder liet eigenlijk te
willen, bijkans enkel door zijne tegenwoordigheid. Ik zou gaan wandelen hebben, maar ik
,

was gezeerd met eenen vriend die mij kwam bezoe-

ken. Hij had goede dienstboden, en hij heeft ze
weggezonden omdat hij niet meer wilt gezeerd
zijn met iemand in zijn huis. Met eene valling,
eerre koorts, eene langdurige ziekte gezeerd zijn.
Ik ben gezeerd met die koopwaren die 'k gekocht
heb, omdat ik geene genoegzame plaats meer
heb in mijnen winkel.
— Gezeerd zijn van, bezwaarnis hebben van
iemand die ons kwelt. Van eenen vijand gezeerd
zijn. Van de vlooien gezeerd zijn. Hij wilde van
zijnen grilligen dienstbode niet gezeerd zijn, en
heeft hem weggejaagd.
GEZEERMTE (zachtl. ee), o. Gezenuwte.
GEZEGGEN, gezet, gezeid, b. w. Zeggen. Ik noch
iemand van mijne familie is zoo onbeleefd en
ongemanierd niet, als gij ons gezegt en toeschrijft.
GEZELLE, v. Helpzuster van eene Overste in
een klooster, fr. assistante. De groote iefvrouw
met de twee iefvrouwen gezellen en de schrijf
maken den Raad uit van een Beggijnhof.-sterg
GEZELSCHAP (wvl. ook GEZELSCHEPE, GEZELSCIIIP,

GEZE
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o. Iemand die eenen anderen ver
fr compagmzon, compagnie. Ik groet u, Jan,-gezlt,
en uw gezelschap.
-- In 't bez. Echtgenoot man of vrouw, medepaar, wederhelft, fr. conjoint. Haar gezelschap is
dood. Hij komt met zijn gezelschap niet overeen.
Hij bemint, hij veracht zijn gezelschap. Zij en
haar gezelschap. " Omme te ghelievene haar
wettelick gheselscalp. " (C. van Dordrecht.) " Eet
dyen hi ghesworen heeft God ende sinen gheselschepe, int aennemen van t houwelick. " (Th. van
Herentals.) " Dat ick mijn gheselscapp, mijn kinderen ende mijn dienstboden aenspreken sal."
zie

-SCUEPE),

(P. Bacherius.)
GEZENUWTE, o. De zenuwen, fr. les nerfs. De
kaffie werkt op het gezenuwte.
— Ook Gezeermte.
GEZESSEN, telw. Zes te samen. Wij zullen dat
ons gezessen wel verrichten, fr. nous Eerons bien
cela, nous six ensemble. — Zie

GE—.

Zoo veel hoofden, zoo veel gezindten.
GEZINTE, o. Huisgezin, fr. fa7nille. Een gezinte
van zes kinderen en hunne ouders. Een arm
gezinte. Een deugdzaam gezinte.
— Al de personen van eene huishouding,
door 't bloed verbonden of niet. Dat gezinte bestaat uit drie gebroeders en twee dienstboden.
Ik ken al de personen van dat gezinte.
GEZONK, o. Licht geronk. Het gezonk van de
snaren. - Zie ZONKEN.
GEZOPPIG, adj. Sappig. Eene gezoppige peer,
opinion.

fr. poire fondante, juteucse.

Afl. Gezoppigheid.
GEZUND, adj. GEZUNDHEID, v. Wordt

in zeld-

zame plaatsen gehoord voorGezond, Gezondheid.
GEZWADDER, GEZWADDERSEL, o. Brabbeltaal.
- Zie ZWADDEREN.
GEZWIJMEL (wvl. GEZWIMEL, zie IJ), o. Zwijmeling. " Een ghes w ymel in den kop. " (J. de Har
,

a

GEZESTIENEN, telw. Zestien te samen, fr.
seize.
GEZESTIGEN, telw. Zestig te samen, fr. soixante.
GEZETEN, adj. Wordt gezeid van iets dat eenen

c'

vasten stand gekregen heeft na eerst in gisting
of woeling geveest te hebben. Gezeten gist (gist
die niet meer in schuim is, maar dik en smeer
moet het brood bakken, eer het deeg-achtig).Men
gezeten is. Wacht van dien wijn af te tappen,
tot dat het bezinksel gezeten is. Bouw niet op
eenen grond die niet gezeten is.
— Gezet, bedaard, bezonnen, bezadigd, fr.
cassis. Een gezeten jongeling. Gezeten zijn. Gezeten zijn van zinnen.
— Afl. Gezetenheid. " In hunnen handel was
te sien een rype ghesetentheyt. " (P. Mallants.)
GEZEUR, .o. Het zeuren, bedrog in 't spel, fr.
tricherie.
GEZEVENEN, telw. Zeven te samen. Ge moet
uws gezevenen dat doen, fr. voos devez faire cela,
voos sept ensemble. — Zie GE—.
GEZIJL (wvl. GEZIIL, en niet gezel), m. Azijn.

— Zie AzLJL.
-- GEZIJLPRULLE,

GEZI

v. Azijlprulle, azijnkruik. —

Zie PRULLE.
GEZIND, adj. Welgezind, opgeruimd, vrolijk,
te vrede. Hij ging gezind naar huis. Hij was
gezind om die goede tijding. Een kind is gezind
als 't een nieuw kleed heeft.
— Meest gehoord in Noord - Vlaanderen.
GEZINDTE, GEZINTE, v. Gezindheid (even als
bezaaile=bezaaidheid), meening, zienswijze, fr.

-duyn.)
van Zwellen. Wordt som
gebruikt, even als Dik, in den zin van-wijlen
Groot, b. v. Die stad is drie gezwollen uren van
GEZWOLLEN, deelw.

hier.

GIEBEK (gie -bek), m. Tuithoed, steek, fr. chaNapoleon met zijnen
giebek.

peau à deur ou trois cornes.

GIECHELEN, giechelde, heb gegiecheld, o. w. Al

lachende een bedwongen en scherp keelgeluid
maken dat in het woord giechelen nagebootst
wordt. Zij giechelde. " Sy en moeten haer niet
tot lacchen ofte tot giechelen als kinders ghe-

wennen. " (B. Gheysen.)
— Kramers heeft Giegelen, fr. rire sons cape,
étouffer de rire.
GIEGAAIEN, giegaaide, heb gegiegaaid, o. w.,
klemt. op gie. Dwaas rondkijken. Hij stond daar

te giegaaien.
— Samengesteld uit gieën en gaaien. — Zie
GAAIEN en FLIKFLOOIEN.

— Men zegt ook Giechaaien.
GIELKUIP, v. Zie GIJLKUIP.
GIENEBEER, v. Zie GINNEBEER.
GIEPEDOORN, m. Soort van braam

met grove

doornen die juist driehoekte zijn en wijd van
elkander staan. Daar vindt men veel giepedoorns.
GIEPEN, giepte, heb gegieppt, o. w. Hetzelfde als
het holl. Gijpen, hd. gieben, d. i. met opgesperden mond naar den adem snakken.
— He is maar een sjappen en een gietpen, het

is

iets dat gemakkelijk en kortstondig kan verricht
worden. Ge moest mij daar eenige verzen over
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maken : dat is maar een gapen en een giepen
voor U.
GIERSTROOIUI, o. Wordt langs de vlaamsche
zeekust gezeid van de springvloeden of sterke
getijden der zee onder de nieuwe of onder de
volle maan, fr. eaux vines, maline. Het gierstroom
is tegenovergesteld aan het kraakstroom. Zie
KRANKSTROOM.

-- Men bemerke dat Eierstroom en Krank
stroom onzijdig zijn, hoewel anderszins Stroom
-

bij de Vlamingen zoo wel als bij de Hollanders
mannelijk is.
GIETEN, goot, gegoten (f'vl. ègoten, zie GE), b. w.
Bij landb. Ale gieten, of enkel gieten, vloeibaar
mest op den akker spreiden, fr. répandre du
purin. Morgen wil ik gieten. Eenen akker gieten,
hem met ale of vloeibaar mest begieten. Hij
heeft vandage dien akker gegoten. Dat land
moet gegoten worden. Ik ga morgen de koolzaadplanten gieten. Hij was bezig met de raapjes
te gieten. De bloemen gieten, fr. arroser les ,fleurs.
— Bij muurbezetters. Moortel gieten, levend
kalk blusschen in eenen bak en met water doorwerken, en dan door vlecht- of traliewerk laten
afloopen in eenen anderen bak, zoo dat er het
gruis van uitblijft, en eindelijk met zand en haar
vermengen om tot plaastering te dienen, fr. cooler

de la chaux, sasser dec platre.
— Het giet water, fr. it Aleut a verse.
GIETIJZER, o. IJzeren gietvorm, kutselier,
waar men gesmolten metaal in giet.
GIETREGENEN, gi etregende, heeft, geg ietregencl,

onpers. w. Stortregenen, fr. pleuvoir a verse.
GIFTE, v. Bij landb. Hetzelfde als Schudde bondel. Zie ald.
-- Dus genaamd omdat zulk ineengebonden
stroo aan het vee tot voedsel gegeven wordt.
GIJBE (wvl. GIBE), v. Doornbezie, anders ook
Hiepe genaamd, fr. cenelle, base d'aubepine. Er
staan veel gijben aan die doornhaag.
GIJBEN (wvl. GIBEN, zie Ia), m., mv. gijbens.
Een lange magere mensch, fr. flandrin. Een magere gijben.
GIJDER, GIJLDER (wvl. GIBER, GILDER), GILDER, GULDER, nomin. mv. van het persoonlijk
voornaamw. Gij. De datief en ace. is ulder. Als
Gijlder komt, laat het mij weten. Het is gulder
die dat verrichten moet. Ik heb het ulder voor
Ik vermaan ulder. Ik zal ulder ontvangen.-zeid.
- ULDER. Bezittelijk voornaamw. adj. voor Uw,
fr. votre. Ulder belangen zijn er mee gemengd. UIder vader was een vroom man. Dit is eene vrucht
van ulderen akker. Hij klimt op ulderen boom.

GIJL
— Dit gijlcler, ulder, is samengetrokken uit
g-i, jlieder, ulieder. 'Vgl. Wijlder en Zijlder.
— In Noord—Vl. zegt men Gijlére voor Gijlie
den. M. Lambrecht schrijft gedurig Ghylier
" Waerom doet ghylier my schade, daer ick ulier
noyt ghehinderd en hebbe. "
GIJL (wvl. GILL, zie IJ), adj. Bij brouwers. Gistend. Gijl bier, fr. biere guillante. Het bier is
schoone gijl om getond te worden. Dat bier is
nog niet gijl genoeg.
- GIJLKUIP (wvl. GIILKUPE, zie UI), v. Bij brouwers. Groote wijde kuip of bak waarin het bier
van den koelbak afgetrokken wordt, en, met gist
vermengeld zijnde, daarin blijft tot het begint
te grijpen, fr. guilloire.
GIJNAPPEL (wvl. GIINAPPEL) m. Oranjeappel,
anders ook Sijnappel en Appelsijn genaamd.
GIJZE (wvl. GIZE, zie IJ), v. Spioen, iemand die
bespiedt en afloert. Die gijze zit gedurig door
de venster te loeren wie mijn huis in- en uitgaat.
Mistrouw u van die gijze. Het zijn lijk de gijzen,
die twee wijfs, ze spioenen 't al af.
— Pinker, fr. bdtonnet, bistoquet. Met de gijze
spelen. Gijze slaan. Zie AGIJS.
GIJZEN (wvl. GIZEN), gijsde, heb gegijsd, o. w.
Loeren, fr. espionner. Zij zat door de venster te
gijzen wie er al voorbijging.
— Vandaar Afgijzen.
GILDE, v. Dante, wereldsch vrouwspersoon,
modepop. " Als ik eenen hoop van die gilden in
de kerke zag klappen gelijk op een markt, haar
draayen ende keeren gelijk in een dans -schoole,
naare oogen laten vliegen op ongelyke personen."
(C. Hazart.)
Sy (die vliege) durft . . .
Soo wel by vorst als boere-snaek
Sich setten of op neus of kaek,
Als of die gilde schimpen wilde.
(Vaelande.)

— Kil. verklaart ghilde door meretrix, en noemt
het verouderd. Bij ons bestaat het nog, maar de
zin er van is zoo ongunstig noch zoo sterk niet
als meretrix. Zie KERMISGILDE.
GILDER, pron. Gijlieden. Zie GIJDER.
GILDIG, adj. Struis, groot en sterk, wel te pas,
kloek van lijf en leden, fr. robuste, bigin portant.
Een gildig kindje. Een gildige jongen. Een gildige
kerel. Een gildig vrouwmensch. Gildig worden.
Gildig zijn. " Het toevoegelyk naem -woord gildig
is in vol gebruyk. " (Vaelande.)
— Groot, aanzienlijk, ruim. Een gildige boom.
Een gildige stok. Een gildige regen. Een gildig
ongeweerte. Eene gildige som. Bene gildige ver-
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koudheid, fr. un bon rliurne. Een gildig getal. Een
gildig leger. Twee gildige uren verre. Eene gildige kamer, fr. une chambre spacieuse. Hij heeft
daar eenen gildigen hoed op 't hoofd. Gildige
leerzen dragen. Eene gildige neus hebben. Eene
gildige rossing of trommeling krijgen. Gildige
appels, fr. de grandes pommes. Gildige klaver.
— Bijw. Het waaide, sneeuwde, donderde gil dig. Gildig eten en drinken. Een drank om gildig
te zweeten. Gildig veel. Gildig werken. Het kind
begint reeds gildig te klappen. Gildig rijp. Gildig
rijk. Iemand gildig berispen. Het moet al gildig
donker zijn waar dat hij zou verdolen (zegt men
van een slim en schalk mensch). Gildig vloeken.
Gildig bedrogen zijn. Gildig genoeg (meer dan
genoeg). Gildig lachen, dansen. Gildig verdriet
hebben.
— Afl. Gildigheid (kloekte van lijf en leden);
Vergildigen.
— Onze uitspraak belet niet van Geildig te
schrijven; zie Ei.
GILF, adj. G eelw, geluw, geel, fr. jaune, 1. g i lvus. Een gilve kleur. Dat is gil?.
Hy wierd in een oogwenk gilver
Als een gouden kandelaer.
(Vaelande.)

— Meest gehoord te Iper.
GILTE, v. Gesnedene zeug. Ook onvruchtbaar
schaap. — Zie GELTE.
GILW, adj. Zie GEELW.
GILWJONK, o. Zie GEELJONK.
GIIVIPE, V. Zie EMPE.
GINNEBEER, GINEBÈRE (zware e), en ook GINEBERGE, v. met den klemtoon op gin. Uithceineche plant, anders Gingember, Gember, Gengber,
en Gengerbeer genaamd, fr. gingemnbre.
— Gem. de wortel dezer plant, die bitter en
brandende lijk peper is, en ingeleid wordt om
als maagprikkel op tafel gediend te worden.
Een pondt ginnebeere. " (Z. v. Male.) " Cappers, rosynen, peper, ghinebeer, caneele, saffraen,
greine, ende andere specieren. " (I. de Damhoudere.)
- GINNEBEERKLAUWTJES, 0. mv. Klauwvormige
worteltjes van ginnebeer. Men gebruikt ginnebeerklauwtjes bij het inleggen van visch, van
komkommers, enz.
GINST, m. Het mannetje van de gans, fr. j ars.
Zie GENTER.
GINST(E, v. Brem, fr. genet. Zie GENSTE.
GINTE, GINTSTE, adj. Gindsch. — Zie GUNTE.
GINTER, GINSTER, bijva. Ginder, ginds. Zie
GUNTER.

GIOLE, V. ,Vogelmuit. Zie

GAIOLE.

GIRO
GIROFFEL, m. Violier, fr. giroflee (en niet ceillet).
- Zie GROFFELIER.
GIS, v. Gissing.
— Op de gisse, bij de gis. Op de gisse iets
schrijven.
GISP, m. De daad van eens te gispen, gisping
met water, kwispeling, sproeiing.
GISPE, v. Wisse, dunne roede.
— Eene lange gispe van eenen vent, iemand die
lang en dun is, anders ook Eene lange wisse,
eene lange pertse.
— Lange gispen van wortels, lange en dunne
wortels, fr. des carottes lrès longues.
GISPE, v. Hoeveelheid vocht dat in eens gegispt wordt. Eene gispe regen, fr. une omudée.
Eene gispe water in 't aanzicht krijgen.
— Eene gispe wind, rukwind, kortstondige
windbui, fr. bourrasque.
GISP(E, V. Hetzelfde als Gesp, fr. boucle. De
doorn van eene gispe, fr. l'ardillon d'une boucle.
Schoe'n met gispen.
GISPEGAUW (wvl. GISPEGOW, Zie AU), m. Slechte
kaffie, fr. lavasse.
GISPELEN, gispelcde, gegispelcd, b. w. Hetzelfde
als Gispen.
— Afl. Gispeling (gisping), v. " Ghispeling
van rys " roedeslagen. (J. de Harduyn.)

GISPEN, gispte, gegispt, b. w. Met eene roede
het water geeselen of kwispelen. Hij gispte het
water in mijn aanzicht (hij deed het in mijn aan
spatten met er in te slaan).
-zicht
— Verders met de hand, met eenen kwispel,
ruifel, spuit, enz. water smijten dat het spatte
en sproeie. Met eenen ruifel of met de hand
water .gispen op het lijnwaad dat te bleeken ligt.
Water gispen op de vensterruiten om ze te wasschen.
— Iemand nat gispen, op hem zooveel water
gispen dat hij nat zij.
— o. w. met hebben. In stralen krachtig uit
bloed gispte uit de gekwetste slag--gudsen.Ht
ader.
— Het gispt, wordt gezeid van eene kortstondige regenbui met wind. Het heeft geheel den
dag gegispt (nu en dan gebuid).
GISSELEN, gisselde, heb of ben gegisseld, o. w.

Zie GUSSELEN.
GIST, LEST, v., doch meest m., fr. levuire.
— Gist strijken. Zie STRIJKEN.
GISTEREN, bijes., fr. hier. Gisteren over acht
dagen, fr. hier it y avait heit jours. Hij is giste-

ren over acht dagen begraven. Gisteren acht
dagen, fr. ]zier it y avail luit jours. Gisteren en
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acht dagen, fr. d'hier en huil. Gisteren en acht
dagen moet hij voor den rechtbank verschijnen.
-- .De derde gisteren, over eergisteren, 1. nudius terlius. Dat is nu den , derden gisteren gebeurd. Hij is reeds sedert den derden gisteren
in stad.
GLAAROOGEN, o. w. Zie GLARIOOGEN.
GLAAS, o., mv. glazen. Wordt in sommige
plaatsen gebruikt voor Drinkglas, tot onderscheiding met glas, vensterglas, enz. Een glaas bier.
Schink liet glaas Vol.

GLADDER, m ., vklw. gladdertje. Bij zeevisschers.
Soort van gladde roche, anders Zandroche geheeten, fr. rate lisse, 1. raia circular's.
GLAREN, glaarde, heb geglaard, o. w. Zie GLARIEN.

GLARIACHTIG, adj. Dat glarit, fr. chatoyant.

Glariachtige kleederstoffe.
— Voor ons glariachtig vindt men in oude
handschriften kanzant (van fr. changeant), b. v.
kanzant zyde.
GLARIEN, glaride, heb geglaricZ, o. w. Wordt
gezeid van iets glanzends waarin verschillige
kleuren en tinten spelen, gelijk in de oogen van
de katten, fr. chatoyer. De oogen van katten en
van leeuwen glariën. Eene kleederstoffe die glarit, fr. une elq ffe chatoyanle. Een glariend edelgesteente, fr. pierre chatoyante. Een glariënd kleur.
— Wordt ook gezeid van de oogen van eenen
mensch , die, ziek of gram of uitzinnig of be-

dwelmd zijnde, verwilderd kijkt en blikt. De
oogen glarien van iemand die gram wordt of
-

gram is. De oogen van dien zieke glariden. Het
glariën der oogen heeft iets in dat vervaart, of,
in 't fr. gezeid, quelque chose de sinistre.
— Men zegt ook Glaren. Kil. Glaerende oogen,

oculi co sii, glauci.
GLARIOOGEN, glarioogde, heb geglarioogd, o. w.
Met opengespalkte oogen glariën, verwilderd
kijken. Het glarioogen is dreigend en verwekt
vrees. Eene kat wordt gevaarlijk als zij leelijk
begint te glarioogen. Een krankzinnig mensch
begint te glarioogen telkens hij eene razende
vlaag krijgt. Het glarioogen is eigen aan iemand
die gram is. Glarioogen van gramschap. Hij was
om die antwoorde zoo verbitterd dat hij glarioogde. Ge moest hem zien glarioogen ! De moordenaar liep, met zijne handen bebloed, en al
glarioogende hier voorbij. Hij glarioogt lijk een
kater.
Want hij stont en glary ooghcde
-

Scheef en scheel, en dweirs, en los.

(L. Vossius.)

GLAS
— Dit woord is gevormd met glarien, gelijk
Bernoogen, Blikoogen, Pinkoogen, enz. met bernen, blikken, pinken.

— Ook Klarioogen.
GLAS, o., mv. glazen, vklw. glazeke(n. Drinkglas, vensterglas, enz. Een glas, een goed glas
ophebben (wvl. ip-ein, zie EIN), bedronken zijn.
--- Te diep in het glas kijken, te veel drinken,
zich dronken drinken.
— Bij zeepzieders. Een stuk vensterglas of
verglaasde potscherf waar men eene kleene
hoeveelheid zeep (die men. met eenen lepel uit
de stookte schept) op nedergiet om te zien als
de zeep hare hebbing heeft, fr. écaille. Een glas
trekken, of de zeep op het glas trekken, op de
gemelde manier het zeepziedsel beproeven.
GLASPAPIER,. GLASPAMPIER, o. Papier met
glaspoeder belijmd om hout en metaal te w rijven, fr papier de verre.
GLASSLAG, o. Rechthoekte groef in een kleenhout, waar de vensterruit in vastgemastiekt
wordt, fr. feuillure, bij Kramers Sponning. Een
glasslag steken (zulk eene groef uitschaven). —
Zie SLAG.
GLASSPON, m. GLASSPONDE, V. Glasslag, spon
om eene vensterruit in te vestigen.
-nig
GLASSPONSCHAAF, GLASSPONDESCHAAF, v. Bij
timm. Kleene schaaf om slagen of sponningen
te steken in de kleenhouten eener venster, enz.,
bij Kramers Sponningschaaf, fr. petite rainoire,
guillau^ne.
-- De werklieden laten eene sylbe wegvallen
en zeggen enkel Glasspon, Glassponde of Glas

-schave.
GLASSCHAVE, V. voor Glassponschaaf.
GLAT, adj. Hetzelfde als Glad, effen, fr. lisse.
Glat wrijven. Glatte plank. Glatte spiegel.
Want zijnen glatten rugh, die ziet m'oock dikwils
[branden,
Met donders,. vier en roock, en gloeyt my d'oor.
[loghs tanden.
(C. Declerck.)

— Glibberig, fr. glissant. Een glatte weg.
--- Wegens d = t, zie D.
--- GLATTE, V. Gladheid. De glatte van eene
gewrevene plank. De glatte van eenen weg. De
glatte van 't ijs.
-- GLATTIG, adj-. Gladdig, glad, glibberig, fr.
glissant. Het ijs is glattig, Een glattige weg. Het
is hier zeer glattig.
— Afl. Glattigheid.
GLAUDE (wvl . GLOWDE, zie AU) , v. Doosken of
kasken op wijze van een klein heiligdom, waar

GLAZ
een beeldetje of printj e in gelijst is, en waarmede,
in sommige kerken, de koorknaap den par tecurn
draagt naar nieuwgehuwden, enz. — Zie KUSSPAAN.

GLAZEBREKER, m. Wordt in veel gewesten gezeid voor Glazemaker, die ruiter in de vensters
steekt, fr. vitrier.
GLAZEGOED, o. Glazewerk, fr. ouvrages de verre.
Als het teere glase-goet
Dat Venegien backen doet. (Gheschier.)
GLAZENTAKEN,

glazemaakte, heb geglaze?naakt,

o. W. Het ambacht van glazemaker doen. De een
is timmerman en de ander glazemaakt. Het
glazemaken leeren. Hij heeft drie jaar lang geglazemaakt. — Zie onder BOEKBINDEN.
GLAZENDE, adj. Glasachtig, glazig, fr. vitreux.
Glazende oogen, fr. des ieux vitreux. Glazende
aardappels zijn broos en waterachtig.
GLEI, o. zonder mv. Gezuiverd roggestrooi,
't schoonste stroo van uitgedorschen rogge, lang
stroo waar al de bucht uitgeschud is. Men gebruikt glei om huizen te dekken, om vlaken te
maken, om banden te vlechten, om beddebolsters
te vullen, enz. Den kerkvloer en de straten met
glei beleggen, ten teeken van rouw in eene begraving. " Eenigh gle?t, dijck- staken, heurden,
ofte andere materialen te haelen ofte ontvremden. " (Keure vande Water. van Blankenb.)
Vijftig bondels glei, of ook (met weglating van
bondels) vijftig glei. " Betaelt voor koop of leveren van 400 gley tot dekken van 't klokluyders
huys. " (Kerkreken. 1667-1670.) Het glei op den
dilte doen. Glei maken.
— Ook m., mv. geien. Bondel gezuiverd rog
glei medehemen. Met drie gleien-gestro.En
zal ik genoeg hebben. De Glei is geen Baling.
— Men zegt ook Galei, Gelei, Gluw, Glui, en
Vluw. Kil. heeft Gleye en Gluye, stramen ar ndinaceum. Het fr. glei bet. daksti-oo; en in Normandie zegt men glen voor stroo.
- GLEIBOOT, GLUWBOOT, m., mv. -liooíenz-. Een
bondel uitgezuiverd roggestroo. Hoeveel glei
zijn er wel noodig om dat huis te dekken ?-boten
De gleiboot heeft maar éénen band, terwijl de
Glei (m., in den zin van Bondel) er gemeenlijk
twee heeft.
GLEIERWERK, GLEIERSWERK, en ook enkel
GLEIERS, o. Vaatwerk van fijne witte aarde met
tinasch verglaasd, fr. faience. Schotels, taljooren,
soep -trinen, sauskommen, schalen en potten van
gleierwerk. Dat is gleiers en geen porselein.
Schoon gleierswerk. Een lampet van gleiers.
Een magazijn van gleiers, van gleierswerk.
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GLEI
GLEISACHTIG, adj. Glanzende lijk glas. Gleis
steen (briken die op den kant verglaasd-achtig
uit den brandoven komen).
— Kil. Gleysen, gleyssen, nitere, splendere.
Weiland Gleisen, blinken.
GLEISCHOOF, m., mv. -schooven. Gleiboot, stroovluw. " De landslieden wierpen barnende gley
schoven in die fenyneghe armeyen van slanghen
ende scorpioenen. " (N. Despars.)
GLENT, O. Zie GELEKT.
GLETS, m. Oogenblikkelijke glans of schitter.
De glets van den bliksem. Den glets van den
weerlicht in de oogen krijgen. De glets van de
zon op gepolijste wapens. Eenen glets geven. De
glets van de oogen, fr l'éclair des year.
— Dit gleis, oud hd. glast, glest, houdt met
glans te samen.
GLETSEN, o. w. Zie GLITSEN.
GLETSEN, gletste, heb gegletst, o. w. Eenen oogenblikkelijken glans afgeven, ' schitteren, lichten.
De weerlicht gletst in de wolken. Het gletste in
mijne oogen. De wapens gletsen als er de zon
op schingt.
GLIMPEN, glimpte, heb geglimpt, o. w. Blinken,
fr. lwive. De schoe'n doen glimpen. Glimpende
zwart haar.
— Kramers geeft dit woord als verouderd op.
Het is nog jeugdig in Vlaanderen.
-

GLINTSEREN, glintserde, heb of ben geglintserd,
o. W. Glitsen, glijden, slibberen, fr. glisser. Het
drinkglas glintserde uit zijn hand, en viel in
stukken.
GLITSEN, glots en Blitste, heb of ben geglotsem
of geglitst, o. W. Glijden, slibberen, fr. glisser. Ik
ben van de trappen geglotsen. De fiesch glots
uit zijne handen. " De goede schriften dienen
niet om hunne vlekken nae te volgen, gelyk
aepen goede en slechte swieren naedoen; maer
om hun goed tot voorbeeld te nemen, het slechte
laetende voorbij gletsen. " ( Vaelande.)
-- Ook Gletsen.
GLOEIBAK, m. Een bak van dun ijzer waarin
men iets gloeit op het vuur. De goudsmid gebruikt den gloeibak om kleene stukjes goud of
zilver te gloeien.
GLOEIEND, adj. Wordt even als Doorstekt, gebruikt in eenen kwaden zin om aan te duiden
dat iets in zijnen hoogsten graad is. Een
gloeiende boer (een boer in de volle kracht van
't woord, een allergrootste -lomperik). Een gloeiende duivel (een allerboosaardigste mensch).
Een gloeiende deugeniet (een aartschelm). Een
gloeiende logenaar.
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GLOO
GLOOVEN, gloofde, gegloofd, b. w. Hetzelfde als
Gelooven. Zie GE–, en VER—.
GLORIA, V. Vreugdebedrijf met praal. Het zal
groote gloria zijn als zijne dochter trouwt. Het
was gloria.
GLORIACHTIG (fvl. GLOORIACITTIG, zie o), adj.
Die veel voor de glorie is, die de pracht bemint
in huissieraad en kleedij, die geern praalt. Hij
heeft altijd een beetje gloriachtig geweest. -Zie —ACHTIG.
GLORIETTE (vier sylben met den klemtoon op
et), v. Priëel, fr. berceau, gloriette. Eene gloriette
van kamperfoelie. In de gloriëtte nedergezeten.
" Ghy woont soo gheerne in het groen glorietteken van mooyigheyt, van schoonheyt, van ydel
behaghen.... Maer dat ghy wat dickwilder waert
in het gloriietteken, in het prieeltjen van dese
groene stekende doorens.. " (A. Poirters.)
GLUI (wvl. GUT, zie ui), o. zonder mv. Schoon
gezuiverd roggestroo.
-- m., mv. gluien. Bondel zuiver roggestroo,
fr. botte de paille de seigle nello yee. — Zie GLEI.

-gestro.
stroo. -- Zie

GLEI.

GO..Wordt gehoord in De zonne gaat ter go,
het zonnekeu. gaat, tre go, of ook gaat tra go, (met
het accent op go), voor De zon gaat onder, fr. le
soleil se couche. Laat ons de koeien naar den stal
ter go.
--- Men zegt ook De zonne gaat ter gonge.
-- Meest gebruikt bij de Oost-Vlam.

drijven, het zonneken gaat

GOD, in., fr. Dieu.
-- Om Gods wille gaan, gaan bedelen,

zonde Gods, van alzoo met uwe beste kleederen
door slijk en regen te berschen. -- Hij weet het
almendalle Gods (d. i. volstrekt geheel en gansch).
" Hoe is het Gods meugelyk ?... 'k zeg het ook,
vrouwe, maar alles is nu mogelyk." (C. Duvillers.)
--- Zie GODSCH.
GODELIEVE-LELIE, v. Eene lelie die zeer gemeen
is in de hoven, en ook Sint- Pieters-lelie heet, 1.
--

lilium eroceu n.

GODELIEVE-NAADJE, o. Soort van naad die
weinig of niet gezien wordt. Het Godelieve-naadje
wordt gemeenlijk gemaakt met eenen ik -en -gij.
Ge moet die scheur toedoen met een Godelievenaadje.
— Men weet dat, volgens de legende, de H.
Godelieve voor haren man hemden miek waarvan
men de naden niet ontwaarde. Zie S. Godelieve

van Ghistel, door L. Vanhaecke, Brugge 1870,
bl. 304 in de nota.
CODEWAAR, GODEWARE, v. met den klemtoon
op go. Eene plant die in de Woordenb. Sint-Janskruid en Jachtenduivel genaamd wordt, hypericum) perforr•aturn2 L., fr m illepertitis, chasse-diable.

GLUW, o. zonder mv. Schoon gezuiverd rog
— m., mv. gluwen. Bondel zulk

GODE

De godeware heeft eenenbruinrooden stengel met
veel takskens en gele bloemen. Er groeit veel
godeware langs die grachten.
-- Goewaard is de`naam van eenen Heilige die
den eersten mei gevierd wordt te Arneke, bij
Cassel, in 't bisdom van Kamerijk. S. Godehardus den 4 Mei, in het martyrologium.
--- GODEWAARTHEE, m. Thee gemaakt met godeware. Godewaarthee drinken.
GODMOEDER, v. Meter, eng. god-mother, fr.
mar°raine.

gaen

schooien. Kil. Om gode bidden, om gode gaan,
om godts wille bidden, mendicare. " Dat zy alle
die wintere lanck van deure te deure om Gods
ville ghinghen. " ( N. Despars.) " De blende lieden gaen achter de strate, om God clynckende
met bellen. " (Kr. v. Br.) " Soo vloot sy van
haere moeder ende moeye op dat sy soude mo-

ghen om godtswille gaen. " (L. de Huvettere.)
-- Een gekruiste God, een kruisbeeld, fr. crucif x. Eene linde met eenen gekruister God.
" Een gekruiste God en eene onze Lieve 'Trouwe."

(K. Callebert.)
-- Men gebruikt Gods in eenige zegswijzen
als versterking van 't gedacht, b. v. Het broodje
Gods (Zie BROOD). -- Het is zonde Gods, fr. c'est
un crime, ce n'est pas _permis, sprek. van iets dat
meer tegen de goede reden of tegen onze belangen strijdt dan tegen de wet van God. Het is

--- Ik weét niet of dit woord bij 't volk nog
gebruikt is; maar 't bestond oulings, zegt Kil.,
en aangezien Godvader (govare) nog leeft in de
sprekende taal waarom zou Godmoeder, die er
de wederga van is, verwezen worden?
GODSBEDRIEGER, in. Huichelaar, schijnheilige.

fr. tartufe, hypocrite.
GODSBLOK, m. Een deugdzaam, godvruchtig
nensch, maar kleen van verstand en behendig
Een godsblok van eene dienstmeid. Ne-heid.
godsblok van ne vent (goede sul).
GODSBRIJZELKEN (wvl. -BRIZELKE), O. Aller kleenste stuksken. Wat kleene brijzelkens ! het
zijn godsbrijzelkens ! Gij zult er geen godsbrij
hebben.
-zelknva
GODSCH, adj. Van God.
--- Eerie godsche benedictie, wordt gezeid van
iets dat overvloedig toekomt in eenen gunstigen
ziel. Het regent dat het eeue godsche benedictie

GODS
is. Het was eene godsche benedictie gelijk men
daar. geld kreeg van alle kanten voor dat liefdadig
werk.
— Allen godschen dag, elken dag dien God
verleent. Hij gaat allen godschen dag naar de
kerk. Allen godschen dag deed hij eene wandeling. Dat slecht weder duurt reeds drie godsche
dagen en drie godsche nachten.
— In godsehemz naam, in den naam van God,
fr. au morn de Dieu. In godschen name, doe dat
niet. Hoe is dat, in Godschen name, toch moge lijk ? — Men zegt ook In Gods name.
GODSDEEL, o. Zoo heet de aalmoes die rondgehaald of gegeven wordt op Kersavond en op
Dertienavond of op een van die twaalf dagen
tusschen Kersdag en Dertiendag. Om het godsdeel gaan. Het godsdeel geven.
GODSKIND (wvl. GODSKIIND, Zie IND), O. Iemand,
jong of oud, die zich om zijne deugdzaamheid
en zijne goedheid beminnelijk maakt. Dat dochtertje is een gódskind. Hij is een gódskind van
zoetaardigheid.
GODSKLOP, m. Genadeslag, fr. coup de grcfce.
Iemand den godsklop geven, hem doodslaan. Ik
zal hem den godsklop geven (slaan op het hoofd
om met den eersten slag dood) . Fig. In een
woordenstrijd, enz. hem zonder genade verpletteren, hem in den grond boorgin.
GODSLAMPTE (wvl. -LANTE, zie LAMPTE), v. De
lampte die in het heiligdom hangt voor het H.
Sacrament.
GODSLICHT (wvl. GODSLLTCIIT, M. en O. Zie LUCHT),
o. Het eeuwig licht, het licht dat in de lampte
brandt voor het H. Sacrament in het heiligdom.
GOODSLOON, m. Goddelijke belooning, in tegenoverstelling met Men schelijke belooning. " Dat
men daer of sal nemen ghene leen, ronder_
(tenzij) den ben van Goeie. " ( J. Yperman.)
— Om of Voor eenen Godsloon, voor eene belooning van God zonder eenige vergelding van
de mensehen, gratis, pro Deo. " Die hun selve
ende alle hun Nuys-ghesin, ofte somtyts die arme
inenschen, voor eenen Godts-loom moghen hel
remedie. " (Jac. de Smet.)-pen,mtkly
Iemand dienst bewijzen om eenen Godsloon. (De
arme lieden in 'Vlaanderen, als zij eene aalmoes
ontvangen, zeggen : God loon' 't, of God loone'tje.)
GODSVELDSLAKEN, o. Wordt schertsende gezeid voor Dweilgoed of drol, die verveerdigd
wordt te Godsvelde, d. i. Godewaarsveld, eene
prochie in Fransch - Vlaanderen.
GODSWILLE, m. Iemand die om Godswille gaat,
bedelaar. Er staat een godswille aan de deur.
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GODV
Het kind had zijn brood aan eenen godswille
gegeven. — Zie onder GOD.
- GODSWILLESTOK, m. Bedelstok.
GODVADER (uitspr. govaar, govare en ook goevare), m., klemt. op go. Peter, eng. god father,
fr. parrain, in de nieuwe woordenb. Gevader.
— Kil. noemt dit woord verouderd!
GODVRUCHTIG, adj. Dit w. heeft, behalve den
zin van fr pieux, ook dien van fr. ascétique. Een
godvruchtige boek. Een godvruchtige schrijver.
Het godvruchtig leven.
— Kramers vertaalt ascétique door vroom,

stichtelijk!
GODVRUCHTENDHEID, v. Godvruchtigheid, fr.

piéte.
GOEBE (wvl. GOUBE, zie on), v. Eene kan of zoo
iets met eene blaas overspannen waardoor een
halm of een stokje weg en weder gedreven wordt,
zoodat er een dof geronk uit ontstaat; anders
ook Rommelpot genaamd.
— In 't bezonder, te Brugge, beteekent goebe
hetgeen men in 't Kortrijksche eene Blaze-vere
noemt. Zie aid.
GOEBEN (wvl. GOUBEN, zie oi), goebde, heb gegoebd, o. w. Op eene goebe spelen, de goebe doen
rommelen of ruischen. Hij zong en sprong al
goebende. Ik hoor hem goeben in de straat.
GOED, o., fr. bier. Op zijn goed leven, fr. vivre
de ses rentes. Zijn goed verkwisten.
— Zwart goed, wordt gezeid van een eigendom
die in de fransche revolutie aan kerk of klooster ontroofd is geweest, nationaal goed. Die hof-

stede is geen zwart goed, maar patrimonieel.
— Kleen goed, wordt collectief gezeid van
dingen die kleen of onbeduidend zijn, ten opzichte van andere die meerder of beter zijn in
dezelfde soort. Men liet iedereen binnen, uiige -.
weerd het kleen goed (de kinders). In de arke
van Noë waren alle soorten van dieren, ook het
kleen goed (de kleene dieren). De groote aardappels zijn voor de werklieden, en 't kleen goed
voor het vee.
— Landgoed, buitengoed, fr. campagne. In
dezen zin gem. Goedje. Een schoon goedje. Hij
verblijft 's zomers op zijn goedje.
Ik heb een goetjen hier ontrent,
Schoonder gheen en is bekent.
(J. de Harduyn.)

GOEDBAK (uitspr. goebak, zie D), m. Bij olieslagers. Houten bak waarin het goeds is, d. i. de
voorslag, het zaad dat in de panne gebroken is
geweest en nog niet uitgeperst is.
GOEDBORSTIG (uitspr. goedbostig, zie Rs), adj.
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GOED
Goed van inborst, goedaardig, fr. d'un bon naturel. Een goedborstig mensch.
— Afl.. Goedborstigheid.
GOEDERTIERIG, adj. Hetzelfde als Goedertieren, fr. clement. " Een goedertierighe Moeder. "
(L. de Huvettere.)
— Goedertierigheid.
— Vgl. Armtierig, Ziekertierig, enz.
GOEDHOUDEN of GOEDHOUN, hield en hild goed,
goedgehouden (fvl. goedhoon, zie GE), b. w. Iemand
datgene, dat hij verwerkt of verbruikt, aanhoudend verschaffen ' naar mate hij noodig heeft,
zoodanig dat hij nooit moet ophoudeu of wachten. Die steendrager kon de metsers niet goedhouden. Een spoelmaker houdt gemakkelijk
twee wevers goed. Twee koornpikkers houden
eene schoofbindster goed. Ik aleen kan hem
niet goedhouden.
GOEDING, v. collectief. De goederen, fr. les
bieras. Veel of weinig goedinge hebben. Van al
zijne goedinge beroofd. " Dat by voocht ende
momboir welen zoude van de persoonen ende

goedinghen van zyne onbejaerde kynderen. "

(N. Despars.)
— Zie —ING.
GOEDJONSTIG, GOEDJUNSTIG, adj. Goedgunstig,
toegenegen, fr. benevole. " Tot den goedjonstigen
lezer..' (A. Duclos.)
— GOEDJONSTIGIIEID. V.

" Ondertusschen de

goedjonstigheid der Veurnaars stelde den E. H.

Pastor in de mogelijkheid eene prachtige nieuwe
rijve te doen maken. " (Id.)
GOEDLOOS (uitspr. goeloos), adj. Al te goed, die
zich laat bedriegen en verongelijken, sulachtig,
fr. bonasse. Een goeloos mensch. Hij is al te goeloos.
--- Ook gebruikt als bijw. in den zin van Ruim,
rijkelijk. Gij hebt goeloos genoeg om te leven,
fr. vous avez largement asset pour vivre.
.

— Afl. Goeloosheid.
— Wegens den uitgang van dit w., zie –Loos.
GOEDS, o. zonder mv. Alle stoffe dienstig om
tot iets gebruikt of verveerdigd te worden. Dat
laken is fijn goeds. Hij heeft veel goeds (vele
kleederstoffen) in zijnen winkel. Meel is goeds
waar men brood van bakt. Die schoemaker had
geen goeds (geen leder) genoeg om zooveel
schoe'n te maken. Hij heeft goeds ingedaan voor
een geheel jaar.
— Men zegt ook Goed. Vgl. Dings.
GOEDSHEUGIG, adj. Goedmoedig, goedhertig,
goedaardig, zachtzinnig. Een goedsheugig man.

GOEL
Die goedsheugig is neemt nooit iets kwalijk af,
en doet goed aan die hem kwaad willen.
--- Het woord heug bet. zin, verstand, en wordt
nog gehoord in de zegswijze tegen heug 'en meug.
GOELAARDSWATER, o. Bij veeartsen. Water
met extract van lood en een weinig brandewijn,
fr. eau de Goulard.

GOELE, v. Eendvogel, fr canard, guit. Eene
goele met hare kiekens. De goelen plapperen in
't slijk.
-- Men gebruikt dit woord ook om den eend
te roepen. Goele ! goele ! Goeleke ! goeleke!-vogel
GOELOOS, adj. en bijw. Zie GOEDLOOS.
GOEMOETE, m., met de stemrust op goe. Langtrui, tijd-genoeg, naam dien men geeft aan , iemand die op zijn gemak langs de straten gaat al
rondkijkende, die traag op zijn gemak een werk
verricht, enz. Hij kwam daar, 't was lijk Goemoete. Asa, Goemoete, begin u eens te spoeden,
of ge komt te laat.
— Samengesteld uit goed en moete, zie MOETE.
GOENTER, m. Zie Ginter, gunter.
GOEP (wvl. GOUP, zie ou), m. Wip, sprong. Met
eenen goep was hij over den gracht, over den
muur.
— Ook als roepwoord gebruikt door iemand
die springt. Goep ! zeide hij en hij wipte er over.
— Het luikerwaalsch hope bet. een sprong, en
hop, houpe wordt gebruikt om iemand tot springen aan te moedigen.
GOEPEN (wvl. GOIJPEN), goeple, heb gegoept, o. w.
Wippen, springen, eng. ío hope. Hoe wijd de
gracht ook was, hij goepte er over.
GOEP-SIGNOR. Een spel waarbij men iemand
met eene sargie of zoo iets omhoog wipt en
opvangt. Goep-signorken spelen, fr. berner.
GOERT. Allersmadelijkste roepwoord dat men
te Brugge gebruikt in den zin van Weg van
hier ! Goert aan de deur ! Goert uit de stad!
Goert roepen achter iemand, op iemand. Zoohaast
hij dat zeide, klonk het van alle kanten goert,
en hij moest vluchten. De kinderen liepen achter
hem schreeuwende goert ! goert!
--•- Men zegt ook Goertegoert, bezonderlijk
als men eenparig roept met velen op den voois

van do si la.
GOESTE, V. Lust, trek, begeerte, neiging, wil.
Goeste hebben naar eten. Zieke menschen hebben somwijlen wondere goesten. Naar iets of op
iets goeste krijgen. Iemands goeste voldoen. De
moeder bederft haar kind met al zijne goestjes
te voldoen. Zijne goeste hebben (voldaan zijn).
De tafel was zoo uivallig dat hij zijne goeste

GOEV
had eer hij begon te eten. Zijne goeste krijgen
(krijgen wat men begeerde). Zoohaast hij begon
te eten kreeg hij zijne goeste (had hij genoeg).
Iemand zijne goeste geven (hem geven 't geen
hem lust). Het is een kind bederven van hein
altijd zijne goeste te geven. Goeste is koop
(hetgeen iemand b ezonderlij k aandrijft om te
koopen, is dat de koopwaar hem aanstaat.
Goeste is goeste, of Het is elk zijne goeste (het
gevoelen dat ons eene zaak waardeeren doet, wilt
niet beredeneerd worden, 1. de gustibus non di,putandum). Dat bier is van mijne goeste (smaakt
mij goed). Dat kleed is van zijne goeste niet (hij
vindt het niet schoon). Uit goeste (uit lust, fr .
pour soit plaisir, par got i). Iets doen uit loutere,
goeste. Men verricht veel dingen uit goeste, die
men ongeern zou doen uit dwang. Hij leert liet
grieksch uit enkele goeste. Met goeste (met vermaak, geern). Iets doen met goeste. Met goeste
leeren. Dat is de goeste (dat is de eisch, dat is
hetgeen er behoort). Eene witte saus bij dien
visch, dat is de goeste. Iemands goeste doel
(doen wat iemand begeert of wilt). Het is onmogelijk iedereens goeste te doen. Hij wilt altijd
zijne eigene goeste doen. Is 't met uwe goeste dat
ik henenga ? Hij heeft dat tegen mijne goeste
gedaan. Hij is hier komen wonen tegen zijne.
goeste. Dat is juist naar mijne goeste. Ge moogt
dat schikken volgens uwe goeste. De wereld
staat tegen zijne goeste (zegt men van een
gemelijk mensch).
En de oppergod Jupyn
Wilde, in der hoendren zaek, by -zelf beslisser zyn,
En, naer zyn geest, een koning geven.
(L. Nuttin.)
-- Mode. Gekleed gaan volgens de goeste van
den dag. Dat is nu de laatste goeste. Dat is de
goeste van Parijs.
— Op (de) goesíe van, in cie goesie van, op de
wijze van, fr. a la facon de. Men bouwt deze
nieuwe kerk op de goeste van de oude. Hij
sneed het papier uit op goeste van eene sterre.
Een drinkbeker in de goeste van eenen kelk.
Hij spreekt op de goeste van eenen Parijzenaar.
GOEVARE, m. Zie GODVADER.
GOEZE, V. Bij timen. Hetzelfde als Guds, holle
beitel, fr. gouge. Rechte goeie, als de schuinte van
't muzeel langs den hollen kant is; averechtsehe
goeze, als zij langs buiten is.
— Bij schoemakers. Overgekruld mes dat
in eenen hecht zit en dient om houten pinnen

uit te trekken.
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GOEZEMOES, GOEZEMOEZE, v. Een onkruid anders ook Ganzemuur genaamd.
— Het woord ,Goeie bet. oul. ,gans, eng. goose,
en is nog overig in eenige eigene benamingen,
b. v. de Goezeputstraat te Brugge, fr. rue petit
an oies.

GOJIEREN (uitspr. goierren). Zie ACTEREN.
GOLE, v. Zie GEULE.
GOLFEREN, o. w. Zie GOLFEREN.
GOLP(E, GULP(E, v. Bij kleermakers, enz.

Verticale spleet in een kleed. De golpen .van de
zakken. De golpe van eenen broekzak. De golpen
aan de achterzakken van .eenen jas. De golpen
worden vuil van dikwijls de hand in de zakken
te steken.
- GOLPEBROEK, GULPEBROEK, GOLPKENSBROEK,

(wvl. -BROUK, zie or), m. en v. Eene
broek met eene golpe van voren, fr pantalon a
GULPJESBROEK

braTJette.

GONDSHAAK, m. Hetzelfde als Duimhaak.
GONDSLECHTE, V. Hetzelfde als Duimlecht.
GONGE. De tonne gaat ter gonge, de zon gaat
onder, fr. le soleil se couche. — Zie &o.
GOOLE, v., scherpl. oo. Spitsmuis, piepedol, fr.
musarczigne. De gooien stinken.
GOOR (scherpl. oo), o. Slijk, zwart en vet modder in den grond van eenen stroom, gracht,
vijver, enz. fr vase, guh-r. Er ligt veel goor in
die grachten. De boot bleef steken in 't goor. Het
goor dient om 't land te veien. De visscher zonk
in 't goor tot aan de knie'n. Het slijk van de
straten is geen goor. Veel riviervisch smaakt
naar 't goor.
GOOREN, gooide (wvl. ook goordege, zie IMPERFECT), gegoord, b. w. Uitbaggeren, uitmodderen,
fr. débourber. Eenen gracht gooren. Eenen vijver
gooren. Die put is sedert lang niet gegoord ge-

weest.
--- Absoluut. Zij zijn bezig niet gooren. Hij is
moede van gooren.
GOORSMAAK, V. Onaangename smaak van eenen visch die veel in 't goor leeft. Er is eene
goorsmake aan dien visch.
GOORPALING, m. Hetzelfde als Kwelmpaling.
GOOT, v. Zie GOTE.
GOOTE, v. Zie GEUTE.
GOOTGAT, GOTEGAT, o. Gat in den muur langs
waar het vuil water wegvloeit. Het gootgat van
den watersteen is op dezelfde hoogte in den muur
als de watersteen; maar er zijn ook gootgaten aan
den grond, langs waar het water spoelt van de
vloeren als men die wascht.
--- (7e gaat er zeere deure, zei de uil, en hij wierd

GOOT
van de katte door het gootgat gesleept (spreuk.)
GOOTSCHAAF, v. Bij timm. Eene schaaf waar-

mede men houten dakgoten, enz. uitschaaft.
GORDEL, m. Eene of twee lederen geldbeurzen
die men om het lijf met eene lederen riem vastgespt. Ook Gurdel.
GORDING, m. Bij timm. Horizontale ribbe of
lang stuk hout dienende om andere stukken te
verbinden, en liggende dwars te midden over
hunne lengte, fr. ventrière. De gordingen van een
dak heeten ook zwepingen, fr. pannes. In de
pulfering van eene vaute gebruikt men gordingen
om de pulferhouten te ondersteunen, als de vaute
zeer groot is.
GOREEL, o. Zie GAREEL.
GORK, V. Hetzelfde als Gort, fr. gruau.
GORRE, v. Groote neus, bez. eene haviksneus.
Is dat eene gorre ! Men schildert de gierigaards
met eene gorre.
— Iemand die zoo eene neus. heeft.
— Kil. vertaalt gorre door 1. sordidus, valde
avarus (wrek). Vgl. Gorrebak.
GORREBAK, m. Zie GORRE. Men hoort dit woord
te Brugge in de zegswijs

— Alles naar zijnen gorrebak rafelen of ravelen,
sprek. van een wrek die altijd maar gretig is om
geld te krijgen en te vergt ren.
GORZE (uitspr. gozze, zie Rs), v. Agijs, anderwat. Lorre slaan.
— Een dik vrouwspersoon. Eene dikke gorze.
(Eenigen zeggen goeze, en de Walen une gosse).
GOTE, v. Goot, fr. égout. Straatgote, dakgote,
enz.
— Bij zeevisschers. Eene geule tusschen de
Westgote en de Oostgote, benoorden de Weele.
In de Gote visschen. De geule van de Gote. De
hinderbank en de zeebank van de Gote.
GOTEBANK, m. Bij zeevisschers. De zeebank

van de Gote.
GOTELING, GEUTELING, m. Bij koper- en ijzergieters. Gegoten stuk groot of klein, in tegenoverstelling met Geslegen metaal dat mitraalje
geheeten wordt. De pot van eene kookstove is
goteling. Onder al dat oud metaal is er meer
goteling dan mitraalje. De goteling is van minder weerde dan de mitraalje.
— Soort van pannekoek die uit den lepel op
het ijzer gegoten wordt waar hij dik en opgerezen bakt. Geutelingen eten.
— o. Bij schoemakers. Klein ijzeren pinnetje,
met of zonder kop, om in de schoe'n genageld
te worden.
— Zie —LI. G .
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GOTL
GOTLAND, m. en o. Soort van bruinachtig steen
om marmer en arduin te slijpen. Om marmer te
polijsten, wrijft men het eerst met grei, dan met
Gotland, en eindelijk met puimsteen.
GOUDMIJN (wvl. =MINE, zie is), v. Een bloemkruid, sedum acre L., fr. vermiculaire.
GOUDSMID, GOUDSMED, m. Die gouden juweelen maakt, fr. bijoutier. De goudsmid maakt
(zilveren of gouden) oorlingen, ringen, spelden,
ketens, halssieraden, brazeletten, enz.; maar geen
kelken, lepels noch vorken, kaffiekannen, noch
suikerpotten, enz., 't geen het werk van den
zilversmid is.
GOUDVERWE, v. Bij vergulders. Vernis om
bladgoud op hout of metaal te vestigen, fr. mor
-dant.
GOUDVOGEL, GOUDVEUGEL, m. Weduwaal, fr.
loriot.
GOVAAR, GOVARE, m. Hetzelfde als Godvader.
Zie aid.
GRAAF (wvl. GRAVE), m., fr. comte.
— De grave van half- vasten, zie ZOMERGRAAF.
Wordt schimpende gezeid van een gezaghebbend
man die zich trotsch gedraagt. Preusch zijn
lijk de Grave van Half- vasten.
— Te Iper, als blijkt uit de volgende verzen,
was er vroeger een kerkhof- graaf, wiens bediening ik tot nu toe niet wijs ben :
VERLEERELOOS nog onlangs Ars
Besteld' er vele al gauw ten grave:
De neiring viel, hy wierd het wars,
Des word hy kerk-hof Grave:
Gelyk hy dede als Ars hy sorgt weer voor de baer;
't Is net of hy van Ampt nog niet veranderd waer.
(Vaelande kneepdicht.)
Jae maer, weet gy wel, Mynheere,
Dat de Haekedoon ter tyd
Sullen komen even seere
Iedereen om syn profyt ?
Klokke -luyders, klooster-paepen,
Koster, Bakkers uyt op brood,
Wensschen, bidden te betraepen
D'uer van vriends of vyands dood:
Kleedermakers, schippenieren,
En den Graef met syn caproen,
En den tapper van de bieren
Heeft daer ook al wat te doen.
(Id.)

GRAAN, m. Knevel, elk van de lange baardharen om de muil van eene kat, van eenera leeuw,
enz., fr. moustache. Dit woord is altijd in 't 'mv.
gebruikt. De granen van eene kat.
— De H. Isidorus in zijn boek Originum, 19,
23, gebruikt het 1. çp°crni voor Knevelbsard, baard
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der bovenlip. Dus ook Ernulfus Roffensis episcopus : ' Evenit enim frequenter ut barbati et
prolixos habentes granos, dum poculum inter
epulas sumunt, prius liquore pilos inficiant, quam.
on liquorem infundant. " (Tom. 2 spicilegii.
Acheriani p. 435.) Zie Ducange ad v. GRANI.
GRAAN, b. w., contractie van Geraden, fr. deviner. Zie aid.
— Afl. Graadsel.
GRAANAAL, m., GRAANAUWE (wvl. -owE), V.

Eene aar met graan, koornaar. Groote graan
achtergelatene graanauwen op den-auwen.D
akker zanten. - Zie AAL en AUWE.
GRAANBAANST, -BANST, -BENST (vl. GRAEN -, zie
AE), m. Groote kuipvormige korf van stroo gevlochten, om er graan in te bewaren. — Zie
BAANST.

GRAANBAK, in. Bak waar men graan in doet.
— Bij brouwers. Groote wijde bak waarin men
de geerst te weeken legt om ze dan op den

moutvloer te brengen, fr. bac a mouillage.
-- Bij mulders. Een vierkantte bak wijd van
boven, nauw van onder, anders ook Trachter of
Tremel genaamd, fr. trémie. In dien bak giet men
het graan dat langs onder neervalt in een minder baksken, schoe genaamd, fr. auyet, van waar
het afreust tusschen de molensteenen om gemalen te worden.
GRAANDER, m. Groote houten kist die, in de
peerdstallen, met haver en gesnijd gevold staat,
fr. cofre a avoine.
— Bij Kil. beteekent het Graanzolder, 1. granarium, hoi•reum. " Zy hadden menichte van
coorne ligghende up haerlieden graenders ende
zolders. " (N. Despars.)
GRAANHURDE, v. Graanweeg.
GRAANKLEED, o. Een groot linnen doek

waar-

op men het gezuiverde graan giet, anders ook
Graanzeil, fr. balie.
GRAANKUIP (wvl. –KUPE, zie Ui), v. Bij brouwers. De kuip waarin het graan geweekt wordt
om mout te maken, ook Graanbak, fr. cure, bac

a in n outi lla ye.

GRAANMEUZEL, m. Een meuzel of kleene zak
waar men graan in doet om de peerden te eten.
- Zie METJZEL.
GRAANVLOER, m. Bij brouwers. De plaats waar
men het geweekte graan te kiemen legt om
mout te maken.
GRAANWEEG, in. Leeg afschutsel van planken
of vlechtwerk, tusschen den schuurvloer en den
winkel; anders ook Pooiweeg en Hurde geheeten.
Het koorn wordt gezweefd of gelambooid tegen

den graanweeg.

GRAA
GRAANZEVEN(E, GRAANZEEFDE, GRAANZEEF -

DEN(E, o. Hetzelfde als Graanzeef, teems om
graan te ziften, fr. crible.
GRAAT, GRATE, v. Grate spelen, zie GRATESPEL.
GRABBIEZE, v. Zie GRACHTBIEZE.
GRACHT, m. (bij Kramers v.), fr. fossé. Eenen

gracht vergeven (dempen, fr. combler).
GRACHTBIES, -BIEZE, v. -BIEZEN, m. (wvl.

even als rebbank. en reffeerdiy voor rechtbank en rechtveerdiy, zie ASSIMIGRABBIEZE, GRABBIEZEM,

van groote papbies die in de grachten groeit. De grachtbiezen zijn veel minder dan
de popers, en de stoelbiezen.
GRACHTROOTE, v. Zie PUTROOTE.
GRAF, o. Bij landb. Een put in de aarde gegraven waar men eerdappels, wortels, rapen, of beeten in legt en met eerde overdekt, om ze tegen
den ^ wintervorst te beschudden. Drie graven
eerdappels. Die rapen zijn vervrozen in 't graf
LATIE). Soort

omdat zij niet genoeg gedekt waren. Een graf
opendoen.
— De put vooraan een fornuis van eene zoutziederij , enz. Men daalt in 't graf om de viering
te roeren en aan te jagen.
— De sleutels op 't graf leggen, fr. renoneer à
une succession. Zie SLEUTËL.
- GRAFMAKER,

m.

— Met grafmakers geld in de hand loopera, op
zijne laatste beenen gaan, niet lang meer te leven
hebben. Die vent loopt met grafmakers geld Jn
de hand. " Valsche goden, van aan de Schelde
tot aan de zee en nog verder, loopt uw eerdienst

met grafmakers geld in de hand. " (A. Duclos.)
GRAMEEL, GREMEEL, m., vklw. graneeltje.
Glimlach. Die mensch is droog lijk baanst : daar
komt nooit een grameeltje uit.
GRAMEELEN (met den klemt. op de scherpl. ee),
grameelde (wvl. ook grameeldege, zie IMPERFECT),
heb gegraineeld (fvl. egrameeld, zie GE), o. w. Glimlachen, monkelen, fr. sourire. Dat woord behaagde
hem, want hij grameelde. Zij antwoordde niet,
maar grameelde.
— Dit grameelen, anders ook gremeelen en germeelen, is waarschijnlijk voor grameielen (ei=ee,
zie E), frequent. van grameien. — Kil. Gremeelen,

subridere.
GRAMEELING, GREMEELING, GERMEELING, v.

Het grameelen, monkeling.
GRAM-EI (klemtoon op gram), o. Zie SPIJTEI.
GRAMEIEN (met den klemtoon op ei), grameide, heb gegrameid, o. w. Grarneelen, glimlachen,
monkelen, fr. sourire. Hij grameide van voldoe
ziet hem nooit lachen, maar dikwijls-nig.Me
grameien.

GRAM
GRAMETTE, v. Stormband, kinketen van een
peerd, fr. gourmette.
— Ook de linten die eene vrouwemuts onder
den kin vastbinden, anders Keelband genaamd,
fr. bride.
GRAMETTEGEBIT (wvl. -GEBIIT), o. Tuimelaar,
fr. mors de bride.
GRAMSCHAP (wvl. ook GRAMSCHEPE, zie SCHEPE),
v., fr. colère. Hij kwam in eeiie groote gram-

schepenaar mij. In gloeiende gramschepe.
GRANEN, m. mv. Baard van eene kat. Zie GRAAN.
GRANEN, graande, gegraand, b. w. Met graan,
brood en boonen voederen en vetten, sprek. van
peerden, fr. engrainer. Dat peerd is weinig gegraand. Peerden die wel gegraand, kloek gegraand, hard gegraand zijn. Het is geen wonder
dat die hennen veel eiers leggen; zij worden
genoeg gegraand.
— Met graan krachtig maken. Die brouwer
graant zijn bier niet genoeg. Wel gegraand
bier kan lang bewaren. " Dranck die ghegraent
es cleeft aen de rebben. " (Ed. De Dene.)
— o. w. met hebben of zijn. Graan krijgen, fr.
grainer. De tarwe begint te granen. Dat koorn
heeft wel gegraand. De boonen, de erwten zijn
wel gegraand van de jare. Aren die niet gegraand zijn (die loos zijn). Appels die niet gegraand zijn (zonder zaadkorrels). " Neemt vyf
of zes vygen : die open gesneden zynde, legt
daer van een stuksken in den mond langs de
gegraende zyde " van de vyg. (G. Simons.)
GRAPJE-BIJ (wvl. ' - BI, zie ia), bijw. met de
stemrust op bij. Op Bene gierige, vrekkige wijze.
Hij leeft grapje-bij. Het gaat al grapje-bij in dat
huis. - Vgl. RAAP-BIJ.
GRAS, o. Zie GARS.
GRAT, o. collectief. Vele schoe- en kleerma-

kers, die thuis werken, ontvangen van den eenen
of den anderen winkel eene zekere hoeveelheid
leder of kleederstof om daaruit een besproken
getal schoe'n of kleedsels te verveerdigen; nudeze werklieden weten dat leder of die stof zoo
wel te bendeeren en spaarzaam uit te meten
dat, waneer zij het besproken getal schoe'n of
kleedsels gemaakt hebben, er nog een merkelijk
deel - overschiet van het ontvangen leder of kleederstof : dit deel, dat zij voor zich houden als
toemaatje van hunnen loon, heeten zij het grat.
Veel of weinig grat hebben. Het grat verkoopen.
Ons grat zijn onze pintjes, zeggen de werklieden.
Dat is een goede winkel : er komt veel grat van.
Ik heb eene onderveste grat (ik heb grat genoeg
om eene onderveste te maken).
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— Grat, overschot en afval verschillen. De
afval zijn onbruikbare snipperlingen. De overschot is hetgene aan den winkel wedergegeven
moet worden. Het Brat blijft aan den werkman,

buiten de vete van den winkel.
— Verders gebruikt men dit woord ook, doch
meest als vklw., in 't algemeenvoor Baat, winst,
voordeel. Er is een gratje aan dat ambt, aan dien
post. Tracht maar die plaats te krijgen : het is
een gratje.
GRAT, en ook RAT, bijw. Glad, plak, vlak, geheel en al. Wordt gebruikt in de volgende zegswijzen :
— Iets rat zeggen, iets rat af zeggen, plat af,
vlak af, rechtuit, zonder omwegen. Wind daar
die doekskens niet om, zeg het rat af. Hij heeft
het hem rat gezeid.
— Grat breken, geheel en al in stukken breken. Het viel uit mijn handen, en 't was grat
gebroken.
— Grat in stukken, al in stukken. De oegst lag
grat in stukken geslegen van den hagel. Het
slierde uit mijn handen, en 't viel op den vloer
grat in stukken. Iets grat in stukken trekken.
— Grat in twee'n, vlak a1 in twee stukken. De
stok brak grat in twee'n. Hij beet het stuk geld
grat in twee'n.
— Grat af, glad af, effen af. Hij wierd zijn been
grat af gereden, zijnen arm grat af geschoten.
De heelmeester sneed die warten grat af tot in
het vleesch. Die beitel brak grat af aan 't gemoet. De wormen hebben de wortels van die
planten grat af geknaagd.
— Grat op, glad op, vlak op. Eenen appel grat
op eten (met schil en klokhuis). Die kat eet de
muizen grat op (met kop en haar). Het dak van
't huis is grat op gebrand.
— Grat uit, volstrekt uit en ledig. Een schotel
grat uit eten. Eenen beker grat uit drinken.
-- Velen zeggen ook Gratis, met den klemt.
op lange a.
GRATESPEL, o. Kinderspel veel in zwang bij
de scholieren. In eene groote ruimte met greppels afgeteekend staat een scholier die de grate
heet; de andere loopen dwars door die ruimte,
maar al wie door de grate vastgenomen wordt,
moet in de ruimte blijven en de grate helpen
om de anderen ook te vangen.
GRATIE, GRACIE, v. Dankgebed na de maaltijd.
De gratie zeggen. " Als men uyt den rifter na
den choore gaat om de gratie te lesen. " (B. Gheysen). Na eene rouwmaaltijd voegt men bij de
gratie eenen de p i -ofundis voor den overledene.
25_
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GRATIS, GRATEMENT, bijes . Eig. hetzelfde als
fr. gratis, graíuitem ent; doch in 't gebruik zoo
veel als • Gansch en geheel, zonder dat er iets van
overblijve. Hij heeft dien boek gratement uitgelezen (tot het einde toe, zonder eenen regel
achter te laten). Al de bladeren van den fruitboom waren gratis afgeknaagd door het ongrui.
Hij at het kieken gratis op. Hij dronk den beker
gratement uit. Hij heeft gratis al zijn geld weggegeven.
GRATTEN, gratie, heb gegrat , o. w. Grat maken.
Hij grat veel uit dien winkel. Hoe veel hebt gij
kunnen gratten P Ik heb maar weinig gegrat.
Hij heeft zoo veel gegrat dat hij de gunst van
zijnen meester verloren heeft. — Zie GRAT.
GRAUW (wvl . cow, zie Au), adj. Grijs.
— Grauw en blauw slaan, blond en blauw
slaan, fr rosser quelqu'un comme platre. Hij is
grauw en blauw geslegen.
— ?rauw en blauw zeggen, duchtig over den
hekel halen, lang en veel verwijten. Zij heeft hem
grauw en blauw gezeid. " Hoorende dat men
van hem graeuw en blaeuw sep. " (A. Poirters.)
GRAUWENDIG (wvl . GROW--ENDIG, zie AV) , adj.
Grauwachtig, fr. grisatre. Een grauwendig kleur.
Grauwendige rotse. -- Zie --ENDIG .
GRAUWE-ZOETEN, m., mv. grauwe-zoete, met
den klemtoon op zoe. Eigennaam van zekeren
appel die droog en taai is lijk stoppe als hij van
den boom komt, maar later diep in den winter
-

Bene zoete smaak krijgt en goed wordt.
GRAUWING,m. Soort van appel, ook Ruischaard

en Grauwe renette genaamd.

-

Zie --ING.

GRAUWKLEURDE, adj. Grauwkleurig. -- Zie
^-DE.

GRAVEN, groef en ook grief, gegraven, b. w.
Delven.
-- Ook voor Begraven. Eenen hond graven.
Rapen en wortels graven, om ze te bevrijden
tegen den winter. - Zie GRAF.
GRAVEELEN, graveelde, heb gegraveeld, o. w.
Hetzelfde, meen ik, als Krakeelen, met eengin
lasch in den grondvorm, voor Kreelen (kr-ak-

eelen, gr -av-eelen, zie onder

FLADAKKEN), fr.

que

Van drinkebroers die in demoherberg twis--rel.
ten en gedruisch maken, zegt men b. v. dat zij
batavieren en graveelen.
GRAZE, v. Zie GROEZE.

GREEMEN (scherpl. ee), greemde, heb gegreemd,
o. w. Luidkeels weenen, schreien, fr. pleurer. Ge
moet daarom niet greemen.
--- Dit woord met de steunletter s vormt
schreemen. Zie S. — Kil. Gremen, dolere.

GREE
GREEN (scherpl. ee), greedde, heb gegreed, o. w.
Behagen. Dat is een lastig werk dat hem niet
greet. Het greet mij niet van zoo iets te ver-

richten.
— Dit gree'n is de westvl. vorm van Greien;
zie

ald.

GREEP (scherpl. ee), m. Wordt in sommige

plaatsen gebruikt voor Reep, dikke koorde.
GREEP ( scherpl. ee), m. Eene vork met drie of
vier rechte tanden. Een greep is geen 'haak :
met den haak (wiens tanden omgebogen zijn)
trekt men het mest uit den stal, met den greep
spreidt men het mest open op het land. Wegens
den greep van de brouwers, zie SCHUDGREEP.
-- Greep, in den zin van Handvol, enz., is bij
ons vr., en spreekt grepe met eene zachtl. e. Nogtans Kil. heeft Grepe, greep, greppe, fuseina,
íridens; en B. Surius zegt : " Een visschersgrepe met seven ghehaechte tanden. "
GREES ( zachtl. ee), o., zonder mv. Gruis. Zie
GREIS.

GREEZEN (scherpl. ee), greesde, heb gegreesd,
o. w. Grijnzen, grijzen, fr. grimacer. Het is al
moeilijk oude apen leeren greezen (anders gezeid : leeren muilen maken).
— Krijten, schreien, fr. pleurer.
GREEFIE, V. Griffel, stift om op eene schalie
te schrijven.
-- Griffel, ente, fr. ente. Deze greffië is verdroogd. Greffiën van eenen boom afsnijden om
ze op eenen anderen te steken.
GREFFIEN, gre, ide, gegre id, b. w. Griffelen,
enten, fr. greyer, enter. Eenen boom, eenen tak
greffiën.
-- Bij vroegere schrijvers vindt men ook Greffen, griffen.." Den boom die gegriffet of geëntet
wort. " (H. Herp.)
- Zie onder CIEZE.
GREI, o. Soort van steen, in oud fr. tray en
grais, doch nu grès geschreven.
GREI, o. Zeker waterkruid, anders ook Reit,
en bij Kil. Gruyte genaamd. Er ligt veel grei
in die grachten. -- Zie REIT.
GREI, m. zonder mv. Lust, voldoening, wensch,
begeerte. Zijnen grei hebben (hebben 't geen ons
lust). De studie is zijn grei. Geld en goed dat is
de grei van den vrek. " Sy veranderen van
woonste naer hunnen grey. " (P. Devynck.) " Iek
sou my vercieren met diamanten tot u gherey. "
(3. de Harduyn.) " Maer niet juiste naer den grey
van den fransche peerdevolcke. " (N. Despars.)

Een drooge Maart, een natte April, een koele Mei,
Dat is den boer zijn Brei.

GREI
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fr. Mars gris, Avril pluvieux et Mai venteux
Font l'an fertile et plantureux.
(Volksspreuk.)
Ic meyn t'sou wesen uwen grey,
Dat ie u daeraf oock wat sey.

(P. Devynck.)
Hoe bol- me dit, hoe grey- me dit gemak!
(L. Vossius.)
Groot Zot spranck ook int waeter
Te zynen greye. "
( Ed. De Bene.)
In 't eerste van den Mey
Het gyngh al voor den wyndt gheheel naer onsen grey.
(Cl. Declerek.)
Meer uyt dwank, als wensch en grey.
(Vaelande.)
— Het is geen grei, het is kwa grei, of het is kwa
greis, het is niet aangenaam, het voldoet niet, er
is geen reden van vreugde. Het is kw& grei als
hij niet wel geslapen heeft, want hij is dan kwalijk gezind. Wij gingen onzen vriend bezoeken,
maar 't was geen grei, want hij was niet thuis.
Het is kwt grei (zegt een speler waneer hij geene
kans heeft van te winnen). Het is kwa greis te
moeten worstelen tegen iemand die machtiger
is dan wij.
— Dit woord, even als 't fr. gre, behoort bij
't 1. gratus.
(REIEN, greide, heb gegreicd, o. w. Aangenaam
zijn, behagen, bevallen, fr. plaire, agreer. Dat
antwoord greide hem niet. Ik wil dat hij het doe,
hoewel 't hem niet greit. Die schilderie greit mij
straf, fr. eetíe peinture m'agree fort. " Soo verre
alst haerlieder greyt ende behaeght. " (J. VandeVelde.) " Kinders, pluckt hier dat u mach greyen."
(B. vanHaeften.) " Dit en greyde al Mer Robrecht
van Cassele, zynen oom, niet. " (N. Despars.)
Naer dat het Gods bewerp en voor—beschicken
greit. " (A. Debuck.) " Leest daer 't u best greyt."
(J. David, s. j.) " o heyligh Godt, van der eeuwigheyt heeft u ghegreyt te worden een mensch. "
(P. Iennin.)
-- Kil. Ghe—reyen, placere. En zoo ook bij
eenige schrijvers : " Dyt ghebot ghereyde de
Guesen van Brugghe zeere wel. " (G. Weydts.)
" Gy zoekt iets dat u zou gereyen en aenstaen. "
(J. de Harduyn.) " Die 't dan lust ende ghereyt,
mach hem betrouwen op het onseker der ryck
dommen. " (Id.) " Het leven ghereyt my niet, als
wesende vol sukkelinghe. " (Id.)
"

Yeder my gheluckigh seyde
(Id.)
Da'ck den koningh soo ghereyde.
-- Men zegt ook Gree'n, greede, gegreed, met
scherpe ee, even als wij Lee'n, leedde, geleed zeg gen voor Leiden, leidde, geleid; Schee'n, scheedde,

GREI
gescheed, voor Scheiden, scheidde, gescheiden; enz.
GREINENHOUT, o. Bij timmerlieden. Hetzelfde
als Deel, Noorsch dennenhout. Iets bouwen met
Noorsch greinenhout.
GREINS, m. De daad van greinzen, holl. Grijns,
v., fr. grimace, contorsion du visage. De greins
van den hond (als hij zijne tanden toogt) is een
teeken dat hij verbitterd is.

— Met eenen e-inschen greins. Zie EINSCH.
GREINZEN, greinsde, heb gegreinsd, o. w. Hetzelfde als het holl. Grijnzen. De hond greinst als
hij kwaad is.
-- Dit woord rijmt bij ons op Veinzen, peinzen, deinzen, enz.
Wi willen de kerels doen gresnsen,
Al dravende over 't velt :
Het 's al quaet dat zi peinsen.
(Oud lied. Zie lijst. de Flandre par

M. Kervyn, Brux. II, bl. 539.)
GREIS, GREES, o., zonder mv. Hetzelfde als
Gruis, kleene brokkelingen van steen, van hoeliekolen, van puin, enz. Het grees van eenen
afgebroken muur. Eenen slijkpoel met steen en
greis opvullen. " Eenen hoop van steenen ende
greys. " ( P. Devynck.) " 't Greys en d' ongheschickte hoopen van 't mostigh oud ghesteent. "
(J. de Harduyn.) " Mitsgaeders voor het delven
van de pitten om daer inne gheworpen te worden
alle 't greys dat van de houde schole gheworden
is. " (hs. 1615.)
GREMEELEN, o. W. Zie GRAMEELEN.
GRENDELSTEEN, m. Steen met een gat waar
de grendel van eene deur in schuift. Een harden
en grooten grendelsteen in den muur metsen.
GRENDER, m. In eenige gewesten gebruikt
voor Grendel, fr. verrou.
- GRENDEREN, b. w. Grendelen.
— Zoo heeft men ook Brandel—brander, Ven
Monkelen—monkeren, enz.
-del—vnr,
GREP(PE, GRIP(PE, GRUP(PE, V. Greppel, riool
langs de huizen en straten in stad, in de peerden koeistallen, enz. om water en vuilnis langs
daar weg te doen vloeien. De greppen zuiveren.
In eene greppe vallen. " Over de gruppe. " ( Cueren v. wevers v. Brugghe.) "trippen maecken
ofte delven door 's Heeren straete. " (Keure V.
Wateringe van Blanckenberge.)
- GREPPEDANSER, GRIPPEDANSER, GRUPPEDANSER,

m. Modejonker, winderig heertje, fr. muscadin,
petit-maitre. Hij is ook al een van die greppedansers die meer baard op den kin dan verstand
in de pan hebben.
-- Slecht peerd, fr. haridelle.

GRET
- GREPPEZOP, GRIPPEZOP, 0., zonder mv. Dun
slijk in of uit de goten van de straat, enz.
GRETEN (zware e), greette (wvl. ook grètege, zie
IMPERFECT), heb gegreet, o. w. Spotten, schimpen.
Met iemand greten. Hij miek zich kurzel omdat
men met hem greette.
— Greten en trèten, lachen en greten, tautol.
Met iemand greten en treten, fr. rire et gogue-

narder.
- GRETER, m. Die veel greet, spotter, schimper, fr. goguenard. Hij is een greter. Hij kan
geen greters verdragen. " De spotters en gretters
met iemands gebreken. " (J. Devloo.)
- GRETERIE, GRETERIJ, v. Het greten, schimping, spotternij.
GRETTEN, o. W. Schimpen. Zie GRETEN.

GREUSIJZER, o. Bij glazemak. enz. Een ijzeren
lemmer met twee of drie kerven of kepen om te
greuzen; bij Kramers Gruisijzer; fr. grésoir, gru-

geoir, cavoir.
GREUZEN, greusde, gegreusd, b. en o. w. Met het
greusijzer brijzelen. De glazemaker greust telkens dat hij met het diamantje niet snijden kan.
Den onregelmatigen boord van een stuk glas
recht greuzen. Eene groeve grenzen in een glas.
GREZEL (zachtl. e), m. Fijn green of gruis van
steenera, enz.
- GREZELACIiTIG, adj. Ruw, rul, als met grezel.
bedekt. Het ijs was te grezelachtig om te schaverdijnen.
- GREZELA.ClTIGHEID. De grezelachtigheid van.
eenen steen afslijpen.
GRIELE, v. Naam bij 't volk voor Marguerita.
GRIESTEMELK, v. Hetzelfde als Biestemelk,
fr. amouille.

GRIETE, v. Een vrouwenaam, Marguerita.
— Eene hof bloem, anders ook Fransche Zunneblom genaamd, fr. grande marguerite.
— Soort van zeevisch, fr. barbue, 1. rhombus

vulgaris.
GRIEWIG, adj. Krijgachtig, altijd op den krijg
uit, gretig naar geld en winste. Hij is zoo griewig.
Dat hij zoo milde ware als dat hij griewig is.
GRIJBELEN (wvl. GRIBE LEN, zie ir), grij belde,
gegrijbeld, b. w. Grijpen. Achter iets grijbelen.
" Sy vallen tseffens in het schip, grijbelende het
ghene sy konnen verschalcken. " (P. Devynck.)
GRIJM, GRIJMSEL (wvl. GRIIM, GRIIMSEL), 0.

Zwartsel van rook, bitter die los en poederachtig
is, in tegenoverstelling van den bitter die samenkleeft in bruinzwarte glimmende brokken, fr.

noi 1. de furie, suie qui se présente sous forme de
poudre, eng. colly. Het grijm van eenen pot, van
,
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eenen moor, van een kaafijzer. De kachelbuis was
verstopt van het grijm. Het grjmeel viel uit de
kave. De sneeuw lag bedekt van 't grijm dat al
boven uit de kaven vloog.
En werpt smook soo swart als grimnsel.
(Vaelande.)

— Spaansch grijm. Bij schilders. Zwarte verwstof gemaakt van gebrand wijngaardhout, fr.
noir de vigne. - Zie BITTER.
GRIJMAUWE (wvl. GRIIMOWE, zie AU), v. Hetzelfde als Grijmtauwe.
GRIJMEL (wvl. GRIMEL, zie Is), m. Naam dien
men geeft aan eene zwarte koe, die gem. een wit
voorhoofd of witte neus heeft.
— Ook gezeid van een mensch die zwart van
haar en oogen is.
— Gij hebt al uwe koeien verkocht, uitgeweerd
Grijmeltje (zegt men schertsende aan iemand die
in zijn aanzicht begrijmd of zwart is).
GRIJMELEN (wvl. GRIMELEN, zie IJ), grijmelde,
ben ge) jmeld, o. w. Stremmen, kappelen, tot
wrongel worden, fr. se cailler. De melk grijmelt.
De melk is gegrijmeld. — Ook Grimmelen.
— Afl. Grijmeling.
GRIJMEN (wvl. GRIMEN, zie IJ), grijmde, heb
gegrZjmd, o. w. Grijm van zich geven. Zet dien
pot op den vloer niet, hij grijmt. Grijmt die moor P
De kave of schouw grijmt (laat grijm vallen),
als 't gaat regenen.
GRIJMKOORN, o. Hetzelfde als Grijmtekoorn.
GRIJMSEL (wvl. GRIIIMSEL, zie IJ), o. Zwartsel

van rook. Zie GRIJM.
GRIJMTAUW (wvl. GRIIMTOWE, Zie AU), v. Eene
koornaar met grijmte, fr. epi niellé. De grijmtauwen en zijn geene brandauwen.
— Ook collectief. Er is veel grijmtauwe in dat
koorn.
GRIJMTE (wvl. GRIIMTE), v. Ziekte in 't graan,
die de meelbloem in zwart stof verandert op den
akker, fr suie, charbon, carie, nielle. De grijmte
is in dat koorn. Die tarwe is vol grijmte. De
Grijmte wordt ook Lugge genaamd. De grijmte
in 't schokkeljoen heet Stuifauwe.
GRIJMTEKOORN, o. Koorn waar veel grijmte
in is. Er is dit jaar veel grijmtekoorn.
GRIJP, m. Soort van zinkingkoorts die bij Kramers Griep, V. heet, fr. grippe. Den grijp hebben.
GRIJPEN (wvl. GRIPER), greep (scherpl. ee, zie
DUIGEN), heb gegrepen, o. w. Vatten, zijn uitwerksel te wege brengen, fr. prendre, faire son eifet.
De inkt grijpt niet op gelid papier. Zijne woorden grepen niet. Noch smeeking, noch bedreiging, er is niets dat grijpt op zijn hert.

GRIJ
— Bij brouwers. Beginnen gisten, gijlen, beginnen drijven, sprek. van 't bier in de gijlkuip.
Zoohaast het bier gegrepen is, doet men het in
tonnen waarin men het laat drijven; elders nogtans laat men het bier in de gijlkuip niet aleen
tot dat het grijpt, maar tot dat het gansch gedrèven is : 't is 't geen men noemt in fr. fermentation basse; de andere manier heet fermentation

haute.
GRIJPENDEELE (wvl. GRIPENDEELE), slechts gebruikt in de zegswijze te grijpendeele komen, d. i.
ter beschikking zijn van den eerstkomende,
het deel worden van dezen die 't grijpt, b. v.
sprek. van een huis of een land dat zal verpacht
worden, zegt iemand : als dat huis te grijpendeele
komt, ik, zou het ook willen (d. i. als dat huis
nog door niemand besproken is, en dat het gelijk is wie 't pacht, ik zou het willen pachten).
GRIJSD, GRIJSDE, adj. Grijs, fr. gris. Met grrijsd
haar. Grijsde worden. Een grijsde kleur. Een
jas van grijsde stoffe. --- Zie –DE.
GRIJSLAWERKE, GRIJSLEWERKE, GRIJSLEEUWERKE, v. Zie GARSLAWERKE.
GRIJZAARD (wvl. GRIZAARD), m.

-- Het vklw. grijzaardeke, Kortr. griizaardië
(zie DEMINUT1EF), wordt gebruikt in den zin van
Kaboutermanneken, fr. farfacdet, lutin. " t'Einsch
malingherke keker uit glinck en begipt scaminkelke of fietjefatje van vernuckelt grisaerdié,
maer - vrinj iaerdigh trut glinck pioteteijen vrickelt' er deure. " (Kortr. hs. 1736.) " Om hem
tegen te houden, spraken ze van de betooverde
linden die hij voorbij moest, van 't verkeer aan
den zwarthoek, en van 't galgejong onder de
drooge linde waaraan, twee drie jaar te vooren,
Hein de kwade dief opgehangen wierd; van de
kabouters en van de grijzaarcdekes met hun groene
vesten en roode kapkes, van de wiemkes en hun
gevolg die 's nachts in de mane onder de spookeeke kwamen dansen. " (A. Duclos.)
GRIJZE (wvl. GRIZE), v. Naam dien men geeft
aan eene grijze koe. Vgl. Blare, Bonte, Sterre,
enz.
GRIJZEKOM (wvl. GRIZEKOM), v. Een akkerkruid
in 't fr. fumeterre. Zie GRIJZORIE.
GRIJZEL (wvl. GRIZEL, zie ij), m. Een kinderspel. Zie GRUIZEL.
GRIJZELEN (wvl. GRIZELEN, zie IJ), grijzelde, heb
gegrijzeld, o. w. Hetzelfde als Krijzelen. Zie ald.
GRIJZELING (wvl. GRIZELING), m. en o. Hetzelfde
als Griezel, griezeltje, dat de Woordb. verklaren
door Brijzel, kruimel.
-- Grijzeling(e, v. zonder mv., zijnde een col-

e-
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lectief (zie ING. Griezeltjes, gelnorzel, gebrijzel.
Grijzelinge van sneeuw (fijne sneeuw die valt
gelijk griezeltjes). Er valt, er vliegt grijzelinge
van sneeuw.
— Kil. Gries, grens, gruis, glarea, arena.
GRIJZELMENT (wvl. GRIZELMENT), o. Hetzelfde
als Gruizelment. De bokaal is in grijzelementen
gevallen. Wegens ij = ui, Zie FRIJTEN.
GRIJZORIE (wvl. GRIZORIE), v., klemtoon op zo.
Een kruid met fijngekorven bladjes en lieve
bloempjes groeiende in den akker, anders ook
Grijzekom genaamd, f tmaria o einalis L., fr.
fumeterre. Er staat veel grijzorie in die vruchten.
" Fumusterrce dat is duyve-kervel ofte grysecum
dat in Vlaenderen grysorie genaemt wort. " (J.
de Smet.)
GRIKSCH, adj. Hetzelfde als Grieksch, fr. grec.
De griksche taal.
GRIM, GRIMMEL, GRIMSEL, o. Zie GRIJM, GRIJMEL, GRIJMSEL, enz.
GRIMMEELEN, o. w. Glimlachen. Zie GRAMEELEN.
GRIMMELEN,

grimmelde, heb of ben gegrimmelcd,

o. w. Wrongelen, fr. se cailler. Die melk is gegrimmeld. Laat den pap niet grimmelen.
GRIMMEN,grimde, hebgegrimd, o.w. Grimlachen,
monkelen, fr. sourire. Hij grimde een weinig als
hij dat hoorde.
GRINGEN (wvl. GRIINGEN, zie IND), gringde, heb
gegringd, o. w. Gremeelen, grimlachen, fr. sourire.
Al lachen en al gringen zegt een zot zijn mee ninge (Brugsche spreuk).

— Van daer het frequent. Gringelen (wvl.
Griingelen, bij Kil. Grynckelen).
GRINZEN, O. w. Zie GREINZEN.
GRIOLE, V. Vogelmuit. Zie GARIOLE.
GRIP(PE, v. Zie GREPPE.
GRITTEN, o. w. Schimpen. Zie GRETEN.
- – De korte i klinkt bij ons gelijk de fransche- è.
GROBBEL, m. Hetzelfde als Grabbel. Geld te
grobbel gooien, fr. jeter a la gribouillette.
GROBBELEN, grobbelde,

heb gegrobbeld, o. w.

Hetzelfde als Grabbelen. Naar iets grobbelen.
— Afl. Grobbeling. Geld te grobbelinge gooien. Zie GROBBEL.
GROEF (wvl. GROUP, zie on), adj. Hetzelfde als
het holl. Grof, fr. gros, grossier. Groef laken. Groef
garen. Eene groeve stem. Groeve leugen. Groeve
faut. Groef schrijven. Groef geschrifte. Groeve
letters. Enz.
Liever dan de groeve stem
Van den rommelenden donder.
(K. De Gheldere.)

GROE
GROEFMES (wvl . GROUFMES, Zie OU), o . Bij schoe
makers. Een mes om langs den zoom van de
zool eene reet te snijden waar 't spinaal in genaaid

wordt.
GROEFPLOEG (wvl . GROUFPLOUG, zie ou), m. Bij

timm. Schaaf om de groeven te steken waarin de
messingen gevoegd worden, fr. bouvet à rainure.
GROEPTE - (wvl . GROUFTE, zie *ot), v. Grofheid,
het groef zijn. De groefte van laken, linnen, enz.
GROEIEN, groeide (wvl. ook groeidege, zie IMPERFECT) , gegroeid (fvl. ègroeid, zie GE), o. w.
— Naar iemand groeien, iemands manier van
doen en van denken van zelfs aannemen met bij
hem te wonen of veel met hem te verkeeren. Hij
was van een geheel anderen inborst dan zijne
zuster, maar hij is met der tijd zoodanig naar
haar gegroeid dat men het verschil niet meer
ontwaart.

— Ik groei op mijn dertigste jaar, ik ga op mijn
dertigste jaar, ik ben 29 jaar oud en begin mijn
dertigste. Het kind groeide nog maar op zijn
achtste jaar, als zijne moeder stierf.
— Zijn haar groeit door zijne muts, zegt men
van eenen ongehavenden schooier.
— Op den haspel bestaat het volgende raadsel:
't Groeit in 't bosch
En 't bloeit in 't bosch,
En 't komt in huis
En 't wentelt hem.

GROEIGEERN, o. Soort van vetplant (sedum...?)

die men aan den balk hangt waar zij voortgroeit.
GROEISTE, v. Groeite, wasdom. — Zie JUNSTE.

GROEITE, Sr. Groeizaamheid.

— Elk jaarlijksch aanwas en vermeerdering
van eenen boom. Als men het bol van sommige
boomen doorzaagt, kan men op de doorsnede de
groeiten tellen, en aldus den ouderdom van den
boom bepalen. Eene groeite van eenen duim dik.
GROENIGHEID (wvl. ook GROENIGI), v. Gras,'
kruid, planten, . boombladeren, enz. Men steekt
de ossen op de weide zoohaast er eenige groe-nigheid is. De muren waren versierd met groenigheid en bloemen.
GROENING, m. Soort van groenachtige appel
die lang bewaart en veel in den pap gekookt
wordt.
— Een jong onervaren soldaat (bij Kil. juvenis temerarius), fr. tourlourou.
GROENKLEURDE, adj. Groenkleurig. Groen -

kleurde stoffe. — Zie —DE.
GROENSEL, o. Moeskruid tot voedsel der
menschen, fr. herbes potagères, legumes. Selderie,
porei, kervel, zurkel, enz. zijn groensels. Groen-
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set kerven en in de soepe doen. " Saeyende
toren ende groensel oft warmoes voor zyn. teere. "
(M. Lambrecht.) "'t Was Jan die 't bijzonderste
groensel gereed deed. " (K. Callebert.)
Boter, brood, vleesch, evers, visch,
Groenssels, kruyden voor den disch.

(Vaelande.)
— GROENSELSPIJS (wvl. –SPIZE,

zie IJ), v . Soep

met gekorven moeskruiden, fr. potage aux herbes.
— Zie spijs.
J GROENSELHOF, m. Moeshof, fr. jardin polager.
— GROENSEL]ER, ril., GROENSELIERSTER, GROENSELIERBGE,

v. Die groensels verkoopt.

gr oenselierde, heb gegroenselierd, o. w. Het bedrijf van groenselier uitoefenen.
— GROENSELIEREN,

— Vgl. Hovenieren, herbergieren, rentenieren, enz.
— GROENSELKRAAM . o. Kraam of Stal van eenen
groenselier op de markt.
— GROENSELMARKT, V . Markt

waar de groensels

verkocht worden, fr. marche aux legumes.
— GROENSELMES, 0 . Keukengerief om het groenel te kerven.
GROENZE, v . Hetzelfde als Groeze, welk laatste
bij ons algemeen gebruikt is.
GROEZE, v. Het gebladerte van plantvruchten
zoo als beeten, aardappels, porei, wortels, rapen,
enz., fr. fase, feuillage. De groeze van ^eeten en
rapen wordt gretig door het vee geëten. Aard
korte of lange groeze (stengels). De-apelsmt
groeze verdroogt als de plant rijp is.
— Somwijlen ook mv. De groezen van de
aardappels. De groezen verdroogen.
— Natuur of gestel van 't lichaam, fr. nature.
complexion, tempérarnent, constitution. Een jongeling kloek van groeze. Hij is grof van groeze,

fr. it a une complexion robuste. Die ouderling is
nog frisch van groeze. Flauw van groeze. — In
dezen zin zegt men ook Graze : kloek van graze.
— Waneer eene vette weide omgeploegd en
in zaailand verkeerd wordt, krijgt zij, in NoordVlaanderen, den naam van Dries of Groeze. Die
groeze draagt jaarlijks schoone vruchten. Eene
groeze blijft jaren lang vruchtbaar zonder gemest te worden.
GROFPELEN, groffelde, heb gegroffeld, o. w. Hetzelfde als Grobbelen, grabbelen. De hond grof
achter het been. Naar iets groffelen.
-feld
GROFFELIER, m. Eene hofbloem, anders ook
Giroffel en Violier genaamd, fr. giroflée, violier,
quarantaine, 1. cheiranthus. De groffelieren verspreiden eenen aangenamen geur, en hunne
bloemen zijn veelkleurde,

GROF
— De Groffelier of Violier is niet te verwarren
met de lotbloem of Angelier, fr. ceillet, 1. dianthus.
Volgens het Alg. Vl. Idiot. (op het woord Groffiaat) geeft men in Braband den naam van Giroffel aan den Angelier.
GROFNAGEL, GROFFELNAGEL, m. Zekere specerij, anders Kruidnagel, fr. clou de girofee. " Een
roode roose van Provencen oft een welrieckende
Genoffele oft Potblomme die van grofel-naghels
in den wortele ghesteken zijn. " (C. Vranex.)
Als den caneel, safraen en Groffenaegel-boomen.
(Beschryv. van de Vreugdeteek.)
GROL, m. Die veel grolt en knort, een lastig
en norsch mensch.
GROLLEN, grolde, heb gegrold, o. w. Wordt niet
aleen gezeid vin 't knorren van den hond, van
't snorken van iemand die slaapt, enz., fr. ,qrogner, ronfler; maar ook van 't hard geronk of
gebrom van levenlooze dingen, b. v. De donder
grolt in de verte. De draaiende top (werptol, fr.
toupie) grolt (bromt, gonst). De zee grolt. De
wind grolt in de schouw. Zijn buik grolt (zijne
ingewanden rommelen).
GROMMELEN, o. w. Grommen, knorren, fr. gro-

gner, murmurer.
GROUND), m. Zie de de Wdb.
— Het fijne, fr. le fin mot. Den grond van iets
weten. Ik kan er den grond niet van zeggen.
GRONDEEREN, grondeerde, gegrondeerd, b. w. Peilen, doorgronden, den grond van iets onderzoeken, fr. approfondir. Eene zaak grondeeren. Als

GROND (Poper.

men die waarheid wel grondeert, men staat er bij

verstegen. " Dattet niet om gronderen en is. "
(Th. Van Herentals.) " Die met een doodt gheloof dese mysterien verhandelen sonder te gronderen t' gheen daar in begrepen is, en daerom
gheen profijt en doen. " (F. de Smidt.) " Hoe by
dieper grondeerde derf afgrondt der oneyndelij cker heylicheyt. " (Id.) " Duysternissen diemen
met reden niet begripen oft gronderen en mach. "
(H. Herp.)
GRONDIG, adj. Geheel, vol, fr. entier, . complet.
Zij hebben den grondigen nacht gedronken en
geklonken. Den grondigen - dag door, of geheel
den grondigen dag, fr durant toute la journée.
Hij heeft een grondig jaar lang ziek geweest.
" Om dat sy haeren lof hoorde niet met vreuchden, ghelijck wy grondigh hooveerdige menschen
doen. " (C. Vrancx.)
— Zoo zeiden ook de Latijnen annus solidus,
dies solidus, stipendium solidum, in den zin van
Een geheel jaar, eenen vollen dag, eene volle
soldij, enz.
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GRONDIJS (wvl. GROND—IJS),

0.

IJs in den grond

van 't water.

-- Grondijs vriezen, zoo hard vriezen dat he
water ijs wordt tot in den grond. Het heeft
grondijs gevrozen. — Vgl. Overgangijs.
GRONDREEZE, v. Zie REEZE.
GRONSEN, gronste, heb gegronst, o. w. Grom
knorren, fr. grogner. De verkens gronsen.-men,
De hond gronste.
GROOTENDEELE, GROOTENDEELS, bijw. Ten grooten deele, fr. en grande pantie, trés-souvent. De
inwoners van die stad zijn grootendeele protestanten. Dat is grootendeels het gevolg van de
dronkenschap.
— Vgl. Meerendeels dat Kramers vertaalt
door fr. pour la flupart, le plus souvent.
GROOTEVROUW (wvl. GROOTEVROWE, zie AU,
klemtoon op groot), v. Grootmoeder, fr. grand'mère. Zijne grootevrouw is gestorven. Hij mag
bij grootevrouwe gaan wonen.
GROOTHEER(E, m. met den klemtoon op groot.
Grootvader, fr. grand père. Ik heb dat geschenk
ontvangen van grootheere. Het kind schreef
eenen nieuwjaarbrief naar zijn grootheere. Ik
ga morgen naar grootheers. " Zo dat hyder
Philips, naer zyn oudt grootheere, ghenaemt
wiert. " (N. Despars.) " Chanaam de welcke met
syn vader Chan, beghecte zyn grootheere Noe. "
(C. van Dordrecht.) " Deelen in het goet van
sijne groot-heere ofte groote-vrauwe. " (Deelboeck
v. Lande v. Vryen.) " Kyndts kynderen ende
noorder descendenten in rechte linie, succederen
den Groot-heere, Groot-Vrauwe, ende andere van
hoogheren graede. " (Cost.
Veurne.) " Dat
den vader zijn zone castydt, een man zijn wyf,
den grootheere of grootvaeder zijn neve, den meester zijn knape. " (I. de Damhoudere.)
GROOTJE (wvl. GROTJE, zie KLANKVERK.), O.
Grootvader. Het kind wenscht het nieuwjaar
aan zijn grootje.
— Iets krijgen lijk over Grootjes dood. Zie onder

v.

-

DUIVEL.

GROOTJEVUUR (wvl. GROTJEVIER), o. Een woord,
in Veurne-Ambacht gebruikt, voor een Overgroot
vuur. Het is gelijk een grotjevier.
— Eertijds moesten dezen die lang in de
herberg bleven drinken, elk een groot of twee
oorden betalen, wilden zij vuur hebben.
GROOTOOGDE, adj. Die groote oogen heeft. —

Zie —DE.
GROOTSCHIGHEID,

V.

Hetzefde als Grootsch-

heid (zie IG), fr. fierce. Zijne grootschigheid steekt
tegen. Ik maak van al die grootschigheid niet

GRUI
" Nu beveelt God dat ie dien vromen moet, die
mi natuerlic in gheplant is, nemmermeer verargheren en sal in coenicheyt, grootsicheyt, crullicheyt, spiticheyt verwaentheyt, wreetheyt, oft
wrancheyt ende neestivicheyt. " (Th. van Heren
-tals.)
GRUI (wvl. GRU), m. Schrik. Zie GRUW.
GRUI (wvl. GRU, zie UI), o. zonder mv. Kleene
tapijtsiernageltjes met platten kop. Men onderscheidt groot grui, kleen grui, en middelbaar
grui. Een pond grui. " Een blad pergament, dat
hij met gruw, al boven en al onder, op den vóóren den achterkant van het schrijfberd vaststekte."
(A. Duclos.)
-- Zie GRUITJE.
GRUIEL, m. Hetzelfde als Gruwel.
GRUIELEN, gruielde, heb gegruield, o. w. Hetzelfde als Gruwelen. Ik gruielde er van.
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Hij gruide er van.
GRUIS (wvl. GRUUS en niet gros noch grens, zie
UI), o., zonder mv. Zemelen, fr. son. Gruis van
meel. Brood bakken met het gruis er in. Gruis
in water koken.
-- Bij ameldonkmakers. De overschot van het
graan waaruit men den ameldonk getrokken
heeft. Het gruis met draf gemengeld is goed
voedsel voor het vee.
GRUISDIK (wvl. GRUUSDIKKE, zie UI), adj. ert
adv. Dicht op een, hageldik, fr. dru et serre, dru

gen met ze aan te raken. Weest op uwe hoede,
gruizel komt uit. Wie wilt er gruizel zijn. Gruizel
spelen. Als Gruizel uitkomt zonder gezellen,
moet hij roepen : " Gruizel komt uit, omdat hij
geen hennekens en heeft. " Komt hij uit met
eenen gezel aan de hand, dan roept hij : " Gruizel
komt uit met zijn henneke. " Komt hij uit met
eene rij van twee, drie, vier, zes, dan roept hij:
" Gruizel komt uit met twee hennekes, met drie
hennekes " enz., en als de rij reeds lang is,
" met al zijn hennekes. "
— Ook Krikkrak en Vlieke.
GRUIZELEN (wvl. GRUZELEN), gruizelde, heb gegruizeld, o. w. Gruizel spelen. Zie GRUIZEL.
GRUIZELING, v. collectief. Gruis. Gruizelinge
van steenen. — Zie ING.
GRUIZELMENT (wvl. GRUZELMENT, met den klt.
op -inent); o. Wordt gebruikt in de zegswijzen in
gruizelinenten slaan, vallen, liggen, enz. voor In
stukken, in brijzelingen slaan, vallen, liggen. De
hagel heeft die vruchten in gruizelmenten geslegen. De pateelen vielen in gruizelmenten op
den vloer. Geheel het gebouw lag in gruizelmenten.
GRUIZEN (wvl. GRUZEN, zie Ui), gruisde, heeft
gegruisd, onpers. w. Krielen. Het gruist er van
de rupsen. Het gruisde van de menschen.
— Gruizende dik, in krielende menigte. (Zie
DEELWOORD). De bóomen zaten gruizende dik van
't ongedierte. De vogels vlogen daar gruizende
dik. Het onkruid staat daar gruizende dik. De

comme grêle. De hagelsteenen vielen gruisdik. Het

lucht vliegt gruizende dik van de muggen.

graan lag gruisdik gestrooid. De weg was gruisdik bestrooid met bloemen. Het huis lag gruisdik:
van de vuiligheid. De koeistal zat gruisdik van.
de vliegen. De fruitboomen zitten gruisdik van
't ongrui. Het gras staat gruisdik. Het vlas
staat gruisdik van 't onkruid. — Zie GRUIZEN.
GRUISLAMENT, o. Gruizelment. In gruislamenten slaan.
GRUISWEERSE (uitspr. gruuswèsse, zie UI en Rs),
V. Water met meelgruis gekookt, fr. eau de son.
Gruisweerse drinken als verzachtingsmiddel voor
den hoest. -- Zie WEERSE.
GRUITJE (wel. GRUUTJE, zie UI), o., vklw. van
Grui. Kleen tapijtnageltje met platten kop. Een
pond gruitjes. Ge moet daar nog vier gruitjes in
slaan. De gruitjes zijn geene rondhoofden, fr.

GRUN, adj. Donkergrauw, vuilgrauw. Het vel
van den rochvisch is grun. Oesterschelpen zijn
grun van buiten. Een oud wijf met een grun
vel. Zijn aanzicht ziet er zoo grunne uit. Handdoeken en ander lijnwaad is grun, als het vergrond is of niet klaar gewasschen. Wat is die
planken vloer toch grunne (onklaar, onzuiver
gewasschen, vuil en grauwachtig).
— Dikwijls zegt men Grun en grauw, of Grauw
en grunne. Dat lijnwaad is zoo grauw en grunne.

GRUIEN, gruide, heb gegruid (wvl. GRUEN, gre de, gegruwd, zie Ui), o. w. Hetzelfde als Gruwen.

broquettes.
GRUIZEL (wel. GRUZEL, zie UI), en ook GIJZEL
(wel. GRIZEL, zie ij), m. Een kinderspel, waarbij

een, gruizel genaamd, de handen te samen en
hinkende op een been, de anderen tracht te van-

GRUP(PE, v. Zie GREPPE.
GRUW, en ook GRUI (wel. GRU, zie Ui), m. Gruwel, afgrijzen, groote schrik, fr. horreur. Eenen
gruw hebben, eenen gruw krijgen van iets. Eenen
gruw geven, veroorzaken. " Dat by stappans met
eenen verschrickelicken gru riep. " (N. Despars.)
" Die coninck gecreech inwendich zulck een gru
ende vreese int herte. " (Id.) " Ghy zijt voor al
dat leeft een gru. " (Boetius de Boodt.) " Hier
af lebbe ick in mijn herte grooten vaer ende
Urn. " (Th. Van Herentals.)

GUI
Treed dieper in den stal; verbannend' alle gruw.
(G. De Dons.)
Vader seght : zijt, bid' ick u,
Meester, aen mijn kindt geen gru.
(Lev. der Stud.)

GUI, ni. Zie Gvw.
GUTACHTIG, adj. Zie GUWACHTIG.
GUICHELEN (wvl. GUCHELEN, zie UI), guichelde,
heb geguicheld, o. w. Schertsen, boerten, gek
fr. plaisanter, Kil. 1. joculari, scurrari,-schern,
ineptire. Lachen en guichelen, fr. rire et plaisanter. Met iemand guichelen. " Met gedurig hier
en daar te quispelen, te gaepen, en te klappen,
te guygelen en te lachen. " (F. Vanden Werve.)
-- Afl. Guichelaar.
-- Vgl. Giechelen.
GUIEN, zie GUWEN.
— Het Alg. V l . Idiot. vraagt of dit wel het
zelfde is als gooien ? Antw..Neen; want gooien
luidt bij ons gooien en het verloop van ooi in ui
of in eu, bij de Oost - Vlamingen gemeen, is bij
ons volstrekt onbekend. Guien of Guwen kan
't zelfde zijn als Gouwen, even als Duien of duven, Schuien of schuwen, Vluie of vluwe, het
zelfde zijn als Douwen, schouwen, vlouwe, enz.
.

GUIFELEN (wvl. GUFELEN, zie uI), guifelde, heb
geguifeld, b. w. Smijten, gooien. Hij guifelde met

eenen kluppel in de appels.
-- Onder te boven werpen. Hij guifelde het
al waar dat het vliegen wilde.
GVIK (wvl GUUK, zie UI), m. Een woord dat
het doffe keelgeluid uitdrukt van eenen arbeider
die met geweld eenen zwaren slag geeft, fr. han,
ahan. Eenen guik geven bij elken slag.
— Geweldige slag. Met eenen guik iemand
doodslaan.

GUIKEN (wvl. GUKEN, zie UI), guikte, heb ge
o. w. Eenen guik geven, fr. pousser un-guikt,
han, ahaner. De boomvelder guikt bij elken houw
dien hij op de boomwortels geeft. Een knaapje,
meenende den arbeid te verlichten van zijnen
vader die eenen boom velde, zei : Vadertje kap
gij, ik zal ik guiken.
— Gooien, met geweld smijten. Eenen steen
in de lucht guiken. In zijne gramschap guikte
hij zijne boeken tegen den grond.
— Op iets guiken, met groot geweld op iets
slaan. De ezel verporde niet, al guikten zij er op.
GUIMEN, guimde, heb geguimd, o. w. Zie GUMMEN.

GUIVEN (wvl. GUVEN, zie Ui), goof, heb gegoven,
o. W. Schuiven, ruimte maken. Guift uit mijnen
weg. Guift achteruit. Hij wilde niet guiven. Ik
guif hier voor niemand.
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— De vormen goof, gegoven, zijn zelden of
nooit gebruikt.
— Dit guiven met de s vooraan = schuiven
(s- guiven). Zie s.
GULDE, GILDE, v., fr. corporation, corps de méfier; association, société. De gulde van den hand-

boge, de gulde van sint Sebastiaan.
— Kil. Gulde, Ghilde, societas contributionuyn,
sodalitas, corpus. Kramers heeft Gild, o.
- GULDEBOEK, GILDEBOEK (wvl. -BOUK, zie OU), m.
Register van eene guide.
-- GULDEBROEDER, GILDEBROEDER, m. Lid van
eene gulde.
- GULDEKNECHT, GILDEKNECHT, m. Dienstknaap
van eene guide.
GULDER, voornaamw. Zie GIJLDER.
GULLE, v. Hetzelfde als 't holt. Gul, m., kleene
kabeljauw.
GULP(E, v. Zie GOLPE. Eene gulpe wijn, bier of
water drinken, fr. une gorgee.
GULPER, m. Groote drinker, die den drank inzwelgt met volle teugen.
— Het ww. Gulpen, fr. bolre à grands coups,
staat in de Woordenb., maar Kramers aanschouwt
het als verouderd, 't geen mis is.
GULZIG, adj., fr. glouton.
-- Wordt ook gezeid van 't vier dat heftig
brandt en verslindt. Laat het vuur in den heerd

zoo gulzig niet branden.

— Ook van alle gewas dat welig en jeugdig
groeit. Gulzige klaver. Het koolzaad groeit gul-

zig. Eene gulzige groeite. In groeizaam' weder
staan de vruchten gulzig.
GUMMEN, gumde, heb gegumd, o. w. Hemmen,
fr. crier hem ! hem ! Hij heeft naar mij gegumd

om mij te doen omkijken. Ik hoorde u gummen,
ik verstond u. --- Zie KUIMEN.
GUNTE, GINTE, GUNTSTE, GINTSTE, adj. Gindsch,

fr. qui est la -bas. Het is in guntste huis dat hij
woont. Ik heb het gehoord van den dien en den
gunten. Aan gunte zijde van den berg.
— Dit en dat en guntste, vele dingen die te lang
of te onbeduidend zijn om vermeld te worden.
Hij weet altijd dit en dat - en gunste te zeggen.
Om hem te overhalen sprak ik hem van zijnen
vader, en ik zei hem nog dit en dat en guntste,
maar 't was al verloren.
GUNTER, GINTER, GLINSTER, GINSTER, GOONTER,

bijw. Ginder, ginds, fr. là-bas. Hij woont gunter
in de verte. Gunter in de valeie. Ik zie hem gunter komen. Hij kan mij van gunter niet hooren.
Ik ga tot gunter gaan.

GUNT
Och ! ware ik op der aerde niet, en ver van hier
En gunter hoog' waer, vry en vrank, de ziele zweeft.
(G. Gezelle.)

— Hier en daar en gunter, bijkans overal, bijna

in alle plaatsen.
. GUNTERWEERT(S, GINTERWEERT(S, GUNTSTERWEERT(S, GINTSTERWAART(S, bijw. Gindswaarts.
GUP, roepwoord om een peerd links te doen

omkeeren, anders ook Geerom, fr. dia.
GURDEL, m. Hetzelfde als Gordel, fr. ceiniurc.
-- Ook Gordelbeurs, fr. gibecière. Hij wierd
zijnen gurdel geroofd van de baanstropers.
— Het volk zegt ook Gurrel.
* GURREL, m. Zie GURDEL.
GUSSELEN, gusselde, heb of ben gegusseld, o. w.

Gudsen, spuiten, met geweld ergens uit stroomen. Het bloed gusselde uit de wonde. Het
water gusselt door de spleten van de sasdeuren.
— Het graan gusselt er uit, zeggen de derschers sprekende van koorn, dat onder den
vlegelslag gemakkelijk en in menigte uit de
aren springt, 't geen meest gebeurt in den winter als het droog en hard vriest.

GUW
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-- Men zegt ook Gisselen; Kil. heeft Gosselen,
gusselen, functiere, storten. Het ijsl. Gioosa, gans,
gosers, staat bij Ten Kate verklaard door i-mpetuose fundi.
GUW, GUI, m., zonder mv. Strakke blik. Eenen
guw werpen op iets. Met eeneii guw iets bekijken (b. v. uit afjonstigheid).
GUWACHTIG, GUTACHTIG, adj. Die veel guwt.
-- Fig. Nijdig, afgunstig, 1. invidens. Een
guwachtig mensch.
GUWEN, guwcde, heb geguwcd, o. w. Staroogen,
met stijven blik kijken. De stervende mensch
guwde.
— Met nieuwsgierigheid of afgunst staren,
hunkerende kijken. Hij guwde over de haag op
mijne schoone bloemen. Het kind zat te guwen
op hetgeen men aan zijnen broeder gaf. Op het
eten guwen (hunkeren). Hij guwt om een beetje.
Guw niet. Hij guwt dat hij waterbekt.
— Vgl. Schuwen (s-guwen), beschouwen.
— Men zegt ook Guien.

:u:

, eertijds • in de vlaamsche scholen aatse
of ook atse genoemd, wordt geheel hoorbaar geaspireerd in Holland, Limburg en een gedeelte
van Braband, maar bij de West-Vlamingen heeft
zij geene andere aspiratie als die er volstrekt
noodig is om eenen klinker uit te spreken, zoodat
ooren en hoorera juist gelijk luiden zonder eenig
onderscheid.
— Bij onze vorige schrijvers, vooral bij de
Brugsche, vindt men dikwijls een it vooraan een
woord dat eig. met een klinker begint, en omgekeerd somwijlen de h weggelaten van een woord
waar zij toe behoort, b. v.
haerbeyder
— arbeider,
haerne
— arend,
happel
— appel,
— edel,
hedel
heerde
--- eerde,
— eischen,
heeschen
hende
— einde,
herfelyk
— erfelijk,
hevelen moede -- evelen m.,
hynghel
— engel,
hoorn
— oom,
— oor, fr. oreille,
hoore
houtaer
— outaar,
houderdom — ouderdom,
hoven
— oven, fr. four,
hover
— over,
huere
— uur,
hu
—u,

hunt
uit, enz.
En wederom:
alf
half,
anghen
hangen,
ofstede
hofstede,
ontooft
onthoofd,
oochede
hoogheid,
oochmesse
hoogmis,
hoofd,
ooft
by oorde
hij hoorde, enz.
Te Brugge hoort men nog lieden die, in het
spreken, aldus overtollig eene aspiratie stellen
aan 't begin van een woord, terwijl zij die weglaten waar ze noodig is; óf vroeger dit misbruik
algemeen was, weet ik niet : maar 't is zeker, zoo
ik hooger zeide, dat wij thans overal buiten
Brugge de aspiratie in de sprekende taal gansch
en geheel verwaarloozen, ook daar waar zij geschreven wordt.
— Het missen dezer aspiratie in de volkssprake
maakt dat men voor het spellen van woorden, die
met eenen klinker beginnen, dikwijls versteld
staat, niet wetende of men eene h moet schrijven
of niet. In dit geval heb ik het woord in de twee
vormen opgegeven, hopende dat de taalkunde er
later wel over beslissen zal.
— De Hollanders aanveerden de elisie van de
eind—E niet vóór een woord dat met h begint,
omdat de h geaspireerd is. Maar aangezien wij
deze aspiratie niet hebben, zou een westvlaamsche
dichter zoowel d' hand, cl' hond, d' hoogte, enz.
—

—

--

—

—

—

—

—

—
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niet mogen schrijven als de Franschen l'homnme,
l'heroisrne, enz. P En, van elisie gesproken, ware 't
te wenschen, gelijk Bilderdijk zegt, dat zij, van
uitheemschen oorsprong zijnde, uit de taal verbannen wierde, zooveel te meer dat het den schrijver altijd vrij staat van de apostroof te gebruiken,
stellende b.' v. d'overheid, als hij maar drie lettergrepen wilt, en de overheid als hij er vier beoogt.
De dichter zou er bij winnen.
HAAG (wvl . RAGE) , v., vklw. haagske (n. Heg, fr , .
hale.
— Bij steenbakkers. De verschgevormde briken worden in rijen opeengestapeld om ze aldus
te laten bakdroog worden én ze dan te branden:
ieder van deze rijen heet men eene hage. De
briken in hagen stellen. Als het regent, dekt
men de hagen met vlaken.
— Bij landbouwers. Als het vlas op den akker
gesleten wordt, stelt men het in rijen recht met
de toppen tegeneen, en de wortels uitwaarts, om
te droogen : ieder van deze rijen heet ook eene
hage. Het vlas in hagen zetten. Zie het ww.
HAGEN.

— Haagsken planten, gaan spelen in plaats
van naar school te gaan, fr. faire l'ecole. buissonniere.
— Op de hage slaan of kloppen of derschen,
bedektelijk naar iets vragen, iets zoeken te weten zonder te gebaren dat men het geern weten
zou. Ik sloeg op d'hage om te weten hoe rijk
hij is, maar 't was vergeefsch. " Dat men spreekt
van saeken die publiek zyn, dat is te vergeven;

maer op de hage te kloppen, iemands pols gaan
tasten, iemands tonge te gaan schrabben, en
met een behendigheyt uyt te haelen dingen die
secreet zyn, " enz, (F. wanden Wer ©e.)
— " Al wat mensch is, begeeft te weten het
gene hem te gebeuren staet; 't heeft altyd alzoo
geweest 'en 't zal waarschynelyk altyd alzoo
blyven; alle menschen zyn ook overtuigd dat
hetgene dat zal gebeuren alreê geweten i,^, van
iemand die meer weet als wy; dat is van God
zelve; wil ik iets weten van de toekomende dingen die my staen te gebeuren, ik kan het Hem
vragen en Hy kan het my bekend maken of niet,
naer Zyn eigen goeddunken; gedrage ik m daer
aen 't is wel, zoo niet, 't is kwalyk. Onze hei
voorouders gedroegen zich daar niet-densch
aen, ze peisden dat ze God konden de wet stellen in het vragen naer de toekomst, en, over
oude tyden, zou men al dikwyls eenera heidenschen vlaming, duitscher of sakser, die nieuwsgierig was te weten hoe lang hy ging leven, in
,
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't voorjaer aen den kant van den bosch zien
zitten hebben, luisterende naer 't eerste geroep
van den koekoek, en het volgende akkoord gemaekt hebbende, met zyne ingebeelde godheden:
" Zoo menig mael gy den koekoek laet roepen, zoo
veel jaren zal ik leven ! " Alzoo was hun dwaes
geloove, en de koekoek was de heilige vogel
des levens by hun. Ik weet niet of daar nog
iets van bestaet. Maer nu, op d'hage slaen en den
koekoek hoorera roepen, hoe hangt dat aeneen ? —
Aldus : Datwaren tweeverschillige manieren, van
onwettelyk en onbetamelyk den Dien die alles
weet te ondervragen en bedriegelyke antwoorden te zoeken aengaende liet toekomende. Wilde
eene vrouw, by de oude Vlamingen, weten wie
haer echtgenoot ging worden, ze ging, meest op
zekere tyden van 't jaer, die voor heilig aenzien
waren, by voorbeeld te mid-winter of te midzomer, ten twaelven van den nacht, stille zwygende by de hage staan, en, als alles rondom
stille was, ze sloeg daerop en ze luisterde :......
vloog er een vogel uit, verkroop een hagedisse
of een muize, kwam er een geruchte hoegenaemd
na den slag, ze paste wel op om te weten al
welken kant het kwam, of liep, of vloog, en ze
geloofde toen : — aldaer woont hy, van dien kant
zal hy komen, die myn man zal zyn. Dat is eene
superstitie waer de duitsche pastors, in veel
streken van Duitschland, hedeiidaegs nog moeite
mee hebben; die die superstitie niet kent, verstaat niet waerom men zegt : " Hy slaei op
d'hage " van een die, benittéld om iets te weten,
van den werke weg klapt en vraegt en taelt tot
.dat hy eindelyk uitgevischt heeft wat hij hebben
moet. Dat die manier van zeggen bestaat is
zeker wel een goed bewys dat men hier te lande
ook nog op de hagen geslagen heeft om zekere
zaken te weten; kwestie doen ze 't nog niet, hier
of daer ?
't Is al gelyk aerdig, om verder nog iets te
zeggen, hoe onze dolende voorouders eertyds
overtuigd waren dat de stilzwygendheid goed en
deugdzaem is, en betamelyk in zaken van hooger bedled. Zwygen was pligt by hun en regel
als ze hunne afgoden te rade gingen; ook als ze
zaeiden : wilt gy een sterken oest hebben, zeiden
ze, wacht u van een woord te spreken, als gy
hem zaeit; die zaeit spreekt geen enkel woord:
daerin geloofden ze, en de stilzwygendheid, die
by ons eene ware God-aengename en zielberei-

dende versterving is, was by hun een superstitie
geworden. Is 't u nog gebeurd, in een gezelschap
en onder 't klappen, dat, al met een keer, gedu-
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rende een minute of zoo, geen een meer sprak
en dat er toen iemand zei : " Hier ware 't goed
haver zaeijen ? " He wel, dat is nog een oud
overblyfsel; in de tale, van het bygeloovig zwygen onzer heidensche voorouders. " (G. Gez.)
HAAGBOTERBLOEM, v. Een kruid dat zeer vroeg
bloeit langs kanten en hagen, fr. ficaire-renoncule.
Zie

BOTERBLOEM.

HAAGKUTTE, HAAGMEESTER, HAAGWEEUW,

enz. Zie HAGEKUTTE, HAGEMEESTER, HAGEWEEUW,
enz.
HAAGPERTSE (uitspr. perse, zie ETS), v. Eene
dunne pertse, gelijk eene boonpertse, waarmede
men eene haag inbindt. De haagpertsen worden
horizontaal met wissen aan de tjanters vastgebonden. " 15,000 boon-, haag- en vermaakpersen
te koopen. " (Venditieplakkaat.)
-

HAAGPUIT, HAAGPUID (wVl. HAAKPUUT, zie ui),

m. Boomkikvorsch, fr. grenouille d'arbre, raine,
graisset. De haagpuiten kruipen op kde takken
waar zij, in tijd van regen of binst eenen helderen zomernacht, zitten te gerriën, d. i. een geluid laten hoorera gelijkende aan karak-karakkarak-karak. — Zie PUIT.
HAAI, m. De daad van haaien; schuinte, schee
geer, fr. biais, guingois.-vewndig;haok,
De straat maakt daar eenen haai. Die beek loopt
met veel haaien en draaien. Dat stuk land ligt
met eenen haai. Die kamer heeft eenen haai.
— Met eenen haai en eenen draai, of in eenen
haai en eenen zwaai, d. i. in de waardij van den
tijd dien men noodig heeft om zich eens om te

keeren, in eenen oogenblik, in eenen korten stond.
Hij verricht dat in eenen haai en eenen draai.
Het was gedaan met eenen haai en eenen zwaai.
In eenen haai en eenen zwaai was hij weg.
HAAI, HAAIE, v. Hetzelfde als holt. Haai, m.;
doch bij onze vissehers bezonderlijk die visch
die in de Woordenb. Gladhaai heet, fr. emissole,
1. mustellus vulgaris. (Van Beneden, Ann. Parl.
1865-66, docum., bl. 602.)
— Zie ook Bijthaai,( Spoorhaai en Steenhaai.
HAAIBAAI, m., zonder mv., klemt. op de eerste
greep. Gewoel, gewemel, groote beweging van
volk. De haaibaai van de wereld, fr. le tourbillon
du monde. De kermissen _brengen den haaibaai
mede.. Wereldsche jongheden zijn geern in den
haaibaai.
- HAAIBAAIEN, haaibaaide, heb gehaaibaaid,
o. W. Haaibaai maken, in den haaibaai zijn, 1.
íumultuari. Men haaibaaide van langs om meer,
het wierd nacht, en de straten liepen vol dronkaards.
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HAAIBED(DE, 0.,

mv. haaibedden. Bij landb.

Een schamel of akkerbed dat op eenen haaihoek
uitloopt, dat bij eenen haaihoek behoort. Er zijn
twintig bedden in dien akker, zonder de drie
haaibedden mede te rekenen die langs den kant
van de straat liggen (en die den haaihoek uit-

maken).
HAAIEINDE, HAAI-ENDE, o. Geereinde, het
haaihoekte einde van een stuk land.
HAAIE-KAAIE. Dit woord wierd mij aangebracht van Swevezeele in de uitdrukking op
haaie-kaaie liggen, d. i. zeer goedkoop zijn. Ik
heb de bedelares een zak aardappels gegeven;
want, nu dat de aardappels op haaie-kaaie liggen,
't ware hard moest een arme mensch van honger

vergaan.
HAAIEN, haaide, heb gehaaid,

o. w. Haaihoekte

zijn, scheef loopen, fr. . biaiser, aller de biais. Die
steenweg haait daar bij die hoogte.
-- Scheef staan of liggen, geeren, fr. biaiser.
Dat stuk land haait. Het haaien van eene kamer.
Die grond is te smal en te onregelmatig om er
een huis op te bouwen zonder dat het haait.
— Hellen, zwaaien. Let op, de wagen haait,
hij machte wel omkeeren. De muur haait een
weinig, fr. penche un pen.
— Haaien en draaien. De wegels haaien en
draaien in den doolhof. De beke haait en draait
door weiden en bosschen.
— Haaien en maaien. De koeien gaan al haaiende en maaiende (met de achterpooten).
— Haaien en blaaien. Zie BLAATEN.
— Van daar Haaiing, Inhaaien, Uithaaien.
-- Men zegt ook Naaien. Zie N.
NAAIHOEK (wvl. HAAIHOUK, zie oU), m. Een
hoek die haait of geert. Is de haaihoek stomp,
men heet hem eenen Inhaai, fr. biais gras; is hij
scherp, men noemt hem Uithaai, fr. biais maigre.
Dat stuk land ligt met eenen haaihoek aan den
westkant. Eene kamer met eenen haaihoek.
HAAIHOEKTE, adj. Dat eenen haaihoek heeft.
Een haaihoekte stuk land. Een haaihoekte gebouw. De straat loopt daar een weinig haaihoekte.
HAAIVEL, HAAIEVEL, o. Vel van eenen haai,
bez. van eenen Kattenhaai of Zeehond, fr. peau
cle la rousselte-rochier (1. scyllium stellaris), waar rneê de schrijnwerkers het hout wrijven en po-

lijsten.
HAAK, m., fr. trot.
— Ergens zijnen haak in slaan, er zijnen kloet
in slaan, in een gesprek tusschenkomen. Die
moeial moet overal zijnen haak in slaan. Hadde'
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hij mij laten zeggen, ik zou den twist vereffend
hebben; maar hij sloeg er zijnen haak in, en 't
verbrodde van langs hoe meer.
— Winkelhaak, fr. equerre. Geef mij den haak.
Met den haak beschrijft men eenen rechten hoek.
— Rechte hoek, 't geen den vorm heeft van
eenen winkelhaak. In den haak zijn, fr. être
d'équerre. Uit den haak zijn, fr. ne pas être
d'équerre. In den haak zetten, stellen, leggen,
brengen, fr. mettre d'équerre. Dat gebouw is in
den haak niet. Die aaneengewrochte stukken
hout liggen nit den haak. Dit stedeken is zoo
regelmatig gebouwd dat er niet eene straat uit
den haak loopt.
-- Fig. Wordt gezeid van eene redeneering,
van eene redevoering, van een, verhaal, enz. die
goed slot en vervolg hebben, die logisch aaneenhangen. Eer gij schrijft, legt uwe gedachten in
den haak. Die redenering is in den haak niet
(sluit niet, is niet logisch). Dat boek is wel geschreven, uitgenomen een kapittel dat uit den
haak valt. Uit den haak klappen.
— In zijnen haak zijn, in regel zijn, in zijnen
behoorlijken stand zijn, sprekende van de gezondheid, van 't verstand, van 't gemoed. Ik
ben vandage in mijnen haak niet (niet geheel
wel te pas). Kan iemand eene zelfmoord bedrij ven, zonder uit zijnen haak te zijn ? Die antwoord
wierp hem geheel uit zijnen haak, fr. le décon-

cería.
HAAKLEDE, HAAKLEF, v. Hengsel, fr. pentune.
HAAKPUIT, m: Haagpuit.
— Een kinderspel. Zie DIJKMAN.
HAAKZWEI (wvl. HAAKZWEE, met zachtl. ee), v.
Bij timen. Winkelhaak, rechthoekte zwei om eereen
rechten hoek te beschrijven, fr. équerre.
HAAL, m. Aanloop, fr. escousse, élan. Zijnen

haal halen, zijnen haal nemen (eenen aanloop
nemen, fr. prendre son escousse, son élan) om b. v.
over eenen gracht te springen. Zijnen haal halen,
zijnen haal nemen (eenen grooten zwaai of zwier
met den arm maken) om met te meer geweld te
slaan.
-- Bij landb. Het eens weg en weder drijven
van den ploeg door den akker, zoodat men
wederkeert daar waar men begonnen had. Bij
eiken haal maakt men twee voren, eene in 't
weggaan en eene in 't weêrkeeren. Een gewend
van zes keeren haals, is een gewend van twaalf
ploegsneden. Een bed van vier keeren haals, is
een bed van acht ploegsneden.
HAALME, o. Gereedschap. Zie ALM.
HAALPIJP (wvl. HAALPUPE, zie onder 'RIJTEN),
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v. Bij sehoe- en greelmakers. Een klein eenvoudig alaamtje om koperen boordringeltjes in de
rijggaten van de schoe'n te vestigen. Het bestaat
uit twee deelera, een schuitje of pijpje, en eene
ijzeren pin die in dat pijpje past.
_ HAAM, HAME, v., mv. hamen. Knieboog, holte
achter de knieschijf waar het been buigt, bij
Kramers Haze en Wade geheeten, fr. jarret, eng.
ham, bij Kil. Hame, ham, hamme, poples. Stram
zijn in de hamen. Iemand eenen slag in de hamen
geven. Ik heb pijn in de Blinker hame. Die frak
hangt hem tot in zijne hamen. " Daer de groote
achterste senuwen aen vast zyn, ende alsoo de
haem uyt maecken, daer men den handt -boom
door-steeckt om de (geslachte) beesten op te
hangen. " (Jac. de Smet.) " Daermede salvet den
puls, elleboghén ende de hamen van den beenen. "
(Jehan Yperman.)
-- Bij viervoetige dieren onderscheidt men
Voorhamen en Achterhamen. De voorhamen zijn
de hamen van de voorpooten. Zie ACHTERHAAM.
— Dit woord is overal gebruikt en wij kennen
geen ander. Vgl. Hadem.
HAAMSCHIER,, o., mv. - schieren. Kleene zwingel waar de trekstrengen van een peerd aan
vastliggen, fr. palonnier; bij Desroches, haam hout, waarvan Olinger en anderen haambout (?)
gemaakt hebben. Ieder peerd heeft zijn haam schier; zijn er twee of drie geerden nevens malkander gespannen, de twee of drie haamschieren
houden vast aan eenen grooteren zwengel die
't harnas of de voleie (fr. volée) genoemd wordt.
Het haamschier hangt tegen de achterhamen
van den os of het peerd.
-- Men -zegt ook Haamschijd. Zie SCHIER en
SCHIJD.

. - In de gesprokene taal luidt het Anschier,
Antschier en Homschier.
HAAMSTIG, adj. Zie HOMSTIG.
HAAN, m. Zie HAZE.
HAANDE, V. Bij deringgravers. Zoo heet, in
eene stoeling, de dertiende man die het uitgegraven deringstuk ontvangt uit de handen van
den twaalfden man, en hetzelve in de karre
werpt bij de andere stukken. Zie STOELING.
-- Hoewel onze uitspraak geene h kent, schrijft
men beter Haande dan Aande, omdat het schijnt
samen te hangen met holl. Haander (fr. cueilloir,
mande om vruchten in te plukken). — Zie AANDE.
Hom, fr. cheveu; poil; chevelure.
-- In zijn haar zijn, in goede gezondheid zijn.
Ik ben van dage in mijn haar niet (niet wel te
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pas, een weinig ziek). Het is reeds twee weken
dat hij in zijn haar niet en is.
Men scheert geene koe op een haar, men
moet zoo nauw niet zien, er mag wel iets aan
ontbreken. Het wordt veel gezeid van iemand
die zich ontschuldigen wilt over de onvolmaaktheden van 't geen hij gedaan heeft.
— Haar op de tanden hebben, zich stoutmoedig
en triomfantelijk weten te verdedigen, bez. met
woorden. Zij zullen aan hem niet roeren : hij
heeft haar op de tanden. Vele. guiten vallen uit
tegen de kloosters, omdat er dikwijls niemand
is met haar op de tanden, om ze op de duimen
te kloppen.
— Fransch met haar op, beschimmeld fransch,
slecht fransch. Hij spreekt fransch met haar op.
Het is fransch met haar op.
— De takken en twijgen van eene knotwilg
worden ook haar of vliesch genaamd, fr. toufe,
branchage loufu d'un têíard. Het haar afkappen
van de tronkwilgen. " De opgaende boomen ende
fruyt-boomen; het hair ofte den waey van de
tronken; 't ghewas ofte den hauw vande kant
ende schoten, sullen mede-hagen,busc
deelsaem zyn als vooren. " (Deelboeck v. Lande
v.,Vryen.)
HAARDOEK, m. Scheerdoek, doek waaraan de
barbier zijn scheers afvaagt, fr. frotíoir.
--

HAARKLIEVEN, haarkliefde, heb gehaarkliefd,

o. w . Haarkloven, vitten, fr. pointiller, chicaner.
Hij haarklieft geern.
— Afl. Haarkliever, Haarklieving.
HAARMOORTEL, m. Moortel met haar vermen-

geld voor de vastheid. Eenen muur bepleisteren
met haarmoortel.
HAARNA (wvl. IIAARNAAR(S, vklw. haarnaarkens),
bijw. Op een haar na, dicht bij, bijkans. Hij was
haarnaar dood. Ik heb den vogel haarnaars getroffen. — Zie NAAR.
HAARPIJL, m. Een haartje, fr. un brin de cheveu.
-- Zie PIJL.
HAARSPLIJTEN (WVl. —SPLITEN, zie IJ), haarsplijite, heb gehaarsplzjt, o. w. Haarklieven.
— HAARSPLIJTER (WVl. —SPLITER, zie IJ), m. Haarklover, muggezifter, vitter, fr. chicaneur, ergoteur.
Gij zijt een haarsplijter.
Wegh dan met die fyne guyten,
Sluyt die hayre- splyfers buyten.
(P. Gheschier.)
HAARTAP, m. Struweltje haar dat men in elkeen van de gaten eens borstels vestigt en pekt,
fr. loquet (dans un bois de brosse) Er is een haartap uitgevallen.
.
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-- Men zegt ook enkelijk tap, als de omstaande
rede den zin van 't woord genoegzaam laat
vatten.
HAARTRUIS (wvl. HAARTRUUS, zie Ui), m. Bosje
haar, fr. toupet de cheveux. Vele Indianen scheren
hun hoofd, dbch laten van boven een haartruis
staan. Een steert met eenen haartruis (kwast
-ster,
pluimsteert). — Zie TRUIS.
HAARZAAK, HAARZAK, m. Hetzelfde als Haarzaker.
HAARZAKER, m. Haarkliever, vitter, fr. chicaneur; b. v. iemand die, iets gekocht hebbende,
moeielij kheden maakt en over kleenigheden twist
om te minder te moeten betalen. Ik handel noode
met haarzakers. Hij is zoo een haarzaker.
e

— Eenigen zeggen ook Haarzakker, en Assakker.
—Kil. Haarman, Hader-man, altercator, litigiosus; en Weder-saecker, adversaries, contraries.
HAARZAKKER, m. Zie HAARZAKER.
HAASKESCHUIT, o. Een kinderspel waarbij een
jongen met de oogen toe neergebogen staat bij
eenen anderen die, zijne hand leggende op eenen
derden, vraagt : " Haaskeschuit, wat loopt er
uit P " Dan antwoordt de eerste : " Een haas, "
of " Een hond, " of " Een jager. " En aanstonds
gaat die derde aan 't loopen. Hetzelfde wordt
gedaan met eenen vierde, eenen vijfde, eenen
tiende, eenen twintigste, enz.Dezen die den naam
gekregen hebben van Haas moeten vluchten, en
deze die Honden of Jagers zijn, moeten die hazen
vervolgen door bosch en weide. Haaskeschuit
spelen. Zij waren in groot getal om Haaskeschuit
te spelen.
HAASTE, v. Hetzelfde als het holl. Haast, m.,
spoed, fr. hate. Met eene groote haaste iets verrichten.
— Met zeven haasten, uit der mate haastig, in
aller ijl, met overgrooten spoed, fr. en toute hate.
Met zeven haasten eenen brief schrijven. Met
zeven haasten iemand gaan bezoeken. Hij nam
met zeven haasten eenig voedsel, sprong te peerde en verdween. Waar loopt gij zoo met zeven
haasten P Hij is met zeven haasten gekomen.

— Wiens Naaste ? Wordt dagelijks gebruikt
om iemand te weerhouden die wilt henengaan,
als of men zeide : Waarom zoo spoedig vertrekken, er is geene haaste bij, fr. pourquoi être si
presse ? it n'y a rien qui presse. Als ik opstond
om voort te gaan, zeide hij nog :Wiens haaste?
en nogtans was 't reeds avond. Het is tijd dat ik
u verlaat. Wiens haaste P beste vriend ! Blijf
nog een uurtje bij ons.

HAAS
HAASTIGAARD, m. Iemand die gewoonlijk haastig en onbezonnen is met woorden of werken.
De haastigaards antwoorden eer zij geheel de
vraag gehoord. hebben, beslissen eer zij de zaak
kennen, beginnen eer het behoort, bespoedigen
meer dan 't zijn mag, enz.
— Een oploopend, opvliegend mensch.
HAAT-EN-NIJD, m . Zie HATENIJD.
HABERATTE, v. Een zangvogeltje, anders ook
Hagetrutte geheeten. — Zie G.
RADEN, m. Vouwmes zonder veer, een zakmes
wiens lemmer toeknipt in eenen houten hecht,
fr. ,jambette.
— Ook Luiker genaamd. Vgl. Haam.
HAF, adj. Wordt in Fransch-Vlaanderen som
gebruikt voor . half, fr. dermi. Een haf-wijlen
trekje smooren (een half trekje, een kleen pijpje
rooken).
--

Zie ook BOERHAVEZEVEN, en HAVOT.

RAGEBEK, m., vklw. -beksken. Wordt schertsende gezeid van eenen ingevallen mond,
gelijk men ziet bij bejaarde lieden die geene
tanden meer hebben.
-- Ook Een mensch die zoo . eene ingevallen
mond heeft.
-- Ik gis dat hagebek zooveel is als Haai bek,
fr. bouche de requin; althans heeft de haai (zee•visch) eene muil die inhoek maakt onder de
bovenlip.
-- Vgl. Keverbek.
HAGEFRUTTE, v. Hagemake, fr. fauvette- babil-

larde.
HAGEKODDE, HAGEKUTTE, v. Zoo heet te lande
eene Lichtekooi, 1. meretrix.
— Ook een vogel. Zie HAGEMAKE.
HAGEL, m. Wordt gebruikt voor Hagelsteen.
fr. grelon. Er vielen groote hagels. Kleene hageltjes.
HAGELDIK, adj. Gruisdik, fr. dru comme gréle.
HAGELTE, AGELTE, v., met den klemtoon op de
eerste greep, gevolgd van twee toonlooze grepen.
Een sterkriekend heestergewas dat veel groeit
in de heiden vanWynghene, en in de Woordenb.
Gagel heet myr ica gale L., fr. piment royal, galé
odorant. Het volk drinkt thee van hagelte om
de koorts te genezen. De gedroogde hagelte
riekt eenigszins lijk de wortels van rhabarber.
Men gebruikt de hagelte om aan het bier zeker
bittere en dronkenmakende eigenschappen te.
geven, en de hop te vervangen. De heidebewoners
maken er ook bezems van.
HAGEMAKE, V. Een vogel die in de wetenschap
cu^•i nca, gcY7•^•2cla, fr. f tuvelte babillarde heet. De
,
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hagemake wordt ook Hagekodde, Hagekutte,
Hagekudde, Hagemokke, Hagemotte, Hagemutj te, Hagemudde, Hagerette, Hagerutte, Hageswetel, Hagetrunte, Hagetrutte, Hagetreite, ge
-namd.
HAGEMAKEN, nagemaakte, heb gehagemaakt ,
o. w. Hagemuiten.
HAGEMEESTER, HAGEDOKTEUR, m. Iemand
die, zonder diploma, in 't verborgen het ambt van

geneesheer uitoefent.
HAGEMETER, n1, Blokmier, groote zwarte mier.
De spreeuwen eten geern hagemeters.
— Eene mier in 't eng. heet emmet.
HAGE1IOKKE, v. Hetzelfde als Hagemake.
HAGEMUITEN (wvl. —MUTEN, zie ui), hagemuitíe,
heb gehagemuit (fvl. hageunuut, zie GE), o. w. Gaan
spelen in plaats van naar school te gaan, fr. faire
t'école buissonnière.
HAGEMUTTE , V. Zie HAGEMAKE.
-- Hagemutte stekken, haagsken planten, hagemuiten, fr. faire l'école buissonnière.
HAGEN, haagde, gehaagd (fvl. haagel, zie GE), b.w.
Op eene rij zetten bij wijze van eene haag.
— Bij steenbakkers. Steenen hagen, de verschgevormde steenera in rijen stellen om ze te laten
bakdroog worden.
— Bij landb. Vlas hagen, het vlas op den akker
in hagen rechtstellen met de toppen tegen elkander, en de wortels uitwaarts, om te droogen.
Niet te verwarren met kapellen. Groen vlas wordt
gehaagd, geroot vlas wordt gekapeld.
-- HAGER, m. Bij steenbakkers. De werkman
die de pas gevormde briken in rijen op elkander
stelt om ze te droogen eer zij gebrand worden.
HAGEN, haagde, gehaagd, b. w. Tergen, kwellen,
fr. agacer, harceler, vexer, tourmenter. Malkander
hagen. Ge moet uw zusterkeu zoo niet hagen.
Ik wierd kwaad omdat hij mij haagde. Wij hebben hem daar geweldig gehaagd.
— Kil. Hagghen, vexari.
HAGERUTTE, v. Zie HAGEMAKE.
HAGESWETEL (swe met eene zware e), m. Hagemake, fr. fauvette babillarde. — Zie SWATELEN .
HAGETREITE, V. Een vogeltje, anders Hagemake.
-- Het Wdb. van Sleeckx en Van de Velde ver
fr . fauvette door treite. Zie TREITE.
-tal
HAGETRONK, m. Bij pottebakkers. Soort van
bloempot. Zie PEE.
-- Bastaard. Zie AVETRONK.
RAGETRUNTE, v. Zie HAGEMAKE.

HAGETRUTTE, v. Lichtekooi, hagekutte. Zie
TRUTTE.

HAGE
--= Een vogeltje. Zie HAGETREITE.
IJAGEWEDUW (wVl. HAGEWEtWE), V. Onge-

hnwde dochter die moeder is.
HAGEZANGER, m. Een vogeltje, anders ook
Duinefrioentje of Duinekneeker geheeten. — Zie
KNEEKER.

HAJIEREN, b. w. Zie
HAK, m.

AJIEREN.

-- Hak over bak, hek over bek, hol over bol,
het onderste boven, in wanorde, fr e'i l sur pointe,
en desordre. Al de meubels lagen hak over bak.
Het huis stond hak over bak, fr. la maison était
en désordre. Hak over bak in 't water vallen.
HAKELEN, o. w. Hetzelfde als Hakkelen, d. i.

bij Kramers Hakketeeren, fr. disputer, ergoter.
" Hoorde ick dit haeckelen en kaeckelen tusschen
den soldaet en den boer. " (Bcetius a Bolswert.)
HAKEPUI, m. Hier of daar gebruikt voor Haagpuit.
HAKETISSE, HAK(K)ETISSIE, AKETISSE, en LAKETISSIE (met den klemtoon op tis), v. Haagdis,
fr. lezard. " De ghedaente van den crocodijl is
als een haecketis. " (P.- Devynck.)
HAKEWEREN (klemt. op ha, zware e in we), hakeweerde, heb gelzakeweerd (fvl. hakeweerd, zie

o. w. Twisten, hakelen, hakketeeren, har
iemand hakeweren. Zij zijn altijd-rewan.Mt
aan 't hakeweren.
— Men zegt ook Hakkeweren, Hakkewerren.
Meyer heeft Aalwarren.
GE),

— Afl. Hakeweerder, Hakewering, Hakeweersel.
HAKEWËRIEN, o. w. Hetzelfde als Hakeweren.

— Zie onder

CIEZE.

HAKKEBAKKEN, hakkebakte, heb gehakkebakt,

o. w. Overeen komen, in goede verstandhouding
zijn, fr. concorder, vivre en bonne intelligence,
s'accorder. Ik kan met hem niet hakkebakken.
Die twee vrienden hakkebakken wel te gader.
Die twee huisgezinnen wonen onder één dak en
hakkebakken te gader.
-- Men zegt ook Hakkepakken.
HAKKELGAREN, o. Warregaren, garen dat
verhakkeld en verwarreld is.
— Iemand die slecht zijne gedachten uitdrukt,
zonder orde noch duidelijkheid.
— Hakkelgarens maken, blijven haperen, niet
vervoorderen in 't werk of in den gang. Die
mensch maakt overal hakkelgarens.
— Een mensch die overal hapert, die geenen
voortgang maakt in zijne zaken, enz. wordt ook
een hakkelgaren genoemd. Een hakkelgaren
van een vrouwken. Hij is zoo een hakkelgaren.
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HAKK
HAKKETISSIE, Hetzelfde als Hagedis, fr. lezard.
--- Zie HAKETISSE.
HAKKEWEREN, o. w. Zie IIAKEWEREN.
HALAAM, HALEN, o. Gereedschap, fr. outils.

Zie ALM.
HALEN, haalde, gehaald (fvl. haalcl, zie GE), o.w.
— Een takje kalen, een poosje slapen. 'S noens
haalt hij een tukje.

— Het kunnen halen, het kunnen uithouden
om iets te verrichten, het kunnen masschen, iets
machtig zijn. Hij gaf de steenen zoo spoedig op,
dat ik 1 e niet halen kon. De schoolmeester dicteert zoo zeere dat de leerlingen het met moeite
kunnen halen (d. i. neerschrijven hetgeen de
meester voorzegt). Die wagen is te zwaar geladen:
de peerden kunnen 't niet halen.
-- Zijne doOd aan iets halen, sterven ten gevolge
van eerie overdrevene werking of gevoel. Die
dezen arbeid doen, winnen veel geld, maar bijkan s allen halen er hunne dood aan. Ik wil zoo
niet loopen om er mijne dood aan te halen. Zij
was zoodanig verschrikt dat zij er hare dood aan
gehaald heeft. Men zou er zijne dood aan halen.

t

-

HALF, adj., fr. de;n2ii. .
-- Wordt na een telw. gevoegd om de halve
uur aan te duiden. Hoe laat is 't P een en half,
twee en half, zes en half, fr. une heure et derrie,
deur heures et derrie, enz. Waneer vertrekt hij P
ten eenen en half, ten vieren en half, ten zessen
en half, fr. a une heure et deinie, enz.
— Stap en half gaan, met groote schreden
spoedig aanstappen. Hij ging stap en half. Hij
trok er stap en half naar, toe. Hij kwam stap en
half.
— Wordt gevoegd bij eenige adjectiefs om
eenen superlatief te maken, b. v. dul en half, gek
en half, verwoed en half, zot en half. Hij is gek en
half, fr. it est plus que fou, très fou.
--- Komt nog in eenige spreekwijzen, zoo als
Stout gesproken is half gevochten, Ziel gezeept is
half geschoren, Goede moed is half teergeld, enz.
HALFBAK, o. zonder mv. Bij metsers. Zie GEHEELBAK.-

HALFHOEDMANDE, K. Zoo zegt men te Brugge
hetgeen elders eene Havotmande luidt. Zie aid.
HALFOEGSTING, m. Soort van appel die rijp is
ten halve de oegstmaand.
HALFVASTEN, m., fr. mi-carérne, bij Kramers
Halfvaste, V.
-- De Grave van Halfvasten. Zie MEIGRAVE. Hij
denkt dat hij de prins van halfvasten is (zegt
men schimpende van iemand die een groot ge26

HALF
dacht van zichtelven heeft, die zich als een aan
aanschouwt).
-zienljkma
HALFWEGE, HALVERWEGE, bijes. Ten halven
vege, fr. à mi-chemin. Halfwege blijven. Als hij
reeds halverwege was, keerde hij nog weder.

-- Tot daar, zei klote, en hij bolde half wege,
zegt men schertsende om zich zelven tot gelaatenheid op te wekken, als men iets onderneemt
dat waarschijnlijk mislukken zal, of reeds mislukt is, fr. patience!
HALFWINNING, v. Pacht voor de helft der
vruchten, fr. mnoison. " De lzelfw-inninge is een
recht van te profiteren de helft van de vruchten
gewassen op sekere gronden; daervan dat de
settingen worden ghedraeghen half en half, by
den bedryfver ende den eyghenaer; alhoewel den
Eygenaer niet en heeft te contribueren in dricht,
saet, vette, nochte labeur. " (Vl. Setting-boet.)
" Alle gronden uytghegheven ten title van helft
sorteren ende houden nature van erfve-winge,
ende worden oversulcx deelsaem onder d'hoirs
vanden overleden. " (Cost. v. Lande v. Waes.)
— In sommige plaatsen zegt men Halfbanhinge. Kil. Half-win, colonus partiarius. Zie onder
HELT.

HALIG, adj. Besmettelijk, fr. comtagieur. Eene
halige ziekte. " Soo dat -se (de ruye) in den somer veel seerder voordi-loopt ende haeligher
is. " (Jac. de Smet.)
HALING, m., mv. halings en palingen. Erfge-

naam, fr. herilier, Kil. Haelinck, haaldinck, 1uw-

res. Wie is er daar al haling ? De burgemeester
is dood en hij heeft geene halings.
— Ik heb gezeid aan. 't w. Aalding (zie aid.),
dat Haling even als Aalding bij 't volk niet meer
bestaat : men meldt mij dat Haling nog dagelijks
gebruikt wordt omstreeks Hooglede, Dixmud.e,
enz.
HALLEGEBOD, o. Zoo noemt men, in eenige
plaatsen, eene bekendmaking, eene schikking
van den gemeenteraad, enz. die 's zondags na
de hoogmis voor het volk afgelezen wordt uit
eene venster van het stadhuis of halle. " Daer
viert metten zelven halleghebocle vercondicht
ende te kennen ghegheven dat... " (N. Despars.)
" Men stelde te Brugghe by halleghebode die
nieuwe caljooten vanden grave af. " (Id.) " Men
beloofde een yghelick by halleghebode vyf ponden
grootente drinckghelde te ghevene zo wiederhondert hoet coorens in stede brenghen zoude. "(Id.)
HALLETJE, o. Vklw. van Halle.
— Arrestzaal te Kortrijk. Zie RAZE.
HALLETORRE, m. Halletoren. -- Zie TORRE.
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HALM
HALM, HALME, m. Soort van spitse bies of
priemvormig riet groeiende in het duinzand
waar het veel geplant wordt om het zand vastheid te geven, arundo arenaria L., aimnophila
arucndinacea Host., fr. roseau des sables, o yat. Ik
stapte door den halme wiens scherpe - punten
mij de beenen prikkelden. De arme lieden snijden den halme af en heeten er hun oventje mede
om brood te bakken. " Eenighe halmen ofte
duyn- doornen hauwen, snijden, trecken ofte uytsteken. " (Cost. v. Lande v. Vryen.)
-- Kil. Helm, carex, juncus acutus, mas, ster lis : juncus non admodurn procerus in arenosis
colliculis Hollanditis et Zelandicis. Kramers
heeft Helm, Duinhelm, maar hij vertaalt het
door fr. genêt des dunes, iets geheel anders dan
ons Halme.
HALMET, o. Brugsche uitspraak van Helmet,
helm, fr. casque. Met een halmet geboren zijn
(met eenen helm geboren zijn, fr. être né coifé).
Zie L.
HALS, m. fr. cou.
— Iemand ten halze liggen, hem lastig vallen,
dringende smeeken en vleien om iets te verkrijgen. Hij heeft mij ten• halze gelegen opdat ik
zoo iets zou gedaan hebben. Meent gij misschien
dat ik iemand zou willen ten halze liggen voor
zijne oordjes ?
— Bij visschers. De hals van eene karte is De
enge doorgang van den voorschoot naar den kuil.
---

-- Bij mulders. De hals van den molenas is
Het ronde deel van den as, dat op den balk rust.
De molenas heeft twee halzen : de gr•oote hals,
tusschen het lijf en den kop, rust op den windpu lm ; cle kleene hals, die het uiteinde of steert
uitmaakt van het lijf, rust op den halsbalk.
HALSBALK(E, m. Bij mulders. Een balk waarop
de kleen e hals van den molenas ligt en draait.
HALSBAND, m. Zie HALSZEEL.
HALSBLAD, o. Een stuk lijnwaad gelijkende
aan een groot langachtig plantenblad, diep uitgesneden tot in 't midden, en dienende, bij
eenige kloosternonnen (b. v. in S. Jans hospitaal
te Brugge), als bekleedsel van hals, schoudèrs
en hert. Boven het halsblad dragen zij een zwart
schapulier.
HALSSTEEN, m. Bij mulders. Stuk marbel lig
midden van den windpulm, fr. collet.-gendi't
HALSZEEL, o. Halsband, schoerband, helpzeel,
eene koorde of riem of gevlochten band dien de
werklieden en bez. de kruiwagenvoerders gebruiken om zware lasten te dragen of te voeren,
fr. bietelle de pw•te faire„ sangle.

HALT
HALTE, V. Stand, eene poos rustens, sprek.
van 't convooi op den ijzeren weg, van eene
posteieze, enz., fr. halte. Halte houden, fr faire
halte. Daar houdt men halte. -- In de Woordenb.

staat er halte maken.
HALTER, m. Zie HAUTER.
HALVEKE(N, HALVETJE, HALVIE, o. Een glaasje
genever of anderen korten drank. Het halvetje,
ook druppel genaamd, is meerder in de eene
plaats als in de andere. Een halvetje brandewijn.
-- Het is maar een halveke, zegt men van iets
dat niet te best is. Zijne gezondheid is maar een
halveke sedert eenigen tijd. Wat dunkt u van
dat werk ? het is maar een halvië.
HALVELINGE, HALVELINGS, bijw. Ten halve,
fr. a demi, a moitié. Iets halvelinge zien of hooren. Hij had .het nog maar halvelings gehoord.
Hij deed de deur halvelinge open. Eene bloem
halvelings ontloken. " Deze woorden duiden zy
niet halvelinge ten minste, de verwachting van
den Verlosser aen. " (C. Van Hullebusch.) " Eenen
priester in Spaignien dede grooten arbeyt om
eenen moor tot het Christen gheloove te persuaderen, maer soo den moor niet en scheen daer
veel toe te luysteren, soo seyde den priester dat
hem, halvelingh docht dat sijne woorden ghingen
den Moor ten een oor in, ende door d'ander oor
weder uyt. Sy en doen, seyde den Moor, want
sy en tomen niet in, en daerom en tonnen sy
niet uytgaen. " (R. Versteganus.) " 'K voorzie
't wel, ze zullen zy nog in geen twee uren hier
zyn. — Mevrouw 'k ben er nog al halvelinge
bly om; want- het vier en wilt niet branden, en
die pataters ge moet er ook blyven aen koken:
't zyn van die vreemde. " (C. Duvillers.)
-- Ten halvelinge. Zijn werk ten halvelinge
laten. Maar ten halvelinge - de woorden uitspreken. — Zie —LING.
HALVENDUIMBEITEL (Wv1."HALVEDUUMBEERTEL,

zie UI en BEERTEL), m. Bij timen. Steekbeitel, half
zoo breed als de Duimbeitel.
HALZEN, halsde (wvl. ook halsdege, zie IMPERF.),
gehalsd, b. w. Slikken, zwelgen, fr. avaler. Kil.
Halsen, oorare, glutire. De gulzigaard at zoo
veel hij maar halzen kon. Steek de vogeltjes zoo
veel aas in den bek niet : zij kunnen 't niet halzen. Hij dronk met groote teugen al wat hij
halzen kon.
-- Ook van dingen. Het regende zoodanig dat
de duomieren het water niet konden halzen. De
dakgoot kan . het niet halzen (het regenwater
stroomt er over). Het vluchtende leger wilde
over de brug spoediger dan zij het halzen kooi.
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Het volk vluchtte uit den tempel zooveel het de
deuren halzen konden.

— Verders nog, Kunnen halzen, machtig zijn,
kunnen doen. Ik heb meer werk dan ik halzen
kan. Hij krijgt zoo veel bezigheden dat hij het
niet halzen kan. De benaargever schoot de schooven zoo spoedig toe dat de schelver het niet halzen
kon. Het was al dat hij 't halzen kon, tr. it put le
faire èc grande seine, ii ne le fit qu'avec na effort
extregne. Het peerd liep al dat het halzen kon

(al dat het rekken kon).
HAM, m. Zie AM.
HAME, v. Wade, fr. jarret. Zie HAAM.
HAMES, o. Zie AANHEB.
HAMHUTSEPOT, m., vklw. –potje. Bij de bakefliers. Afval van gekookt hammevleesch. Men
betaalt 20 centimen voor een pateeltje hamhutsepot. De arme lieden eten dat met brood.
HAMMEKE(N, HAMMETJE," o. Deminutief van
Ham(me, hesp.
— Hammeken van de hand. De aftrekkende
spier van den duim, anders gezeid de Muis, fr.
th,énar, souris.
HAMMELING, AMMELING, v. Moeite, ruize, beslag, werk, fr. embarras, di, iculté. Dat is eene
zake waar veel hammelinge aan is.
HAMMELOOS, m. Zie AMMELOOS.
HAMMES, o. Zoo spreekt het volk een woord
uit dat in de schrijftaal Hakmes, Houwmes spelt,
en in 't fr. couperet heet (zie ASSIMILATIE). De
houthakker gebruikt het hammes om takken af

te kappen. en ze in stokken te verdeelen voor
't maken van mutsaards. Een stuk hout klieven
met het hammes.
— Men zegt ook Hames.
HAND, v., en in eenige plaatsen m., vklw.
Bandje, handeke(u, fr. maim.
-- Op zijne eigene hand, op zijn eigen gezag,
zonder iemand te raadplegen. Die alles op hun
eigene hand willen verrichten, doen dikwijls gro-

ve fauten.
— Hand over herle leggen, zich laten overhalen, zijnen eigen wil afgaan, zich tegen zijn
gedacht onderwerpen aan 't gedacht van een
ander om iets te verrichten, zich met gelatenheid
gedragen. Hij heeft u grootelijks beleedigd, maar
het spijt hem nu : ik bid u, leg hand over herte
en vervolg hem niet voor 't recht. Men moet_ in
't leven al dikwijls hand over herte leggen. Hij
lei hand over herte om geenen twist noch tweedracht in huis te krijgen. Hij heeft lang aan onze
smeekingen wederstaan, maar eindelijk legt hij

hand over herte. " Die gravinne leyde handt over

HAND
herle, ghemerct dat anders niet wezen en mochte. " (N. Despars.)
-- Ergens eene hand, of een handje, toe hebber-,
zeer bekwaam zijn tot iets, met natuurlijk gemak en veerdigheid iets weten te verrichten. Die
leerjongen gaat nooit dat ambacht goed kennen
hij heeft er geene hand toe. Die deze kamer
behangen heeft, heeft er een handje van, fr. it
s'y connait. Hij heeft er een handje toe om
eenen zwetser den mond te snoeren.
-- Een handje toestelen, hulp bieden. Dat ge
een handje toestaakt, ik zou er wel gedaan met',
krijgen. Eenen gazettier een handje toesteken
(met hem b. v. artikels te bezorgen).
— Iemand entwat uit zijn handen pakken, hem
in een handwerk overtreffen, het hem afdoen.
Dat er al komt die wilt, zei de hovenier, 't en
zal mij dat niemand uit mijn handen pakken (d.
i. niemand en zal den moeshof beter bezorgen
en ajieren dan ik).
-- Zijn hand kussen, te vrede zijn, met dankbaarheid iets aanveerden. Als God u tegenspoed
overzendt, gij behoordet uw hand te kussen.
Welhoe gij zijt misnoegd ! en ge zoudt uw handje
moeten kussen.
-- Het draait al op zijn hand, alles wordt naar
zijnen wil gedaan, 't geschiedt al gelijk hij wilt
en gebiedt.
. In zijne hand niet kijken (voor of om), niet
aarzelen, zich geen oogenblik bezinnen, fr. n'eii:
pas faire a deun; fois, ne point balanzcei , ne pas
hésiter un moment. Ik zou daarvoor in mijne
hand niet kijken. Hij keek in zijne hand niet om
hem buiten te smijten. Hadde ik de gelegenheid.
gehad, gelijk gij, van dat huis aan dien prijs te
koopen, ik zou niet eens in mijne hand gekeken
hebben.
— De hand verwisselen, van hccnnnd verwisselen,
of zijne hand verwisselen, iets dat men gedregen
of gehouden heeft in de eene hand, dan dragen
of houden in de andere hand. Ik zal dien zwaren
paander wel thuis krijgen, met nu en dan de
hand te verwisselen. — Fig. Om een ongerief of
eenen last kwijt te geraken, eenen middel gebruiken die dat ongerief of dien last niet weg
neemt, maar enkel voor eenen stond verlicht of
er een ander uitzicht aan geeft. Dienstboden zijn
dikwijls een verdriet, en 't ergste nog is, als men
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HAND
— Hand voor hand, met iemand aleen, fr. seul

a seul, tête èt tete, sprekende van eene werking
die met beurtelingsche afwisseling verricht wordt
door twee personen. Hand voor hand spelen
(met twee'n aleen spelen). Zij bolden hand voor
hand. Willen wij kaarten hand voor hand ? Hij
zegt weinig of niet in èen talrijk gezelschap,
maar hand voor hand is hij goed ter taal. Ik
spreek geern met iemand hand voor hand.
— Bij naaisters, enz. Van de hand naaien, van
de hand weg naaien, de naalde zoo steken dat zij
met de oog naar de linker hand gekeerd zij, en
dat de rechte hand zich van het lichaam vooruit
verwijdere om den draad door te halen. Naar
de hand naaien, is het tegenovergestelde van
Van de hand naaien. De mannen naaien gemeenlijk van de hand weg, terwijl de vrouwen naar
de hand naaien.
-- Bij kaartspelers. Slag, trek, fr. levee. Eene
hand halen, fr. faire une levee. Drie handen halen, fr. faire trots mains. 0-eene eene hand, al
de handen halen.
— Bij voermans, enz. Op de hand gaan, op de
handzijde gaan. Zie ZANDZIJDE.
— Op de hand betalen, met gereed geld, seffens zonder uitstel betalen, fr. payer comptant.
Hij betaalde mij op de hand 't geen hij gekocht
had. " Daer viert hemlieden eene maent solts
up de handt betaelt. " (N. Despars.)
HANDBOGIST, m. Handboogschutter. De gilde
der handbogisten.

RANDBORSTEL, HANDBURSTEL (uitspr. — bustel,
zie us), m. Een stofborstel met korten steel en
lang haar op zijds, anders ook Zwijntje genaamd.
HANDEEII[ER, m. Houten emmer met eene einze,
om water te dragen, enz., ook enkelijk Eemer of
Seule genaamd.
HANDEL, m. Bij kaartspelers. Het geld dat elke
speler bij zich op tafel legt. Zijnen handel verliezen. Iemand geheel zijnen handel afspelen.

den eenen wegzendt om eenen anderen te nemen

— Bij landb. De handel van eene koe, de hoeveelheid melk en boter die zij gewoonlijk geeft.
Eene koe heeft eenen grooten, of eenen goeden
handel, waneer zij veel melk en boter geeft. Die
koe is maar kleen van handel. De handel van die
koe is niet groot. Die koe is bij de baat, en aan
't zwellen van den uier kan men reeds zien dat
zij goed van handel moet zijn.
HANDGEKLAK, o. Handgeklap, fr. applaudisse-

dat men gemeenlijk maar zijne hand verwisselt.
Wat wilt gij eenen anderen geneesheer nemen, gij
verwisselt maar van hand (d. i. hij kan u ook
niet genezen).

HANDGIFTE, v. Zoo noemt men den eersten
verkoop, de eerste winst die een winkelier of
markikrainer doet in 't begin van den dag of van
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de week, fr. elrenne. Dat is mijne handgifte van
den dag, van de week. Aan eenen winkelier de
handgifte geven, of jonnen (de eerste zijn in den
morgen om bij hem iets te koopen). Van iemand
de handgifte ontvangen, krijgen.
— Wordt ook gezeid van 't eerste geding van
eenen advocaat, van de eerste venditie van een en
notaris, van de eerste verpleging van eenen geneesheer, enz.
Als by nu daer is ghecomen
En voor leer-kindt aenghenomen,
Hanske siet het noch niet al
Wat aen hem ghebeuren sal.
Daer moet Hanske leeren lesera,
Schrijven om eens wijs te wesen;
Daer ghebruyckt men de plamet
En de roeden op het zet.
Daer is d'inganck van allenden,
Daer men qualick rackt ten enden:
Daer is d' hantgift van 't verdriet
't Gonn' ons daeghelicks gheschiet.
(L. der Stud.)

— De bijgeloovigheid voorspelt uit de handgifte, of beter uit den persoon die de handgifte
doet, voorspoed of tegenspoed in den handel, enz.
Daarom vertaalt Kil. hand-ghift door 1. str eng, ma-

tutince venditionis a'uspicium. Daarom ook zijn er
marktkramers, enz. die hunne waren zelfs onder
de weerde afgeven aan den eersten kooper, waneer
zij vermoeden dat die eerste kooper hun geluk
en zegen meêbrengt. Ik ben blijde omdat hij mij
de handgift gejund heeft. Wilt ge mij de handgifte junnen, ik laat u den koop voor half geld.
--- Wordt ook gezeid voor Den eersten. kooper,
dezen - die de handgifte junt. Gij zijt van dage
mijn handgifte (de eerste die iets koopt). Ik ben
de handgifte geweest van dien geneesheer (zijn
eerste zieke). Mijnheer, laat mij uwe schoe'n
kuischen voor eenen halven stuiver : gij zult
mijne handgifte zijn (dit zal mij geluk bijbrengen,
fr. ce sera de bon augure, cela me portera bonheur).
HANDGIFTEN, hanzcdgifte,^ gehandgift (fvl . handgift, zie GE), b. v. Aan iemand de handgifte jun
eerste zijn om 's morgens iets te koopen-ne,d
aan eereen winkelier, kramer, enz., eng. to handsel .
Hij heeft mij vandage gehandgift. Zekere vrouwtjes beelden zich in dat , een winkelier moet
welvaren, als zij hein handgiften; en insgelijks
zijn er bijgeloovige verkoopera die voorspellen
dat hunne vente gedurende den dag of de week
zal groot of kleen zijn volgens dat zij van zulk
of zulk eenen *persoon gehandgift worden.
-

HANDHAVE, v. Handvatsel. De handhave van

HAND
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eerie deur is het krikkeljoen. De handhave van
een mes, van eenen degen. De heiblok van den
kalsijdelegger heeft twee handhaven. De handhave van een spinnewiel, enz. heet in 't fr. manivelle. Eene houten, eene ijzeren handhave. De

handhave vasthouden.
— Dit woord, dat Kramers verouderd heet, is
overal van dagelijksch gebruik.
HANDHAVEN, (handhaafde, gehandhaafd (fvl.
handhaa fd, zie GE), b. w . Bij pottebakkers. Het

gedroogde aardewerk schaveil, zuiveren en opmaken om dan gebakken te worden. Zijn die
potten en pannen reeds gehandhaafd ?
HANDIG, adj. Havig, gemakkelijk om hanteeren, om met de hand te gebruiken, 1. habilis, fr.
co mode èc manier, facile, qui va bier. Een handig
gereedschap. Die zaag, die schaaf, die beitel is
handig. Dat woordenboek is te dik, het is niet
handig (het is niet gemakkelijk om gebruiken).
Een handige boog (een boog die wel gaat om te
schieten). Handige wapenen. Dat scheers is wel
zwaar, maar. 't is algelijk handig om den baard
af te doen. De eene derschvlegel is handiger
dan de andere. Een handig hakmes. Dat is handig om mede te werken.
— Afl. Handigheid.
HANDKLEED, o. Handdoek , fr. essuie-maim.
HANDKNECHT, m . Makelaar in huwelijkszaken,

iemand die gebruikt wordt als tusschentreder
om eenen jongeling of Bene dochter ten huwelijk
te vragen. Handknecht zijn. Eenen handknecht
hebben. Zij heeft haren broeder voor handknecht.
Hij was de handknecht van zijne nicht. Veel
huwelijkenwor den door handknechten gemakeld.
— Vgl. Handpeerd, het peerd dat de voerman
onmiddelijk bestiert, terwijl het ander peerd al
de wendingen volgt van het handpeerd.
HANDPAAL, HANDPALE, v. Bij bakkers. Ovenpaal met een kort handhaafken, rond planksken
of schijf zoo breed als een brood en voorzien van
een korten steel, om een brood in of uit den
oven te schuiven.
HANDSPINNEN, o. w. slechts gebruikt in den
infinitief. Het spinnen met de hand, tegenover
,het Fabriekspinnen. Het handspinnen is tegen
geheel vervallen.
-wordig
— Afl. Handspinnerij, fr. filature a la main.
HANDSTUK, STIK, o. Het handstuk van eene
-

mouw wordt ook Opsloover genaamd. Zie ald.
HANDSVUL, m., HANDSVULLE, v., mv. handsvullen, vklw. hr nd sv e lleke (n. Hetzelfde als Handvol, poote, fr. poiynée . Een handsvul graan. Eene
handsvulle geld. Twee of drie handsvullen. Een
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handsvulleke noten. Eene handsvulle volk.
— Bij landb. .Handsvullen geven, groen vlas in
handsvullen verdeelen die men, een voor een,
overhandigt aan dezen die het vlas haagt. Wie
gaat er handsvullen geven ? Zij is rap in handsvullen te geven.
— Dubbele handsvulle, gaps, fr. jaintée.
— Fig. Bij geheele handsvzellen, in groote menigte. Iemand scheldwoorden zeggen bij. geheele
handsvullen. Er kwamen muizen uitgekropen
bij geheele handsnullen.
HANDVAAM, ' HANDVAME, v. Perzonge, fr. empan. - Zie vAAM .
HANDVIJS (wvl . HANDVIZE, zie Is), v . Kleene
ijzeren vijfstaak die niet vaststaat, maar in de
hand genomen wordt om gebezigd te worden.
. HANDWIJS, o. Ver bastering van Aanwijs . Zie

ald.
HANDZIJDE (wvl. HANDZIE) , V . De linkere kant
van een tweespan. Het peerd dat op cle handzijde
gaat, wordt het handpeerd genaamd, omdat de
menner dit met de loenie bestiert en beweugt,
terwijl het ander peerd, roepeerd geheeten, zich
naar het handpeerd moet voegen. Een peerd op
de .handzijde leggen of spannen.
HANE, HAAN, m., vklw. itaantje, fr. coq.
— De hane van •'t kot zijn, de baas, de meesteizijn. Die slechtaard heeft zijn vader weggejaagd
om de hane van 't kot te zijn. Hij wilde de hane
van 't kot zijn.
-- Dul gelijk een liane, gelijk een haantje, zeer
gram; zeer genegen tot slaan en vechten. IIi,^
stond dul gelijk een hane. In zijne jonge jaren_
was hij dul lijk een hane.

-- Rood gelijk een hane, gelijk een h.aa^ztje,
gloeiende rood, sprekende van iemand die zeer
rood van aanzicht is, uit schaamte, uit gramschap,
of ook van natuur.
— Haantjes en kiekjes werppen, dopperlingen_
maken met eenen scherf op het water, fr. faire
des ricochets.

-- Den hane maken of scheren, den baas spelen;
zie SCHEREN .

" Op weleken tyt d' Ariaenen zeer

den haene maecten ende haer hoornen wtstakein
Leghen de Catholycken. " (NI. Lambrecht.)

— Gelijk een haan op een koeisti ond, wordt
schimpende gezeid van een trotsch en hooveerdig
mensch, b. v. van een oud wijf die zich optooit
gelijk eene modepop. Zij is gelijk een haan op
eenen koeistront.
— Den hane buiken, zie onder BUIKEN .
— Den hane verdrinken. Als de boer fooie of
kermis houdt voor zijne werklieden, den zondag
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na den inhaal van den oegst, gaan ze 's ach
drinken, op de kosten van hunnen boer,-ternos
in eene bijgelegene herberg waar de baas, die
verwittigd is geweest, eenen grooten hane, van
koekdeeg gebakken, als geschenk geeft om hem
bij den drank op te eten : dat heet men Den hane
verdrinken.
- HANEBALK(E, m . Een dwarsbalk die, tusscher^
twee scheergebinten, aan de gordingen vastgetimmerd is. De hanebalk is geen scheerbalk,
maar hij ligt paralleel met den scheerbalk. De
hanebalken in een dak dienen om de kap te helpen
samenhouden, en ook om, even als de scheerbal
ribben en de planken te dragen van den-ken,d
scheerzolder. De hanebalken in eene schuur.
-- Het gelijkt noch keper noch hanebalk, zegt
men van brodwerk, van dingen die onschikkelijk
zijn, die niets beteekenen.
-

- HANEBROEK (wvl. -BROUK), m.

Zie ANEBROEK.

- HANEGESCHREI ,

o. Hanegekraai.
— Afstand zoo wijd als men eenen haan kan
hooren kraaien. Het is maar een hanegeschrei
van hier. Een hanegeschrei ver.
— HANEKAMP, m. Hanegevecht.
-- HANEKAPPING, v. Spel bestaande in eenen
levenden haan, die aan eene koorde vasthangt,
elk op zijne beurt met verblonden oogen te
naderen en hem trachten met een zweerd dood
te kappen. Er is morgen hanekapping in die
herberg. De hanekappingen zijn verboden.
-- HAN E MELKER, m. Die veel hanen kweekt,
liefhebber van lanen.

— Vgl. Biemelker, Duivemelker, Keunemelker.
- Ií ANEPREUVE, HANEPREUVING, HANEPREUVE-

LING, V. Bij liefhebbers van hanegevechten.
Voorbereidend gevecht tusschen hanen die men
bestemt voor den prijskamp, om te zien of zij
daartoe veerdig en bekwaam zijn. Morgen is
het hanepreuving in de herberg . In de hanepreuve hebben de hanen geene metalen sporen.
- H ANEROEST, HENNEROEST, HOENDERROEST, 0.

Hoenderrek, fr. juchoir. — Zie ROEST.
HANGEL, m. Haal, heugel, fr. cremaillère. Den
hangel opschuiven. De ketel hangt op den heerd
aan den hangel. " Ik heb al tien keeren myn'
vingers verbrand, met het vuer aén te stoken,
of den hangel wat op te schuyven. " (C. Duvillers.)
Zoo peisde ik eens daer 'k zat en keek
Naer 't vuer dat in den hangel beet
En weg en weer zyn Longe smeet.

(K. De Gheldere.)

HANG
-- Bij landb. De hangel van eene karmiole is
een ijzeren stang met kertels, die gevestigd staat
in de ploegzweek en door een gat van den ploegbalk uitsteekt; in dit gat van den ploegbalk is
een breede ijzeren tand die grijpt in eenen kertel
van den hangel en er in gehouden wordt bij
middel van eenè spie. De hangel dient om den
ploegbalk te hoogen of te leegen, volgens dat
men meer of min diep ploegen wilt.
— Bij wevers. Een stuk hout van eenen voet•
lang, eenen vuist hoog aan 't een einde, en met
groeftrapjes afloopende naar 't ander einde dat
puntig is, op wijs van eene kaleute. De hangels,
ten getalle van twee, liggen boven op den veurstboom van 't getouw, en dragen in eene van hunne
groeven de koorden die de katrollen van den
'weefkam ophouden. Waneer men deze katrollen
wilt hoogen of leegen, legt men deze koorden
in eene hoogere of leegere groef. Deze hangel
wordt ook Zwijn genaamd.
-- In 't Poperingsche en in Veurne-Ambacht
gebruikt voor Einze, beweegbaar of niet. De
hangel van een ijzeren pot of ketel, of van eene
mande. Een kansel is een wissen paander niet
eenei. hangel. Voor 't fr. crémaillère, zegt men
daar Hangelhaak.
— Kil. Hanghsel, ansa.
HANGELB00M, m. IJzeren staaf die horizontaal in de schouw ligt, en waar de hangel aan
hangt. Het vier doen laaien tot aan den han
-gelbom.
HANGELHAAK, m. Wordt even als Ketelhaak
in 't Poperingsche en in Veurne-Ambacht gebruikt voor wat elders Hangel heet, fr. cre'ma i l

lère.
Potten, pannen,
Kroezen, kannen,
Schup en tang en hangel -haek.
(Vaelande.)
HANGELIJZER, o. Zie HANGIJZER.
HANGELJONG, o. Zie KUISCHE.
HANGELPLOEG (wvl. —PLOUG, zie on), m. Bij

landb. Een wielploeg met eencn hangel. De
hangelploeg wordt ook Karmiole geheeten.
HANGEN, hing en bong, gehangen (fvl. hangen,
zie GE), b. w., fr. pendre.
— o. W. met hebben. In het hoofd hangen, wordt
gezeid van iets waar de geest of het gedacht mede
bezig is. De vernedering, die hij daar onderstaan
heeft, hangt nog in zijn hoofd. Mijn hoofd hangt
vul van dingen die 'k onthouden en verrichten
moet. Het hangt in mijn hoofd dat er een ongeluk zal gebeuren.
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— In het lijf, in de leden hangen, eenig zeer
gevoelen in 't lichaam, eenig ongemak gewaar
worden causa 't geen er gebeurd is of gebeuren
zal. De vermoeidheid van die reis heeft mij lang
in 't lijf gehangen. Ik zeg dat het zal sneeuwen:
het hangt in mijn leen.
HANGIJZER (wvl. HANGIZER, zie Is), o. IJzeren
keukengerief bestaande uit eenen halven cirkel
met twee opgaande stangen die van boven eene
einze vormen om aan den heugel gehangen te
worden, en dienende om eene melkpan, koekpan,
einz. boven den heerd te ondersteunen, zonder dat
men den ste,ert moete vasthouden, fr. chavibrière.
HANGLAMPTJE, o. Duivelslamptje.
HANGSCHIER, o. Zie RAAMSCHIER.
IIANGSELKOORDE, v. Bij mulders. De hangselkoorden aan Bene molenwiek zijn twee touwen
aan het boveneinde van het zeil, die daar denzelfden dienst doen als de steerílijnen van onder.
HANGSELSTIJL (wvl. -STILL, zie ij), m. Bij mul
zijn vier lange stukken-ders.Dhangltij
hout die in vertikale richting vastgetimmerd zijn
aan de uiteinden van den steenbalk, en, te samen
met de hoekstijlen, de schoorstijlen en de m iddenlij sten, de romp uitmaken van eenen houten
windmolen.
HANGZEEL, o. Een zeel of band die op den nek
en de schouders rust en van beide kanten langs
den arm afhangt tot aan de hand, om vrachten
te dragen of kordewagens te voeren; ook Hals
fr bretelle de porte--bandofSchergtn,
f single. •
HANK(E, v., mv. banken, vklw. hankje, hanks-

ken. Bij koks en slachters. Hetzelfde als Schinkel, d. i. " het scheenbeen van den voet tot aan
de knie, ook het dikkere been tusschen de knie
en het heupbeen, anders de bovenschini;el en
onderschinkel genaamd " zegt Weiland. Even als
schinkel wordt hanke gebruikt nu eens voor den
onderschinkel, dan eens voor den bovenschinkel
of voor een deel er van. Sprekende van ossen of
koeien, zegt men altijd schinkel; sprekende van
kalvers zegt men hanke, kalverliunke, fr. jarret
de veau, eng. knuckle of veal. Zij kocht in de
vleeschhal eerren osseschinkel en Bene kalver
Een stuk uit de hanke (d. i. een stuk-hanke.
vleesch uit de bil van een kalf). Zie ACHTERRANKE en VOORHANKE.

Hancken leckerlick
Waren afghesneden
Tan 't kalfs j onbhe leden.
(Cl. Declerck.)
— Delfortrie meldt ook dit woord, doch schrijft
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anke, het verbindende met het eng. ankle, Kil.
enckel, d. i. knoesel, fr. cheville dit pied. -- Anderen, steunende op 't gezag van eenige been
houwers die kalfranke (voor kalveranzke) zegger_
en schrijven, denken dat de echte vorm van het-,
woord ranke is, bij Kil. verklaard door 1. leus,
flexio, zoodat kalfranke juist hetzelfde zij als fr.
jarret de veau, aangezien jarret het deel betee-.
kent waar 't been plooit. Maar daar is tegen, date
men te Brugge gelijk in 't Land van Aalst alge meen anke, hanke zegt, en niet ranke. — Kil..
heeft Hancke, hencke, coxa, d. i. heup, fr hanclze ,
eng. haunch, sp. en ital. anca. Ik meen dat hank,
ham, schapk en schinkel een en 't zelfde zijn in
den grond. Zie NG en s.
;

HANKEREN, hankerde, heb gehunkerd (fvl. lien.
herd, zie GE), o. w. met achter, naar of om. Het

zelfde dis Hunkeren, haken. Het kind hankert
om ook iets te hebben. De zieke hankerde naar
eene teug water. Laat de koe niet hankeren, zij
zou verwateren.
— Dit hankeren is een frequent. van haken met
de ingeschoven n.
HANKERZIEL, V. Iemand die veel hankert. Is
dat eene hankerziele van een kind!
* HANKOR, m., klemt. op kor. Eig. het fr. hangar, afdak. Wordt hier of daar gebruikt voor
Galerie waaronder de schoolkinderen spelen als
het slecht weder is.
HANSCHIÉR, o. Zie RAAMSCHIER.
HANSWANS, m. Iemand die gewoon is grappen
te maken, snaak, fr. ' mnauvais iilaisant, bouf
fou.

Een hanswans van eenen jongen. Die hanswans
verveelt mij.
HANTJE -NUL (met den klemt. op nul), o. Worm
in appels, noten, enz. Hantje -nul zit in dien
appel.
HAPEEL, m., vklw. hapeeltje. Zie KAPEEL.
HAPENING, m., mv. hapenings en hctpeningen.
Halve stuiver, kluit, muntstuk van vijf centimen. Dat kost maar eenen hapening. Eenen
hapening geven aan eenen bedelaar. Drie hape.
hingen betalen.
— Dit Hapening is ontstaan uit Hafpenning
(zie nAF), halve penning, eng, half-penny.
HAPERIG, adj. Happig. Zie APERIG.
HAPP(E, v. Eene bijl om te houwen, fr. cognée,
hache. Hout klieven met de happe. De boomwortels in den grond afkappen niet eene happe.
Eene groote zware happe. Een kleen hapken.
" Dat de happe reeds aan den voet van den
boom ligt, om hem te vellen. " (K. Callebert.)
HAPPIG, adj. Knap, bevallig, lief, fr. gentil,

HAPS
poli, net, propre. Een happig kind. Een happig
meisje. Een happig kleed. Een happig huisje.
Een happige boek. Een happige handboog. Een
happig geschrift. Een happige beker. Een happig
bloempotje. Een happig schilderietje.
— Afl. Happigheid.
— Men bemerke dat wij knappen zeggen voor
het holl. happen, fr..happer; en dat de Hollanders
knap zeggen voor het vl. happig.
HAPSAARD, HAPSCHAARD, m., klemtoon op
hap. Te Brugge, te Oostende en in de omstreken
heet men hapsaards de politiebedienden die in
stad en te lande de dieven grijpen, de schuldenaars aanhouden, enz.; anders ook Stadserjanten
en Veldwachters genaamd, fr. officiers de police.
De hapsaard heeft hem vastgegrepen. De dief
is de hapsaards ontloopen.
— Dit woord, dat in de Woordenb. hopscheer
en liappsclzcdar luidt, gelijkt wel aan 't fr. happechair, dat juist hetzelfde beteekent.
— Te Oostende spreekt men Absjaar uit, en de
visschers geven er dezen naam ook aan een zeevisch die fr. doucet heet, 1. callionyinus lyra.
Prof. Van Beneden, die de vischnamen schrijft
volgens dat hij ze uit den mond der visschers
zelven gehoord heeft, spelt Abschauer (Ann.
Parl. 1865-66, doe. bl. 602.); trouwens de lange a
te Oostende zweemt naar de o. Deze visch heeft
stekels gelijk de arens, en vooral heeft hij- er
twee bij den muil, gelijk de politiebedienden,
eertijds en nu nog, twee punten of tuiten aan
hunnen klaphoed.
HARD (wvl. HART, zie D), adj., fr. du1-. " Dit
moet verstaen worden van die harte koppen die
den draeyer geslachten op niemand passende
wat men hun legt ofte niet. " (F. Vanden Werve.)
-

Harte steenen slijpen ijzer,
Harte stooten maken wijzer.
(Volksspreuk.)

- Harte linde, zie LINDE.
— Hard lijk een been uit duivels voorhoofd,
hardnekkig lijk de duivel. Die ketter is hard in
zijne dwaling lijk een been uit duivels voorhoofd.
— Bij Notker. hat, durus, harla, durities.
HARDBEK, m. Een vogel die met den bek zaad
en graan kan breken. Het cijsje, de bogaardvink,
de musch, enz. zijn hardbekken.
HARDDROOG, adj. Zoo droog dat het hard is,
sprekende van graan, en andere dingen die hard
worden met te droogen. Harddrooge tarwe. Die
moortel is harddroog.
HARDEN. Zie HARTEN en TIERDEN.
HARDGELOOVIG (wvl. 1RARTGEL00VEG, zie
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en IG), adj. Traaggeloovig, hard en traag om iets
te gelooven. Wat een hardgeloovige mensch zijt
gij ! gij twijfelt schier aan alles wat gij zelf
niet gezien hebt.
— Afl. Hardgeloovigheid.
HARDING (wvl. HARTING, Zie HARD), m. Soort
van harden appel, anders Pasterappel of Winterramborging geheeten.
HAREN, haarde, gehaard (fvl. haard, zie GE),
b. w. Scherp en dun kloppen met eenen hamer op
eene bootscharre, fr. chapler. Eene ziksem haren.
— Voor Haren zegt men ook Booten.
HARENHOND, HARIHOND (zie -EN), m. Groote
ruige rups, levende op • netels, fr herissonne,
chenille velue. De vlinder van deze rups is eene
nachtvlinder die fr. ecaille-m artre heet.
HARHAIVIER, m. Zie ARHAMER.
HARIE, HARRIE, v. zonder mv. Drooge koude
wind. die dikwijls blaast in Maart en April. De
harrie duurt gemeenlijk weken lang : en van daar
dat men zegt : " 't weder zal nog niet verzoeten,
het is harrie. " Eene kleene harie. Eene groote
harie. In de harrie op den akker werken. De harie
is nadeelig aan de vruchten; want de harrie belet
en verhindert den wasdom.
— Onze uitspraak belet niet van ook Arrie,
Arie te schrijven. Kil. heeft Haere, urens pruina.
De Franschen hebben Un temps haireuE (koud en
vochtig). Weil. Eene harige lucht (eene drooge,
verschroeiende lucht).
- HARIACHTIG, HARR.IACHTIG, adj. Droog en
koud, sprek. van den wind. Harriachtige wind.
Hariachtig weder. De wind is tamelijk harriachtig. Wij hebben sedert veertien dagen hariachtig
weder gehad. Hariachtig weder is nadeelig aan
de akkervruchten, en ongezond voor den mensch.
— Wordt ook gebruikt in den zin van Arrig,
hard en ruw. Harriachtig wollegoed, sayette,
merinos, enz.
HARIHOND, m. Zie HARENHOND.
HARIK, HARINK, m. Wilde akkerplant, sisymbrium Trio L., fr. vélarel; — ook bij anderen sinapis arvensis L., fr. sénève, jotte.
-- Kil. Herick, hederick, rapistrum arvorum.
In Brab. herik, herenk bet. wilde mostaard, zegt
Alg. Vl. Idiot. Kramers heeft Herrik als synoniem
van Dolik, windhaver (eene grassoort). Het hd.
Hederich, raphanisírum.
HARINGSCHOOL, o. Eene bende haringen die te
samen scholen. De visscher kwam op een haring-

school. — Zie sexooL.
HARNAS (klemt. op har, doch in eenige streken
op nas,), o. Bij voerlieden, enz. Het groote dwars-
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hout van den dijsel, anders ook Voleie, Zwinkel,
Zwinge, bij Kramers Evenaar, en bij Kil. Zwingel
(lignurn lransversum temonis), fr. volée. De haarschieren hangen aan het harnas, fr les palonniers

t-iennent a la volée.
— In 't land van Aalst is Harnas de geheele
kleeding van een trekpeerd, fr. karnais.
— Het harnas van eene gotische venster heet
in 't fr. réseau.
HARNASSLOOVE, HARNASSLOEVE, v. Bij voerlieden, landb., enz. IJzeren band aan elk uiteinde
van de voleie, met eene oog waar het haamschier
aan vast is bij middel van eenen vingerling. —
Zie SLOOYE.
HARP(E, v. Koornharp. Zie FATOUWE.

— Op de fransche harpe spelen, geen eten hebben. Te noene zal hij mogen op de fransche harpe
spelen. Is de jongen wederspannig, doet hem eens
op de fransche harpe spelen.
HARRE, v., fr. enclionette. Zie ARRE.
HARREBARREN, harrebarde, heb geharrebard,
o. W. Harrewarren, kibbelen, twisten, fr. quereller,

cliicanei•, disputer. Met iemand harrebarren.
— Sommigen gebruiken het verkeerd voor
Hakkebakken, fr. s'accorder, s'entendre. Zij harrebarren goed te samen.
HARREBERD, HERREBERD, o., mv. -berdels, -berrels, -barrels; HARRESTUK, HERRESTIK, o., mv.
-stukken. Het herrestuk van eene deur of ven

stuk hout of de riggel waar-sterblindg.h
de lechten of hengsels aan zijn; maar 't wordt
gemeenlijk gezeid van zulk een stuk of riggel
die geen vast deel maakt van 't overige van de
deur of vensterblind waar het aan verbonden is
bij middel van fitsen of kraakleden, zoodanig dat
men zulk eene deur of vensterblind kan opendoen zonder het herrestuk te verschuiven. Het
herrestuk dient om eene deur of vensterblind
geheel open te stellen, zoodat zij achteruit tegen
den muur overvallen. Eene deur of blind met een
herrestuk is eene soort van vouwdeur of vouw
-blind.
— Sommigen gebruiken Harreberd voor De
plank onderaan eene deur of kelderval om het
regenwater af te keeren.
HARRIE, v. Zie HARTE.
HARTEN, b. en o. w. Hetzelfde als het holl.
Harden, hard maken of hard worden, fr. dur•cir.
IJzer harten.
— o. W. Met de snee van een mes houwen op
de sneb van een ander mes. Zie onder SCHAARD.
— Harden in den zin van Uitstaan, verduren,
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fr. endurer, klinkt bij ons Herden, hèerden, en
niet Harten.
HASKAS, m., kleiut. op has. Lastig en twistziek mensch. Hij is zoo een haskas. Een haskas
van eenen vent.
HASP(E, m. (en niet v.), vklw. haspje, haspke(n.
Hetzelfde als Haspel, fr. dévidoir. Het garen van
de kluwens op den haspe winden. " De spoelewielen hielden op van ronken en de haspe stond."
(K. Callebert.)
— Scheeling, sti eng garen, fr. echeveauHaspje garen, fr. echevelte de fil. Zij ging naar
den winkel om twee haspjes naaigaren.
— Zijne .liaspen en zijne spillen pakken, zijne
biezen pakken, fr. trousser son sac et ses quilles•
— Zot zot of (als) een haspe. Zie HASPEZOT.
— Fig. Een vlug en wakker kind dat overal
rondloopt. Een haspe van een kind.
HASPEBAND, m., mv. -banden, vklw. -bandje,
-bandeke(n. Draadje dat rond eenen streng garen
geknoopt is, om er de draden van samen te
houden.
— Bij timen. De twee stukken hout die in een
huisdak de scheerstijlen te midden aan den makelaar verbinden boven den scheerbalk, heeten
Háspebanden. Vgl. Windband en Stormband.
RASPEN, haspte, gehaspt (fvl. haspt, zie GE),
b. w. Haspelen, op den haspe winden, fr. devider.
" Item noch moet ghy wasschen, ende water
pitten, end haspen. " ( Ed. De Dene.)
*

— o. W. met hebben. Snel loopen, wegijlen,
sprek. van menschen, dieren, enz. Ge moest hem
zien haspen. Het water kwam van den berg
gehaspt.
HASPER, m. Haspel, fr. devidoiir.
— Wordt gehoord in Veurne-Ambacht.
HASPEWINDE (wvl. -WIINDE, zie IND), v. De
winde van den haspel, waarop de draden vart
de klossen afgewonden worden.
Fig. Vlug en wakker kind dat schijvert en
rondloopt.
HASPEZOT, adj. Zoo zot als een haspel, uit der
mate zot. Zie DRAAIEN.
HASTELING, M. Zie ASTELING.
HATENIJD, m. Haat en nijd, afgunstigheid.
In het gebruik gedurig bijeengevoegd, zijn deze
twee woorden haat en nijd eindelijk tot één
versmolten hatenijd, niet aleen in den mond van
't volk, maar -zelfs in de pen van eenige schrijvers : " Haere hoo verdye ende eergiericheyt ende
haetenyt. " (F. de Smidt.) " Hoe grooten quaet
is eenen ondiscreten haeíenyt, alsmen siet andere
de salicheyt der menschen vervoorderen ? " (Id.)

HATE
— Hatenijd is eene ondeugd die van ouds gepersonnificeerd werd, en nog leeft in de volgende
sage:
" Een arme man hadde twaelf kinders, en als
het dertienste op de wereld kwam — 't was e
knechtje — hy en wister niet wat mee gedaen
om in 't leven t'houden.
Te vondelinge leggen en dorst hy niet, zelve
onderhouden en groot kweeken en kost hy niet;
wat doet hy my ?
Hy zegt tegen zyn eigen zelven : 'k zal zoeken
of ik het niet en kan uitbesteên by eentwien el
die 't wil aennemen en gevader zyn van myn kind.
Hy gaet dan uit en als hy verre gegaen was,
komt hy Donkerman Dood in 't gemoet.
Zegt Donkerman Dood, van als hy hem geware wierd en hoorde wat by begeerde : 'k zal
ik-ik compere ofte gevader zyn van je kind, geve
't aen my, 'k zalder wel voorén zorgen!
't Is u gedaen, zei den man.
Zoo compere de dood was gevader van 't kind,
en, als 't tot de jaren gekomen was, maekte er
hy nen docteur van.
" Haet-en-Nyd " dat was de name van dien
docteur.
Zyn papa had hem beloofd, Haet-en-Nydtje,
myn kind, als gy by nen zieken komt, let op :ziet gy my aen 't voet-ende staen, by gaet genezen; stae 'k aen 't hoofd-ende, 't is de myn'.
Zoo, met dat sekreet, dat, by aen niemand en
zei en waer de andere niet van en wisten, want
zy en zagen compere niet staen, wierd Haet-enNyd de vermaerdste docteur van de wereld.
Als hy zei : 'k zal ze genezen, hy genas ze; en
zeid' hy : 't en is geen doen aen, 't was ook
alzoo : hy en haelde er geen schande af, want
hy en meesterde niet.
Op ne zekeren keer de koning was ziek en
zoo ziek dat ze zeere kwamen geloopen en dat
Haet-en-Nyd moest mee naer 't hof!
Als Haet-en-Nyd binnen kwam, waer de koning
ziek te bedde lag, compere stond aen het hoofd
-end!
'k Ben gerenueerd ! zei Haet-en-Nyd dat 't niemand en hoorde, den koning niet kunnen genezen, 'k ben myne reputatie kwyt!
Wat doet hy my?
Als hy wat gepeisd hadde, dede by hem uit
zyn bedde heffen, en keeraefsch leggen, zoo dat
zyn voeten lagen waer zyn hoofd plag te liggen
en zyn hoofd al den anderen kant : te weten
aen 't voet-ende.
En de koning genas.

HATE
Jamaer Haet-en-Nyd had daermee compere bedrogen, en compere was zoo kwaed dat hy om
hem kwam en dat hy zei tegen Haet-en-Nyd : ge
moet mee met my.
En Haet-en-Nyd ging mee.
En ze kwamen te gare aen nen onde°raerdsche' keldere waerder by duizende en duizende
luchtjes stonden te branden, som van een elle
lang, . som van ne voet, som van een vuistje;
andere en waren maer tuitjes meer zoo hooge
als een oortje beutere of nog min, allah, keerskes in de " pupe " zoo men zegt, die alle stappe
stonden om uit te gane.
En wat is dat ? zei Haet-en-Nycd.
Hewel, dat zyn de levens van de menschen,
zei compere; ze staen hier, al die-der zyn. En
't warender wel honderdduist, of nog meer, van
alle langden.

Haet-en-Nyd wierd verlegen : hy ha' fameus
geerne geweten hoe lang dat zyn keerske nog
wel was.
Ziet gy daer dat kleen kleen endeke van dat
keerske, zei compere alzoo tegen hem...
--- Jae 'k, zei Haet-en-Nyd.
-- Hewel...
Maer Haet-en-Nycd en liet compere niet t'enden
zeggen, hy liep er naer toe en hy blaesde 't uit
en hy stak het in zynen zak en hy liep er mee
deure; en compere liep er achter, maer gelyk hy
maer flauw te beene was, hy en kost hem niet
krygen en Haet-en-Nyd heeft zyn keerske weer
ontsteken en tot nu toe nog nooit laten uitbranden maer altyd voort op een ander gezet, en
't brandt nog!
En Haet-en-Nyd leeft nog!
Ha ! wanneer zal haet en nyd ne keer uitgebrand en gestorven zyn op deze wereld ! " (G. G.)
HATENIJDIG, adj. Afgunstig, fr. envieux. Kil.
Haete-nijdigh, invidus. " De flauwe huerlinghen
zyn haetenijdich, ende murmureren op den loon
die aen de vierighe ghegheven wort. " (F. de
Smidt.) " De boosheyt der haeten-zjdighe, aen de
welcke swaer valt de glorie van sijnen naesten
te sien. " (Id).
HAUSEM, m. HAUSE, v. (wvl. HowsEM, HowsE,
zie AU). Zoo heet, bij de schoemakers, elkeen
van de stukjes leder die op den dop van de leest
gevestigd worden om aan den schoe zijnen behoorlijken vorm en grootte te geven. Vier hausems op den dop nagelen. Mijne schoe'n zijn
Benen, hausem te wijd, te nauw.
— A la hause, alause. Wordt gezeid in ver
waar de meestbiedende den koop krij -kopinge
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gen. Alause verkoopen. Dat goed zal a la hause
verkocht worden, fr. se vendre a l'enchere. " Teen
jare 1706 met den stock ende a la hauche, met
voorgaende alle behoirlijck consent van .... , is

vercocht aen Baudewyn Decloet sekere huijsinghe ...... " (hs.) " Dat de verpachtinghe 'worde
gedaen a la haulse, den meest biedenden den
naesten. " (Vl. Setting-boec.) " De materyaelen
wierden a la haulse vercocht metten stocke. "
(Z. v. Male.) " De steden (fr. fermes) ende landen
vande Gast-huusen te verpachten ter haulce. "
(Cost. v. Veurne.)
HAUTER (wvl. HOWTER, zie Au), HALTER, m.
Halster, fr. licou. Een peerd den hauter aandoen,
afdoen. .
HAUWAARTS (wvl. HOWEERD), bijw. Herwaarts.
Kom hauwaart. Waarom hebt gij mij hauwaart
geroepen? " Men sal trecken dat sticke rechte
opwart hute, ende niet wagghelen noch hoewart
noch ghenswart. " (J. Yperman.)
- Vgl. DAUWAAARTS.
HAUWDAUW, m. Zie AUWDAUw.
HAVE, ZEEHAVE, v. Hetzelfde als holl. Haven,
fr port de mer. Het schip is bij de have vergaan. De have van Oostende. " Van de zee tot

de haeve. " ( F. Van den Werve.) " Iek ben de
waere haef en kust. " (I. de Grieck.)
HAVEN, haafde (wvl. ook haafdege, zie IMPERFECT), heb of ben gehaafd (fvl. haafd, zie GE), o. w.
In de have komen, fr. arriver au port.
— Bij uitbreiding van 't gedacht, Ergens aankomen en eenigen tijd verblijven. Na zes uren
gereden te hebben, haafden wij in de stad. Wij
konden nergens slechter gehaafd zijn dan in dat
arme dorp.

HAVER, v. fr. avoine.
— Engelsche haver, wilde haver die men ook
Ate noemt.
— Haver en hooi, mengeldrank van genever
en punch. Een glaasje haver en hooi.
— Het iemand in zijne haver mengelen, hem
iets doen bezuren. Hij is 't in zijne haver gemengeld (hij boet uit wat hij misdaan heeft). Hij
heeft mij ongelijk willen aandoen, maar ik zal 't
hem in zijne haver mengelen.
— Korte haver geven of krijgen, slaan of geslegen worden. Zij krijgt dikwijls korte haver van
haren man.
— Haver verkoopen. Zoo heet een avondspel
dat in de oegstfooie op de hofsteden somwijlen
gespeeld wordt onder de werklieden. De avondspelen, zoo als Grabbelare spelen, Kluien dragen,
Den Brugschen ommegang doen, Haver verkoo-
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HAVO

pen, enz. zijn bijkans overal uitgeroeid, ten
grooten voordeele van de goede zeden.
HAVERBELLE, v. Zie BELLE.
HAVERDERSCHER, m. Werkman die haver
derscht.
— De H. apostel Bartholomceus draagt bij t
volk den bijnaam van Haverderscher omdat er
omstreeks zijnen feestdag (24 Oegst) dikwijls
stormwinden rijzen die de haver op den akker
lambooien.
HAVEREN, haverde, geizaverd, b. w. Afrossen,
toetakelen, fr. rosser, éti'iller.
— Harde waarheden zeggen, streng berispen.
Zij haverde hare vriendin geweldig, over hare
handeling, enz.
— Afl. Havering.
— Is dit woord eene verbastering van het
holl. havenen, ofwel is 't gevormd van haver,
stokhaver P Zie STOKHAVER.
HAVERESSCHE, v. Een boom, anders Kwalster boom, fr. Cormier sauvage.
— De klemtoom van dit woord staat bij Kra.
mers op de eerste greep. In Vlaanderen is hij
op de derde (es).
HAVERMEUZEL, m. Een lijnwaden zak waar
men haver in doet, en dien men gemeenlijk over
den kop van een peerd schuift opdat het er de
haver uit etc zonder ze te zeelen.

in eenen Kortrijkschen zak, en zeven havot in
eenen Thieltschen (die gelijk staat met eenen
hektoliter en half). De havot is meerder dan een
eerkaart, en veel minder dan een spint. Een havot
koorn, haver, lijnzaad, boonen. Drie havot tarwe.
" Item xxiv haelster twee avotte ende twee pinten

HAVERMUIS (wvl. -MUZE, zie UI), v. Soort van
kleene muis, ros van haar, gemeenlijk te vinden
in de haverschelven.
HAVEROONE, v., klemt. op roo. Naam in Fr.-Y1.
van de Ate of wilde haver, fr. havérou. — Zie

— Een geschenk dat men van de kermis of
van de jaarmarkt medebrengt voor dezen die
thuis gebleven zijn, fr. faire. Een hazaard krijgen,
ontvangen. De moeder bracht eenen hazaard
mede voor hare kinderen. Ik heb eenen peper
voor mijnen hazaard ontvangen. De hazaard-koe
wordt ook Feeste genaamd.
HAZEGARS, HAZEGERS (uitspr. -gas, -ges, zie
Es), o. Soort van gras met lange en dunne halmen,
ook Koorngars, alopeeurus pratensis L. Eenen
pijpsteel zuiveren met eenen halm van hazegers.
HAZELAPIJN, m., vklw. -1 a i,,jn1 j e, klemt. op
pi jmz. Jonge haas minder dan een jaar oud, fr.

}

AVEROONE.

HAVERSCHELF, m. Eene mijt of stapel haverschooven die nog niet gedorschen zijn, fr. 7neulc

d'avoine.
HAVERS. Wegens dit woord, dat in het Alg..

Vl. Idiot. staat, zie AVER.
HAVERUISCHE, HAVRUISCHE, v. Zie

AVERUI-

SCHE.

HAVESTAD, v. Eene stad met eene zeehave,
zeestad. Oostende is eene havestad.
HAVIG, adj. Handig, gemakkelijk om hanteeren,
om met de hand te gebruiken, 1. hal)i lis, fr. facile
a manier, commode, appropiie a l'asage, qui va
bien. Een havig gereedschap. Die zaag, die bijl.
is havig. Dat scheermes is havig. Dat alaamn is
havig om mede te werken. Die boog is havig om.
te schieten. Dat is te plomp, niet havig genoeg.
— Afl. Havigheid.
RAVOT, m. Kortrijksche graanmaat van vier
.pinten of omtrent 21 liters. Er gaan zes havot

witte evene. Item xvij broede, de viere van eenen
laavote coerens Curterycksche maten. " (Gends
charter-boekje.) " Acht en veertich halster zesse
pinten ende een alve, ende een alf havot ruwer
evene. " (Id.)
— Dit woord met den klemtoon op de tweede
greep, is ontstaan uit half vat, of beter uit half
hoed, 't geen in de oorkonden somwijlen voor
Dat den disch sal gedeckt worden met-komt:"
een halv heet gebacken terrewe. " (hs. 1762.) Zie
ook HAVOTIIANDE. - Zie HAF.
HAVOTIVIANDE, V. Eene mande die van maaksel
en van inhoud gelijkt aan eenen havot of hektoliter.
—. Te Brugge zegt men Halfhoedmande.
HAZAARD, m. Lukslag, winst die men bij toeval doet in 't koopen of verkoopen, fr. hasard,
aubaine. Eenen hazaard doen. Zulk een koop is
een hazaard. Zie BAAIAART.
Want ick meende naer den schyn
Dat' er hazard moeste zyn.
(L. Vossius.)

jeune l-ièvrre.
HAZEMUIL (wvl. IIAZEMULE, zie.Ul), V. Soort van
hofbloem, anders ook Kalvermuile geheeten..
HAZENOOT (wvl. -NOTE, - MEUTE), V. Hetzelfde
als Hazelnoot, buschnote. " Van elckx de groote
van een haesenote " ( Jac. Desmet.)
HAZEPLAAT, -PLATE, v. Bij landb. IJzeren plaat
die tot versterking langs het midden van den
ploegbalke ligt.,
— Niet te verwarren met den Muilband.
HAZEPOOT, m. Trilgras, briza media L., fr.
amourette. Er groeit daar veel hazepoot.

HAZE
HAZESTROP, 0. Een strik, eene koorde met
eenen schuifknoop, die men in den grond stelt
om hazen te vangen, fr. collet.
HAZETUK, m., vklw. hazetukje, hazetukske(n.
De korte en lichte slaap van eengin haas.
— Eenen hazetuk doen (eene korte poos slapen). Den nacht overbrengen in hazetukjes.
HAZEVEL, o., fr. peau de lievre.
— Het hazevel aantrekken of aaustroppen, het
hazepad kiezen, vluchten.
HAZEWINDDURST, HAZEWINDDORST, m. Honger, fr. fazri Hazewinddurst krijgen van lang te
arbeiden.. Ik heb hazewinddurst van te reizen.
— Kil. Hase-winden dorst, hongher, faxnes.
HÉBBELIJK, adj. Welvoegelijk, fatsoenlijk. Zich
hebbelijk gedragen. Hij zit niet hebbelijk aan
tafel. Ge moet u hebbelijker kleeden.
— bijw. Redelijk veel, sterk, geweldig, fr. been,
fortement. Ik stond daar hebbelijk te zien ! Gij
zijt er hebbelijk wel mede (spottender wijze).
Hij was toch hebbelijk gram. Hij heeft daar nog
al hebbelijk gedronken. Hij kan hebbelijk zingen, hebbelijk schreeuwen. Hij zal hebbelijk
horken als hij dat verneemt. Ik zou hebbelijk
blijde zijn, indien hij mij dezen dienst bewees.
" 't Dochte mij dat 't al moeste zeven zijn ! 't Is
er al achter, en hebbelijk zelve. " (K. Callebert.)
" Zij zullen hebbelijk met u lachen ! " (Id.)
— Tussehen half en hebbelijk, niet te wel, zus
en zoo, fr. entre le zest et le zest. Het gaat maar
tusschen half en hebbelijk (het gaat maar gemeen).
- HEBBELIJKHEID, v. Fatsoenlijkheid, deftigheid, welvoegelijke houding die ons achten doet.
Hij past op zijne hebbelijkheid (hij tracht zich
eerlijk te gedragen, fr. zl se respecte). Gij zorgt
niet genoeg voor uwe hebbelijkheid. Op zijne
hebbelijkheid zitten (welvoegelijk en deftig vederzitten). Zich op zijne hebbelijkheid zetten
(zich deftig aankleeden). Hij staat vandaag op
zijne hebbelijkheid om zijnen Paschen te houden.
HEBBEN. Hoewel dit werkwoord bij 't volk
altijd vervangen is door Ein (zie EIN); nogtans
de afgeleide Hebbelijk, Hebbelijkheid, Hebbing,
zijn van dagelijksch gebruik.

— Over zich hebben (wvl. over eens eiu, zie EENS
en EIN), gewoonlijk hebben, als aangeboren hebben. Hij heeft wondere manieren over zich (wvl.
over hem). Zie daarvan breeder onder OVER.
— Achter hebben (wvl. achter ein), in "voorraad
hebben, fr. avoir en reserve. Als die eerste middel
niet gelukt, ik heb er nog twee andere achter.
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Ge moet het brood wat sparen, ik heb maar een
meer achter.
— Ik zal u hebben (wvl. 'k zal u ein), wordt
gezeid bedreigender wijze, in denzelfden zin als
Ik zal 't u betaald zetten, fr. j'aurai ma revan-

che, je te rencontrerai en chemin, to me le pai eras.
Wacht maar een weinig, ik zal hem wel hebben.
Ik heb hem daar schoon gehad ! — Omtrent in
denzelfden zin zegt men ook ! Ik zal u krijgen,
ik zal u vinden.

— Het op iemand hebben (wvl. het ip ie-men
ein, zie IEMEN en EIN), iemand aanzien als de
oorzaak van iets, gemeenlijk in een kwaden zin.
Ik heb eene schenkagie ontvangen, zonder te weten van wien, maar ik had het op u. Men heeft
hem eene leelijke poets gespeeld, en ik geloof
dat hij het op mij heeft. Op wien heeft hij het,
dat zijne onderneming mislukt is ? " Jegllens
alle die ghuene daer hyt eenichsins hardt up
hadde. " (N. Despars.)

— Weten iemand te hebben (wvl. weten zemen
t'ein), iemands zwakke zijde kennen, de kunste
weten om in iemands gunst te staan, om hem
te behagen en aldus te verkrijgen al wat men
wilt. Hij is gierig, maar niet voor dezen die hem
weten te hebben. Haar man is norsch en stuur,
maar zij weet hem te hebben, en hij is haar toegenegen. Die vleiers weten hem te hebben. Ge
moet hem weten te hebben, dan is hij gevoeg
-zam.
— Iets, veel, weinig hebben van, gelijkenis hebben met, er op trekken. Hij heeft in zijn aanzicht
iets van mijnen broeder. Dat kind heeft veel
van zijne moeder, weinig van zijnen vader. Die
vogel heeft in zijne stem iets van den nachtegaal.
— Het hebben op de borst, op de borst aangedaan zijn, fr. ét}re attaque de la poitrine. Hij heeft
het op de borst.
— Niet hebben bij... (wvl. niet ein bi...), met
het accent op niet. Niet kunnen in vergelijkenis
komen met... fr. n'etre riep en comnparaison de...
Het vuur dezer wereld heeft niet bij 't vuur der
hel.
Die slanghe die soo schiet,
En

heeft noch by de sonde niet.
(A. Poirters.)

— Veel, weinig of niets hebben (wvl. ein) voor
iemand, d. i. veel, weinig of geene genegenheid
en bezorgheid hebben voor hem. Hij heeft niet
veel voor mij. " Tegen de gene die het al voor
hun seleen hebben, en niets ofte Ie weynig voor
den Aermen. " ( Vaelande.)
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-- Iets hebben tegen (wvl. entwat ein tegen),

er

HEEF
HEEFSEL, HEPSEL, o. Zuurdeeg, hijsel, fr. le-

vain.

meer of min tegenstrijdig aan zijn, iets hebben
tegen te zeggen. Hij heeft veel goede hoedanigheden, maar ik heb er tegen dat hij niet bescheiden is. Doe zoo 't u lust, ik heb er niets tegen.
— Willen hebben (wvl. willen ein), beweren
fr. prétendre. Zij willen hebben dat hij vermoord
is. Is het waar dat hij zijne schuld niet betaald
heeft ? Men wilt het hebben, fr. on le prétend.
Hij wilt hebben dat ik de oorzaak daar van zou
zijn.
HEBBING, v. zonder mv. (met het bezittelijk
pronom adjectief mijn, uw, zijn, enz.) Bekomst,
de staat van iemand die, of van iets dat alles
heeft wat er noodig is. Eenen werkman zijne
hebbing geven (hem van het noodige voedsel
voorzien). Met twee pinten bier heeft hij zijne
hebbing (heeft hij drank genoeg, heeft hij alles
wat hij hebben moet). Het buiksken zijne heb
geven. De koe heeft hare hebbing (heeft-bing
genoeg geëten). Het brood heeft zijne hebbing
als het genoeg gebakken is en bekwaam om geëten te worden. Het leder heeft zijne hebbing
als het, in de huidevetterie gereed zijnde, bekwaam is om gebruikt te worden door schoemakers, enz. De zeep heeft hare hebbing bij de
zeepzieders, als zij, op het glas getrokken, klaar
en vast en kort is. Een akker heeft zijne hebbing
als hij genoegzaam gemest en geploegd is om
vruchten voort te brengen; enz. Eenen akker

HEERBRAND, m. Zoo spelt het Alg. Vl. Idiot.
een woord dat wij Erfbrand schrijven. Zie aid.
HEERD (met zware ee), m. Hetzelfde als het
holl. Haard, dat wij niet kennen. Eigen heerd is
goud weerd.
— Over heerd wonen, bij andere menschen
thuis liggen, geene eigene woning hebben. Hij
woont daar over heerd, in afwachting dat er een
huis openvalt.
HEERDEN (met zware ee), zie HERDEN.
HEERDWEMEL, m. IJzeren keukengerief bestaande uit eene stang met eenen arm; de stang
rust tegen den veurster in twee krammen waarin zij draaien kan; de arm eindigt op eenen haak
waaraan men zware potten hangt om ze gemak
te wenden,-kelijvandhrofpe
volgens de beweging die men aan den heerdwemel geeft. De heerdwemel is vast aan den muur
nevens den heerd.
HEEREBOER, m. Rijke landbouwer die leeft
gelijk een heer.
HEEREBOETS(E, v. Rijtuig van , een rijk man,
karos, staatsiewagen, fr. carosse.
HEERL, m. Zie HEREL.
HEERNTE. Zie HERNTE.
HEESTER, o., scherpl. ee. Een hof met fruitboo-

zijne hebbinge geven.

men of plantsoenen, rondom bemuurd, en gemeen -

HEDENT, bijw. Heden, vandaag. " Ten daghe

van hedent. " (N. Despars.)
HEED, o., scherpl. ee. Heideplant, eng. heath,
fr. bruyere. De bezembinders onderscheiden twee
soorten van heed : Tem heed, erica tetralix L., en
Wild heed, erica cinerea L. Tem heed is zachter
en zeldzamer dan wild heed, en daarom kost een
bezem van tem heed meer dan een, bezem van
wild heed. Het heed groeit veel tusschen de
krakke waarboven het zijne eirond-kruikvormige
bloempjes verheft dat het leute is om zien.
-- Voor een dorren grond of streek die niets
voortbrengt dan wat heed of krakke of nog min,
zeggen wij heie (heide), veld, krakkegrond, enz.;
maar nooit heed, dat enkel gebruikt wordt voor
de heideplant. Dit onderscheid vindt men ook
bij onze schrijvers. " Een besten bessem van
Bedt. " (Z. V. Male.) " Onse schapen lijn ghestelt
up een drooghe heye. " ( Id.)
-- HEEDTREKKER, m. HEEDTREKSTER, V. Iemand
die heed trekt, heide verzamelt, om bezems te
maken.

HEEMSZOON, m. Zie AYMIJNSZOON.
HEERBERGE, v., zware ee. Zie HERBERG.

lijkmet een huis daarin of daaraan. Te Brugge zijn
er heesters waar men herberg houdt. In een
heester wonen. " Zy maken der vryen landt van,
ofte eersferen, hoffinghen. " (Z. v. Male.)
HEET, adj. Vroegrijp, vroegtijdig, fr. précoce,
hctif. Heete erweten, fr. des pois précoces.

— .Mct de heete steek, met de heete naalde naaien,
ras en haastig naaien, anders gezeid Met de
zaterdagsteke naaien. Ik ga moeten met de heete
steke naaien om wandage dit kleed gedaan te
krijgen. Dat is met de heete naalde genaaid, men
ziet het wel.
HEETBROOD (wvl. HEEBROOD, zie D, en HEETE BROOD), o. Brood dat warm uit den oven komt,
doch bez. te Brugge Een dikke koek van witte brooddeeg gebakken, eenen vuist hoog en breed.
De heelbroodjes komen uit den oven aaneengebakken. Zij verschillen van de Loreinekoeken
die langer en minder zijn.
— Heelbrood trompen of tuiten, 's morgens op
eenen hoorn toeten om de burgers te verwittigen
dat het heetbrood gebakken is. Men trompt heet-
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brood bez. in den "uchtend van Nieuwjaar, van
Onnoozelekinderendag, van Dertienavond en van
Verloren maandag. 's Morgens tuit de bakker
heetbrood voor die er mede willen ontbijten.
Tsa tes al vastenavendt, inzwelght nu heetbroodt.
(Ed. De Bene.)
— .Meetbrood tuiten eer 't in den oven is, mossels
roepen eer men aan land is, fr. vendre la peau de
l'ours avant de l'avoir mis par terre.

HEETEKOEK (wvl. —KOUKE, zie ou), m. Pannekoek, palulle, dunne ronde koek van temper of
spuns gebakken, fr. palette. Heetekoeken bakken,
heetekoeken eten.
— Niet te verwarren met Ovenkoek.
-- HEETEKOEKPANNE, V. Waarin men heetekoeken bakt.
— Zij vliegen meer of de heetekoekpan op Vastenavond, zegt men van lieden die haastig rond
om iets te verrichten.
-lopen
HEETEN, heette, geheet, in den zin van Heet
maken; en hief, geheeíen, in den zin van Noemen.
HEETEUR, o., scherpl. ee, klemt. op eur. zonder
mv. Vroegrijpe vrucht. Wordt gezeid van moes
landgewassen en fruitboomen die vroeg -kruiden,
opwassen en rijpen. Die soort van erweten-tijdg
is heeteur. Er zijn twee soorten van .koolzaad,
heeteur en koudzaad. Onder die fruitboomen is
er weinig heeteur.
HEETSEL, o. scherpl. ee, zonder mv. Alle lichte
brandstof waarmede men den oven heet om te
bakken. Rijshout, schalmhout, scheisterhout,
doornen en bramen, drooge duinhalm, lemen van
vlas, koolzaadstroo, enz., dat is al heetsel voor
den oven. Geen heetsel meer hebben om brood
te bakken.
— Vgl. heitsel in 't Alg. Vl. Idiot. Kil. Heytsel.
HEFFEN, hief, geheven en gehoffen (uitspr. ghofIen, zie GE), b. en o. w. Oplichten, fr. lever, soulever; rijzen, fr. se lever, se soulever. Hij hief mij op

het peerd. Ik heb er aan gehoffen, en 't woeg wel
twintig kilos. De wind heft, fr. le vent se leve.
De kiekskens kropen met zoo velen onder de
klokhen dat zij er van hief. " Hoe d' water hoogher
wies en clam, hoe oock de arcke van Noe naerder
den hemel rees en hief. " ( J. David, s. j.)
— Heffen en leggen, overwegen, overleggen.

" Ick heffe en legghe hoe ick goedt bewys en
rekenynghe gheven sal. " (Id.) " Hy begoste in
sy selven te heffen ende te legghen, peysende hoe
dat... " (Id.)
Heft hoe datje moet beginnen
Uwen naenten te beminnen.

(1f. Devynck) .

HEFN
— Dit werkes. en zijne samengestelde Afheffen,
Opheffen,-Uitheffen, enz. zijn ook gelijkvloeiende
(hefte, geheft) waneer zij in eenen stoffelijken zin
gebezigd worden. Dus zeggen wij : Hij hefte met
zijne twee handen, maar 't gewicht verporde niet.
Hebt gij de kaarten reeds afgeheft P fr. avez-vous
coupé les cartes ? Hij heeft dien zak graan opgeheft met eene hand. De wagen zat in 't slijk gezonken : wij hebben hem uitgeheft. " Een groot
man die zijnen soon om hooge hadd' gheheft. "
(J. Van Heumem.)
HEFNETTE, v., HEFNET, o. Eene platte vierkantte vischnet die aan de vier hoeken opengespannen is bij middel van twee halve hoepels
kruiswijs over malkaar; men laat, met eene pertse,
die net in 't water zinken, en licht ze dan op met
den visch die er op ligt. Anders ook Kruisnet en
Deknet genaamd, fr. échiquier, carrelet.
HEFTE, v. Opheffing. Iemand eene hefte geven
(hem eenen schop geven dat hij er van opheft).
Ga of gij krijgt eene hefte.
HEI, v. Melkhei, hui, wei, fr. petit -lalt, megue.
HEI, HEIE, v. Zware houten blok om palen in
den grond te drijven, fr hie, mouton.
-- Bij olieslagers. Zwaar stuk hout of boom
die, telkens door den molenas opgeheschen, neêrvalt om de olie uit de voorslagzakken te persen.
— Bij bolders. Heie leggen, halfwege bollen om
het spel van anderen te belemmeren, ander s gezeid Blokken. Leg heie. Mijne bol ligt heie.
-HEID. In plaats van dezen uitgang heid, hoort
men, in een groot deel van Vlaanderen, den uit
-i, met denzelfden klemtoon als heid. Dus:-gan
— gierigi,
gierigheid
windloosheid — wiindloosi,
— klarigi,
klaarheid
behendigheid — bendigi,
— traegi,
traagheid
— vuligi,
vuiligheid

godloosheid — godloosi,
groenigheid — groenigi. Enz.
— Er zijn zelfs w., b. v. schasi (schaarschheid),
die overal met dien uitgang 2, gebezigd worden.
— Vgl. oudhoogd. losi (loosheid, gebrek, mangel), en piuildi (beveelheid, beveling), bij Delfortrie, Analogies, bl. 275 en 305.
HEIE, v. Heideveld, fr. bruyere, lande. Eene
uitgestrekte heie langs de zeeduinen.
Al saghe ie roosen, acoleyen spruten
Opter heijen buten.
(A. Biins.)

- Zie HEED.
HEIEN, heide, heb geheid (fvl. heid, zie GE), o. W.
Weien, tot hui worden, hui opwerpen. Hoe meer
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water er in de kernemelk is, hoe meer deze zal
heien.
— Waterachtig of vochtig worden. 'De oogen
heien als er tranen in blinken of hangen. Eene
wonde heit als zij brandwater opwerpt.
HEIEN, heide, geheid, b. en o. w. Den heiblok
trekken, fr. hier, piloten.
— Heien en sleien, eig. Met de hei en de slei
werken, fr. lravailler avec la liie et le maillet. Van
daar in 't alg. Zwaren arbeid doen, zwoegen,
werken en slaven. Hij heeft geheel zijn leven geheid en gesleid. De boeremeid moet daar heien
en sleien van 's morgens tot 's avonds. Als hij
den grondigen dag heit en sleit, wint hij nauwelijks genoeg om zijne kinderen te spijzen.
— Heien en trekken,, hangen en heien, op eene
vervelende en onbetamelijke manier gedurig aan
iemand hangen en trekken. Dat kind hangt en
heit gedurig aan zijne moeder. Die jongen blijft
nooit in de palen : is hij boos en wederspannig,
er is geen spit mede wendelijk: wordt hij eene
poos zoetaardig en minzaam, het is al hangen an
heien. Eene deugdzame dochter gedoogt niet dat
men aan haar heie en trekke. De ware liefde be
staat niet in heien en trekken.
HEIEN, heide, heb geheid (fvl. held, zie GE), o. w.
Brieschen, fr. hennir. Het heien van de peerden.
Het peerd heit.
— Men zegt ook Neien (zie N), dat Kramers
opgeeft als verouderd. In Vlaanderen is Heien
en Neien van dagelijksch gebruik. Het eng. to
neigh bet. hetzelfde.
HEIGROND, m. Heiaarde, fr. terre de bruyere.
Heigrond halen om er bloemen in te planten.
HEIKEREN, heikerde, heb geheikerd, o. w. Helkeren, kwerrelen, hei kauwen, fr. ruminer. De
koeien heikeren.
HEIL. Het heil houden, het volhouden, niet ten
onderen gaan, in welstand blijven. Na de dood
hunner ouders, zijn de kinderen allen ten onderen gegaan, buiten eene dochter die het heil gehouden heeft.
— Is dit heil hier substantief voor geluk, of is
het adjectief voor heel, geheel, bij Kil. heyl, 1. iníe,

ger, salvus ?
HEILIGDAG, m. Feestdag die in de kerk gevierd
wordt, fr. jour de fête. De zondagen en de heilig-,
dagen.
HEILIGDOM, o., vklw. heiligdomken. Een kasken
of doosken waarin ,pene heilige relikwie bewaard
wordt, fr. phylactere, reliquaire. Hij gaf mij een
heiligdomken met eene relikwie van mijnen heiligen patroon er in.

HEINZE, v. Zie EINZE.
HEINZEVIJLEN, o. W. Zie BINZEVIJLEN.
* HEIRKLEED, o. Zie NEEARKLEED.
HEIS, m. Einze. Zie EIS.
HEISBEENDE, adj. Zie EISBEENDE.
HEISELEN, heiselde, geheiseld, b. w. Zeden,

strooien, sturten, fr. répandre, sprekende van
natte of drooge dingen, waarvan men door onachtzaamheid een deel nutteloos laat wegvallen.
Hij kan niets dragen zonder er een deel van te
heiselen. Als gij stroo of hout draagt, ge. meugt
er niets van heiselen. Hij heeft zooveel water
g.eheiseld, in 't dragen van die eemers, dat er de
vloer van stroomt.
— Absoluut, zonder regiem. Als ge drinkt, ge
meugt niet heiselen. Draag dat zonder te heiselen.
— o. w. Als men het rijpe koorn van den akker
haalt, is er altijd een deel dat heiselt, en het
geheiselde graan blijft op den grond liggen en
kiemt. Het is moeielijk een vat vol water dragen,
zonder dat het heiselt. Leg zooveel kalk op den
wagen niet : het zal heiselen.
— De grond lag vol geheiseld met graan, met
stroo, enz. Overal waar de wagen voorbijgereden
was, lag de weg vol geheiseld met hooi.
— Niet te verwarren met hijselen noch met
èselen (eerselen, aarzelen). De drie woorden hebben elk de schuifel—s, maar de klanken ei, ij en e
worden klaar onderscheiden in de uitspraak.
— In plaats van Heiselen zegt men ook Heisteren.
- HEISELAAR, m. Iemand die veel heiselt, die
niets kan dragen. zonder er entwat van te laten
vallen.
- HEISELING, V. De daad van heiselen.
— Eene vrouw die veel heiselt, heiselaarster.
Zij is zoo eene heiselinge. — Zie ING.
HEISTEREN, heisterde (wvl. ook heisterdege, zie
IMPERFECT), geheisterd (fvl. heisterd, zie GE), b. en
o. w. Hetzelfde als Heiselen, fr répandre; se re-

pandre:
HEISTERKADEISTER, bijw. Hetzelfde als Heis-

terkapeister.
HEISTERKAPEISTER, bijw. In wanorde, fr. pèlemele. De boeken lagen al heisterkapeister over

den vloer.
HEISTERSCHEISTER, HEISTRISCHEISTRI, bijw

Overhoop, in wanorde, wijsterkapeele, fr. pflemele.. Al de huisraad lag al heisterscheister. De
wind wierp het al heisterscheister.
— Dit woord is gevormd van heisteren en
scheisteren, en bet. eig. Gezeeld en gedeeld, gestrooid en gescheiden.

HEIT
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HEITE, v. Afgescheurd stuk van een kleed,
lomp, vodde. Heiten en treiten, lappen en kulten,
slunsen en vodden. Die schooister is gekleed in
heiten en treiten. Al hare kleederen zijn maar
heiten en treiten. Op de oude kleedermarkt zijn
veel heiten en treiten.
HEIZE, v. Soort, van breede ladder die men in
de lengte boven de krib van eenen stal hangt, om
er hooi, stroo en dergelijk voeder in te leggen
voor de peerden; anders ook Rasteel genaamd,
fr. rdtelier. De heize is vol. De heize is ijdel. Men
moet geen hooi in de heize laten (spreekw.).
HEIZE, v. Hetzelfde als Heinze, einze, bij Kil.
heynse, eynse, heyse, huyse, 1. ansa. De heize van
een ketel.

Die u (Maria) blameeren en zoo haer leven inden
Die en zelen hem niet verbranden aen de heyse.
(A. Biins.)
— De vorm heize wordt meest gehoord aan en
binnen de oostvl. grenzen; wij zeggen heinze,
einze.
HEK. Zie HAK.
HEKEL, m. Haak van den inker eener ziksem,

fr. crochet. Het is met den hekel dat de zeis

vastgehaakt wordt in het hekelgat van den staf
of steel. — Zie INKER,.
HEKEL, m., doch meest v., fr. sérancoir.
— Bij borstelmakers. Soort van ijzeren kam
bestaande uit omtrent vijftien kloeke en lange
tanden die vastgevezen zijn aan den werkbank,
om er het haar op uit te hekelen.
— Afkeer, fr. aversion. In de Wdb. ekel.
HEKELDIKTE, adj. attrib. In groote menigte
bijeen gelijk de tanden van eene vlashekel, fr.
dru comme mouches. De pokken zaten hekeldikte
op zijn aanzicht, of zijn aanzicht zat hekeldikte
van de pokken. De menschen stonden hekeldikte
in de zaal. De rupsems zaten hekeldikte op dien
fruitboom.

— Hekeidikte vol. De zaal stond hekeldikte vol
van de menschen. Die boek is hekeldikte vul van
de fauten. Die boom zit hekeldikte vul rupsems.
Het gaat reinen, de lucht zit hekeldikte vul.
-- Men zegt ook Hekeltanddikte, hekeltandedikte. — Is dikte hier niet voor dichte ?
HEKELEN, hekelde, gehekeld, b. en o. w. Bij
borstelmakers. Het haar, waarvan men eene
breuze of borstel maken wilt, door den hekel
halen om het zuiveren en strek te maken.
HEKELGAT, o. Een kleen gat of kuiltje bezijden
aan het onderste einde van den staf of steel
eener zeisen, en dienende om den hekel van den
inker te vatten.

HEKE
HEKELTANDDIKTE, zie HEKELDIKTE.
HEKELVEEA, m., klemtoon op he. Iemand die
lastig en verdrietig is, die met eene geveinsde
bedaardheid onophoudelijk zijn misnoegen te
kennen geeft over iets dat tegen zijne goesting
gedaan is. Haar man is een hekelveê. Die hekel
vee zou iemand het herte afknagen. Het is eigen
aan eenen hekelvee van te zeggen : haddet gij
dat gedaan, haddet gij dat gezeid, haddet gij de
zaak alzoo geschikt, ge moest dat voorzien heb
niet beter alzoo geweest, eiiz.
-ben,had't
— Ik schrijf dit woord met eene h, omdat er
eene is in Hekelteef, bij Kramers vertaald door

femme acarudtre et immm-périeuse, Xantippe.
HEKE-PENNING, m. met den klemtoon op _pen.
Een tooverpenning, heksepenning, anders ook
Vliegende Pauw geheeten. Zie PAUW.
-- Vgl. het eerste deel peke niet heks, eng.
hag, fr. sorcièrc•e. Ofwel, aangezien de klemtoon
op penning valt, aan het ijslandsch adj. hag, d. i.
schalk, ervaren.
— " Volgens Kuhn, niederdeutsche sagen 470,
mot hij die eenen " heckethaler " of eenen
" Brutpfennig " wil hebben, in den langsten nacht
eenen zwarten kater in eenen zak steken en dien
zak vast, ja met 99 knopen toebinden. Daarop
gaat men te kerkwaard en de kerke driemaal
rond. Iedermaal als men aan de deure komt roept
men naar den koster, door 't sleutergat. Den
derden keer komt hij; dat is de duivel. Toen
vraagt men wilt hij nen haze koopen, en men
krijgt voor den kater in den zak eenen Heckethaler. Dan moet men zoo haast mogelijk weg
immers krijgt de kooper al de knopen-lopen,
los en haalt hij den verkooper in, deze wordt den
nek gebroken. " (G. G.)
HEKKEN, o., mv. hekkens, vklw. hekkentje. Het
zelfde als het holl. Hek, slagboom (stuk hout of
vergaring van stukken hout om den ingang van
eene weide, van eene pachthoef, enz. te sluiten);
balie voor een huis, fr. baln.strade.
— Bij vlasrooiers. Vlashekken, benne. Zie ald.
— Bij mulders. Zie ACHTEREEK. " Eene jonghe
maecht dood gheslegen van de heken van eene
muelne. " (Kr. v. Br.)
HEKKENIER, m. Iemand die voor de vlashékkens zorgt in de Leie. Het vlas, dat in de Leie
geroot wordt, ligt in hekkens of bennen; en de
hekkenier moet zorgen dat deze bennen niet
wegvloten, en dat zij ten bekwamen tijde uit het
water getrokken worden. Hij heeft vier jaar lang
hekkenier geweest.
HEL, HELLE, v. Bij hommelreeders. Groote
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ruimte, trechtervormig tusschen vier muren
besloten, zeer wijd van boven, nauw van onder,
en omtrent tien voet hoog, tusschen de viering
en de vlake in eenen homelast. De viering onder
de hel is een gewelfd fornuis, de loop genaamd,
waarin eene soort van steenkolen, frannekolen
genaamd, gebrand wordt die weinig of geenen
rook geeft. In het gewelf van deze viering zijn
er op zijds verscheidene trekgaten langs waar
de gloed van 't vier in de helle opstijgt. Boven
op de helle ligt de vlake, d. i. een dicht roosterwerk van hout of ijzerdraad, dat, met hooge
randen voorzien, als eenen bak uitmaakt waarin
men den verschgeplukten hommel legt, die daar,
doortrokken van de hitte die uit de helle opstijgt,
in de weerdij van tien uren volkomentlijk gedroogd wordt. In den voorkant der helle is een
trekberd of eene deur die men opendoet om, als
het vuur uitgedoofd is, de helle te kuischen en
te zuiveren van 't geen er door de vlake gevallen
is, ofwel om, terwijl het vuur brandt, appels te
braden te leggen op de zeuge, d. i. op het gewelf
van de viering. Deze helle is haren naam verschuldigd aan de groote hitte en duisternis die
er in heerschen. .
HELDER OP, bijw. Neerstig aan, met moed en
kracht, dwars door, zonder aarzelen noch toeven, vantroteèr. Helder op gaan, fr marcher résolument. Helder op zingen. Helder op slaan.
Helder op loopen. Helder op spreken. De nachtegaal zingt helder op in den nacht. Het leger
trok helder op tegen den vijand. Het donderde
helder op, eene ure lang. Men stak de muitelingen helder op in 't gevang. De klerk schreef
helder op. 'Hij zeide helder op zijn gedacht. Het
vriest helder op. Hij viel helder op aan den arbeid.
HELEBUT, m. (niet v.) Hetzelfde als holl. Heilbot, een zeevisch, fr flétan, holibut.
HELFT, m. Zie HELT.
HELFSCHEEDE, v. Westvl. vorm van Halfscheid,
dat Kramers verklaart door Helft, fr. moitie;
Kil. Helf-scheede, medium, media pars, dimidium.
" Indien het overleden kint gheen broeders, oft
susters achter en laet, soo deelt den voorschreven langhts- levenden de gherechte helft -scheede
vanden goede van sijn kint, blijvende dander
helft -scheede ten- profijte van de collaterale vrienden. " (Cost. v. Eecloo, xviii, 7.) " Den voorseyden
blijver ofte blijvigc en sijn niet toe-sprekelick
dan voor d'helft-scheede wande schulden vanden
sterf- huyse. " (Cost. v. Nieupoort, xx.)
HELFWINNING, v. Zie HALFWINNING.
HELKEREN, helkerde, heb

gehelkerd, o. w. Her-
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HELL
kauwen, fr. ruminer. Koeien, schapen, geiten zijn
helkerende dieren. Als de koe niet helkert, 't is
teeken dat zij ziekelijk is.
— Men zegt ook Hilkeren, Hulkeren. Kil. heeft
Huericken.
HELLEBEKKEN, hellebekte, heb gehellebekt, o. w.
Een leelijk gezichte trekken,• bez. met de tong
uit te steken en de oogen open te spalken, om te
schimpen. Booze jongens hellebekken achter
hunne ouders of meesters, of ook op of tegen
malkander. Leelijk hellebekken.
-- Niet te verwarren met Herrebekken.
HELLEBROK(KE, V. Hellement. Eene hellebrok
jongen.
-kevan
HELLEDONKER, adj. Zoo donker als de hel, uit
der mate donker. In eenen helledonkeren nacht.
Het was helledonker.
HELLEJONG, o., mv, –jongen, vklw. jongske(n.
Appel die in de helle van de hommelkeet gebraden of gekeusterd is. Hellejongen eten.
HELLEKAPELLE, v. Vlinder,fliefouter, fr. pa-

pillon.
— Stukje hout of steen dat de jongens met
kolven voortslaan, anders ook Zeuge en Ketse
geheeten, fr. cochonnet.
HELLEKAPELLEN, hellekapelde, heb gehellekapeld (fvl. hellekapeld, zie GE), o. w. Kinderspel,
anders ook Zeugejagen genaamd. .
HELLENIENT o., klemt. op ment. Duivelsche
jongen, satanskind, schelm, fr. lutin, mièvre, un

petit peste.
- HELLEMENTEN. Wordt voor een adjectief gezet
even als duivelsch, helsch, in den zin van Geweldig,
uit der mate. Het was hellementen schoon. Hij
heeft hellementen veel macht. Hij kan hellemen ten luid schreeuwen.
HELLEN, helde, geheld, b. w. Buigen, fr. pencher.
Zijn hoofd, zijn lichaam hellen, fr. pencher la tête,
le corps. Zich hellen naar voren, naar achter, op
zijde. Eene bierton, die bijkans ledig is, hellen
om er de rest van af te tappen. Het drinkglas
hellen op den mondvan een kindje. Eenen inktpot hellen, om er inkt uit te nemen. Een boompje
hellen om er fruit af te plukken.
— Overal van dagelijksch gebruik.
HELLESTOUT, adj. Uit der mate stout. Een
hellestoute jongen. Hellestout zijn.
HELLETJE, o. Zie onder HELT.
HELLETJESMANDE, v. Eene mande die nauwer
snaar hooger is dan de wijtemande. Eene helle
krieken, aardappels, enz.
-tjesmand
HELLEWAGEN, in. Heurst, fr. éfourceau. Zie

EZEL.

HELT
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-- Het volk geeft den naam van Hellewagen
aan de Lijkkoets van de goddelooze solidairen.
-- Het gesternte dat in fr. grande ourse heet.
HELM, m. Galm. De helm van zijne stem. Hij
schreeuwde dat het eenen helm gaf.
— Kil. noemt dit woord verouderd ! Bij ons
is het in volle leven.
HELMEN, helmtie (wvl. ook helmtiege, zie TMPERFECT), heb gehelmd, o. w. Galmen, weergalmen,
fr. résonner. Zingen dat het helmt. De bergen
helmden van 't gebrul der wilde dieren. De eene
kerk helmt veel meer dan de andere (als er gezongen wordt of dat de orgel speelt). Als eene
kerk te veel helmt, wordt de stem van den pre-_
dikant belemmerd. Die klok helmt in de verte.
De stem van den nachtegaal helmt in den avond.
" De klare belle klonk dat het helmde door den
langen gang van 't oudemanhuis. " (K. Callebert.)
Laet uw hellemend e akkoorden
Klinkend stygen naer omhoog.
(K. De Gheldere.)

--- Afl. Helmmg.
HELPEN, hielp, hilp en holp, geholpen (fvl.
bolpen, zie GE), b. w., fr. ander. Zij holpen elkander. Hij holp mij uit den nood. " Niet een die
Absalon holp ende los maeckte. " (J. Van Heumen.) " Wie holp ons P " (I. de Grieck.) " Die
hilpen hem veter nood. " (C. Vrancx.)
-- Er iemand in helpen, hem in nood, in ver
brengen. Betrouw hem niet, hij zoekt-legnhid
er u in te helpen. Gij zult er mij niet in helpen.
— Er iemand uit helpen, hem uit den slechten
staat helpen waarin hij is. Hij helpt er de menschen genoeg in, maar nooit uit.
— Iets helpen gebeuren, schertsende gezeid voor
Getuige zijn van eene gebeurtenis. Hoe weet gij
dat zoo wel P Ik heb het helpen gebeuren.
HELSCHENHOND, een woord dat even als ver
enz. gebruikt wordt om klem aan 't ge--duivel,
zegde bij te zetten. Hij was helschenhond gram.

Maer 'k ben helschen -hond bedrogen,
Of 't is helschen-hond gelogen.
(Vaelande.)
HELSTER, m. HELSTERHOUT, o. Soort van boomgewas, anders Herrite en Karnte genaamd, fr.
charme.
-- HELSTEREN (wvl. ook HELSTERI, zie —EN), adj.
Van helster, fr. de charme. Eene helsteren haag.
Helsteren hout.

HELSWELTEN, o. w. Zie ELSWELTEN.

HELT, HILT, m. en v. Hetzelfde als Helft (zie
F), fr. moitié. Hij sneed den appel in twee'n en
gaf mij den helt. Hij is den helt rijker als zijn

broeder. Snijd dien appel in twee helten. " Zal
de pratere behouden d'eene helt van alle den
goede, ende Nisekin zal hebben d'ander helt. "
(Lends charter- boekje.) " Hij gaf haer deen

beeldt van den ghelde. " (C. Vrancx.)
— Ten helle iets doen, iets verrichten voor een
ander, mits den helft van 't' profijt. Ten helte
werken. Trek die noten ten helte (trek die noten
voor mij af, ge meugt er den helft van hebben
voor uwe belooning). Ten helte boeren (iemands
land bebouwen voor den helft van den oegst);
zie HALFWINNING.

-- Het vklw. Heltje, Helletje, Hiltje, is eene
oude maat voor drooge waren, nog in 't gebruik
bij 't volk, maar overal niet gelijk van inhoud,
in de eene streek omtrent eenen liter, in de
andere wat meer, en elders wat min, fr. litron,
demi-litron. Een heltje zout. Een helletje boonen
of erweten. Het arme kind ging naar den- winkel
om een helletje boekweitbloem. Een heltje rijst.
Er gaan te Brugge 32 helletjes in eerie maat, en
vier helletjes in eene pinte. " Zo gald thondert
vande musselen 4 grooten, ende theltkin 2 grooten. " (Kr. v. Br.) " Een heltken mosselen Bolt

0-00-3. " (Z. V. Male).
— Uit een helletje erweten, wordt schertsende
gevoegd achter de woorden Proprietaris, Baron,
Kozijn, enz. in den zin van 't geen men in ernstigen stijl uitdrukt door zoogenaamde, fr. soidisant. Een filosoof uit een helletje erweten. Ik
heb daar eenen kozijn uit een helletje erweten
van Adams kant).
— Een helletje vlooien. Jan, ge moest dat huis

(een kozijn

koopen, zei Joos. Waarmede betaald P vroeg Jan.
Met een helletje vlooien, mompelde Joos.
HELTE1VIUUR, HILTEMUUR (wvl. —MEUR, zie u),
m. Een scheidsmuur die aan twee proprietarissen
behoort, zoodat elk op de helft recht heeft van
eigendom, fr. mur mitoyen. -- Zie HELT.
HELTEN, heltte (wvl. ook heltege, zie IMPERFECT),
gehelt (fvl. helt, zie GE), b. w. Helften, in twee
helften deelen. Eenen appel helten (te midden
doorsnijden).
— Heltens ! Een woord dat enen bezigt om de
helft van iets te bespreken of af te eischen,
anders ook deelens, en te Brugge half m ijn. Ik
vond eene beurs met geld, en mijn reisgezel
riep heltens !
— Men zegt ook Hilten, Hulten, Nelten, Nil-

ten, Nulten, en Dilten.
HELZEN, ELZEN, adj. Onbekwaam, onbehendig,
ongeschikt, slecht, fr.

inncccppable, may vct s, spre-

kende van iemand die zijn werk, zijnen st,jel of

HEM
zijn ambacht niet en kent. Een heizen vent
(die slecht zijne zaken verricht, die flauw staat
in zijnen handel, enz.). Een elzen bakker (een
slechte bakker, fr mazcva-is boulangei•). Een elzen
boer (die zich aan den landbouw niet verstaat,
die den akker niet behoorlijk weet te ' ploegen
en te mesten, enz.). Een helzene zwingelaar. Een
helzene werkman. Een elzen wever. Mijn nieuwe
werkman is een elzene lijk de voorgaande.
— Het oudhoogd. adjectief halze bet. Kreupel,
fr. bo- eux. Zie Delfortrie Analogies, bl. 246. Zie
ook R. d. H., Ii, n° 35.
HEM, accusatief en datief van Hij, klinkt in
veel gewesten en (zie EN), als 't regiem is van een
ww., want achter een voorzetsel blijft het Hem;
en dit en heeft niet den minsten klemtoon. Ik
zag en komen (uitspr.: 'k zaggen kommen). Ik
liep en te gemoet (uitspr. : 'k liepen te g.). Ge
zult en straffen (uitspr. : ge zulten st.). " Hy hadde
zynen steen op ghedaen om te scherpen, ende
souden wederom neerlegghen als by was ghescherpt. " (C. Vrancx.) " Ic hebbe ghevonden
die myn ziele bemind, ie houden ende zalne niet
laten. " (Kr. v. Br.) " De prinche dede zinen
keerel buut ende of, ende hy gaffer hem die den
papegay daer of schoot. " (Id.) " Den bailju van
Gend, ja eeneghe die haeldenen in. " (Id.) " Een
duvel bracken (brak hem) de necke, coo dat hy
de moort stack int middel van de marct. " (M.
Lambrecht.)
— Welluidendheidshalve verloopt dit en in
den of nen, b. v. Ik zal den slaan (uitspr.: 'k zal den sl.). Ik ei den gezien (ik heb hem gezien). Ik
zag nen komen van verre.
-- In Fr.-Vl. hoort men Nem en Num. Ik
moete nem spreken. Je moet het nem vragen. Ik
zal nam wel vinden.
HEMD (wvl. ook HIMDE, HINDE), o., fr. chemise.
Alle dage een draadje gesponnen

Is alle jare een hemde gewonnen.

--- Hemdeken zonder naad, eene veldbloem, anders Winde, convolvul us arvensis L., fr liseron
des champs.

— Zijn hemde eenen knoop geven, eenen buitengewonen onkost doen, die eenigszins meerder is
dan het onze gestaatheid toelaat, ter gelegenheid
bo v. van eene feeste. Als mijn zoontje zijn eerste
communie doet, dan geef ik mijn hemde eenera.
knoop (dan spaar ik niet, maar houde groote
kermis).
- HEMDEBAND (wvl. ook HIMDEBAND ), M. Halsboord van een hemd, fr. collet. Den hemdeband
op den halsdoek overslaan.

LW

HEME
-- HEMDEMOUW (wvl. HIMDEMOWE, zie
Hemdsmouw, fr. manche de chemise.

AU),

v.

— He gaat maar in zijne hemdernouwen, het
gaat maar gemeen, liet gaat niet al te wel. Hoe
gaat het, met uwen zieken broeder ? Het gaat
maar in zijne llemdemouwen. Hoe gaat liet met
dien winkelier P Hoe zou 't gaan ? in zijne hemdemouwen (zijne zaken staan maar slecht).
HEMEL, m. Gewulfsel van den mond, anders
ook Gehemelte, fr. paleis de la bouche. Hij heeft
geenen hemel in zijn mond. " Bloedt trecken in
den hemel des nnoildts. " (Jac. Desmet.)
--- Om groote menigte en overvloed aan te
duiden, gebruikt men veel dit woord op de volgende wijs : Het is al hemel water dat men ziet.
Het waren al hemel soldaten die in 't veld lagen.
— Ook zegt men : Het was al hemel en water.
Het is al hemel en koorn op die velden. Het is
al hemel en soldaten, zoo verre men zien kan. Hij
had eene messteek ontvangen, en zijn kleederen
waren al hemel en bloed.
-- Hemel en genoeg, overgenoeg, al wat men
wenschen kan. Is zulk een stuk verzen niet
hemel en genoeg voor die feeste ? Wat hoeft er
nog meer?
-- HEMELBEESTJE, o. Rood kevertje dat bij Kramers Zonnekever heet, fr. coccinelle.
-- HEMELGROND, m. Koornaarde, moergrond, fr.
terreau, eerre vég ital e, humus. Ms men een land
uitzandt, moet men den hemelgrond bewaren.
Een hemelgrond van eenen voet diep.
- HEMELLAWERKE, V. Zie JIEMELWERKE.
- IJEIIELLIJK, adj. Hemelsch.
-- Wordt gebruikt in den zin van Uit der
mate, fr. excessivement, vóór een adjectief dat
liefheid of schoonheid beteekent. Hemellijk zoet
gezang. Hemellijk schoon weder. Die wandeling
was hemellijk aangenaam: — Ook in den zin
van Gedurig, onophoudelijk. Wat men ook dede,
schreeuwden de jongens op strate maar altijd
hemellijk voort. " Hij en at hij maar altijd hemellijk van 't vaderland weg, en dat met eene
haaste meer als gemeene. " (R. d. H.)
-- HEMELP00RT(E, V. Een kinderspel : twee jon
handen vastgrijpen en-gens,dimalkr
omhoog houden, verbeelden eene poort, waaronder de anderen op eene rij malkaar vasthoudende
bij de schouders of de kleeren, en al loopende
defileeren; bij elke defileering valt de poort neder op den laatsten die van de rij afgerukt wordt
en, volgens dat hij antwoordt op eene vraag die
men hem doet, gesteld wordt achter den eenen
of den anderen van de twee die de poort maken;

HESP
als nu op .die wijs geheel de rij, de een na den
anderen gevangen is, de twee van de poort
moeten dan, elk door de zijnen om 't lijf vastgehouden, malkander bij de hand trachten over te
trekken, en deze die eerst overgaat is verloren.
E ;melpoorte spelen.
- HEMELSBREEDE, - BREEDTE, V. Volle uitgestrektheid, de geheele lengte en breedte van eene
vlakte, de tusschenloopende wegen en grachten
medegerekend. De landen van die gemeente
bedragen in .hemelsbreedte 2000 bunders. Die
hofstede heeft tien bunders hemelsbreedte. Honderd duizend meters hemelsbreedte, fr. cent mille

mètres carrés, les fossés et les chemins et les hales
y compris. " Dry soorten van prysyen : een van
volpresen oft beste lant; de tweede van mirddelbaer; ende de derde van slechte ofte oolijk lant:
alhoewel in sommige quartieren geuseert wort
de landen te pointen naer hemelsbreede, dat is
naer advenant van de groote alleene; ende de
slechte soo hooge als de beste. " (Vl. Sett.-boec).
— Men zegt ook Hemelsche breedte.
- HEMELSCH, adj., fr. céleste.
— Hemelsche geute, fr. verse. Het regent
hemelsche geute (het stortregent, 't regent dat
het giet, fr. it pleat verse).

a

a

— Hemelsche breedte of grootte. Zie HEMELS
Dat land is drie gemete, hemelsche-BRED.
grootte.
- HEMELSCHOOT (WVl. -SCHOTE, -SCHEUTE), V. Bij
brouwers. Veldschoot, fr. tigelle. Zie vELDSCHOOT.
- HEMELVAREN, o. W. Naar den hemel varen,
sterven. Hij ligt op liet hemelvaren (hij is stervende).
— Wordt maar gebruikt in den infinitief.
-- HEMELWAGEN, m. Triomfwagen. Een historische stoet waarin verscheidene hemelwagens.
- HEMELWERKE, HEMELLAWERKE, HEMELLEEU-

v. Leeuwrik die in den akker nestelt en
al kwinkelende opvliegt naar de wolken, anders
ook Koornlawerke en Leewere genaamd, fr.

WERKE,

alouette des clzccfnps.
HEMPE, v. Zie EMPE.
HEMST of HIMST, m. Eene plant die in de
wetenschap althcea o einalis L. en fr. althée
heet. Gemeenlijk zegt men Witte hemst. Bladeren van witten hemst.
— Kramers heeft Heemst, v.; L. Fuchs heeft
Hoemst, m. " Dit cruyt, dwelck witten hoemst
oft witte maluwe geheeten wort, heet in griecx

HEMS
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HEMSTIG, adj. Zie HOMSTIG.
HEMSZEUNE, m. Zie AYMONSZOON.
HEN (fvl. HENNE, bvl. HINNE), v. fr. poule. " Ghelijck eene him die haere jonxkens beschermt. " (F.
De Smidt.) " Ghelijck die hinnen die terstonts
kakelen als sy een ey hebben gheleyt. " (Ti. de
Huvettere.)
— Looien lijk eeme lzinne die moet gen, beteuterd loopen.

le

— De hen'ren leggen daar al met hunne steerten
naar de markt, zegt men van eene hofstede, enz.
waar men uit gierigheid al de eiers, die de hinnen
leggen, naar . de markt ter verkooping draagt,
zoodat er nooit geene op tafel komen.
— Opstaan vóór hinnnn,e en hand, zeer vroeg
opstaan. •

— in) een beste ul zijn lijk eene henne rozet zeven
kiekens, in groot bestrut zijn. Zie BESTRUT.-tien
— Het vklw. henneke (n, hinneke (n, wordt gebruikt in den zin van Rijsbos, kleene mutsaard
van rijshout, anders ook Kraa,inest, en bij Kramers Ooievaarsbos genaamd. Het sp. capon bet.
Een kapuin of gesneden haan, en ook Een bondelt je brandhout.
HEND, m. Zie ETD.
HENGSEL, m. Knipwaag.•
Schoon den reus Satan, by den Kemmel-berg geleken,
En hoofd en schouderen daer boven uyt kon steken,
En aen den hengsel net syn seven duyst pond voeg.
(Vaelande.)
-- Gemeenlijk zegt en schrijft men

einsel (zie

" Op de verbuerte van ses pondt parisys
vande maeten vanden graene, wijree ende biere,
dry pondt parisys vande maeten ofte ghewichten
van kleyne peneware, ende twaelf ponden pari
eynsels. " ( Ordonn. v. Lande v. Vryen,-syvande
ENSEL).

1663.)
— Aan den lzengsel (einsel) hangen, verkwisten.
Die huisvrouw hangt het al aan den einsel. Zie
VEREINSELEN.
- HENGSELAAR, EINSELAAR, m. Die 't al aan den
einsel hangt, die 't al vereinselt, die geen geld
kan sparen, die 't al verkwist in snoeperij, in
kleeren te koopere, enz.
HENGST (wvl. HINGST), m., fr. etalon.
- HENGSTEK ACHTEL, IBINGSTEKACHTEL, 0. Kach
tel van 't manlijk geslacht, fr. poulichon.
- HENGSTEKEURING, V., fr. expertise des etalons
-

destines a la saillze.
- HENGSTEVOOL,

m. Hengstveulen, fr. poulain

ende latijn Althea, om sijn heylsame eracht. "

nndle, in tegenoverstelling met Merriëvilke.

- HEMSTWORTEL Of WITTENHIMSTWORTEL, in. De
wortel van althea. Ook de aitheaplant zelve.

slacht.

-- HENGSTEZEL,

m. Ezel van 't mannelijk ge-

HENN .

HENN
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HENNEBENNE, was een vlaamsch dorp dat in
de zee verzwolgen wierd den 27 sept. 1477 (zie
R. d. H., ii, bl. 339).
— Het eng. henbane, en het fr. hannebanne is
de naam van eene vergiftige plant, anders ook
Doodbloem geheeten, fr. j usquiame, 1. li-yyoscya-

mus niger.

HENNEVLEESCH, o. Kiekenvleesch.

— Hennevleesch worden, huiveren. Ik word er
geheel hennevleesch van, fr. Bela me fait venir la
chair de poule. Ge zoudt er hennevleesch van
worden.
HEPPENIJ, m. Zie HAPENING.
HER. Voorvoegsel dat in de schrijvende taal

HENNEBLEEVE, v. Eene half uitgepikte koornaar, die de hennen laten liggen hebben. Het
zijn al hennebleeven op dien hoek daar ! Ge moet
die schooven wegdoen, of gij zult er niets dan
hennebleeven van houden. — Zie BLEEVE.

onafscheidbaar en zonder klemtoon is, maar in
de sprekende ook afscheidbaar en geklemtoond.
Dus zeggen wij doe dat her, schrijf dat her, zeg
dat her, enz., zoowel als herdoe dat, herschrijf dat,

HENNEDERM, in., HENNEIVIOES, o., HINNESLEI,
in., HINNESLEIER, m., HENNEVETTE, v. Dit zijn

— Om eene aanhoudende werking aan te duiden, zegt men b. v. het duurt en blijft duren, -hij

namen in verschillige streken gegeven aan een
akkerkruid dat in de wetenschap veronica hedero folio L. heet.
HENNEKEN, o. Zie onder HEN.
HENNEKOT, HINNEKOT, o. Hoenderhok. De
wereld is een hennekot : die van boven bedrijten
de ondersten. (Volksspreuk).
HENNELUIS (wvl. -LUZE), V. Een insekt dat
in 't fr. riem de la poule heet.

klapt en blijft klappen, het regent en blijft regenen,
enz.;'doch men zegt ook het duurt en hèrduurt,
hij klapt en hèrklapt, het regent en hèrregent, enz.
met den klemtoon op her. Ik heb schoon zeggen

HENNE-MET-RIJST (wvl.

HINNE- MEE -Rlls),

m.

Hutsepot van rijst met kiekenvleesch.
HENNEPOLDER, HINNEPOLDER, m. Eene hooge

staak met een rond strooien dak van boven op
wijs van Benen openen paraplui, waarin de hoen
-dersop
dwarsstokken roesten en slapen.
HÉNNEPOT (en niet Hennepooi), m. Koude eet
spijs bestaande uit kiekenvleesch-lustweknd
in stukken gescheurd, gemeenlijk met nog ander
licht vleesch vermengd, met hutse te samen ge
dan gekoeld en gesteven, fr. terrine,-stofd,en
pate de terrine. De hennepot wordt meest geeten in 't Poperingsche. In den namiddag hennepot eten bij een glas bier..
HENNEROEST MINNEROEST, m. Hennepolder,

hoenderhok. — Zie ROESTEN.
HENNESTRONT, HINNESTRONT m. Bij spelende

herzeg dat.

en hèrzeggen, preêken, en hèrpreêken, 't en kan
al niet baten.
— Van her, van nieuw en her, op nieuw, wederom, fr de nouveau. Ge zult dat werk van her
moeten beginnen. Het begon van nieuw en her
te vriezen. Gij hebt uwe les slecht opgezeid, zegt
ze van her. Doe dat van nieuw en her. Zijne
bekeering is van korten duur geweest : hij drinkt
.en vloekt al van nieuw en her.
— In vele plaatsen klinkt dit her met de
zware e (heer) . Elders zegt men oor, zie aid. In
het Rousselaarsche zegt men herd, b. v. schrijf
dat herd; en oord in plaats van oor, b. v. van
nieuw en oord (van nieuw en oor, van nieuw
en her) .
— Afl. Hersch.
HERAUS, bijw. Hieruit. Het is een hoogd. woord
dat men hoort in deze spreuk om iemand buiten
te drijven : Heraus, kaporaal, de duivel is in de

wacht.

— Zie RAITS.
HERBEGINNEN, HERBEGUNNEN, herbegon of

herbegost of herbegonst, en begon her of bego (n) st
her, herbegonnen of herbego (n) st, b. w. Op nieuw
beginnen, fr. commencer de nouveau. Uw werk is

kinders. Een hoopje van drie marbels of knikkers bijeen met eenen vierden erboven. Die eenen
hennestront zet, daagt de anderen uit om, van
zekeren afstand, dezen hennestront met een
marbel of knikker omver te rollen, op voorwaarde
da f al de marbels die men rolt zonder den hennestront te treffen, aan hem zijn die den hennestront gezet heeft, en dat hij die den hennestront
treft er al de marbels van hebbe. Dit hoopje, in
plaats van uit vier marbels, bestaat somwijlen
nit tien, twintig, veertig, enz., en wordt dan

HERBERG (wvl. ook HEERBERGE, met zware ee),
v., fr. auberge.

Tientruis, Twintigtruis, Veertigtruis, enz. geheeten.

—EGE.

kwalijk aangeleid, ge moet het herbeginnen.
— Ook o. w. De hoofdpijn is nu voorbij, als zij
maar niet herbegint.
HERBÈREN, he)-beerde of beerde her, herbeerd of
hergebeerd, b. w. Wederom beren, herkneden. De

boter herbèren. --- Zie BEREN.

— HERBERGIEREGE, V.

Herbergierster. -- Zie

HERB
- HERBERGKERMIS, V. Zie BAARLOOP.
HERBIECHTEN, herbiechtte of biechtte her, herbiecht of hergeb'iecht, b. w. Wederom biechten.
Zonden, die eens wel gebiecht zijn, moeten niet
herbiecht worden.
HERDEN, herdage (wvl. ook herdege, zie IMPERFECT), geherd (fel. herd, zie 0E5, b. w. Harden,
uitstaan, fr. endurer, supporter. Ik kan 't niet
meer herden. Ik wil dien smaad niet herden.
Hij heeft het lang geherd, maar eindelijk is zijn
geduld t'enden.
— Men zegt ook Heerden (met zware ee).
Vandaar Uitherden, Volherden. — Zie HARTEN.
EERDERSCHEN en 1tERDARSCHEN, herdorsch
en cdorsch her, herdorschen en hergedorschen, b. w.
Wederom derschen. Die gedorschene schooven
zitten nog vol graan, ge moet ze herderschen.

- Zie DERSCHEN.
HEREDEWERE (klemtoon op he en we, beide
met zware e), bijw. In de war, in wanorde, overhoop. Al de meubels lagen heredewere. De
stormwind wierp het al heredewere.
HEREKADERE (klemtoon op he en de, beide
met zware e), bijw. Heredewere, in wanorde,
overhoop, fr. péle-méle. Mijne boeken liggen al
herekadere. Als het huis geschommeld wordt,
staat alles herekadere.
-- Men hoort ook Hèriekadèrie.
HEREL, HEERL, m., zware e; mv. herels, vklw.
herelke(m , heerltje. Vlasstengel, groen of droog,
kort of lang, fr. tige de lin. Een herel bestaat uit
twee deden : den bast en het stroo; de - bast
zonder het stroo is 't las
stroo zonder den
bast zijn de lemen. Eenen herel uit den vlaschaard trekken om te meten hoe lang hij is. De herels zijn van boven gesprieteld. Een herel in den
bloei. De hippens worden van de herels afgerukt
in de repe. Als het vlas rijp is, vallen de assels
van de herels af.
— Boyer's Dictionnary zegt dat hail een oud
engelsch woord is, bet. toute substance filconenteuse. Het deensch hor bet. Vlas. In 't Land van
Aalst zegt men Heerd voor ons Herel. Kil. heeft
Herde, heerde, fibra. lini.
Bezoard en fyne peirlen
Syn daer by als stoppen - eirlen. (Vaelande.)
-- Dit schoon woord is overal gebruikt.
HERELEN, herelcde, heb gehereld, o. w., zware e. De
vlasherels verzamelen die, na de slijting, op den
akker gebleven zijn. Het arme kind ging herelen
op den akker. De moeder sleet het vlas en haar
dochtertje herelde.
— Men herelt ook na dat men het geroote en
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gedroogde vlas van een weide, enz. weggenomen
heeft.
— Vgl. Zanten.
HERGAAN, herging of hergong, en ging of gong
her, hergaan en hergegaan, b. w. met een onbepaald regimen als het, dat, enz. Weder aanvangen, herdoen, fr. redere, répéter, recornmencer.
Hij verloor eerst den slag, maar dan hergong hij
het, en wierd eerwinnaar. Hij dorst het niet
hergaan. Dat ik het mocht hergaan, ik zou het
geheel anders doen. Het heeft den eersten keer
niet gelukt; maar 'k zal 't hergaan tot dat ik
mijnen wensch volbracht zie. Tracht wel te leven
terwijl gij den tijd hebt, want als de dood komt,
't is niet meer te hergaan. Hij is voor zijne
wederspannigheid zoo wel gestraft geweest, dat
hij het nooit meer hergaan zal. Hij hergong het
drie keeren om op den boom te klimmen, maar
't was verloren moeite.
HERHEULEN, b erh eul de of heulde her, herheuld
of hergeheulc1, b. w. Bij landb. Met het heulhouwtje wederom de aarde oplichten. Dat wortelstuk
moet herheuld worden. — Zie HEULEN.
HERKNEEUWELEN (wel. HERKNEEWELEN), her-

kneeuwelde of kneeuwelde her, herk.neeuwelcd of hergekneeuweld, b. en o. w. Herknauwen, helkeren,
fr. rurZiner. De koeien herkneeuwelen hunnen
heuning, d. i. hetgeen zij geëten hebben.
HERLAAR, HEERLAAR, m., zware ee. Hernte,
karnte, fr. charme. Eene haag van oude herlaars.
-- HERLAREN, HEERLAREN (wel. ook HEERLARI,
HERLERI, zie -EN), adj. Van herlaar, fr. de charme.
Een herlaren boom. Herlaren hout. Eene herlaren haag.
HERLAN, m. Zie ARLAN.
HERMIJN (wvl. HERMINE, zie ir), v., vklw. hermijntje. Groote witte wezel die in de Woordenb.
Hermelijn, fr. hermine heet.
— Kil. Hermijne, Armijne. HERNESSE, v. Langs den Iser bij Dixmude
ligt eene uitgestrektheid van weiden op eene
breedte van een kwaart en eene lengte van eene
halve uur, en deze vlakte draagt den naam van
Hernesse.
— " De Hernesse van sente Baefs, une commune
ou uupstal, situee pres de la wille de St. Bayou.
On entend aujourd'hui par hernesse les prairies
qui, à eet endroit, aboutissent à l'es.eaut. " (Diericx, memoires, bl. 423.) " Dat de hernes -meesters
van der hernesse van Sente Baefs ghecreeert,
ghecosen ende in Bede ghestelt sullen worden
naer oude costume, ende dat d'opsetene van
Sente Baefs, de selve hernesse zullen vrylic ghe1

HERN
bruyken soo sy die van oude tyden ghebruyckt
hebben, sonder die an ymand te verpachten,
noch anders over te laeten dan by consente van
heer ende weth van Sente Baefs. " (Ibid. register

van contr.)
— In de oude heerlijkheid van Bercle in
Veurne -Ambacht waren veel* hernessen, zoo als
blijkt uit een hs. van 1700 (Legger van kerken dischgoederen van Ste Catheryne- Capelle),
waar spraak is van de hernesse van Soccardo,
d'hernesse van Almaere, de hernisse van Ste
Nicolais gheseyt loodijnspijcre, d'hernesse van
Suellijnck, enz.
HERNOKKEN, hernokte of nokte her, hernokt of
hergenokt, b. w. Wederom nokken of knokken.
Eene zweep hernokken, omdat zij den eersten
keer niet wel genokt was. Zie KNOKKEN.
— Iets wederom ophalen, nogmaals vertellen,
herinneren, bezonderlijk als het onaangenaam
is voor die 't hooren moet, fr. ré_péter, rappel er.
Hij hernokt altijd hetzelfde. Ter dier gelegenheid
hernokte hij wat de predikant gezeid had. Ge
moet dat niet hernokken. Hij hoort dat wel niet
geern, maar 'k ga 't algelijk hernokken hoe dat
hij trouwloos in de zaak gehandeld heeft.
— o. w. met zijn. Hernemen, wederom beginnen, fr. reprendre. Ik vrees dat het slecht weder
gaat , hernokken. Hunne veete is hernokt. De
ziekte is hernokt. De koortsen hernokken, fr. la,

fièvre lui repre^Zd.
— Afl. Hernokking. " Hernokkinge van de
Accenten " fr. répétition des accents, nouvelle
n2euuu.tiom de ce qui en a été dit. (Vaelande, in de
tafel.)
HERNTE, HEERNTT, v., zware ee. Houtgewas
waar men hagen van vormt, anders Karnte ge
fr. charme, 1. carpinus betula.
-hetn,

ook HEERNTI, zie
—EN) , adj. Van hernte, fr. de charme. Eene hemten haag. Hernten hout.
HERNTRIL, HERNTTRIL, HEERNTRIL. in., zware ee. Hernte, karnte, fr. charme. Een oude
hernttril dient daar tot scheidspaal tusschen die
twee akkers.
— HERNTEN, HEERNTEN (wvl.

-

— HERNTTRILLEN (wvl. ook HERNTRILLI, zie —EN),

adj. Van hernttril. Eene hernttrillen haag. Hernttrillen hout.
HEROEGST (wvl . HEROUGST, HEROUST, zie ou), m.,
klemt. op oegst. Tweede oegst in 't zelfde jaar,
b. v. als men, onmiddelijk na het vlas, aardappels
plant, dan wint men eenen heroegst, d. i. eene
tweede note of vrucht in een jaar op denzelfden
kaker. " Niemandt en verm.ach yemants landt
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tweemael van erougst ofte weerwinninghe te
zaeyen. "- (Cost. v. Veurne.)
HEROM, bijw., klemt. op one. Een woord dat de
ploegman gebruikt om een peerd links te doen
af keeren; ook Geerom, fr. dia.
HERPEUS, o., zonder mv., klemtoon op peas.
Drooge harst die in 't fr. colophane, arcanson,

brai sec, heet. Bruin herpeus. Geluw herpeus.
Den strekel van eene viool met herpeus bestrijken. De schilders gebruiken herpeus in hunne
verwen. Men gebruikt herpeus om lood te soudeeren, en borax om goud of zilver te soudéeren.
--- Dit woord is eig. hetzelfde als het holl.
Harpuis. Wegens ui eu, vgl. nog
Afknuizelen — afkneuzelen.
Duizeling — deuzeling.
Buik
— beuk.
Kluin
— kleun, kluun.
Kluit
-- kleut.
Pluin
— bleun.
Puikel
— peukel.
Ruinen
— reunen.
Ruikela
— reukela.
Tuit
— teut, toot.
Struis '
- streusch.
En weinig anderen.
HERREBEKKEN, herrebekte, heb geherrebekt, o.w.
Harrewarren, krakeelen, kijven en twisten. Zij
zijn wederom aan 't herrebekken. Altijd kijven
en herrebekken.
— Kil. Her-becken, altercari, contendere verbis.
— Herrebekken, Hellebekken en Gerrebekken
-

zijn drie verschillige woorden.
HERREBERD, o. Zie HARREBERD.
HERROEPEN (wvl . HERROUPEN, zie or) , herriep,

of riep hei-, herroepen (wvl. herropen of hergeropen,
zie ROEPEN) , b. w., fr. revoquer, enz. " Gy hebt

herropen de valsche leugens. " (F.VandenWerve.)
HERSCH, adj. attrib. Wederom hersteld in zijnen vorigen staat. Gisteren was ik vermoeid van
reizen, maar vandage ben ik al hersch. Eene
goede nachtrust maakt den mensch hersch. De
wijn, die vermeurt door het vervoer, wordt
hersch met te liggen.
--- Dit woord is gevormd van her, lijk aafsch

van af, ave.
HERSEM, HIRSEIVI (uitspr. hessem, zie RS), m.,
mv. hersens. Hetzelfde als Hersen.
— Iemand de hirsems door de kele slaan (hem
den kop inslaan, fr. assommer).
HERSEN, HIRSEN (uitspr. hessen, hisser, zie Rs),

o. Het deel van 't voorhoofd nevens en boven de
wenkbrauw, de slaap, fr. tempe. Het rechter her-

HERS
sen, en het slinker hersen. Het kind viel op zijn
voorhoofd dat er het rechter hersep van in bloed
was. Mijn hersens doen zeer van dien hoed te
dragen die al te zwaar op het voorhoofd drukt.
Hij had een gezwel op het linker hersen. " Dat
het herte en d' hersenen eenpaerlic en deurgaens
speelden, " d. i. sloegen of klopten, sprek. van
den puls. (C. Vrancx.)
— Ook Hersem, Hirsem. Het mv. hersems en
hersens bet. ook het fr. cerveau, eerveil e.
- HERSENPIKKEN, - PEKKEN (uitspr. hesse-, zie
Rs), hersenpikte, geliersenpikl, b. en o. w. Kwellen,
plagen, lastig zijn, rikzagen. Hij hersenpikt mij
zonder einde. Zijn hersenpikken is onverdragelijk.
- HERSENPIKKER, m. Lastigaard, kwelgeest,
rikzager.
- HERSENSLAG, m. Beroerte, geraaktheid, fr.
coup d'apoplexie. Eenen hersenslag krijgen. Van
eenen hersenslag sterven.
— HERSENZUIGER, m. Hersenpikker, lastig en
vervelend mensch, kwelgeest.
HERSIE, v., mv. hersiën. 't Zelfde als Hersem,
hersen, d. i. de slaap van 't hoofd, fr. tempe. -Zie -SEM..
HERSPIJZEN (wvl. HERSPIZEN, zie Ir), herspees
of spees her, herspeten of herpespezen, b. w. De
voegen van eenen muur wederom met moortel
toestrijken, fr. rejo'intoyer. Eenen ouden muur
herspijzen.
HERT, m. Een wild dier dat in 't fr. eerf heet.
-=- Dit w. is onz. bij de Hollanders; bij ons is
het m. even als bij de Ouden. " Si deelden den
hert. " ( Esopet.) " Die aldermeesten witten hert
die noyt man en zach. " (N. Despars.) " Vanden
droncken Hert. " ( Ed. De Dene.) " Desen hert
andermael in handen wesende. " (I. de Grieck,
bl. 214.)
" Waerom, goede Vlamingen, dwaelt gyl.
af van het goed tot het slecht, en begint gy ook
het hert voor den hert te leggen P Ten jaere 1641
is by Isaak van: Waesberge tot Rotterdam ver
herdrukt den Schat der Duytsthe Tale-betrn
van Edouard Leon Mellema, alwaer in de woorden ter jacht dienende staet : den hert loopende
--

met gevougden halse, door eenen dikken bosch; den
hert naejaegen, en meer sulke. " (Vaelande.)
HERTE, o. loll. hart, fr. cour. Bitter in den
mond, maakt het herte gezond.
— Hand over herte leggen, zich laten gezeggen.
Zie onder HAND.
— Iets in zijn herle kunnen vinden, den moed
hebben van iets te doen dat natuurlijk hard of
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wreed is. Ik weet niet hoe het iemand in zijn
herte kan vinden van de arme menschen te verdrukken. Die moeder kan het in haar herte niet
vinden van hare kinderen iets te weigeren,-zelfs
als zij het hun zou moeten weigeren.
--- Het herte voeren, de stoutheid hebben (van
iets kwaads te doen). Zoo gij nog eens het herte
voert van mijne appels te stelen, doe ik u in het
gevang zetten. Durft hij het herte voeren van
mijne bevelen te overtreden, hij zal weten met
wien hij te doen heeft. Hij heeft dat eenen keer
gedaan, maar, ik verzeker het u, hij zal 't herte
niet voeren van dat nog te doen. Durft ge het
herte voeren van- dat nog eens te zeggen P
-- Hert hebben op iets, met grooten moed bezield zijn om iets te doen. De soldaten hadden
er hert op om den vijand, hoe eer hoe liever, op
het lijf te vallen. Die leerjongen zal nooit dat
ambacht kunnen, hij heeft er geen hert op. Hert
hebben op de studie. Hij heeft meer herte op
het spel als op het werk. Dat is lastig en moeilijk, maar hij heeft er hert op, hij zal er wel door
geraken. Ik heb daar maar weinig hert op. Hij
heeft er veel hert op.

-- Van zijn herte eenen steen maken, zijne
gevoeligheid overmeesteren en bedwingen. Ik
heb zoodanig veel verdriet en kruisen, dat, indien ik van mijn herte geenen steen maak, ik
bezwijken moet. Gij wilt dat ik mijn ondankbaar
en wederspannig kind met aanhoudende strengheid behandel, maar kan eene moeder van haar
herte eenen steen maken ? (d. i. eene moeder is
te gevoelig om alzoo haar kind te kunnen be-

handelen) .

--- Tegen zijn herle, ongeern, tegen heug en

meug, fr. a contre-cceur, a regret, avec repugnance.
Ik deed het, maar 't was tegen mijn herte. Hij
woont in de stad tegen zijn herte. " Het gene
dat gy hebt gebrouwen, dat zult gy met lange
teugen tegen u herte moeten drinken. " (F. Van
den Werve.)

-- Een levend herte, een levend wezen, fr. un
être vivant. Dat zal nooit een levend herte gewaar

worden. Eene wildernis waar geen levend herte
te zien is. Het en zal daar nooit geen levend
herte van spreken. " Belovende alle jaer te zenden
een levende herte, te weten een levende hinne of
duyve, etc. " (C. Vrancx.)

-- Het is daar al wel-hertje wel-lustje, d. i. al
wat men wenschen en begeren kan, overvloed
van voldoening.
HERTEBAARD, ERTEBAARD. m. Eene plant van
't geslacht der flodderbloemde, fr. _papilionaeees,

HERT
die veel in zandige gronden wast, en in de wetenschap ornithopus perpusillus L., fr pied cl'oiseau,
heet. .
HERTEBLAZEKEN, HERTEVELLEKEN, o. Een
tabakzakje gemaakt van het weivlies, fr pericarde, van een ossenherte, enz. " Jans toebakzak
en nog een herteblazeken wel voorzien daarbij. "
(K. Callebert.)

HERTEFRETTEN, hertefrelte, heb gehertefret,
o. W. Iemand zeer lastig vallen en verdrietig
zijn. Dat hertefretten doet mij dood. Ge moet
daar egein niet hertefretten (om iets te bekomen).
- – Afl. Hertefretter (hersenzuiger).
HERTEGESPAN, o. Eene kinderkwaal. Zie KOEK
AAN 'T HERTE.

— Kil. Herten-ghespan.

HERTEKLOP, m., zonder mv. Wordt gezeid van
het slaan van 't hert, als het sterker en gevoeliger wordt dan gewoonlijk, fr. palpitations de
coeur. Den herteklop krijgen, hebben, genezen.
Hij lag met den herteklop in angstige afwachting hoe de zaak ging uitvallen.
HERTENAGEL, m. Troetelkind, frul, keppe,
liefste kind. Hij is de hertenegel van zijnen
vader, van zijne moeder.
HERTEPUT, -PIT, m. Maagkuil, fr. creux de
l'estomac. " Ende giet met een cannekin coudt
watere up zijn herte-pit, up zijn teen, beenen
ende elders. " (I. de Damhoudere.)

HERTERRREN, herterde of terde her, herterd of
hergeterd, b. w. Wederom met terre bestrijken,
fr. goudronner de nouveau. Die muur moet haast
herterd worden. — Zie TERRE.
HERTZIEKTE, v. Hertkwaal, eene hoegenaamde kraakte van het hert, fr. maladie de coeur,
cardiogme. Met eene hertziekte geboren. Eene
hertziekte krijgen. Van eene hertziekte sterven.
HERTZUIGEND (wvl. HERTZUGEND, zie UI), adj.
Krachtuitputtend, zeer bezwaarlijk. Zij heeft
een hertzuigend last met al hare kinderen.
HERWAARTS (wvl.

HERwEERD, HERREWEERDS),

bij w. Naar hier.

— Herwaarts door (wvl. herreweerd desire), naar
hier door de poort, enz. Komt herwaarts door
(roepen de kinderen die hemelpoorte spelen).
— Herwaarts hier, ' naar hier. Komt herre waart hier.
Alealoup ! alealouw !
Komt e bétje herrewaart hier houw!
Alealoup ! alealouw!
(Rijmpje van den koeiherder

om maatjes bij te roepen.)

Herwaarts over, naar hier over. Gij die
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daar over zee woont, komt herwaarts over. Hij
is uit Frankrijk herwaarts over gekomen. " Commissaris wanden demaine ende financien vander
K. M. Kaerle den Vyfsten van zijne landen van
herrewaerts overe. " (I. de Damhoudere.)
HERZEEUW, o., klemtoon op zeeuw. Naam van
een dorp in Waalsch Vlaanderen, fr. Herseaux.
HESP(E, v., vklw. lzeslpke(7n. Algemeen gebruikt
voor het holl. Ham, fr. jarnzbon. Eene schel hespe
eten. Eene gerookte hespe. Eene gedrupte hes
-pe.Enhs
koken.
— HESPEBEEN, 0. Het been van de hesp, hammebeen, fr. l'os du jan2born.
— HESPEDEKKING, V. Zie PINTEDEK.
— HESPEKETEL, m. Langronde ketel waarin
men de hammen kookt.
— HESPEKNUIST (wvl. —KNUUST, zie UI), m. Het
hespebeen met nog eenig vleesch aan. Aan eenen
hespeknuist peuzelen. De hesp is verre geschoven : het is maar een knuist meer.
— HESPEMES, o. Groot mes om de hespe te
snijden.
— HESPESMOUT, 0. Vet dat afgesmolten is van
eene kokende hespe, en daarna gesteven. Hospesmout op eene snede brood spreiden. .
-- HESPEVET, 0. Hammevet, fr. graisse de jam-

bon.
HET, ET, 'T. Wordt aan 't hoofd van eene propositie gesteld in plaats van er, daar. Het is
iemand aan de deur. 't Is weinig nieuws. Het was
daar groote droefheid. Het stroomt een beekje
door die weide. Het groeit veel onkruid in dien
akker. Het staan veel boomen langs die baan.
Het loopen borzesnijders in stad. Het zijn deze
week vijftig menschen gestorven. Het wordt daar
geene melding van gemaakt. Het verliepen drie
jaren eer ik hem wederzag. " Het syn nu een-entwinitigh jaren geleden. " (Voorrede op Poirters
Theod.) " Het quamen dus koninghen. " (Ph.
Iennin.) " Ende het sijn enighe menschen die
dat principalic nyet soeken. " (H. Herp.)

Hets (het is) gheboren, dat veetic wel,
Een prophete in Israel.
(Maerlant.)
Hi seide het waren vele liede
In dien tijd dat dit ghesciede.
(Id.)
Het laghen doe so vele lieden
Vor Middelborch ...
(M. Stoke.)
Het sat een man doe optie scelt,
Die vissche vine.
(Velthem.)
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God hevet gheswooren, het moet gestreden sijn.
(A. Biins.)

Het zat een sneewit vueghelken
eerste plume.

Al up zyn

(Ed. De Dene.)

— Men zegt het its er die zoowel als het zijn er
die, fr. it y en a qui, it est des bommes qui. Het is
er die zeggen dat ... Het is er die durven God
lasteren. Het is er die peizen dat het valsch is.
Het is er die 't loochenen. 't Is er velen die anders
denken.
— Prof. Bormans (Christina, bl. 492), denkt
dat het onvoldoende is van dit het door er of daar
uit te leggen; hij ziet er liever een pronomen in,
dat hij in zijne Christina ET geschreven vindt en
gelijk stelt met . hd. es en fr. it (ii y en a, it en
est) . Hij zegt ook dat deze constructie bij ons
is verloren gegaan, terwijl zij in 't hd. en 't fr.
zeer gemeen is geworden. — In Vlaanderen leeft
en bloeit zij nog dat het een wonder is, zoowel
met het ww. in 't mv. als in 't enkelv.
— Even als in 't fr. l'emporter sur, le ceder a,
enz., zijn er in 't vlaamsch 'sommige werkw. met
het onbepaalde het of er gebruikt, die door eene
ellipsis uit te leggen zijn; b. v. er tegen vliegen,
er slecht van afkomen; het uitsteken (vluchten:
hij stak het uit), het opgeven (ik geef het op, fr.
je me rends), het schoon hebben (op zijn gemak
leven), het opwinden (vluchten), enz.
NETTEL, m. Netel. Zie HITTEL.
HEUKELENT, o. w. Zie HUIKELEN.
HEUL, HEULE, v. Eene houten of steenen brug
over eenen gracht of beek, om over te gaan of te
rijden. Eene piece is eene houten heule, maar al
houten heulen zijn geene pieten (zie PIETE). Eene
steenen heule wordt ook Duiker genaamd. Eene
draaibrug of ophaalbrug is noch heule noch duiker. Eene steenen heule is eene buis; maar buizen
die geheel kleen zijn of boven dewelke er geen
doortocht is, zijn geene heulen. Over de heule
rijden. Onder de heule wegzwemmen.
— Bij steenbakkers. De heulen in eenen brijkoven zijn de mindere buizen of pijpen die, in
verband met de grootere pijpen van onder, als
kaven zijn langs waar het vuur dwars door geheel
den oven geleid en getrokken wordt, waarom zij
ook den naam van Lokgaten voeren.
HEULEN, heulde (wvl. ook heuldege, zie IMPERFECT), ,geheuld, b. en o. w. Bij landb. Met een
braakhouwtje de bovenkorst van eenen bezaaiden
of beplanten akker breken en oplichten, zonder
nogtan de planten te schenden, fr. serfouir. Als
men raapjes of wortels heult, hakt men er eenigen

HEUL
af waar zij te dik staan. De jonge aardappels
worden somwijlen geheuld. Zij heeft geheel den
dag in den akker geheuld. Het heulen vernietigt
ook veel onkruid.
— Dit heulen is voor holen (zie o), van Hol,
1. cavus : omdat de aarde, die gesloten lag, aldus
opgelicht wordt in holten en groeven. Kil. Heulen, holen, cavare.
-- Het woord is veel gebruikt.
HEULHOUW (wvl. HEULHOWE), v., vklw. heul
Hakje waarmede men in-houwke(n,ltj.
den akker heult, anders ook Braakhouwtje genaamd, fr. houette.
HEUNING, m. Zie HONING.
HEUPEBRAAM, v. Zie HIPPEBRAAM.
HEURKEN, heurkte, gelieurkt, o. w. Wordt aan
aan de Oostvlaamsche grenzen gezeid voor Hurken, horken, d. i. luisteren. " Hij heurckt neer
dat die aderen van die fonteyne-stichlkwaer
druppen en loopen. " (C. Vrancx.)

HEURZEL (uitspr. beuzel, zie as), m. Zie HURSEL.
HEUT, m., vklw. heutje. Wordt gehoord in heu-

ten en treuten, treutjes en heutjes voor klikken en
klakken, klikjes en klakjes, d. i. overblijfsels van

drank of spijs in glazen of schotels. Het zijn al
heutjes en treutjes. Na de maaltijd stond de
keuken vol treuten en Neuten.
HEUTEBEUTEN. Zie HEUTEPEUTEN.
HEUTELEN, keutelde, gekeuteld, b. w. Hutselen,
door elkander schudden. De nummers worden
in de lotbus gehouteld. De kinders, die klinkemutsen, heutelen de centen in hunne samengevoegde handen.
- — o. W. Waneer de bolders, de korkschieters,
de marbelstekkers, enz. zich willen in twee partijen verdeelen om tegen malkander te kampen,
neemt men de bollen, de schietschijven, de speel
werpt ze te samen omhoog over-marbels,nz.
eene schreef of zoo iets : de helft die naast die
schreef vallen zijn te samen de eene partij, en
de andere helft zijn de tegenpartij. Dit heet men
Heutelen, omdat men de schietschijven en de
marbels in de hand hutselt, eer men ze omhoog
werpt. Bij de boogschutters wordt er ook geheuteld, waneer de pijlraper, de pijlen van de schutters bachten zijnen rug houdende, vooruit gaat
en den eenen pijl na den anderen uit de hand
laat vallen, zoodat deze die eerst vallen te samen
zijn tegen deze die laatst vallen.
— Met iemand samenstemmen, heulen. Zij
heutelen te samen. Ik heutel met hem.
— Afl. Heuteling.

HEUT
HEUTEPEUTELEN, heutepeutelde, heb geheutepeuteld, o. w. Heutepeuten.
HEUTEPEUTEN, heutepeutte (wvl. ook heutepevlege, zie IMPERFECT), heb geheutepeuct (fvl. heul€ peut, zie GE), o. W. Hoetelen en peuteren, zich
met kleenigheden en beuzelarijen bezig houder..,
neuteltreuten, prutselen, treuzelen, fr. chipoter.
Ik kan daar zoo lang niet aan heutepeuten. Hij
zit daar alsans te heutepeuten, in plaats van met
zijn werk voortgang te maken. Jongen, wat heutepeut gij daar zoolang ?
-- Zij heutepeuten daar te samen in dat huisje
(zij wonen daar te samen in het nauw, trachtende
ten beste mogelijk door de wereld te geraken;
anders gezeidWroeten, Mooschen). Ik versta niet
hoe die menschen, die middels -genoeg hebben om
in eene ruime woning te leven, alzoo willen lieu.tepeuten in dat kleen huizeken.
— Afl. Heutepeuter, Heutepeuterij.
— Alg. Vl. Idiot. schrijft dat men in 't Kort
heulepeulen zegt, iets dat ik nog niet-rijksche
gehoord heb.
HEUVEL, m. Bij spinsters, zie HOEVER.
HEUZIE, v. Zie EUZIE.
HEVEL, m. Bij wevers en karnslagers. Ieder
van de dikke twijndraden die den rok van eenen
weefkam uitmaken, fr ficelle de lame. De lle vel s
zijn met beide einden vastgeknoopt, de eene aan
den bovenschacht (fr. liais supérieur), de andere
aan den onderschacht (fr. liais inférieur). Elke
hevel van den bovenschacht grijpt in eenen hevel
van den onderschacht, zoodat zij aaneenhangen
gelijk twee schakels van eene keten. Het punt
waar de hevels aldus aaneengeschakeld zijn,
heet de bete van den hevel, omdat de eene hevel
daar, of 't 'care, in den anderen bijt. In deze
beten liggen de gespannen kettingdraden ingesloten, zoodanig dat zij met de hevels, volgens
de werking van de geterten, opgeheven of neêrgetrokken worden om de gaping te maken waardoor de inslag met de schietspoel geschoten
wordt. Als er, onder 't weven, een hevel breekt,
vermaakt men hem met eeneis twijndraad. Als
de hevels in de bete versleten worden, steekt
men den rok uit de bete, d. i. verschuift men den
rok zoodanig dat de hevels eenen anderen plooi
krijgen, en op eene andere plaats in elkaar
bijten.
— Wordt ook collectief genomen voor den
Rok, al de hevels die te samen eenen weefrok
uitmaken, fr. lame. Men gebruikt den ouden
hevel (de versleten rok van eenen weef kam) om
netten te breien, touwtjes te maken, enz.
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— Het Alg. Vl. Idiot. geeft Euvel voor ons
Hevel. Kil. Hevelgaren — wevelgaren.
— Zuurdeeg, fr. levain. Brood zonder hevel
gebakken is vast en zwaar.
HEVELTE, o. Het touwtje waarmede men eene
draak of kolder (fr. cei f volcannt) in de lucht laat
opstijgen, anders ook Bucht genaamd. Als het
hevelte breekt, daalt de draak al wiegewagende
te gronde. Men haalt eene draak in, met het
hevelte op den buchtstok te winden. Uw lievelte
is niet lang genoeg.
HEVERMOND, m. Zie EVELMOND.
HIEF, m. Huig, fr. luette. Zie xmJF.
HIEFTE, v. Klimop,
op, fr l ierre grimpant. Zie
-

IEFTE.

HIEL(E, m., fr. talon.
— Met lange hielen ergens naartoe trekken, d. i.
traag en ongeern. Hij stelde 't uit zoo lang hij
maar kon, maar ziende dat hij er toch eens
moeste gaan, trok hij er eindelijk met lange
hielen naartoe. Zie" TREKHIELEN.
--- Het hielken van een brood, het kantje dat
men afsnijdt als ineti een brood begint, of dat
overblijft als het brood opgesneden is. Hij eet
geern de hielkes.
-- HIELMES, o. Bij kloefkappers. Een mes met
langen hecht dienende om den hiel binnen de
kloefe uit te holen.
HIEP(E, V., mv. biepen, vklw. hiepje, hiepke (u.
Doornbezie, anders ook Gijbe, Kutsebeier, Spil
genaamd, fr.-lebir,Spn Zwjebir
cénelle, péchalle, baie d'aubepine. Er staan veel
hiepen aan die doornhaag. De biepen, als zij rijp
zijn, hebben een schoon frisch rood kleur. Van
daar dat men zegt van eenen gezonden Ynensch :
Hij bleust (bloost) gelijk eene hiepe. Hij is rood
gelijk eene hiepe, en frisch gelijk eerie bie.
— Het eng. linie, fr. bare d'aubep-ine.
— N. Despars zegt Niepe. Zie aid.
- HIEPEDOORN, m. Hagedoorn, fr. au.ubepinne,
eng. haw-thorn, 1. ci atcegus oxyacanntha L.
HIERENT, bijw. Herwaarts, hier. Kom hierent,
Hij is van hierent verdwenen. Keer u naar
hierent. Hierent en darent.
Die van bierent jonck vertrecken,
En in 't graf hun leden strecken,
Zyn gheluckigh boven al.
(P. Gheschier.)
-- Ook Hierten. Van hierten tot daarten.
HIERVOOREN, bijw. Hetzelfde als Hiervoor, fr.
levant; ci-devant. - Zie VOOREN.
HIERWEERD, compar. hierhier. Kom hierwaarts. Zet

HIERWAARTS (wvl.
weerder), bijw. Naar

RIFT
u een beetje hierwaarder, gij zult meer op uw
gemak zijn.
HIFTIG, adj. Hetzelfde als Heftig, hevig, fr. vif,
violent, impetueux. Ge moogt zoo hiftig niet zijn.
-- Afl. Hiftigheid. — Zie E.
HIJCHELEN (wvl. HICHELEN, zie is), hzjchelde, heb
gehijcheld, o. W. Hijgen, hoorbaar en lastig adem
halen. Hijchelen van te loopen. Hijchelen van 't
bloed in de keel. Hijchelen in den doodstrijd.
— Afl. Hijcheling.
HIJF (wvl. uur), m. De leil achter de tong aan
den ingang der keel, in de boeken Huig genaamd, fr. lueíte. Den hijf - opsteken, fr. reinettre
la luette. Den hijf trekken (uitsnijden), fr. cooper
la heette. De hijf was gezwollen. De kitteling van
den hijf (veroorzaakt b. v. door het tabakrooken)
brengt wens braking te wege.
— Iemand van den hijf trekken of snijden, hem
den kijf uitsnijden. Fig. en schertsende zegt men
van iemand die onduidelijk en moeilijk spreekt,
wiens woorden in de keel blijven haperen, dat

hij van den hij! moet gesneden worden.
— Ontsteking of andere kwaal van den hijf.
Den kijf hebben. Den hijf krijgen. Van den hijf
sterven of genezen.
— Men zegt ook Hief en Nijf.
— Door misverstand zijn er die denken dat
de kijf een bosseltje haar is dat toevallig in de
keel groeit en moet uitgesneden worden. —
Anderen geven dien naam ook aan de pijn die
men somtijds gevoelt in den huid van 't hoofd,
waneer men het haar aanraakt dat een averecht schen plooi genomen heeft gedurende den slaap.
— Jehan Yperman zegt Huuf. " Eist dat den
huuf langhet ... Int sniden van den hove soe
vallen vele aventueren. "
RIJKEN. Van Hijken geven, zie NIJKEN.
HIJNHAAK, m. Zie RINGHAAK.
HIJSE (wvl. RISE), v., met de schuifel —s.
— Hijsen en trijsen, haspen en spillen. Zie
TRIJSE.

HIJSEL (wvl. HISEL, zie is), m. Zuurdeeg, deesem die men in beslegen meel vermengt om
brood te bakken, fr. levain. De hijsel doet het
kneedsel rijzen. Brood zonder hijsel gebakken.
-- De bepaalde hoeveelheid deeg die men
telkens van een kneedsel afscheidt en in eenen
kom bewaart om tot deesem te dienen voor het
volgende baksel. Eenen hijsel maken. Een kleerre,
een groote hijsel. Een bedorven hijsel. Den hijsel
in warm water breken. Den hijsel van den gebuur
leenen.
-- Afl. Verhijselen, Onverhijseld.
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— Dit woord houdt met h2jschen vast aan 't
zw. hissa, fr. hisser : omdat de hijsel het brood
rijzen doet.
KIJVER (wvl. HIVER, zie ir), m. Huivering, ril
fr. f i isson. Den hijver hebben (hijveren),-ling,
b. v. van koude, van koorts, van schrik.
HIJVEREN (wvl. HIVEREN, zie IJ), hijverde, heb
gehijverd, o. w. Hetzelfde als Huivel en (zie onder
FRIJTEN). Hij hijverde van de koude. Hijveren
van schrik. " Hij hijverde ne keer, of " de dood
ging over hem, " zeggen ze daartegen. " (K.
Callebert.)
— Afl. Hijvering.
HIJVERTANDEN (wvl. HIVERTANDEN, zie IJ), hijvertandde, heb gehijvertand, o. w. Klibbertanden,
bibberen van de koude, hijveren van angst, enz.,
fr. frissonner, grelotter.
HIK, m. Wordt gehoord in hikken en klikken,
d. i. overblijfsels en resten van spijs.
HIKPATIK, m. Hinkepink, fr one personne qui

marche elopin-clopant.
— bijw., fr. clopin-clopant. Hij. trok er ook
hikpatik naar toe.
Een kinder-bitebauw, een waggelvoet, syn ganck
Die ghing al hick-patick, aen beyde syden manek.
(L. Vossius.)
Die met kreupel staegh verkeeren
Sullen hic-pat -tick haest leeren.
(P. Devynck.)

— Ook Hikpatjik, Hikpetjik, Hikpetjek, Hik
-kepatji.

hikpatikte, heb gehikpatikt, o.
w. Hikken en pikken, hinkepinken, fr. marcher
clopin-clopant. De kreupel hikpatikt er naar toe.
Hier loopt eenen hickpaticken;
- HIKPATIKKEN,

D'ander scheef-beent; dezen gaet
Slingher- voeten achter straat;
Desen springht te vroegh op krieken,
En op synen kalen kop
Qualyck sit een hayrken op.
(L. Vossius.)

— Ook Hikpatjikken en Hikkepatjikken.
RIL, HILLS, m., mv. hillen, vklw. hilleke (n. Heu. vel, hoogte. Er staat eene herberg boven op dien
hille. De geerden hadden veel moeite om den
wagen te trekken, waneer zij over dien hil moesten. Er zijn langs de zeekust eenige duinhoogten
die eenen eigenen naam dragen, zoo als de witte
Hil, de hooge Hil, enz.
-- Vgl. Hul.
HILKEREN, o. w., fr. ruminer. Zie ITELKEREN.

RILT, HELT, m. Hetzelfde als het Helft, fr.

moitie. Hij nam er den hilt van. Zie DILT.
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HILTE, m. en ook HILT, o. Hetzelfde als het
holl. Hild, hooi- of stroozolder boven eenen koeiof peerdestal. Zie DILTE.
HILTE, V. Vischfuik, soort van lang spitstoeloopeide mandewerk uit wissen gevlochten op
wijze van eene puikelnet, om visch te vangen, fr.
passe. uiten in 't water steken. Er zat veel
paling in de hilte. " Die in watergangen of wa
-om te visschen, netten of hilten leyde,-terlopn
sal verbeuren ses ponden. " (Keure van de Waeteringhe v. Blanckenberghe.) De hilte is meerder
dan de karie, en dient om geheel de breedte van
eenen gracht af te zetten.
- HILTEMAKER, m. Iemand die hilten oT vischfuiken vlecht. Hij is haltemaker van stiel.
HIMPE, v. Zie EMPE.
HIMST, m. Zie HEMST.
HIN, HINNE, v. Zie HEN.
HIN, HEN, bijw. Dit woord, dat Kil. vertaalt,
door 1. hint, ab, is de oude vorm van het heden-'
daagsche heen, henen, zegt Weiland. Wij gebruiken het nog_ in deze bijwoordelijke zegswijs :
van nieuw en af hin, anders ook van nieuw en a
her, d. i. letterlijk 't 1. denuo (de novo) et abhine,
eene versterkte uitdrukking voor het eenvoudige
,

op nieuw, wederom van het begin, fr. de nouveau
.

(zie AF). In zijne ziekte besloot de dronkaard zijn
leven te beteren; maar nauwelijks was hij genezen
of hij dronk van nieuw en af hin. Uw brief krielt
van de fauten : schrijf hem van nieuw en af hin.
Van nieuw en af hin beginnen.
-

HINDER, m. Erg, kwaad inzicht, wil van te
hinderen. Ik had daar geen hinder in (ik deed
het zonder erg, fr. je n'avais nulle 7nauvaise intention). Zeg maar voort hoe die zaak gebeurd is : de
man, die daar komt, heeft er geen hinder in (d. i.
ge moet niet zwijgen voor dien man, want hij zal
op uwe woorden niet letten, of let hij er op, hij
zal er geen misbruik van maken, fr. it est sans
malice).
HINDER, INDER, m. Bij vlaamsche zeevisschers.
Wal, zeekust, fr. cote. Naar den hinder varen.

Van den hinder steekt men af in zee. Zij waren
nog drie uren van den hinder als 't onweder
losbrak. Den hinder in 't oog krijgen.
- HINDERBANK, INDERBANK, m. Bij zeevisschers.
De zandbank naast den wal of zeekust, in tegenoverstelling met den Zeebank. Er zijn zooveel
hinderbanken als er geulen zijn. Elke geule ligt
noodzakelijk tusschen twee zandbanken : de zandbank aan de noordzijde heet- de Zeebank of enkel
weg de Bank; de zandbank naar den zuidkant
heet de Hinderbank. De bank dan die tusschen

HIND
twee geulen *ligt is tevens een hinderbank en een
zeebank : de hinderbank van de geule ten noorden,
en de zeebank van de geule ten zuiden; b. v. de
Kwijnte en het Negenvaam zijn twee geulen
gescheiden door eenen zandbank die de hinderbank van de Kwijnte, en tevens de zeebank van
't Negenvaam geheeten wordt. De bank van de
Weele, of de Weelebank (d. i. de zeebank).
HINDSELEN, hindselde, heb gehindseld, o. w.
Aarzelen, achteruitgaan, fr. reculer. Het peerd
hindselde en verwarde in de strengen. Hij hindselde om den slag te ontwijken. In 't hindselen
viel hij achterover.
— Fig. Achteruit gaan, zijne fortuin kwijt
geraken, fr. deehoir, devenir pauvre. Hij begint te
hindselen. Hij is aan 't hindselen.
---- Hoepelen& en hindselen. Hij hoepelt en hindselt, is aan 't hoepelen en bet hindselen (wordt
gezeid van iemand die .'t al verkwist en op den
kant van den nest reeds zit).
— Afl. Hindseling.
— Dit hindselen is gemaakt van 't oude bijw.
hind d. i. achter, fr. derrieré. Het eng. behind bet.
van achter, en hind, fr. postérieur; vandaar hindwheel (achterwiel), en hindpart (achterdeel van
een schip). Kil. hinder en hinden, retro, post.
Wij hebben nog Het hinderstè voor den Aars,
en Hinderhoede voor Achterhoede. Zie Weil. op
Hinder. -- Overigens onze uitspraak belet niet
van Einselen te schrijven.
HINGHAAK, HINGERHAAK, INGERHAAK (uitspr.
iinghaak, Zinhaak, iingerhaak, zie IND), m. Angel,
vischhaak, fr. hamzecon dune ligne a pocher. Men
hecht het lokaas aan den hinghaak.
— Kil. Hinghene, hinghe, anghel, hanghel,
hengel, hamus.
HINKEBOIVIME, v. Zie HINKELBOM.
HINKEDEPINK, m. Rinkepinker, die al hinkende gaat.
-- Ook bijw. Al hinkende, fr. clopin-clopant,
en clopinant. Hij trok er hinkedepink naar toe.
RINKEL (wvl. HIINKEL, zie IND), m. Hinkperk,
hinkelbed, fr. 7nr•elle. Eenen hinkel maken op
den grond om er in te hinkelen.
— . Voetziekte van hoornvee, fr. pielain. Zie
HINKER.
- HINKELBED(DE, 0. Het afgeteekende perk
waar de kinders in hinkelen, anders ook Hinkel
en Hinkelpot genaamd, fr. merelle..
- HINKELBOM(ME, m. Eene spon of zoo iets
dat men in het hinkelbed al hinkende voort
anders ook Ka en Kaatje genaamd.
-schopt;
- HINKELEN (wvl. HIINKELEN, Zie IND), hinkelde,

heb gehinkeld, o. w. Een kinderspel, fr. jouer
la merelle. Men zegt ook Hinken.
-- HINKELKALLE, V.

a

Hinkelbom.

zie IND en
v. De bei van de hinkelbaan.
— HINKELPOT, m. Kaaibedde, hinkperk, hinkel
-ban,
fr. merelle.

— HINKELKUIP (wVl. HIINKELKUPE,
UI),

heb gehinkelpot,
o. W. Een kinderspel, fr. jouer la mérelle.
HINKELKRINKEL, HINKLIEKRINKLIE, HINKEL-- HINKELPOTTEN, hinkelpotte,

a

DEKRINKEL, bijes. Krinkelwinkel, met kronkels
en bochten. Die straat loopt hinkelkrinkel. Die
beek vloeit hinkelkrinkel door de weiden. De
zwaluwen vliegen hinkeldekrinkel door de lucht.
— Misschien is hier hinkel of inkel hetzelfde
als winkel, met weglating van de w, wat bij ons
niet zelden gebeurt. Zie 'W.
HINK(E)PATJINK, HINKEPETJINK, m. Hetzelfde als Hinkepink, himphamp, iemand die kreupel gaat, fr. personne qui marche clopin-clopant.
— Ook bijes. fr. clopin- clopant. Hij gaat hinkepatjink.
— Men zegt ook Hikpatjik.
— Wegens den vorm van dit woord, zie onder
FLADAKKEN.
— HINKEPATJINKEN, hinkepatjinkte, heb gehinkepatjinkt, o. W. Hinkepinken, fr. marcher clopin-

clopant.
HINKER, m. Zie INKER.
HINKER, HINKEL (wil. HIINK.ER), m. Voetziekte
van schapen en hoornvee, bestaande in zwelling
aan de beerven, en verzwering aan den voet
zoodat de hoorn er van afvalle, tenzij men de
ziekte tijdig geneze, fr. pietain.
— Zoo genaamd omdat het dier daarvan
kreupelt en hinkt.
HINKERBINKERNAALDE (wil. HIINKERBIINKER—),

v. Een insekt dat ook Akkernaalde heet, fr.
demoiselle.

— Niets belet Inkerbinkernaalde te schrijven,
zonder h.
HIPPEBRAAM, HEUPEBRAAM, HUPPERBRAAM,
HIPPERBRAAM, v. Egelenteer, eukelbraam, wilde
roozelaar, eng. hep-tree, fr. eglantier.
— Het eng. hep of hip bet. Eglantierbezie, bij
ons Klokke, bij Halma hiepel, fr. gratte-cul.

— Men zegt ook Wepelbraam.
HIPPEN(E, IPPEN(E, o. Knot van 't vlas, fr.

iête de lin. —Zie KNIPPEN, waar men ook de composita zal vinden.
HISSCHEN, hischte, gehischt, b. w. Hitsen. Zie
HUISCHEN.

— Kil. heeft ook dit w.

RIST
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HISTORIACHTIG (fvl. HISTOORIACHTIG, zie 0),
adj. Die veel van de historie houdt, die ze geern
leest en leert. Die student is niet al te historiachtig : hij leert liever cijferkunde. — Zie
--ACHTIG.

HITTE, v. Groote warmte.

— Op zijne hitte zijn, op zijne hitte komen, den
vereischten graad van warmte hebben of krijgen.
Als de oven op zijne hitte is, steekt er de bakker
het brood in. Als, in eene zoutkeet, de panne op
hare hitte komt, dan begint de cristalisatie van
't zout.
— Bij smids. De daad van een ijzer te gloeien
en te smeden, fr. chaude. Men maakt een hoefijzer in drie hitten (d. i. met driemaal het ijzer
te gloeien en te smeden). Iets maken in eene
hitte. Daar zijn twee hitten noodig om dat stuk
te maken.
— Bij landb. Kafmest, dat op eenen hoop te
rotten ligt en dient om den akker te veien, fr.
funnier de balles de ble. De hitte heeft haren naam
van de groote warmte die in dit mest schuilt.
Hitte op den akker voeren. Een land met hitte
mesten. De hitte op de mestkar laden.
HITTEL, m., mv. hittels, vklw. hitteltje. Zoo
heet in 't Brugsche eene plant die gemeenlijk
Netel spreekt en schrijft, fr. ortie. De hittels
uitroeien.
— Dit ware de echte vorm, indien het woord
afstamde van heet, hitte, gelijk het 1. urtica van
uro.
- HITTELACHTIG,
-- HITTELEN,

adj. Netelachtig.

hittelde, gekitteld, b. w. Netelen.

— HITTELHUT,

m. Netelstruik.

HIVERNAGIE, v. Bij landb. Mengeling van

rogge en vitsen, dienende tot voeder voor 't vee,
fr. hivernage. Hivernagie zaaien. De hivernagie
groen afpikken. Rijpe hivernagie. Eene partij
hivernagie. Hivernagie aan de schapen geven.
HOED, m. Gift of belooning in geld of anderszins, die een nieuwe pachter geeft aan den
voorzaat opdat hij te liever of te vroeger het
huis zou verlaten waar de nieuwe pachter inkomt; anders ook Hoofdkleed, Dekkleed en Ver
genaamd. Twintig frank hoed geven.-schonig
Eenen hoed ontvangen van honderd frank.
-- Het fr chapeau wordt in den koophandel
ook in eenen soortgelijken zin gebezigd.
-- Eene graanmaat die te Brugge omtrent
gelijk staat met 1 3 / 4 hectoliter. Er gaan vier
maten in eenen hoed, en zeven maten is drie

hectoliters.
-- De meeuwen op het land is 't hoedje in de

HOED
hand, zeggen de Blankenbergsche visschers om
te beduiden dat het een voorteeken van stormwind is als de zeemeeuwen op het land komen.
HOEDZAK, m. Een graanzak die de maat van
een hoed inhoudt. Hij bracht een hoedzak graan.
mede.
HOEK (wvl. HoUK, zie ou), m., fr. coin.
— Van hoeke te kante, van de eene plaats naar
de andere, naar alle zijden, fr. de tons cétés. Zij
doorzochten de stad van hoeke te kante, maar
vonden den vluchteling niet. Ik heb van hoeke
te kante gezocht naar dat alaam, en ik vind het
niet in gansch het huis. " Men sochte hem seer
neerstelic van hoecke te cante. " (M. Lambrecht.)
" Ghetroeken ende gheslegen, van hoecke te canto
ghesteken, in de grippen gheworpen, by den
hayre ghetroeken. " (Id.) " Men liet hem vande
kinders aen een coorde ophangen, ende va'i ►
houcke te cante wapperen ende steken, ghelyck
oft men met hem ghespelt hadde. " (Id.) Sy liepen van houcke te cante alle die stede deure,
zouckende alomme de persoonen... " (N. Despars.) " Vrau Hermegarde vloot ten bosscha
waert in, suckelende daer van hoecke te cante."
(Id.)
--- Hoekske zoeken, haarkloven, kibbelen, fr.
véíiller, pointiller, chicaner.
HOEKEREN (wvl. HOUKEREN, zie ot), o. w. Zile
OEKEREN.

HOEKEKEN (WV1. HOUSEREN, zie ou), hoekerde,
gehoekerd, b. w. Een woord dat de spelende kinderen gebruiken, waneer zij in eene rij hand aait

hand een jongen vervolgen en in eenen hoek
opjagen om hem daar te vangen. Iemand hoekeren.

-- Ook Afhoeken, Afhoekeren.
HOEKSKENZOEKER (wvl. HOUKSKEZOUKER, zie
on), m. Haarkliever, twister, fr. chicaneur.
HOEKSTIJL (wvl. HOUKSTIIL), m. Bij mulders.
Elk van de vier stukken hout die in loodrechte
richting de vier neggen uitmaken van de romp
eens houten windmolens, fr. montant cornier.
HOEKTE (wvl. IIOUKTE, zie ou), adj. Hoekig,
dat hoeken heeft. Niet hoekte, maar rond.
— Hoekte-snoekte, met tuiten en knorren, zon. der fatsoen. Die houten blok is hoekte snoekte
gehouwen. Eene rotse die hoekte snoekte staat.
HOEKTJANTER (wvl. HoUK–, zie ou), m. Afgeknotte stam die den hoek vormt van eene haag.
- Zie TJANTER.
HOEKTOREN, m. (wvl. HOUKTORRE, V.), vklw.

hoektorentje (wvl. hoektorretje, houktorreke(n).
Toren op den hoek van een anderen toren, of van
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een gebouw. Een toren met vier hoektorentjes.
" Eene lange en zwierige naalde tusschen vier

hoektorretjes. " (R. d. H.)
HOELEN, b. en o. w. Zie OELEN.
HOELIE, HOELDJE, v. Steenkolen, fr. houille.

's Zomers brandt hij hout, en 's winters hoelie.
De hoeldje is goedkoop van de jare.
HOEN, m. Bij voerlieden en landb. Zie OEN.
HOENDERATE, v. Zie ONDERATE.
HOENEER, bijes. Hetzelfde als Waneer, fr.

quand ? Hoeneer gaat hij komen ?
HOEP (wvl. Hour, zie ou), m. Bij pottebakkers.
Eene dunne smalle schroode van ijzer ringvormig
omgekruld, waar men het gedroogde aardewerk
mee schaaft en effent.
HOEPEEL, m., vklw. hoepeelken, klemtoon op
peel. Zie KAPEEL.
HOEPEL (wvl. HOUPEL, zie ou), m. Hetzelfde als
Hoppel, hoopje.
--- HOEPELEN (wvl. HOUPELEN, zie ou), hoepelde,
ben gehoepeld, o. w. Hetzelfde als Hoppelen. Zie
ald.
HOEPEL (wvl. HOUPEL, zie ot), m., fr. cerceau.
Met een hoepelken gaan, zie BEUGELBEENDE.
--- Door den hoepel springen, iets moeten laten
steken. (?)
— Te Kortrijk is hoepel ook Een rek van horizontale riggels aan koorden aaneengeregen en
met menigvuldige chineresche lanteerntjes behangen. Op eene feeste, als het 's avonds viering is,
ziet men langs de straten overal hooge staken
geplant waar hoepels aan hangen. Een groote
hoepel. " Amasonien eet doxoms gespeirelt en
me e cluwen cordeel langs d' heusië vaat' hallië
quentevele houpels gangen, als minheere Schinkelle de pleeke van deken gat heet. " (Kort. hs.
1736.)
--- IIOEPELEN (wvl. HOUPELEN), hoepelde, heb gehoepeld, o. w. Met den hoepel spelen.
-- Tegen iemand hoepelen, tegen iemand worstelen, met hem wedijveren, trachten te overtreffen
of ten minste vol te houden, fr. lutter contre. Hij
was aleen tegen drie : hoepel gij daar tegen!
— Loop, ga hoepelen, ga heen, verdwijn van
hier, loop spelen. Ga hoepelen, vriendje, ik heb
uwen raad niet vandoén.
— Iemand zenden hoepelen, hem laten loopen,
laten varen, fr l'envoyer promener. " Hy zal u
dan zenden hoepelen, na de kiezing; nu is by uw
dienstbare knecht. " (***)
---

Hij is gaan hoepelen, hij is dood. Ik vrees

dat hij ook zal gaan hoepelen, gelijk veel anderen
die zulk eene ziekte krijgen. " De windt dede de
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den, zoodanig dat hij daar eene hoogte maakt :
deze hoogte is de heuvel of de Hoever. De hoever
slooft af, als hij van de klos afschiet. Den hoever opslaan (d. i. hem vastmaken met er den
spindraad in eene slingerende achting om te
binden). Eerie klos heeft gemeenlijk vijf hoever ;s,
waarvan de xniddenste de hoogste is.
— Bij hommeikweekers, zie I10II \IELHOEV'ER.
HOEVERPAD (wvl. HoUVEEP ADDE), V. Zie OEVER-

baeren soo op- dansen datwyvreesden seeckerlyck
te gaen hoeppelen. "• ( P. Devynek.)
— Hoepelen en hinc1selen, zie onder HINDSELEN.
— HOEPELKRAM (wvl. HOUPELKRAMMJ ), v. Een
ijzeren houvast in het opperschalier van eenen
wagen, om de hoepels, Waar de bastiere over
gespannen wordt, te vatten en te vestigen.
— HOEPELT ANG (wvl. IIOUPEL—), V. Bij kuipers
en brouwers. Bandhaak, klemhaak om de banden
of hoepels op de tonnen te trekken, fr. clavier,

PAD.

HOF, ni. Kring rond de zon of maan, fr. halo.
Hebt gij den hof rond de maan gezien P Gisteren
avond was er lien hof rond de maan.
HOF, o., vklw. 1z-oveke (7z. Hofstede, landhoeve,
fr. ferme; doch bijzonderlijk De woning (met
stallen en schuren en plein) van den landbouwer. Een schoon hof bewonen. Het hof is afgebrand. Naar het hof van den landbouwer gaan.
Men ziet vele hoven langs dien steenweg.
— Het begraasde plein bij of rond eene wo
kinders mogen buiten het hof niet-nig.De
gaan. Als hij op het hof kwam, wierd hij van
den hond gebeten. Er liepen kalvers en schapen
en hennen en pauwen op het hof.
— In eenige plaatsen ook gebruikt voor Hof,
m., d. i. tuin, fr. jardin.
— Ten hove gaan, oulings gebruikt voor onder
gaan (zie co), fr. se coacher, sprek.-gan,tero
van hemellichten.

íiretoire.

— Bij smids. Tang om ijzeren hoepels aan de
wielen te leggen.
HOEPENTOEP, HOEPELENTOEP, HOEPELENPOEP
(wvl. HOUPENTOUP, zie on), m. Een gekuifde vogel

die in 't fr. 1zuppe heet, 1. uupupc gr. bro.
-- Kil. Hoppe-top, pupa.
HOEPJE, o. Vklw. van Hoep (wvl. HouP, zie ou),
m. Een top of werptol (fr. touppie) bestaat uit eene
houten peer met eene ijzeren pin of prik : die
houten peer heet men hoepje. Een top zonder
pin is enkelijk een hoepje. Een hoepje klieven
(er met den tol óp kinken dat het splijte). Eene
blinkende tats boven op het hoepje. Een groot,
een kleen hoepje.
— HOEPJESLAG, m. Als men, ' met den tol kinkende, den anderen tol treft, niet met de pin,
maar met de peer, die slag heet een hoepjeslag
of balgsmete. Het is een hoepjeslag. Een hoepje=
slag deert niet.
HOEPNET, o. HOEPNETTE, v. (wvl. Hour–, zie

Want eer sal erde sterren dragen,
En die leide sterre en die wagen
Solen eer te hove gaen

ou). Een vischnet, anders ook Kruisnet genaamd,
fr.

HOEV

carrelet. Met een hoepnette visschen. " Nie-

mandt en vermach in andere wateren tevisschen
met punckelen, hoep-netten, catrollen. sperrewaeren, vluwen, nochte ander netten. " (Cost. v.
Veurne.)
HOER(E, v. Bij kinderen die met den top spelen.
Een top of tol van geringe weerde, dien men, in
de plaats van den goeden top waarmede men
speelt, op eden grond legt opdat er de anderen
naar kappen, ja, en lukt het, in stukken slaan.
HOES, HOESE, HOESKE, exclamatie van pijn.
Hoeske, het doet zoo zeer. Hoese mijn hoofd.
Hoese, kind, ge verbrandt u. Hoeske, die spijs
is heet. — Men zegt ook Woes, Woeske.
HOESEL, m. Zie OESEL.
HOESTEBROOD, o. HOESTEKOEK, m. Kalissiebrood, fr. bilton cie jus de réglise.
HOEVER, OEVER (wvl. OLIVER, zie oi), m. Bij
spinsters. Een berm van draden op de klos,
anders ook heuvel genaamd. Waneer men spint,
de draad wordt gedurig rond de klos opgewon-

-

Eer dat mach gescien.
(Maerlant, Alex. viii, 1054.)
-- HOFGAT, o. De opening langs waar men in
en uit liet hof rijdt van eene landhoeve. Het
hofgat sluit gemeenlijk met een hek. Twee oude
lilden aan 't hofgat. " Aan het kapelleken van
't liofgcc-t. " (K. Callebert.)
--. HOFLEERE, V. Hofladder, dubbele ladder,

fr. eelzelle de jarclinier.

Tuinstoel.
en v. Tuintafel.
-- HOFTEI, m., mv. lzofíeienn. Iemand die op
eene hofstede vele kleenigheden gadeslaat en
geringe werken verricht, den koeistal bezorgt,
de honden oppast, enz. Die oude man is hoftei
bij dien boer. Hij zond den hoftei om werkvolk
op te halen. — Vgl. Huistel.
HOGGE, v. Zie HUGGE.
HOKEREN, h,okerde, heb geholkerd, o. w. Hateren,.
stalvelen, haperen in 't spreien, fr. béqccycv. Die
-- HOFSTOEL, m

-- HOFTAFEL, m.

vent hokert geweldig. Hokerende spreken.
25
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HUKK
-- Afl. Hokeraar, Hokering.
HOKKE, OKKE, NOKKE, v. Hetzelfde als Dijselnok, eene bezondere soort van knoop. Eene koorde
met eene hokke vastleggen aan eenen haak in
den muur. In Veurne-Ambacht worden de koeien
op stal vastgebonden met eene koorde die rond
hunne hoorns gesnoerd is, en dan met eene hokke
vastgeleid aan eenen kapitelstok in den muur;
als men die koeien wilt buitendrijven, maakt
men de hokke los, en windt geheel de koorde
rond de 'hoorns. (In Zuid -Vl. zijn de koeien op
stal vastgebonden om den hals, en als men ze
wilt buitendrijven, maakt men den halsband los
die in het sliet blijft liggen.) Als men Bene koe
bij de koorde leidt langs de straat of in de stad,
legt men somwijlen in die koorde eene nokke
die men als muilband over de muil van het dier
schuift om het gemakkelijker te bedwingen, trouwens met aan het einde van de koorde te trekk en, kan men de nokke al meer en meer toehalen
en de muile prangen.
HOKKEMUIL (wvl . IIOKKEMULE, zie UI), v. Muil -

band, fr. muselière. Den hond eene hokkemuil
aandoen.
-- HOKKEMUILEN

(wvl. IIOKKEMULEN),

hok-1e.

rnuilcle, gehokkemuild, b. w. Muilbanden, fr. museler. Een gehokkemuilde beer.

— Fig. Iemand den mond snoeren. Eenen
lasteraar hokkemuilen.
HOKKEN, hokte, gehold, b. w. Nokken, zie ald..

-- Met eene hokke vastbinden. Hij hokte dat,
snoer aan mijnen arm, aan mijnen vinger. De

koeien hokken (ze met eene hokke vastbinder i
in 't sliet).
HOL, o., mv. hollen, vklw. hollelke(n. Gat, fr.
trou. Er is een hol in uwe kous, in -uwen schoe:
ge moet het doen vermaken. Hij viel een hol in
zijn hoofd. Een hol booren in eenen boom. De
dieven hadden een hol gemaakt in de haag en
waren er door gekropen. Eene loerne is een hol
in 't ijs. Het hol van eenen mol (het gat in den
grond, waar hij uit of in kruipt). Dat elk zijn
hol moest stoppen, 't zouden er veel overblijven
(zegt men om te beteekenen dat er velen zijn die
hunne schulden niet kunnen betalen). ,Zijn vinger
in een holleken steken. Het holleken waar een
nagel in gezeten heeft. Een eerzijp is een pateel
met veel hollekens. " Tendonen ende senuebanden door de hoilekns van de (wervel)beenen.
(Jac. de Smedt.) " 't Wezelkin cam zeer elouck
van zyn hollekin wte. " (Ed. De Dene.)
Midts dat de miere in eerde was wroetende,
Logierde en sliep, in cleen hollekens diepe
(Id•)
Als aerme criepe.

HOLE
-- HOLDE, adj. Waar een hol in is, fr. ci-e2uxx. De
stroohalmen zijn holde. Iets holde maken met
er het binnenste uit te booren. Een holde tand.
IJdele tonnen klinken holde. " Laet my 't 1w olde
van myn hand hier vollen. " (K. De Gheldere.)
— Fig. Eene holde stem, fr. voi„c cyieuuse. Een
holde hoofd, fr. 'rue tole erecase. Dok met den

kneukel op zijn voorhoofd, het zal holde klinken.
--

Zie —DE.

HOLEERZE, HOLLEERZE (uitspr. hol-èze, met
den klemt. op hol, en zware e; zie ns), v. Sleu-

telbloem, 2:ri)nula veris L., fr. p^rimevère, brairete. De holleerze wordt ook Noenluiker en Nunnekouse geheeten.
— Niet te verwarren met Holeers (uitspr.
hol -èes), m.; bij Kil. Hol–aars, pommmi genus; Alg.
Vl: Idiot. hollijs, soort van appel, in Oost- VI.
zeer gemeen.
HOLIPOLIKOORNDIEF, m., klemt. op ho, po Een
.

beestje, fr. coccinelle Zie OLIPOLIKOORNDIEF .
HOLKERTTE, adj., klemt. op hol. Wordt gezeid
van eene koe die eene groote kerte of aarsgroef
heeft, zoodat er de steert in ligt als in eene geule.
Holkertte koeien worden niet gegeerd, omdat zij,
zeggen de boeren, niet wel termen en moeielijk
vet worden. — Zie -DE.
HOLLEKENS-NOTE, -NEUTE, v. Eene noot met
gatjes, eene wormsteekte neute.
— Fig. Een bedrieger, een verrader, een
trouwloon znensch, fr. homnnte vére-n^e. — In 't mv.
zegt men Het zijn al hollekens- noten, of noten
.

met hollekens (met gatjes), sprek. van cone zaak

die geen betrouwen verdient.
HOLLING, m . Bij potbakk ers. Soort van bloem-

pot. Zie PEE.
HOLLISCH, o. Soort van lisch met purper blauwe bloemen, iris gerinanica L., fr. flambe. Er
groeit veel hollisch in dien gracht. Hollisch is

geen Kalmoes.
-- Misschien voor holinlisclz, d. i. moeraslisch;
zie HOLM.
— HOLLISCHBLOEM,

V. Bloem van hollisch, fr.

f cur de flambe.

* HOLIYt, m. Moerassige plaats, fr. lieu marécageur, oud eng. holme.
— Dit oude woord hebben wij bewaard in
Tronkholm en P Hollisch. Zie ald.
HOLSBOLS, HOL(S)BOLLIG, adv. Onbedachtzaam,
schielijk, zonder erg, zonder inzicht, zonder ach
y sans réflexion, sans arrr-ière pensee,-terdnk,f
sans intemtion, elourcdirnent. Holsbollig spreken.
Ik zei dat holsbollig. Hij heeft daar holsbols iets
gezeid dat hem later berouwen zal. Hij liep daar

HQMM
holsbols binnen. Hij heeft dat holsbols gedaan,
gij moogt het niet ten kwade duiden. Dat woord
kwam daar holsbols uit (onv000rziens, zonder
dat het te pas kwam).
HOM, v. Haam, fr. ,jarrel.
HOMMEL, m. en v. Hop, hun ulus lupulus L.,
fr. houblon. Hommel kweeken. De hommel groeit
in lange ranken omhoog. De hommel pertsen,
ringemuren, aanleiden, scheren, plukken, enz.
" Zoo wiens beesten bevonden werden in ander
lieden vruchten, hommel, wydau, ofte einthofven. " (Cost. v. Veurne.)
-- In den handel verstaat men door Hommel,
de afgeplukte en gedroogde bloemen van deze
plant. Eene bale hommel. Den hommel wegen.
De hommel is thans goedkoop.
— ROMMELAST, m. Ast in eene hommelkeet,
waar men den hommel droogt en sulfert. De
hommelast bestaat voornamelijk uit drie deelen :
den loop, de helle en de vlake.
— Zoo veel hommel als er in eens op den ast
gedroogd wordt, dat is doorgaans zes of zeven
zakken (zie ROMMELZAK). Zij plokken alle dage
twee asten. Een ast hommel. Gaatje vandage
eenen ast krijgen ? Gewoonlijk als een ast hom
-mel
gedroogd is, weegt men hem seffens.
— HOMMELBAAL, —BALE, v., fr. balie de houblon.
Eene hommelbale wegen. — Zie onder ROMMELPERS.
-- HOMMELBAK, m. Diepe gang tusschen twee
hommelhoevers. Men zaait dikwijls raaploof in
de hommelbakken.
-- ROMMELBELLE, v. Bloemrist van den hommel, tros hommelknoppen aan eenen en denzelfden stengel, fr. pantule on grappe de houblon.
Die ranke heeft veel en groote bellen.--Zie BELLE.
— HOMMELBLOK, M. Hoppehut, de samengeplante stammen of wortels van hommelranken
die langs eene en dezelfde pertse opgroeien, fr.
souche de houblon. be hommelblokken staan drie
voet van elkander. Eenen hommelblok ringemuren. De hommelblok wordt ook enkelijk Blok
genaamd. Een oude (hommel) blok is deze die
reeds vier of meer jaren oud is. Men reent de
blokken uit na vijf of zes jaar, of nog eerder als
er sterfte in komt. " Soo wie groes breeckt van
oude gersinge (t welke niemant en is geoorloft
te doen, dan met consent van den proprietaris)
ende hommel-hof danof maect, sal 't sijnen af
scheeden het selve landt moeten bestaen laeten
met hommel-block oudt twee jaren ten minsten...
Nemaer, waere den hommel-block in zay -landt geplant (waer toe het consent vanden proprietaris
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niet noodich en is) souder by den proprietaris
moeten overgenomen sijn by prysie... " (Cost.
V. Poperinghe.)
-=— HOMMELBOER, m. Iemand die veel hommel
kweekt, hoppekweeker.
-- HOMMELBOOR, 0., HOMMELBOORE, V. Bij horn
melkweekers. Soort van grooten avegeer of
schulpboor waarmede men diepe gaten in de
aarde boort om er de hommelpertsen in te
planten.
-- HOMMELHOEVER, HOMMELOEVER, m. Heuvel
of barm aarde waar de hommel in geplant staat
en groeit. Tusschen de hommelhoevers liggen
diepe gangen die men hommelbakken heet.
— ROMMELHOF, o. Een akker die beplant staat
met hommel van meer dan eenjaar oud, hoppier,
fr. houblonnière. " De pachters vermoghen ten
expireren van haeren pacht, te blijven woonen
tot half-maerte daer naer, ende de gerserijen by
haerlieder beesten af te doen drijven, sonder
nochtans eenige noote te mogen trecken vande
saylanden ende hommel-hoven naer de ghevallen
Baef-misse. " (Cost. van Poperinghe.)
— HOMMELHOUWE (WVl. —HOWE, zie AU), v. Groote houwe waarmede men de hommelblokken
ringemuurt, d. i. aanwerkt of oplandt.
— HOMMELJAAR, o. Een jaar dat de hommel wel
lukt. Het is een hommeljaar. Het is geen hom
Een goed, een slecht, een minderachtig-meljar.
hommeljaar.
--- HOMMELKEEST(E, v. Scheut of spruit van de
-

hop, fr. jet, pousse de houblon.
— HOMMELKEET(E, V. Soort van hoog huizeken
waar de hommelast in is om den hommel te
droogen.
— Dobbele (ho nzmel) keele, eene keete waar men
op twee asten tevens hommel kan droogen.
— HOMMELKNOP, m., Ynv. —knoppen, fvl. —knops.
Vruchtbot van de hop, fr. cone de houblon. fête de
lioublon. De hommelknoppen groeien meer of
min in trossen die men bellen heet. Van slechten
hommel zegt men : is dat hommel ! het zijn al
maar knops lijk moesteins (kleerre knoppen).
Van groote knoppen zegt men : het zijn knops
lijk bellen.
-- HOMMELKWEEKER, m. Hoppekweeker, hoppeboer.
-- ROMMELLAND, 0. Land dat beplant is, of goed
is om beplant te worden met hommel, hopland.
— HOMMELLEERE, V. Hoppeladder, dobbele ladder die men bij de hommelpertse stelt om er op

te klimmen en de ranken aan te leiden.
--- HOMMELMAUWE, HOMIVIELMALWE,

v. Hommel-

110MM
meluw, hommelmade, fr. pueeronn dec houblon. Er
zijn dit jaar veel hommelmauwen. De hommelwulven eten de hommelmalwen op.
— HOMMELNEET, —NETE, V. Eene kleene plantenluis die veel op de onderzijde van de homrnelbladeren leeft. De hommelbláren worden zwart,
als zij van hommelneten bezeten zijn.
— HOMMELPAP, m. Maaltijd die gehouden wordt
als de hommel al geplokt is. Somtijds geeft men
de plokkers geld in plaats van hommelpap, en
men zegt : zooveel (een frank, een frank en half)
Voor hommelpap. Het is morgen hommelpap.
Gaat je naar den hommelpap?
-- Vgl. Slijtpap.
— HOMMELPEERD, m., meest vklw. hommelpeerdje (fvl. hommelperi•ië, hommelpèrretje). Zoo heet
eerre vlinderpop, fr. chrgsal ide depapillon, die men
dikwijls vindt aan de hommelranken.
-- HOMMELPERS (uitspr. —pesse, zie ns), v. Een
vierkantte bak, veel hooger dan wijd,! waarin
men den gedroogden hommel, die verkocht is
en geleverd moet worden, zoodanig met eene
schroefpers ineendrukt dat hij vast en stevig
aaneenkleve lijk oudbakken brood. Elke hoeveelheid hommel aldus geperst, wordt dan in eenen
zak genaaid en gaat in den handel onder den naam
van hommel bale.
-- HOMMELPERTSE (uitspr. perse, zie PERTSE), V.
Staak waar de hopperanken rond opgroeien. De
hommelpertsen zijn lange sperren die gekuischt
zijn. Hommelpertsen van 20, 30, 35 voet lang.
D' ommel perssen daer in 't rond
Sprongen schier al uyt den grond.
(Vaelande.)

Het plukken van den hom
aftrekken van de hommelknoppen om ze-mel,ht
te droogera op den ast.
-- In de hommelstreken zegt men ook enkel
weg Plok. Binnen veertien dagen gaan wij door
en door in den plok zijn.
— HOMMELPLOKKER, ril., —PLOKSTER, V. Die de
rijpe hommelknoppen afplukt van de ranken.
-- Ook enkel weg Plokker. De plokkers zitten
gemeenlijk op eene rij in eenen hommelbak, altijd
twee samen bij eene mande waar zij de afgeplukte
knoppen in werpen.
— HOMMELPLOKTIJD, m. Tijd dat men de hommelknoppen afplukt van de ranken. Het was in
den hoinmelploktijd.
-- In de hommelstreken zegt men ook enkel
weg Ploktijd. Als de hommel zoo voortgaat, zal
het binnen veertien dagen wel ploktijd zijn. De
ploktijd duurt omtrent twintig dagen. Een lange,
-- HOMMELPLOK, m.
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korte, groote, kleene, schoone, slechte, minderachtige ploktijd.
— ROMMELRANK, V. Ranke van hommel, fr.

tige de houblon.
— In de hommelstreken zegt men enkel weg
Ranke, en dat wel dikwijls collective zonder mv.
in den zin van Hommel. Schoone, leelijke, goede,
slechte, groote, kleene ranke.
— Men onderscheidt den hommel in Witte
ranke en Roode ranke (Rooranke), fr houblonn,
blanc et houblon rouge. De witte ranke is de beste
en wordt meest gekweekt. De roode ranke heeft
roodendige stengels en hare knoppen, ook roodendig, zijn meer gesloten, gladder en scherper
van vorm dan die van de witte ranke. De roode
ranke is later rijp dan de witte.
— Eene ranke met een hoofd, eene ranke die,
boven de perts uitgroeiende, op zichzelven ne
aan den top van de perts als een-dervaltnzo
hoofd maakt. Ranken met hoofden zijn moeilijk
om plokken.
-- Om de schoonheid en den overvloed van
den hommel te prijzen, zeggen de plokkers : ik
heb eene mande de ranke (d. i. ik heb van elke
ranke eene mande vol hommelknoppen).
— HOMMELSALA(DE, v. Lekkere salade van hom melkeesten die men afplukt als de hommel uit
de aarde schiet.
-- ROMMELSCHAAL, - SCHALE, V. Balans om den
hommel te wegen.
-- De stadswaag te Poperinge waar men den
hommel weegt.
— ROMMELSPIJKER (WVl. -SPIKER), m. Eene kamer of met planken afgeslotene plaats op den
zolder, waar men den gedroogden hommel in
bergt tot dat hij verkocht wordt. Indien men
voorziet dat de hommel daar lang zal moeten
liggen, perst men hem toe met er planken en
gewichten op te leggen opdat hij te beter blijve
bewaren. Een groote spijker. Een spijkertje.
— ROMMELTOP, m. Hommelkeest.
— IIOMMELVLIEG, V. Soort van kleen vliegje,
groen van lijf, met twee blauwachtige vlerkjes.
-- HOMMELVL00, v., mv. -vloo'n (zie DRIE). Een
kleen pekzwart rondachtig beestje dat op den
hommel leeft. De hommelvloo'n, als zij in groote
menigte zijn, kunnen veel schade doen.
-- HOMMELWORTEL (fvl. HOMMELWETTEL, zie WETTEL), fr. nacine de houblon. Hommelwettels inleg
(planten). De hommelwettels, die men inlegt,-gen
worden afgesneden van een roozejaar. Goede,
slechte, schoone, groote hommelwettels.
-

HOMS-- ROMMELWULF, m. Soort an insect dat de
hommelmauwen opëet.
- ROMMELZAK, m. Groote zak van vijf a zes
voet hoog, waarin de plokkers hunne manden
ijdelen telkens zij vol geplokt zijn. Als de hom
vol is, wordt hij naar de hommelkeete-melzak
gebracht om daar op den ast uitgeijdeld te worden.
HOIVISCHIER, O. Zie HAAMSCHIER. In de prov.
Antwerp. zegt men hunskluppel. (Alg. Vl. Idiot.)
HOMSTIG, HUMSTIG, HAAIVISTIG, HEMSTIG, adj.
Wordt gezeid van den geur en den smaak van
iets dat lang toegesloten is geweest in eene vochtige plaats, vermuft, duf, fr. qui sent le renfermé.
In die kamer riekt het homstig. Dat lijnwaad
riekt honistig. Eene homstige reuk. Eene hom
smaak. Die spijs smaakt homstig. Homstige-stige
rooktabak. Vinnig brood smaakt gemeenlijk
humstig.
— Onaangenaam, die niet behaagt, die eerder
afkeer dan lust verwekt. Een humstig mensch.
Eene humstige zaak. Die spijs is humstig. Een
humstige leesboek.
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is, fr. gdchelle. De hond is niet te verwarren met
het fr. Chien de f usil, in 't vl. haan geheeten.
— De klampen waar de windplank eener molenwiek op rust, heeten honden; zij zijn ten getalle
van acht, aan de roeeinden vastgewerkt.
— De houten armen tusschen de muurplaat
en de euzieplaat van een dak, heet men ook
Honden, Hondiën, of Hozingsteerten, fr. coyaux;
het is aan deze hondien dat de werkman somtijds
zijnen groenen tabak te droogen hangt onder de
euzie.
- HONDEDRAF,

m. Het draven van den hond

nevens zijn meester.

--- Den hondedraf loopen, draven. Als ik met
hem ga, ik moet den hondedraf loopen of nemen,
om te kunnen volgen.
- HONDEFEEST(E. v. Schominkeling, fr. charivari. Hondefeest houden. Iemand met eene hond -

ehien.
— Met ongewillige honden kan men geese hazen
vangen, met iemand, die niet gedwee is, kan men

feeste vereeren, hem eene hondefeeste geven.
- HONDEGERVE, V., HONDEGERVEL, m. Eene plant
ook Hondegerwe genaamd, achillea- millefolium
L., fr. millefeuille.
- HONDEGIERIG, adj. Zeer gierig, vrekkig.
HONDEJONG, o. Welp van eenen hond.
— Met is al vriend en hondejong te gaar, fr.
ils soul amts comme cochons. Wordt schertsende
gezeid van een huisgezin of van eene vergadering waar de gemeenzaamheid al te groot is.
-- HONDEKERVEL, m. Eene plant, meer of min
vergiftig, die men in de moerhoven vindt, en in
de wetenschap cethusa cynapirnn L. heet. Het

niet veel verrichten.

zaad

- HOMSTIGHEID, HUMSTIGHEID, HAAMSTIGHEID,

v. De staat of hoedanigheid van
homstig te zijn. De homstigheid van dat beHEMSTIGHEID,

schimmeld gebak.
HOND, m., vklw. hondeke(n, hondje, horndië, fr.

— Gezien zijn, gekomen zijn gelijk een hond in
eenen hutsepot, veracht zijn, slecht gekomen zijn.
— Men zou er geenen hond door jagen, zegt men
van slecht. vuil weder, fr it fait un temps a ne
pas mettre un Chien dehors. Zie HONDEWEDER.
— Die hond is, moet de beenes knagen, die in

eenen nederigen staat is, moet het zich getroosten;
die gering is, wordt overal verstooten.
— Van stokers hond gebeten zijn, te veel gedronken hebben, dronken zijn.
— Voor hond en voor hazewind loopen, rond
fr. baítre la compagne.
-zwervn,ladop
— Hoe nader den hond, hoe nader de bete, hoe

hooger iemand in gunst of in bediening is bij een
kwaden prins, enz., hoe meer gevaar hij loopt
van in ongenade te vallen; hoe verder van de
overheid, hoe veiliger, 1. procul a Jove, procul a
fulmine.

— De hond van een schietgeweer, is de kleene
ijzeren klinke die, binnen in 't slot, den tuimelaar
gespannen houdt, waneer de haan overgetrokken

van den hondekervel is zoo dik als een

tarwegraan, langachtig rond, bestaande .uit twee
helften die ieder vijf barmtjes hebben.
- HONDEKOT, 0. Zoo heet een gemetseld gestel
dat, boven op de pijp van eene kave, op twee
winden staat en eenigszins gelijkt aan zekere
houten hondenhokken. Eene kaaf met een hondekot.

-- Met een hondekot gaan, een hondekot hebben,
beugelbeende zijn. Hij gaat met een hondekot.
Hij heeft een hondekot, ge zoudt er met eenen
kordwagen door kunnen.
— Groote onfatsoenlijke mannenhoed. Een
hondekot dragen.
- IIONDEMEI, HONDEMEIDE, V. Een kruid van
onaangenamen reuk met fijngekorven blad en
witte bloemen, fr. ca?nomille puaníe. Zie

HONDS -

DILLE.
.- HONDEMOEDER,

v. Ontaarde moeder, fr. ma-

rálre.
.- HONDEVUIL (wil. - vLTUL, zie ui), adj. Zeer
vuil en smerig. Het is er hondenuil in dat huis.

HOND
-- HONDEWEDER, o. Vuil slecht weder. Wie zou
er door zulk hondeweer willen gaan, tenzij de
nood praamt P Het is vandage recht hondeweer.
r

-^- HONDJE -BOUBOU. Zie BAUWBAUW.

-- HoNDSBoOM, m. Vuilboom, rhans fraingula L., fr. bourdaine, aune asoir.
-- Afl. Hondsboomen (wvl. ook Hondsboori,
zie EN), adj., fr. de, bowrclaine. Hondsboomen hout.
-- HONDSCH, HONDSIG, adj. Schrokkig, die, even
als een hond zijn been, met nijdigheid alles voor
zichzelven houdt zonder te willen mededeelen,
fr. ladre, egoïste. Het is 't opposiet van mild. Een
hondsche mensclt. Ge moogt zoo hondsch niet
zijn.
--- Afl. Hondscheid (wvl. ook Hondschi, zie
—HEID).
--- HONDSDILLE, HONDSDULLE, v. Stinkende on kruid dat veel in den akker groeit, anders ook
Hondemei, Stinkende meide, Kantjoen, Steenbloeme, en Kamermille geheeten, anthemis coiula
L., fr. cannornille puante, camomille des chiens,

quennecon, naroute.
-- HONDSELBRONDSEL, HONDSLIBRONDSLI, M. Kloe-

rie van pap en aardappels, tot voedsel van honden of andere dieren.
---- Fig. Rommelzode, magere hutsepot voor
menschen. Ik kon dien honselbrondsel niet eten.
De werklieden zijn daar geheel magertjes behandeld; al wat zij krijgen is wat hondsel.brondsel.
— HONDSHOOFD, m. Soort van grooten zomer-

appel, met witachtige pel, niet fijn van smaak,

en meest gebruikt om te stoven. De Walen heeten hem tête de chien.
— HONDSHOUT, o. Vuilboom, sporkenhout, fr.
bourdaine.
— HONDSKNOPPEN, BONDSKOPPEN, m. mv . Eene
plant die anders IJzerkruid heet, centaurea jacea
L., fr jacée des pres.
— BONDSKUL, m. Zie HONDSPRIEM.
— HONDSLAAR, m. Hondsboom, fr. bourdaine.
De kinders maken pijlen van hondslaar.
— Afí. Hondslaren (wvl. Hondslèri, zie -EN),
adj., fr. de bourdaine. Hondslaren hout.
--- HONDSPRIEM, m. Eene woekerplant, anders

ook Klaverpriem genaamd, orobanche minor Sutt.
— BONDSRIBBE, IIONDSREBBE, IIONDEIZEBBE, V.

Eene soort van weegbree met smalle bladeren,
plantago laas eeolata- L., fr, pl^n2-tctim c.'c fe'uzlles ctri
tes. Er groeit dikwijls veel bondsrebbe in de
klaver. " Die bladeren vande honzdtsribbe oft
smal weehbree, die sijn smaelder, minder, saech-

ter en teerder. " (L. Fuchs.)
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— Men zegt ook enkelijk Rebbe, sibbe. De
rebbe uitroeien.
— HONDSROOZE, V. In de Woordenb. hetzelfde
wat wij Hippebraam heeten, fr. églantine. In Fr.
Vl. is het de Kollebloem, fr. gavot coquelicot. Er
staan veel hondsroozen in dien vlaschaard.
-- HONDSVENKEL, IIONDS`INKEL, nl . Stinkend
kruid, anders Hondsdille genaamd. Zie aid.
HONGEREN, hongerde, heb gehongerd, o. w. Honger verwekken, den eetlust gaande maken. De
scherpe noorderlucht hongert. Zware werken
hongeren. 's Winters hongert het meer dan 's Zomers. Het hongert in deze streek geweldig.
HONING (wvl . HEUNING, zie o), m. Zeem van de
bie'n, fr. oriel. Honing opdoen (zeem vergaren,
fr. recueillir cl'z.c oriel). Als het koolzaad bloeit,
doen de bie'n hunnen honing op. Daar de bie
haren heuning uit zuigt, zuigt de spinnekob haar
vergift (spreekw.).
— Het is Izeucnzinz j ! zegt men om den wellust
uit te drukken dien men geniet bij het smaken,
het rieken, het zien of het hoeren van iets. Wat
eenen geur verspreidt die bloeiende doornboom!

het is heuning!
— Fig. Voorraad tot verbruik, fr. provision.
Zijnen honing opdoen, of zijnen oegst opdoen, fr.
faire ses provisions. Hij doet zijnen honing op,
die, in voordeelige omstandigheden, zich rijkelijk
verschaft wat hem noodig of nuttig is, boeken,

winkelwaren, levensmiddelen, enz. Ten tijde dat
de lijnwaden wel gingen, heeft hij zijnen honing
opgedaan (veel geld gewonnen), en nu leeft hij
op zijne renten. Hij heeft daar op dat feestmaal
zijnen honing opgedaan (hertelijk geëten en

gedronken). De koeien herkneeuwelen hunnen
honing (herkauwen hetgeen zij geëten hebben).
-- Plantenziekte, anders ook Honingdauw genaamd, fr m-aziellat; rocaille. Honing op 't vlas ver
somtijds veel schade, omdat er de bast-orzakt
van sprooi wordt. Men onderscheidt Zwarten
heuning, Geelwen heuning, Rosten heuning, en
Witten heuning. — Zie MERUWE.
— IIO INGBUIK (wvl. IIEUNINKBUUK, zie UI), m..

Honingkorf.
Want de vaderlyke streke
Zoeter is ze als de dreupelen die
Uit de honingbuiken leken
Vail cle moegewrochte bie.
(K. De Geldere.)
-- Zie I3IEBUIK.
— HONINGDAUW (wvl. HEUNINGDOW, Zie 0 ell AU

m. Soort van zeem dat 's zomers uit de bladeren

HOOF
van zekere gewassen zweet, en waar de bie'n
gretig naar zijn, fr. miellat.
- Soort van venijnig stof dat de bladeren en de
stengels van zekere planten bedekt met geelroode
vlekken; anders ook Meruwe genaamd, fr. rocaille.
De honingdauw is op dat koorn gevallen.
HOOFD, o., vklw. hoofdeken, hoofdetje, fr. fête.
— Iets op zijn hoofd stellen of zetten, den eigendom van iets op zijnen naaio registreeren. Ik zal
die hofstede op uw hoofd zetten. Op wiens hoofd
staat die erve ? In die verkooping is dat stuk
land op mijn hoofd verbleven. " Wie t' landt*
toesommen sal, Wert ghehouden te kommen by
den ontfangher omme t' selve landt te doen stellen
op zyn hooft. " ( Keure v. Camerlincx- Ambacht.)
— Fig. Veel op zijn hoofd zetten, zich veel laten
voorstaan, hooveerdig zijn, fr. être prétentie?ce,
arrogant. Hij zet wat veel op zijn hoofd. Hij moet
zoo veel op zijn hoofd niet zetten : ik ken hem
van bij.
— Met twee hoofden loopgin, d. i. het hoofd ingetrokken tusschen de opgestekene schouders.
Hij had zoo koud dat hij met twee hoofden liep
en beefde lijk een touter.
— Dat is he' it 'in 't ltoofi geslegen of geschoten,

hij heeft er het hoofd bij verloren, hij is er zot
van geworden. De dood van haar Benig kind is
in haar hoofd geslegen. Het verlies van zijne
fortuin is in zijn hoofd geschoten.
— Goed ten hoofde zijn, verstandig zijn, fr.
être intelligent, avoir de l'esprit. Hij is beter ten
hoofde dan zijn broeder. Is die student nog goed
ten hoofde ? Men moet goed ten hoofde zijn om
zoo iets te kunnen uitvoeren.
-- .Rechtveerdig hoofd, rechtveerdig oordeel.
Doe dat uit uw rechtveerdig hoofd (volgens uw
rechtveerdig oordeel, volgens dat het u recht
schijnt). Vereffen die zaak uit uw recht -matig
hoofd. Hij gaf mij eene som gelds om ze-vëerdig
aan den armen te verdeelen uit mijn rechtveerdig hoofd. Ik laat geheel de zaak over aan uw
rechtveerdig hoofd : 't geen gij beslist zal beslist
blijven.
-- Het waait tegen zijn hoofd, hij moet het
bezuren. Hij speelt nu den trotschaard, maar
het zal wel tegen zijn hoofd waaien. Het heeft
leelijk tegen mijn hoofd gewaaid..
— Als hij 't in zijn hoofd heeft, Lij heeft het in
zijn achterste niet, zegt men van eenen koppig

eigenzinnigen en hardnekkigen-ard,vne
mensch.
— Ten hoofde komen, eene zweer of etterbuil
vormen en uitbreken. Die voet zal ten hoofde
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komen. Uw been zal genezen, snaar 't moet eerst
ten hoofde komen.. Het begint ten hoofde te
komen.
— Hoofdetjes van 't vlas, vlashippens, fr. fêtes
de lin.
-- IIOOFDBRAKE, V. HOOFDBREEK, m. Hoofdbreking. Dat werk vraagt veel hoofdbreek. Ik heb
daar grooteii hoofdbreek mede. Dat kost veel
hoofdbrake.
-- HOOFDEINDE, HOOFDENDE, O. Het lange en
smalle kussen, waarop het oorkussen ligt, hoofd
fr. traversin, chevet.
-pulm,
- HOOFDEN, 0. W. Zie DHOOFDEN.
--- HOOFDFLAKKE, v. Hoofdvleesch, fr. frontage
de cochon. Hoofdflakke maken. Eene schelle
hoofdflakke eten met brood.
- HOOFDKLEED, 0. Somme geld die de pachter,
bij het maken van eenen nieuwen pacht, betalen
moet boven de bedongene pachtsom; anders ook
Wijnpot genaamd.
— Geld dat een nieuwe pachter bij wijze van
gift schenkt aan den voorzaat die henengaat.
Zie HOED.
- IIOOFDNAGEL, KOPNAGEL, m. Nagel met een
hoofd, fr. clou a' tf te. De tatsen zijn hoofdnagels.
- II00FDPLAAT, V. Bij landb. IJzeren blad dat
den zijdekant bekleedt van het zeulhoofd eens
ploegs.
— IIooFDPULM(E, m. Hoofdpeuluw, langwerpig
kussen waarop men het hoófdkussen legt om te
slapen, fr. traversin. " Van als Ulenspiegel nog
in de wiege lag, dede by veel dingen die noyt
gezien waeren : hy tuijmelde op den hoofd -peulem
en by stak den eirs omhoog, en grees leelyk. "
(Lev. van Uylspiegel.) " Dat hy aen den overgeleverden, boven water en brood, maer gehouden was te bezorgen strooy en Benen hoofd -pulin
tot slaepinge. " (K.-L. Diericx.)
— Dat is een goed hoofdpulethen, dat is iets
dat een aangenaam voordeel en ruste verschaft.
Een jaarlijksch inkomen van duizend frank is
eeil goed hoofdpulmken.
— Zie PULM. Eenigen schreven Pullink. " Rechtende hein selven wat op sijnen hoofípullinch, hy
seyde tot synen knecht : proeft altoos u pottagie,
eer dat ghy u broodt daer in broekt, en hier
mede stierf hy. " (R. Versteganus.)
- HOOFDWIG (wvl. HOOFDWEGGE), v. Bij mulders. Eerie wig die, in den kop van den as, het
uiterste van 't roeeinde tegen den pestel aan
Als de pestel, bij middel van de liesweggen,-sluit.
vastgeklemd zit in den kop van den as, dan vestigt men er de roeeinden aan bij middel van

HOOG
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pestelbouten, muilbanden en hoofdweggen.
- HOOFDWILG, HOOFDWULGE, V.

Kopwilg, bol-

aard, tronkwilg.
-- HOOFDZEER, 0.,

scherpl. ee; ook, doch zeldv., zware ee. Hoofdpijn. Een
onverdragelijk hoofdzeer. Veel hoofdzeer hebben.
Remedie tegen het hoofdzeer. " Hertpijn en hooft
-swer
te verdraghen. " (A. Poirters.)
zamer,

HOOFDZW9ER,

Coortsen, hooftzweér•e, tandzweere mede.
(Ed. De Dene.)

— De lossehe hoofclzzveer, de schele hoofdpijn,

fr. migraine.
- Zie ZEER.
- HOOFDZEERE, V., meest in 't mv. ltoofdzeereïï,
scherp. ee. Etterpuist van eene hoegenaamde
huidziekte in 't hoofd. Hij heeft maar eene hoofd zeere meer; al de andere zijn verdwenen. Een
geneeswaterkers tegen de hoofdzeeren. — Zie
ZEERE.

HOOG, adj. Het is hoog tijd, fr. le temps presse.
Het is hoog water (zegt men van iemand die op
het veeenen staat, in wiens oogen reeds tranen
opwellen). Het is hoog noodig, fr. tres -néeessaire.
" Myn tydt valt seer kort, daerom ist hoogla
naodiglz dat ick my selven versie. " (Boetius a
Bolswert.) Iets houden staan, beweren, verzekeren, zweren bij hooge en bij drooge (bij hoog en
bij leeg, bij hoog en bij duur, fr. par tont ce gtc,'il

HOOG
HOOGKAMER, m. en v. Hetzelfde als Vautekamer.
HOOGKERK, v. Het heiligdom, de koor in de
kerk, fr . sa-nctuaire, cli,ceur-•. De hoogkerk was geheel in rouw behangen. Een marbelen vloer in
de hoogkerke leggen. In sommige parochiera
heeft de burgerlijke overheid een zitsel in de
hoogkerk.

HOOGTIJD (HOOGTI D , zie ir), m. Den hoogtijd
dragen naar de kranken, d. i. het H. Sacrament
des autaars thuis dragen naar dezen die, alhoewel niet stervende, nogtans niet ter kerke kuu.neil komen. In de week van de groote feestdagen,
draagt men den hoogtijd naar de zieken. Hij
heeft over drie weken den hoogtijd ontvangen,
maar hij is nog niet berecht geweest.
-- B. Surius bezigt dit woord o. voor de coïrnmu o ie in de, Jli s. " Het h oogkt ydt ghe-eyndt zynde, neemt den priester wederom den Bybel in
de handt. "
HOOGZAAL, m. Zie DOKSAAL.
HOOIBLOEM (wvl. –BLOM ME, 'Zie OE), v., meest

vklw. lzooibloeïïtive(ïï. Eene plant die men veel in
de meerschen en weiden vindt, en in de Woordenb. Koekoeksbloem en Vrouweroosje genaamd
wordt, lyehnisflos-cnculi L.. De rooskleurige hooi
blozen van verre tusschen het rij -bloe^nk
-pend
gras.
HOOIDILT, o. HOOIDILTE, in. Hooizolder, fr. fénil.

if cc de plus sacré).

HOOGDAG (uitspr. hoogtag, mv. li oogtagen), in.
Groote feestdag in de kerk. De vier hoogdagen

" En des nachts op den hooydilt of in een zwynskot '' slapen. (C. Duvillers.) — Zie D1LTE.

van het jaar zijn Paschen, Cinksen, Allerheiligen

HOOIDUTS, iii . Eene dot hooi. Hij stopte het
gootgat suet eenen hooiduts. — Zie DvTS.
HOOIKETS, in. Hoopje hooi, fr. buirette. — Zie

en Kerstdag.
HOOGDE, v. Hoogte, fr. hauteur. De hoogde van
eenen Lorre meten. " Noch sterekte, noch hooclzde,
noch diepte. " (C. Vranex.)
--- Verdieping van een huis, fr. étege. Een huis
van drie hoogden.
HOOGEWACHT, v. Hoofds acht, zeker getal sol
plaats gesteld om vandaar verzon -dateni
te worden naar verscheiden diensten. De-den
hoogewacht in deze stad bestaat uit veertig sol
-dateli.
-- De plaats waar de lioogewacht verblijft, fr.
corps de garde. Eenen dronkaard naar de hoogewacht leiden. Den nacht overbrengen in de hoogewacht.
HOOGGELEGEN, adj. Trotsch, hooveerdig, die
aanspraak maakt op eenen hoogen rang in de
maatschappij. Die mensch is hooggelegen. Een
hooggelegen winkelier.
— Men zegt ook Hooggeleid.
-

KETS.
HOOIMIKKE, v. Vier staken met een dak dat

op- en neer kan schuiven, en waaronder"`men
hooi bergt.
HOOIOPPER, HOOIHOPPER, m.-Iooiinijt, fr. me ale
cle foie, barge. Een hooiopper zoo hoog als een
huis. " Steekt het bliksemvuer hunne gradschelven en hoogoppet•s in brand. " (C. Duvillers.)

Zie UPPER.

HOOISPADE, v. Spade met een driehoekte blad,
snijdende aan beide kanten, tien a twaalf duim
lang, om hooi van den Hooiopper af te steken,
fr. coupe fcoiït.
HOOIVUMME, HOOIVIMME, V. Hooimijt, hooi opper.
HOOP, m., fr. moncean, ct m nas.
, ,

— Menigte, groote hoeveelheid. Een hoop
mensehen. Hij vertelde eengin hoop leugens. Hij

HOOP
wierp mij eenen hoop scheldwoorden. toe. - Zie
HOPEN.

— Te hoope, t'hoope, te samen. Zie THOOPE.
— Hoop over hoop, hoop over 's hoops, hoop
ovens hoop, door elkander, verward, fr.pele-mêle,
sens dessus dessous. Het ligt al hoop over hoop.
Zij liepen daar allen hoop over hoop (in de grootste war). Ge moet de boeken zoo hoop over hoop
niet smijten.
— In eenen hoop vallen, instorten, 1. facere ruinam. Dat gebouw zal na korte jaren in eenen
hoop vallen. Met dien geweldigen stortregen ligt
vlas en koorn op den akker in eenen hoop gevallen.
— Fig. Al hun moed, al hunne vreugde, al
hun geestdrift viel in eenen hoop, als zij dat vernamen. Geheel zijn ontwerp ligt in eenera hoop
gevallen.
HOOPEN, hoopte (wvl. hopte, zie KLANKPERK.),
gehoopt (wvl. gehopt, fvl. hupt, zie GE), b. w. In
eenen hoop zetten, fr. amonceler.

— Het is daar gehoopt en gedouwen (fvl. 't its
daar ]nopt en edouwen), de maat is vol en opgepropt, mensura conferta et coagiitata (Lue. vi,
38), 't is daar al in overvloed, er is daar niets te
kort. In het paleis van koning Salomon was
't gehoopt en gedouwen. Die man heeft nergens
in korteres, noch in geld, noch in wijn, noch in
huisraad : het is bij hem gehoopt en gedouwen.
-- o. W. Bij landb. Veel voortbrengen, grooten
hoop maken, sprekende van boomvruchten, van
aardappels, van klaver, van vlas, enz. De aardappels zijn goed van de jare, maar zij hoopen
maar weinig (d. i. er zijn er maar weinig, of ze
zijn maar kleen). Die klaver hoopt wel (d. i. als
men ze maait, dat zij zware zwaden maakt).
HOOPSGEWIJS, HOOPSWIJSDE, bij w. Op wijs
van eenen hoop. " De ellenden zyn door de zonde
hoopsgewys in de wereld gebroken. " (C. Hazart.)
HOOPTE, adj. Met oenen hoop, opgehoopt. De
maat is hoopte (is meer dan vol, sprek. van
drooge dingen).
HOOR (scherpl. oo), m. Erfgenaam, fr.- 1zoii», 1.
heeres. Ik heb aan den hoor gesproken. De hoors
hebben het goed onder elkanderen verkaveld.
" Man ende vrauwe succederen elckanderen by
ghebreke van hoirs van der zyde vanden overleden. " (Deelboeck vanden Lande vanden Vryen.)
" Den dooden erft den levenden, sijnen naesten
hair. " (Cost. v. 'Poperinghe, x, 1.) " Ghestruyckte
leenen succederen op den oudsten hoir. " (Cost.
V. Belle, vii, 1.) " Valter questie wie de naeste
hoir sy. " (Cost. v. Veurne, xi, 2.)
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Hoog.
— Dit woord is mannelijk bij ons, en heeft een
meervoud. Kil. spelt hoore, hoor, hoyre en oor.
Kramers heeft oor en oir onzijdig. Melis Stoke
oer en hone, ook onzijdig.
HOOR (zachtl. oo in de eerre streek, en scherpl.
in de andere), o. Modder. Zie HoRE.
HOOR-, voorvoegsel. Zie HER— en OOR—.
HOORBOOM, m. Zie OORBOOM.
HOOREN, hoorde, gehoord (fvl. boord, zie GE),
b. en o. w. Biecht hooren, fr. ouïr un penitent em
confession. De priester heeft veel menschen gehoord op dien feestdag. Er was veel volk te hooren
in de geestelijke zending. — Maerlant gebruikt
ook dit woord in dezen zin. Sp. H. ii, bl. 238.
— Hij hoort langs die Dore niet, hij wilt naar
die woorden niet luisteren, hij is doof voor zulk
eene vraag. Het is te vergeefs hem gesproken
van aalmoeren te geven, hij hoort langs die oore
niet.
— Het hoort hier lvjze, zegt men van eene plaats
waar men de anderen gemakkelijk verstaat, zelfs
als zij zoetjes spreken.
HOORIE, v. De hoedanigheid of het recht van
hoor of erfgenaam te zijn, fr. herédite, succession,
droit de succession. " Die hem omterft hadde van
tghuene dat hem by rechter hoirie stont toe te
commene ende te verstervene. " (N. Despars.)
" Elck sal vervolghen sijn hoyrie in persoon,
midts dat een jeghelick verboden is sijn deel
van hoyrie andere op te draghen, tot dat den
deel voldaen ende ghesloten sy. " (Cost. v. Veurne.) " De schuldt-heesschers vande hoirs ende
aeldinghers vermoghen haerlieder schulden ver
ende verhalen op sulck deel ende recht-volghen
van hoyrie als de selve hoirs (haerlieder schuldenaers) verstorven is ende competeert in een
sterf-huys daer sy graedt van hoyrie hebben. "
(Id.) " Voor soo vele als de schulden sullen moe
gedragen worden by de leenen, sal 't selve-ten
ghedaen worden niet naer quote van hoirie, maer
naer proportie van sulcx als Blek vande hoirs in
de voornomde leenera deelende is. " (Cost. van
Belle.). " De kinderen van ghetrauwden bedde
competeert den eersten graedt ofte ordre van
successie ende hoyrie.... Vader ende moeder maken de tweede specie ofte ordre van hoyrie... " (Id.)
— Ook gebruikt in den zin van Erfgenaam of
Erfgenamen. " Hy en ghecreegher gheen hoirie
by, anders dan een dochter. e. " (N. Despars.)
— Dit w. hooric is geenszins te verwarren
met orie; zie DRIE.
HOORN, HOOREN (met scherpt. oo), m., fr. come.
— Hoorn van eenen pijl, beslag of dopje van
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HOOR
hoorn aan he dikste einde van den pijl eens
handboogs. Het is met den hoorn dat de geschoten pijl ergens tegen stoot. De hoorn is hetzelfde
niet als de ente : de hoorn is aan 't dikste einde,
de ente aan het dunste.
-- Den pijl tot aan den hoorn trekken,

den

pijl op de pees zooverre trekken dat de hoorn
tot aan het booghout komt. Fig. wordt gezeid
van de uiterste paal, het nec-plus-ultra dat men
in eene zaak bereiken kan. Als gij iemand wilt
vernederen of beschimpen, trekt den pijl tot aan
den hoorn niet.
— De dulle hoorn, draaiziekte in den kop van
de koeien, fr. vertigo. Den dullen hoorn hebben.
Van den dullen hoorn sterven.
-- Schoetrekker, een gereedschap van hoorn
of van metaal waarmede men het aandoen van
de schoe'n vergemakkelijkt, fr. come.
— Eenen hoorn, een hoorntje doen, wordt gemeenzaam gezeid voor Een pijpje rooken.
HOORNDUL, adj. Razende, fr. furieux. Eig. van
hoornvee. De koe is hoorndul geworden van verschot.
— Fig. van menschen. Iemand hoorndul maken. Zij waren hoorndul omdat zij de nederlaag
hadden. Men zou hoorndul worden van al dat
gedruisch en rumoer.
Als hy t'huys komt sat en vol
Is den vent als hoorne -dol.
(Vaelande.)

HOORTE, v. Warte; zie 00nTE.
HOOS,_v. Zie ROZE.
HOOS (scherpl. oo), o. Wordt gehoord in de

spreuk Stinken lijk een Boos, geweldig stinken.
Het stinkt lijk een hoos.
-- Kramers heeft Hoosçjat dat hy vertaalt door
't fr. sentine (vergaarplaats van vuilnis in den
grond van een schip). Verders onze uitspraak
laat ook toe van oos, (h) ooms, en moos te schrijven.

HOPP
schillig in beide bet. van fr. m-nonceau en grande
-

quantité.
HOPPEL, m. Hoop, groep, troppel, fr. troupe,
groupe. Meest gebruikt als vklw. hoppelke(nz,
hoppeltje. Een hoppeltje volk. Die bloemen groeien in hoppeltjes. Het gold lag in hoppeltjes op
de tafel. Een hoppelke steenen. Een hoppelken
hooi. De rottende zaden kleven samen in hoppel tjes. Dat gehuchte heeft maar drie hoppeltjes
huizen. Men plant de erweten in hoppeltjes van
vier of vijf te samen. Vele paddestoelen groeien

in hoppeltjes.
HOPPELEN, hoppelde, ben geltoppeld, o. w. In

hoopjes samenkomen, zich in groepjes vergaren,
troppelen, fr. se g7-oupem, s'attrouper. Het volk
hoppelde te samen. Vlas, dat ongelijk gezaaid
is, hoppelt in de Bene plaats, en verschijnt schaars
in de andere. Eenige zaden, zoo als koolzaad en
raapzaad, waneer zij bederven, beginnen te hoppelen, d. i. dat de rottende zaadjes aaneenkleven,
vier, vijf of acht te samen.
— Hoppelen en troppelen-, tautol. Het volk hop-

pelt en troppelt.
— Men zegt ook Hoepelen, en Hopperen.
HOPPER, m. 't Zelfde als Hoppel, hoop. Een
hopper hooi. Een hopper eerde, fr. teitre. Een
hoppertje mest.
— Weil. en Kramers, enz. spellen Opper.
" Ontrent den selven tijt stondt een man aen
Benen grooten opper hooys om zijn behoef dacr
af te trecken; ende het ghebeurde , dat hy den
opper teenemacl op hem track, so dat by daer
onder lagh. " (C. Vranex.)
HOPPER, OPPER, NOPPER, m. Jonge gezel; zie
NOPPER.

pdn

HOPPEREN, hopperde, ben gehopperd, o. w. Hetzelfde als Hoppelen. Het volk begon te hopperen
op de markt. Die straat van de stad is vuil : het
slijk hopport er in.
HOPPETOP, n1. Soort van vogel, gemeenlijk
Hoepentoep genaamd, fr. it zcpppe.
HOPPIER, HOPIER, m., klemtoon op ier. Hornmeihof, akker met hommel beplant,. fr. houblonniere.
HOPT, deelw. van Hoopen en van Hopen, voor
gehoopt, fr. accumulé; espéré. Wegens het wegla
van 't voorvoegsel ge, zie GE; en wegens dc-ten
verkorting der o, zie KL ,\'KVERK.
— ftol)i e)i ednwen, zie onder. ITOOPEN.
HORE, v., zonder mv. Modder, slijk, fir. bolre.

Fr.-V1. i4 de o van hopen en van hoop zachtl. —

De lore vair de straten. Er ligt veel hose in dien
gracht. De wagen stond in de hone versteld.

Elders gebruikt men Hoop, scherpl. oo, onver-

Zijne schoe'n zijn al bore.

HOOZING, v. Zie noZING.
HOPEN, m., zonder mv. Menigte, groote hoeveelheid, fr. masse, multitude, fonle. Een hopen
volk. Een hopen boeken. Er staat een hopen
bloemen in die weide. Er hangt een hopen
printjes aan den wand. Ik heb daar eenen geheelen hopen volk gezien.
— Dit w., in Fr.—Vl. gebruikt, verschilt daar
gansch en geheel van Hoop, fr. amcos, monceay.
Eon 11001) zand, fr. ?o'i nto76er!a,ir de s(Gblf ; Cell_ ],o
,

zand, fr. une niassc, one gmancle quccnl té (ie
sable, gelijk b. v. in colic zandwoestijn. — In
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HORE
— Men zegt ook Hoor, o. Bij Notk. hero, horo.
— Fig. Iemand door de hone trekken, fr. trainer quelqu'un dans la bone.

HOREBOOIVI, m. Zoo staat in 't Alg. Vl. Idiot.
hetgeen wij Oorboom heeten. Zie aid.
HOREN, hoorde, gehoord, b. w. Baggeren, uit modderen, fr. debourber. Eenen gracht horen.
— Absoluut. Hij is bezig met horen. Moe zijn
van horen. — Zie HORE.
HORK, HURK, m., zonder mv. Het luisteren,
de daad van 't horken.
-- Op den hork staan, zijn, liggen, enz. Iets
afluisteren zonder dat het bemerkt wordt. Hij
stond op den hork bachten de deur. Die meid
is altijd op den hurk van 't geen er gezeid wordt.
Hij lag daar op den hork, veinzende te slapen.
Een van de rooversbende was naar de stad om
daar op den hurk te gaan van 't geen er wegens
de bende al verhaald wierd.
— Er is geen hurk in hem, hij wilt niet luisteren. Ik heb hem reeds dikwijls vermaand, maar
te vergeefs : er is geen hork in. Het is al ten
oorlooze gesproken als er geen hurk in 't volk is.
HORKEN of HURKEN, hor kte of hurkte, heb ge horkt of gehurkt, o. w., met achter, of naar, of op.
Luisteren, fr. éeouter, eng. to hearken. Aandachtig

horken. Horken naar iemand die spreekt. Horken
achter 't geen er gezeid wordt. Het is gemeenlijk
beter te horken dan te spreken. Aan de deur
horken. ' Op iets hurken.
— Iemands raad volgen, gehoorzamen. Naar
zijnen vader horken. Naar de H. Kerk horken.
Naar de stem van 't geweten horken. Die jongen
horkt nievers achter.
— Zich gunstig toonen tot iets. Wie kan er
achter zulke verschooningen horken ?
Dus is 't wonder dat de Turcken
Naer gheen peys en willen hurcken.
(P. Devynck.)

— Onder den invloed zijn van iets. Zijn lichaam horkt naar het weder (hij lijdt aan het
flerecijn, b. v. telkens, het koud en vochtig weder
is). Die vloer horkt naar het weder (als hij droog
of vochtig wordt volgens de luchtgesteldheid).
Het ijzer horkt naar 't zeilsteen. Het zeegetij
horkt achtor de maan. Eene ziekte die naar geene
geneesmiddels horkt. Boomen en planten horken
achter de warmte van de lentezon die nadert.
--- Ook Heurken.
HORLOGIE (uitspr. horlooize, fvl. horlodje),

uur -

werk.
-- vklw. horlogieke(n. Bij kantwerksters. Een
sieraadje dat in marktkantjes gewerkt wordt.

HOTS
-- Ook het marktkantje zelf dat zulke sieraad
-jes
heeft. Een horlogieken koopen.
HOTSBOTS, bijw. In eenen bots, met eenen slag,
eensklaps, fr. tout d'un coup. Iemand hotsbots
buitensmijten. Iemand hotsbots eenen kaakslag
geven. Iemand hotsbots van zijn ambt afzetten.
Hij stond hotsbots op en vertrok zonder goen
dag of goen avond te zeggen.
HOT, HOTTE, v. Rugmand, bagge, fr. hotte. Met
eerre hotte rondleuren.
-- Met, zulk een man (of wijf) en uw hotte vol
steenen, ge zoudt dragen datje hakt, zegt men van
een man of wijf waarvan men veel te klagen
heeft, waarmede men veel moeite en last heeft.
HOTTEBROTTEN, hottebrotte, heb gehottebrot, o.
w. Hetzelfde als Hottekrotten. 't Begint te hottebrotten in die menagie (er komt twist en oi^t-

eenigheid).
HOTTEKROT, m. Slechte zaak, verknoeid werk,
mislukte onderneming, verwarde toestand, enz.
Het is daar hottekrot (het deugt daar niet, het
is daar een ellendig of gevaarlijk leven). Dat is
hier een hottekrot (zegt men waar alles in wanorde ligt). Er is hottekrot in dat huis, in die stad,
in dat land (het springt ter al op krukken, er is
ellende en oneenigheid). Ik vrees dat die onder
een hottekrot gaat worden. Al wat die-nemig
werkman op den akker verricht is maar hottekrot.
— Vgl. Ottekrotte.
HOTTEKROTTEN, hottekrotte, heb gelzottekrot,
o. w. Hottekrot worden of zijn. Het hottekrot in
dat huis, in dat land (het gaat er niet, het is er
niet pluis, er is rust noch welstand). Die onder neming zal hottekrotten (mislukken). Er hottekrot daar iets (er hapert daar iets, er is iets dat
den goeden gang-belet of verhindert).
— Knoeien, slecht werken. Een werkman hottekrot op het land, waneer hij b. v. onregelmatig
en onfatsoenlijk ploegt of spit. Die winkelier
begint te hottekrotten (achteruit te gaan in zij
handel).
-ne
--- Afl. Hottekrotten.
HOTTEREN, hotterde, heb gehotterd, o. w. Schud-

den, hutselen, daveren. Eene vette koe gaat al
hotterende, waneer het vleesch aan haar lijf leutert en roert. Hij hottert van vettigheid.
HOU, interj. Sta stil, houd stil..
— Hou peerd ! Wordt in de gemeenzame spraak
gebruikt om te zeggen Staak, maak daar een
einde van, doe niet voort, enz. Hou peerd (zegt
een kind als b. v. een wagen stilhoudt). Hou peerd

(zegt een wever als hij moet zijn werk onderbres

HOUD
ken om eenen gebrokenen draad te vermaken).
Hou peerd (zegt iemand die op het punt was van
te vallen).

-- Hou peerd, zei Sabbe, en hy reed op eenen ezel,
schertsende gebruikt in denzelfden zin als boven.
HOUDELIJK, adj. Verdragelijk fr. supportable.
Het is hier niet houdelijk van de koude. Het is
niet houdelijk voor eenen mensch van daar te
leven.
— Dat te houden, te weerhouden is. Dat
peerd wierd zoo te stormen dat het niet meer
houdelijk was.
HOUDEN, hield en hild, cgehoucden, b. w., fr. tenii'.
" Die u in weerden h-i lde. " ( Ed. De Dene.) " Om
dat hy haer alle beyde by hem lilde. " (J. Van
Heumen.) " Sy onderli i leien den derden reghel. "
(L. de Huvettere.) " Dat zy de hand lu i ielen boven
de watere. " (Kr. van Br.) " Zy lidden generael
capytel. " (Id.)
-- Kunnen inhouden of bevatten, fr. pouvoir
contenir, sprek. van maten. Die flasch houdt
twee pinten. Hoeveel houdt zoo een vat. Ik
meende dat die zak meer hild.
— Overhouden, bewaren, fr. gai•cler, leuii'.
Vuur houden. Men rekent 's avonds den heerd
toe, om vuur te houden tot 's anderdaags. Houd
vuur tot dat ik mijne pijp gestopt heb. Deesem
houden (eene kleine hoeveelheid deeg overhouden van eenti bakte, om tot zuurdeeg te dienen
voor eene naastkomende bakte). Vergeet niet
van deesem te houden. Zaad houden (zaad bewaren van eene plant om 't volgende jaar te
zaaien). Dat zijn schoone bloemen, ge moet er
zaad van houden.
— Het houden, het uithouden, doorstaan. Ik
kan 't hier niet houden van de warmte.
— o. W. Houden aan iets, het niet geern laten
varen. Ik zou hem dat kruisbeeld vragen, wist
ik niet dat hij er aan houdt. Neemt dat maar
mede, ik houd er niet aan. Aan zijn gedacht
houden. Aan zijn geld houden. Aan 't leven
houden (geern leven).
-- Het houdt ergens, liet zit, het heeft zijnen
zetel, sprek. van eene kwaal die zich in een deel
van 't lichaam gevoelen laat, fr. résicle}•, avoir son
siege, se faire sentir. Waar houdt het u (waar
gevoelt gij pijn of ongemak) ? Het houdt in zijn
hoofd. Het hild al in haar beenen.

-- 't Houdt al hoe, het is te zien hoe de zaak
zal draaien, ik ga mij schikken naar de wending die de zaak zal nemen. Gaat gij te naaste
week naar stad ? Het houdt al hoe (ik weet het
nog niet, het hangt af van de omstandigheden).

HOUT
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Meent gij die zaak te kunnen verrichten, dien
voorstel te kunnen aanveerden? Het houdt al hoe.
— Vgl. Het doet al, onder DOEN.
HOUTDRAAD, m. Bij smids, enz. Schoefdraad
van eene vijs die bestemd is om in hout gedreven te worden zonder meere. De houtdraad is
grover dan de ijzerdraad.
— Nagel, vijsooge, enz. die eenen houtdraad
hebben. De slotkas wordt in eene deur vastgevezen met houtdraden.
HOUTEPATOUTEN, houtepatoutte, gehoutepatout,
b. en o. w. Iemand de handen samenbinden opdat
hij dan neerzittende de beenen trachte tusschen
de armen te krijgen zoodanig dat de armen hem
onder de dijen vallen; liet is moeielijk om doen,
maar 't ergste is, gelukt gij er in, dat gij daar
op den grond moet liggen tot dat iemand uwe
handen losbinde, want gij kunt in dien staat
noch rechtstaan noch uzelven redden. Zij hebben
hem gehoutepatout. Willen wij eens houtepatouten ?
HOUTHAKKER, m. Veemol, 1. gi°yllo-talpa, fr.

courtiliere.
HOUTHOEK (wvl. -xouK, zie on), m. Een hoek
waar men hout in legt. In 't bezonder, Een hoek
nevens de standflijk, waarin men het brandhout
stelt om vuur in den heerd te maken.
HOUTHOUWER (wvl. HOUTHOWER, zie AU), m.
Een vogel, anders Houtspecht genaamd, fr. bec-

quebois, piveit.
HOUTLAND, o. Streek waar veel hout groeit, fr.

pays cie bois. De bewoners van het blakke Noord
geven dezen naam aan liet overig gedeelte-Vl.
van Vlaanderen, dat eertijds meer dan nu met
bosschen bedekt was. "Al thoutlandt van die
contreye wierf Cimbria ghenoemt. " (N. Despars.)
- 110U TLANDER, m. Boschboer, inwoner van het
houtland, fr. paysam ou habitant dit pays des bois.
HOUTLEGGE, v. Een hoop afgekapt hout dat
tot nmtsaards en poorters te maken is, anders
ook Ramiere geheeten. De koolpijpen wonen
geern in de houtleggen.
HOUTPEERD, o. Bij houthakkers. Een kleen
houten gestel dat, op den grond gevestigd, dient
als maat om eene sluite of poorter te maken;
anders ook Peorterstoel genaamd. De houthak
kapt de takken in einden af van omtrent-ker
eenen meter lang, en legt die in het houtpeerd
tot dat het houtpeerd vol is : dan bindt hij er
den inhoud van te samen, en dit is eerie sluite
of pootte.
HOUTSPECHT, HOUTSPICHT, m. Een vogel rood

HOUT
op de kruin, zwart aan de kaken, en groen over
de reste, waarom hij ook Groenspecht heet, fr.

pivert, becquebois.
HOUTTIJKE (wvl. -TIKE), V., fr. icodle riem.
HOUTVEMME, HOUTVIM1VIE, HOUTVUMME, V.
Houtmijt, stapel hout. " Niemant en mach jeghens eenen ghemeenen muer eenighe reghenbacken, steen-putten, ppivaten maken, hout legghen ofte eenighe hout - vemn-men stellen. " (C.
Berghen S. Windex.)
- Zie VIMME.
HOUTVIER, HOUTVUUR, o. Vuur dat met hout
gemaakt wordt. Een houtvier aanleggen. Zulke
spijs wilt op houtvier gekookt worden. Zich
warmen bij een houtvier.
HOUTVIJS, HOUTVIJZE, v. Metalen schroefnagel die in het hout gevezen wordt, bij Kramers
Houtschroef geheeten. Alle houtvijzen zijn ook
houtdraden, maar alle houtdraden zijn geene
houtvijzen, b. v. eene vijsoog is een houtdraad,
maar geene houtvijs.
HOUW (wvl. How), adj. Bekwaam om afgehouwen te worden. De bosch is houw, de haag is
houw (groot genoeg om te kappen)..
HOUWHAMER (wvl. HowxAMER, zie AU), M. I fzeren gereedschap van eenen voet lang, twee a drie
vingers breed, doch smaller in 't midden, heb
aan elk uiteinde geheel het fatsoen van-bend
eenen beitel, fr. besaiguë. De metselaar gebruikt
den houwhamer om aan de lriken te kappen.
HOUWLING (wvl. HOWLING, zie AU), m. Een
afgehouwen stuk.
— In 't bezonder, Een scheutel zwijnevleesch.
— V. collectief. De afgekapte brokkeli1lgen Van
een geslacht zwijn.
HOUWOUWOUW (wvl. Howowow), m. Een woord
gebruikt om het grof gebas van eenen hofhond
na te bootsen. Zie BAUWBAUW.
: HOVAGIE, v. met den klemt. op va. De bouwagie van eene hofstede, de boerenwoning met
schuur en stallen en voor— en achterpleinen. Die
koeiplekke - heeft eene schoone hovagie. Eene
groote hovagie. De hovagiën zijn gemeenlijk
omringd met water of met hagen.
HOVEKE (N, o. Vklw. van Hof, fr ferme; j and in.
Zie nor.
HOVEN, hoofde, gehoofd, b. en o. w. Den oegst
inhalen, van den akker naar het hof voeren, fr.
engranger la moisson. Zij gaan morgen hoven. Is
de tarwe reeds gehoofd ? " De pachters en ver
niet heurlieder vruchten te hoven ofte-moghen
verthienden, dan present twee poorters; pochte
den thiendenaere zyne thiende inne te doen hae-
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len ende boven inde absentie Vanden pachtere....
Den ontblooter bedwinghen alle de ,gheltoof cle
Vruchten wederomirle oppe t'landt te bringhen
in ghelijcke hoopen, omme verthient te worden. "
(Cost. V. Veurne.)
.— Dit w. is meest gebruikt in Fransch-Vl.
Zie HOF.
— Afl. loving.
HOVING, V. De daad van Hoven; zie HOVEN.
- HOVING, V. collectief. De bloem- en moestuinen van eene woning. De hoving van een kasteel.
Eenhuis met veel hoving. " De hovinglhen, die
seer wijdt ende breedt zijn. " (P. Devynck.)
" Vruchten stelen op den acker, hovingen ofte
boomgaerden. " (Cost. v. Cassel.)
ROZE, v., mv. liozen. Wagge die het bovendeel
Van de schoe'n en het onderdeel van de beenen
bekleedt tot boven de knoezels, fr. guiti•on. (Waggen die geheel het been bekleeden tot boven den
knie, heeten Letten, fr. gu-uélrr°es.) Hij had hozen
aan. Zijne hozen aan- of afdoen.

HOZING, OZING, OOZING, m. Hetzelfde als Ozie,
euzie. Zie EUZIE.
- HOZINGPLAAT, HEUZINGPLATE, V. In de bouwkunde. Steenplaat, dik en plat stuk hout liggende op den muur, waarop de scheergebinten van
het dak rusten.
- HOZINGSTEERT, IIEUZINGSTEERT, M. In de bouwkunde. Zoo heet elk van de houten armen of
korte dwarshouten die met het een einde onder
de steenplaat in den muur vastzitten en op het
ander einde de hozing ondersteunen. De hozingsteerten worden ook hondiës genaamd.
HU, zn. Zie onder HUID.
HUBBEL, m. Hobbel, knobbel.
— Hubbels en bubbéls, tautol. Het zijn al hubbels en bubbels. De weg ligt al hubbels en bubbels.
HUGGE, ROGGE, v. Bij landb. De hoeveelheid
koorn die de koornpikker in eens neêrlegt op
den grond, anders. ook Legge, en Pikkeling, en
bij Kramers Zwade genaamd, fr. javelle. • Twee
huggen maken eenen schoof, fr. deux javelles

font une gerbe.
HUICHELEN, O. W. Zie HUIKELEN.
HUID (wvl. IIUUD, zie ui), m., fr. peau. Eenen
huid touwen.
— Hij weet noch huids noch hoofds, zegt men
van iemand die zeer dwaas is. Ik deed hem klaar
uiteen hoe hij dat werk verrichten moest; maar
't was verloren; als hij - moest beginnen, hij wist
noch huids noch hoofds.
. -- Dit woord is meest gebruikt bij onze hui-

HUID
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Ende buutte upte roomsche staren,
Als of si alle verwonnen waren.
(Rijmbijbel.)

devetters, die even als eenige van onze schrijvers, het mannelijk maken. " Den ruyghen hu yd t
van het vee. " (A. Debuck.) " Syn kulder was
bereydt uyt eenen leeuwen- huydt. " (Id.) " Wy
saghen ook den huyt van een Gyrafle, ghevult
met kaf; dit ghedierte heeft den huyt grijs ende
blinekende. " (P. Devynck.)

Weltijd dat si niet overmoede
Vochten, sonder tghebod ons Heren
Moesten si met scanden keren;
En alsijs Gode lieten ghebruken
Verwonnen si al sonder huken.

-

Soo hebbe ick oock den vreeden Leeuw versloegen
Waer ick, tot noch, den huyd van hebb' gedraegen.
(Beschryv. van de Vreugdeteeck.)
En eylaes ! men moet noch swijgen,
Wilt men op den huyt niet krijgen.
(Lev. der Stud.)

— Bilderdijk, in zijne Geslachtlijst geeft ook
dit woord als mann. op; doch in zijne gedichten
gebruikt hij het zoowel vr. als m.
--- Men zegt ook hu, mv. lzuëmz en hittecut, even
als men voor Puid ook pu, mv. puen en puwen
zegt. " Groot van statuere, wit van huwve, schoone
van aensichte. " (I. de Damhoudere.) -- Dus ook
Huvetter voor Huidvetter.
HUID- DEN-POT (wvl. HUDEPOT, zie ui), m. Gierigaard, een die al te spaarzaam en bijhoudend
is. Hij is een huiddepot.
-- Kil. heeft Huden voor Hoeden, eutstocdirre,
conservare.

HUIF (wvl. HUKTE), v., vklw. hicif ken. Zoo heet
het voornaamste deel van het hoofdhulsel der
nonnen in S. Jans hospitaal te Brugge en elders.
De huive is eene koove, of stevig kapje van effengestreken linnen, dat geheel het hoofd overdekt
en omvangt, en, boven 't voorhoofd neergedrukt,
zich meer of min aan beide zijden uitzet en ombuigt, en daarom ook tutte geheeten wordt. Over
het huifken hangt de zwarte wiele. " Nonnen
en Zusters hebben op heur hooft, nae den staet
van haer Coninghinne, een gouden huyve. " (C.
Vranex.)
HUIKELEN (wvl. HUKELEN, zie UI), In ikelcde, heb
gehuikeld; ook Huichelen, o. w. Scherpluidende
des
.
en kort afgebroken kreten geven, fr..pousser
huikelde.
Hij
Joeg
dat
hij
eris percants et saccadés.
Het kind heeft zoodanig de kinkhoest dat het
er bij huichelt; het hoest dat het er bij huichelt.
Als de kinders duikertje spelen, deze die verborgen zitten moeten eens huikelen (d. i. met
eene valsche stem een scherp keelgeluid maken),
opdat de zoeker zou weten dat zij niet wegge
zijn; en als zij het niet doen, roept de-lopen
zoeker:

Huikelt ne keer
Of 'k en zoeke niet meer.
— Bij Maerlant leest men 1Luken in den zin
van schreeuwen

(Id.)

— Vgl. Giechelen en Hijcheleii.
HUISCHEN (wvl. IiUSCIIEN, zie Ui), huischte, gei
huiseb t (fvl. huuseht, zie GE), o. w. Ophitsen, opjagen. De honden huischen. Hij huischte zijnen
hond tegen mij. Hij huischte de straatjongens
tot het gevecht.
1
-- Meest zegt men Ophuischen.
— Ook Hisschen.
HUISDUIF (wvl. IUUSDUVE, zie Ui), v. fig. Iemand die weinig uitgaat, die altijd geern thuis
is. Die dochter is eene huisduive.
HUISHOUD, m. Huisgezin, fr. ménage. Wij maken verschil tusschen Huishoud, m., en Huishou
den, o. Het huishouden is eerder de daad en de
1 manier van huis te houden, fr de tenzij• ménage;
de Huishond zijn de personen die een huisgezin
uitmaken. Die huishoud moet nog het huishouden
loeren. Drie huishouden wonende in één huis.
Een huishoud bestaande uit eene weduwe en
drie kinders. Dat is een slechte huishoud. Geheel
die huishoud is uitgestorven.
— Nogtans in sommige plaatsen wordt huishoud, m. ook gebruikt in den zin van huishou1

1den,

o.

HUISK'ATEIL (wvl. HUUSKATEIL), o. Huisraad. —

Zie KATEIL.

4

HUISMAKEN (wvl. HUUSMAKEN), adj. Zie nuTsWEVEN.

HUISMUL, o. Vuilnis, stof en bucht van een
huis dat gevaagd wordt, fr. balayures. " Dat niemandt hem en vervoordere te werpen, draeghen
ofte voeren eenighe heete asschei, hays-nr itl, uytwerp van vleesch noch van vissche op twintigh
roeden naar eenighe huysen. " (Ordonnantien V.
Lande v. Vryen.)
--- Zie MULHOEK.
HUIST (wel. HUUST), interj. om het stilzwijgen
te gebieden, fr. chut, eng. his.
— Men zegt ook Hiest.
HUISTEI (HUUSTEI), m. Iemand die ten dienste
is in een huis om alles bij te halen, en het ver
werk te verrichten.
-achtelijks
— Vgl. Hoftei.
HUISWEVEN (wvl. HUUSWEVEN), adj. onveran-
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derlijk. Dat te huis geweven is met de hand, in
tegenoverstelling van 't geen geweven wordt in
de fabrijken. Huisweven lijnwaad is kloeker en
beter van slete als fabrijkegoed.
— Voor Huisweven zegt men ook Huismaken.
Huismaken lijnwaad.
— Vgl. Huisbakken (brood).
HUISZOEKING (wvl. HUUSZOUKING, zie UI en oT),
V. Gerechtelijke doorzoeking in iemands woning,
fr. perquisition d omiciliiairre. Huiszoeking doen
om gestolen goed te vinden.
HUIZE (wvl. HUZE). Roepwoord om een peerd
te doen achteruitgaan. -- Zie Ju.
HUIZEKOT (wvl. HUZEKOT), o., vklw, huizekotje, o.
Een hok, eene cel, een hol, eene nis, of zoo iets
anders dat dient voor een dier om er in te nestelen of te wonen, of voor een standbeeld, enz. om
er in te staan. De wilde kennen maken huizekotjes in 't zand. De honigkoek van de bie'n bestaat
uit menigvuldige huizekotjes (fr. cclvéoles) waarin
het zeem vergaard wordt en de nieuwe bietjes
uitgebroed worden. Een hondenhok is een huize kotje van hout of van steen. Daar stonden langs
den muur zes standbeelden, elk in zijn huizekot.
Een biechtstoel heeft gemeenlijk drie huizekotjes,
waarvan 't middenste voor den priester bestemd
is. In appels en peren zijn er huizekotjes (fr. celivies) waarin de kernellen zitten.
HUIZENIEREN (wvl. HUZENIExEN), hwzzenzierde,

heb gehuizenierd, o. w. Wonen, huis houden, eene
woning hebben. Waar gaan zij huizenieren P Dit
huisgezin blijft hier niet huizenieren, maar ver
korte naar ,Frankrijk.
-trekin'
HUIZING (wvl. HUZING), v. collectief. De gebouwen die eene woning uitmaken. De huizinge van
den landbouwer. " Gheene huusinghen nochte
hof-steden te laeten vervallen. " (Cost. v. Veurne.) " Het landt al verpacht met de huysinghen,
ter Geusen profyte. " (Z. v. Male.) " Den mees tendeel van de huysinyhe, als ryfter, dormter,
ommeghanck, capytel, ghebroken ende eene straete door het couvent ghemaact. " (Id.)
-- Zie ING.
HUK, m. Op zijnen huk, fr. à croupetons. Op
zijnen huk zitten (op de hielen zitten). Zij zat
op haren huk het onkruid uit te rukken. Op
zijnen huk voortkruipen. De kinders hadden
veel vermaak met om ter spoedigst op hunnen
huk voort te kruipen.
HUKACHTIG, adj. Genegen om te hukken, om
overal zijnen tijd te verzitten. Een hukachtig
mensch. Hukachtig zijn.
-- Afl. Hukachtigheid.

HUKGAT, o. Iemand die overal hukt en zijnen
tijd -verzit. Een hukgat van een ventje, van een
vrouwtje. Dat hukgat komt overal te laat.
HUKKEN, heckle (wvl. ook liukiege, Zie IMPERPECT), 7 eb gehukt, o. w. Inbuigen, nederzakken,
fr. s'affaisser°. Hij hukte (knikkebeende) onder
den last dien hij droeg. Die schoe'n hukken
(kwakken), fr. ces souliers s'éculent.

Waer sijdij die voirmaels van boosheden ghehuckt hebt?
(A. Biins.)
De werelt gaet manck, zij behoefde wel crucken,
Haar hooft es crauck, de pylaren hacken.
(Id.)
— Hurken, op de hielen neerzitten, fr. s' ace rouppir. In den hoek van den heerd gehukt
zitten. " Aengesien dat het niet gelegen en is
altyd in huys over den asch-hoop te sitten huhken. " (P. Croon.)

Hy vliegt langs d'aerde en sit meest by den huysman
[kalm

Of hukt in 't nédrig gras . . . .

(Vaelaude.)

-- Zijnen tijd verzitten. Hij blijft overal huk
Waar hebt gij zoolang gehukt ? In de her--ken.
berg blijven hukken. Als gij uwen oom gaat
bezoeken, ge moet daar wederom niet hukken
tot dat het avond wordt.
--- wederk. w. Zich hukken (wvl. eens hukken,
Zich inkorten met de knie'n te plooien.
Met mij te hukken, vermeed ik den bal. Huk u,
ik zal den last op uwe schoeren leggen. Hij hukte
Zie EENS).

zich

con weinig om korter te schijnen.

— Zich op de hielen neeArzetten. De kinders
hukten zich rond den heerd om te warmen.
— Ook Nukken.
RUKKER, m. Iemand die zijnen tijd verhukt,
die zich verzit, die zijne zaken verwaarloost met
ergens lang te blijven zitten. Hij is zoo een
hukker.

HUKKETEERS (uitspr. hukkelees, zware ee, zie
m. Verachtende naam van iemand die zonder ijver, zonder kracht, zonder edelmoedigheid
is. Een hukketeers van eenen vent. Haar man
is zoo een hukketeers ! -- Zie TEERS.
HUKSCHOUDEREN, o. w. Zie JEUKSCHOUDEREN.
HUKSEENDE, o. Wordt gezeid van al wat leeg
en kleen is. Een hukspende van een ventje (een
kort vernepen ventje). Een hukspende van een
Rs),

huizeken.
HUL, m. Uitstekende groep van bijeen staande
dingen, fr. groupe, lou fe. Er groeit hier en daar
een hul gers. Een hul boomen, fr. un grovpe

HULB
d'arbres. Een hul van rond de vijftig booroen.
Er staat daar een hul paddestoelen.
— In eenera hul, in een h ollekeoo, fr. en -zu:b cn oupe, en o; ie tontre; ii 1 «ll €2nz, -iin 1< «llekens, fr. en
groupes, en tozc- jes. Deze bloemen groeien geern
in eenen hul. De biezen staan in hullekens.
Vlas, dat ongelijk gezaaid is, komt in hullekens
uit. Daar zaten acht kinders in een hulleken (in
een troppelken te samen).
— De hul van eene tabakpijp, ook kop en thuis
genaamd, is dat deel van den tabak, dat boven
den bak uitpuilt. Eene pijp stoppen met eenera
hul, faire un anon oracle, zeggen de Walen. Smoor
niet met eenen liul, want de rook van den hul
straalt in mijne keel.
-- Een hulleken, een luttel, een weinig, fig. ia
pen. Wacht een hulletje, ik ga mee.
-- Er is verschil tusschen Hal en lEut : 1° Een
hul steekt uit, een hut moet niet uitsteken; 2°
Een hul kan zeer groot zijn, een hut is nooit
meerder dan een aalbeziestruik; 3° De stengels,
enz. die eenen hul maken, staan niet op éénen
stam, gelijk die van den hut. Dus een haal fiers,
een hul biezen is een groep gers of biezen die te
samen staan op verschillige wortels; terwijl een
lint gers, een hut biezen aanschouwd wordt als een
groep stengels die uit denzelfden stam spruiten.
HULBRUL, m. Bocht, verachtelijke menigte,
schorremorrie. Hulbrul van volk. Hulbrul van
jongens (zwerm straatjongens). Het is al maar
wat hulbrul die in strate daar loopt. Waal mee
men moeite heeft, met al dien hulbrul (van jongens) !
HULDER, m. Ulder, uier. Zie ELDER.
HULDER, dat. en acc. (hun, hen, fr. ear) van

het. persoonlijk voornaamwoord Zijlder; zie aid.
— Bezittelijk voornaamwoord adj. voor Hun,
fr. leur. Dit is hulder huis. Zij dragen de straf
van huldere misdaad. Zij bewaren dit als Bene
gedachtenis van hulderen overleden vader.
— Niet te verwarren met Elder, dat, gelijk
van uitspraak, nogtans verschilt van beteekenis.
Zie ULDER.
HULKEREN, o. w. Herkauwen. Zie TIELKEICEN.
HULLE, v. Metalen of aarden deksel van eenen
pot, kom, ketel, moor, enz., fr. cozc ver•cle, cli,u ppe.
De hulle afnemen, opzetten. De hulle is gebroken. Die hulle sluit niet wel op dien moor.
— Ook het houten of gevlochten deksel van
eene mande, enz. De hulle van eenen paander.
— Dat sluil gelijk eene hulle op cle zee, zegt
men van Bene redeneering die niet logiek is.
— Er is geen pct of er past een lz-ulleken op,
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iemand hoe slecht hij zij, vindt nog altijd eenen
vriend, iemand he leelijk ook vindt nog iemand
om te trouwen, enz.
— De 1h idle rue ee-nnen klo (f is liet bovendeel
van den bolblok, dat beantwoordt aan het overleer van eenen schoe. In liet springen over den
gracht is de hulle van zijnen kloef geborsten.

— flolleit c -íz, fj- iille)z, liullekens en fjullekens,
kwikjes en strikjes, fr. nceucls et rubaws, colif chets.
Eene modepop met hulletjes en frulletjes rond
liet hoofd. Hullen en frullen zijn meer een bewijs
van ijdelheid dan van deugd.
-- 1IULLEl1 ANI)E, v. Eene lichte mande of paander
met een deksel dat ook uit wissen gevlochten is
en scharnierwijs aan de mande vastligt. Eene
hullemantle aan den arm dragen. Kostbare kanten in eene hulleinande. Het kind droeg den vogel mee in een kleen hullemandeken.
— 1IULLEPA ADER, —PANDER, —FENDER, m. Hullemande.
- IIvLLEPOT, m. Een pot met Bene hulle of
deksel.
— In 't bez. IJzeren kookpot met eene dicht sluitende hulle of deksel, dienende om vleeschnat
te trekken. Eenen hulleput koopen. De doom
kan uit den hullepot niet. Kook dat vleesch in
den halllepot.
HULPE, v. Iemand die helpt. Hij heeft daar
drie hulpen toe noodig. Ge moet uwe hulpen
betalen.
— Sei oerband, halszeel, fr. sangle de poste fai,xe.
HULSEBULSEN, 1vlsebiilste, /iel gehulsebulst,
o. w. Hulsen en bulsen, veel en gedurig hoesten.
" Hyglhen, cucchen, li -ulsebulsen sonder endt. "
(L. Vossius.)
- Zie onder FIKFAKKEN.
HULSEN, Iudste, heb gehvlst, o. w. Geweldig
hoesten.
— Il alsen en bolsen, tautol. Zie BT, LSEN.
HULSTEN, lzulstte, heli gelznclst, o. w. Hetzelfde
als Hulsen.
— Hulsten en butsten, tautol.
HULSTER,

m. Noch holster noch bulster hebben,

niets hebben, geheel arm zijn. Als zij trouwden
waren zij nog al wel, maar nu hebben ze noch
hulster noch bulster meer. In dat arm huisje
is hulster noch bulster.
HULTE, v. hoogte, knor, kwast.

— IIulteie en buiten, hulten en knulten, tautol.
Dat laird ligt in holten en bulten. Die straat is
al hulten en knulten. Een boom met hutten en
bulten. De bulten eii knulten afhouwen. Die

pompoen is galisch lmlten en knulten.

HULT
HULTS, m. Hetzelfde als Hulst, steekpalm, fr.
1/)OX.

HUMSTIG, adj. Zie Ho_vISTIG.
HUNKE, v. Homp. Eene hunke brood. Eene
hunke vleesch (groote schelle vleesch). Waarom
zulke dikke boterhammen snijden ? Het zijn
hunken. Eene hunke aan den bedelaar geven.
— Men zegt ook Hunkse, (uitspr. 1zunse).
HUNKEREN , hunkerde, heb gehunkerd, 'o. w.
Brieschen, neien, sprek. van peerden, fr. hennir.
Het peerd hunkert.
— Kil. Hunghkeren, hinmire.
HUPPERBRAAIVI, v. Zie IIIPPEBRAAM.
HURDE, v. Horde, fr. claie.
— Bij geernaarvangers. Een plat teenen vlechtsel, vier a vijf voet lang, en omtrent twee voet
breed, waarop de verschgekookte geernaars te
verleken en te droogen geleid worden.
--- Bij landb. Houten scheiding of weeg tusschen den derschvloer en den schuurwinkel. De
hurden zijn drie a vier voet hoog. Eene hurde
van wissen gevlochten. De hurden zijn meest al
van planken verveerdigd zonder vlechtwerk.
— Ook eene vlaak van samengebonden rijs
om over het land te slepen. Den akker-hout
slepen met eene hurde, om b. v. de aardkluiten
te brijzelen.
— Eene hurde voor de biekorven; zie BIEHURDE.
— Zoo stijf als eene hm de, zeer stijf en onbuigzaam. Het vervrozen lijnwaad was stijf lijk eene
hurde. Dat leder is zoo stijf als eene hurde.
HURDER, m. Bij wagenmakers, enz. Dikke ijze-

ren plaat dienende voor rondeel tusschen de
naaf van 't wiel en den asteling van den as, waar
hij vastgenageld is, fr. heurtequin.
-an
— Men zegt ook Neuter, Utter, Hutter.
HURKEN, o. w. Zie HORKEN.
HURNDE, v. Hetzelfde als Hurts Leen.
— Horn bij Weil. is een spitse uitstekende
hoek.
HURSEL, HEURZEL (uitspr. hussel, beuzel, zie
Rs), m. Hetzelfde als liet hou. Horzel.
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HURTELSTEEN, ni. Zie IIURTSTEEN.
HURTEN, Int;11e, ge1I ?.^ •t, b. en o. w. Horten, fr.
1r eni-tei. Tegen iets hurter. " 't Ghene dat vol is,
dat.loopt haest over, hoe luttel dat ment raeckt
oft heet. " (J. David, s. j.)

HURTER, in. Schoormuur, anders gezeid Drum-

mer, fr. aec-boutant, boutée, contrefort. De hurters
worden langs eenen muur aangemetst om dezen
muur steun te geven.
— Ook voor Hurtsteen. Zie ald.
HURTS (uitspr. huts, zie RTS), In. Stekelverken,
egel, Kil. Horts, fr. hér -issomz, ursin. Eenen hurts
,

in den moerhof houden om de Blekken op te eten.
— Dit woord hoort neen meest in 't L. van
Aalst.
HURTSTEEN, HURTELSTEEN, m. Aanslagsteen,
steen te midden den drempel om de halve deuren
van eene poort te stutten, fr. butoir. In den hurtsteen is een slag gehouwen. Somwijlen draagt
de hurtsteen eenen makelaar. De hurtsteen
wordt ook Hurnde en Hurter geheeten.
— Van huilen, horten.
HUT, m., mv. hutten, vklw. hutje. Struik, een
groep bladeren of stengels of takjes die aan den
grond uit denzelfden stronk of wortel spruiten
of schijnen te spruiten. Een hut andijvie. Een
hut netels. Een hub bloemen. Een hut bramen.
Een hut bosseboom. Een hut rosmarijn. Een hut
tymoen. Die plant maakt eenen grooten hut.
Een hut biezen. De genst groeit in hutten. Twee
hutten andijvie. Eenen hut uittrekken. Er staan
langs den wegel veel hutten aardbeziën.

— Fig. Stam, tronk, huisgezin, familie. Hij
is nog de slechtste uit den hut, fr. it est le plus
nneéchanzt de let fce^izille, de toute la, maison. Zij dra
wel denzelfstén naam, maar zijn van den--gen
zelfsten hut niet.
— Het is een hut, het is eene brodde, eene
slechte zaak, fr. une ccfai1°e mctuvaise, ernbrouillée.
De hedendaagsche politiek is een hut (nen hut).
Zich met iemands zaken bemoeien zonder reden,
is een geheele hut, is een groote hut.

Ook Huttel. -- Vgl. klei.

— Wij onderscheiden Peerdhursels, Koeihursels, Schaaphursels en Zwijnshursels. Zie aid.
— Het is gelijk een hurzel in eene keen, zegt
men van iemand die neuzelt, die onverstaanbaar
mompelt.
— Zoo doof als een lzeuzel, zeer doof. Men zegt
ook zoo doof als een ruizel (zie RUIZELDOOF) , fr.
comme une motte de terre,, en dit is ver het beste,
want de horzel toch zoo doof niet is. Ook zegt
men doof gelijk een ereel, d. i. een aardappel, en

te verkoelen, eerie slappe en trillende lijvigheid
gekregen heeft; anders ook Bever, Daver, Gelei,
en Lil genaamd, fr. gelée, glace. Hutse van een
zogerhoofd.
— Het gesteven sap van eenige fruiten met
suiker gekookt. Hutse van appels, van stekel
fr. geiée cie podiiiaes, cie gi oseilles, etc.-bezië,n.

niet een eendvogel zoo sommigen het opvatten.

gelmoes.

1

HUTSE, V. Vleeseb - of beendei°ensap dat, met

HUTSEKLUTS, m. Poespas, rommelzoo, men29

HUTS
-- Inboêl of huisraad van kleene weerde. De
policie heeft dat huisgezin met geheel zijnen
hutsekluts op straat gezet.
-- De gereedschappen die een werkman mededraagt in eenen zak of in eenen bundel geknoopt. De schoelapper trekt met zijnen hutsekluts rond van 't een gehuchte naar 't ander.
-- Onbeduidende dingen die ergens in een
vat of zoo iets vergaard zijn. Ik geef geen drie
kluiten voor geheel dien hutsekluts. Een hutsekluts van versleten alaam. Hij had boeken,
appels en tabak in een pakje geknoopt, maar
langs de baan ging het pakje los, en geheel de
hutsekluts viel uit.
-- De ingewanden van een dier. Snijd den
visch open en haal er den hutsekluts tuit. Geef
den hutsekluts aan den hond.
-- Een kinderspel gelijkende aan kop kop
heeft gheleght bij Kil. Men staat in eenen kring
hand aan hand, en er is een die rondgaat met
eenen geknoopten neusdoek (of zoo iets) dien hij
laat vallen backten de hielen van eenen die in
den kring staat : deze laatste moet den neusdoek
oprapen en den eersten achtervolgen; maar doet
hij het niet uit verstrooidheid of onoplettendheid,
dan komt de eerste zelve den neusdoek opnemen
en den anderen achtervolgen om hem te slaan
zooveel hij hem maar treffen kan. Hutsekluts
spelen.
HUTSEKLUTSEN, hutseklutsle, heb gehuiseklutst,
o. W. Hutsen en klutsen, waggelende schudden.
Het hutseklutsen van de zee.

— Al hutseklutsende gaan, voortwaggelen gelijk een slenderaar, of gelijk iemand die ontmoedigd en neerslachtig is. De zaak is zeker mislukt,
want hij komt op al hutseklutsende.
HUTSEN, hutste, gehutst (fri. hulst, zie GE),
b. w. Hutselen, schudden. Huts dat al dooreen.
-- o. W. met hebben. Hij Joeg dat hij hutste.
Het bootje hutste op de onstuimige baren.
— Afl. Hutsing.
HUTSEPOTZWIJNTJE, o. Jong zwijntje dat men
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slacht om er hutsepot mede te maken. Pooten en
ooren van een hutsepotzwijntje.
VUTSTEEN, m. Vlaamsche uitspraak van
Hurtsteen. — Zie RTS.
- Zie ook NEUTSTEEN.
HUTTEBOON, v. Struikboon, stoelboon, fr. haricot nain, haricot a la lou fe. Hutteboonen planten. Een bed hutteboontjes.
HUTTEL, m., mv. huttels, vklw. hutteltje, huttelke (n. Hetzelfde als Hut, struik, enz. Een huttel
netels. Een huttel salade. Dat gras schiet hier
en daar op in huttels.
-- In een huttelken vallen, in een hoopje vallen, bezwijmen, fr. Comber en défaillance, en syncope. Telkens die plaag hem overkomt, valt hij
in een huttelken.
NUTTER, m. Zie IiURDER.
HUURHOUDER (wvl. HEURHOUDER, zie U), m.
Huurkoetsier, iemand die bespannen rijtuigen
verhuurt, fr. voiturin, loueur de voitures. Ga
naar den huurhouder om een rijtuig met twee
peerden.
HUW, m. Huwelijk, fr. manage. Eenen huw
doen, fr. se marter. Hij (zij) heeft daar eenen
schoonen huw gedaan (wel getrouwd).
HUWHAVE, v. Huwelijksgoed.
-- De huwhave vieren. Zoo heet het gebruik
bij 't welk dezen, die in eene bruiloftfeest geweest hebben, twee of drie weken daarna wederom samenkomen in 't huis van de nieuwgehuwden, om dezen te vereeren met eenig huiskateil,
.

zoo als potten, kannen, pateelen, enz.; waarom

ook dit gebruik somwijlen pateelkensdraging
genoemd wordt. De huwhave wordt maar gevierd bij gemeene menschen, en slechts in eenige
streken.
HYPO, m., klemt. op hy. Grilziekte, droefgeestige gemoedsstemming bij dewelke iemand zich
inbeeldt dat hij ziek is, fr. hypocondrie. Den hypo
hebben.
— Ook adj. Hypo zijn. Hij is hypo, fr. it est

hypocondre.

I. Deze klinker is volkomen of onvolkomen.
De volkomene of beter de heldere i klinkt
gelijkt y in Cyrus, typhus, of gelijk de engelsche
i in ring, pinch, enz.
— Deze schoone klinker, dien de West -Vlamingen altijd gebruiken in plaats van den tweeklank ij, bestaat niet meer in de schrijvende taal
(tenzij in uitheemsche woorden, als artikel, discipel, manipel, titel, ruïne, enz.); oulings was het
anders : lees Maerlant, Stoke, enz.
Twee oorzaken hebben malkaar geholpen om
deze letter uit de boeken te verbannen : 1° de
afwezigheid van haren klank bij de Oost—Vlamingen en de Hollanders, die hem altijd vervingen door eenen tweeklank gelijk aan den Westvlaamschen ei (zie IJ); en 2° het oud gebruik van,,
bij 't schrijven der verdubbelde i, de tweede i
door de trekken, en ij te stellen in plaats van
even als men ook deed met de cijfergetallen,
stellende b. V. zij, rij in plaats van xii, xiii; want
dat men eerst ook ii schreef, blijkt uit oude handschriften en grafzerken. De Oost-Vlamingen dan
en de Hollanders, den klank der heldere i niet
hebbende, begonnen het letterteeken ij te aan
niet als de verdubbeling van i, maar-schouwen,
als de verbeelding van hunnen tweeklank, en van
daar afgaande dat ij een tweeklank was, hebben
zij ook ij geschreven in opene lettergrepen zoowel als in geslotene : bedrijf, bedrijven; pijn,
pijlzen, enz.; terwijl integendeel de Ouden bedrijf
(bedriif), bedriven; pijn (piin), pinten, enz. schreven, stellende de i enkel in de opene grepen,
— 10

en dubbel in de geslotene, even als men ook deed
en nog doet met al andere zuivere klinkers.
— Onze i verschilt van ie die scherper en

langzamer klinkt gelijk eng. ea in beam, mean,
meat, leave, enz., ja in eenige gewesten zelfs eene
soort van tweeklank wordt; dus is de uitspraak
b. v. van Bi, bij, fr. pres, Zi, zij, fr. ils, Wi, wij,
fr. nous, Riip, rijp, fr. mnûr, Rimen, rijmen, fr.
rimer, Ziin, zijn, fr. être, enz. duidelijk onder
Bie, fr. abeille, Zie, zijde, fr. cute',-scheidnva
Wie, fr. quz, Riep, fr. it cria, Riemen, fr. cour
Zien, fr. voir, enz.
-roies,
— Wegens het merkweerdig gebruik van i
als uitgang, zie —EN en —HELD. j
— 2° De onvolkomen i onder den klemtoon,
klinkt in 't Westvl. gelijk de korte fransche è.
Dus ik, krik, mik, lip, tip, is, spit, enz. luiden
alsof men in 't fr. schreve èque, crèque, mm2èque,
leppe, teppe, esse, spète, enz.; zoodat het voor ons
onmogelijk is deze i te verwarren met de andere i
die men hoort in gi, hi, wi, enz.; nogtans zie IND.
— De i zonder klemtoon is dof omtrent gelijk
de doffe e.
IE. Dit dubbel letterteeken, onder den klemtoon, gebruiken wij 1° overal waar 't men tegen
schrijft, uitgenomen in muziek, politiek,-wordig
katholiek; 2° op het einde der woorden waar de
Hollanders ij stellen, b. v. drie, brouwerie, heer
bie, fr. abeille, enz. (Uit -schapie,ovrd
hi, gi, zi, mi, wi, 'bi, fr. pres, en vr2, fr.-genom
libre, die wij korter uitspreken dan met ie); 3°
in de samentrekking van ide, holl. i7 de,
e, b. v. blie,

IEFE

L; '

bl ij de, zie, zijde, iel, ijdel, tielijk, tijdelijk-, riep,
rijden, lien, lijden, snien, sn^jdear,, enz. (Zie TEN).
•

4 0 vóór eene r in eenige woorden waar de Hollanders uu stellen, b. v. vier (vuur), bestier (bestuur), dier (duur).
— Waneer ie geenen klemtoon heeft, danwordt
het in de uitspraak twee doffe sylben, b. v. België, glorië, historië, balië, tralië, neuriën, enz.
Eenigen zeggen glori, bali, trail, enz., en dat
vindt men zelfs bij schrijvers, onder anderen bij
Vondel.
Lof Luidewijck„ den roem van 't Evangeli,
Die zelf Rochel, ontwijster zijner leli.
(Lyckoffer v. Maeghdeburgh.)
— Wegens ië als uitgang van verkleenwoorden, zie DEMINUTIEF, en als uitgang van zekere
vrouwelijke naamwoorden, zie CIEZE.
IEFER, IEFFER, v. Iefvrouw, jongvrouw, fr.

mademoiselle; madame.
— Titel dien men geeft aan eene bagijne. Iefer
N. De groote Iefer is de Overste van een Bagijnenhof.
— m. en V. Zware zolderrib, breed op twee
zijden, smal op de twee andere; ook leferbalk ell
Bagijnebalk geheeten . In plaats van de zware
balken en lichte ribben die de oude zolders onder steunen, gebruikt men nu iefers. — De steunstaken van eene stellagie heeten ook Iefers of Stel
afkorten.
-lingperts.Ef
— Het Alg. Vl. Idiot. heeft daar joeffers en
juffers voor.

— Iefertjes zn 't hair,

in 't hai'i•,

2IEKE
— IEFTEB LAP,

0., fr. feea i lle ei e 1 iCT re.
— IEFTEEROeN, 1111 1FTEhi;oc^E, v. Krans van
L

,

iefte.
En syn schoone kronckel-hayren
Met een Ifteci ooa ghevlecht.
(L. Vossius.)
— IEFTEN, IIIEFTEN (wvl. ook LEFTI, zie —EN),

adj. Van iefte, fr de lieu-re. Eene ieften kroon.
— IEFTERANKE, v., fr rameau de lierre. " Het
kasteel, dat te midden eenen kring eeuwenoude
eiken, bijna gansch onder het hoog groen der
i fte7anken verdween. " (L. Vanhaecke.)
IEKE, v. zonder mv. Het vette zweet van de
ongewassehen schaapwol, fr. saint, Kil. cesypuum.
De wolle wasschen en van de ieke uitzuiveren.
— Tlrol met cle ieke, wulle met der ieke, Kil.
wolle met der iecken, lekwol, fr. lame en suist,
lame gr•asse, lame singe Hij ried mij als een
geneesmiddel aan, van wolle met de ieke in
mijne ooren te steken. " Si pleegen te leeserve
over die wonde, ende daer op te legghen wolle
flzetten lziec1 e ende ghenet in warme olie van
oliven. " (Jehan Yperman.) " Eene decoctie gemaect van versche wortelen van witte pappelen,
witte leliën, lynzaed, vette figen einde olie van
hypericum, ende leggen na de fomentatie katoen
ofte wulle met clee ieke in de voornoemde decoctie
warm zynde nat genlaekt ende uitgeparst op
den carbunkel. " (Trouwe waerschouwinge aen
alle poorteren van Brugge, gedrukt by Pieter
Soetaert 1604.) " Drie goede gebroeders ghingen
.

eerie

eenes wegh die welke ghemoeten onsen Heere

hofbloem, niclella Damascena L., fr. cheveu.e de

Jhesus Christus, ende hi -seide te hein lieden:
drie goede gebroeders waer gadi; den antwoorde:
wy gaan ten berghe van Oliveten leesen cruut
den gliewonden met te ghenesene, en onse Heer
Jhesus Christus die soe seyde te hen : comt
achter mi drie goede ghebroeders en swert mi
in den gecrusten heer en bi der melt wyf ende
machet dat gi zult segghen dese worden stille
ende ghenen loan der of ontfaen : Nemt-kine
ic'ulle ; nette l• Izeic1 eu van der scapen ende doepse
in warme olie van oliven ende gietse op de wonde, gheloeft ende seght : alse Longius de ebreusche stat onsen Heer Jhesus Christus met eereer
speer in sine side Bene groete wonde die welke
niet langhe ne bloede ne drawonckele soene

Venus, palte d'araignée.
IEFTE, HIEFTE, v. zonder mv. Klimop, eiloof,

hedera helix L., fr. lierre grimpant. De iefte is
altijd groen en klimt op langs boomen en muren.
Een boom met iefte omgroeid.
Die zeer gau en neerstigh waren
Met om schoonst te maken hoen
Van veel yeft en lauwerblaren
'S wynters, somers altij dt s groen.

(Cl. Declerck.)
— Kil . Hieft, ieft, j. aard-vele, li.ederv, (doch
aardveil bij ons heet geen -iCfte, maar cll eesem, fir.
it,
lierre ter-restre, glech-olIza leederu(:ea L.). Eng. hi,
onderscheiden in groand-hy (grond- iefte, dr esem, fl. lierre ter esh e) en tree -ivy (boom-iefte,
fr. lierre gvillzpant,).
— Men zegt ook Ifte en IJfte. " Den stock
van Bacchus met Ifte ofte klimmerblaren omringhelt. " (L. Vossius.)
— IEFTEBEZIE (wvi. —BEZE, —I3 EI E R), v. fr. baai c

de lierre.

moete dese wonde in de name svaders + ende
des sirens + ende des heilich + gheest. Amen.
Ende dan seght eenen pater poster ende eengin
Ave Maria ter eere van Bode. " (Jehan Yperman.)
Het volk zegt wulle met de i-ieke, met verschuif der r, even als 't ook zegt in de reeke, van
—

IEL
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cle reeke, voor in der eeke, van der eeke, d. i. -in cle
Eik, fr. au chêne, de naam van eene herberg te
Deerlijk. Dus zegt men ook navomcl voor avond,
,

enz. Zie n.
- IEKWOL, IEKWULLE, V.

Wol met de ieke, fr.

lame en suint, lame surge.
IEL, adj. Samentrekking van idel, ijdel, fr.
vide. Eene iele flesch. De mand is iel. De schuur
-

iel maken om er den nieuwen oegst in te bergen. Eene iele ton klinkt holde. Iel van hoofde
(ielhoofdig). Iele borze. Eene iele maag.
— Afl. Ielheid, fr. le vide. Eene ielheid in 't
hoofd. — Zie IE.
IELEN, ielde (wvl. ook ieldege, Zie IMPERFECT),
geield (fvl. Zeld, zie GE), b. w. IJdelen, fr. vider.

Eene ton ielen. Eene flesch ielen. Een huis
ielen. Eene mande ielen. — Zie IE.
IELHANDS (met den klemtoon op -iel), bijw.
Met iele of ijdele handen, fr. les mains vides. Om
niet ielhands weder te keeren, heb ik eenen
zak appels medegebracht.
IELHOOFDIG, adj. IJdelhoofdig, wordt gezeid
van die flauwte die men in 't hoofd gevoelt bij
gebrek van voedsel. Ielhoofdig zijn, -fr. avoir

le eerveau vide.
— Afl. Ielhoofdigheid. Ik gevoel eene ielhoofdigheid als ik te lang moet vasten.
IELJE. Zie ELJE.
IELPLAT, o. Bij kantwerksters. IJdelplat, plat'
werk dat niet gesloten is maar ijdel gelijk eene
venster jalousie; ook IJsgrond geheeten.
IEMEN, onbep. voornaamw. Hetzelfde als
Iemand. Daar komt iemen binnen. Ik heb daar
iemen gezien.
— Men vindt dit woord ook bij onze oudste
schrijvers.
-IEN. De werkwoorden eindigende op J dennz,
oul. idem, hebben bij ons den uitgang ien, iëmz
(zie IE). Dus zegt het volk
Benien, beniën voor Benijden.
Bevrien, bevriën — Bevrijden.
Kastien, kastiën — Kastijden.
Liën,
lien
— Lijden.
Nien,
-- Nijden.
niën
Rien,
— Rijden.
riën
Schrien, schriën — Schrijden.
Snien, sniën
— Snijden.
Strien, striën
— Strijden.
Wien, wiën
— Wijden.
— Vervoeging van den tegenwoordigen tijd:
ik li — 2k lijd.
hi, gi hit — gzj' lijdt.
wi, zi liën of lien — wij lijden.

IEVE
— Is het ww. gelijkvloeiend, het verl. deelwoord is in iid, b. v. gew iid; de imperfect is in
i iclde, b. v.
ik, hi wiidde.
gi wiiddet.
wi, zi wiidden.
— Is het ww. ongelijkvloeiend, het verleden
deelw. is in een (zachtl. ee), b. v. geleen, gereen,
enz.; de imperfect is in ee of eed, 'gemeenlijk
scherpl. ee (zie DUIGEN), b. v.
ik, hi ree, reed.
gi reet, reedt.
wi, zi reen, reeden.

IEVERANS, IEVERINGS, bijw. Ievers, ergens,
entwaar. Ieverans gaan. Ik zal hem wel ieverings
vinden.
Wat helpet dat ick soeck, als by my nu soo terght,
En hier, ken weet niet waer, hem yeveringhs verberght.

(J. de Harduyn.)
IEVERS, IEWERS, IEVERST, IEVERSTEN, AUWERS, bijw. Ergens, - entwaar, fr. quelque part.
Ik heb hem ievers gezien. Iewers ingaan. Dat
staat ieverst geschreven. Hij zoekt ievers naar.
Hij spreekt ieversten van.
— Waarschijnlijk, gewis, zeker, fr. sans doute,
cerlainemeni, pr-°obablemmz ent (in eene twijfelachtige
bevestiging). Hij heeft ieversten weer niet aandachtig geweest, 'Want hij kan zijne les niet. Het
is ievers gij die mijnen boek weggesteken hebt.
Het is ievers eene kat die het stuk vleesch zal
genomen hebben. De jongen staat in straffe, hij
heeft ievers koppig geweest. Hij is ieverst mis -

noegd, dat hij niet spreken wilt.
— Omtrent, omstreeks, ongeveer, fr. environ.
Het was ievers drie ure in den achternoen als
dat gebeurde. Ik heb ievers twintig frank nog
in mijne beurs. Hoe ver is het van hier ? Ievers
eene uur of tien.
IFTE, v. Zie IEFTE.
-IG. Deze adjectivale uitgang luidt -eg bij 't
volk : droeveg, eenege, machteg, wetteg, enz. En bij
velen onzer schrijvers is deze uitgang ook te
Lezen.
— Deze lettergreep wordt dikwijls in een substantief geschoven tusschen het adjectief en den
uitgang held, b. v. Blauwigheid, Brakkigheid,
Dulligheid, Fraaiigheid, Groenigheid, Hardigheid, Klarigheid, Lammigheid, Nattigheid, Nieuwigheid, Reinigheid, Roodigheid, Slappigheid,
Stoutigheid, Vuiligheid, Zoetigheid, Zwarigheid,
enz.
— De Hollanders hebben dit ook, maar gemeenlijk als nevenvorm met eene bijzondere

IGE
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beteekenis, zoo men bij Kramers ziet op zica(oheid en zwarigheid, zoetheid en zoetigheid, enz.
— Somwijlen hangen wij ig aan den uitgang
baar en zaam, b. v. Dankbarig, wankelbarig,
vruchtbarig; bezorgzamig, eenzamig, eerzamig,
enz.
- IGE, -IGGE, uitgang van vrouwelijke naam-woorden, zie —EGE.
-IGE. In een groot deel van Fr.-Vlaanderen is
de uitgang ige (met de vlaamsche ,q) de verkleiningsvorm van vele substantiva . Zie DEMINUTIEF .
— In 't Kortrijksche vervangt men dit ige
door ië, b. v. stoelië, lammië, manië, mannië,
sterrië, huizië, schuldië, mandië, berdië.

IJKEN (wvl . IKEN, zie IJ), ijkte, geijkt, b. w. fr.
étalonner.
— Eenen hoed ijken, hem bummen, er eene

kwade vouw in slaan. Het greide de scholieren
den nieuwen hoed eens te ijken van hunnen
makker.
--- Van IJken geven, zie NIJKEN.
— Geijkt zijn, wordt fig. gez. b. v. van iemands
gehoor dat juist is. Die zanger heeft een geijkt
gehoor (hij zingt nooit valsch). Zijn gehoor is
niet geijkt. — Ook van iemand die op juiste
maat en regel staat in eten en slapen. 's Morgens
neemt hij twee boterhammen, hij is daarop
geijkt. Drink nog een glas, ge zijt toch niet
geijkt zeker. Ten negen ure gaat hij slapen,
daar is hij op geijkf.
IJS (wvl. us, zie ij), o., fr. glace. Op het ijs
schaverdijnen.
— Ten ijze staan, scherp staan, van een peerd
dat gescherpt is om op het ijs of op • beij sde
wegen te gaan, fr. être ferré a glace.

- IGEN . Vele werkwoorden die eindigen op ,ede
twee toonlooze grepen igen, hebben ook een
anderen vorm waar igen vervangen wordt door

en, b. v.
Begiftigen — begiften.
Bekostigen — bekosten.
Beschadigen — beschaden.
Beschuldigen — beschulden.
Eindigen
— einden.
Eerbiedigen — eerbieden.
Kruisigen — kruisen.

IJSBEEN, o. Zie ISCHBEEN.
IJSBIJZE (wvl. IISBIZE, zie IJ), v. Soort van

lingelootse op het ijs, bestaande in een ijspeerd
vastgeknoopt aan 't einde van eene lange koorde
wier ander einde met een oog vastligt aan eene
staak in het ijs geplant. Die bij deze staak staan,
geven die koorde eene beweging die het ijspeerd
in eenen cirkel doet rondzwieren met zulk een
geweld dat hij, die op het peerd zit, er somwijlen van afstuift met groot gevaar van deerlijk
geblutst of gekwetst te worden.
IJSGROND (wvl . IISGROND), m. Bij speldewerksters . Zie IELPLAT.

IJ. Dit letterteeken, eertijds niet anders dan
de verdubbelde i. (zie i), is tegenwoordig een
tweeklank bestaande uit den klinker i met den
halven consonant j, en luidende juist gelijk de
ei in 't Westvlaamsch. Dus :
holt. lijden, fr. sou frir — wvl. leiden, fr. conduire.
— rijzen, fr. monter = — reizen, fr. voyager.
-- zijde, fr. soie = — ik zeide, fr. je disais.

-- In de gesprokene taal der West- Vlamingen
is deze ij almendalle geen tweeklank; want zij
spreekt overal korter weg gelijk de i die men
hoort in de uitheemsche woorden artikel en titel,
en in de engelsche woorden linden-tree, pinch,
ring. En daarom wordt zij beter verbeeld door
y (schryven, ik schryf), of nog beter door i, ii
(schriven, ik schriif), gelijk men oulings deed.
IJDELEN (wvl. IELEN, zie ald.), ijdelde, geijde,ld,
b. w. Ruimen, ledigen. Eenen beker ijdelen (uitdrinken). Een vat in een ander ijdelen. Een huis
of eene kamer ijdelen (er alles uit wegruimen).
— Dit w., dat Weil. verouderd acht, is tonzent
van alledaagsch gebruik, onder den samengetrokkenen vorm ielen.
IJDER (wvl . IDER^, pron. Hetzelfde als Ieder,
fr chacun, chaque.
IJFTE (wvl . IIFTE), V. Zie IEFTE.

IJSKAAS (wvl . IISKAAS, zie - IJ), m. Room, citroen
of zoo iets met ijs gereed gemaakt, fr. glace. Een
ijskaas verfrischt den mensch in den gloeienden
zomerdag. Eenen ijskaas eten.
— De Woordenb. geven aan dit woord de
beteek. van fr. fromage (U la Chantilly.
IJSKEERS (wvl . IISKEERSE, uitspr. -keèsse, zie

Rs), v. Wordt te Brugge gezeid voor IJskegel,
t chandelle de glace. Er hangen ijskeersen aan
de daken.
— Een raadsel op de ijskeerse bestaat bij de
kinders:
Schoon ende klaar,

't Volgt den tijd van 't jaar,
En 't groeit met den wortel opperwaar(t.
IJSPAUW (wvl . its ow) , m. Een vogeltje met
eene schoone pluimagie, azende op vischjes en
waterbeestjes die 't in de beken vangt, 1. alcedo
,

ispida, fr. martin pecheur.

IJSP
— Zou dit ijspauw niet gevormd zijn van 1.

ispida ?
IJSPEERD, o. Een leege stoel zonder lene, rustende op twee ijzeren scheerzen of lemmers (gelijk de schaverdijnen), waarop men zit en over
't ijs vaart, bij middel van eenen of van twee
prikstokken waarmede men zich voortsteekt; ook
IJsstoel geheeten. Het ijspeerd is geene slede.
- IJSPEERDEN, ijspeerdde, geijspeerd, o. W. Op
een ijsstoel rijden over 't ijs. Zich verlustigen
met te ijspeerden. Hij kan wel ijspeerden.
IJSSCHORRE, v. Schol ijs, fr. glacon.
IJSTERAAR, m. Krimper, huiverig mensch, fr.

homme frileux, cencdreuil.
IJSTERACHTIG, adj. Huiverig, fr. frileux.
IJSTEREN (wvl. IISTEREN), ijsterde, heb geijsterd,

o. w. Huiveren, van koude krimpen, fr. grelotter.
Hij ijsterde van de koude.
IJSTOP (wvl. IISTOP), m. Drijftol dien men gem.
op het ijs, doch ook op den grond al draaiende
doet voortvaren onder het gedurig geeselen van
eene korte zweep; ook Zweeptop, fr. sabot. Met
den ijstop spelen. " Keerende end drayende sich
ghelyck eenen ys–top. " (B. Surius.)
--- Zie TOP.
IJZELEN (wvl. IZELEN), ijzelde, heb geijzeld, o. w.

Schrikken, ijzen, huiveren van vrees of afkeer.
IJzelen van iets te zien of te hooren dat wreed is.
IJZER (wvl. IZER, zie ia), o. Wordt dikwijls
gebruikt in plaats van een compositum waar 't
het tweede deel van is, waneer de samenhang
der rede gemakkelijk het eerste deel. laat aan
Een peerd dat zijne ijzers verliest-vulen,b.
(d. i. zijne hoefijzers). De strijkster werkt met
een heet ijzer (d. i. een heet strijkijzer). De ijzers
aanleggen in eene kraam (d. i. de verlosijzers,
fr. le forceps). De vroedmeester moest de ijzers
aanleggen, fr. faire usage du forceps.

— Zijne tong slaat ijzer, slaat kadul, zegt men
van iemand die, bedronken zijnde, moeielijk de
woorden uitspreekt.
IJZERKRUID (wvl. IZERKRUUD), o. Eene plant
die in de wetenschap centaurea jacea L. heet, fr.
jacee des pres. Het ijzerkruid wordt ook hardhoofden, hardekoppen, hondsknoppen, hondsklooten,
hondskoppen, dulle hondskoppen geheeten. De
stengels van dit kruid zijn ijzerachtig hard, en
de bloembotten ook.
— Eenigen geven dezen naam aan den Lizorboom, spircea ulmaria L., fr. reine des pres. In de
Wdb. even als bij L. Fuchs is ijzerkruid nog eene
andere plant, fr. verveine.
IJZERLING, m. Winterappel van gemeene
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IJZE
grootte, met de eene kaak geel en de andere
roodachtig.
IJZERMAAL (wvl. IZERMAAL), o. zonder meerv.
IJzerroest in linnen stoffen. Er is veel ijzermaal
in dat lijnwaden goed. Het ijzermaal is moeielijk uit te doen.
— Wordt ook gezeid van zekere rosse vlekken
die somwijlen binnen in de aardappels te zien
zijn. De aardappels zijn niet goed waar dat er
ijzermaal in is.
— Somwijlen ook gebruikt voor IJzervlek, fr.
tache de rouille de fer. De ijzermalen uitdoen.
" Is' t niet jaemer dat schoone werken sulke
vlekken voeren ? 'T is tyd, o vlaemsche Rymers,
die nae de suyverheyd tracht, en nae de vol
streeft, dat gy die yser -malen uyt-maekthyd
uwe herssen-doeken vryft ende uyt uwe schriften
weg neemt. " (Vaelande.)
— Ook als adj. Met ijzerroest bevlekt. Die
ammelakens zijn ijzermaal.
IJZERIVIAALPLEKKE, V. IJzervlek, fr. tache de
rouille de fer. De ijzermaalplekken uitdoen. Van

waar al die ijzermaalplekken in die autaardwaleP
IJZERMAALSTEEN, m. en o. Soort van bergsteen dat veel ijzererts bevat.
IJZERPAPIER, o. Papier met ijzeren vijlsel belijmd. De schoemaker wrijft de zolen met ijzerpapier of ook met glaspapier.
IJZERWERK, o. IJzergoed.
— In 't bez. De ijzeren lat waaraan men tang,
schup, blaaspijp en rooster hangt in den heerd-

hoek van eene boerenwoon, enz.
IN-EN-GIJ, m. zonder m-v. Bij naaisters. Soort
van steek om twee stukken zoom aan zoom met
eenen platten naad aaneen te naaien; men steekt
de naalde altijd van onder naar boven eerst -in
den eenen zoom en dan in den anderen gedurig
weg en weder, zoodanig dat de draad zigzagsgewijs ligt. Naaien met eenen Ik-en-Gij, of met
eenen Ik en eenen Gij. Eene klinke of scheur
toedoen met eenen Ik en eenen Gij.
— Vgl. Toesteken.
— bijw. Zigzagsgewijs, fr. en zigzag. " De
valleie waarin de krochte uitkwam, ging tak-uit
tak-in, altijd ik-en-gij, ik-en -gij voort, dat men
twee stappen verre noch vooruit noch achteruit
en kon zien of iets geware worden. " (G. Gez.)
IKKE, persoonl. voorn. Hetzelfde als Ik, 1. ego.
'k Heb het ikke gezeid. Het is ikke die 't gedaan
heb. " Ghelijck Adam en Eva hebben de weerelt
vercocht voor eenen appele : alzoo Christus en
icke, hebben ghenoech de weereldt verlost met

IMPE
een Verte. " (C. Vrancx, die hier Maria doet
sprekenl.)
IMPS, v. Zie E -nrE.
IMPERFECT, Of OIvVOLM_LAKT VERLEDEN TIJD.
Onze gelijkvloeiende verba hebben tweederlei
imperfect : de een eindigt op (Ze of te, b. v. ik
hoorde, ik waakte; de ander eindigt op d e e,
Lege, b. v.
ik, hi hoordege, waaktege,
gi hoordeget, waakteget,
wi, zi hoordegen, waaktegen.
— Wat de ongelijkvloeiende verba betreft,
het meerendeel heeft ook den imperfect in der;
of Lege_ gevoegd aan 't radicaal van den infinitief.
Dus:

ik helptege — ik hielp,
ik komdege — ik kwam,
ik looptege — ik liep,
— ik sloot,
ik sluitege
ik vraagdege — ik vroeg.
— " Wij hebben tweederlei vorm voor dell
verleden tijd van doen:
a) ik, hi dede, deed, dee,
gi deedt,
wi, zi deden, deen.
b) ik, hi deeg, dei,
gi deegt, deft,
wi, zi deegen, deien, dein (vgl. em).
Dewijl nu de verleden tijd van doen, gevoegd
bij het worteldeel van een gelijkvl. werkwoord,
den verleden tijd uitmaakt van dit werkwoord,
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riem. Ge moet hem kastijden, in 't waar is dat hij

zoo iets gedag n heeft. Hij zal gram zijn, in gij
dat doet. "Al storven wi daghelicx menich duysent bitter dood om sinen wille, int mogelic ware,
so en yst noch niet tegen die minste gratie, die
ki ons so snoden warmen so diewils doet. " (Th.
van Herentals.) " De heeren hadden jeghens
eet ghemeente ghezeydt : in vy (indien wij)
vrymde soldaten in Brugghe brynghen, vermoert
ons; ende den sarjaendt maeyhoer (sergant major) dye hadde och jegens eet ghemeente ghezeyt:
Ieder (indien der) veymde soldaten in Brugghe
tollullen, duerschyet my. " (G. Weydts.) " De
heeren ende de soldaden van Ypere leyden toens
den trompylyhe (van dent prins van Parma) onder
de galghe ende zy zeyden jeghens den tromp y lyhe mi ghy hier meer compt ofte een van u
complycyhe, men zal hem an dese gaelghe han
-ghen."(Id)
IN, voorz. Wij gebruiken dikwijls in, waar de
Hollanders aan zeggen. Zich in (aan) eene spijs
ziek eten. Zich dronken drinken in (aan) jenever.
Deel hebben in (aan) iets. Vijf frank in (aan)
koperen munt. Hij koopt zich arm in (aan) boe
Hij had eerre groote som in (aan) bankpa -ken.
Iets in (eau) stukken breken, in (aan)-pier.
flenters scheuren. Eenen appel in (can) schijfjes
snijden. Een papier in (aan) riemen knippen.
INAKKEREN, cc korde in, i ngeakkerd, b. w. Inploegen. Het onkruid inakkeren. Het mest inakkeren.
:

zoo volgt daaruit dat dit werkwoord ook twee-

INBEET, INBETE, v. Hetzelfde als Ontbijt, bij

derlei imperfect heeft, een in (lede, en een ander
in dege (zie BOEGEN), b. v. i1 blaas -dede (blaasde)
en blaas-lege; ik In eend ede (meende) en ineend ege,
enz. " (G. Gezelle.)
— In eenige gewesten, b. v. in 't Brugsche,
gaat de imperfect ook uit op ede, als de infinitief
eindigt op den of ten, b. v.
ik schuddede,
ik belettede,
ik vermoordede,
ik wachtede, enz.

Kil. Inhijt, fr. déjevnei•. Inbete doen (ontbijten).
Kom binnen om inbete te doen.
INBIJT (wvl. INBIIT, zie IJ), in. Begin, aanvang,
fr. com memcelnerct, début. Met den inbijt van 't
jaar. Maandag aanstaande is het de inbijt van
de schoolvakans. Vaan den inbijt tot het einde.
De inbijt van eene maaltijd, van eene redevoe• ring, enz. Het is een goede inbijt. De inbijt was
slecht maar later ging het beter. Die levenswijs
gaat mij nu geheel wel, maar de inbijt heeft mij
lastig gevallen. Zij waren nog maar drie of vier
in de wereld, en de een sloeg zijnen broeder
dood : dat was een schoon inbijt ! fr: voile itn
beten début ! Als je 't niet op en eet, 't gaat te
poene (of t'avond) uw eerste inbijt zijn. " Hij
(op de prochie wederkeerende van Parijs) keek
of hij nievers geen kennissen ging tegenkomen
om zijnen bijt in cle prochie te doen en om te
lioo„ en waar dat vader was. " (K. Callebert.)

En dit vindt men ook bij onze vroegere schrijvers, b. v. in de Kronijk van Brugge : wy ver blydeden; zy luudeden ende beycceïïcleden; hty beef ede
of; by rustede; enz. En bij Despars : dat zy hem
verlosteden; die niet en selzctfte iviet eosfecle; enz.

Tegenwoordig laat men de e wegvallen, en men
schrijft 2k sehuclde, vei' -rnooi•clde, wachtte, l•-ucite.
IN, ook AN, voeges. Indien, als, fr. si. In 't God
gelieft, fr. s'ml plait a Diezn. Ik zal u komen bezoeken, in 't God gelieft. In 't waar is, fr. s'-ii est

-

,

INBLIJVEN (wvl. I\BLIVEN, INBLUVEV, Zie BLIJ
beef iia (zachtl. of scherp. ee, zie DUIGEN),-VEn),

INBR
heb of ben ingebleven, o. W. In den grond blijven,
niet uitkomen, sprek. van graan of zaad. " De
christelijke opvoedinge is een mostaardzaadje,
dat zeven jaar zal inblijven, zonder uit te komen;
ze peizen dat het dood en vergeten is; maar ééne
spa te diepe gedolven zal 't doen uitkomen en
opschieten. " (K. Callebert.)
INBRAAF, adj. Zeer braaf. Een inbrave mensch.
INBRESSEN, breste in, ben ingebrest, o. w. Met
bressen, d. i. met groote parlijfen of stukken
inzakken. De gracht is ingebrest, zal inbressen.
Hij is onder de ingebreste aarde versmacht. De
kant van dien dijk brest in. — Zie BRESSE.
INBUISCHEN (wvl. INBUSCHEN, zie UI), buisehte
in, ingebuischt, b. w. Al buischende indrijven.
Nagels inbuischen.
— Door buischen breken. Eene deur inbuischen. Een vat den bodem inbuischen. — Zie
BUISCHEN.

IND, INT, ING, INK. De lettergreep in wordt,
volgens den algemeenen regel (zie i, 2°), uitgesproken met de onvolkomene i gelijk het fr enne;
maar waneer er eene tand— of keelletter op volgt,
dan krijgt de i, in de westvlaamsche uitspraak,
den klank van de heldere i (ii, y, zie 1, 1°). Dus:
Binden — biinden, bynden.
Ding — diing, dyng.
Drinken — drunken, drynken.
Linde — liinde, lynde.
Dwingeland — dwiingeland, dwyngeland.
Lint — hint, lynt.
Pinte — piinte, pynte.
Klinken — kliinken, klynken.
Wind — wiind, wynd.
Zinken — ziinken, zynken.
Vrind — vriind, vrynd, enz.
Zoodanig dat hij bindt, hij windt, enz. in de
uitspraak rijmen met hij verdwijnt, hij verschijnt,
enz.
— Eene uitneming aan dezen regel is voor de
vormen 2nd en int, ontstaan uit eenera infinitief
in —innen. Dus spreekt men gelijk men schrijft:
bemind, hij beminde, hij wint, gij verzint, welgezind, enz., als gevormd zijnde van beminnen,
winnen, enz. waarin geene d of t verschijnt. Winder van winden, spreekt wiinder; maar winder,
voor winner, winnaar, spreekt winder. — Eene
andere uitneming is er nog voor blinter, sint (fr.
saint), vint (vent), en weinig andere.
-- Onze vorige schrijvers Ed. De Dene, P.
Devynck, B. Gheysen, enz. onderhouden dezen
regel in hunne werken, spellende b. v. vynden,
ryng, blynken, wyndt, enz. Ook passen zij hem toe
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INDE
op de _ uitgangen —ING en —LING (jonghelijngh,
vrougijnghe), ofschoon de i dezer uitgangen beter
gelijkt . aan de i van den uitgang —LIK (mogelik,
beminn-elik, ïn de schrijftaal neogelijk, beminnelijk) .
— Behalve dit eerste geval dat de onvolkomene
i uitgesproken wordt gelijk eene heldere, is er
nog eene tweede, t. w. voor een groot getal reduplicatiën :
Bimbalong — biimbalong.
Bimbommen — biimbommen.
Fikfakken — fiikfakken.
Flikflooien — flikeflooien.
— kiipkap.
Kipkap
— kliipklap.
Klipklap
Kwiskwas — kwiiskwas.
— miikmak.
Mikmak
— riifj erafj e.
Rifj eraf] e
— riimram.
Rimram
Tikketakken — tiketakken, enz.
— Hetzelfde bestaat ook in Zeeuwsch-Vlaanderen. (De Toekomst, 1868, bl. 359.)
INDE. Hetzelfde als Ende, einde.
Profijt sonder eere werdt verlies int inde.
(A. Biins.)
--- Zie onder E.
INDERSCHEN en INDARSCHEN (uitspr. desschen,
zie Rs), dorsch in, ben ingedorschen, o. w. Inrennen,
fr. entrer an galop. De ruiters kwamen de stad
ingedorschen. — Zie DERSCHEN.
INDI, INDIE, voegup. met de stemrust op die.
Hetzelfde als Indien, fr. si. Indi gij dat doet, is
onze vriendschap uit. Indie dat waar is. Indie
dat hij durft komen.
-- Vgl. Bedie en Nadie.
INDIEN, bijw. Intusschentijd, middelerwijl.
Terwijl gij den brief schrijft, zal ik indien mij
reisveerdig maken.
— Men zegt ook Binnendien, Bindien, Binst dien, Binstendien.
INDOEN, deed in, ingedaan (fvl. inèdaan, zie
GE), b. w. Inkoopen, zich voorzien van, anders
gezeid trekken, fr se fournir de. De winkelier
doet elke maand nieuwe waren in. Die lakensnijder heeft goed ingedaan voor den winter.
Die burger doet 's jaarlijks een stuk wijn in.
Als mijn papier verbezigd is, doe ik er nieuw in.
— Zijn gerief indoen, zoo veel koopera als men
noodig zal hebben, fr. s'approvisionner. Hij heeft
zijn gerief ingedaan van aardappels en van
graan. Ik heb mijn gerief ingedaan voor een
geheel jaar.
INDOM, INDWAAS, adj. Zeer dom, zeer dwaas
Een indomme vent. Eene indwaze daad.

INDR
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INDREEFELEN, cdreefelde in, ingedreefeld, b. w.
Frequent. van Indrijven. Eenti kudde indreefelen (in den stal drijven).
INDRILLEN, drilde in, ingedrild, b. w. Bij landb.,
zie INDROOTEN.
INDROEF • (wvl. INDROUF, Zie ou), adj. Zeer
bedroefd, fr. très.triste.
— Zeer boosaardig, fr. tres-mechant. Een indroeve jongen. -- Zie DROEF.
INDROOG, adj. Zeer droog, fr. tres-sec. De oegst
is indroog. Indroog graan.
--- Fig. Een indrooge mensch.
INDROOTEN, drootte in, ingedroot, b. w. Bij
landb. Mest of graait op de diepte van drie vingers in de aarde bergen bij middel van eene
•houwe of van eenen lichten ploeg; anders ook
Indrillen. Mest wordt ingedroot met den ploeg;
tarwe wordt ingedroot met de houwe (zie AFZET
haver wordt ingedroot met den ploeg of-TEN);
met de houwe. Waneer het mest diep in den
akker geborgen wordt, dan zegt men niet Indrooten, maar Inwerken, inakkeren, indelven,
inspitten. Waneer het graan geborgen wordt
met de eegde, dat heet Ineegden. Waneer het
graan geborgen wordt met de spade die er de
aarde over openspreidt, dan zegt men Inzeeuwen.
INEENFUMIYIELEN, fummelde ineen, ineengefummeld, b. w. Ineenfrommelen, fr. bouchonner.
Eene gazette ineenfummelen.
INFINITIEF. De latijnsche wending met den
innfiniius historicus is van alledaagsch gebruik in
de sprekende taal, b. v. Hoe is die voerman ver
Ah ! bij dranke zijn, en van voren op-ongelukt?
den wagen zitten, en beginnen tukkebollen, en
de peerden aan 't loopen gaan, en hij af kadotteren
en onder de wielen vallen en overreên zijn. Man
Gods, zei Bogaert tegen zijnen hond, 't is goed
dat-je niet en moet biechten, en den pastor gebeten

hebben!
De druiven waren ryp, bekoorlyk aen het oog,
En vosken springen, springen
Maer ach ! de druifkens hingen
te hoog!
(J. B. Decorte.)
!

Wees zoo beleefd van u eens om te keeren,
Dan zullen wy op uw verzoek beraen.
Heer Vos verstond dien scherts, en geen!
(Id.)

— Met alle geweld iets doen, wordt dikwijls
uitgedrukt door het herhalen van den infinitief,
in dezer wijze : Het vriest, vriezen is vriezen. De
haas ontsprong den jager, en loopen was loopen.
Drinkt hij veel ? Drinken is drinken. .

INFR
— Om de kracht van eenige bijwoorden te vermeerderen, bezigen wij dikwijls den infinitief op
de volgende manier : Het regende gedurig regenen. Hij knotert altijd knoteren. De verdoemde
klaagt eeuwig klagen zonder eengen troost. De
pols slaat onophoudelijk slaan. De nachtegaal
zong zoodanig zingen dat hij doodviel. Het waaide
zoo geweldig waaien dat de boomen omvlogen.
Het vriest zoo hard vriezen dat het niet verdraaglij k is. Ik wachtte zoo lange wachten dat het
avond wierd. Hij stierf zoo zeere sterven dat er
geen tijd was om hem te berechten. Het donderde
afgruwelijk donderen. Het vroos onzeggelijk
vriezen. Hij vloekte verschrikkelijk vloeken.
" En van met dat zy de elle aan 't lynwaad lei,
zy mat, en mat, en mat, altyd maer meten, tot
dat geheel hare tafel vol lag, en zy mat nog altyd
voort, 't en was geen einde aen. " (***)
— De infinitief als substantief gebruikt, wordt
in de volkstaal somwijlen aangewend met het
lidwoord den, gem. na een voorzetsel. Dus zegt
men Bij den eersten opzien(e, in den scheene, met
den uitkomen (e, (zie OPZIEN, SCHREDEN, UITKOMEN) .
" Ik herneem en overleg den inhouden van geheel
het sesde scheydeling, en denke de beteekenis
van dat woord gevonden te hebben. " (Vaelande.)
-- De infinitief wordt in de sprekende taal veel
gebezigd bij den eersten persoon enkelv. van den
tegenwoord. tijd, b. v. Ik gaan (ik ga) . Ik zijn
(ik ben). Ik en kunnen dat niet. Peis je dat ik er
mee lachen, de ? Hij wilt dat ik hem eenen brief
schrijven. _
INFRAAI, adj. Zeer braaf en zachtmoedig. Een
infraai kind. Een infraaie echtgenoot. Dat peerd
is infraai. Zie FRAAI.
-ING. De uitgang ing, die niet te verwarren is
met den uitgang ling (zie -LING), dient
10 Achter een substantief of adjectief gevoegd,
om namen van appels te maken, welke namen
allen mannelijk zijn:
Geuzing, Pinting, Ponding, Rabauwting, Strieping, Wulling; Grauwing, Groening, Wilding,
Zoetiiig, Zuring.
2° Achter substantiefs gevoegd, dient ing(e
om collectiefs te maken, welke collectiefs allen
vrouwelijk zijn. De wortelinge van eènen boom.
— De beddinge, fr. literie. --- De huizinge, de wo
kelderinge, de kelders van een huis.-nige.—D
— De hovinge van een kasteel. — De gerzinge, fr.
herbage. — De groenselinge, fr. les légumes. — De
brondselinge. -- De brokkelinge van brood, enz.
-- De pezelinge, de pezels van iets. — De snipperinge van den kleermaker. -- De stallinge van
.

INGA
een paleis of hofstede, fr. les ecuries et stables.
En aldus honderd woorden meer die collectielijk gebruikt worden geheel Vlaanderen door.
3 0 Achter het worteldeel van een werkwoord
gevoegd, dient ing(e
a) Om de daad van 't werkw. aan te duiden,
b.. v. wandelinge, flikkering van de sterren, enz.
b) Om het resultaat of uitwerksel van die
daad aan te duiden, b. v. Belooning van Loon,
Winning voor Gewin, enz.
c) Om het voorwerp aan te duiden waarop
die daad valt, b. v. Slapinge (bed om op te sla
slaping hebben. Eene slapinge koo--pen).G
pen. Branding (brandhout).
d) Om het vrouwelijk onderwerp van die daad
aan te duiden, b. v. Naaiinge voor Naaister,
enz. Zie EGE.
INGAAN, ging of gong in, ingegaan, b. w. Nadenken, aandachtig overwegen. Als men het wel
ingaat, 't is beter een deugdzaam werkman dan
een verwaande filozoof. Men moet den grond van
de zaak ingaan om iets wel te begrijpen.
— Ook gebruikt voor Introuwen. Zie aid.
— Het deelw. ingaande, bij den naam eener
maand gevoegd, bet. beginnende. Hij mag daar
wonen tot ingaande Mei. " Den afgaenden pachter vermach het slag-hout te cappen tot ingaende
Maerte. " (Cost. v. Aelst.) Vgl. uitgaande onder
UITGAAN.

INGAVE, INGEVE, V. Ingeving. Eene ingave
van den duivel, fr. une suggestion du demon. Eene
goddelijke ingave, fr. une inspiration divine. Eene
ingeve van den hemel. " Alsulcke superstitieuse
ende alsulcke duyvelsche ingeven die den mensch
soeeken te verleyden. " (Jac. Desmet.) Ik kreeg
daar aanstonds het gedacht van henen te gaan,
het was lijk eene ingave. Die antwoord was wel
gepast, 't was louter eene ingeve, fr. une in spi

ration.
INGEKEERD, partic.-adj. Die zijne gedachten
afkeert van de wereldsche zaken om op de geestelijke na te denken, fr. recueilli. Ingekeerd zijn.
Een ingekeerd mensch. Ingekeerd is tegenovergesteld aan Uitgestort.
—' Afl. Ingekeerdheid, fr. recueill ement. Met
ingekeerdheid bidden. De ingekeerdheid is noodig om godvruchtig te leven.
INGEL (wvl. IINGEL), m. Engel, fr. ange. " Die
neghen chooren der inghelen. " (C. Vranex.)
INGENIE (uitspr. inzjeníe), o., klemt. op nie.
Genie, vernuft, 1. ingenium, fr genie, talent. Een
man van ingenie. Hij heeft veel ingenie. Hij

INGE
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heeft geen ingenie genoeg om zoo iets uit te
voeren.
INGERHAAK, m. Zie HINGERHAAK.
INGEVE, v. Zie INGAVE.
INGRAM, adj. Zeer gram, fr. très-colère. Een
ingram wijf. Hij was ingram.
INHAAI, m. Stompe haaihoek, fr. biais gras.
INHAAIEN, haaide in, heb ingenaaid, o. w.
Eenen stompen haaihoek uitmaken. Die akker
haait in aan den westkant.
INHAAL (vi. INHAEL, zie AE), m. Inhaling. De
inhaal van den oegst. Plechtige inhaal van eenen
prins, van eenen pastor, enz.
INHALEN, haalde in, ingehaald, b. w. Bij landb.
Hoven, den oegst naar de schuur voeren, fr.
engranger. Den oegst inhalen. Het ongeweerte
brak los terwijl zij de tarwe inhaalden. Het weder
is vandaag goed om in te halen.
— Bij goudsmids, enz. Met den hamer inwaarts
drijven en vernauwen. Als men den buik van
eene kan opgehaald heeft, dan moet men den
hals inhalen.
— Een l zjk inhalen, gez. van de priesters die
in kerkgewaad een lijk te gemoet gaan om het
dan onder gebeden en gezangen in de kerk te
leiden. Waneer de priesters om het lijk gaan tot
in het sterfhuis, dan zegt men het lijk uithalen.
Als het sterfhuis verafgelegen is van de kerk,
haalt men gem. het lijk in, en niet uit.
— o. w. Een peerd haalt in, als het, in het gaan,
de achtervoeten tegen de voorvoeten stoot.
INHEBBEN (wvl. INEIN, zie EJN), had in, ingehad,
b. w. In zich bevatten. " Een dochter die vier
felle vyanden (duivels) inne laadde. " (C. Vrancx.)
.

,

— Hij heeft van het kwaad in, hij heft (van) den
duivel in, van de duivels in, hij is er van bezeten.
Hij heeft van 't kwaad in om de menschen te
plagen. Men moet van den duivel inhebben om
zoo iemand te kunnen mishandelen, " Seppen
heeft den duyvel in. " ( Vaelande.)
— Hij heeft dat in, het is in zijne natuur, in
zijnen aard. Hij heeft dat nog al in van te lachen
met zijnen evenmensch. Het verwondert mij
niet dat die hond u gebeten heeft zonder te bassen : hij heeft dat in. De laudanum heeft dat in
dat hij doet slapen.
INHOUDEN, hield of held in, heb ingehouden, o.w.

Van belang zijn, bedragen, fr. être important, êt1 »e
de consequenee. Wat houdt dat al in ? Al zijn gezegde houdt niet veel in.
INKABIJSTEREN, kabijsterde in, ben ingekabi jsterd, o. w. Kabijsterende inloopen. Hij kwam
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INKA
ingekabijsterd (in huis geloopen). Het peerd
kabijsterde den stal in . - Zie KABIJSTEREN

waere by noode, ende dat den noodt de Wet
in - kennen ghedaen zy. " (Cost. v. Veurne.) " Dat
zyne Majesteit aen de Heeren Staten van Holland zoude doen inkennen geven van de klachten
die hem waren gebeurd nopende de schandalen
in de Nederlanden. " (Verslype.)
INKER, ENKER, m., zonder mv. Inkt om te
schrijven, fr. enere. Die inker wordt rost. Zwarte
inker. Roode inker. Blauwe inker. De pen in
den inker doppen.

.

INKALVEN, kalfde in-, heb of ben ingekalfd, o. w.

Inzakken, inbressen, fr. s'ébouler. Die gracht
kalft in.
— Het woord luidt inkolv^n in de streken waar
de a voor 1 als eene o klinkt. Zie L.
— Ook Inkalveren.
INKAVELEN, kavelde in, ingekavelcd, b. w. Bij
timm. In eén stuk hout eenen kavel of keep maken
om er een ander stuk in te voegen. Kavel dien
balk nog wat in, de ribben zouden er niet inkun-

INKER, ENKER,, m . Angel van eene zeisen.
Even als de lemmer van een mes eenen angel
(fr. scie) heeft die in den hecht gedreven en

nen. — Zie KAVEL.

— o. w. met zijn. Inkaiveren, fr. s'ébouler. Die
gracht kavelt in. — Misschien is inkavelen hier
eene verbastering van inkalveren.
INKEER, m. Draai van eene straat . Als gij daar
aan den inkeer komt, zijt gij nog eene halve uur
van het dorp. Hij woont aan den inkeer van die
straat.
INKEEREN, keerde in, heb ingekeerd, o. w. Wordt
gezeid van eene straat die links of rechts afdraait,
Een kwart van hier keert de straat in recht naar

INKE

gevestigd wordt, zoo ook heeft het blad van
eene zeisen eene soort van platten angel die
elleboogde gekromd én aan 't uiteinde voorzien
van een haakje of hekel, dient om de zeisen te
-

het dorp.
— Ook van iemand die langs zoo eene straat
gaat. Ge moogt dezen weg eene halve uur volgen,
en dan moet gij links inkeeren. Ge zult daar een
wegeltje vinden rechts, keer aldaar in.

INKEL, adj. Hetzelfde als Enkel, niet dubbel,
fr. simple. " Nae zijn inckel substantie. " (C.
Vrancx.)
INKEN, m., halve klemt. op ken. Bekendma-

king, kennisgeving, verwittiging, fr. notification.
Ik ga hier de maaltijd niet nemen : ik heb reeds
inken gedaan in de pastorij. Het betaamt dat
een ambtenaar, die nieuwelings in eene plaats
toekomt, inken doe (d. i. zich in persoon aan
aan de overheid van die plaats. Een-bied)
nieuwbenoemde onderpastor moet inken doen
bij den deken. Telkens de pacht gaat eindigen,
moet de pachter inken doen bij zijnen proprietaris om den pacht te vernieuwen. "- Eene stal
gebruikt door de Zusters van Liefde-boerdy
voor dry, zes of negen jaren, naer keure en optie
van de pachters alleen, mits behoorlyken inken
doende zes maenden bevorens het verschynen
van elk driejarig tydperk. " (***) " Den selven
Greffier zal ghehouden zijn te stellen op de
rekeninghen, de sustenuen, versoecken, ende
-

in- kennen, die de contradicenten zullen doen."
(Vl. Setting-boec.)
— Voor inken, zegt men ook inkennen, zie
INFINITIEF . " Nieinandt en vermach dat, ten

vestigen aan den steel, niet met er ingedreven,
maar met er bezijden op aangepast te worden
zoodanig dat de hekel in 't hekelgat valle, en
dat geheel deze vergaring te samen houde bij
middel van eerre sloove of breeden ring dien
men er bovenschuift en met spie'n vastklemt.
— Vgl. angel of ook anker, 1. anchora. De
vlaamsche uitspraak belet niet van ook Hinker
met eene h te schrijven.
INKLAUW (wvl. IN KLow,' zie AU), m. Hetzelfde
als Enklauw, knoesel, fr. cheville.
- INKLAUWD +', adj . Zie ENKLAUWDE.
INKLEEN, adj. Zeer kleen, fr tres petit. Die
plant brengt inkleene zaadjes voort.
INKLINKEN (wvl . INKLIINKEN, zie IND), klonk
in, ingeklonken, b. w. Al klinkende binnenhalen.
Den oegst inklinken (het laatste voer van den
akker inmennen onder 't " vroolijk geklank van
bellen, van metalen vaten, enz.).
INKLOPPEN, klote in, heb of hen ingeklopt,
o. W. Met de klokke klippen onmiddelijk voor
het begin van den goddelijken dienst. In veel
kerken, eene uur vóór den dienst, luidt de klok
eene poos; en dan als de uur van den dienst
nakende is, klopt men in. Inkloppen voor de
mis, voor de vespers. Zijn de vespers al ingeklopt ? De klokluider heeft te laat ingeklopt.
Op die prochie klopt het altijd tien minuten
lang in.
INKOMYM, m. De plaats langs waar men ergens
inkomt, fr. enh'e'e. Aan den inkom van de dreve
hielden zij stand. De inkom van de stad is niet
booroen beschaduwd. " Hy bewoonde aen den
inkoom van het dorp een huisje arm van aenziens. " (***)
INKRAVELEN, ki'avelcle it, heb of ben 'ingekr•cc-

INKT
veld, o. w. Kravelende inkruipen. Het insekt
kravelde de reten van den muur in. Terwijl hij
buiten te slapen lag, is hem een sprietworm de
oore ingekraveld.
INKT(E, m., fr. entre.

--- Het volk laat de k weg, en zegt inte, even
als het doet met
Markt -- mart,
Tenkte — tente, fr. tanaisie,
Kulkte — kulte.
- INKTESPUIGER (WVl. INTESPUGER), m. Soort
van schelpdier wel gekend langs de zeekust, fr.
seche, 1. sepia. Dit diertje kan een zwart sap
uitstorten om 't water troebel te maken waar
het zich in verbergt voor zijne vijanden.
INKUNNEN, kon of kost in, heb ingekunnen,
b. en o. w. Kunnen ingaan of ingedreven worden. Als ik aan de deur kwam, kost ik niet in.
Het schip kon de haven niet in.
INKWAKKEN, kwakte in, ben ingekwaki, o. w.

Inzakken, doorzinken, fr. s'affaisser. De zoldering
is ingekwakt. Kwelmachtige grond kwakt in.
INKWELIVIEN, kwelra de in, ingekw.elmcl, o. w.

Inzakken, sprekende van eenen grond die door
den kwelm ondergraven wordt. De ,boord van
dien gracht is ingekwelmd. " Gelyk de stroomende riviere (deRhyn) tegen die boorden spoelt,
zoude ligtelyk een deel konnen inkwelmen en de
passagiers versmooren. " (Verslype.)
INKWERREN, kwerde in, ingekwerd, b. w. In-
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INLE
dient om ingeleid en bewaard te worden. Garsboter is de beste inlegboter.
INLEGGEN, lelde in, ingeleid, b. w. Bij hommel boeren. Hommel inleggen, is Hommelwortels
planten of poten. Hij gaat hommel inleggen.
Waar denkt hij hommel in te leggen. Ingeleide
hommel heet Inleg.
— De vluwe of de stelnet inleggen, in 't water
dompelen en vastleggen om visch te vangen.
— o. W. Ingeleid worden om te bewaren, sprek.
van eenige spijzen. Biesteboter kan niet inleggen (omdat zij bederft).
INLIGGEN, lag in, heb ingelegen, o. w. In den
grond verborgen liggen, sprek. van zaad of
graan. Het eene zaad ligt langer in dan 't
ander, eer het bovenkomt. " Zoo gaat het ook
met het zaad der ingedolven Religie : 't zal inliggen, en diepe; maar het keentje en is daarom
niet dood. " (K. Callebert.)
INLIMPEN, limpte in, ingelir2pt, b. w. In eene
teug binnenslaap. Eenen borrel inlimpen.
— Steelsgewijs in zijnen zak steken. Hij heeft
het stuk geld ingelimpt. — Zie LIMPEN.
INLUI, adj. Zeer lui, fr. tres paresseux. Een
inluie werkman. Een inluie hond.
INMELKEN, molk in, ingemolken, o. w. Behendig en bij deeltjes iets nemen of inpalmen, hetzij
op eene réchtveerdige of onrechtveerdige wijs.
Hij haalde penningen rond voor den armen,
maar hij molk er zelve een goed deel van in.
Hij speelt zonder veel beslag, maar melkt niet

schrokken, induwen, den mond proppen met

te min de centen in.

spijs, gulzig vreten. Die slokker kwert dat in.
Kind, ge moet uw eten niet inkwerren.
— Eng. to quarry, opwreten, verslinden.

INIYIENNEN, mende in, ingemend, b. w. Inhalen,
hoven, met peerd en wagen naar de schuur
voeren, sprek. van den oegst, fr. engranger. Den
oegst inmennen. Is uwe tarwe al ingemend ?

INLEEDEN, INLEE'N, leedcle in, ingeleed, b. w.

Hetzelfde als het holl. Inleiden, fr. introduire.
-- Zie LEEDEN.
INLEELIJK, adj. Zeer leelijk, fr. tres -laid. Eene
inleelijke tronie.
INLEG, o. Bij hommelboeren. Hommel van
't eerste jaar. Inleg brengt geene vruchten voort.
Schoon, fel, jeugdig, minderachtig inleg. Als het
inleg genoeg geschoten is, wordt het gepertst
met kleene sparretjes van omtrent twaalf voet
lang. Tusschen de reken van het inleg, plant
men vruchten, zoo als tabak, aardappels, raap loof, enz.
— Zoo heet ook Het land met inleg geplant,
in tegenoverstelling met Hommelhof, d. i. een
land met hommel van 't tweede, derde, vierde,
vijfde of zesde jaar.
INLEGBOTER, -BEUTER, -BUTTER, v. Boter die

INMOETEN, moest of most in, ingemoeten, b. en
o. w. Moeten ingaan of ingedreven worden. De
scholieren zijn op vakans, maar met october
moeten zij weer in. Het ziet om te regenen : de
oegst moet van daag nog in. De soldaten wilden
en moesten de stad in.
INMOGEN (wvl. INMEUGEN), mocht in, ingemogen,
b. en o. w. Mogen ingaan. Al wat bezoedeld is,
mag den hemel niet in. De kerk is gesloten : niémand mag in.
INIVIULKEN, molk in, ingemolken, b. w. Hetzelfde
als Inmelken.
INNAME, v., met den klemt. op in. Het innemen.
De inname van eene stad, fr. la prise d'une vilie.
" De.inna7ne van Jerusalem, het gevangenschap
van Babylon, en de terugkomst der joden naer
't vaderland. " (C. Vanhullebusch.) " Nabucho-
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INON
donosor, na de inname der stad, stelde Jeremias
op vryen voet.. " (Id.)
INONTDIEDEN, ontbood in, inontboden, b. w.

Binnenroepen, uitnoodigen om binnen te komen.
Ik kwam daar voorbij en hij ontbood mij in, fr,
it me prig d'entrer chez lui. Ik zou eerder thuis
geweest hebben, had ik daar niet inontboden geweest.
INPALMEN, palmde in, ingepalmcd, b. w. Eene
koorde of zoo iets allengskens inhalen met ze gedurig beurtelings met de handen vast te grijpen.
-- Iets dievelings en bij kleene deelen tot zich
nemen. Hij heeft in drie jaar tijd eene geheele
schroode van mijn land ingepalmd en bij 't zijne
gevoegd.
-- Absoluut. Hij palmt (altijd) in, hij maakt
inbreuk op mijn gezag, op mijne rechten. Mis
hij palmt in; geef hem eenen-trouwvanhem:
vinger, hij grijpt de geheele hand.
-- INPALMING(E, v. De daad van in te palmen.
--- Bedekte erfenisdiefte, fr. captation.
INPLOEVEN (wvl. INPLOUVEN, zie ou), ploefde
'in, ingeploefd, b. w. Hetzelde als Inploegen, inakkeren.
INRAKELEN, rakelde in, ingerakeld, b. w. Inharken, met den. rakel in den grond begraven. Het
gezaaide graan inrakelen.
— Ook Inraken. — Zie RAKELEN.
INRIJDEN (wvl. INRIEN, zie —IEN), reed in, ingereden, b. w. Bij landb. Met den ploeg inrooien,
inakkeren. Het onkruid inrijden. Aardappels inrijden (met den ploeg planten).
INROOIEN, rooide in, ingerooid, b. w. Bij landb.
Met den ploeg of met de egge in de aarde bergen,
inploegen, ineggen. Onkruid en mest inrooien
(inploegen). Men plant de aardappels met de
spade of de houw, ofwel men rooit ze in met den
ploeg. Haver, boonen, loofzaad, enz. inrooien
(ineggen) .
— Vgl. Roden, uitrodeo.
INRULLEN, rulde in, ingeruld, o. w. Bij bolders.
Hard bollen, zoodanig dat men eene andere bol,
die niet ver van de staak ligt, voortdrijft tot aan
de staak. Hij heeft die bolle ingeruld. Rul deze
bol in. — Zie RULLEN.
INSCHALK, adj., bij Kil. Inloos, zeer schalk,
zeer sluw. Een inschalke deugeniet. Een inschalk
kind.
INSCHERP, adj. Zeer scherp, fr. très-aigu. De
wind was inscherp. Een inscherp vlijm.
,

INSCHOPPEN, schopte in, ben ingeschopt, o. w.

Invluchten, ergens in loopen om te schuilen. De
dief, ziende dat hij vervolgd wierd, schopte een

INSE
donkeren bosch in. De muizen bij dat gerucht
schopten elk een gat in.
INSEL, ENSEL, m. Knipwaag. Zie EINSEL.
INSLAAN, sleeg en sloeg in, ben ingeslegen, o.
w. In het lijf keeren, fr. rentrer, se répercuter. De
mazelen zijn ingeslegen. De rooze is ingeslegen.
Pokken die inslaan zijn doodelijk. Het zog slaat
in (als het in 't bloed mengelt en zich in 't lichaam verspreidt). Het zweet slaat in (als men
schielijk koud krijgt).
INSLECHT (wvl. INSLICHT, zie E), adj. Zeer slecht,
fr. très-mavais. Een inslechte vent. Die medicijn
is inslecht om nemen.
-

INSLEPEN, sleepte in, ingesleept (wvl. slepte in,
ingeslèpt, zie KLAIVKVERK.), b. w. Zaad of graan

in de aarde bergen met het sleephout. De haver
inslepen. Het vlas was nauwelijks ingesleept.
INSLINZEN, stans in, ingeslonzen, b. w. Binnensmullen, opvreten. Eenen appel inslinzen. -- Zie
SLINZEN.

INSLUIMEN (wvl. INSLUMEN, zie UI), sluimde in,
ben ingesluimd, o. w. Insluipen, fr. se glisser,
entrer furtivenaent. De dief sluimde den hof in.
Dies cam by (de akster) properlick in ghesluumt
Daer veel paeuwen stonden te gadere.
(Ed. De Dene.)
INSLUIPEREN (wvl. INSLUPEREN), sluipende in,
ben ingesluiperd, o. w. Insluipen. Hij sluiperde

het huis in. De rat sluiperde dat hol in.
INSMOLSEN, smotste in, ingesmolst, b. w. In-

schrapen, gieriglijk inhalen gelijk een smols of
smous. Hij smotst het al in dat hij maar kan.

Hij heeft het geld van die weezen ingesmolst.
INSPANNEN, spande in, ingespannen, b. w. Een
proces inspannen (tegen iemand), fr. intenter un
proces (à quelqu'un) . Eenen (nieuwen) dienstbode
inspannen, fr. prendre a son service un nouveau
do7nestique. Eenen winkel inspannen, fr. ouvrir,
monter une boutique. Eenen (nieuwen) middel
inspannen, fr. essayer un nouveau moyen. Ik
weet niet meer wat inspannen om uit die moeielijkheid te geraken. .
-- Met iemand ingespannen zijn, met hem
moeten handelen en leven. Hij is ingespannen
met een lastig wijf. " Omdat wy in-ghespannen
waren met een wreeden nurck ghelyck den grooten vizier was. " (P. Devynck.)
INSPEERZEN (uitspr. -spèzen, zie Rs), speersde
in, ben ingespeersd, o. w. Inspringen, • haastig
binnenloopen. De peerden kwamen langs de stadpoort ingespeersd. Zoohaast de deur openging,
speersden wij in. — Zie SPEERZEN.
INSPIT, o. Bij landb. Het inspit van eenen

INSP
ploeg is het puntig vooreinde van het zoolhoofd
waar. de schar op zit gelijk een schoe op eenen
voet.
INSPRONG, m. Inspringende hoek, fr. angle
rentrant. Ten halve deze straat van de stad is
er een insprong links, en daar in dien insprong
staat er eene linde voor het huis. Die muur is
niet recht : het zijn al uit- en insprongen.
INSTEL, m. Het op prijs stellen van een voor
voorafgaande verkooping, fr. pau--werpin
mee, palmee, mise à prix. Morgen is het de instel,
en te naaste week de definitieve toeslag.
INSTELDAG, m. Dag op welken de instel plaats
heeft.
INSTELLEN, stelde in, ingesteld, b. w. In eene
verkooping een voorwerp op prijs stellen, de
eerste zijn om een bod te doen, fr. mettre a prix.
Dat huis is ingesteld op twee duizend frank, fr.
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INTE

o. w. Stroelende invloeien. Het water stroelde de
duwieren in. — Zie STROELEN.
INSTURBANTIE, v. Zie STRABANTIE.
INTE, m., zie INKTE.
— v., zie ENTE.
INTERDEN, Lord en lard in, ingetorden, o. w.
Intreden. " Wanneer sy den wegh waren inghe-

is geen interest. Interest hebben aan iets, in iets,
op iets. Sleèht weder in den oegst is een groote
interest voor den boer. De rupsen doen veel
interest aan de fruitboomen. " God sal dan op u
verhalen zijn scade ende interrest, van al den
duechden die ghi belet sult hebben. " (Th. Van
Herentals.) " Ten zeer grooten intreste ende
zwaren verdriete van alle de inghesetenen van
den lande. " (N. Despars.) " Siet nu wat grooten
schaede, intereest ende verlies dat die Geusen
onser stadt aenghedaen hebben. " (Z. v. Male.)
" Op peyne van nulliteyt, schaeden ende interesten. " (VI. Setting-bout.)
INTERESTELIJK, INTRESTELIJK, adj. Schadelijk, verlies veroorzakend. Het is doorgaans interestelijk voor den koophandelaar van te moeten
zijne waren verkoopen uit nood. Een winter
zonder vorst is interestelijk voor den landbouw,
omdat het ongrui al te menigvuldig wordt.
INTERT, INTERD, m., zonder mv. Intrede, de
daad van in te terten. Bij den intert van den
geneesheer in de kamer, viel de zieke in onmacht. " tDoopsel als tbeghinsel ende eerste
intert des Kerstendoms ende Salicheyts. " (Th.
van Herentals.)
-- Interd doen in een slerfhuis, bet. in de Cost.
v. Vlaanderen, Zijn aandeel komen eischen in
eene nalatenschap, zich als erfgenaam vrijwillig
aanbieden om nevens de andere erfgenamen de
goederen en ook de lasten van een sterfhuis te
deden, fr. accepter une succession. " Ten waere
dat de zelve voor -kynderen met de zelve afghedeelde erve wilden blijven vuyten sterf-huuse,
oft, als sy daer inne quamen ende intardt deden,
dat de kynderen vande andere successive bedden
dat allegader renuncierden. " (Cost. v.. Veurne.)
" Indien t' leen-hoyr met d'ander- aeldinghen
blijft ende intardt doet ten sterfhuuse, maer
indien het met d'ander hoyrs niet en comt in
deele.... (Id.)
INTERTEN, tort in, ben ingetorten, o. w. Intreden. De kamer interten, fr. entrer dans la cham-

torden. " (L. Vossius.)

bre.

— Met een tred indrukken. Een molhoop
interden. Den hiel van den schoe interden.
— Men zegt ook en meest Interten.
- Zie TERDEN.
INTEREST, INTREST (klemtoon op in), m. Schade, verlies, fr. degat, perte, oud fr. interei. Het
ongeweerte heeft veel interest op den akker gedaan. Grooten intrest veroorzaken of lijden.
Hier een intrest, en daar een intrest, maakt op
t einde de borze plat. Goede waren wel betalen

— b. w. Intrappen. De aarde rond eenen boom
interten (vasttreden). Eene slang den kop interten, fr. ecraser du pied. Den hiel van eenen
schoe interten, fr. eculer.

cette maison est paumee a deux mille francs. Er
zijn penningen te winnen met de koopwaren in
te stellen.
INSTELLIG, adj. Iemand instellig houden, op
zijne vraag niet rechtuit zeggen ja of neen,
maar verscheidene dagen of eenigen tijd wachten
van definitieflijk te antwoorden. Zeg hem maar
dat hij die gevraagde gunst zal hebben; gij hebt
hem lang genoeg instellig gehouden.
INSTELPENNING, m., gemeenl. mv. -penningen.
Geld dat men tot belooning ontvangt omdat
men in eene verkooping een voorwerp op prijs
stelt, fr. benéfice de paumee, prime de mise a prix.
Te naaste week begint de verkooping : er zijn
instelpenningen te winnen.
— Men zegt ook Winpenningen.
INSTROELEN, stroelde in, heb of ben ingestroeld,

INTRI1YIPEN, trimpte in, ben ingetrimpt, o. w.

Met stille stapkens insluipen. — Zie TRIMPEN.
INTROKKEN, Irak in, ingetrokken, b. w. Hetzelfde als Intrekken in de Wdb. — Zie TROKKEN.
INTROUWEN (wvl. INTROWEN, zie AU), trouwde
in, ben ingetrouwd, o. w. Waneer nieuwgehuwden

INTW
in 't ouderlijk huis van den bruidegom of van de
bruid gaan wonen, zegt men dat zij introuwen.
De bruidtrouwt in bij de ouders van den bruidegom. De bruidegom trouwt in bij de ouders
van de bruid. Hij is daar ingetrouwd. Zij trouwt
daar in. Die introuwen zijn gemeenlijk meester
in het huis, zoodanig dat de ouders voortaan
enkelijk medewonen.
— Voor introuwen zegt men ook ingaan.
INTWEEFELEN, tweefelde in, ingetweefeld, b. w.

Door list en vleierij iemand ergens binnenlokken.
Zij tweefelden hem in. — Zie TWEEFELEN.
INVAL, m. Wordt gezeid niet aleen voor Een
invallend gedacht, maar ook voor die Instinctieve genegenheid of sympathie die men voor
iemand of voor iets somwijlen gewaar wordt.
Eenen inval krijgen of hebben voor iemand.
Zoohaast ik hem zag, gevoelde ik eenen inval
voor hem. Ik heb eenen inval voor dat huis : ik
zou 't willen koopera. De eene hebben liever zoo
een kleed, de andere een ander : 't is een inval.
INVALLEN, viel in, ben ingevallen, o. w. Al ver
hetzelfde als Bevallen, greien. Het is al zoo 't
hem invalt (volgens dat hij op dien oogenblik
gezind is, volgens dat hij 't aanneemt). Die voorstel viel hem niet wel in.
INVLIEGEN, vloog in, ben ingevlogen, o. w. In

de armen vliegen, om den hals vliegen. Zij vloog
haren broeder in. De stervende zei aan die haar
omringden : ik verlang om te sterven en God in
te vliegen.
INVOLGEN, b. w. Toegeven, jegens iemand
meegaande zijn. Men mag de kinderen niet involgen (hunne grillen voldoen). Ge volgt hem al
veel te veel in.
INVRAGEN, vroeg en vr'ieg in, ingevraagd, b. w.
Inroepen naar het leger, fr. appeler sous les dra
De lotelingen zijn ingevraagd voor den-peaux.
eersten Mei. Al die in verlof waren, wierden
spoedig ingevraagd. In dien tijd van oorlog,
vroeg men al de mannen in van 20 tot 40 jaar.
— Uit het leven roepen naar de eeuwigheid.
Hij wordt ingevraagd (hij kan niet meer genezen).
Ingevraagd zijn (gestorven zijn). Als men daar
omhoog iemand invraagt, er kan geen weerstand
baten.
INWEIEN, weide in, ben ingeweid, o. w. Wordt
gezeid van eenen natten zijpelenden grond die
nederzakt en wegvloeit in eenen gracht of leegte.
Deze kant van den akker weit in, zal inweien.
-- Zie WEIEN.
INWEL, bijw. Zeer wel, fr. tres -bier. Dat is inwel gesproken, verricht, enz.
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INWI
INWIJS (INwlis, zie IJ) , adj. Zeer wijs, fr. trèssage; tres -instruit. Een inwijze geneesheer.
INWIT, adj. Zeer wit, fr. très-blanc. Inwit pa-

pier. Inwit lijnwaad.
INWREED, adj. Zeer wreed, fr. très-cruel. Een
inwreede dwingeland. Een inw'eede moord.
INZEEUWEN, zeeuwde in, ingezeeuwd, b. w. Bij
landb. Al zeeuwende in de aarde bergen. Het
gezaaide graan inzeeuwen. - Zie ZEEUWEN.
INZERP, adj. Zeer zerp, fr. très-aigre. Eene
inzerpe peer. Inzerpe azijn.
INZETTEN, zette in, ingezet, b. w. Een ontwricht
of gebroken been weder in zijne plaats brengen.
Een been, eenen arm inzetten. fr. remettre une
jambe, un bras. Die arm is • niet wel ingezet
geweest.
— Bij goudsmids. Groeven en kuilen slaan
van buiten naar binnen, in goud of zilver. Vgl.
Uitzetten.
— o. w. met hebben. Bij landb. De eerste vore
maken in 't land dat men beploegen wilt, beginnen akkeren, fr. enrayer. Morgen zetten wij in,
om de zaaite te beginnen.
INZEVIJLEN, o. w. Lie EINZEVIJLEN.
INZITTEN, zat in, heb of ben ingezeten, o. w. In
den arbeid zitten, gelegen zijn, sprek, van
kraamvrouwen die nog hunnen kerkgang niet
gedaan hebben. Zijne vrouw zit in. De reden
waarom zij naar stad niet gekomen is, was dat
zij ingezeten heeft. Eene moeder bezoeken die
inzit.
•
— Het eng. lying-in bet. Kraambed.
INZUUR (wvl. INZETTE, zie u), adj. Zeer zuur.
Inzuur bier.
INZWELGEN, zwalp en zwolg in, heb ingezwolgen, o. w. Ingezwolgen worden, fr. s'avaler. Pillen
zwelgen gemakkelijker in, als zij met appelmoes
omwonden zijn.
— De Vlamingen gebruiken veel bed. ww in
zoo eene onzijdige beteekenis, b. v.
Delven, fr. se bêcher. Die harde grond delft
moeielijk. Zulk land delft gemakkelijk en zeere.
Derschen, gedorschen worden. De tarwe moet
droog dijn om wel te derschen.
Drinken, fr. se bolre. Bruin bier drinkt zoo
veel niet meer als Uitzet.
Drukken, fr. s'imprir2er. Die letters drukken
schoon, drukken dicht. De gazette drukt ten
elf ure.
Kuischen, fr. se nettuyer. Die wijnflasschen
zullen beter kuischen met loodzaadjes. Koperen
knopen kuischen schoone met tripoli.

INZW
Leeren, fr. s'apprendre. Die verzen leeren
moeie1,jk van buiten. De eene taal leert gemakkelijker dan de andere.
Lezen, fr. se lire. Eene lezende mis. Die gazette leest overal.
Luiden, fr. se sonner. De groote klok luidt met
drie mannen, maar de andere luidt met éénen.
Noemen, fr. s'appeler. Hoe noemt dat jongentje P De meimaand noemt ook Mariamaand.
Naaien, fr. se Goudre. Die twijn naait gemakkelijk. Naait eene stof zoo sterk met de machien
als met de hand P
Overtrekken, fr. se couvrir de nuages. De lucht
overtrekt, het zal regenen.
Ontnaaien, fr. se decoudre. Dat kleed begint te
ontnaaien.
Pellen, fr. se peter. Gekookte aardappelen pellen gemakkelijk.
Sluiten, fr. se fermer. Waneer sluiten de stadspoorten 's avonds?
Spinnen, fr. se filer. Zulk vlas spint gemakkelijk.
Spreken, fr. se parley. De sprekende taal en
de schrijvende taal. Die taal spreekt hard en
moeielijk.
Trekken, getrokken worden, sprek. van koopwaren. Dit artikel trekt niet meer.
Verkoopen, fr. se vendre. Die ware verkoopt
niet meer. Eertijds verkochten zulke boeken voor
eenen niet, en nu verkoopen zij alle prijzen uit.
Wasschen, fr. se laver. Dat lijnwaad wascht uit
der mate wit. Zulke vlekken wasschee nooit uit.
Weven, fr.. se tisser. Waar weven die stoffen?
Zingen, fr. se chanter. Eene zingende mis, fr.
une messe chantante. Dat. vooizeken zingt gemakkelijk.
r
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IP
IP, voorz. in Belg-Y1. gebezigd voor Op. In
Fr.-Vl. zegt men Up. De vogel zat ip den boom.
Ip eenen berg klimmen. Ip een peerd zitten.
— Ip end ip (ippentip), zie op EN OP.
IPPEN(E, o. Zaadhuis van 't vlas, fr. fête de lin.
Zie KNIPPEN.
IPPERBRAAIYI, v. Zie HIPPEBRAAM.
IPPEREN, zie OPPEREN.
ISCHBEEN, o. Bij peerdemeesters, enz. Eig.
hetzelfde als het fr. ischion, dat been van het
bekken waarin het gewrichtshoofd van het
dijbeen draait. Doch in 't gebruik zooveel als
het Bekken zelve, fr. bassin. " Het been Isschyon
ofte Ys-been, dat is een groot nues rout been,
met twee eynden boven pladt, ghelijck twee
plaeten, die bynaer Leghen malkanderen komen,
ende zijn van achter op het derde Wervel-been
van de beenderen opgheleydt, ghelijck eenen
smidt het een yser op het ander leght heedt
zijnde, ende soo aen een ghesmeedt oft ghewelt
wort, ende alsoo daer aen ghebonden met stercke
ligamenten 'ende tendonen van senuachtighe
substantie, soo dat ghelijck men sief, datter de
gheheele macht van het peerdt moet op-houden,
dier sijn van ter sijden twee ghelijcke pannen,
op elcke sijde een, waer dat het bovenste groot
been in-draeyt, ende met de senuen ende banden
daer in seer vast ghebonden is. " (Jac. de Smet.)
" Si bernent met ysere ende beschouwent tote
ysbeen. " ( Jehan Yperman.)
ISRAELIET, m. Eene plant die in de wetenschap hedysarum coronarium heet, fr. sainfoin
d'Espagne. Er staan Israëlieten in dien hof.
ITALIAANDER, m. Soort van populier, populus

fastigiata, fr. peuplier pyramidal, peuplier d'Italie.
ITTEL, m. Zie HITTEL, netel.

30

J . Over twintig jaar nog waren er scholen
waar men aan deze letter den name gaf van ize,
d. i. i-zje, omdat zij nu eens voor eene i of y en
dan eens voor eene zje geldt; namelijk 1° in ja,
jagen, jong, enz. klinkt zij gelijk de i of y, doch
met den volgenden klinker verbonden tot eenen
tweeklank; ook schreef men oulings ia, zagen,
ieugd, enz.; 2° in jalousie, jenever, enz. klinkt zij
gelijk de fr. j in jour, of g in gêne; waarom zij
somwijlen ook door g vervangen wordt; b. v.
genever, gelei (fr. gelee).
— Gevoegd achter d, s of t, vormt de j drie
bezondere articulatiën, t. w.
10 dj, klinkende lijk fr. di in diable. Zie DJAKKE,
DJOLE, enz.; 2° sj, klinkende lijk fr. ch in chant.
Zie SJANTER, SJOUWEN, enz.; 3° tj, klinkende lijk fr.
tch in tcheque. Zie TJAFFELEN, TJANKEN, enz.
JA. Antwoordende op eene vraag, . hangen de
Vlamingen altijd achter ja of neen een voornaam
onderdrukking van het werkwoord-wordmet
dat uit de vraag aan te vullen is, b. v. Hebt gij
dat gedaan P Ja ik of neen ik. Gaan wij morgen
vertrekken P Ja wij of neen wij. Is dat alzoo P
Ja 't of neen 't. -- En deze voornaamwoorden
versmilten in de spreektaal aan ja en neen, zoodat
ja ik -- jaaik, jaak, jake.
ja gij -- jaag, jade.
ja hij -- jaai, jaan, jane (zie EN).
ja wlj -- jauw, jame.
ja zij -- jaas, ja z'.
ja het -- jaat.

Dus ook
neen ik — neenk, neenke, neink.
neen gij — neeng, neeg, iiieg.
neen hij — neeni, nien.
neen wij — neew, neme, niew.
neen zij — neens, neins.
neen het — neent, neint.
— Bij ja en bij neen iets zweren of houden
staan, d. i. bij hoog en bij leeg. (Vgl. Matt. v. :
non jurare omnzino, neque per cesium... neque per

tei•ra-m... sit auteur sermo vester est, est; non, non.)
Peyst vrouwen herte en es vry geen steen,
By ia en by neen.

(A. Biins.)
JAAG, voor Ja gij. Zie JA. Hebt gij dat gezeid P
Jaag, niet waar P
JAAGBALGEN, jaagbalgde, heb gejaagbalgd, o.w.
Sterk en spoedig ademen dat er de lanken van
op- en neêrgaan, fr. panteler. De hond jaagbalgt
van 't loopen.
— Fig. " Het stoompeerd stond dan al zuchten en al jaagbalgen, in de statie tot Parijs. " (K.
Callebert.)
— Wordt ook boertig van menschen gezeid.
Blazen en jaagbalgen. Hij kan geene halve uur
verre gaan, of hij blaast en jaagbalgt.
JAAG-JAAG (vi. JAEG-JAEG, zie AE), m. Heeft
den zin van haast n, spoed u, in de volgende en
dergelijke uitdrukkingen : Het is daar altijd jaagjaag voor de werklieden (d. i. men stuwt ze gedurig op, men laat ze geenen stond rusten).

JAAG467
Onder dien gedurigen jaag jaag werkt men zich
af.
JAAGNET, V. en o. Soort van pulsnet. De jaagnet gelijkt aan éene hefnet wier achterkant tusschen de boogpertsen ook met netwerk afgezet
is, om de visschen te beletten over het net henen
te schieten.
JAAI, voor Ja hij. Zie JA. Heeft hij daar geweest P Jaai, zeker.
JAAG, JAAIK, in eene sylbe, voor Ja ik (zie JA) .
Wilt gij dat doen P Jaaik, zeer geern. " Ende
zeght valsschelick iaeick. " (C. van Dordrecht.)
JAAN, voor Ja hij. Zie JA.
DAAN, m. en o., mv. jaans en janen. Zoo heet het
spoor dat eene wiedster achter zich laat met over
eene akkervrucht te kruipen om het onkruid uit
trekken; anders ook Sletse genaamd. In eenen
vlaschaard, die versch gewied is, kan men de
janen tellen, omdat de jonge plantjes gebogen
liggen overal waar de wiedsters gekropen hebben.
— Zoo heet ook, bij maaiers en pikkers, elke
richting die zij volgen, elke gang dien zij maken,
elke streep gars of koorn dat zij neêrhakken; b.v.
drie maaiers of pikkers moeten eenen meersch
afmaaien of een koornveld afpikken : de eerste
begint aan den linker kant eene schroode af te
scheren, en als hij eenige stappen ver is, begint
de tweede eene andere schroode nevens de eerste,
en als hij ook eenige schreden ver is, begint de
derde insgelijks, en zoo vervorderen zij de een
achter den anderen elk met zijne schroode tot
dat zij aan 't einde van den meersch of van den
akker komen; dan hernemen zij deze werking
zoo dikwijls en zoo lang tot dat geheel de meersch
of het veld afgeschoren is. Nu ieder van die
schrooden heet een jaan. Hij had zijnen jaan reeds
afgemaaid eer ik met den mijnen ten halve was.
Hoe veel jaans hebt gij vandaag afgepikt op dien
akker P Na de maaltijd trokken zij weder naar
den akker, en elk hernam den jaan dien hij vóór
de maaltijd verlaten had.
— Ook Geaan in twee sylben (ge uitgespr. lijk
in gemaakt). Het luikerwaalsch gin beteekent:
" ligne formée par les , sarcleuses, terrain que
cette ligne embrasse. Dans certaines provinces
le gin est un sillon, un espace de terrain que
chacun suit, pour compter les baliveaux dans les
bois. " (Dictionn. de la langue Wallonne, par
Grandgagnage, bl. 254-255.)

te

JAAR, o., vklw.jaarke(n,jaartje. In het jaarspel.
Een steentje of stukje hout dat men legt in het
putje of in de muts van dezen die, met den bal

JAAR
werpende, niemand getroffen heeft, of van dezen
die van den bal is getroffen geweest. Ik heb nog
maar een jaarken, en hij heeft er al drie. .
--- De jaren of de jaarkens verdragen, anders
gez. dekkers eten, d. i. met het aanzicht gekeerd
aan eenen muur staan, op dat elke speelmaat,
van zekeren afstand, zoo dikwijls naar hem Wer
pe met den bal, als hij jaarkens heeft.
,

JAARAVOND, m. Nieuwavond, fr. la veille du

jour de l'an.
JAARGEBED, o. Zoo heet eene Naamlijst van
overledenen, die men elken zondag onder de
Hoogmis, na het Evangelie, van den predikstoel
afleest, beginnende met deze woorden : Men be-

veelí in uwe gebeden de zielen van N., N., N., N.,
en eindigende met den psalm de profundis. Eenen
overledenen in 't jaargebed stellen (er zijnen
naam in schrijven). Men betaalt gemeenlijk zeven
stuivers of eenen frank 's jaars voor iederen
overledenen die in 'tjaargebed staat. Het is reeds
acht jaar dat zijn vader in 't jaargebed staat.
" 'k. Hoorde mynheer den pastor laest zeggen,
als ik het jaergebed ging betalen van myn zuster."
(C. Duvillers.)
JAARGEBEDEN of JAARGEBEÊN, o. w. enkel
gebezigd in den infinitief,_ voor Iemand in het
jaargebed stellen (zie JAARGEBED). Men zal hem
ook haast jaargebeên (hij zal niet lang meer leven). Hoe gaat het met vader P Och ! vader
kwellebelt, en ik vrees dat wij hem gaan jaargebeên (dat hij welhaast gaat sterven).
JAARKOOP, m. Een verdrag bij 't welk men
zich verbindt van, een jaar lang, aan iemand
zekere producten, eet- of handelwaren, enz. te
leveren aan eenen vastgestelden prijs. Die spel
heeft met de kantvrouw eenen jaar--dewrkst
koop (al de kanten die zij maakt binst het jaar,
zijn voor die vrouw, en voor niemand el). Mijn
jaarkoop is tenden (ten einde), zei de velleploter,
nu mag ik met mijne huiden gaan waar ik wil.
Eenen jaarkoop maken met eenen boer wegens
boter en eiers (d. i. dat de boer ons gedurende
een jaar de boter en eiers, die men noodig heeft,
zal 'leveren).
JAARLING, o. Wordt gezeid van een rind, van
een schaap, van eenen visch, enz. die nog maar
een jaar oud is, die nog geen twee jaar oud is,
fr. antanois.
JAARSPEL, o. Een kinderspel, anders ook Bal
in den hoed genaamd. Zie JAREN.
JAAS, voor Ja zij. Zie JA. Is zijne zuster dood?
Jaas. Hebben de dieven ook dat juweel mede?
Jaas.

JACH
JACHT, m. Hetzelfde als Jak, kort vrouwenkleed bedekkende het bovenlijf tot aan de heupen. Een jacht van gestriept katoen. De mouwen
van eenen jacht. De jacht is van onder afgezet
met eene schroode in plooien.
JACHT, m., mv. jachten. Zenuwaanval, fr. attaque de nerfs. Jachten hebben.
JACHT, o. Blaker, metalen klip die men voor
het vuur hangt om het aan te jagen, fr. chassefeu. Het jacht aanhangen. Het jacht afdoen.
JACHTIJZER (wvl. –IZER, zie ij), m. Bij olieslagers. Dik stuk ijzer aan beide kanten van den
stampzak, in eenen olieblok. Er zijn twee stampzakken in den olieblok, een aan elke zijde; bij ge
jachtijzers, waarvan er twee vast zijn-volgier
aan den olieblok zelve, en twee aan de leesten.
JACHTKONFOOR, o. Een komfoor met eene opefling langs waar de locht door de kolen vaart
en den gloed aanjaagt; hetzij dit komfoor van
ijzer zij en licht te dragen, hetzij van briken
gemetseld en onbeweegbaar. In de keuken is er
somwijlen een geheel metselwerk waar vier of
zes jachtkonfooren in zijn. Een kopfoor is een
metalen kom, zonder tochtgat. In konfooren en
jachtkonfooren blaken bakkerskolen, anders niet.
De jachtkonfooren zijn in geen verband met eerie
schouw.
— Ook Jachtkafoor. Zie KAFOOR.
JACHTVISCH, m., mv. jachtvisschen. Visch die
andere visschen vervolgt. De snoek is een jacht
zijn in 't water, 't geen-visch.Dejatn
de roofvogels in de lucht zijn.
JACHTWIEL, o. Groot wiel om te gemakkelijker
iets te doen draaien of in beweging te houden.
Het jachtwiel van eenen fijnslijper. Op eene
slijpkar is er een jachtwiel. Het jachtwiel van
een stoomtuig in eerre fabrijk.
JAGELING, m. en o., mv. jagelingen. Kleen
vischje, van welke soort het zij, dat de visschers
als lokaas aan 't hengelsnoer hechten om snoeken, enz. te vangen; ook Kraaivisch, Stekerling
genaamd. — Zie —LIIV G.
JAGEN, joeg en jaagde, gejogen en gejaagd, b. w.
fr. chasser. Zij joegen hem buiten. " Eerie me-

nichte priesters wierden uut der stadt gejogen.
(Pauwel Heinderycx.)
— Doen voortstroomen. Het springsas jaagt
het water in de zee. De brouwer jaagt het water
over de brouwkuip, met te pompen. De zoutzieder jaagt den ouden pekel uit de panne (zie
AFJAGEN) .

— o. w. met hebben. De stove jaagt (d. i. de
tocht is hevig, de kachel trekt goed). Dat kanon
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JAGE
jaagt verre (d. i. draagt verre, fr. porie loin). Hoe
verre jaagt dat schietgeweer;? Een springsas
jaagt (d. i. jaagt het water, doet het met geweld
afstroomen).
— Gejaagd worden. De sneeuw jargt over de
velden. De wind jaagt door de schouw. Het
water jaagt uit het springsas. De kanonballen
joegen niet verre.
— Ook gez. van 't hert dat hevig klopt, hetzij
uit ziekelijkheid, het zij van aandoening. Ik
weet niet waarvan mijn herte zoo jaagt. Zijn
herte joeg van angst.
JAGER, m. •
— De eeuwige jager, soort van uil die 's nachts

den jachtschreeuw laat hoorera van kowi, klout;
in 't fr. moyen-duc, hibou commun, 1. oíus.
JAJE, voor Ja gij. Zie JA. Mag ik medegaan,
moeder P Jaje, mijn kind.
JAK, m., JAKKE, v. Een kort bovenkleed voor.
vrouwlien. Zie JACHT.
— De Hollanders zeggen Het jak, o.
JAKE, wordt in veel gewesten gezeid voor Ja
ik. Hebt gij op dien brief reeds geantwoord P
Jake. Zie JA.
— Vgl. Anke = als ik, Danke =dat ik, Lanke
laat ik.
JAKNIKKEN, knikte ja, heb jageknikt, o. w.

Altijd ja zeggen op al de voorstellen die er
gedaan worden.
— JAKNIKKER, m. Iemand die, uit dwaasheid
of uit lafheid, altijd de voorstellen van een ander
goedkeurt, zelfs waneer zijn recht en zijne
plicht het anders eischen. 't Wordt meest gezeid
van eenen volksvertegenwoordiger of van eenen
raad, die de slaaf is van een ministerie of van
eenen landvoogd, borgemeester, enz.
JAME, voor Ja wij. Zie JA. Willen wij ook eens
gaan ? Jame, maar nog niet seffens.
JAMER, m. Wordt in eenige gewesten gezeid
voor Jammer. Het is jamer, fr. c'est dommaggi.
" Een ding is jamer. " ( Vaelande, passim.) " Dat
een gru ende een jaemmer vas om hoeren. "
(G. Weydts.)
— Kil. Iamer, iammer.
— JAMEREN, jamerde, heb gejamerd, o. W. Hetzelfde als Jammeren.
-

Den stierman staet voor my te jaemeren en schreeuwen.
(Vaelande.)
— JAMERHEID, JAMMERHEID, V. Jammer. Het
ware jammerheid, fr. ce serait dommade. Het is
jammerheid daarvan (het is spijtig dat zoo iets
mislukt is, enz.).
— JAMERLIJK, adj. Jammerlijk.

JANE
Den opgedischten sin soo jaemerlyk verkrenken.
(Vaelande.)
JANE, voor Ja hij (zie JA). Komt hij P Jane.
JANEPIEREN, janepierde, heb gejanepierd, o. w.

klemt. op ja. Arglistig antwoorden of spreken
zoodanig dat iemand er den zin van kwalijk opvatte en misleid en bedrogen worde, hoewel men
eigentlijk geene leugen gezeid hebbe. Ge moet
negein niet janepieren, hoor je; maar zonder Beni
de zuivere waarheid zeggen.-gedublzinh
JANTJE, o., vklw. van Jan.
— De arme jantjes, de kluivers, de wetteboden,
fr. garnisaires. De arme jantjes krijgen. Met de
arme jantjes liggen. Iemand de arme jantjes
zenden.
— Jantje krul, jantje rut, jantje nul, worm in
appels of noten. Jantje krut zit in dien appel.
Het zijn slechte noten waar jantje nul in zit.
JAREN, jaarde, heb gejaard, o. w. Kinderspel
bestaande in eenen bal te rollen naar eene rij
van zoo veel putjes of kuiltjes als er spelers zijn;
elke speler heeft zijn putje, en hij in wiens putje
de bal rolt, moet den bal nemen en werpen naar
zijne makkers die vluchten; treft hij eenen, deze
krijgt een jaarken (zie JAAR); zoo niet, de werper
krijgt er zelve een : en hij die vier, vijf of zes
jaarkens heeft, naar overeenkomst, moet de jaar
verdragen. De kinders jaren geern. Zij hebben-kens
eene uur lang gejaard.
JASSEN, jaste, gejast, b. v. Met eenen bezem in
't water wasschen, sprek. van aardappels, wortels,
rapen, enz. waar min of meer aarde aan kleeft.
De poester jast roode beetrapen voor de koeien.
Ge moet die aardappels jassen eer gij ze schelt.
— Afpellen, sprek. van gekookte aardappels.
Haast u, jast de aardappels, dat wij de maaltijd
beginnen.
JAUW (wvl. Jow, zie AU), voor Ja wij. Zie JA.
Gaan wij morgen naar de kermis t jauw, mijn
vriendje. — Niet te verwarren met Jouw.
JEGEN, voorz. Hetzelfde als Jegens, even als
men ook alvooren, neven, telken zegt voor alvoorens, nevens, telkens, enz.
JEIK (in eene lettergreep), wordt in een deel
van Vlaanderen gezeid voor Ja ik. Gaat gij wandelen P Jeik.
JË1VIENI, JÉMENIS, JÉMENS DIENSCHEN. Uitroeping van vrees of verwondering. Wel jémenis !
wie heeft er nog zoo iets gezien P
Jémini ! sey moeder Nelle,
Dat de spooken uyt 'er helle
Hun bysprongen in den nood,
Ay ! wy waeren alle dood.
(Vaelande.)
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JENE
- Zie DJEEMENIS.
JENÉVER, JENIJVER (wvl. JENIVER en JENUVER,
zie FRIJTEN), m. De vrucht van den jeneverstruik,
aalbeze. Roode jenijvers. Zwarte jenijvers. Witte
jenijvers.
--- Koornbrandewijn, fr. gen-ievre. Een glaasje'
j enij ver.
--- JENEVERHOUT, O. Zie RIBES.
-- JENEVERHUT, JENIJVERHUT, m. Jeneverstruik.
-- Zie HUT.
- JENEVERKALF, O. Verval van gezondheid,
slepende ziekte, als gevolg van overdadig drinken. Hij heeft het jeneverkalf.
- JENEVERLEItZE (uitsp. - lezze, -leze, zie Rs), v.
Jeneverdrinker, jeneverlutte. — Zie LERZE.
-- JENEVERSTRUIK, JENIJVERSTRUIK, m. Aalbeziestruik, fr. groseiller,1. ribes rubrum en nigrum.
JENIJVER, JENUIVER (wvl. JENIVER, JENUVER),

m. Hetzelfde als Jenever. Zie aid.
JEUDIG, adj. Hetzelfde als Jeugdig. Jeudig
zijn. In den j eudigen ouderdom. Die akkervrucht
staat j eudig.
— Afl. Jeudigheid.
— Doch nooit zegt men Jeud voor Jeugd.
JEUGD, v. Vleeschnat, fr. jus de viancde. Dat
vleesch is te veel gekookt, al de jeugd is er uit.
Een stuk vleesch in zijne jeugd gebraden. De
jeugd vloeit langs het mes, zoo malsch is die
spiering.
— Vaag, vettigheid, weligheid van mest of
grond. Een land vol jeugd. Ale verliest hare
jeugd als er veel manens in zitten.

JEUKEBUBBEL, JOKKEBUBBEL, m. Een jeu-

kende bobbel of puist op het vel.
— In 't bezonder heet men jeukebubbels de
Zeekrauwte, fr. prurigo. In September krijgen
de inwoners van Noord- Vlaanderen vele jeukebubbels over gansch het lichaam, en daarmede,
zegt men, gaan zij vrij van de koortsen.
JEUKSCHOEREN, jeukschoerde, gejeukschoerd,

o. w. Krinsschoeren, de schouders ophalen en
wringen, hetzij omdat men jeukte heeft, hetzij
dat men koud heeft, hetzij dat men onverduldig
is. Het arme kind stond aan de deur te jeuk
Hij jeukschoert van ongeduld, van-schoern.
verlangen.
t' Ghebuerd eens soo t' schemijnckel (aap) een venue
[maecte,
Een wijf zadtter die wt haer schoot noten craecte.•
Hy (scheminkel) keeck, jueckschoerde, zach op zijn
[meester zwaer
Emmers ten eynde van zijn consten staecte,
Liep naer t' wijf metten noten.

(Ed. De Dene.)

JEUN
--- Ook Jukschoeren en Jookschoeren. Kil.
Huck- schouderen, humeros contrahere.
JEUNEN, b. w. Zie DUNNEN.
JÉZEKE(N, JÉSUKE(N, o. Vklw. van den H.
Naam Jesus.
-- Een beeld van het kindeken Jesus. Een
0.-L.-V. beeld met een Jesuken op den arm. Een
Jesuken met de bollewereld in de hand. " Om
die ellendige weese te verdruckeii, en het Tesuken syn appeltjen te nemen. " (F. VandenWerve.)
het ezelke spelen. Een kinderspel.
— Jezuke
Een knaap zit te peerde op den neergebogenen
rug van eenen tweeden die vooruitstapt gesteund door eenen derden die voorgaat.

oo

JOCHEL (uitsp. iogchel), m., niv. jochels. Wrek,
gierig mensch die 't al uitrekent tot den laatsten duit, en zoo spaart dat hij zichzelven te kort
doet. Dat is een jochel van eenen vent. Die
jochel is benauwd van te eten.
— JoCHELACHTIG, adj. Die spaart en spijkert
lijk een jochel. Ik zou niet willen zoo jochelachtig zijn.
-- JOCHELINNE (met den klemtoon op in), v.
Het vrouwelijk van Jochel, eene gierige vrouw.
JODENZWEET, o. Spotnaam dien men geeft
aan den Antentrul. Jodenzweet drinken.
JOEFFROUW, JOEPVROUW (wvl. IOUFFROwE, zie
oU en Au), V. Juffer, juffrouw, fr. demoiselle;

dame.
JOKHAAK, m. Bij voermans. IJzeren haak die
vast is onder aan het greel van een peerd, en
waaraan de jokketen verbonden is. — Zie JOKKEN.
JOKHALZEN, jokhalsde, heb gejokhalsd, o. w.

Krinssehouderen, jeukschoeren.
JOKKEBAND, m. Teuvel, leisel, de koorde die
twee ploegpeerden (of ploegossen) bij den breidel jokt of samenbindt, zoodat, als het handpeerd
zijdelings afkeert, het ander volgen moet.
-- Fig. Tegen den jokkeband trekken, met tegenheid of weerzin gehoorzamen of iets verrichten. Het minst dat hij moet doen, trekt hij tegen
d'jokkeband. (Alg. Vl. Idiot.)
JOKKEN (uitspr. iokken), jokte, heb gejokt, o. w.
Hetzelfde als Jeuken, jukken, rr. demanger.
— Afl. Jokte, Jokkebubbel, enz.
JOKKEN (uitspr. iolkken), jokte, gejokt, b. w. Aan
malkander verbinden, Kil. jugare. De koorde,
waarmede men twee peerden bij den breidel jokt,
heet een teuvel of een leisel.
-- o. W. Aan elkander verbonden zijn met den
teuvel, sprek. van peerden die aan een wagen of
ploeg gespannen zijn. Die peerden jokken te wijd
(d. i. de koorde is te lang die ze bij den breidel
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JOKK
aan malkaar verbindt, en daarom gaan zij te ver
vaneen).
-- Fig. Samenspannen. Zij jokken allen te
gader tegen den notaris, omdat hij van eene andere politieke meening is.
-- Het jokt niet, gezeid van personen die, zonder haat of vijandschap te dragen, • elkander
nogtans niet genegen zijn, anders gezeid het
trekt niet. Er is tusschen hen bekoeling gekomen,
het jokt niet meer. Er is juist geen veete, maar
toch het jokt niet.
--- Bij voermans. Wordt gezeid van de peerden
die den hals stijf houden en de voorpooten
schrap zetten, om, bij middel van den jokhaak
en de jokketen, eenen wagen te beletten van te
snel af te rijden langs eene helling. Een jong
peerd moet leeren jokken. Dat peerd jokt niet
wel. Een peerd dat wel jokt.
JOKKERINGEL (w.vl. —RINGEL, zie IND), m. Bij
landb. IJzeren ring die vast is aan het greel en
denzelfden dienst doet als de jokhaak.
JOKKETEN, m. en v. Bij voermans. Korte keten
die met het een einde vastligt aan het voorste uiteinde van den langen dijsel, en met het andere
einde aan den jokhaak. -- Zie JOKKEN.
JOKWEG, m. Verbindingsweg tusschen groote
straten of banen, buurtweg, fr. chemin vicinal.
" Alle straten ende jock-weghen, her-weghen,
merci ende meulen-weghen sal men schauwen
den eersten dagh van Meye. " (Cost. v. Belle.)
" Kerck-weghen, Zoek-weghen, maerct-weghen
ende meule-weghen. " (Cost. v. Veurne.) " Kerekweghen, jock-weghen, meule-weghen ende marctweghen. " (Cost. v. Ipre.)
-- Dit woord (wiens eerste deel jok behoort
bij jokken, d. i. verbinden, zie aid.), bestaat nog
als eigennaam van eenige straten, b. v. te Eerneghem is een oude buurtweg die de Jokweg heet.
JOLDER, JULDER, persoonl. voornaamw. mv.
hider, ulieden. Ik heb folder verwittigd. Ik reken naar jolders te komen om jolder te bezoeken.
JON, JOUN en JOEN. Uw, fr. votre. Jon kleed
is vuil. Dit is het mijne en dat is het jonne.
JONG, o. Meisje, dochter, fr. felle. Een boos
jong. Een deugdzaam jong. Wiens jong is dat P
De vader heeft zijn oudste jong moeten berispen.
" Threseken en leert nog maer om zijn' eerste
communie. — Is 't zoo nog een rap jongsken P —
Rap, mevrouwe ? ge moest het eens hooren
klappen. " (C. Duvillers.)

't Jonk is snel en hupsch van leeste,
Niet min snel en gauw van geeste.
(Vaelande.)

JONG471
-- Voor 't mannelijk, zeggen wij Jongen, fr.

garcon.
--- Het verklw. van jong is jongsken, en van
jongen, j ongentj e. Nogtans M. Lambrecht gebruikt
jongsken, ook voor jongentje (knaapje) : " Hij
(Placidus) was het ioncxken t' .welcke Sinte Mau-

JONZ
JONKER, m. Wordt gebruikt voor Jongeling in
't alg., fr. jeune homme. Jonker, hoe gaat het P
Jonker, ik groet u.
— Het mv. jonkertjes, soort van anjelier, dianthus barbatus L., fr. bouquet parfait, ceillet des

poètes.

rus wiet water haelde. "
— Ook wordt Jong gebruikt voor Wortelscheut, fr. drageon. De lauwriers worden beter
voortgeplant bij stekken dan bij jongen.

JONZE (uitspr. ionze), v. Slordig vrouwspersoon. Eene jonze van een vrouwmensch.

JONGDE, JONGTE, v. Jeugd, fr. jeunesse, jeune
age. Hij heeft in zijne jongde veel gereisd. In

visch, het eetbare deel dat aan elken kant ligt
van den kop van eenen kabeljauw, enz. De vischvrouwen snijden den kop af van den gezouten
visch, en verkoopen de jotjes aan de peniers die
ze voortverkoopen aan de arme menschen.
— Loop om jotjes, ga van hier, verdwijn uit
mijn oogen.
— Hij heeft jotjes geëlen, hij suft. (Deze spreuk
schijnt ontstaan uit de gelijkenis van jotje en
zotje in de uitspraak.)
— Vgl. fr. joue (wang), en jotles (boegzijden
van een schip).
JOU, voornaamw. voor U, fr. voos. Ik heb het
jou gezeid. Dat is voor jou. " Soe willie jou gaen
leeren van den pocken. " (Jehan Yperman.)
— .Dit w. staat ook bij Kramers.
JOUW (wvl. iow), interj. van blijdschap en
triomf, meest gebruikt bij de bolders. Jouw ! wij
zijn jouw. Ik ben jouw. Tracht jouw te bollen.
Ik bolde jouw (ik was nader de staak dan mijn
tegenstrever). Jouw liggen (naast de staak liggen).
— Interj. van spot en schimp, meest gebruikt
bij de kinders die elkander uitslijpen; de eene
zeggen ei jouw ! en de andere antwoorden jouw

mijne eerste jongde was ik altijd ziek. De jongde
doet veel dwaasheden bedrijven. " In een nieuw
ionghde en ieucht. " (J. David, s. j.)
JONGEN, jongde, heb gejongd, o. w. Wordt gezeid van eene dondervlaag die op de kimme
broeit en groeit. Zie MOEREN.
JONGER, m. Hetzelfde als Jongen, knecht,
knaap, fr. garcon. De jongers van de straat. De
schooljongers. De jongers kregen twist in 't spel.
" Maechdekens ende jongers. " ( Th. Van Heren
jonghers noch ghecleed metten eer--tals.)"Ghy
sten wambaeyse. " (Ed. De Dene.) " D' arme
jonghers liet by studeren. " (I. de Grieck.) " Voor
jonghers ende dochters, oock voor ghedaeghde
lieden. " (L. de Huvettere.)
— Wordt ook, even als jongens, in 't mv. gebruikt voor kinders in 't algemeen, fr. enfants.
" Voor jonghers, ouders, mannen en vrauwen. "
(P. Bacherius.) " Yst dat vader oft moeder vanden iongers niet ontsien en zijn. " (Th. Van Herentals.) " De ionghers volghen zoo zy d' ouders
hebben zien doen. " (Ed. De Dene.) " De jonghers
zyn als een gheschaefde tafel daarmen in schilderen wilt. " (J. David, s. j.)
JONGHEID, V. Jongeling, jongman, fr. jeune
homme. Eene struische, eene kloeke, eene gezonde
jongheid. Vele jongheden moeten soldaat worden.
Men was bezig met eene jongheid te begraven.
Kent gij die jongheid P
— Het mv. jongheden wordt ook gpzeid in
't algemeen van jonge lieden en jonge dochters.
De jongheden van beide geslachten. Er gingen
dien dag veel jongheden naar de kermis.
JONGTE, V. Zie JONGDE.
JONK, o., zonder mv. Dezen naam geeft men
aan eenige ziekten die vergezeld gaan met eenen
grooten uitslag van puistjes op den huid. Zie
GEELJONK, ROODJONK

en WITJONK.

— Even als jong behoort bij jeugd, zoo ook jonk
behoort bij jeuken, joken. Kil. Rood-jonck, Roodjoock.

JOOKSCHOEREN, o. w. Zie JEUKSCHOEREN.
JOTJE (uitspr. zjotje), o. De wang van eenen

jouw!
— Kil. Jouw, io ! interjectio jubilantis et irri-

dentis.
JU. Zie JUT.
JUBE. Dit woord beteekent eig. gebied, zijnde
de imperatief van het 1. jubere, gebieden. Het
wordt gebruikt in deze en dergelijke wendingen:

-- Tegen iemand, aan iemand jube zeggen, voor
iemand onderdoen, hem als meester herkennen.
Ik moet aan hem jube zeggen in het schoon
schrijven, in het zeere loopen, in 't latijn spreken, enz.
— Iemand te jube brengen, hem dwingen tot
onderdanigheid. Ik zal dien wederspannigen
knaap wel te jube brengen. De koning bracht
welhaast de oproerige stad te jube.
— Te jube komen, , zich komen onderwerpen,
zich overgeven. " Hy moeste tzynder eeuwigher

JUBE
scande ende cleenicheit te jube commen, oft herre
lief of leet was. " (N. Despars.) " In der maaiere
dat zy bmnén acht daghen daer naer van zelfs
ter jube ende ter ghenade quamen. " (Id.)
— Het volk spreekt dit woord djiebe . uit, en
gebruikt meest het deminutief djiebeke. Aan
iemand moeten djiebeke zeggen.
JUBELARIS, m. Iemand die de vijf-en-twintig
verjaring viert van zijn huwelijk, zijn ambts--ste
bediening, enz.
JUBELVIEREN, jubelvierde, heb gejubelvierd, o.
w. Vreugd bedrijven op een jubelfeest.
Siet hier den vogel Struys
Die door de smeden deser stadt
Gejont is en verciert,
Ter eeren van dien weerden schat (H. Bloed)
Daer Brugghe om jubel-viert.
(Beschryv. van de Vreugdeteeck.)
JUDASBORZE (wvl. -BURZE, -BEURZE, uitspraak

-buzze, -beuze, zie ns), v. Eene hofbloem die in
de Woordenb. pantoffeltje heet, in de wetenschap
calceolaria L. (van calceolus, pantoffeltje). De
bladeren van deze plant zijn in alles gelijk aan
de bladeren van salie.
JUDASPENNINGEN, m. mv. Eene hofbloem,
lunaria biennis Mcench., fr. bulbonac, satinée,

médaille de Judas.
JUDASSPOCHEL, m. Soort van allerkleenste
mos dat men op steenera en pannen vindt liggen
in vlekken die er als gespouwen op zijn.
SUFFER. Zie IEFER.
Jul (wvl. ni). Roepwoord dat men gebruikt
om een peerd te doen voortgaan, fr. hue!
— Om een peerd te doen achteruitgaan, zegt
men Huize, Uize, en elders ook Duize.
— Om een peerd te doen rechts afkeeren,
zegt men Juit (iuut), elders Juitho (iuutho), en
ook Juitsom (iuutsom), bij Kramers Hot, fr.

huhau, hurhaut.
— Om een peerd te doen links afkeeren, zegt
men Djo, en elders Gerre, Gere, en ook Gèerom,
bij Kramers Haar, fr. dia.
_ JUITEGOUWEN (wvl. IUTEGOWEN), juitegouwde,

heb gejuitegouwd, o. w. Jute-gow-gow-gow roepen
om de koeien naar den stal te doen komen. Juitegouwt een beetje, ze zullen wel komen.
. JUITEKOKER (wvl. IUTEKOKER), m. met den
klemtoon op jui. Hetzelfde of Rennekoker, zijdekoker, fr. escarpolette.
— Ook Juitekokoker.
JUITEKOKEREN (wvl. IUTEKOKEREN), juitekokerde, heb gejuitekokerd, o. w. Schongelen, rennen,
fr. se balancer sur Pestar polette. Zij hebben gejuitekokerd. Kinders juitekokeren geern.
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JUIT
— Ook Juitekokokeren.
JUITEKOKO (wvl. IUTEKOKO), m., met den
klemt. op de eerste en laatste sylbe. Schommel,
schongel, anders ook Renne, fr. ester poleite.

JUITEKOUW (wvl. IUTEKOW). Hetzelfde als jui,
om een peerd te doen voortgaan. Die een kind
verlustigt met het op zijne knie'n te wippen,
zingt somwijlen:
Jutekowe ! peerdje!
Naar Rijsel om een steertje!
Wilt het peerdje zeerder loopera
'k Zal 't een maatje haver hoopen!
Jute jute jute-kow !
JUITHO, of JUITHOUW (wvl. IUUTno). Roepwoord om een peerd naar de rechte zijde te doen
gaan, fr. huhau. -- Zie 'ui.
JUITSOM (wvl. IUUTSOM). Roepwoord om een
peerd naar den rechten kant te doen afkeeren,
fr. huhau. — Zie rui.
JUKKEN. jukte, heb gejukt, o. w. Hetzelfde als
Jeuken, fr. démanger.
— Afl. Jukte, Jukkebubbel, enz.
JUKSCHOEREN, o. w. Zie JEUKSCIIOEREN.
JUKSE (uitspr. iukse), v. Pruik, haarmuts, anders ook Dasse, fr. perruque. Eene jukse maken.
Eene jukse dragen. Eene schoone jukse. Eene
jukse van krulhaar. Een man met eene jukse.
Zijne jukse stond scheef.
JUKSTE, JOKSTE, v. Hetzelfde als Jukte, jokte,
jeukte, fr. demangeaison. Jukste en weelde kan
niemand verdragen, maar pijn en armoe kan
iedereen lijden. (Volksspreuk.)
JULDER, voornaamw. Zie JOLDER.
DUNNEN, junde, gejund, b. w. Jonnen, gunnen.
Ik jun hem zijn geluk. Ik jun het hem. Hij junt
niemand niet. Jun mij de vente, de nering, den
penning.
— Men zegt ook Ik word de vente gejund, Ik
ben den penning gejund, enz.
Deze wending van een ww. in den passieven
vorm met een regiem (ook gekend in 't grieksch
en in 't làtijn, b. v. fibres INSCRIPTI NOMINA regum,
Virgil.) is zeer gemeen in de sprekende taal.
Dus zegt men:
Ik wierd daar mijne tong gepeld. — Ik wierd
daar Benen stoel gebracht. — Hij is den worm
doorgroeid. — Hij wierd daar zijne koeke geboterd. — Ik ben daar eene leelijke poetse gebakken geweest. — Die zieke is den rug doorlegen. — Hij is de plate gepoetst. — Hij is den
bijs Besteken. -- Ik ben den duivel aangedaan.
— Ik wierd den weg gewezen naar de stad door
een knaapje dat 'k daar vond. — Ik ben mijne
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borze gestolen. -- Ik wield daar eene logen
opgehangen. --- Ik ben bloed gelaten geweest.
— Ik wierd de zaak uiteen gedaan door mijnen
gebuur. — Dezen die een been of eenen arm
afgeschoten waren. — " Velen worden dezen omzendbrief gezonden buiten hunne verwachting
misschien. " (L. Vanhaecke.)
— Zich jonnen (wvl. eens junnen, zie EENS),
behagen scheppen, vermaak vinden in iets te
doen of ergens te zijn, fr. se plaire. Ik jun mij in
de studie. Hij junt zich aan dat ambacht. Ik jun
mij niet in eene vreemde streek. Hij junt zich in
het leger niet. Hij junt zich meer te lande dan
in stad. Junt gij u reeds in uwe nieuwe woning?
Dat is een mensch die zich eievers junt.
Het Vlaemsch, waeraen geen talen kunnen,
Heeft in myn Vlaendren de 'overhand:
Waer zoude ik my toch beter junnen
Dan in myn Vlaemsche Vaderland?

— Men zegt ook jeunen, zich jeunen; even als
men ook kennen zegt voor kunnen, konnen.
God jeunt ons kalm en vreedzaem varen.
(K. De Gheldere.)

JUNSTE, v. Jonst, gunst. Iemand ;junste dragen,
hem genegen zijn, fr. porter affection a' quelqu'un.

JUTE
"Aenghesien dat ghy nierranden meerdere jonste
en moet draeghen als u eyghen selven. " (J.
Steeghius.)
Waerachtigh goeden Godt ick ben beschaemt te vragen
Dat gy my sondich mensch sout uwe ionste dragen.
(A. Poirters.)

— Eenige substantiefs, zooals junste, koenste,
kunste, winste. woonste, enz. zijn gevormd van
't stamdeel des werkwoords met den uitgang ste.
— Andere met den uitgang te, zoo als begeerte,
beroerte, moeite, waschte, zaaite, enz. — In Fr.-Vl.
gebruikt men somwijlen den uitgang ste waar
men overal elders te bezigt, b. v.
Bakste (baste) — bakte.
Bloeiste — bloeite.
broedsel.
Broedste
Brouwste — brouwte.
— bunte.
Bunste
Genoegste — genoegte.
Groeiste — groeite.
— jukte.
Jukste
Ruimste — ruimte.
Trouwste — huwelijk.
—

JUTEKO. Zie JUITEKO.

K. Deze medeklinker verwisselt soms met t:
Gork — gort, fr. gruau.
Spelke -- spelte, fr. épeautre.
Sporke — sporte, fr. echelon.
— vijt, fr. panaris.
Vijk
Workel — wortel, fr. carotte.
KA, v. Zie KADE.
KA-. Deze sylbe in het begin van vlaamsche
woorden is ofwel 1° een voorvoegsel, nauw verbonden met ge -, in het mceso-gotisch ga -, in het
alemanisch ke, ka; voorvoegsel dat wij bewaard
hebben in eenige woorden, als kabooten (booten),
kalutteren (klutteren, lutteren), kawikkelen (wikkelen), enz.; ofwel 2° ontstaan uit eenen lasch in
den grondvorm van het woord geschoven, b. v.
kadijsteren (k-ad-ijsteren = kijsteren), kawauwen
(k-aw-auwen = kauwen), kaveete (k-av-eete
keete), enz.; zie onder FLADAKKEN en vgl. BA—.
-- Men vindt ka nog in eenige adverbiale
reduplicatiën : heisterkapeister, herekadere., rolder
enz.
-kabolder,wijstp
KAAP, HAVE, V. Schouw, schoorsteen, fr. cheminée. De rook trekt door de kave. Ik zag van
ver de kaven rooken. Onder de kave zitten (in
den hoek van den heerd). De bliksem viel in de
kave. De kave van een stoomtuig. Zoo zwart als
de kave. " Zy zouden uwe gerookte hespen uy t
de leave wel langen. " (C. Davillers.)

-- Hij heeft nog niet anders gezien dan eene
leave rooken, hij heeft nergens kennis van.
--- Het hier te staan en niet te ver1koopen, Ons.

kavetje kan niet rooken, die wilt geld winnen,
mag niet ledig zijn

— Ei- gaat daar niet anders uit als de rook uit
de leave. Wordt gezeid van een huis waar men
uit der mate gierig is.
— KAAFBALK, m. Balk waar de kaafmantel op
rust. " Caven, stant-vlieten, samaisen,. kaef-balcken, not-steenen, . strijck-houtei ende bal.cken. "
(Cost. v. Audenaerde.)
— KAAFBANK, m. Boordel of plank vooraan het
mantelhout van eene kaaf, waarop gemeenlijk
teljooren en ander kateil ten toon staan. Anders
ook Kaafberd, Kaafboord en Vatebank geheeten,
fr. rebond d'une cheminée.
— KAAFBERD, 0. Zie KAAFBANK.
— KAAFBITTER, m. Roet uit de schouw, fr safe.
— Men zegt ook enkel Bitter, en van daar
het fr. bistre (roetzwart).
-- KAAFBOORD, 0., KAAFBOORDEL, m. Zie KAAP—
BANK.
— KAAFIJZER, 0. Schoorsteenplaat, een dik
ijzeren blad dat tegen den veurster staat in den
heerd, fr. plaque de cheininee. Te lande neemt
men het kaafijzer uit, en, na het gereinigd te
hebben, legt men het plat op den heerd, om er
palullen op te bakken.
— KAAFKLEED, o. Eene gepijpte of geplooide
schroode lijnwaad of dergelijke stoffe, geperkt
of gebloemd, hangende onder aan den kaaf bank
om liet mantelhout te dekken; anders ook Omloop en Vrieze genaamd, bij Kramers Val, fr.
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KAAI
Het kaaf kleed afdoen en wasschen. Het kaafkleed hangen. De vliegen zitten
veel op de kaafkleeden.
- KAAFMANTEL, m . Schoorsteenmantel, het gemetselde deel van eene schouw beneden de zoldering, rustende op het mantelhout en ook op de
standflijken als er zijn, fr. manteau de cheminee.
tour de cheminee.

- KAAFNACHTEGAAL, KAAFACHTERGALE, m.

Een

vogel anders ook Nachtegaal-bliksteert geheeten.
-

- KAAFNOOT, KAAFNOTE, KAAFNEUTE, V. Elk van
de stukken hout die, horizontaal aan beide kanten van den schoorsteen, boven in de standflijke
gemetseld, en met het vooreinde aan het mantelhout vastgetimmerd zijn; ook Neutelhout
genaamd. Eenen nagel in de kaafnote slaan om
er iets aan te hangen. -- Zie NOOT.
- KAAFVAGER, m. Schouwvager, fr. ramoneur.
KAAI(E, V. Stechel, kleene muur van omtrent
twee voet hoog en een voet en half dik, langs
een water om te beletten dat er kinderen invallen of wagens inrijden, fr. rebord d'un quaff, d'un
pont. Eene kaaie metsen langs de reie. Op de
kaaie zitten. De jongens vinden lust in het kruipen en loopen op de kaaien. Hij sprong over de
kaaie in 't water. " Binnen welcker middelen
tijt te Brugghe snachts bij messchive diversche
persoonen waer hier. waer daer, in die Reye
versmoorden, zo dat mer, ter cause van dien,
van dier tijt voort allinex zo meer cayen ende
yseren baylgien an maecte. " (N. Despars.)
— Bij zoutzieders. De muur rond de vieringe

waarop de panne vastgemetseld is. De kaaie van

de zoutziederie is omtrent twee voet hoog en
bijkan een voet dik.
— De kaaien van eenen keldertrap zijn de
schutmuurtjes die men somtijds ziet aan beide
kanten var' den ingang van eenen kelder.
KAAI(E, V. In het hinkspel, zie KADE.
- K^AIBED(DE, 0. Zie KADEBEDDE.

KAAIKE(N, o. Mislukte zaak, slechte uitval.

Het is een kaaiken. Ik vrees dat het zal een
kaaikin zijn.
— Vgl. Bekaaid.
KAAIRECHT, o. Kaaigeld, belasting of tol op
het lossen en stapelen van scheepsgoederen
langs de kaai van eenen kom of van eene reie,
fr. quaiage.
KAAISJOUWEN, kaaisjouwcde, heb gekaaisjouwd,
o. w. Zie KASJOTWEN.

KAAIWAAIEN, kaaiwaarde, heb gekaaiwaaid ,

o. W. Luieren, ledig staan of gaan, slenderen,
lanterfanten. Die werkman verdient zijne daghuur niet; den helft van den dag staat hij te

KAAI
kaaiwaaien. Hij is naar de stad gaan kaaiwaaien
(gaan wandelen zonder bepaald doelwit). Ik ga
eenen keer gaan kaaiwaaien (in het veld rond
gelijk een lanterfant). In de straten-wandel
kaaiwaaien, fr. Planer.
KAAIWACHTER, m. Werkman die langs de
kaai ledig staat en wacht tot dat er een schip
toekomt dat moet gelost of geladen worden.
Men vindt veel kaaiwachters te Brugge.
KAAK, BAKE, v. Schalier van eenen steéger,

van eene peerderolle, enz. Zie SCHALIER.
— Kake door bek, ook kavel door bek of kavel
door den bek, wordt gebruikt in de volgende zegswijzen:
— Kake door bek zagen. Bij timm. Eenen boom
in planken zagen, zonder hem eerst te beslaan
of te beschalen. Zaagt dien boom kake door bek.
— Kake door bek werken of metsen. Bij metsers.
Overhands eene streksche en Bene potietsche
laag briken metselen.
— Kake door bek nemen, effen op nemen, zonder
uit te kiezen. Wilt gij van mijne appels koopen,
ge moet ze nemen kavel door den bek. Een pond
geernaars koopen en ze nemen kavel door den

bek.
— Kake door bek klappen, onbezonnen spreken,
alles zeggen wat in den zin komt zonder eenige
bescheidenheid of beraad. Hij klapt kake door
bek (hij praat door linnen en wollen heen, bij
Kramers).
— Te Brugge heeft kaak ook nog den zin van
. fr. coche, d. i. kerfstok (waarop de bakkers, enz.
vroeger door kerfjes rekening hielden van. hun

verleend krediet). Brood halen op de kake (op
den kerf, te borg, fr a credit). Het is op de
kake (op den plak). Hij heeft de kake in dien
winkel. Hij staat daar met eene kake (met eene
schuld) .
KAAKAARD, m . Wordt gezeid van iemand die,
in eene openbare verkooping, de eerste zijnde
om te hoogen of te bieden, niet afgehoogd wordt,
zoodanig dat hij van den eersten slag koopman
is. Hij was kaakaard. Hij stond verwonderd van
kaakaard te zijn.
KAAKBERD, - BARD, o., mv. -berdels, -bardels,
-berrels. Kant- of zijdeplank aan eene karooie of
bak- of kruiwagen. De kakeberdels uitnemen.
KAAKHARNAS (wvl . ook KAKHARNAS, zie KLANK
.), o. Het kaakbeen, het kinnebakken, fr.-vERK
máchoire. Zijn kaakharnas doet zeer. Het kaakharnas uit de note geeuwen (zich overgeeuwen,
zoodanig geeuwen dat het kaakbeen er van ontwricht worde). " Zoo wierdt wt de stadt zijn

KAAK
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onderste cakernas af gheschoten met die tanden.
(C. Vrancx.)
Dat tcaeckharnasch es gheel huter zwe ontschutst.
(Ed. De Dene.)
Den breijdel en den toom die moeten hun bevrijen
En 't kaeck-arnas besnijen.
(J. de Harduyn vert. in chamo et freno maxiUla.s
eorum constringe.)
— Het stijf kaakharnas, eene sterke optrekking

van de spieren der kaakbeenen die blijven stijf
staan, fr. sarrète, trismus.
— Kil. Kaeck-harnasch, maxilla.
KAAKSMEET (wvl. ook KAKSMETE, zie KLANK•
v. Kaakslag, slag op de wang, fr. so 41 et.-VERK.),
Eene kaaksmete krijgen. Kaaksmeten -geven.
" Die kerckscheynders gheven hem menighen
kaeck-sinete. " (P. Canisius.) " Hy omtfink eene
caecsnnete uyten hemele daer by plat neder ter
eerden viel. " (N. Despars.) " Vande kaecksmneet,
ende sendinghe tot Cayphas. " (F. de Smidt.)
" Een' kaeck -smeet krijght men daer noch by.
(B. van IIaeften.) " Als my een andere gheven.
wilde een caeksrete, ick mach beletten met mynen
zweerde. " (I. de Damhoudere.)
KAAKSTAAL, m. Eene kruisbloemde plant, anders ook kaken, kakezaad, bruis, enz. geheeten.
KAAKTAND (wvl. ook KAKTAND, zie KLANKV.), m.
Baktand, kies,maaltand, fr. mdchel-ière.
— Iemand eenen kaakland lossen, veel doen
betalen (naar 't voorbeeld van de kwakzalvers
die tanden trekken). Die advokaat zal u Benen
kaaktand lossen. Men heeft hem daar eenen
kaaktand gelost !
KAAKWOIVIPEL, KAKEWOMPEL, m. Eene handbreede strook fijn lijnwaad die de wangen bedekt van de nonnen in Sint Jans hospitaal te
Brugge. — Zie WOMPEL.
KAALAARD, m. Die kaal is van hoofde, fr. um

chauve.
— Fig. Die weinig of geen geld bezit; die
weinig of geen verstand heeft.
— Van Kaa.laards bende zijn, arm zijn.
't Was een volk van kaelaerds bende
Ingesétene en bekende,
Bacchus- vrienden, slempers rot,
Minnaers van den lekke -pot,
Fytgeschudde winkeliers,
(Vaelánde.)
Penne- lekkers, bankroutiers.
- Vgl. Doolaards bende.
KAAIVIPST, m. Zie KEMP.
KAAN, KANE, v. Hetzelfde als Kaam, wit schim
dat op het bier drijft, fr. fleur. Er-melbrokj
komen kanen op. het bier als de ton bijkans afgetapt is.

— In 't Zuiden van Frankrijk zegt men channe
en than voor de kanen die op den wijn komen.
— Vklw. kaantje wordt veel gebruikt voor
Brijzel, luttel, beetje, weinigsken. Een kaantje
zout. Een kaantje geld. Hij is geen kaantje beter
dan zijn broeder. Ik had er geen kaantje plezier in.
-- Profijtje, kleene winst, hazaard. Een kaantje hebben aan iets.
KAAN, KANE, v. De kaan van eenen ploeg is
een plat omgeplooid ijzer dat, als eene -kap, geschoven wordt op het vooreinde van den ploegbalk en er aan gevestigd wordt bij middel van
eene ijzeren spil of kaanbout. Aan de kane hangt
een ijzeren ring, dien men de Ooge noemt, en
aan die ooge een ijzeren haak, Zoolhaak geheeten, die in de voleie grijpt waar de peerden aan
zijn. De kane is gemeenelijk vier-gespan
vingers breed en een voet lang, met verscheidene
gaten doorboord.
— De kane wordt elders ook Beugel genaamd.
— Vgl. Kennewe.
KAAN, KANE, v. Oorveeg, fr. soul et, mornifle.
Eene kane geven, krijgen.
— Harde slag dien men geeft met de hand
tegen eenen bal dien men weerkaatst, of met
eene bol tegen eene andere bol die men wegschiet, of met eenen stok tegen den pinker dien
men opslaat, enz.
KAAN, KANE, v. Licht en dunne wandelstok, fr.
carne, badfine. Eene rieten kane. Met de kane in
de hand. Iemand (eenen slag) van de kane geven.
KAANBOUT, KANEBOUT, m. Bij landb. IJzeren
spil die de kaan aan den ploegbalk- vestigt; ook
Beugelbout genaamd.
KAANRAPER, KANERAPER, m. Een woord dat
in 't spel van Putje-bak dengenen aanduidt die
de marbels opraapt welke, in het schokken, uit
den put wegspaarzen.
KAAP, v. Zie KAPE.
* KAAR, o. Wordt in Limburg en Braband
gebruikt voor Biekorf, zegt het Alg. Vl. Idiot.,
en zoo vindt men het somwijlen bij H. Herp,
eenen Brabander van de vijftiende eeuw, die
zegt b. v. " Alsoe als een bie wt vlieghei om te
vergaderen dat honich uien bloemen ende te
brengen in dat kaar. "
— In Vlaanderen is dit woord niet gekend.
KAART, o., vklw. kaartje (wvl. kdrtje, zie KLANKVERK.). Kwart, fr. quart. Een kàrtje frank (25 een timen). Die stad is drie kaart van hier. Eene el
en een kaart. Een kaartje bier (fr. mm quart de

tonneau).
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-- Een kaartje bet. in eenige streken Dertig
stuivers, of 1 1 / 2 frank (d. i. waarschijnlijk 1 / 4 van
eene kroon, oude munt).
KAARTSCHOOL, KWAARTSCHOLE, v. Gewoonlijke verzameling van personen om met de kaart
te spelen. De priester predikte tegen de kaartscholen omdat er daar te veel misbruiken aan
-

waren.
— Vgl. Barbiers^hool.
KAASBLOEM (wvl . KAASBLOMME) , V. Eene waterplant met groote bladeren (waarop men voor
wel boter en kaas leide voor de frischheid),-tijds
nymphea alba L., en ook de nymphea lutea L.
KAASBOL(LE, V. Groote houten bol die aan
eenen hollandschen kaas gelijkt, en in het spel
eene rechte richting volgt, in tegenoverstelling
met de krullebol. Er zijn twee soorten van kaas
kogelronde (fr. sphere) om in-bolen:1°grt
de pasbaan te spelen; en 2° platte ronde die met
eene baat gedraaid zijn en gebruikt worden in
de gemeene bolletragen.
KAASJESBLAREN, o. mv. Eene plant anders
ook Kaasjeskruid en Pappel genaamd, fr. froma-

geon,1. malva rotundifolia.
— Dus genaamd om de kaasvormige gedaante
van hare zaadhuisjes.
KAASKLOK(KE, v. Glazen stolp die over kaas
staat op tafel.
KAASMAREI, m . Zie KASMAREI.
KAASMOOR, m., vklw. kaasmoorke (n. Moor of
koperen ketel met hengsel en tuit, en eenen
wijden ronden buik op wijze van eenen holland-

schen kaas. Een groote, een kleene kaasmoor.
Thee schenken uit eenen kaasmoor. Den kaasmoor meedragen naar den akker om er uit te
drinken als men dorst heeft.
KAASPOKE, V. Vierde maag bij de helkerende
dieren, fr. caillette.
— Het tweede deel van dit woord, poke, staat
bij Kil. in den zin van Maag, 1. ingluvies, fr.

poche.
— Vgl. Luizepoke (luiszak).
KAATSE, KATSE, KETSE, v. Een slag bez. met
de hand. Hij gaf den bal eene geweldige kaatse,
dat hij over de huizen vloog. Iemand eene kaatse
(kaakslag) geven. Eene kaatse krijgen. Hij gaf
den kolfbal eene kaatse (eenen kolfslag) dat hij
in stukken sprong.
— De bal of het blokje hout, enz. dat men met
eene kolf voortslaat, anders ook Hellekapelle en
Zeuge geheeten.
-- Kaatsbal, fr. eteuf; pelote.
-- De katsen leggen, de plaatsen teekenen

KABA
waar de bal zijnen loop staakt, fr. marquer les

chasses (au jeu de paume) .
- KAATSEBOL, KAATSBAL, KATSBAL, m . Bal om
te kaatsen. Harde kaatsbol. Zachte kaatsbol.
Elastieke kaatsbol. Den kaatsebal doen botsen.

" Haghelsteenen al zo groot als hennen eyeren
ofte caetsebollen. " (N. Despars.)
KABAANHEER, m . Zie KAVAANHEER.
KABAAS, m . en o., mv. kabazen. Hetzelfde als
Kabas, armkorf, fr. tabas. Zij legde de citroenen
in haren kabaas. Met het kabaas aan den arm.
" Van de blaeren vlechten sy kabaesen. " (P. Devynck.)
Zy komen met een vol kabaes
Van wafels en koekjens
Gewonden in doekjens.
(Volkslied xvll eeuw.)
Den hond te vloyene, tcabaes te draeghene,
En de lever te slickene zonder zout.
(Ed. De Dene.)
Een kabbaes van seven pond
Van de schoonste Smyrna-vygen.

(Vaelande.)
— Men zegt ook Karbaas.
KABANE, v., zonder mv. Gezoden zoetemelk
met suiker en kaneel; anders ook Antentrul
geheeten. Kabane maken. Kabane drinken.
KABANE, v. Zie KAVANE en KABENNE.
KABASSEN, kabaste, gekabast, b. w. met den
klemtoon op bas. Dooden, kaduinen, fr. toer.

Eene hen of kieken kabassen, een keun kabassen voor de maaltijd.
KABAZEN, kabaasde, gekabaasd, b. w. Behendig
in 't kabaas steken, heimelijk wegnemen, stelen,
fr. escamoter, flouter, cabasser. Kil. Kabassen,

surripere.
Die huerlier tresoriers rnaecken van die gheerne
[cabasen,

Zyn zy niet zot P

(Ed. De Dene.)

— o. W. met hebben. Arm aan arm gaan, fr. se
Bonner le bras. Zij gingen al kabazende. Geliefden die kabazende wandelen. -- " A tabas, bras dessus bras dessous. Probablement de tabas' : passer le bras sous celui
d'une autre personae comme sous une anse de
panier. " (Dictionn. de la langue Wallonne, par
Grandgagnage, bl. 5.)
-- Men zegt ook Karbazen.
KABBERDOES, m . Zie KAPPERDOES.
KABEELEN, kabeelde (wvl . ook kabeeldege, zie
IMPERFECT) , heb gekabeeld, o. w. met den klemtoon

op de scherpl. ee. Hetzelfde als Kabillen.
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KABEULEN, o. W. Zie KRABEULEN.
KABILLEN, kabilde, heb gekabild, o. w. Snateren en rellen, leven houden en gedruisch maken,
van personen die dooreen klappen en malkaar
overschreeuwen.
— Krakeelen, kijven en twisten, fr. se quereller, batailler. Man en vrouw kabillen daar weÉ„rom. Zij liggen aan 't kabillen.
— Men zegt ook Kabeelen. Vgl. 1. cavillarz,

sp. cavilar.
— Kortr. hs. heeft Kabeeuwen : " Toens wier
boude te cab'eeu;--merginstcabuwlk

wene en foutumacéren. "
KABELJAUWOOGDE, adj. Die oogen heeft gelijk
een kabeljauw, groote oogen die uitpuilen tot
reis en reis het voorhoofd, fr. qui a des yeux de
morue. Eene kabeljauwoogde vrouw. Kabeljauw oogde zijn.
KABENNE, KABANE, v. Groote of kleene benne,
korf, mande, fr. banne, benne. Oude kabanen zijn
gevaarlijk voor de weegluizen. Eene kabenne
vol krieken. De naaister legde haren twijn,
schaar en naaldekoker in eene kabenne.
KABIJSTEREN, kabisterde, heb of ben gekabijs terd, o. w. Snel voortspoeden, loopen..Ik kabijsterde naar huis. Ge moest hem zien kabij stereo !
— Men zegt ook Kavijsteren, en Schavijsteren (s-kavijsteren).
KABOESER, m. met de schuifelende s. Wordt
gezeid van eene peer, appel, pompoen, enz. die
zeer groot is in zijne soort. Is dat een kaboeser!
Een kaboeser van eenen appel. Kind, ik ga u eene

pere geven gelijk eenen kaboeser.
KABOOTEN, kabootte, gekaboot, b. w. doch meest
o. W. Booten, met herhaalde slagen slaan. Iets
kabooten (slap en gedwee maken met gedurig
te slaan). Op iemand, op iets kabooten. Kaboot
er maar op. Hij wierp hem te gronde en kabootte
er op met alle geweld. — Zie BOOTEN.
KABOOTEREN, kabooterde, gekabooterd, b. w.
doch meest o. w. met hebben. Lambooien, met
herhaalde slagen slaan. De derschers kabooteren
de graanschooven met den vlegel. Vlas kabooteren met eene plamakke. Op iemand kabooteren.
Op eenen stijfboorigen ezel kabooteren om heul
voort te krijgen.
-- KABOOTERING, v. Pak slagen, fr. claquade.
Eene kabooteringe geven, krijgen.
KABOTS, bijw., met den klemtoon op bots. Plof
Hij liep kabots met zijn hoofd tegen den-lings.
muur.
-- Te Brugge spreekt men kabouks uit even

als bouksen (voor botsen), enz.

KABO
KABOTSE, v., vklw. kabotseke (n. Zie KABTTSE.
KABOUT, en ook KLABOUT, m., klemt. op bout.
Houten schotel, fr. sébile. Neusdoeken wasschen
in eenen kabout. Een kabout vol aardappels.
De kabouten zijn geen tobben. Een kabout met
slabbering voor den hond. Kokende water gieten
in eenen kabout. Een melkschotel is een kabout.
Een groote, een kleene kabout.
— In sommige plaatsen zegt men Houten
kabout, ofschoon al de kabouten van hout zijn.
— Iemands haar snijden met een houten kabout,

het neérhangend haar rondom af bloktoppen zoodanig als of men, onder 't snijden, den rand
volgde van een houten schoteltje dat men omgekeerd houdt op het hoofd.
-- Vgl. Kawette. Kil. Botte, butte, dolium, orca,
cupa.
KABUISCHE (wvl. K©BUSCHE, zie ui), v. Sluit koole, fr. thou tabus. Eene groote, eene kleene
kabuische. Een schamel met kabuischen beplant.
KABUTSE, KABOTSE, v., klemt. op but. Eig.
hetzelfde als Kapuits, Ka(r)poets, dat Kramers
vertaalt door bonnet fourré pour l'hiver,• tapabor,

capuce.

— In 't alg. Eene muts, pet, klak, fr. casquette,
bonnet phrygien, calotte grecque.

— Kruinmutsje, kleen plat kapje van leder of
laken, zonder klip of rand, en doorgaans enkel
den schedel bedekkende, fr. calotte.
o Krinklende winklende waterding,
Met 't zwarte kabotseken aen.
(G. Gez.)

— In Brab., Antw. en de Kempen bet. pots, v.
een klein hoofddeksel zonder of met boorden dat
alleen 't bovenste deel van den schedel bedekt,
in 't fr. solide, ook eene ronde mansmuts, fr. bonnet grec. Te huis of in de kerk draagt hij altoos
Bene pots. Menneken, neem uw potsken af. (Alg.

Vl. Idiot.) — Zie KA-.
KACHAAIEN, kachaaide, heb gekachaaid, o. w.
Onbeschoft lachen, schaterlachen, ginnegabben,
galferen, 1. cachinnari.
— In de eene streke is de klemtoon op leach,
in de andere op aai.
-- KACHAAIER, m. Galferaar.
KACHEL, o. Zie KACHTEL.
KACHELEN, o. w. Lullepotten : zie KOCHELEN.
KACHSEL, o. Zie KACHTEL.
-- KACHSELEN, kachselcde, heb gekachseld, o. w.
Zie KACHTELEN.
KACHTEL, KACHSEL, KASBEL, o. Jong veulen,
fr. poulichon. jeune poulain. Een schoon kachtel.
Kachsels opkweeken. " Weeden, verpacht voor
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vette -veeden en moghen niet ghebroken sun,
noch ghemaeyt, noch beleyt met peerden ofte
cachtelen. " ( Cost. Berghen S. Winocx.)
— Tuinman heeft daarvoor Kachel dat wij ook
gebruiken.
- KACHTELBED(DE, o. De lijfmoeder eerier merrie, fr. matrice d'une jument.
- KACHTELEN, kachtelde, gekachteld, o. w. Een
kachtel werpen, fr. pouliner, mettre bas un pou-

lain, une pouliche.
— Fig. Uitschieten, uitvallen, sprekende van
eenen opper of schelf of van eene lading waar
een . deel van losgaat en uitvalt.
— Ook Kachselen en Kasselen.
- KACHTELGAT, KACIISELGAT, O. Het achterste
of de kroppier van een kachtel.
— Wordt gezeid van eene koe of kalf met
eenen grooten _ ronden aars gelijk de kroppier
eens kachtels. Die koeheeft een kachtelgat. Die
koe, dat kalf is een kachtelgat.
- KACUTELMERRIE, v. Merrie die drachtig is,
die bekachteld is, fr. jument pleitre.
— Vgl. Kalf koe . en Lammerbeite.
KADANSE, v., klemt. op dan. Danskroeg, herbergje waar 's zondags gedanst wordt, fr. guin-

guette.
— Dit woord hoort men veel te Brugge.
KADE, KA, KAAI(E, v. Verkleenw. kaadje en
kaaike(n. Plat stukje hout of steen dat men in
het hinkspel met den voet voortschopt; - anders
ook Hinkebom(me, Kalle en Tjinke genaamd.
— Kaadje schoppen, kaaike schoppen, kalle
schoppen, hinkelen. fr. jouer à la mérelle.
— De Ka of Kade is ook nog De bolle of een
ander voorwerp dat men vooruit werpt om tot
een doel te dienen waar men naar bolt, fr. cochonnet. De Ka bollen langs eene straat.
— Vgl. Ketse.
- KADEBED(DE, KA -BED(DE, KAAIBED(DE, 0. Hinkbaan, hinkperk, fr. mérelle.
1

KADI
b. w. Verruilen, verwisselen, fr. troquer. Een oud
meubel kadijzen voor een nieuw. Zij hebben
hunne peerden gekadijsd (kop over kop geks- .
vellot).
— Veroorbooren, door gebruik of nuttiging
verteren, opeten, opmaken (met eene zaak voor
onderwerp). Men ziet die mannen maar, als er
iets te kadijzen is (als er iets ten beste gegeven
wordt), anderszins komen zij niet. Het zal algauw
gekadijsd zijn (opgemaakt zijn, sprekende b. v.
van jongens die lekkernijen of drinkgeld gekregen hebben). Hij kwam te laat voor de maaltijd,
en vond niets meer te kadijzen. Is er hier niets
meer te kadijzen?
— Bij iemand iets verrichten dat eeuige winste
bijbrengt. Werklieden uit het Zuiden gaan jaarlijks naar het Noorden om er den oegst te pikken : en als er niets meer te kadijzen is, keeren
zij weder naar huis. Er valt hier niets te kadijzen
voor u : trek maar weg. De vannemaker, die zijne
ronde doet van den eenen landbouwer naar den
anderen om de beschadigde vannen te herstellen,
vindt hier en daar nog al iets te kadijzen.
— Woorden wisselen, tegenstribbelen, afkeurende aanmerkingen maken op hetgeen er gedaan of gezeid wordt. Gij hebt hier niets te
kadijzen (niets te zeggen). Ge moet daar niet
veel kadijzen, of ik sla u in den grond.
— Ook Kadiezen, Kandíjzen, Kandíezen.
KADIK, m., klemt. op ka. Zoo noemt het volk
wat in de apotheek Radix angelica heet. Eenen
stuiver kadik halen bij den apotheker. Eene
geneverflesch met kadik pinten (zie PINTEN).
KADOTTELEN, kadottelde, gekadotteld, b. en o.
w. Zie KADOTTEREN.
KADOTTER, m. Katijvig mensch, fr. hommne
chétif. Een oude kadotter van eenen vent (wiens
lichaam, of 't ware, lutterspeekte is), fr. viéillard

chéí2f.
— Vgl. Kadulletje.

- KADESPEL, KASPEL, KAAISPEL, KAADJESPEL, KAAI -

KADOTTEREN, kadotterde, heb gekadolterd, o. w.

Hinkspel, fr jeu de cloche-pied, mé-

Sterk daveren, dotteren, kloterende schudden of
wikkelen. De wagen kadottert op den steenweg.
Die venster kadottert in de sponning, als het
waait. Het huis kadotterde van den donderslag.
Hij stond te kadotteren van de koude.
— b. w. Een kindje kadotteren, pikepokken,
op Benen stoel zittende weg en weder wiegen.
— Bekukkelen, teedertjes bezorgen, koesteren, troetelen, fr. dorloter. Een kind kadotteren.
Eenen zieke kadotteren. Het is geen keure dat
die oude man lange leeft, hij wordt genoeg gekadotterd van zijne kinders.

KE(N)SPEL, 0.

relle.
KADIEZEN, b. w. Zie KADIJZEN.
KADIJSTEREN. kadijstercde, gekadijsterd, b. w.

Kijsteren, wegjagen. De jongen kadijsterde de
hoenders uit de akkervrucht.
— o. w. Wegloopen. Hij kwam uit de school
gekadijsterd.
— Vandaar Af kadi] stereo, Buitenkadijsteren,
Wegkadijsteren, enz.
— Zie onder FLADAKKEN.
KADIJZEN (wvl. KADIZEN), kadijsde, gekadijsd,
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-- Afrossen, afranselen, eenen pak slagen geven. Men heeft hem daar gekadotterd soboor.
— Men zegt ook Kadottelen, Kadutteren, Kaduttelen. — Zie KA—.
- KADOTTERING, KADUTTERING, V. De daad van
Kadotteren. Iemand eene kadottering geven

KADU
— Men zegt ook Koduinen en Kokeduinen.
KADUIT, o. Zie CONDUIT.
KADUL, m., vklw. kadulletje, kadulleke(n. Zoetaardig en bevallig kind, dat veel of dat geern
gekaduld wordt. Een lief kadulletje. Een vet
kadulletje. Een kadul van een jongen.
Zyn wy nu al byeen
Al kadulletjes, al kadulletjes,
Zyn wy nu al byeen
Al kadulletjes ondereen.
(Referein van spelende kinders.)

(afrossen).
KADUFFELACHTIG, adj. Katijvig, ijstèrachtig,

die noodig heeft van zich warm te duffelen. Hij
is zoo kaduffelachtig.
KADUIK, KADUIKIG, KADUIKELIJK (wvl.

KA•

zie ui), adj. Zwak van ziekte of-DUK,
van ouderdom, fr. caduc, 1. caducus. Hij is zoo
kaduik. Kaduikig worden. Dat kind is maar
kaduikelijk. Een kaduikelijk man.
-- Afl. Kaduikigheid.
KADUIN, KADUN, o., klemt. op de tweede greep..
Een vernepen leelijk mensch, fr. homme rabou••
gri. Een kleen kaduin. Een aardig kaduin. Een
oud kaduin. Een leelijk kaduin.
— Een gebrekkelijk of versleten mensch, anders gezeid een krikalaam, fr. machine delraquée..
Een kaduin van een ventje. Een kaduin van een.
vrouwtje. Dat arm kaduin heeft weinig genot in
't leven. Een ellendig kaduin.
KADUKIG,

— Een wakker kind, anders gezeid een Spook.
Een rap kaduin, een snel kaduin van een kind.
Dat kaduin geeft mij veel last en moeite. o Gij
kaduin (zegt men aan een kind bij wijze van
dreigement).
KADUINEN (wvl. KADUNEN), • kacduinde, gekaduind, b. w. Van 't leven berooven, doodduwen,

doodstampen, doodwringen, . doodslaan. Eenen
hond kaduinen. Een keun kaduinen (rekken).
Eene hen kaduinen. Die beenhouwer heeft dit
jaar veel zwijns gekaduind. Iemand kaduinen
(doodslaan of ten minste eene wreede rossing
geven). Die barbaar heeft zijnen vijand onvoorziens overvallen en gekaduind. Die moordenaar
heeft geheel het huisgezin gekaduind op eene
onbermhertige wijs, maar hij zal op zijne beurt
gekaduind worden op het schavot. Ik ga u kaduinen (zegt men dreigenderwijs aan een kind
dat men van iets afschrikken wilt).
-- Wordt ook van dingen gezeid. Een gebraden kieken kaduinen (opvreten). Eene flessche
wijn kaduinen (ledigen, anders gezeid Eene.flessche dooddoen). Eenen boek kaduinen (aan stukken scheuren). Dit woelig knaapje kaduint al
wat in zijn handen komt. Ik ga dien appel ka duinen (aan stukken slaan, onder den voet plet teren, opsnijden om te eten, enz.).

= Vgl. eng. doll, pop, fr. poupée.
KADUL, m. en KADULLE, v. Gestampte aardappels gemeenlijk met zurkel gestoofd, anders ook
Eerdpeerfrut, Stampstoof, Klak genaamd. Goed
kadul. Kadul maken. Een pateel kadulle. Kadulle
eten. Die kadul is goed. Kadul verschijnt ook
op de tafel van rijke lieden, maar dan zijn de
gekookte aardappels veel fijner gemorzeld en
doorgesteken, en, met eene botersaus overgoten,
in den oven bruingebakken. Kadul met gebraad
vleesch.
— Men gebruikt ook het mv. kadullen. Een
pateel kadullen. Kadullen eten.
-- Even als koek, taart, enz. wordt kadul bij
't gering volk somwijlen gezeid voor Drek, 1.

sterrus.
KADULLEN, kadulde (wvl. ook kaduldege, zie

gekaduld (fvl.ekaduld, zie GE), b. w.
Troetelen, bekukkelen, fr. poupeliner, choyer.
Zij is geern gekaduld.
IMPERFECT),

— Plagen, tergen uit dertelheid.

— Sullen, bedotten, voor den gek houden, fr.
mystifier, duper, gausser.
— Misschien is dit woord ontstaan uit kullen
(k-ad-uilen, zie FIADAKKEN). Vgl. eng. to cully.
— Bij 't gering volk hoort men dit woord ook,
doch zelden, in den onz. zin van Drijten, zijn
gevoeg doen.
KADULLIG, adj. Sullig, inschikkelijk, toegevend, meêgaande, gedwee, zacht en verdraagzaam, fr. bonasse, accommodant, facile, doux. Een
kadullig mensch. Kadullig zijn. Men kan som
te kadullig zijn. Hij is zoo kadullig,-wijlena
hij doet al wat ik zeg. " Hij gaf ze slinks en
rechts elk wat van de zwepe, zoo dat ze alligte
altemale fraai en kadullig waren. " (R. d. H.)
- KADULLIGHEID, v. De hoedanigheid van
kadullig te zijn.
KADUTTELEN, kaduitelde, gekadutteld, b. en o. w.
Zie KADOTTEREN.
KADUTTELTJE, o. Katijvig schepseltje. Een
oud kadutteltje, fr petit vieillard chetif, petite

KADU
vieille chétive. Een kleen kadutteltje van een kind

(dat krank en mager is).
— Kwarrel, kleene verrompelde appel of peer.
— Zie KADOTTER.
KADUTTEREN, kadutterde, gekaduiterd, b. en
O. W. Zie KADOTTEREN.
KAFFI, KAFFID, m. Koffij, fr. café. Kaffi malen.
Kaffi maken. Van den besten kaffi. — Zie IE.
-- KAFFIEBALE, V. Feestje waarop eene moeder,
na haren kerkgang, met kaffie of chocolade hare
vriendinnen onthaalt die bij haar te paanderinge
geweest hebben. Eene kaffiebale geven. Naar eene
kaffiebale noodera, gaan. Daar was kaffiebale. In
de kaffiebale zijn.
--- Kramers heeft Baal, o. dansgezelschap, fr.

bal.
— KAFFIEBOON(E)KRUID, o. Eene hofplant die in
't fr. lupin heet. Men zegt ook Kaffieboonen.
--- KAFFIEGROND, m. Koffijdik, fr. marc de café.
Geef dien kaffiegrond aan die arme vrouw : zij
zal er glooi van maken.
— KAFFIEGRUISJ o. Koffijdik, fr. marc de café.
— KAFFIEKRAAM, o. Een schenkblad met schalen
en kopjes en melkkan en suikerpot, om kaffie te
drinken. Een porseleinen kaffiekraam. Een kaf
-fiekramopn.
— KAFFIELERZE (uitspr. —lezze, —leze, zie RS), v.
Kaffilutte, die geern kaffi drinkt. — Zie LERZE.
-- KAFFIELUTTE, KAFFIEKOUS(E, v. Smaadnaam
dien men geeft aan eene vrouw die geern kaffie
drinkt.
-- KAFFIEMAL, KAFFIEMOL, O. Koperen of blikken
ring waar de kaffizak aan genaaid is, en die boven
op de kaffikan rust; anders ook Mijter geheeten.
— KAFFIEMEULEN, KAFFIEMOLEN, m en v. Eene
handmolen waarin men kaffiboonen maalt.
— Liefde gelijk in eene ka, molen, ongestadige
liefde die gedurig vervalt van den eenen persoon
op den anderen, gelijk de kaffimolen de eene
boone achter de andere maalt.
— KAFFIEMOOR, m. Koffijketel, ook Schinker,
Schenker geheeten, fr. bouilloire.

KAPKOEN, o. Kave, schouw, fr. cheminee.
Pestig ! 't sal' er vet uyt lien,
Sey de knecht; by honderd spooken!
Man, gy loopt uyt uwen schat:
Hoe sal 't kafkoen hier gaen rookera !
(Vaelande.)

— Dit woord, dat Kil. kent, wordt in Fr. -VI.
gebruikt.
KAFMEULEN, m. en v. Eene schuur- en zolder -

molen waarmede men het kaf uit het graan waait.
KAPOOR, o., klemt. op foor. Schouw, kave, fr.
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cheminee. De rook trekt op door het kafoor. —
Dit hoort men meest in Fransch Vlaanderen.
— Kil. heeft Kaffoor in den zin van Komfoor,
fr. réchaud, en dit hoort men nog te Brugge.
" Beset met ettelycke kaffoiren met vier, daer
sy wieroock in worpen. " (Surius.)
— De vorm kafoor is beter dan komfoor, aan
-gezin't
woord gemaakt is van fr. chauffoir.
--- KAFOORBITTER, m. Kaafbitter, roet uit de
schouw, roestegale, fr. suie de cheminée.
— KAFOORVAGER, m. Schouwveger, fr. ramoneur. Zwart gelijk een kafoorvager.
KAFWULF, m. Spotnaam dien men geeft aan
eenen ruwen vent met verbursteld haar en ongesnuisterde kleederen.
KAGUILE (wvl. KAGULE, zie UI), v. Slecht peerd,
knol, tuike, fr. haridelle.
— Meest gebruikt aan en binnen de oostvl.
grenzen.
* KAISSCHEN, WEGKAISSCHEN. Dit woord, dat
in 't Alg. Vl. Idiot. verklaard wordt door Wegjagen, is waarschijnlijk niet anders dan eene
oostvlaamsche uitspraak van ons kuischen, weg
Zij kuischten hem buiten. Kuischt-kicshen.
hem weg. — Zie iii.
KAJOUWEN (kaiouwen), kajouwde, heb gekajouwd, o. w. Zie KASJOUWEN.
KAJUIT (wvl. KAJUTE), v. Slecht versleten
peerd, knol, fr. haridelle. De kajuite van eene
mosselkar. Eene ellendige kajuite van een peerd.

KAKEBREED. Gehoord in kakebreed lachen, fr.
rice aug e'clals. " Wy'gaen die menschen dwingen, of wy gaen ze doen lachen kakebreed op een
franschbroodje met een beetje kaas. " (***)
KAKEDEKKEN, KAKEDIKKEN, o. w. Zie KOKEDEKKEN.

KAKELAAR, m., vklw. kakelaarlke(n. Een vogeltje, ook Zwartkopken geheeten, 1. sylvia atri-

capilla, fr. fauvelie a tête noire.
— Roeper, fr. larynx. Hij heeft er zijnen ka

gelaten (hij heeft er zijne kraag gelaten,-kelar
het leven verloren). Menig soldaat heeft in den
slag zijnen kakelaar gelaten.
KAKEZAAD, o. Zie KAAKSTAAL.
KAKHIEL, m. Hard gezwel op de achterhaam
van een peerd, fr. capelet.
— Het wordt ook gezeid van eene koe wier
achterpooten te zeer gebogen zijn zoo dat de
achterhamen verre uitsteken. Eene koe met
kakhielen.
— KAKHIELDE, adj. Die kakhielen heeft. Eene
kakhielde koe. — Zie -DE.
31

KAKK
KAKKE(R)NEST, in. De laatst uitgekipte vogel
van een broed, fr. clocu, culot.
— Het laatstgeboren kind van een huis.
-- Kil. Kack-in-nest, en Kackert.
-- Men zegt ook Kuksken en Kukkernest.
KAKSTOEL, m. Kinderzeteltje met een tafeltje
dat tot sluitsel dient, en een schettewerk dat het
kindje belet van er uit te zinken.
-- Iemand in den kakstoel zetten, hem bekukkelen en toef doen om des te gemakkelijker iets
te bekomen en zijne gunst te winnen. Telkens
hij komt, geeft hij de kinderen elk een vijffrankstuk; ook weten wij hem in den kakstoel te
zetten.
— Kakstoeltje-wagenare. Wordt te Brugge gebezigd in de spreuk Kakstoeltje - wagenare dragen,
waneer twee kinderen, elkander eene hand vas tgrijpende, daarop een derde kind dragen dat zij
met de andere hand aan de armen vasthouden.
Zij dregen hem kakstoeltje-wagenare. Elders
zegt men Zetelken dragen.
KALABERING(E, v. collectief, klemtoon op le.
Oude kalutten, versletene meubels, stulbul, brol.
Hetgeen hij in zijn huis heeft is al maar wat
kalaberinge. Er was veel kalaberinge in die
venduwe. Wat doet-je met al die kalaberinge ?
— Zie -ING.
KALANIANDE, v. Kalamink. " Daer gingen ook
meest al de boerinnen het katoen koopera, en de
kalamande, en de wollen stoffen. " (C. Duvillers.)
- KALAMANDEN (wvl. ook KALAMANTI, zie -EN),
adj. Van kalamande of kalamink, fr. de ca l manda.
" Koopt gy u eerst een' nieuwe kazak, en ik zal
my dan eenen kalamanden rok zien te bezorgen. " (C. Duvillers.) .
KALANDEREN, kalanderde, gekalanderd, b. w.

Het graan zuiveren van de kalanders of koornwormen, fr. charencons, 1. curculiones. De tarwe
kalanderen. — Zie onder CITROENEN.
KALDJOUWEN, kaldjouivde, heb gekaldjouwd,
o. w., klemt. op djou. Zie KASJOUWEN.
KALE, v. Kaalheid, misslag, dwaasheid die men
begaat bij gebrek van verstand, van aandacht,
van beleefdheid, enz. Eene kale doen, fr. faire
une école. Hij heeft daar weerom eene kale uitgesteken.
KALEI, KALEIE, v., klemt. op lei. Eig. hetzelfde als Klei, klijtaarde, fr. glaise; doch in 't gebruik Pleisterkleie, bestaande hetzij uit vet leem,
met of zonder haar vermengd, fr. bauge, bray,
corroi, om b. v. lattewerk te beplakken; hetzij uit
kalk en smeêasch, fr. crépi, gachis, om b. v. de
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KALE
muren van eenen kelder of oven te beleggen;
hetzij uit dik kalkwater of dunne moortel, fr.
badigeon, om b. v. eenen muur te gronden; enz.
— Men zegt ook Kaleite (klijte).
-- Afval van plak en moortel en gruis van een
ouden of omgeworpen muur of gebouw, kalkpuin,
fr. pl 'tras. Men voert de kaleie op den akker om
tot mest te dienen. Hij vond een muntstuk in
de kaleie.
— Kwast of breuze waarmede men de kaleie
aan de muren strijkt, waarmede mc n kaleit. Eene
kaleie met eenen langen steel.
KALEIBREUZE, v. Kwast om te kaleien.
KALEIEN, kaleide (wvl. ook kaleidege, zie i-PERFECT), gekaleid (fvl. èkaleid, zie GE), b. w. Met
kaleie bepleisteren, bestrijken, of grondverwen.
Eenen oven kaleien. Eenen kelder kaleien opdat
er geen water in dringe. De muren van een gebouw kaleien en daarna witten. Men kaleit eenen
muur om hein te bewaren en te versterken; en
men wit hem voor de schoonteen 't sieraad.
— Afl. Kaleiing, Kaleisel, enz.
KALEISEL, o. Hetgeen dient om te kaleien,
pleisterklei, kalkwater, enz., fr crépi, badigeon,
enz.
— Ook het resultaat van de kaleiing. Eenen
muur witten op het káleisel. Het kaleisel valt af.
KALEITE, v., zonder mv. Soort van klijtaarde,
enz. waarmede men eenig latwerk bepleistert of
metselwerk bestrijkt. Zie KALEI.
— mv. kaleiten. Eene ribbe, een rondeel, een
stok of ander stuk hout dat plat op den grond
ligt om daarop iets te stellen of voort te rollen.
Eerre eiken kaleite. Eene lange, korte, dikke kaleite. De melkkuip in den boerenkelder staat op
twee kaleiten om het verrotten van de onderkim
te beletten. Eene houtmijt op kaleiten zetten. De
kaleiten lagen verrot onder den strooschelf. Een
arduinstuk op kaleiten voortrollen. Eenen balk
op kaleiten voortslepen. -- Vgl. Kaleute.
-- Ongeval, teleurstelling, onverwachte schade
of verlies. Ik meende daar veel geld te winnen,
maar 't is eene kaleite. Eene kaleite aan iets
hebben (in zijne verwachting bedrogen zijn, een
verlies doen), fr. trouver chape-chute.
KALEITEN, kaleitte, gekaleit, b. w. Met kalèite
of kaleie bepleisteren. Eenen latteweeg kaleiten
(beklijten). Eenen steenera dam kaleiten (er dik
kalkwater of dunne moortel op gieten, telkens
men eenige lagen gemetseld heeft). Eenen muur
kaleiten, fr crépir of badigeonner un mur.
-- Afl. Kaleiting.
KALEM, m., klemt. op lem. Pijpje drop met

KALE
anijs gekruid, fr. billette anisé. Die kalem is van
den besten. Voor tien centimen. kalem koopen.
— Vgl. 1. calamus, fr. calame.
KALENGIEREN, kalengierde, gekalengierd, b. w.
Hetzelfde als Kalangieren, fr. calanger, in de
boete doen, aan de boete leggen. Het wordt
meest gezeid van dezen die geboet worden
omdat zij 's avonds in de herberg vertoeven na
't uur van policie. De commissaris heeft er gisteren avond eenigen gekalengierd.
-- De g wordt uitgesp. als dj, kalendjieren,
met den klemtoon op ie.
KALEUTE, v. Bij mulders. Een trapwijs uitgekorven blok hout of wigge, twee voet lang,
dienstig om onder den looper of bovensten
molensteen geschoven te worden, waneer men
hem oplicht, fr. cre'maillère.
— Vgl. Kaleite.
KALF, o. Bij timm. enz. Hei, heiblok, fr. mou.

ton, hie.
KALFPIJN (wvl. -PINE, zie ia), V. Pijn die eene
bekalfde koe somwijlen gevoelt als zij niet ver
meer is van het vernieuwen. De koe heeft
kalfpijn.
KALFSSEPIEREN, v. mv. Soesels, fr. ris de

veau.
KALFVEERS, KALFVEERZE (uitspr. -vèze, zie
ns), v. Eene veers die bekalfd is, die drachtig is,
fr. genisse pleine.
KALIJNACHTIG, adj. Truntachtig, goedaardig
maar kleen van verstand. Zij is zoo kalijnachtig.
Ge meugt zoo kalijnachtig niet zijn.
KALIJNE, V. Mouwvager, fleemer. Eene kalijne

van een jongen, van een meisje. Die kalijne gaat
alles overdragen wat zijne medeleerlingen doen.
— Goedaardige vrouw met weinig verstand,
onnoozel vrouwmensch. Is dat eene kalijne !
Zij is gelijk eene Brugsche kalijne.
— Kalijne, Kalij ntj e, is ook een eigennaam
voor Katelijne', 1. Catharina. Zijne vrouw heet
Kalif utje.
--- Vgl. fr. cd lin, ed line.
KALIJNEN (wvl. KALINEN, zie ij), kalijnde, heb
gekalzjnd, b. en o. w. met de stemrust op lij.
Fleemen, flikflooien, de mouwe vagen, meest
gez. van vertroetelde kinderen, fr. caliner, cajole •. Een scholier die zijnen meester kalijnt, om
in zijne gunst te staan. Het kalijnen is hatelijk
of verdrietig.
KALISSEBROOD, KALISSIEBROOD, o. Pijpje drop,
fr.

baton de jus de réglisse, billette.

RALISSEDRUP, KALISSIEDRUP, m. Drop, zoet -

houtsap, fr. jus de r-egli-sse.

KALI
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KALISSEHOUT, KALISSIEHOUT, o. Zoethout, fr.

reglisse. " Poeyer van Calissie -hout gc•maelen oft
gestooten. " (Jac. Desmet.)
-- P. Devynck schrijft Galijs-hout. " Lavender, kappers ende cal ys-hout.
— Kil. Kalissen-hout.
KALISSEPOEDER, KALISSIEPOEIER, -POER, o.

Poeder van kalissehout. " Men magh in alle
draneken calissie-poeyer doen. " (Jac. Desmet.)
KALISSESTOK, KALISSIESTOK, m. Hetzelfde als

Kalissebrood.
KALJEROOZE, v. Roozepeer, soort van peer die
een weinig steenachtig is, fr. caillot-rosat.
KALK, o. (bij Kramers m.), fr. chaux. Het kalk
blusschen.
— Mager kalk, fr. chaux hydraulique.
— Het kalk van de oogen, het kroontje, het
hoornvlies, fr. blanc de l'ceil, corne'e. Eene kwetsuur in 't kalk van de ooge. Bloed in 't kalk
van de oogen. Iemand in 't kalk van zijne oogen
bezien (hem strak in de oogen bekijken, hetzij
uit nieuwsgierigheid, hetzij om hem te berispen
of te beschamen).
KALKOEN, KALLEKOEN, m., klemt. op koen. De
hoef van een peerd; bij Kil. cornu pedis equini.
— Omgebogen uiteinde dat den vorm heeft
van eenen teerling of zoo iets. De kalkoenen van
een hoefijzer, fr. éponges d'un fer a cheval. De
kalkoen ven een snarijzer. De smids gebruiken
onder andere eene tang wier een been eindigt
op eenen kalkoen.
KALLE, v. Een vogel anders ook Kauwe en
Kerkkraai geheeten, fr. choucas, cauvette. De kal
wonen geern in torens.
-len
— Eene akster, fr. pie, en ook Eene kraai, fr.
corneille, bezonderlijk als zij tem of gekortvlerkt
zijn. Hoeveel hebt gij die kalle gekocht ? Eene
kalle in huis hebben. De hond beet de kalle dood.
— Bij gaaischieters. Ieder van de twee houten
vogels die onmiddelijk onder de zijdegaaien staan.
Zie GAAIPERTSE. Hij heeft eene kalle, de twee kallen geschoten.
— Het gr. xo)41o; bet. Een gaai, eene akster
en eene kraai.
— Eene speelpop, fr. poupée. Eene kalle kleeden. Met eene kalle spelen.
— De pinker waarmede men anderwat speelt,
fr bele, bdtoiinet.
— De ka of het stukje hout of steen dat men
voortschopt in de hinkbaan, fr. palet de mnerelle,
zie KADE.
— Kolfbal, bal dien men in het kolfspel voortslaat.

KALL
-- De bijs of het kork waarop men centen
legt, en dat men tracht om te schieten in het
metterspel. Kalle schieten, fr. jouer au bouchon.
De kalle zetten. De kalle omwerpen. Het is al
aan kalle, zegt men eig. als, de kalle omgewor.
pen zijnde, al de penningen nader bij de kalle
liggen dan bij de schietschijven; en fig. als eene
erfenis, enz. geheel en gansch overgaat aai
eenen persoon aleen.
-- Blinde kalle, zie BLENDEKALLE.
— Kalle met den einsel, een spook of ingebeelde vrouw die de bijgeloovigheid in verscheidene waterputten doet verkeeren.
--- Een dwaas vrouwmensch die zich gemakkelijk bedriegen laat.

Pier, waerom syn 't altoos nelen,
Flauwe geesten, vrauwelien,
Die of spook of geesten lien P
Om die reden is 't besluyt
Ons aen niemand te. vertoonen
Als aen kallen, slechte proonen;
En van die syn wy gevreest.
(Vaelande.)
KALLEBIJTER, m. Hetzelfde als Schalbijter, fr.
carabe doré, enz. - Zie SCUALEB00TE.
KALLEGAAIEN, kallegaaicde, heb gekallegaaicd,
o. w., klemt. op kal. Snappen, babbeelen, rellen,
fr. eaqueter, cailleter, brailler. Hoort gij ze daar
kallegaaien ? Ze staan daar te kallegaaien.
-- Zottebollen, kortswijlen, dertelen, fr. badiner (en paroles ou en gestes) . Er wordt veel
gekallegaaid onder de jongheden en de geliefden
op de kermisdagen.
— De Oost- Vlamingen zeggen Kallewauten
dat juist hetzelfde woord is als Kallegaaien;
want Weit, Wuit, bij Kil. Hannenwuyt, bij ons
ook Weiten, en Gaai zijn al benamingen van
eenen en denzelfden vogel, in het fr. geai, bij
Sleeckx en Vande Velde vertaald door Wouter,
Wauter.
SALLEMARIJ, KALLEMAHIE (klemt. op hie) .
Wordt gehoord in de spreuk Kallemahij slaan,
voor Knoezelvoeten. Zijne knoesels bloeden van
kallemahij te slaan.
KALLE1VIERRIE, - MERIE, v., klemt. op me, zware
e. Hetzelfde als IJsbijze, ook IJsmerrië. Aan
eene staak in 't ijs geplant is eene lange perts
die, gelijk een arm, eene groote ronde kan schrijven op het ijs; aan die pertse is eene koorde met
een ijspeerd aan, zoodat dit ijspeerd twee drie
honderd voet wegs moet doen telkens deze, die
de perts beweegt, rond de staak gaat. Dat ij speerd
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schijvert somwijlen zoo zeere rond dat het de
oogen schaarsch volgen kunnen, en wee hem die
er op zit indien hij er van afstuift !
KALLEMOEI, v. Naam dien de landlieden geven
aan eenen bondel stroo die op wijze van eene
kap of dekmantel boven op den top van eenen
koornschelf opengespreid en gevestigd wordt, fr.
chemise. Er staat eene kallemoei op den schelf.
De kallemoeie afnemen. Het kapuitje van de
kallemoeie.
— De bloem van de waterlelie, fr. fleur de
nénuphar. Kallemoeien plukken.
— Babbelaarster, fr. babillairde.
— Spook, tooveres, kol, kalle met den einsel.
Hier en daar zijn er hoogten, waterputten, enz.
die Kallemoeiens hoogte, enz. heeten, omdat er
daar eene zoogezeide kallemoeie verkeerde.
KALLEWAAIEN, o. w. Kallegaaien.
Ba ! den drank rees in den kop:
Jupyns herssens gingen draeyen;
Iö rocht aen 't kallewaeyen.

(Vaelande.)
KALLEWAUTEN, kallewautte, heb gekallewaut,
o. W. Rellen, luid en veel klappen. Zie

KALLE -

GAAIEN.

KALM, m. Kalmus, acorus Galamus L. De kalm,
ook Kalmoes en Lischkalm geheeten, heeft gerimpelde boorden aan zijne bladeren, en dikke
lange wortelstokken die men droogt om ze te
kauwen in besmettelijke ziekten.
— Eengen geven verkeerd den naam van
kalmoes ook aan de Waterkolf, fr. massette, 1.
typha.
BALMIJN, o. zonder meerv. Bij kopergieters.
Witte vergiftige dampvlokken die uit smiltend
koper opstijgen; bij Kil. en Weil. Niet geheeten,
fr. calamine, tuthie.
KALMOES, m. Zie KALM, m.
KALOM(ME, v. Hetzelfde als Kolom, zuil, fr.
colonne. De kalommen van eene kerk. " Met
copere calommen. " ( N. Vanhove.)
— Rechtstaande staaf van, ijzer of hout vóór
eene venster, fr. barreau. De kalommen staan
vast in de muren gemetseld, en beletten dat
de dieven door de vensters sluipen, tenzij de
houten kalommen afgezaagd, of de ijzeren afgewrongen worden. Dikke kalommen. Eene venster
voorzien van zes kalommen.
NALOOI, m., klemt. op- looi. Kansel, bolronde
paander.

•

-- Iemand die zich kinderachtig gedraagt, die
geen verstand gebruikt volgens zijne jaren. Hij
is een rechte kalooi, fr. un grand enfant. Een

KALO
groote kalooi van een jong (eene dochter die
niet genoeg bezadigd is voor hare jaren).
KALOTSE, v., klemt. op lot. Kaatsbal, fr. gelote.
- Zie KLABOTSE.
KA] SJOUWEN, kalsjouwde, heb gekalsjouwd,
o. W. Zie KASJOUWEN.
KALSIJ(DE, KALSIE, KASBIJ, KASSIE, v. klemt.
op sic. Steenweg, fr. chaussee, pave. De kalsij van
Kortrijk naar Gent. Op de kalsij . rijden. Eene
kalsij leggen, vermaken, krutten. Eene breede,
eene smalle kalsij. De sponden van de kalsij.
-- Straatkei, kalsijdesteen, fr. pave. Eene
kalsij in de hand dragen. Met eene groote kalsij
werpen. Eene kar vol kalsijden. Een hoop van
driehonderd kalsijden. "
-- KALSIJDEHAMER, KALSIJHAMER, KASSIJHAMER,

m. IJzeren hamer, kort van steel, met eene
lange pen, die de pluime heet, en met eenen
zwaren kop. De kalsijleggers gebruiken hem om
de bedding te schikken waarin zij eenen kalsij steen leggen, en om den geleiden steen dan vast
te kloppen.
-- KALSIJDELEGGER, KALSIELEGGER, KASSIJLEGGER,

m. Werkman die eenen weg, enz. met straat.
keien plaveit, fr. paveur.
-- KALSIJDEN (wvl. KALSIEN, zie IEN), kalsijdde,
gekalsijcd, b. w. Met straatkeien bevloeren, met
kalsijdsteenen beleggen, fr. paver. Eenen weg
kalsijden. De voorlanden kassijden. Een gekalsijd plein.
-- KALSIJDESTEEN, KALSIJDSTEEN, KALSIJSTEEN,

m. Groote
kei waar men straten en peerdstallen mede
belegt, fr. pavé. Er zijn veel kalsijdsteenen noodig om eenen steenweg te leggen van de eene
stad naar de andere. Een verrotte kalsijdsteen
heet gemeenlijk een Zavelsteen. De kalsijdsteenen uitdoen. " Dan duncken my de kasseysteenen
te zijn diamanten. " (A. Poirters.)
-- KALSIJDEWEG, KALSIEWEG, KASSIEWEG, m.
Steenweg, fr. pavé de gros cailloux.
KALUT, o. klemt. op lul. Dit woord gebruikt
men om een welkdanig voorwerp aan te duiden
dat geenen naam heeft of wiens naam men niet
kent of niet herinnert, bezonderlijk als dit voor
uit samenhangende deélen bestaat; fr.-werp
machine. Wat voor een kalut is dat P Dat kalut,
welk de franschen eene pelerine heeten, wordt
in de Woordenboeken Kraagmanteltje genaamd.
Waneer een stoel, een rebbank, een spinnewiel,
of dergelijk ander getuig meer of min ontschacht
of gebroken is, geeft men daaraan den naam van
kalut. Dat oud kalut kan mij niet meer dienen.
KALSIESTEEN, KASSIJSTEEN, KASSIESTEEN,
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Hij heeft nieuw gereedschap gekocht, en al de
versletene kalutten weggeworpen.
KALUTTEREN, kaluiterde, heb gekaluttercd, o. w.
Hetzelfde als Lutteren, loteren, leuteren, wikkelen, loszitten, fr. branler, locker, bredaler. Die
speeke van dat wiel kaluttert. De vensterraam,
die niet dicht sluit, kaluttert. Sla er eene spie
nevens, om dat kalutteren te beletten.
--- Ook gebruikt voor Klutteren, Kloteren.
Zie ald.
—. Afl. Kaluttering.
KALVERBED(DE, v. De lijfmoeder eereer koe, fr.
matrice dune vache.
KALVERHANK(E, v. Kalfsschenkel. Zie RANKE.
— Ook eene soort van groeten zomerappel,
rood en bleek, peervormig gelijk de renetting.
KALVERKEETE, V. Afgezonderd kot gemeenlijk
uit steen gebouwd en dienende tot stal voor kalvers.
KALVERKNIEDE, adj. Wiens voeten uitwaarts
staan, en de knie'n binnenwaarts, gelijk de voor
een kalf, ' fr. cagneux. Hij is kalver -potenva
zijn is het opposiet van-knied.Kalvr
Beugelbeende zijn. — Zie --DE.
KALVERIVIAAND, v. Zoo heet de maand Maarte
bij de landlieden die de Maartsche kalvers voor
de beste rekenen.
NALVERNIUIL (wvl. -- MULE, zie ul), v. Eene tuin
fr. mufle de veau, 1. antirrhinum majus L.-bloem,
KALVERRANKE, v. Zie HANxE.
KALVERSTEERT, m. De steert van een kalf.
Vuylder als een kalversteert,
Waren niet een stuyver weert.
(Gheschier.)

— Even als Koeisteert, bet. Kalversteert, ook
Biestemelk, fr. amouille. De kalversteert is de
eerste melk van eene vernieuwde koe.
KALVERZIEKTE, V. Bij veeartsen, zie KIPZIEKTE.
KALWIJNSTEEN, o., fr. vierre calaminaire.
KAM, m. Bij wevers. Een getuig van 't weef
bestaande vooral uit twee deelen : het-getouw,
Riet (fr. ros), en den Rok (fr. lame). Deze twee
deelen zijn gemeenlijk aan elkander verbonden
door den Drom; zonder den drom houden zij aan
elkander niet. De kam is breed en fijn volgens de
breedte en de fijnte van het stuk dat men weeft.
Naar den kamslager gaan om eenen nieuwen
kam. Eenen kam slaan (eenen weverskam ver
rok maken). De keten wordt in-verdign;
den kam geschoren.
— Fig. In eenen aardigen kant geschoren zijn,
in eenen vreemden, moeielijken toestand zijn.
Zij zijn in (op of doop denselfden kam geschoren,
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zij bevinden zich in denzelfden toestand; of ook
zij hebben hetzelfde karakter. In een ongunstigen zin.
KANTBEURS (uitspr. kambeuze, zie ns), v. Soort
van papieren tasch hangende aan den muur en
dienende om kammen, scharen en dergelijke dingen te ontvangen.
-- Fig. Iemand die zijne onderste lip als een
vat laat hangen, keverbek.
KAMER, v., en in eenige streken ni., fr. chambre.
-- Van kamer buiten kriJjen, ergens buiten
gesloten, niet ingelaten worden. Hij was ook te
wege binnen, maar hij kreeg vau kamer buiten.
-- Van` kamer buiten zijn, zijn doelwit 1n.isse11 ,
niet gerocht zijn waar men- geern zou gerocht
hebben. Die te late komt, is van kamer buiten.
— Korte loop van een schietgeweer dien men
in den grond plant of op eenen blok hout vestigt en losbrandt. Met kamers schieten. Op
trouwfeesten en andere vreugdedagen schiet
men met de kamers tot teeken van blijdschap.
De kamers worden gemeenlijk verveerdigd van
oude geweerloopen die men ten halve afkort.
" Het collegie der stad Brugge consenteert het
gheluyt van groote kloeke... mitsgaders drye
salven met de earners derselver stede op S. Eloys
bollewereq by de Smede poorte. " (Resolutieboek
der kerkmeesters 15 nov. 1661).
KAMERSCH, KAIVIERSCHE, o. Kamerdoek, fijn
linnen van Kamerijk, fr. carnbresine.
KAMERRMILLE, v. Een van de namen die men
:

aan de Hondsdille geeft, fr camomi lle _puamfe.
KAMERUUR (wvl. KAMEREURE, zie * u), v. Bij

schoemakers, heeft twee beteekenissen :
— Het uitgeholde buitendeel van 't onderwerk
tusschen den achterlap en den tert; anders ook
Tolsvoet en Hol geheeten. Smal of breed werken
in de kamerLlre. — Vgl. fr. cambrure.
-- Elkeen van de dunne stukjes leder die tusschen de twee groote stukken van de zool geschoven worden, om aan de zool haren behoorlijken vorm te geven; anders ook Ziel genaamd.
Er zitten vijf kameruren in, eene lange en vier
korte. Er zit eene kamerure te veel in. Steek er
nog twee kameruren bij.
KAMILLE, v. Bij landbouwers. Eene kruis bloemde akkerplant die bij Kramers Oliezaad
heet, fr cameline cultivée.
— Het onkruid, dat Kramers stinkende kamille
noemt, heeten wij Kamermille, Kantjoen, Honds dille, enz.
KAIVIIVIEN, kamde, gekamd, b. w. Met een houten
langgetande rakel het kort stroo in den schuur-
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vloer vertrekken en klutsen, om er het graan
uit te schudden nadat het gedorschen is. Als
eene laag schooven afgedorschen is, dan neemt
men die schooven op, en de afval van het stroo
wordt gekamd.
— Bij vlaschreeders. Het gezwingeld vlas, dat
men in booten maakt, met de vingers kammen
en reeden; anders gezeid Strippen. Men prangt
den boot vlas, dien men kammen wilt, in eene
koord of in eerre ijzeren tang, die het Strop heet.
— Hekelen, over den hekel halen, hard berispen. Iemand kammen. Hij heeft daar schoone
gekamd geweest.
— Duchtig afrossen, fr. e triller.
— Afl. Kamming. Eene kamming krijgen.
Iemand eene kamming geven.
KAMME(R)LING, m. en o. Hetgeen men met de
hand of anderszins in eens afkamt. Meest in het
mv. gebruikt, fr. peignons. De kammerlingen van
't gezwingeld vlas (afval dien men met de hand
afkamt, als men het vlas in booten maakt). -Zie —LING.
KAMPEREN, kamperde, heb gekamperd, o. w.

Wordt in het knibbelspel bij de kinderen gebezigd in den zin van Den knikker of marbel
schuins weg tegen den muur of keldervalle werpen, fr. bricoler, jouer de bricole. Niet te kamperen ! Hij heeft gekamperd. Mag ik kamperen ?
Hadde hij niet gekamperd, hij hadde niet gewonnen.
KAIVIPST, m. Zie KEMP.
KAMSLAGEN, o.

Het ambacht van kammen te
slaan, van weverskammen te verveerdigen. Het
kamslagen leeren. Hij kent wel het kamslagen.
— Het wordt ook als ww. gebezigd. Hij heeft
drie jaar gekamslaagd. Hij kamslaagde om zijn
brood te winnen.
— Zie onder BOEKBINDEN.
— KAMSLAGER, m. Weverskammaker, iemand
die weefkammen verveerdigt het riet zoowel als
den rok. Zie KAM.
KAN, v. Zie KANNE.
KANDEEL, m. Een zuipen, b. v. van wijn en
veel Biers met suiker en een weinig wittebrood,
fr. brouet, ehaudeau. Eenen kandeel maken, eten.
Op den doopdag van een kind geeft men eenen
kandeel aan de vrienden. Ik ga naar den kandeel. Hij komt van den kandeel. " Als sy een ey
of twee gheten hebben, oft cruytcoexkens oft een
candeel. " ( F. Rapaert.)
— E f'ene kandeel, een zuipen zonder brood.
-- Kramers heeft dit woord, maar hij noemt
het vrouwelijk.

KAND
--- Het oud fr. candaule bet. Een koket uit
brood, kaas, vleeschsap, enz.
— Iemand te kandeele gaan of vliegen, hem te
keere gaan, met geweld aanranden. Hij vloog
hem te kandeele. Zij gingen malkaar te kandeele,
en vochten dat het haar stoof.
- KANDEELDAG, m. De dag die volgt op eene
kermis, op eenen baarloop, op eene trouwfeest,
enz., waneer men op dien dag een vreugdemaal
geeft; anders ook Nakermesse geheeten. Kandeeldag houden. Vandage de trouwfeest en morgen de kandeeldag.
--- Ook de achtste dag na de prochiekermis,
anders Koekezondag geheeten.
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KAND
eenen armkandelaar, fr. tailler un arbre en moignons. Eenen kriekeboom kandelaren. Een gekandelaarde okernootboom.
KANDIJZEN (wvl. KANDIZEN), kandijsde, gekandijsd, b. w., klemt. op dij. Zie KADIJZEN.
KANE, v. Zie KAAN.
KANEELAPPEL, m. Kaneeling.
KANEELING, m. Soort van appel, anders

Om kraken spelen, om kandeelkoeken spelen.
— Naar de kandeelfeest gaan, kandeeldag
vieren. Ik heb naar de kermis niet geweest,
maar ik zal gaan kandeelen. 's Avonds een
beetje gaan kandeelen.
- KANDEELFEEST(E, v. Het vreugdemaal dat
men geeft op den kandeeldag, bij Kil. repotia.
In de kandeelfeeste tegenwoordig zijn. Naar de
kandeelfeeste gaan. Eene kandeelfeeste geven.
— De dag van de kandeelfeeste, kandeeldag.
Morgen is 't de kandeelfeeste.
- KANDEELKOEK (wvl. -KOUKE, zie ou), m. Een
koekbrood anders ook Kraak en Kransterling
geheeten. Om kandeelkoeken spelen.
- KANDEELPAP, m. Kandeel, zuipen. Kandeel pap maken. Kandeelpap eten.

Pereining geheeten. Een zak kaneelingen. De
kaneeling heeft eene groene neuze. Kaneelingen
zijn geen Ruischaards.
KANEN, kaande, ben gekaand, o. w. Kamen,
fr. se 7n oisir, se couvriir de fleurs. Het bier begint
te kanen. Het bier is gekaand. Gekaand bier.
KANKER, m., fr. cancer.
— Bloeiende kanker, de ware oprechte kanker
die gedurig opengaande botten voortbrengt, fr.
cancer. De bloeiende kanker verschilt van den
Bloedkanker. .
— Harde kanker, knoesfgezwel, fr. squirre.
— Kankerbloem, kollebloem, fr. coquelicot. Die
vlaschaard staat vol kankers.
KANNE, V. Maat van twee pinten, voor natte
waren, fr. lot. Op de steenen kannen stond gemeenlijk het woord lot. Eene kanne bier. Twee
kannen maken eenen stoop.
— Kanne, even als pinte, wordt somwijlen
gebruikt in den zin van vijf kluiten, d. i. 25 eentimen (de weerde van eene kanne bier), of van
twaalf centimen (de weerde van een pinte bier).
Dus zegt men : Bazinne, geeft mij eene pinte

m. IJzeren kom wijd en ondiep

hamme, Bene pinte worsten (d. i. voor 12 centi-

en van binnen verlood, dienende om kandeel te

men hamme, worsten, enz.). Eene kanne koeken
(d. i. voor vijf kluiten koeken).
— De kanne (anderen zeggen de karre) op den
zandberg hebben, eene moeielijkheid te boven zijn.

-- KANDEELEN,

- KANDEEÏ°?OT,

kandeelde, heb gekandeelcd, o. w.

maken.
KANDELAAR, m., fr. chandelier.
— De kruin van eenen tjanter, de kop van een
afgeknotten haagstam. In de kandelaars van die
oude tjanters hoorde ik muizen kruipen en krevelen. Eene haag scheren, maar de scheuten,
boven de kandelaren laten staan.
— collectief. De kandelaar van eene haag, zijn
al de kandelaren van de tjanters dier haag
samengenomen, even als men zegt De kruin of
de kop van eene haag. " Nochtans struucken
ende .troncken van zochten houte, hooghe thien
voeten en daer onder, ende alle levende weiren
totten kandelaere, volghen den grondt " blijven
aan den proprietaris. (Cost. v. Veurne.)
-

- KANDELAREN, kandelaarde, gekandelaard,
b. w. Eenen boom kandelaren, de takken er van

afkappen niet tot tegen het bul, maar eenen
voet of twee van daar, zoodat die boom, met
zijne afgekorte takken, eenigszins gelijkt aan

-

KANNEBERD, KANNEBOORD, o. Een boordel of
plank aan den wand, waar men kannen aan
hangt, of op stelt.
Wy keerden om geheel het kot
Wat hing, dat stelden wy ter aerd;
Wat staen moest, rees haest opperwaert
Aen kanne-boord of vate-bank.
(Vaelande.)
KANNEBOTTEL, m., KANNEFLASCH, v. Eene
flesch die Bene kan of twee pinten inhoudt. Wijn
of bier in kannebottels.
— Ook Potflasch genaamd.
KANNEBUIS (wvl. —BUZE, zie vi), V. Buis of
pijp van gebakken aarde, die gemeenlijk aan den
eenen kant nauwer is dan aan den anderen. De
kannebuis die men boven op eene kave stelt om
den trek van de schouw te verdeftigen, heet in

KANN
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't fr. capote. De kannebuizen die ineengeschoven
in natte landen geleid worden om er het water
van uit te trekken, worden ook Zimperbuizen
en Droogbuizen genaamd, fr. tuyaux de drainage.
KANNEFLASCH, V. Zie KANNEBOTTEL.
KANNEGELUK, o. De grond, de rest, het laatste
glas van eene bierkan. Hij heeft het kannegeluk
(hij heeft het laatste glas dat in de drinkkan
was).

— Kannegeluk is vrouwegeluk (herbergspreuk),
het laatste glas drank krijgen, dat er in de kan
is, is een voorteeken dat men eene goede vrouw
zal huwen.
KANNEN, kost, gekannen, b. w. Hetzelfde als
Kunnen, konnen, eng. to can. Wij kannen niet.
Zij kannen Engelsch spreken. Gij kant dat doen.
Ik heb niet gekannen.
— Dit hoort men te Brugge.
KANOER, m. Zie K RNOEL.
KANON, m. Drinkglas inhoudende eene halve
pint, anders ook Djoorn en Kapper geheeten.
Een kanon bier. Twee kanons.
Want waerom doet -men dan
Veel meerder glasera halen,
Een ton', pot, meulen, kan,
Kannonnen, schroeven, schalen P

(B. van Haeften.)
-- Dit woord hoort men meest langs de waal

grenzen.

-sche

KANON, o. Kroois, interest van uitgeleend geld,

fr. i-ntérét, revenu annuel.
— Zijn geld op dobbel kanon stellen, zijn geld

op lijfrente zetten, zijn geld aan iemand geven
op voorwaarde dat hij eenen dobbelen of zeer
groeten kroos keere zoolang men leeft en dat
hij dan het kapitaal behoude als men dood is,
fr. mettre son argent èc fonds perdvs, placer son

argent en viager.
— Bij de Latijnen was canon een jaarlijksch
tribuut, en de Franschen zeiden canon d'une
rente, voor interêt d'une rente.
KANOOIEN, kanooide, heb gekanooid, o. w. Gerucht en laweit maken, leven houden, twisten
en krakeelen, hard berispen of schelden, fr.
tempéter, eronder, répriimander. Er werd daar
veel gekanooid in de herberg. Op iemand kanooien. Bij het minste dat er scheef is, gaat hij
aan 't kanooien. Die moeder kanooit te veel op
hare kinderen. Altijd morren en kanooien.
- KANOOISEL, o. De daad van kanooien. Al dat
kanooisel komt hier niet te pas. Is dat een kanooisel. Dat kanooisel steekt mij tegen.
KANSEL, KWANSEL, m. Groote of kleene paan-

KANS
der uit ruwe en ongepelde wissen gevlochten, en
met een hengsel (niet met ooren) voorzien om
hem te dragen. Er zijn twee soorten van kan
bolrond van onder, worden ook-sel:dn
Kalooien genaamd; de andere met eenen platten
bodem, worden ook Beêlaars geheeten. De kan
dienen om eerdappels, rapen, enz. te dragen.-sel
" Hij vlocht strooien bansten en maakte paanders, en kansels en korven, en groote manden,
van den wijdauw dien hij t' enden 't hof in een
verloren striepe langs den wal gezet hadde. "
(K. Callebert.)
-- In den kansel zitten, in nood zijn, in het
nauw zitten, fr. être au berniquet.
- KANSELMANDE, V. Hetzelfde als Kansel, paander.
KANSE, V. Bid kaartspelers. Middel en waarschijnlijkheid van het spel te winnen, ingezien
de bladen die men in de hand heeft. Ik heb twee
kansen (d. i. ik kan winnen langs twee zijden).
Ik heb geene kanse in mijn hand. Het is troef
in mijne kanse (d. i. de troef, dien de deeler
gemaakt heeft, is de beste voor mijne kaarten.
Fig. Het lot slaat mij mede, het lukt mij goed).
— De kanse verzitten, de goede gelegenheid
missen met ergens te lang te zitten. Haddet gij
hier op tijd geweest, gij haddet eenen schoonen
koop gedaan; maar 't is gelijk altijd : gij hebt
wederom de kanse verzeten.
KANSTELING, KANSTERLING. ni. Soort van
Baarkoek. Zie KEANSTELING. " Dat gheen backers
noch nyemandt heel en zoude mueghen backen

eeneghe cantelynghen noch gheen couken, ende
dat een hyghelyck zouden mueghen backen ende
dat broet vercoepen onder de Alle, onder de
galderye, alle broet, zonder canstelynch ende
coucken. " (G. Weydts.)
KANT, m., vklw. kantje. Bij schrijnwerkers.
Een smalle platte zoom in of aan eenig lijstwerk,
fr. filet. Het kantje van eenen astragaal. Eene
bies met twee kantjes, fr. une baguette, eve of

tore entre deur filets.
— Gerskant rond eeneji akker, fr. champecière.
De koeien langs de kanten wachten (zie KANTEN).
Het gers van de kanten afmaaien.
— Kantbed van eenen akker.

— filet iemand geen kanten kunnen akkeren,
met hem niet overeenkomen. Ik kan met zulke
menschen geen kanten akkeren.
-- De kant van eene vrouwenmuts is de geplooide of gepijpte strook die het gelaat omsluit,
ook Schroo, fr. visagière. Den kant pijpen. Een
breede, een smalle kant. De kant was van katoen

KANT
gelijk geheel de muts. De kant is aan de passe
genaaid.
— In den zin van 't fr. dentelle, is kant vr. in
Holland, en m. in Vlaanderen.
-- Er is geen rechte (r kant aan, zegt men
1 0 van iemand die altijd averechtsch op is, die
naar geene reden luistert; en 2° van iets dat in
de war is, dat moeielijk valt om behandeld of
bewerkt te worden. Er is geen rechter kant aan
hem. Ik zie geenen rechten kant aan die zaak.
— Zijnen kant keeren, zijne steke staan, zijn
deel doen. 't En is geen gevaar, hij zal wel zijnen
kant koeren. Als iedereen zijnen kant keert, zoo
moeten wij winnen.
-- Van kante zetten of doen, aan een' kant zetten,
wegzetten, fr. metíre de cote. Zet al de meubels
wat van kante, wij gaan schommelen. Doe al die
boeken van kante.
— Het zal ook wel al uw kantje waaien, uwe
beurt zal ook wel komen van iets te moeten lijden.
— Te kante van, naar den kant van, fr. du coté
de. Te kante van Brugge. Dat is gebeurd te
kante van Frankrijk.
-- Aan den kant van, omtrent, omstreeks,
bijna. Hij is aan den kant van vijftig jaar oud.
" Die welcke daer nu an de cant van IX duyzent
vrome strydbare mannen sterck waren. " (N.
Despars.)
-- Met kanten en abouten, met al de omstandigheden. Zie ABOUT.
-- Van den kant af (wvl. of) in, inwaarts
voort, te beginnen aan den eenen of den anderen
kant, b. v. Boer, waar moeten wij dien meersch
beginnen afmaaien P Van den kant af in (d. i.
't is gelijk waar). Eenen vlaschaard wieden, een
koornveld pikken van den kant of in.
KANTBED(DE, o. Bij landb. Zoombed van eenen
akker in zijne lengte. De kantbedden en de
veureinden.
KANTBEERTEL, KANTBERTEL, m. Bij timm.
Kantbeitel, platte beitel waarmede men iets
afschroodt.
KANTEBEET, V. KANTEBETEL, m. Groote beet
in eenen appel,. enz. Er zijn twee kantebeten in
dien appel. Moeder, hij heeft eene geheele kan
mijnen appel gedaan.
-tebin
— Obk het afgeknauwde klokhuis van appels
of peren; ook Kattebeet genaamd. Er was niets
over dan wat kantebetels.
KANTEBIER, o. Resten en klikken van bier in
tonnen, kannen en glazen, welke resten de herbergiers samengieten in eene ton, en aldus laten
liggen om ze dan later af te tappen lijk ander
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KANT
bier, of wel terugzenden naar den brouwer. Vgl.
Kante wijn bij Weil. Op KANT.
KANTÈERNE, KANTERVE, KANTREN, V. Groote
verkoudheid, fr. gros rhume, catarrhe. Eene kan
hebben, krijgen. Mijne kapterne heeft-tern
lang geduurd : nu is zij gedaan.
— Koude kanteern, wit gezwel, gewrichtsgezwel, fr. tumeur blanche.
— .Kanteerne ziet mij geerne, zegt men waneer
men eene valling heeft die langdurig is.
— Kanteerne is gevormd van kateern met de
ingeschoven n (vgl. randijze = radijs, bonke
bok, lijnk .= lijk, enz.) " Eene groote catherne. "
(N. Vanhove.) " Den balsem verdryft de caterne
en vogtigheyd des hoofd. " (G. Simons.)
- KANTEERNKRUID, O. Eene plant in de wetenschap lysimachia nummularia L. geheeten.
KANTEJAGEN, kaniejaagde, heb gekantejaagd,
o. w. Wordt' gezeid van deugnieten die met velen
te samen van hofstede tot hofstede gaan, en met
stoute en dreigendewoorden brood of geld
vragen. (Kant, broodkant, is Een dik stuk brood.
-- KANTEJAGER, m. Stoute schooier, doch bez.
Nachtroover, iemand die 's nachts gewapend
uitgaat bezonderlijk naar de kleene hofsteden
om geld, brood, boter, of andere levensmiddelen
af te eischen, met bedreiging van gewelddadig
te nemen 't geen men niet gewillig geeft, fr.
maraudeur de nuit. De kantejagers gaan meest
in kleene benden, en zij zwarten hun aanzicht

om niet verkend te worden. Te midden den
nacht wierd het huisgezin in zijnen slaap ge
verschrikt door eene bende kantejagers-storden
die aan de deur klopten. De patrouille heeft de
kantejagers doen vluchten.
KANTEN, kantte, gekant, b. w. Bij landb. De
koeien kanten. De koeien met eenen band leiden en wachten langs de gerskanten en de zipten van de akkers, om daar te grazen. De knaap:
kantte de koe, ging de koe kanten. Hij was
bezig met drie koeien te kanten.
— Bij deringgravers. Den derny kanten, de
deringstukken nevens en tegen malkander op
kant zetten in eene effene plaats, fr. canter. Het
zijn vrouwlieden die den dering kanten. Den
gekanten dering uitroeden en verdeelen.
- KANTER, m. Bij deringgravers. Deze dia
den dering kant. De kanters zijn gemeenlijk
vrouwlieden. De karrebaas voert den dering op
eene vlakke plaats, en daar zetten de kanters
die deringstukken al tegen een op kant, om 7e
te doen droogera!

KANT
KANTERVLIEG(E, v , Spaansche vlieg, fr..
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can-

tharide, 1. lytta vesicatoria.
Last mul van kanter-vlieg in sueren deessem steken,
Of hael een plaesster van de selve vlieg gemaekt.
(Vaelande.)
De spaensche kanter-vlieg die, onder ander goed,
(Ia.)
De rotte koors afleyd, de syd-wee scheurt...

KANTIG, adj. Hetzelfde als kant, dat in de
Woordenb. verklaard wordt door Net van kan
hoeken, fraai, schoon, effen, in orde, in-ten
regel. Een kantige tafel. Kantige steenen. Die
planken zijn kantig geschaafd. Dat meubel is
kantig gewrocht. De deur is kantig.
--- Zie WANKANTIG.
KANTJEBOORD, o., klemt. op boord. Het uiterste
kantje of boordeken. Op het kantjeboord zitten
(op liet uiterste boordeken zitten en gedurig
dreigen van af te vallen. Fig. Op het punt zijn
van te springen, van in armoede te vervallen).
Die teljoor staat op het kantjeboord van de tafel.
KANTJOEN, o., klemt. op ij oen. Stinkende onkruid, anders Hondsdille genaamd, fr. quennefon.
" Het quenion kruyd gezeyd wilde camomille. "
(G. Simons.)
KANTLAAG, KANTLAGE, v. Bij metsers. Eene
rij brijken die men over kant metselt, dat is,
met den breedsten kant van den steen overeind,
fr. assise en herisson. De bovenlaag van eenen
hofmuur is gemeenlijk eene kantlage.
KANTOR, KANTER, m. Voorzanger in eene
kerk. De kantors van den koor.
- KANTERIGGE, v. Zangster. " Maria is mees tersse en Canterigghe in den choor der Maechden. " (0. Vrancx.)
- KANTORId, KANTERIJ, V. Het ambt, de weerdigheid van kaptor in eene domkerk, fr. chanterie, chantrerie. De kantorij van het kapittel.
— De plaats in den choor w aar de kantors
zitten. De lessenaar en de zetels van de kantorij.
Wie is er aan de kantorij (wie zingt er voor) P
— Kil. in App. Canterije, exarchatus chori

sacri.
KANTREEZE, v. ZIE REEZE.

KANT) SELEN, kan (t) selde, gekan (t) sell, b. en
o. w. Door ruiling verwisselen, fr. troquer. Peerden kanselen. Willen wij kanselen ? Hij kanselt
in de koeien (d. i. zonder eigenlijk koopman in
koeien te zijn, koopt en verkoopt hij nu en dan
koeien volgens dat de gelegenheid zich aanbiedt).
— Afl. Kantselaar, Kantseling.
— Vgl. fr. changer. Kramers kwantselen.
* KANZANT, adj. Een woord dat men in vroe-

KAP
gere schriften vindt met den zin. van Glariachtig,
fr. chatoyant. Zie GLARIACHTIG.
KAP, KAPPE, v. De kappe van eenen mantel,
fr capuchon d'un manteau, d'un mantelet.
— Koorkap, fr. chape. De priester had eene
kostelijke kappe aan. " Twee costelicke kelcken,
drye Cappen, drye casuylen ende rocken. " (C.
Vrancx.)
— Op iemands kappe rijden, van iemand kwaad
spreken, fr. medire de quelqu'un. Ook op iemands

kappe bezig zijn.
— Iemand wat op zijne kappe geven, hem
duchtig afrossen; hem hevig hekelen en berispen. Hij heeft daar op zijne kappe (op zijn dak)
gekregen. Ik ga 't hem op zijne kappe geven.
--- Op iemands kappe eten en drinken of andere
onkosten doen, fr. manger et boire aug; depens de

quelqu'un.
-- Kap en keuvel of kapje en keuveltje verteren,
opeten, verdrinken, verspelen, verliezen, enz.,
d. i. alles wat men bezit.
— De kappe van een greel, dassevel boven de
kruine.
— De kappe des hemels, het hemelgewelf. Er
bestaat zoo maar één onder de kappe des hemels,

fr. on ne trouverait pas son pareil sous la ca-lotte
des cieux.
De blauwe kappe van den hemel,
Hy zag ze door het groen gewemel
Van 't boomloof daer een lied in hong,
Een lied dat hem in slape zong.
(K. De Gheldere.)

— Wordt gezeid van alles wat op wijs van een
vel of korst boven 't water of ander vocht komt
of ligt. Dat water is niet goed, want er komt
eene kappe op als men 't kookt. Eene kappe van
schuim en vuiligheid op het water van eenen
gracht.
— De kappe van de melk is de room, de zaan
die er boven op komt. Er komt eene kappe op
de melk. Giet de kappe niet af.
— Bij brouwers. Het schuim dat de drift en
de gisting van verschgetond bier uitwerpt door
het opene bomgat, en dat opgevangen wordt in
het gistvat, fr. levûre, rother. De eerste kappe
heet de brandkappe; de tweede kappe, als zij
gezeten is, wordt de gist dien de bakkers gebruiken. — Kappe steken. Schuim opwerpen door
het bomgat, fr. rother. Het bier steekt kappe, fr.
la bierre roclze. Men moet de tonne laten kappe
steken eer men ze bomt.
— Vgl. 't fr. cappe de cidre (kaamkorst die
zichvormt op den cider of appeldrank in eene

KAPB
ton); en chapeau de vendange (heffe of gist boven
den wijn in de gistkuip.)
KAPBERD, o. Hakbord, houten blad waarin
men de groenten kerft of het vleesch hakt, fr.

hachoir.
KAPE, v. Bij metsers. De eerste schuinsche
steenenlaag onder aan een gewelf of vaute. De
kape rust op den muur, en het gewelf rust op
de kape. De kape is de voet van eene vaute.
Somwijlen is de kape een schuinsliggende stuk
hout, b. v. waneer men eenen heerd metselt in
eene zoldering.
KAPEEL, m., vklw. kapeeltje, klemt. op peel,
scherpl. ee. Tros bloemen, bloemtuil, ruiker, fr.
guirlande, bouquet. Eenen kapeel maken van ver
bloemen. Iemand eenen kapeel ver -scheidn
zijn naamfeest. Vele bloemen groeien-ernop
in kapeelen.
— In 't Poperingsche zegt men Apeel. Kil.
heeft Hoepeelken, appelkeu, appeelken. " Ick
hebbe my, uyt al t' lyden Christi, als een hoppeelken en bussel van myrrhe ghemaeckt. " (J.
David, s. j.) " De tacken van den palmboom zijn
op het opperste van het bul vergaedert ghelijck
hopeélen. " (P. Devynck.) -- Zie APEEL.
- Vgl. fr. chapeau, oul. chapel en capel. Un
chapeau ede fleurs, bloemkrans. Men zegt ook Een
roozenhoed voor roozenkrans.
-- KAPEELBLOEM (wvl. —BLOMME, zie OE), V. Eene
hofbloem anders ook Truisjonker geheeten, fr.

bouquet parfait, ceillet des potes.
--- Men zegt ook Apeelbloem, bij Kil Hoepeelbloeme, armeria, caryophillus minor.
KAPELÉTTE, v. Kliergezwellen om den hals of
onder den kin, fr. pléiade ganglionnaire, chapelet
scro, fulaire. Van de kapelette gepakt zijn (de
kapelette hebben).
KAPELLE (hier en daar KOPELLE, KAPALLE, KOPALLE), v., fr. Chapelle.
— Kristelijke leering, ondervraging en onderrichting wegens den catechismus, fr. catéchzsme.
Eiken zondag is het kapelle voor de kinderen.
De heer pastor heeft de kapelle gedaan. Men
houdt kapelle in - kerken en scholen. Naar de
kapelle gaan. Van de kapelle komen. Kapelle
voor de eerste kommunikanten. Het heeft drie
dagen naeen kapelle geweest voor de vormelingen. — Dit hoort men dagelijks te Brugge.
— Bij landb. Eene groote handvol vlas, haver,
of dergelijke stengelvruchten, die in de weide of
op het veld rechtgesteld wordt met de toppen te
samen omhoog, en de wortels uitwaarts in eene
ronde. De kapellen zijn holde van binnen, en

491

KAPE
droogen aldus veel spoediger. Het geroote vlas
wordt in kapellen gezet of langs den grond opengespreid om te droogen. Geheel de weide stond
vol kapellen de eene tegen de andere, maar een
rukwind heeft ze al omgeworpen en gescheisterd.
De haver is in de kapelle geschoten (zegt men
als zij, in kapellen staande, begint te kiemen van
te lang beregend te worden). In 't luikerwaalsch
is copale " une quantité d'avoine équivalant a une
gerbe, que l'on rassemble en relevant les batez,
et que Von place debout, le sommet formant
pointe. " (Diet. de la lan gue wall., par Grandgagnage, bl. 123.)

— iemand eenen slag op zijn kapelle geven,
hem eenen slag in 't aangezicht geven.
— Vklw. kapélleke(n, kapelletje, eene nis of
manier in den muur, een houten huisje hangende
aan eenen boom, een houten of mefalen of papieren doosje, waarin een beeldetje of eene relikwie van eenen heilige vereerd wordt. De ka
zijn meest met glas gesloten. Het kind-peltjs
ontvong een kapelletje. Van weêrkanten van het
kruisbeeld hong er een kapelletje aan den wand.
— KA.PELLE-IEFVROUW, v. Joufvrouw belast met
de kinderen, die in de kerk den catechismus komen leeren, te bewaken en te onderwijzen tot
dat de priester komt.
KAPELLEN, kapélde, gckapélcl, b. w. Bij landb.
In kapellen zetten. Het vlas stond gekapeld. De
haver kapellen, Men kapelt eene gesletene of
afgepikte vrucht om ze te spoediger en te gemakkelijker te doen droogen. -- Zie KA ?ELLS.
-- De vensters kapéllen, de twee blinden van
eene venster half toedoen. Men kapélt de vensters tegen den gloed van de middagzon. Eene
gekapélde venster laat het licht maar half in
het buis dringen.
KAPELLEVOGEL, m. Een vogeltje dat gemeenlijk woont in wijngaarden of muurboomen, of ook
in de houten Onze-lieve -vrouwkapelletjes die
men in de kroon van eene linde of van andere
boomen dikwijls hangen ziet; en daarom ooik
Lindepiepe en O-L.-V. vogeltje geheeten, in de
wetenschap saxicola rubetra, fr. traquet tarier.
KAPHAMER, m. Bij koperslagers. Scherpe hamei' om koper te kappen.
KAPHOUT, o. Slaghout, fr. bols taillis. Het kaphout groeit op tjokken.
KAPITEL, o., met de heldere i, even als in
artikel, titel, enz. Hetzelfde als Kapittel in de
Woordenb., fr. chapitre, 1. capitulum. Het tweede
kapitel van eenen boek. Het kapitel van de kanunniken. Het kapitel in de kloosters is de ver-

KAPM
gadering die de religieuzen houden om zekere;
zaken te beslissen; ook de plaats van die vergadering. " Zi hilden generael capytel. " ( Kr. v.
Br.) " Ryfter, dormter, ommeghanck, cap yíel. "
(Z. v. Male.)
— In zijn kapitel zijn, zijne misnoegdheid in
strenge woorden uiten, met grammoedigheid berispen. De moeder is telkens in haar kapitel
tegen hare dochter als deze te late thuis komt.
(Iemand kapittelen bet. in de Wdb. fr. répriman-

der.)
-- KAPITELSTOK, m. Houten of metalen stokje
waar eenige lintjes aan vast zijn, dienende om
eene plaats te teekenen in eenen grooten boek..
De kapitelstok van eenen misseboek, brevier, enz.
— Bij smids, timen., enz. Wringsel of dwarsstok in de schroef van eene vijfstaak of bankvijl,
dienende om de schroef uit of in de moer te
draaien.
— Bij landb., voermans, enz. Een houten of
beenen bout die de trekstrengen vasthecht aan
het greel; ook Bout geheeten.
— Bij kleermakers, - enz. Een houten stokje
met zijde of andere stoffe omwonden, om er den
lets van een kleed aan vast te leggen. De kapitelstokken aan eene priesterskapote.
KAPMANTEL, m. Mantel met eene kap, fr.
manfeau a capuchon. De vrouwen dragen kap
fr. mantelets. De schildwacht had gister-mantels,
nacht eenen kapmantel, fr. manteau de guerite.

KAPOEN, m. Deugniet, schurk, fielt, leure, fr.
coquin. Hij is zoo een kapoen. Een kapoen van
een jongen, van een vent. Een slimme kapoen.
-- KAPOENERIJ, v. Deugnieterij, schurkerij, fr.
friponnerie. Hij zit vul kapoenerij.
— KAPOENETREK, m. Schelmstreek, fr. tour de

fripon.
KAPOENTJE, o. Zonnekever, Onze-lieve -vrouwbeestje, fr. coccinelle.
KAPOOT, KAPOTE, v., .vklw. kapootje (wvl. ka
je, zie KLANKVERK.). Groote soldatenjas, groote-pb
priesterjas, fr. capote.
— Vrouwenjak, bovenkleedje dalende tot den
gordel, met mouwen. Eene katoenen kapote. De
pirote van eene kapote. Zij deed hare kapooi
aan om op den akker te werken.
— Dwangjak, fr. camisole de force.
KAPOTIG, adj. Lief, bevallig. fr. mignon, pentil,
bez. sprek. van kinders en van kleederen. Dat
kind is kapotig. Het heeft een kapotig aanzichtje.
Het knaapje zat daar zoo bevallig en kapotig.
Een kapotig kleedje. Een kleed van kapotig katoen. Een kapotig mutsje. Kapotige schoetjes.
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— Gewillig, zoetaardig, gedwee. Ware 't peerd
niet ziek, het zou zoo kapotig niet zijn.
-- Ook Gepotig.
KAPOTTEL, m., klemt. op pot. Bij de zeevis
langs de kusten van Veurne. Een visch-scher
met dikken kop, in de wetenschap eottus scorppiio,
fr. scorpion de mer. — Zie POTSEKOP.
KAPPELEN, ka peelde, gekappeld, b. w. Doorschudden, dooreenmengen. De kaarten kappelen,
fr. inéler les cartes.
-- o. W. met zijn. De melk kappelt, fr. le laic
se taille. De pap kappelt. De lucht kappelt (als
de wolken tegen malkander en door malkander
varen, en als verwarreld in de lucht hangen) .
Het kappelen van de lucht is dikwijls een voorbode van ongeweerte.
— Fig. Hij verstond niet hoe dat iemand ver
talen kan spreken, zonder dat de-scheidn
woorden kappelen. " De hope en de Freeze, de
droefheid en de dèrenisse, die ook al deureen
door zijn hoofd sloegen, en al te gare ka_ppelden. "
(K. Callebert.)
-- KAPPELING, v. De daad van Kappelen.
— collectief. Stremsel. Kappelinge van melk,
fr. caillebotte.
-- KAPPELING (van kappelen, freq. van kappen,
fr. hacher), v. collectief. Fijn gehakt vleesch, fr.
hachis. Kappelinge om worsten te maken. -Kleene afval van gekapt hout. Drooge kappelinge
om de stove (kachel) te ontsteken. Zie KAPPERLING.
KAPPER, m. Bij deringgravers. Zie STOELING.
KAPPER, m. Djoorn, halve pint. Een kapper

bier drinken. " Pintglazen, joorkens of kapper
penever- en wynglazekens. " (C. Duvillers.)-kens,
KAPPERDOES, m. vklw. kapperdoeske(n, kapper
Een huis waar 't gemeene volk gaat-doesj.
smooren en drinken, fr. cabaret, tripot. De kap
iets tusschen de herberg en. de-perdosiz
kroeg. -- Ook Kabberdoes.
KAPPE(R)LING, m. en o. Afgekapt of afgehouwen stukje hout of steen. Een zak kapperlingen.
De kapperlingen van ,den houthakker. Met
drooge kapperlingen de stove doen branden.
Kapperlingen, schaverlingen en zagelingen. —
Zie —LING.
KAPSPAANDER, m. Spaander die met eene hap
of destel afgehouwen is langs de kanten van een
bul dat gezaagd moet worden, of van een ander
stuk hout. Eene mijt kapspaanders. Kapspaanders en gekloven sperregaten koopen voor
brandhout. De kapspaanders ravelen in eenen
afgehouwen bosch.
KAPSTUK (wvl. KAPSTIK), m. Stukje lood waar-

KAPU
mede men een roer laadt in plaats van kogel of
post, fr. lingot, chrevrotine. Men maakt de kapstukken van lood dat men in kubieke stukjes
houwt. Een geweer met kapstukken laden. Een
wild zwijn of reebok met kapstukken schieten.
KAPUITJE (wvl. KAPUUTJE), o. Uiterste top van
eenen gedektere schelf, van eenen spitstoeloopenden gevel, enz., namelijk als die uiterste top
den vorm heeft van een hoofdeken of van iets
dat er op vloeit.
— Vgl. 1. caput, hoofd.
KAPWIEL, o. Bij horlogiemakers. Het getande
rad dat onmiddelijk in verband is met de galg
en den slinger, en dient om de beweging en den
gang te temperen en altijd even gelijk te maken,
fr. roue de rencontre.
KAR -, KER-, KRA-, KRE-, KRU-. Deze voorvoeg
zonder klemtoon worden gem. onverschillig-sel
het een voor 't ander gebruikt. Dus het fr. corvée
luidt in 't vl. karweie, kerweie, kraweie, kreweie
en kruweie. Dus nog kardiet en krediet; karbeuten, leerbeulen en krabeulen; enz. Vgl. Bre—.
— In 't fr. vindt men dat ook, b. v. carneau
en créneau; carsaie en créseau; bercelle en brucelle; enz.
KARAAFSCH, adj. Zie KEERAAPSCH.
BARBAAS, m. en o., mv. karbazen, klemt. op
baas. Hetzelfde als Kabaas, armkorf, fr. tabas.
— Onze vorige schrijvers gebruikten corbaas
in den zin van 't 1. corbis, fr. corbeille.
BARBAZEN, karbaasde, gekarbaasd, b. en o. w.
Zie KASAZEN.
BARBEULEN, karbeulde, heb gekarbeulcd, o. w.

Zie KRABEULEN.
KARDAS(SE, v., klemt. op das. Hetzelfde als
Kartets, kartetsch, kartas, fr. cartouche, dat is,
eene kardoes gevuld met ijzeren kogel en buspoer, of ook, in plaats van eenen ijzeren kogel,
met verscheidene boden kogels, nagels, schroot,
enz. waar men een geschut mede laadt.
— Ook enkel Een groot ijzeren kogel, een
ijzeren bollekoet. De kinders gebruiken kardassen in eenige spelen, zoo als in het konkelspel.
-- Kardas geven op, met geweld slaan. Geef
er maar kardas op. Hij gaf kardas op zijnen
ezel.
KARDIJT (wvl. KARDIIT), o. Hetzelfde als Krediet, fr. credit. Zie KAR-.
KARDOEN, o. Soort van artisjok die in Alle
gerief ook Monikskruin heet, fr. cardon, 1.-mane

tinara cardunculus.
KARDUINEN, b. w. Hetzelfde als- Kaduinen.
KAREL, m., mv. karels. Bij landbouw. Kleene
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schelf, fr. petite meule de blé. Men zet het koorn
in karels, waneer het niet lang op den akker
verblijven moet. Daar staan veel karels op dien
akker. Een karel is, geen stuik.
— KARELEN, karelcde, gekareld, b. w. In karels
zetten, fr. mettre en petiles rneules. Het , koorn
karelen. De stuiken konden nog drooger zijn,
maar omdat het weder onzeker is, gaan ze wij
heden nog karelen.
KARELEN, karelde, heb gekareld, o. w. Een
kaartspel zonder troef: het aas doet vier, de
heer doet drie, de vrouw doet twee, de zot doet
een, zoodat er in geheel de kaarte veertig tel is,
dat is viermaal tien; de kunst is van, in het
leggen eener kaart, nooit het getal tien, twintig,
dertig of veertig te volmaken; b. v. de eerste
speler legt een aas, dat is vier; de tweede speler
legt ook een aas, dat is reeds acht; indien de
derde speler nu eene vrouw, eenen heer of ook
een aas legde, hij ware er aan; maar legt hij
eenen zot, hij gaat vrij omdat hij het getal maar
op negen brengt; de vierde speler moet eene flijs
leggen, en heeft hij geen flijsen, hij is er aan,
leggende b. v. eenen heer, en brengende 't getal
negen op twaalf; de vijfde speler legt wederom
een aas, dat maakt zestien; de zesde speler legt
eenen heer, dat maakt negentien; de volgende
speler moet nu eene flijs leggen, wilt hij het
getal twintig niet voltrekken en er aan zijn; enz.
Willen wij karelen. Zij hebben gekareld.
-

-

KARIE, m. en v., mv. kariën. Eenfuik, kegel
getuig uit wissen gevlochten op wijze-vormig
van eene puikelnet, om visch te vangen, fr. nasse.
De karië is minder dan de hilte. De karië wordt
gemeenlijk in 't water gesteken langs den zoom
van groote stroomen. Men vangt in de Leie veel
palingen met de kariën. Hij heeft daar eenen
karie getrokken waar veel paling in zat.
— In zekere streken van Frankrijk geeft men
den naam van . charme aan eene Puikelnet. Kil.•
heeft Karre, nassa.
KARIEN, karide, heb gekarid, o. w. Wordt gezeid van 't bezonder geluid (kur-kur-kur-kur-kurkur) dat eene hen maakt als zij b. v. nest zoekt
om te leggen, fr. caqueter. Hoor, de henne karit.
— Men zegt ook Kurren, Kurriën, Kirriën en
Kerriën.
— Kariën is niet te verwarren met Kakelen,
fr. crêíeler, noch met Klokken, fr. glousser. De
hen karit eer zij legt, kakelt als zij geleid heeft,
en klokt als zij broedt of hare kiekens oproept.
-- Vgl. Kirren, Korren, Koeren, bij Weil.
KARIERE, - v., klemt. op nier. Karreweg, een

KARl
uitweg tusschen de akkers, dienende enkel voor
den landbouwer om langs daar met karren en
ploegen naar zijn land te gaan, fr. char iere.
Elders heet men de Kariere eenen Landlos,
omdat langs daar de vruchten van den akker
gelost of weggevoerd worden; of ook eene Uitrede, uitrêe, omdat men langs daar uit- en inrijdt.
KARIEREN, karierde, gekarierd, b. w. Op iets
hoogen in eene venduwe, opbieden, fr. enchéri•.
Een huis karieren, fr. enchéri-r une 7yn-aison. Dat
stuk land heeft gekarierd geweest tot duizend
frank. Hoeveel heeft het gekarierd geweest ?
KARIOLE, v. Zie KRIOLE.
KARIOT, o. KARIOTTE, v., klemt. op ot. Eig.
Hetzelfde als 't fr. chariot, wagen. In 't gebruik,
Een slecht ongemakkelijk voertuig. Is dat een
ellendig kariot. Wat voor een kariot van eenen
wagen.
— Verders wordt het ook toegepast op andere
dingen. Een slecht kariot van een huis. Een
kariot van eene kuip of scande.
— Slecht volk, gepeupel, gespuis.
KARIOTTEN, kariotte, gekariot, b. w. Hetzelfde
als Karren, met eene kar of kruiwagen voeren,
fr. charroyer, bronetter. Eenen akker kariotten
(er een deel aarde van wegvoeren, om hem af te
leegen).
— Drijven, jagen, fr. chasser. Zij kariotteden
hem uit de stad. Al de vreemdelingen wierde».
uit 't land gekariot. Zie BUITENKAR1OTTEN, V.00RTKARIOTTE, WEGKARIOTTEN.

— Hossebossen, fr. cahoter. Gekariot worden
op eenen wagen.
— o. w. Moeilijk en lastig met kar of kruiwagen rijden. Door eene slijkstraat kariotten. Is
dat moeten kariotten om den oegst in 't droogt:
te krijgen!
— In 't algemeen, Met moeite en arbeid iets
verrichten. Door den modder kariotten. Hij kariot geweldig om door de wereld te geraken.
— Mooschen, wroeten, knoeiwerk verrichten.
--- Ook Keriotten en Kriotten.
KARITATE, v. Zie CARITATE.
KARJOUWEN (uitspr. kariouwen), kar jouwde,
heb gekarjouwd, o. W. Zie KASJOUWEN.
KARKOLE, v. Soort van eetbare slek, fr. caracolle genaamd.
KARKOLLEN, karkolde, heb gekarkold, o. w.,

klemt. op kol. Soort van Schreef schieten, een
spel bestaande hierin dat drie, vier of zes spelers, van op zekeren afstand, met Bene schijf
werpen naar Bene reef in den grond gemaakt
die te kort is, haalt niets; die op de reef is, wint
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het al; en, is er niemand op de reef, dan wint hij
die, over de reef is, en, zijn er verscheidene over
de reef, dan klinkemutsen dezen onder malkaar
om te weten wie er wint of verliest. De volle
winst bestaat in zooveel centen als er spelers
zijn.
KARLEWEI, m., vklw. karleweitje, klemt. op
wei. Kleene kruiwagen waarmede men aarde
vervoert. De kalsijleggers, de uitgravers, enz.
bezigen karleweitjes.
— Meest gebruikt bij de Oost-Vlamingen. Het
Alg. Vl. Idiot. heeft Kerlevij.
KARMENADE, v. Hetzelfde als Koolbrá, in ver
genaamd, van het fr.-schilgeWdb.Karmnj
charbonnée, oul. carbonée.

— Wegens het verloop van b in m, zie B.
KARMIOLE, v., klemt. op o. Bij landb. Hetzelfde
in sommige plaatsen als Hangelploeg. Zie aid.
KARMOESWORTEL, m. Hetzelfde als Kalmoes,
in de apotheek acorns calamus.
KARNAAD, KERNA, adj. met de stemrust op
de tweede greep. Hetzelfde als fr. cornard.
Wordt gez. van aamborstige peerden die blazen
en snuiven bij den minsten arbeid. Een karnaad
peerd. Dat peerd is dempig en kerna.
— Afl. Karnaadheid, fr. cornage.
KARNAATSCHEUTEN, v. mv. Naam van eene
tuinbloem die in de wetenschap lychnis chalcedonica L. heet, fr. croix de Halte, cro-i e de Jérusalem.
KARNAKKELEN, karnakkelde, gekarnakkeld,
b. w., klemt. op izak. Knakken, knakkelen, iets

schenden en misvormen met het te kraken of te
hakken zoo nogtans dat het meer of min geheel
blijft. Men karnakkelt eenen halm, een rijsje, enz.
met ze tusschen de vingers in veel plaatsen te
kraken. De jongers karnakkelen den rand van
eene tafel met er aan te fikkelen en te kerven.
Men karnakkelt een mes met er schaarden in te
maken. Die hagelvlaag heeft de tabakbladeren al
gekarnakkeld. Eene schilderij, eene tafeltoole,
enz. zijn gekarnakkeld waneer de verve er van
afbrokkelt. Een gekarnakkeld aangezicht (mis
naden en lik -vormdepkutn,ofr
Een kleed is gekarnakkeld als het-tekns).
gescheurd is hoek uit hoek in. Een , geschrift is
gekarnakkeld waneer de letters er gekraakt en
gebroken uit zien, b. v. kneukelgeschrifte. Een
gekarnakkelde weg, fr. chemin raboleux (hobbelige weg gelijk men er veel 's winters vindt als
het hard gevrozen is). Van iemand die stamelt,
zegt men dat hij .zijne woorden karnakkelt. Eene
gekarnakkelde rotse (die al tuiten en knorren is).

KARN
Gekarnakkelde paternosterbeiers (die onregelmatig, doch kunstig, geschrood en gekerteld zijn).
Het brood karnakkelen (hoekte-snoekte snijden,
niet effen doorsnijden).
— Afl. Karnakkeling(e.
— Zie onder FLADAKKEN.
KARNEN, karnde, gekarnd, b. en o. w. Hetzelfde
als Karrenen, d. i. karren (aard vervoeren, enz.);
zie aid.
- In de Wdb. heeft karnen de bet. van fr.
baratter; bij ons Kernen, Keernen.
KARNOFFEL, KARNOFFELNAGEL, m. Grofnagel, kruidnagel, fr. clou de girof e. " Als men
eenen caryoffel-nagriel in den wortel van eenigh
struyckxken oft plantsoenken in d'aerde stekt. "
(J. David, S. j.).
KARNOEL, KAROEN, KANOER, m., klemt. op de
tweede greep. Soort van wilde zwaan (fr. courlis ?).
KARNTE, v. Soort van hout dat in de Woordenb. Jokboom, hanebeuk, enz. genoemd wordt,.
fr. charme, 1. carpinus belula. Karnte wordt veel
geplant om hagen te vormen.
— Men zegt ook Hernte, Herntril, Heister,
Herlaar.
— KARNTEN (W Vl. ook KARNTI, zie —EN), adj.
Van karnte, fr. de charme. Karnten hout. Eene
karten hage. Karnten wielnaaf.
— KARNTHAGE, V. Eene haag van karnte, fr.

charmille.
— KARNTHOUT,

KARO
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o. zonder mv. Karnten hout,

fr. bols de charme. Karnthout is hard en vast.
KAROEN, m. Zie KARNOEL.
KARONJEPLEK(KE, v.. Eene loopende wond,
eene kwade vlek, of ander gebrek dat ons vermaant dat de dood in onze aderen wandelt, en
dat ons lichaam vroeg of laat eene karonje, eene
prij of kreng (fr. charogne) moet worden. Ieder
heeft zijne karonjeplekke (niemand is zoo-en
gaaf en gezond dat hem volstrekt niets let).
KAKOOI, o., klemt. op rooi. Rooi, ruize, moeite,
last. Wat karooi met kleene kinderen ! Veel
karooi hebben. De eerste jaren van hun huwelijk hadden zij veel karooi (moeite om te leven),
maar nu leven zij op hun gemak.
--- Groot gedruisch, twist, helsch geschreeuw.
In die vergaring was er groot karooi en getier.
Dat zal daar een karooi zijn ! Niet kunnen sla
straten.
-penvalhtkroid
-- Het fr. charroi bet. Woelige dans van de
tooveraars op den sabbat. Ook Artillerietrein,
in welken zin N. Despars ook dikwijls karooi
gebruikt : " XII duyzent mannen te peerde ende
bet dan hondert duyst te voet, zonder tcarrroy.

-- Ten grooten verliesti van zijnen volcke ende
carroye. — Bevriende hemlieden zo wel met hare
carroye (twelcke zy al teene an Landere Glisten
ende vastmaecten) dat men ze niet berijden en
mochte. "
KAROOIE, v. Handkar of Stootwagen op twee
wielen, fr. charreíte a bras. De karooie, waarmede
de metsers steen, enz. vervoeren, is zeer lang en
smal, met twee kaakberdels en twee tramen,
en wordt door eenen man voortgesteken. De
karooie, waarmede de timmerlieden planken en
meubelstukken vervoeren, is met eene traam of
dijsel, en zonder kaakberdels : de voorwerpen
worden er op vastgehouden bij middel van twee
rongen die op het kip staan boven den as, en
van het schamel dat op den dijsel weg en weder
kan schuiven.
— Kleene ezel oe hellewagen om boomen of
balken te slepen. Met de karooie eenen boom
vervoeren.
KARPEL, KERPEL, m. Een riviervisch, bij Weil.
Karper genaamd, fr. carpe.
— KARPELTONG, v. De tong van den karper
-visch.

— Eene karpeltonge hebben, met eene karpeltonge spreken. Moeite om eenige letters, vooral 1 en r
uit te spreken, gebrek van uitspraak bestaande
in de letter r verdubbeld uit de keel te doen
rollen, zoodat men b. v. het woord fransch uitspreekt alsof men frrransch schreve; anders gezeid Naar de r spreken, fr. grasseyer.
— Iemand die met eene karpeltonge spreekt,
fr. grasseyeur.
-- KARPELVEL, o. De schubbige huid van den
visch die karpel of karper heet, fr. peau de* carpe.
--- KARPELVELDE, adj. Dat de gedaante heeft van
een karpelvel. De lucht is karpelvelde (als zij met
wolkvlokjes bedekt is, gelijk de karpel met
schubben), fr. ciel moutonne, pommele.
KARREBAAS, m. Bij deringgravers. Werkman
die met de karre de deringstukken, welke uitgegraven zijn, wegvoert van den deringput naar de
vlakte waar de kanters die stukken op zijde
plaatsen.
KARRELAPPEN, karrelapte, gekarrelapt, b. W.

Iets vermaken of verstellen dat niet wel meer
wilt of kan vermaakt worden, fr. rapiecer, rapetasser. Een kleed, een getuig, een huis, een dak,
eenen ketel karrelappen.
— Iemand karrelappen, eenen zieke voor eenen
korten tijd genezen, hem eenen lap zetten. De
geneesheer heeft hem nog eens gekarrelapt. Hij
is naar gekarrelapt.

KARR
— Een gekarrelapt ministerie, fr. un ministère
repla'tré.
KARREN, karde, gekard, b. w. Op eene kar vervoeren, fr. charrier. Aarde, steenen karren.
-- o. W. Aarde vervoeren. Bezig zijn met kar-

ren.

— .Karren en rotsen, met wagens en peerden
rijden. Al dat karren en dat rotsen heeft de
straten gekrut en geschonden.
-- Ook Karrenen of Karnen.
KARRETJIET, m. Een vogel meest gekend in
Noord-Vl., anders ook Rietmusch geheeten, en
Karkiet bij Kramers. Zijn gezang wordt bij het
volk nagebootst in deze woorden:
Karre-karre-tj iet-tj iet-tj iet,
Ik weune in 't riet,
En zij vinden mij niet.
KARSJOUWEN, karsjouwde, heb gekarsjouwd,

o. w. Zie KASJOUWEN.
KARSOUDE, KARSOUWE (uitspr. kassoude, kas

zie Rs), v., klemt. op sou. Zie KERSOUDE. -souwe,
KARST (uitspr. kaste, zie Rs), v. Korst, fr.

cro'te. De karsten van brood. De karst van eene
wonde. De afgezaagde karst van eenen boom.
" Gy hebt den oven vergeten te stoppen, het
brood en zal geen kasten krygen, het zal van onder branden, en van boven niet backen. " (F.
Vanden Werve.)
-- Spaansche karst. Zie PRINCEBROOD.
-- KARSTEN, karslle, gelkarst, b. w. Korsten, iets
zoo braden dat er eene korst aan kome. Zij heeft
aardappels gekarst op de kookstove. Gekarste
aardappels eten. Gebraad vleesch dat gekarst is.
— o. W. Eene korst krijgen. Het brood karst
in den oven. De wonde geneest, zij begint te
karsten.
KARTAN, m., klemt. op tan. Zie KARTON.
KARTE, V. Groote sleepnet die door een peerd
langs de zeekust voortgetrokken wordt om geer naars te vangen, fr. carve, avano. Van voren
gaapt de karte wijd open bij middel van den
dromer, en eindigt op eenen langen steert die
de kuil heet.
-- Zie KERTE.
KARTEEL, o. Bij landb. Allergrootste vat in
de gedaante van eene ton of van eenen bak, dienende meest om ale of bold te voeren. Zie
AALKARTEEL. Er zijn meerdere en mindere kar
-teln.
-- Kil. Quarteel wijns, anderhalf ame.
--- Het fr. chartil bet. Karrebak.
- Zie KERTEEL.
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KARTELEN, kartelde, gekarteld, b. en o. w. Zie
KERTELEN.

KARTHAMER, m. Zie KERTHAMER.
KARTON, KARTAN, m., klemt. op ton. Peerde-

knecht, peerdeboever, hij die de werkpeerden
beweugt en bezorgt. De kartons van eene hofstede. De karton ploegt den akker en voert den
wagen.
— Het oud fr. charton bet. Voerman.
KARU, KARUW, m., klemt. op ru. Zoo heet in
Fransch - Vlaanderen wat men elders eenen Waleploeg noemt. Met den karu het land bewerken.
-- Vgl. fr. charrue.
KARWEIE, v. Zie KRAWEIE.
KAS, m. Kassade. Iemand den kas geven (hem
wegjagen). Hij heeft den kas gehad, den kas
gekregen.
KAS, KASSE, v. Iemand die het land rondloopt
met eene kasse op den rug om kleene waren te
verkoopes, anders ook Garen-en-lint, of Kammen-en-brillen geheeten, fr. petit-mercier, culblanc. Zij kocht neusdoeken en kousen aan de
kasse.
— De bak van eenen wagen, fr. caisse. In dien
zin is het w. kas ook m. gebruikt. Den kas van
een wagen vermaken.
KASDEUR, v. De deur van eene kas.
— Bij zoutzieders. De ijzeren ovendeur die
men opendoet om het vuur te stoken onder de
panne.
KASIJN, o. Zie KASSIJN.
KASJOUWEN, kasjouwcde, heb gekasjouwd, o. w.
Tobben, beulen, zwoegen, werken en slaven. Zich
dood kasjouwen. Veel moeten kasjouwen om
zijn brood te winnen. Hij werkt en kasjouwt
geheele dagen om zijne kinderen den kost te
geven.
— Men zegt ook Kaiouwen, Kaaisjouwen, Kariouwen, Karsjouwen, Kalsjouwen en Kaldjouwen, met den klemt. altijd op jou.
- Zie SJOUWEN, en KA-.
KASMAREI, m., mv. kasmareien, met den klemt.
op rei. Hetzelfde als het fr. chasse-mare'e, vestjager, die met spoed de versche zeevisch naar de
stad rijdt. Eer de ijzeren weg geleid was, zag
men wekelijks in 't saizoen de kasmareien te
Kortrijk aankomen van Blankenberghe of van
"Ostende. " N' en arnascher creegh ne flaiter van
en cassmarëe. " ( Kortr. hs. 1736.)
- Zie onder ARMEIE.
- KASMAREIEN,

kasmareide, heb gekasmareid,

o. W. Het bedrijf van kasmarei uitoefenen. Hij
heeft veel jaar. gekasmareid. Hij heeft niet veel

KASP
geld gewonnen met te kasmareien. Hij kasmareit
-van Oostende naar Kortrijk.
--- KASMAREII<AR(RE, V. Ventjagerskar, fr. voiiure de chasse-marée. De - kasmareikarren, gelijk
de mosselkarren, loopera op twee wielen, met één
peerd.
-- KASMAREIPEERD, o. Ventjagerspeerd, fr. che-

val de chasse-marée.
--- Fig. Slecht peerd, knol, fr. rosse, mazette.
KA-SPEL, 0. Zie KADESPEL.
KASPEREN, kaspercde, gekasperd, b. w. Meest
gebruikt in Buitenkasperen en Wegkasperen.
Zie ald.
KASSADE, v., klemt. op sa. De daad van iemand
weg te jagen. De kassade geven aan iemand (heng
den schop geven). De kassade krijgen (den schop
krijgen, fr. être chasse).
— Men zegt ook Den kas geven of krijgen.
-- Het fr. casser um soldat, bet. Hem zijne
wapens afnemen en wegjagen.
KASSAARD, m. Pannekoek van bloem, eiers en
spek.
-- Dit woord dat bij Kil. staat, hoort men
meest in 't Land van Aalst.
KASSEL, o. Zie KACUTEL.
KASSEMENT, o. Bij timmerl. Het kassement
van eene deur zijn de twee 'posten of stijlen met
den bovendrempel, deurkasijne, fr. cadre de porte,

chassis.
-- De reezen of riggels die rechthoekig aan
het kassement verbonden zijn en een raam of lijst
uitmaken rond de deur als zij toe is, heeten in
't fr. chambranle.
-- Het eng. casement bet. eene venster, een
vensterraam.
KASSEN, kaste, gekast, b. en o. w. Bij landb.
Wordt gezeid van eene bezondere manier van
voren te delven in den akker. Zie ZEEUWVORE.
KASSOUWE, v. Zie KERSOUWE.
KASSIJ, KASSIE, v. Zie KALSJJDE.
KASSIJN, KASIJN, o., KASIJNE, v,, met de
schuifelende s, en nooit kazijn. -Een vast kloek
raam waarin iets geplaatst of gehangen wotdt,
fr. chassis.
— Het kasijn, de kasijne van eene venster, is
het raam dat in den muur vastgemetseld is en
eene venster inlijst. " De deuren, kassynen, ramen,
weefsel ende vloer. " (Surius.)
Hoe moet een deur oft een kassyn
Gescherft, geboort, geslagen sijn !
(P. Croon.)
-- Wordt ook gebezigd voor Venster. Eeno
achterkamer met drie kasijnen. — Ook voor Rig-
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chel van het kasijn, vensterbank, fr. appui de
cro i sée, acco udoir, banquette. De boeken lagen op
het kasijn. Stel dat op het kasijn.
— Het kasijn, de kasijne van eene deur wordt
gemeenlijk Kassement genaamd.
— Het kasijn, de kasijne van een weefgetouw
is het raam boven de dokken, waarin de katrollen
hangen en de koorden om, bij middel van de
geterten, de ketting te doen gapen, fr. cassia.
— Het kasijn, de kasijne van eenen zimperput, van eenen regenbak, enz. is een raam van
steen dat den razed uitmaakt van de opening
diens zimperputs of regenbaks, en dient om den
deksteen in te sluiten die de opening dichtmaakt,
fr. chassis de pierre.
— KASIJNBORSTEL, m. Verwborstel dienende om
kasijnen, enz. te verwen.
KASTAANJE, v. Kastanje, fr. chcdtaigne. - Zie
—AANJE.

KASTE, v. Zie KARST.
KASTEELING, m., klemtoon op tee. Soort van

grooten appel geel van pel met roode langachtige sproeten bespikkeld. De kasteelingen zijn
winterappels die lang bewaren.
KASTELEIN, m. Iemand die, ten profijte van
den eigenaar, eene hofstede bedricht of eereen
ossenbilk gadeslaat. De kastelein verschilt van
den pachter hierin .dat hij Bene gestelde jaar
heeft, en dat al het profijt van de hofstede-wed
of van den bilk overgaat aan den eigenaar; terwijl integendeel de pachter jaarlijks Bene geldsom aan den eigenaar betaalt en zelf het profijt
behoudt van de bezeiling. Hij is de kastelein van
die hofstede. " Wordt verboden alle pachters nu
voortaen meer eenighe hofsteden te pachten om
castelains op te stellen. " (Ordonnantien vanden
Lande van den Vryen.) " Proprietarissen, de
welcke hunne landen niet konnende verpachten
ten redelijcken pryse, hebben liever gehadt die
te doen bedrichten 't hunnen eygenprofyte, 't zy
door Casteleynen, hunne Domesticquen, ofte
Werck-volck. " (Vl. Setting-boec.)
-- Zie BILKENKASTELEIN.
— KASTELEINBOER, m. Een boer die kastelein is.
-- KASTELEINEN,- kasteleinde,

gekasteleind, b. w.

Kastelein zijn van eene hofstede of ossenbilk of
herberg. Hij heeft twintig jaar lang die hofstede
gekasteleind. Hij wint zijn brood met bilkeu te
kasteleinen. Eene herberg kasteleinen.
— Ook Bekasteleinen.
KASTIEK, KOESTIEK, o. Meubelblink, boenwas,
fr. encaustique. Met kastiek de meubels wrijven
en glanzen.
32
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KASTIJDEN (wvl. KASTIEN, zie -TEN), kastijdde,
gekastijd, b. w. Bij houthakkers. Waneer de
afgekapte takken van eikenhout . of dergelijk,
wijd op ► engesprieteld en bulsterachtig zijn, geeft
de houthakker hier en daar eenen houw in die
sprieteltakken om ze aldus half gekraaKt gemak
te kunnen samendrukken en in mutsaards-kelij
binden : dat heet Het hout kastijden.

— Heeft de katte haren wensch, het zal muizen
regenen, elk staat voor zijn eigen baat en voordeel,
zonder de belangen van anderen in te zien.
--- 'k TTTilde dat de katten uw aanzichte wieschen
(d. i. openkrauwden), soort van verwensching of

KASTOTE, v., klemt. op to. Eig. hetzelfde als
custode (zie ald.), waaruit het bedorven is.
-- In 't gebruik, Houten kastje waar men
eene tabakpijp in sluit en tegen 't breken bewaart; anders ook Pijpkasse geheeten.

— Overeenkomen lijk katten en honden, slecht

KATTE, v., fr. chat.
-- .De katte in den kelder koeeken, iemand in
eene plaats laten waar hij veel kwaad kan doen.
Eene wonde te vroeg laten toegaan. Eenes
brand in het lichaam beletten van uit te slaan.
— Een vogel voor de katte zijn, vergaan, verloren gaan. Hij is een vogel voor de katte (hij kan
niet meer genezen; hij kan zich uit het doods
niet redden; hij laat zich door zijne eer--gevar
booze driften overmeesteren; hij leeft goddeloos-;
hij wilt zich niet bekeeren; enz.).
— De kat komt op de koorde, gaat op de hoorde
dansen, is op de koorde, het spel begint, is aa:n
den gang. In dat huis is de katte dikwijls op de
koorde (men kijft en krakeelt er dikwijls). De
katte komt nog eens óp de koorde (zegt de man

aan zijne vrouw die kijft).
— Bij déringgravers, is Katte de naam van
eenen werkman. Zie STOEL1NG.
— Merkweerdige personagie, iemand die in
de maatschappij eenen hoogen rang bezit, fr.
gros bonnet, Kil. vi prcestans, vii' i.nsigni.s. Dat
is eene groote katte. Hebt gij in 's konings
feestmaal geweest P Neen ik, dat was maar voor
de groote katten. Komt er somwijlen eene groote
katte in het dorp, het is altijd de baron die ze
ontvangt.

-- Ik zal er 'mijne katte van spreken, zegt men
schertsende voor Ik zal mij wel wachten van
uwen voorstel te aanveerden, er is geenszins op
te' denken dat ik doen zal wat gij mij vraagt of
gebiedt.

— H? j zendt er zijne katte naar toe, hij wacht
zich wel van daar te gaan. Men heeft hem reeds
verscheiden keeren naar die vergadering uitge noodigd; maar hij wilt er niet gaan : hij zend
-

er zijne katte naar toe.

-- Wacht u van katten die muizen zonder meevwen, zegt men sprekende van eenen valschaard
of verrader.

vloekwoord. Hij heeft dat gedaan om mij te zeerden; maar 'k wilde wel dat de katten zijn aan
-zichtewsn.

overeenkomen, in twist leven.
--- Bij overdrijving, sprekende van iets dat al
te verre gaat, zegt men : Men zou zich aan de
katte geven, fr. it y a de quoi se pendre. Ge zoudt
u aan de katte geven als ge zulke dingen ziet.

— Dat is geen katte om zonder handschoe'n te
grijpen, zegt men van iemand dien 't gevaarlijk
is aan te randen, fr. qui s'y frotte, s'y pique.
-- Zou men niet zeggen dat keizers kat zijne
nicht is, en 't en is geen vriend, zegt men van
eenen trotschaard, fr. it se croit etre de la cote de
S. Louis.
— Om de katte Benen ' steert te maken, voor
eenen fazelaar, om een voorwendsel te hebben
van iets te doen, fr pour sauver les apparences,
pour Bonner le change. Hij kwam langs daar om
de katte eenen steert te maken. Hij zei dat om
de katte eenen steert te maken, maar zijn inzicht
was geheel anders.
— Katje mij, katje weer, wordt gez. in eenen
gunstigen en ongunstigen zin voor De eene liefde
is de andere weerd, 1. par pari refertur, eng. ka
me, ka thee, of claw me, claw thee. Let op wat gij
doet, katje mij, katje weer. Ik heb hem eerst in
den nood verlaten en hij verlaat mij nu ook : 't is
katje mij, katje weer. Zie KETTEN.
— Katje-duik spelen, schuilhoekje spelen, fr.

jouer a cache-cache.
-- Pels, fr. fourrure. In den winter dragen de
vrouwen katten rond den hals.
KATCIJFER (wvl. KATCIFER, zie IJ), m., klemt.
op cij. Eene soort van muis- en ratteknip, zijnde
een zware steen of zoo iets schuin rustende op
een gestel van drie stokskens die, bij middel
van kepen of kerven, zoo lichtjes aaneenhouden
dat zij, bij de minste beweging, neêrvallen met
den steen mee.
-- Waarschijnlijk zoo genaamd van fr. quatre
chi ffre, omdat de drie stokjes zoo aaneengeschikt
zijn dat zij den cijfer 4 verbeelden.
KATEERNE, V. Zie KANTEERN.
KATEIE, v., klemt. op tei. Te Oostende geeft
men den naam van Kateien aan de hoofden of
moeljen uit rijswerk en steenen verveerdigd,

KATE
die van afstand tot afstand langs den zeedijk
dwars door het strand zeevaart in strekken, om
het geweld van het wassend water te breken, fr.
brise-lames, dpi. De kateien zijn omtrent drie
meters hoog, zes meters breed, en lang van aan
den zeedijk tot daar waar het ebbend water ten
verste wegzinkt. De jongers klimmen en loopera
op de kateien als het water af is. Langs de
kateien spelen, wandelen. De kateien komen
onder water als de zee wast. Tusschen de spleten
van eene steenen kateie groeien er karkolen; aan
eene houten kateie groeien er mossels.
— Vgl. 't fr jetée en 't holt. kadijk (petite digue
d'un quaff) dat gemeenlijk uitgesproken wordt
met den klemt. op dijk.
KATEIL, o. Huisraad, vooral deze die tot sieraad
langs den wand ten toon hangt of staat, zoo als
teljooren, kannen, blinkende ketels, enz. Er is
veel kateil in dat huis. Schoon kateil. Kostelijk
kateil. Het kateil wasschen of schuren. In zijne
dronkenschap sloeg hij het kateil in stukken.
— Het kateil van eene hofstede is Al het
gereedschap tot den akkerbouw, zoo als ploegen,
rollen, eggen, spaden, karren, pijpegalen, enz.
— Het kateil van eene erve is Het geboomte
en het hout dat er op en rond groeit. Er is
weinig of geen kateil op die erve. Het kateil van
die landen gaat verkocht worden. Er staat veel
kateil, schoon kateil op dien grond.
— Het kateil" van eenen boom of van een
plantgewas zijn De takken, de bladeren of de
bloemen. Die boom heeft te veel kateil (te veel

takken). Het kateil verminderen van eenen fruitboom. Die eik heeft een schoon kateil. Een plantenstruik met veel kateil. Die pioen heeft een
groot kateil van blommen. Een schoon kateil van
bloesems.
— Het kateil van geschrevene of gedrukte
letters zijn De pennetrekken en de krullen die
er aan zijn, fr. cadeau, ornernents. Een dobbel
letter met schoon kateil. Er is te veel kateil aan
dat geschrift.
— Opschik, tooisel, fr. parure, aíours. Al dat
kateil staat haar niet. Zij kwam daar met een
groot kateil van bloemen en linten op haar hoofd.
-- Eene vrouw die met veel opschik gekleed is.
Ook spotsgewijze Een slordig gekleed vrouwspersoon. Een leelijk kateil. Dat is een kateil!
-- In de Cost. v. Vlaanderen, waar dit woord
dikwijls voorkomt, bet. het over 't algemeen alles
wat tusschen de erfgenamen deelzaam was na de
dood van den leenman, in tegenoverstelling van
den grond die can den leenheer bleef. " Alle

499

KATE
huysinghen, los -renten, lijf-renten, soo van schade als van baete, beset ofte onbeset, boomera,
haghen, verwas van bosschep, huysraet, gout,
silver, baghera, juweelen, beesten, meulens, besaythede in oft op het landt staende, in- schulden,
uyt- schulden, ende al dat roerende is, worden
gherekent voor catheyl. " ( Cost. v. Poperinghe.)
" Waeromme eene menigte van schoone Goederen worden berooft van hunne Edificien, Boomen,
Haeghen, groene ende drooghe Cateylen, de
welcke plagten te welen den onderstant van
hunne Proprie trissen, ende nu geworden zijn
hunne bederffenisse. " (VI. Setting- boet.)
- KATEILEN, kateilde, gekaleild, b. w. Met kateil
voorzien of versieren. Een huis kateilen. -- Zie
GEKATEILD.

-- o. w. Tot kateil dienen als sieraad. Deze
teljooren kateilen schoon langs den wand. Die
koperen ketels en kannen kateilen wel te midden
dat gleierwerk.
— Takken krijgen, een struik maken. Die boom
kateilt schoon. Die akkerplanten staan te dicht
bijeen : zij kunnen niet kateilen.
- KATEILBERD, o. Boordel langs den wand,
waar men teljooren en ander kateil op stelt tot
versiering van het huis. In de nieuwe huizen
vindt men geene kateilberdels meer.
- KATEILLIJK, adj. Kateil zijnde. " Eenigh catheylick oft meuble goedt. " (Cost. v. Veurne.)
KATERNALIE, KATERMALJE v. Zie KREMALJE.
KATERNE, v. Zie KANTEERN.
,

KATHANDIG, adj., met de stemrust op hand.

Onbehendig, sprek. van iemand die licht iets
breekt of kwalijk doet. Kathandig zijn.
-- Vgl. Kattepoot.
KATIJF (wvl. KATIIF, zie IJ), o., met de steunrust
op lijf. Een krank mager wijf.
KATIJVIG (wvl. KATIVEG), adj. Ellendig, armzalig, slecht, fr. chétif. Het wordt gezeid van
menschen die -veel armoede lijden, die krank en
ziekelijk zijn, of die sukkelen van ouderdom.
" Een arm ende cativich leven. " (Z. v. Male.)
— Het wordt ook gezeid van gewassen ' die
mager zijn zonder groei noch jeugd. Die tarwe
staat katijvig.
-- IJsterachtig, huiverig, die teer is van de
koude, fr. frileux. Hij is zoo katijvig. Kind, ge
meugt zoo niet altijd bij 't vuur zitten, ge zult
katijvig worden.
— Ook van het weder, van de lucht ,die zuur en
koud is. Het weder is katijvig. Eene katijvige
lucht.
-- Slecht, boos, wulpsch, zedeloos, ontuchtig.

KATJ
Een katijvige kerel, fr. un mauvais garnement,
un débauché. Een katijvig leven.
— Kil. Katijvigh, miser, infelix; — nequarrn,
reus, malus. — Vgl. 1. cadivus.
-- KATIJVIGHEID, V. De staat van katijvig te
zijn. " Voor de armen ende allendighen, die bijkans tot der uyterste catijvighe yl ghekomen zijn."
(P. Canisius.)
KATJEKOORN, o. Zie WULLEK AF.
KATJEPORRE, v. Kiemzweep om te geeselen,
fr. martinet, chat à neef queues. De knoet in
Rusland is eene soort van katjeptrre.
KATRIJNEWIEL, o. Eene welziekte die in 't fr.
herpes circiné of tonsurant heet, en voor de welke
men de H. Catharina gaat dienen.
KATROL (klemt. op ' trol. Vgl. Mierol), m. Ka-

ter, fr. matou, chat mále.

— Katrolle knippelen. Een spel. Een kater zit
in een aarden pot met eene hulle gedekt; hij die,
van op zekeren afstand, met een kluppel werpende, den pot breekt en den kater verlost,
wint den prijs.
- KATROLLEFEESTE, V. Het krollen en ketsen
van de katten.
- KATROLLEMAAND, V. De maand dat de katten
krollen, maart.
KATROL, o. Schijf, schijfblok, fr. poulie. Dit
woord staat in de Wdb. als v.; bij ons is het o.
KATSE, v. Zie KAATSE.
KATSEMAREI, m. Zie KASMAREI.
KATTEBEET, KATTEBETE, v. De kleerre uit -
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van riemen of van ketentjes om de katten buiten
te jagen. — Zie JEURLE.
KATTEJONG, o. Jong van eene kat. Speelziek
gelijk een kattejong.

— Het spuwt kattejongen, er vallen kattejongen,
het sneeuwt bij groote vlokken, het regent bij
geuten, het hagelt geweldig, enz.
-- Een bundeltje werk of lemen (fr. petit paquet d'étoupe) met klijt of leemaarde doorwrocht,
waarmede men, in plaats van briken, aardweegen
opmetst tusschen houten stijlen. De kattejongen
bakken en droogen hard te samen.
KATTEJONGEN, kattejongde, heb gekattejongd,

b. en o. W. Handsvollen klei of leem krachtig
werpen en slaan op het lattewerk van eenen
muur die, niet in steenen, maar in plak verveerdigd wordt, fr. fouetter. Hij was bezig met kat
-tejong.
— Met kattejongen eenen muur * maken. Eene
schuur kattejongen.
— Het wordt ook schertsende gezeid van
buiachtig weder. Het zal gaan kattejongen (regenen, hagelen of sneeuwen).
.

KATTEKNIJZER (wvl. —KEIZER), m. Spitstoeloopend mandewerk dat over eene melkteil, enz.
gesteld wordt om de katten te beletten er aan te
raken.
— Dit woord zegt zooveel als Katteplager:
van knijzen, plagen.
— Ook gebruikt voor Kattefeurel.
KATTELAUW (wvl. —Low), adj. Wordt gezeid

sprong van eene vinkmuit, die met ijzerdraad

van spijzen die niet warm genoeg zijn, die zoo

omvlochten is en het drinkglas bevat om de
vink te laven.
— Klokhuis van eenen appel of peer, ook
Kantebeet genaamd.

lauw zijn dat ze de katten kunnen eten. De soep
is kattelauw.
KATTEMAAR, v., meest in 't vklw. kattemaartjes (wvl. kattemàrtjes, zie KLANKVERK.). Nietige
nieuwmare, prulle-nieuws. Kattemaartjes vertellen.

En als Jan sijn appel eet,
Pieter crijght de catte-beet.
(Lev. der Stad.) .,

KATTEBOLLEN, kattebolde, heb gekattebold, o. w.

Onpasselijk zijn, onwellig zijn, niet ter dege zijn,
krukken, sukkelen, fr. être m alingre. Het wordt
meest gezeid van iemand die zich ongemakkelijk gevoelt eenige dagen voor eene groote ziekte,
of die, na de ziekte, traagzaam en moeilijk zich
herstelt en maar half geneest. Hij heeft den
typhus, en 't verwondert mij niet, want sedert
eenige dagen kattebolde hij. Sedert zijne ziekte
blijft hij kattebollen. Die mensch kattebolt al
geheel het jaar.
KATTEFIJGE, adj. Metathesis van Katijvig, d. i.
ziekelijk, onpasselijk, ellendig. Kattefijge zijn. .
KATTEFEUREL, KATTEFURREL, v. Eene zweep

KATTEMAARTE, v., vklw. - maartje (wvl. -mnàríj e,

zie KLANKV.). Kleene dienstmeid die in een huis
kleenigheden verricht, fr. chambrillon. Die huis
kan haar werk niet gedaan krijgen met-vrouw
eene meid, zij heeft er nog een kattemaartje
bijgenomen.
KATTEN, b. en o. w. Zie KETTEN.
KATTENTOUW, m. Wordt gezeid van slecht en
taai kl ij tlan d dat opklimt langs spade en ploeg.
Dat land is rechte kattentouw.
KATTEPIER of KATTEPIEREN, m., klemt. op
pier. Kater, fr. matou.
— Ook eene plant die in de wetenschap valeriana officinalis heet. " Valeriane heet oock Cattencruyt en Ooghecruyt, om dat de catten de
.
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wortel van dit cruyt . geerne riecken, en hare
ooghen daarmede stereken. " (L. Fuchs.) In
dezen zin zegt men meest Kattepiertjes, en ook
Stinkaard.
KATTEPIERIG, adj. klemt. op pier. Kwalijk
gezind, kwalijk te moede, fr. de mauvaise humeur.
Gij zijt wederom kattepierig. Die kattepierig is,
wordt seffens kurzel en bitsig. Een kattepierig
mensch.
KATTEPIEZE, v. klemt. op pie. Naam dien men
aan eene kat geeft, anders ook Poes.
— Soort van Muskadeldruif, fr. raisin muscat.
In dezen zin zegt men ook Kattepisse.
KATTEPOOT, m. Kleene dief, van kinderen sprekende.
-- Onbehendig mensch die eene zaak bedui
uit de hand laat vallen. Let op, katte--meltof
poot, dat die schotel wederom uit uw handen
niet valt. Zij is zoo een kattepoot.
KATTEPURM, m. Drek van eene kat.
KATTERIK, m. Katterug.
- KATTERIKKEN, katterikte, gekatterikt, b. w.
Bij landb. Eenen akker in kleene bermen omploegen, derwijze dat elke berm besta uit twee
ploegsneden die tegenover elkander omgekeerd
liggen. Men katterikt een land om het te zuiveren van 't onkruid.
KATTEROCH(E, v. Zoo heet in den vischhandel
Eene kleene jonge roch, fr. petite race.
KATTERUG(GE, m. fr. dos de chat.
-- Fig. Rug met reumatijs behebt, fr. rhumatisme dans le dos. Eenen katterugge krijgen,

hebben. (Men weet dat de katten veel bij den
heerd liggen met hunnen rug naar het vuur.)
KATTESTEERT, m. Naam van verschillige planten, zooals het schaafstroo, equisetum, fr. prele,
de retse, polygonum persicaria, de wulge, lythrum
saliearia, enz.
KATTEVELLEN, kattevelde, ben gekatteveld, .o w.

Met schapewolkjes bedekt worden, fr. être moutonne. Be lucht kattevelt, 't is teeken van schoon
were.
KATTEVLEESCH, o. Wit, taai, pezig ding, fr.
tissu íendineux, dat men in het vleesch vindt en
aan de katten geeft; ook Schillewaard geheeten.
KAUSIJDE, (fvl. KAUsrs, klemt. op sic, zie IE), v.
Kalsijde, fr. chaussée. Op de kausie riên (op de
kalsijde rijden). " Wanneer dat ghevrosen is ende
daer naer gedoyt, datmen op de cauchie. niet en
menne met geerden ende waghen. " (Cost. van
Ipre.)
KAUTER, M. Zie KOUTER.
KAUWEL, KOUWEL (wvl. KOWEL, zie Au), m.

5 01

KAUW
Koole, fr. chou, 1. caulis, gr. xavao9. Witte kan
fr, choux blancs. Roode kauwels, fr. choue-wels,
rouges. Kauwels planten. Kauwels eten.
— Dit woord hoort men bezonderlijk te Brugge en in Noord-Vl.
- KAUWELBLAD, o. Koolblad, fr. feuille de chou.
-- KAUWELHOF, M. Kooltuin, fr. jardin à choux.
-- KAUWELSPRUITE, V. Koolspruit, fr. íencdron
de chou.
KAUWELEN (wvl. KOWELEN, zie AU), kauwelde,
gekauweld, b. en o. w. Slecht verveerdigen,
knoeien.
- KAUWELING, V. Brodwerk,' knoeiwerk, ver warrelde zaak, iets waar kop noch steert aan is.
KAUWLIJN (wvl. KOWLIIN, zie AU en IJ), m.,
klemt. op kauw. Soort van pruim die langachtig
is en ros van kleur.
KAVAANHEER, KABAANHEER, m. Kale jonker,
pronker die thuis geen brood en heeft om te eten;
ook Kluitheer genaamd.
KAVANE, KABANE, V. Eenhut uit latten en wissen gevlochten, een armoedig huisje. In eene kavane wonen. Eene versleten kavane van een huis.
— Houten of strooien wachthuizeken waar de
herder den nacht in doorbrengt bij eenen schapenbocht op den akker.
KAVE, V. Schouw. Zie RAAF.
KAVEET(E, v., met den klemt. op de scherpl. ee.
Hetzelfde als Keet (zie onder FLADAKKEN), d. i.
kleen huisje, geringe woning, hut, fr. cabane,
cahute, hotte. Eene oude kaveete van een huis.
Eene kaveete van planken. Ik ga naar mijne
kaveete (ik ga naar huis). " Gy bouwt fraye
huysen voor ander, en gy en woont selver maer
in een slechte kaveet. " (F. Vanden Werve.)
KAVEL, m. Kevel, barbels, tandvleesch zonder
tanden. De oude man breekt zijn brood met de
kavels. Hd. der kiefer.
— De kieuw van eenen visch, fr. branchie.
Eenen visch bij de kavels nemen. Men kent aan
het kleur van de kavels of de visch nog goed en
versch is. Hd. die kiefer, angels. kaflon.
(Succan) so thu Char erist mugi
fink gifahan
So thiuh thu thena fan them fluode 'te thi.
Antklemmi im thin kinni.
Thar maht thu undar them kaflon niman
Guldina scattos.
(Zulk eenen zoo gij daar eerst mogtet
visch vangen,
Zoo trek gij hem van den vloede tot u.
Ontkiem hem de kinnebak,
Daar moogt gij onder de kavels nemen
(Heliand, v. 6401-6406.)
Guldene schatten.)

KAVE
— J. Cats zegt daar Kibbe voor:
U wangen sonder blos, u kibben sonder tanden,
U voorhooft diep geploucht ... .

— Kavel door den bek, kake door bek, zie KAAK•
KAVEL, m. Hetzelfde als Kabel, fr. cable. " Is
't dat de sonden der Engelen, soo Petrus melt,
ghelijck kavels gheweest zijn, die hun uyt den
hemel tot in 't diepste der hellen hebben ghetrocken. " (F. de Smidt.) " Dat zij alle die Gavels
ende coorden in sticx sneden. " (N. Despars.)
KAVEL, m. Keep, groef, fr. entaille. De timmerlieden zagen of beitelen kavels in een stuk
hout om er een ander stuk in te voegen en te
vestigen. Kavels zagen in eenen balk om er de
zolderribben in te leggen. De deringgravers geven den naam van Kavel aan de greppel die zij
ter zijde van den deringput maken om er de
pomp in te leggen als men het water uit den
put pompen wilt.
— Dat is juist mijn kavel, dat is juist wat ik
wensch en begeer, dat is juist mijn wikkel. Dat
is in zijnen kavel, dat is in zijne kans, dat heeft
hem wel gelukt.
KAVELEN, kavelde, gekaveld, b. w. Bij timm.
Eenen kavel (d. i. eenen grooten kerf) of kavels
zagen of kappen of uitbeitelen in een stuk hout.
Eenen balk kavelen.
— Een romeinsch cijfertal kerven in staande
boomen die verkocht moeten worden. Eenen
boom kavelen. Gekavelde boomen. De boomen,
die men kavelt, worden eerst geblest. Zie BLES
Als drie boomen in één lot verkocht moeten-SEN.
worden, dan kavelt men den zelfden nummer in
elk van de drie; maar wordt ieder boom op zich
zelven aleen verkocht, dan kavelt men in iederen
boom eenen verschilligen nummer, om de loten
te onderscheiden.
— In loten verdeelen, fr. partager en lots. Van
daar de tautol. kavelen en deden. Zij hebben de
erfenis gekaveld en gedeeld.
— De eere kavelen, verschoonen, van vlekke
vrijwaren, fr. sauver l'honneur. Iets doen of zeggen om zijne eere te kavelen. Gij hebt hem dezen
dienst bewezen, niet uit genegenheid, maar om
uwe eere te kavelen. Hoorende dat men hem
als een lafaard aanzag, besloot hij een stoutmoedig stuk te wagen om zijne eere te kavelen. Die
redenaar heeft veel beter gesproken dan gewoonlijk : men ziet wel dat hij zoekt zijne eere
te kavelen. Hij heeft dat gedaan om de eere van
zijne familie te kavelen. Ge zult moeten zijne
eere kavelen (hem weer in eere helpen, maken
dat hij wederom wel gezien en geacht wordt).
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" Sint Joseph ondertusschen, wilt hij de eere
kavelen van de maand die hem toegewijd is,
moet ons ten minsten twaalf zomersche dagen
geven. " (R. d. H.)
— o. W. Kenen, bersten, fr. se gercer, se fendiller. Zijne handen zijn gekaveld van de vorst.
De lippen kavelen van den winterwind. — Zie
KAVEREN.
- RAVELING,

v. De daad van te kavelen.

KAVELOOTEN, KAVELOTEN, kavelootte, gekaveloot (wvl. kavelotte, gekavelót, zie KLANKVERK.), b.

en o. w. Kantselen (holl. kwantselen), ruilen,
verwisselen, fr. troquer, éehanger. Peerden kaveloten. Een peerd kaveloten voor een ander.
Eenen boek kavelooten voor eenen inktpot. Eene
gouden horlogie kavelooten voor eene zilveren.
Met iemand kavelooten. Liefhebber van kaveloten. Zij hebben gekaveloot. Willen wij kaveloten ?
— Kavelooten kop over kop (eenigen zeggen
top over top, een dier verruilen of mangelen
tegen een ander dier, effen weg zondet eenig
geld er bij te geven of te ontvangen. Zij hebben
hunne koeien gekaveloot kop over kop.
— Moet men dit w. niet schrijven met twee
11, kavelloten, aangezien men ook kavelen en loten
vindt, b. v. " Loten ende cavelen om te weten wie
het huys ende woonste geheel behouden sal. "
(Cost v. Oostende III, 2.) ? Neen; want het woord
is niet gevormd uit kavelen en loten (kavel-loten),
10 omdat de klemtoon, niet op het eerste deel,
maar op loten valt, 't geen eenen vreemden oorsprong aanduidt; 2° omdat ik in de beteekenis
van kavel en van loten geen betrek zie met die
van Verwisselen; 3° omdat men in veel gewesten
kavelooten uitspreekt met de scherplange oo. —
Vgl. sp. cambalache, d. i. " le troc et permutation qui se fait d'une chose à une autre, comme
1'on faisoit devant que la mcnnoye fust en usage,
eschange et hardement de bestes. "
— Afl. Kaveloting.
KAVELOTTER, m., klemt. op lot. Ruiter, man
te peerde met eenen sluier om den gordel en
een lint aan den arm, gelijk men er dikwijls ziet
te lande bij de plechtige inhaling van eene geestelijke of wereldlijke. overheid. Dertig kavelotters reden aan 't hoofd van de stoet. " En vloeijden airicadeiri t' jeusschen de breckers van de
caveloters. " ( Kortr. hs. 1736.)
KAVEREN, kaverde, ben gekaverd, o. w. Bersten
reten of kloven krijgen, fr. se gercer, se fendiller.
Het vel kavert van den vorst. De lippen kaveren
van den kouden wind. Zijne handen zijn gekaverd.
— Ook gezeid van. de kleene reetjes met irri-
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tatie veroorzaakt in het vel 1° van de neus, door
het gedurig snuiten gedurende eene verkoudheid;
2° van den hals, door de wrijving van eenen ruwen hemdeband; 3° van den aars, door de diarrhee. Zijn hals is gekaverd. Zijne neus is rood
en gekaverd door het danig snuiten.
— Afl. Kavering.
-- Men zegt ook Kavelen.

KAVESSE, KAVISSE, KAWESSE, KAWEISE, v.,
klemt. op de tweede greep. Soort van bier dat
niet gekookt is, ongekookte werse die als drank
gebruikt wordt; in 't bez. Soort van bleek bier
dat te Lier en te Boom gebrouwen wordt. Eene
pinte kavesse drinken. De kavesse wordt niet
veel geacht.

Vond sich daer met een vriend vyf sense,
Als kenners van de goe kavesse,
Slechts om te proeven of het vat
Op syne snede was.
(Vaelande.)
— Onze uitspraak belet niet van ook Kaverse, ' Kaweirse te schrijven. Vgl. 1. cerevisia, fr.

cervoise.
KAVESSEBIER, o. Zie KAVESSE.
KAVIE, v., mv. kaviën. Hetzelfde als Kave,
schoorsteen, fr. cheminee. — Zie onder dIEZE.
KAVIETJE, o., klemt. op viel. Kroeg, slecht
herbergje, fr. gargote, bouchon.
-- Het Alg. Vl. Idiot. heeft Kavikken en Kafs

vitje.

KAVIJSTEREN, kavijsterde, heb of ben gekavijsterd, o. w. Zie KABIJSTEREN.
— In eenige streken wordt het als b. w. gebruikt voor Kadijsteren, wegjagen. Kavijster
die jongers uit den hof.

KAWAUWEN, o. en b. w. met hebben. Wawelen,
tateren, babbelen, fr. bavaraler., babiller. Zij is
weer aan 't kawauwen. Wat kawauwt men daar
zoo luide P
Gy my seker sag voor sot,
Met so vel hier te kawauwen
Van 't geraes van Mans en Vrauwen.
(Vaelande.)
--- Kawauwen, ontstaan uit kauwen (k-awauwén, zie bij FLADAKKEN) beteekent eigentlijk
Knabbelen, fr. machonner, even als Babbelen (van
Babbels of barbels, fr. arcade alveolaire), en Wawelen (van Wawel, fr. bouche).
-- De vlaamsche uitspr. belet niet van ook
Kawouwen met ou te schrijven, of het norodig
ware.
-- KAWAUWELEN, b. en o. w., frequent. van
Kawauwen.

KAWE
m. KAWAUWELAARSTER, KA Iemand die kawauwt, babbelaar,

- KAWAUWELAA.R,
WAUWELIGGE, V.

babbelaarster.
De daad van te kawauwen.
— Het geen men kawauwende zegt. Ge moet
al die kawauwelinge niet gelooven.
-- Babbelaarster. Zij is zoo eene kawauwelinge. -- Zie -ING.
- KAWAUWELING, V.

KAWESSE, v. Zie KAVESSE.
KAWETTE, KAWÈTE, v. Zie KOIJWETTE.
KAWIKKELEN, kawikkelde, heb geka-wikkeld,
o. w., klemt. op wik. Peuteren, zich bezig houden
met iets dat weinig arbeid vraagt, kleene dingen
verrichten. Oude menschen, die geenen grootera
arbeid meer vermogen, kawikkelen nog geern.
-- Zie KA-.

KAZAK(KE, v. Jas, groot overkleed voor mannen, fr. casaque. Eene zware winterkazakke.
Iemand op zijne kazakke geven, hem afrossen.
Hij heeft daar wat op zijne kazakke gekregen.
— Zijne kazakke keeren, van partij veranderen,
fr. burner casaque.
— De wol van een schaap, het lang haar van
eenen hond, enz. De schapen dragen eene warme
kazakke. Die hond heeft eene schoone kazakke.
— De pel van een gekookten aardappel, fr.
robe. Aardappels koken met de kazakke. — Ook
zoo een gekookte aardappel. Bij de collatie in
den vasten eet men kazakken. Hij gaat in de
herbergen rond met warme kazakken.
KAZANT (klemt. op zant).. Zij staan gelijk de
huizen in Kazant (zegt men van dingen die geheel dun staan).
— Om een verhaal te betwijfelen, zegt men
omstreeks Brussel : dat is zeker gebeurd in 't land
van Kazant. (Alg. Vl. Idiot.)
KAZAVIK, o. met den klemtoon op vik. Soort
van wijde loshangende vrouwejak met mouwen,
en dalende tot aan den gordel, bij de Walen
cache-avec geheeten. Het kazavik is eene dracht
van geringe en van rijke lieden. Een kazavik
van zijde, van katoen. Het kazavik knoopt toe
met knopen van boven tot beneden, gelijk eene
vest.
KAZE, v. Zoo heet te Brugge de arrestzaal bij
de schadebeletters, waar men iemand voor dronkenschap, enz. in opsluit voor korten tijd, fr.
maison de police municipale, violon. Iemand in
de kaze steken. In de kaze zitten.
— Deze arrestzaal wordt overal verschillig
geheeten. Te Iper is het de Beurze, te Kortrijk het Halletje, te Gent de Mammelokker, te
-
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Brussel de Amigo. In vele landgemeenten heet
het de politie-zaal.
KAZEI, KOZEI, adj. Zie KORZEI.
KEDUIK, adj. Zie KADUIK.
KEEL, KELE, v. De kele van eene bolnet

of pui
soort van trechter aan den ingang-kelisn
van de nette, om de visschen, olie er in kruipen,
den weertocht te beletten, fr. goulet.
— Er zijn ook manden met eene dergelijke
keel om musschen te vangen. Zie KEELMANDE.
— De keeltjes van gezouten visch zijn de wammen of afgesneden borststukken van ontweiden
stokvisch, enz. De peniers verkoopen jotjes en
keeltjes aan de arme lieden.
- KEELBEIER, KELEBEIER, m. Keelknobbel, Adamsappel, fr. ih yroïde, pomme d'Adan .
- KEELBANDMUTS, V. Vrouwemutse met eene
gramette, anders ook Mokke genaamd. De slaapmuts is eene keelbandmutse. Eene katoenen
keelbandmutse.
- KEELMANDE, v. Soort van mande, omtrent
vier decimeters wijd en bijkans ook zoo hoog,
van boven met den rand inwaarts omgebogen
gelijk het gat van eene flasch, zoo nogtans dat
er te midden eene kleine opening is (zie KEEL).
Men steekt vogeljongen in deze mand die men
dan op een boom draagt : de vrije musschen,
willende die jongskens azen, kruipen . door de
kleine opening erin, maar zij kunnen er niet meer
uit; en dus gebeurt het dat men in eenen dag
somwijlen tien, twaalf musschen gevangen houdt.

De keelmande heet ook Slagkooie.
-

KEENTJE, o. Vklw. van Keen. Zie KENE.
KEÈR, KËRE, v., met zware e. Zie KEERNE.
KEER, m. Draai, kromte, elleboog van eene
straat, fr. crochet dune route. Eene herberg aan
den keer van de strate. De keer van eene straat
is kort waneer hij meer of min scherphoekte is.
— Wrange, radzwengel, halve cirkel van hout
of metaal om iets te doen draaien, fr. manivelle.
De keer van een spinnewiel. De keer van een
spijkerboor wordt ook Wemel.hout geheeten.
— De keer van eene bolle is hetzelfde als de
Bate. Zie BAAT.
— Iemand te keere vliegen, te keere gaan, zich

tegen hem verzetten, hem aanranden. Zij vlogen
malkander te keere. De hond kwam mij te keere
gevlogen. " Zy vliegen u te keer met uw eigen

geld. " (***) " Met poengiaerden
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ghynghen elck

anderen te keeren. " (Ed. De Done.)
-- Bij keeren, bij poozen, bij stonden. Nu is
hij milddadig en dan gierig : het ligt al bij keeren.
Die zinnelooze is bij keeren verstandig.

— Een verdraaide keer, een ongelukkige keer
bij uitneming, fr. une malheureuse fois. Ge meugt
het niet al te kwalijk nemen dat ik dronke thuis
komt : 't is maar eEn verdraaide keer.
-- Toekeer, toevlucht. " Om dat hem gheen
medicijns en oosten helpen, by nam synen keer

tot God. " (C. Vrancx.)
-- De weg langs waar gewoonlijk de processie
gaat, de omgang dien men doet ter eere van een
mysterie of van eenen heiligen. Die keer i groot.
Den keer gaan (den omgang doen). Ik heb vandaag driemaal den grooten keer geweest.
KEERAAFSCH, KARAAFSCH, KRAAFSCH, en ook
KRAACHSCH, adj. Averechtsch, verkeerd. Zijne
kousen keeraafsch aandoen. De linkere schoe is
de kraafsche 'schoe van den rechtsren voet. Een
woord keeraafsch uitspreken. De keeraafsche
kant van eene stoffe. Iets kraafsch verstaan of
opvatten. Iets keeraafsch doen of verrichten. Die
mensch is altijd kraafsch, kraachsch, keeraafsch
op (hij denkt of handelt altijd anders dan andere
menschen, altijd tegenstrijdig op). Gij houdt de
bate kraachsch (zegt men aan eenen bolder die
zijne bolle verkeerd houdt).
— Het kraafsche keelgat, de adempijp, luchtpijp, fr. trachee. Er schoot een brijzel brood in
't kraafsche keelgat.
— Eene kraafsche vaute, een gewelf dat omgekeerd in den grond gemetseld is, met de kapen
en de holte naar boven. De grond van dien kelder
is eene kraafsche vaute, om den kwelm te dwin-

gen.
— De kraachsche zijde,

de linker zijde, fr. le

cote gauche. Op de kraachsche zijde slapen.

— Dit woord is veel gebruikt in elk van zijne
vier vormen.
KEEREN, keerde, gekeerd, b. w. Wenden.
— Zijnen kant keerera, zijne steke staan, zijn
deel doen, niet ten achteren blijven, zoo veel
doen als een ander met Wien men werkt. Hadde
het peerdevolk zoo wel zijnen kant gekeerd als
het voetvolk, de slag was gewonnen. Indien de
man zoo wel zijnen kant keerde als zijne vrouw,
zij zouden geene armoede hebben. Ik zal mijnen
kant keeren, keert gij den uwen. Hij heeft zijnen
kant niet gekeerd.
- - Kroois keeren, interest betalen van geleend
geld. Zie KROOIS.
— Den schoof keeren, benaargeven. Wie gaat
er den schoof keeren bij den schelver P
— De stake keeren, van eene bol die over de
staak omkeert. Allah ! me gaan ulder stake keeren,

zeggen b. v. twee nieuwe aankomers aan twee

KEER
andere die reeds bezig zijn met te bollen, voor

wij gaan ons getween spelen tegen u getween.
— o. W. met hebben. Zich omdraaien. De wagen
kan niet keeren in zoo eene enge straat.

— Hij zit, altijd in gaten waar niet te keeren is.
Hij is altijd verwikkeld in netelige zaken, waar
hij moeielijk of niet uit geraken kan.
— Mijn herte keert, ik heb er eenen walg, eenen
afkeer van. Mijn herte keert van die spijs. -Kil. Keeren, over-gheven, vomere.
— Fig. Mijn herte keert als ik die eerloosheden
zie. Zijn herte keerde van dat te zien, te hooren.
Het herte keert ervan. Mijn hert heeft ervan gekeerd.

-- Kort keeren. Zie KART.
— o. W. met zijn. De nacht keert, als hij te midden is. In 't keeren van den nacht (te middernacht). De winter keert als de dagen beginnen te
langen. In 't keeren van den winter.
— Eene ziekte keert, als zij, ten hoogste geklommen zijnde, ten goede keert. De ziekte is
gekeerd, het grootste gevaar is voorbij, fr. la

crise est- passée.
-- Tot in 't keeren, zegt men aan iemand die
van ons afscheid neemt, met het gedacht dat hij
langs hier terug zal keeren, alsof men zei : vaar

dat gij wederkeert, wij verwachten u in-wel,to
't wederkeeren. Hij die afscheid neemt, gebruikt
somwijlen`ook deze zegswijze, maar dan beteekent
zij : vaarwel tot dat ik wederkeer, ik zal u komen

groeten in 't wederkeeren.
-- Hij is geheel gekeerd, van gedrag veranderd,
in 't goed of in 't slecht. Die jongen heeft lang
braaf geweest; maar sedert eenigen tijd is hij
geheel gekeerd.
— Van goed slecht worden, bederven, anders
' gezeid Ontkeeren. Het vleesch is gekeerd. De
melk keert als zij zuur wordt. Die azijn is aan
't keeren. De zeep keert, „,ls zij slak wordt en
hare vastheid verliest. Gekeerde zeep wordt bij
de zeepzieders in den zeepketel vermengd bij de
stookte, en aldus herschapen en goed gemaakt.
- KEERING, v. Kromte, elleboog van eene straat
of waterloop.
— Tot in de keeringe, of Tot in het keeren, wordt
als afscheidsgroet gezeid aan iemand die ons
verlaat om weldra wederom te keeren, als of men
zeide : Tot dat gij wederkeert. Als ik de herberg
verliet, zeide mij de baas Tot in de keeringe,
meenende dat ik langs daar zou wederkeeren.

— Dobbel in de keering, zes, acht, tien in de keering. Iets gestolen worden dat men wederom
koopen moet, is een verlies dubbel in de keering

KEER
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(is een dubbel verlies). Als in 't senaat de eene
partij vermeerdert van drie leden, dat maakt voor
de tegenpartij een verlies van zes in de keering
(omdat er drie van de tegenpartij te min zijn).
KEERLE of KEREL, m. Tabbaard, lang bovenkleed, fr. robe. " Zo brochte men daer up tzelve
schavot den goudsmet, niet dan in zijn caussens
met een keerle over zijn hemde. " (N. Despars.)
" Zo bracht men daer noch up tzelve schavot
met schoens, caussens, wambays ende keerle,
meester Pieter van der Eecke. " (Id.) " Dat sy
haer in konincklijck ciraet met eenere goude lakenen keerle treffelijck veropenbaerde. " (L. de
Huvettere.) " Anhebbende eenen witten gouden
keerel lane toten voeten huut. " (Kr. v. Brugge.)
— Kil. Kaerle, keerle, kerle, tunica longior.
— Wij gebruiken dit woord nog dagelijks
bezonderlijk in de samengestelde Nachtkeerl,
Slaapkeerl en Wetkeerl.
KEERLIJK, O. Zie KEERNLIJK.
KEERLIJK, adj. Dat kan gekeerd worden. Dat
stuk orduin is niet keerlijk van menschen.
— Dat afgekeerd, verwijderd kan worden. Dat
kind is niet keerlijk van zijne moeder (het wilt
er altijd bij zijn). " Hij koste zoo wel de kinders
paaien, dat ze van hem niet keerelijk en waren."
(K. Callebert.)
KEERNE, in eenige streken KEER, KERF, v.,
met zware e. Hetzelfde als het holl. Karn, fr.
-

baratte.
-- Staande keern of trendelkeern, rechtstaande
vaste keerne die van onder wijder is dan van
boven, en waarin de melk bewogen en geteisterd
wordt door eenen trendel; in tegenoverstelling
van de Draaikeerne of Tonnekeerne die men
gedurig rondwentelt, en van de Wiegkeerne die
men op een houten waggelstoel weg en weder
hutselt (zie GATEBERD)
-- De keerne verbranden, in 't Bonespel gezeid
van dezen, die eerder dan bone, in het kamp
aankomt.
KEÊRNEN, keernde, gekeernd, b. en o. w. Kar
fr. battre du beurre, baratter. Melk keernen.-ne,
Lang moeten keernen eer men boter bekomt.
--- In Fr. -Vl. zegt men Keren (melk keren),
even als men daar ook Reken en Teeken zegt
voor Rekenen, fr. compter, en Teekenen, fr. marquer. Overigens de imperf. is daar ook lijk elders
keernde, rekende, teekende, en het deelw. gekeernd,
gerekend, geteekend, juist alsof de infinitief herenon, keernen ware.
KEERNLIJK, KERNLIJK; ook KEERLIJK, KERLIJK , o., zware e. De hoeveelheid melk die men in

eens keernt, anders ook Keernte geheeten. Haal
het keernlijk uit den kelder. Een groot, een
kleen keernlijk. Hoeveel melk is er noodig voor
een keerniijk ?
— Wegens den uitgang, vgl. Beddelijk, Begraaflijk en Huwelijk.
KEERNMELK, KEERNEMELK, KEER1VIELK, KEREIYIELK, V. Gekeernde melk, fr. du lalt battu.

" Een stoop kerremelek. " (Z. v. Male.)
Keire-melck-wey ongesón,
't Was de Nectar van de Gón.
• (Vaelande.)
-- KEERNMELKFLUTSE, V.

KEER
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Keernemelkpap, fr.

bouillie au lalt battu..
- KEERNMELKIIEI, V. Wei of hui van keernemelk, melkwei, fr. 7nèque, petit-laic.
- KEERNMELKRENTIER, m. Paprentier, een geringe rentenier die maar inkomen genoeg heeft,
om konsuis met pap en eerdappels te leven, het
zij in stad of te lande. Hij gaat zijnen winkel
verlaten en paprentier worden met eene bel aan
de deur.
- KEERNMELKSTEEN, KERNEMELKSTEEN, O. zonder mv. Zoo heet 't volk hetgeen men in 't fr.
sulfate de zinc noemt. De keernmelksteen wordt
ook Wit kobrood geheeten. Zie KOBROOD.

KERNPAP, KEREPAP, m. Pap van gekeernde
melk. Keernpap met brood in. Keernpap maken.
KEÈRNTE, KEERTE, v. De hoeveelheid melk die;
men in eens keernt. De keernte is aan (men is
bezig met keernen). De keernte is af (de melk
is gekeernd). Daar is melk genoeg voor twee
keernten.
KEEROOGEN, keeroogde, heb gekeeroogd, o. w.,

klemt. op keer. Den oogappel omdraaien van
pijn, van afkeer, enz. Die medicijn is bitter om
nemen : ge zoudt er van keefoogen. Hij sloeg
hem dat hij keeroogde. 'Hij kreeg eenen slag
dat hij er van keeroogde. Hij was zoo moede
van staan dat hij keeroogde. Dat doet mij keer
-ogen.
KERS, v. Zie KEERZE en KEERSE.
KEERSE, KERSE (uitspr. kèse, zie Rs), v. Lichtkeers, fr. chandelle. Zie bij KEERZE.

— De duivel houdt de keerse, of De duivel lucht
(licht) de keerse, de duivel bemoeit er zich mede,
de duivel verhindert de zaak, er is daivelsche
begoochelinge bij, fr. le diable s'en inele. Dat zal
gebeuren of de duivel houdt de keerse, fr. celes
se fera, a'. moms qae le cliable ne s'en nnc;le. Dat
zal gaan, als de duivel maar de keerse niet en
lucht. De duivel houdt de keerse (zegt men als
er iets mislukt of tegenslaat). " Der once ghe-

deputeerde binnen gheraken, wy zullen ooc binnen gheraken, of den duvele zal de keerse houden ! " (N. Despars.)
— Hijj zal de keerse uitblazen, hij zal de boete
betalen, fr. it pagera les pots Gasses.
-- Keerskens branden, een kinderspel, anders
ook Jaren geheeten. Willen wij keerskens branden ? Hoeveel keerskens (of jaarkens, zie JAAR)
hebt gij al?
- KEERSEBLOEM, v. Kaffieboonkrnid.
- KEERSEDOPPER, m. Koperen schuitje om het
keerslicht uit te dooven, domper, fr. éteignoir.
-- Soort van vlinder die 's avonds rond het
keerslicht hengelt en er somwijlen invliegt..
- REERSEGIETER, m. Keersemaker, fr. chande-

lier, ciergier.
-- KÉERSEPAN(NE, V. Steenen of metalen pan
met eenen koker in 't midden waar men de
lichtkeers in stelt, fr. bougeoir, martinet. Oe
Hollanders heeten dat een Handblaker.
- KEERSERECHT, KEERSJERECHT, adj. en adv.
Zoo recht als eene keerse, fr. droit comme une
chandelle. Dat oud wijneken gaat nog keerserecht.
- KEERSEWERK, o. Hetzelfde als Avewerk.
KEERVRECHT, m. en v. Eene vracht of last die
men meeneemt in 't wederkeeren. Hij reed naar
stad met graan, en bracht eene keervrecht mede
van steenen. In 't weggaan droeg hij eene mande
boeken, en voor keervrecht eene mande vol
appels.
KÈERZE, KRRZE (uitsp. keze, zie Rs), v. Soort
van steenfruit dat de holl. kers, mv. kersen,
schrijven, fr. guigne (en niet cerise dat eene

kriek is).
* Kèerze of Kerze, fr. guigne, verschilt van
Keerse, klrse, lichtkeers, fr. chandelle, enkelijk.
hierin dat het eene woord eene z en het ander
eene s laat hooren in de uitspraak.
- KEERZEBIER, o. Bier dat in het saizoen van
de keerzen en de krieken gebrouwen is, anders
gezeid Verzoinerd bier.
- KEERZELAAR, KÉRZELARE, KEERZEBOOM, m.
Boom die keerzen draagt, fr. guignier.
- KEERZESTEEN, KERZESTEEN, m. Bok, steen
van eene keerze, fr. no!yau de guigne.
KEEST, m., zonder mv. De daad van te kiemen,
fr germination. De aardappels zullen haast aan
den keest zijn. " G-hezaeysel dat noch synen
keest niet en heeft, ghenomen. " (J. de Harduyn.)
— Somtijds vindt men dit woord in den zin
van Keeste, v. " Den keest afbijtende der graenkens, op dat sy niet en beginnen te schieten, "
--

KEES
(J. David, s. j.) " 'T sy loof, 't sy blomme, 't sy den

keest,. " (J. de Harduyn.)
KEEST(E, v., vklw. keestje. Kiem, fr. germe. De
keeste van een graan— of van een zaadkorrel. De
keesten van aardappels. 't Keestje van eene boon,
van eene erwt. De keesten aftrekken. " 't Diep
ingedolven zaadje kreeg lucht en 't schoot keeste,
't groeide en 't bloeide. " (K. Callebert.)
--- Uitspruitsel, priemvormig scheutje dat uit
den stam van eenige gewassen groeit, fr pousse,
rejeton, jet. Keesten van hoppe.
— De kraaksteen van pruimen, abrikozen,
perziken, enz., fr. noyau.
-

En waer uyt zijn onse boomera
Eens ghesproten P
Oock al uyt een kleyne keeste.
(P. Devynck.)

— De kern of korrel van peren, appels, meloenen, druiven, enz., fr. pépin.
— De pit van noten, fr. chaire d'une noice.
— De keeste van een ei, de hanetred, het geveugelte, fr. germe d'un ceuf. " Eenen duyer van
een ey zonder het wit en den keest. (G. Simons.)
— Fig. Kiem, oorsprong, beginsel.
Wyn, ghy zyt de rechte keest
Die verfraeyt den ouden geest.
(L. Vossius).
Een gheest die in 't bevangh van wel -gheschikte leden,
De keest verborghen houdt van alle wonderheden.
(A. Debuck.)

- Bij moortelgieters. Keesten zijn het gruis
dat in den bak overblijft, als men er het kalkwa-

ter van afgejaagd heeft. Keesten, die bij geval
in den pleister geraken, worden Blusschers.

— Hij trekt aan het keestje om het wortelkan mee,
te krijgen. Wordt gezeid van iemand die gedurig
vraagt en behendig zoekt alles te krijgen, een
geheim te kennen, enz. Hij trok aan het keestje
tot dat hij het woetelken had.
-

KEESTEN. keestte, heb of ben, gekeest, o. w. Kie
uitschieten fr. germer. Het graan keest in-men.,
den akker. De aardappels keesten in den kelder,
als het lente wordt. De brouwers laten het graan
keesten op den moutvloer. " Het gheen hier keest
op d' eerde " universa germinantia in terra. (J. de
Harduyn.)
— Fig. " Den rechtveerdighen sal keesten ge
een lelie " juslus germinabil sicut lilium.-lyckerws
(Id.)
— b. w. De keesten of kiemen afplukken. Men
moet somtijds de aardappels keesten die in den
kelder liggen.
KEETE, v. Huisje, kleen ,gebouw van steen of
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KEET
hout. Eene keete slaan (maken). De brouwer sloeg
eene keete in het veld om daar bier te verkoopen
aan de menigvuldige werklieden die daar bezig
waren met eenen vaart te delven. Eene keete
van hout langs den steenweg dienende tot ver
dezen die het barieregeld ontvangt.-blijfpatsvn
Zie 73AKKEETE, DUIVEKEETE, HOMMELKEETE; en vgl.
Zoutkeete, fr. saline.
— Fig. met verachting, Gering huis, slechte
woning; — huis van ontucht.
— Keete is ook wat men anders Kitte noemt,
fr. broc, en dat Becanus (bij Kil. op Kitte) zeer
wel verklaart Poculum najus ex asserculis oblon-

gis, sire levigatis scondulis, cuparum ad modem,
ferreis, cereis vel ligneis circulis colligatu7n. Zie
BIERKEETE.

KEETENIEREN,

keetenierde, heb gekeetenierd,

o. w. Zich verlustigen in de hommelkeet met te
praten, te zottebollen, te leuteren, en dikwijls
ook te mallen en te stoeien. Gisteren avond hebben zij lang gekeetenierd. Die hommelboer verbiedt aan zijn werkvolk het keetenieren,
— De hommelkeet bezorgen, bij dage en bij
nachte zorg dragen voor den hommel in de keete,
opdat hij ordentelijk drooge. Hij brengt geheele
weken over in 't keetenieren. Wie gaat er vandage
keetenieren. Ik heb dezen nacht gekeetenierd.
— Afl. Keeteniering(e.
KEEUWE (wvl. KEEWE), V. De bloesemknop van
eenen fruitboom, fr. bouton. De appelboom begint al zijne keeuwen te schieten. Er staan veel
keeuwen aan dien tak.
— Halve keeuwe, bladboete, knop waaruit geen
bloesem, maar bladeren spruiten. Aan de fruitboomen in de lente vindt enen gemeenlijk keeuwen, halve keeuwen en topscheuten.
KEEUWELEN (wvl. KEEWELEN), keeuwelde, gekeeuweld, b. en o. w. Knabbelen, met lange tanden

kauwen, traagzaam eten. De kat keeuwelt het
brood. Heeft hij slechte tanden, dat hij zoo keeuwelt. Hij zat daar te keeuwelen. De jongens keeuwelen gemeenlijk waneer zij uit nood iets moeten
eten dat hun tegensteekt.
— Frequentatief van . Kauwen, Kil. Keuwen,

mand ere.
- KEEUWELAAR,

m., KEEUWELAARSTER, V. Iemand

die keeuwelt.
- KEEUWELING, V. De daad van keeuwelen.
— Keeuwelaarster. Zij is zoo eene keeuwelinge.
— collectief. Afval van genuttigde spijs, bleeven. Geef al die keeuwelinge aan den hond.
KEGELDE, adj. Kegelvormig, fr. conique. Een
kegelde suikerbrood. — Zie -DE,

KEGE
KEGELEN, kegelde, heb of- ben gekegeld, o. w.
Kegelvormig zijn of worden.. Die bondel vlas
kegelt schoon. Een suikerbrood dat kegelt. Stoel
-draie,
ge moet dien stijper' doen kegelen.
KEGGE, V. Bij landb. Lichte wielploeg met
éénen nester die uitwaarts omgebogen is. —
Zie KOUTERPLOEG.
KEI, m. Fig. Een gierig mensch. Hij is een
kei. Ge moet daar (van) den kei niet spelen. —
Ook een koppig, eigenzinnig mensch.
-- Den kei kussen, de buitenwacht krijgen,
niet ontvangen worden in een huis. Wij gingen
hem bezoeken,maar wij kusten den kei (hij was
niet thuis, wij moesten henengaan). — Het oud
kei, kay, erg. key, angl.-sax. ccege, betee--friesch
kent sleutel, zegt Delfortrie p. 260.
KEIEN, keide, gekeid, b. w. Met keien beleggen,
fr. caillouíer. Eenen weg keien.
— Met kalsijdesteenen bestraten, fr. paver.
Eenen weg keien, fr. paver une route.
— o. W. Met keien of zoo iets smijten. Naar
iemand keien. Van daar Afkeien, Dood keien,
Voortkeien, Wegkeien, enz.
— Ook b. w. Werpen, gooien. Hij keit het
een alhier en het ander aldaar. Hij keide zijn
alaam in het water. Iemand iets naar het hoofd.
keien.
— Van dit keien is 't frequent. keilen (keie-.
len) gevormd dat bij Weil. verklaard wordt door
Werpen. De jongens keilden op het water. Iemand iets naar het hoofd keilen.
KEILROCHE, v. Bij zeevisschers. Een visch die
in de Woordenb. doorn- of stekelrog heet, fr. raio
ronce, 1. raia rubes. (Van Beneden, Ann. Pare.

1865-66, docum. bl. 602.)
KEISTEREN, keisterde, gekeisterd, b. w. Wegjagen, wegslaan. Meest gebruikt in Afkeisteren,
Buitenkeisteren, TJitkeisteren, Voortkeisteren,
Wegkeisteren.
-- Men zegt ook Kijsteren en Kadijsteren.
KEIZEL, K2ZEL, m. Een kei, fr. un caillou.
— Kiezel, keizand, fr. gravier, cailloutis; ook
steengruis, puingruis, fr. pierraille, gravoi.i.
--- Een weg met keizand of steengruis bedekt,
grintweg. Op den keizel gaan. Over den keizel
rijden.
--- KEIZEL(L)ING, KIEZELING, KEZELING, m. en o.
Een kiezelsteen, een kei, fr un caillou. Met
eenen grooten keizeling, met een kleen keizelling naar iemand gooien. Die akker krielt van
de keizelingen. -- Zie -LING.
— Vklw. keizelingke (n, kezelingske (n. Big.
een keitje. In 't gebruik zooveel als Kriezeltje,
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KEIZ
brijzel. Gij zult er geen keizelingske van hebben, fr. voos n'en aurez brin.
KEIZER, m.
- Keizer zijn of blijven, kaakaard zijn in eene
venduwe, met het laatste bod blijven, sprek.
van eenen koop die nadeelig is, waar men aan
bedrogen is.
-- Den keizer gezien hebben, dronken zijn.

-- Hij peist dat keizers kat zijne nicht is, en
't en is geen vriend, zegt men van een trotsch
mensch.
KEIZERIN(NE, v. Soort van zomerpeertje met
eene blijderoode kaak, anders ook Brugsch meisje
genaamd.
KÉKKELEN, kekkelde, gekekkeld, b. en o. w.
Kakelen, babbelen, rellen, kallen, fr. caqueter,
babiller. Zij kekkelt gedurig. Zij heeft daar eene
historie gekekkeld.
-- Ook Kékelen, met zware e.
-- Afl. Kekkelaar, Kekkeling, Gekekkel.
KEL, KELLE, v. Eene geul of diepte tusschen
twee zandplaten; bij Weil. Kil genaamd. De kellen op het strange van de zee worden door de
geernaarvangers onderscheiden in Opperkelle,
Puttekelle en Kruikelle. De eerste of de tweede
kelle is af, of is nog aan (het zeewater is er nog
in, of is er uitgevloeid).
— Vgl. lid. quelle, deen. kilde, zw. 1kcld.
BELDE, V. Koude, killigheid. De kelde van een
nieuw huis. Vgl. Elde =oude. — Zie KELTE.
KELDER, m. Koelte. Zie KELDERWIND.
KELDER, m. Bij zeevisschers. Zoo heet eene
diepte vijf kwart benoorden Westcappel. In den
Kelder visschee. Er is veel visch in den Kelder.
- KELDERBANK, m. Bij zeevisschers. De zeebank van den Kelder.
KELDEREN, kelderde, gekelderd, b. w. In den
kelder doen, fr. encaver. Zie de Wdb.
— Boonen kelderen, ze in den kelder laten wak
en vochtig worden.
KELDERIJS, o. Bomijs, kuipijs.
KELDERING, V. collectief. De kelders van een
gebouw. Een huis met groote kelderinge. —
Zie -ING.
KELDERKOORTS (wvl. -KORTSE, en -KURTSE), v.
Drinkzucht, drift naar den drank. Hij heeft Tee
de kelderkoorts.
-lijk
KELDERVAL(LE, v. Valdeur om den ingang van
eenen kelder te sluiten.
-- Valluik van eene keldervenster aan de
straat, fr. trappon. De keldervalle opensteken
om den dag in den kelder te krijgen.
KELDERVIJS (wvl. - vIzE), v. Dommekracht, ge-
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tuig om zware lasten op te vijzelen. Het bestaat
voornamentlijk uit een ijzeren stang of steefel
met kertels waarin een vervangwiel grijpt dat
men met eene wrange ronddraait, fr. cric; anders
ook Kat(t)ermalje, Kremalje en Duitsche winde
geheeten.
— Vijzel, kelderwinde, fr. vérin, cric a vis de

ƒdrie dimension.
KELDERWIND (wvl. -WIIND, zie IND), m. Koelte,
frissche beweging van de lucht, zachte wind.
Het is kelderwind, de molens en kunnen niet
draaien.
— In dezen zin zegt men ook Kelder en Kelte.
Het is kelder vandaag.
KELLE, V. Zie KEL.
KELLEN, kelde, heb gekeld, o. W. Hetzelfde. als
Killen, fr. être transi defroid. Mijne handen kellen. Mijne voeten hebben gekeld van de koude.
Zijn armeji kelden. Het kelt in mijne tanden als
ik koud bier drinke. Ik noel mijne tanden kellen.
— Kellen verschilt van Tintelen. Tintelen is
kipperen, zoo iets gevoelen als of men met naalden prikkelde in de toppen van de vingers; het
kellen is zoo iets dat ijskoud is en gansch een
lid doordringt. De vingers beginnen gemeenlijk
te tintelen na dat zij gekeld hebben. Het hoofd
kan kellen van de koude, maar tintelen niet.
-- Kil. Kilden, kelders, frigere, algere.
KELLIG, adj. Killig, dat kelt of kellen l doet.
Mijne handen zijn kellig. IJs is kellig in den
mond.
-- KELLIGHEID, V. Killigheid.
HELLING, v. Killing. Eene kelling gevoelen
door gansch het hoofd.
KELTE, v. Hetzelfde als Koelte in den zin van
luchtje, stil windje, zachte beweging in de lucht,
fr. air douw, vent léger, 1. aura. Het is kelte.
.'s Morgens met het rijzen van de zon, gevoelt
men gem. eene kelte uit het oosten. Als het
awind is, is er dan somwijlen nog kelte genoeg
voor de mulders om de molen te doen draaien
en graan te malen. 't En was geen wind, 't en
was maar kelte. De luchtbal dreef op de kelte
voort. — Ook Keltewind.
— Groote koude, kilheid. " De kelte bijt in de
lichaemen. " (A. Debuck.) — Koude stijfte in het
lichaam, fr. rhumatisme. Eene kelte in de schouder hebben.
KELTEN, kelite, heeft gekelt, onpers. w. Wordt
gezeid van eene frissche luchtbeweging, van een
zacht windeken (zie KELTE). In de warme zomerdagen doet het deugd, als 't een beetje kelt.
Het is geen waaien, 't is maar kelten. Het heeft
-

KELT
geheel den nacht gekelt. Als het genoeg kelt,
kunnen de graanmolens draaien. Het kelt nu te
weinig om de molens te draaien.
KELTEWIND, m. Zachte beweging van de
lucht, koelte, luchtje. Malen met den keltewind.
-- Zie KELTE.
KEM, KEMME, KIMME, v, Horizont, gezichteinder. De zon daalt op de kemme. De huizen
beletten van de kemme te zien.
-- Op de kemme werken. Wordt bij de metsers
gezeid waneer zij, in het open veld eenen muur
of een huis bouwende, den horizont in 't oog
houden, in plaats van het waterpas te gebruiken,
om de streksche steenlagen hare juistheid te
geven.
KEMELPIS, KEMELZEEK, v. Ammoniak dat in
Water ontlost is, fr. amm.oniaque dissóute dans
l'eau, in de Apotheek ammonia liquida genaamd.
Men strijkt en wrijft met kemelzeeke een deel
van 't lichaam dat stijf is. De sterke geur van de
kemelpis doet deugd aan iemand die bezwemen
is.
-- Men zegt ook Dulle kemelpis.
— Er is veel ammoniakzout in den drek van
de kemels.
KEMHOEPEL, KIMHOEPEL, m. Hoepel of band
die op de kim of boord van eene ton sluit. Aan
een wijnstuk liggen er twee kemhoepels, een
aan elke kemme.
KEMP, KIMP, KEMPST, KAMPST, m. Hennip, 1.

cannabis, fr. chanvre.
— Men zegt ook Kaampst en Kompst.
- KEMPEN, KEMPSTEN, KAMPSTEN, adj. Van
kemp, van hennip. Eene kempsten koorde.
- KEMPZAAD, KAAMPSTZAAD, 0. Hennipzaad, fr.
graine de chanvre. " Lynzaet, caempsaèt, mostaertzaet, raepsaet. " (Cueren van Rousselaere.)
" Men magh cempsaet onder de haver mengen."
(Jac. de Smet).
KEN. Hetzelfde als 't eng. kin, bloedverwant,
nabestaande, fr. parent, allié. Wordt gebruikt
in de zegswijze
— Kin noch ken, Noch kind noch ken (wvl. kiln
noch ken, kiind noch ken), eng. neither kit nor kin.
Hij heeft noch kin noch ken (anders gez. Noch
kind noch kraaie, Noch vriend noch maag), eng.

he has neither kit nor kin, fr. it n'a point de
parents. Wat wilt die vrouw zoo werken en sla
zij heeft noch kind noch ken (zij heeft-ven:
geene familie, zij heeft enkel voor haar zelve
te zorgen). Die man heeft noch kind noch ken
(geene bloedverwanten) aan wie hij zijne rijk
kan overlaten. Hij is noch kin noch-domen
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ken aan mij, eng. he is neither kit nor kin to me,
fr. it ne m'est point allié du tout. " Hij was nu
immers, zonder kijn of ken, in de vreemde parijsche wereld. " (K. Callebert.)
-- " J. Ph. Palthenius heeft aangeteekend dat
het Gemeen in Pomeren zegt, Kind and kunne
mitbringen; en hij verklaart het in 't latijn uni
secuur discere " zegt Huydeco--versamfntil
per die er nog deze oude verzen bij telt
:

Doe dode die Conine overal gebieden
Van sienen lande alle den lieden,
Kint en kinne, man en wyf.

-- Omstreeks S. Truiden en Landen zegt
men noch kind noch kief hebben. (Alg. Vl. Idiot.)
• KENBRIEFJE, o. Stembiljet met eenig bezonder
kenteeken waaraan men weet of de kiezer voor
of tegen ons stemt, fr. billet marqué. In de kiezingen worden somwijlen veel kenbriefjes gegeven. Een kenbriefje ontvangen. De kenbriefjes
zijn door de wet verboden.
KENE, KEEN, v., vklw. keentje. Kiem, keeste,
fr. germe. De keentjes van 't graan zijn de eerste
uitspruitende priempjes of scheutjes.
KENEN, keende, heb of ben gekeend, o. w. Het
zelfde als Kiemen, bij Weil. ook Kijnen, fr. germer. Het koorn begint te kenen.
KENNEFFE, v., klemt. op ken. Kil. Kenneve,
Weil. Kennewe, hetzelfde wat men anders ook
Begel noemt, fr. tri bast.
-- Vgl. sansk. ghan, aanstrengelen, aansluiten. Het chineesch kangh (vanwaar fr. Gangue),
halspranger bestaande uit twee stukken hout te
midden uitgehold om er den hals van den veroordeelde in te sluiten.
KENNEN, kende, gekend, b. w., fr. connaitre.
- ik ken hem van knie noch van elleboge. Zie
ELLEBOOG.

— Uiteen kennen, uit malkander kennen., den,
eenen uit den anderen kennen, onderscheiden, fr.
distinguer. Die tweelingen gelijken zoo wel mal -.

kaar, dat ik ze uiteen niet kan kennen, dat ik
den eenen uit den anderen niet kan kennen. De
twee kudden schapen waren te Bader gemengeld
en de herders en kenden de eerre uit de andere
niet meer.
— Iemands gezag of bevoegdheid huldigen,
met hem zijne toestemming of raad te vragen.
De kinders moesten in alles hunne ouders kennen. Hij kan niet trouwen zonder den Paus te
kennen (er is een huwelijksbeletsel waarvoor hij
dispensatie van Roomen moet vragen). Hij heeft
mij in die zaak niet gekend (niet geraadpleegd).
" Sy waren soo hoogh in hun wapenen, dat s y
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niet en wilden den Paus in 't minste kennen. (B.
Surius.)
— Iemand niet kennen, hem over het hoofd
zien, hem veronachtzamen. Sedert hij rijk geworden is, kent hij vrienden noch magen meer.
" Gy stelt het geweldig aen, gy en wilt by -na
niemant kennen, uwe arme vrienden en bestaen
u niet meer. " (F. Vanden Werve.)
— o. w. Achteruitschuiven om zich te verwijderen van den gloed van 't vuur dat te hevig
wordt. De kachel gloeide zoo geweldig dat ik
moest kennen. 'Het vuur aanjagen om iemand
te doen kennen. Ik zal vuur maken dat gij zult
moeten kennen. Ge gaat moeten kennen. Ik deed
hem kennen. (Deze zin van kennen is ontleend
aan. de Vuurproef der middeleeuwen. " Aldaer
hy zeer gruwelick ghepynt wiert, maer hy en
wilde niet kennen ", zegt N. Despars).
KEPERING(E, v., collectief. De kepers van een
dak. De latten worden op de kepering genageld.
Geheel de keperinge lag bloot (omdat de pannen
afgewaaid waren). — Zie —ING.
KEP(PE, v. Troetelkind, lieveling. Hij is de
keppe van zijne moeder. Het jongste kind is de
keppe van het huis. Vader zeide : als gij braaf
en neerstig zijt in school, dan zult gij mijne
keppe zijn.
--- Mijn keppe ! of enkelijk keppe ! Vriendelijk
woord waarmede men een kind groet. " Gaet
gy naer huys, myn kippe. En ge zyt bedankt. "
(C. Duvillers.)
KEPPELING, m. en o. (zie —LING). Hetzelfde als

Keppe. Hij is de keppeling van zijne moeder. Zij
is het keppeling van vader. Een schoolmeester
moet geene keppelingen hebben.
KEPPEN, kepie, gekeet, b. w. Troetelen, bekukkelen, fr. choyer, dorloter. Ge meugt dat kind zoo
niet keppen. Een kind, dat men veel kept, wordt
verkept.
— Ook gebruikt voor Kippen. Zie ald.
KERBEULEN, kerbeulde, heb gekerbeuld, o. w.,
klemt. op beul. Zie KRABEULEN.
KERDJOK (ker-djok), m. Geweldige djok of
schok. Hij gaf met zijne schouder zoo eenen kerdjok tegen de deur, dat zij invloog. Een kerdjok
van de bol tegen de planken. Iemand eenen
kerdjok geven dat hij in den gracht klaait.
-- Ook Perdjok.
KERDJOKKEN, kerdjokte, gekerdjokt, b. w. Geweldig djokken, hard schokken, hossebossen, fr..
cahoter. De wagen kerdjokte ons dat wij er zeer
van hadden. Hoe wierden wij gclkerdjokt in die
karre.

KERD
-- o. W. Hij viel van boven en kerdjokte langs
de trappen af. De wagen kerdjokte over den
steenweg. Wij kerdjokten in den wagen.
— Op eenen stoel zitten en wiegewagen zoodat
het beurtelings op- en neêrgaan van de voorstijpers en van de achterstijpers gedurige schokken
veroorzake. Ik heb eenen zinnelooz'e gezien die
geheele dagen op een stoel zat te kerdjokken. De
moeder zat met haar kind op den schoot en trachtte het in slape te kerdjokken.
— Ook Kerdjakken, Perdjokken, Perdjakken.
KERDOES, o. KERDOESE, v. klemt. op does. Het
zelfde als Kardoes, dat Kramers verklaart door
Draagklamp voor planken, fr. gousset. — Zie
SCHARDOES.

— Surius schrijft Kartouse, hetgeen geheel
nabijkomt van 't fr cartouche, m. (ornement de
sculpture formant le cadre ou plutot le champ
d'une devise, d'une inscription, d'un bas-relief,
etc.) " Boven welcke pilaren schoone lysten uytsteken, waerop de kartousen ligghen, draghende
een hooge steene lapterne, van acht ronde vensters..... Boven de vensters ligghen albaster
kartousen die een schoon gallerye draghen...:.
Dese pilaren zyn twee en twee in de ronde, vier
voeten ende eenen halven van den anderen
gheschockiert, makende een ses-kantigh werck,
schoon met syn frisen ende cartousern verciert.
KERDUINEN, b. W. Zie KADUINEN.
KERE, v. zware e. Keern, fr. baratte. Zie KEERN.
KEREL, ni. Zie KEERLE.
KEREN, b. w., zware e. Hetzelfde als Keernen.
Zie ald.

KERF, m. (is v. bij Kramers), fr. entaille. Eenen
kerf snijden.
-- Wordt gebruikt voor Kerfstok, fr. taille.
Op den kerf halen, fr. prendre a credit. Veel op
zijnen kerf hebben (veel te betalen hebben). Op
eenen nieuwen kerf beginnen (de oude schulden
betalen om wederom nieuwe te maken).
En soo ick t u eens segghen derf,
Daer staet al veel op uwen kerf.
(A. Poirters.)
-

— KERFBOOTHAMER, m. Een boothamer met
kerven, fr. macque. Zie BOOTHAMER.
-- KERFZAAG, V. Bij timm. Eene zaag lang er_
zwaar van blad, zonder raam, met eene handhaaf
aan ieder einde, fr. passe-partout. Het is met dc
kerfzage dat men het bul van eenen boom in
blokken doorzaagt. De kerfzage wordt door twee
mannen weg- en wedergetrokken.
KERIOTTEN, b. en o. w. Zie KARIOTTEN.

KERK(E, v., fr. église.
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-- Te kerke gaan, haren kerkgang doen, -fr.
faire ses relevailles.
-- In de kerke komen. Wordt gemeenzaam gezeid van iemand die in een huis tredende, de
deur laat openstaan. Hij komt wederom al in de
kerke. Komt gij in de kerke clan?
-- Hoe nader de kerk, hoe meerder geus, zegt men
sprekende van iemand die, bij de kerk wonende,
er weinig naartoe gaat, of maar aankomt als de
goddelijke dienst begonnen is.
— Ter kerke leggen, de verkooping van eenen
grond of van een gebouw officieel doen afkondigen
op den kerksteen (gelijk het veelal te lande gebeurt). Ik ga mijn huis ter kerke leggen. Die
hofstede is zondag laatst te kerke geleid geweest
om te naaste week verkocht te worden. Die hofstede ligt te kerke. In plaats van ter kerke leggen,
zegt men te Brugge in de belle hangen.
-- KERKACHTIG, adj. Die veel van de kerk houdt.
en de goddelijke diensten geern bijwoont, godsdienstig. Hij heeft altijd nog al kerkachtig geweest. Hij is niet al te kerkachtig. — Zie —ACHTIG.
— KERKDEUR, V. Deur van eene kerk.
— Voor de kerkdeure sterven. Wordt eig. gezeid
van een kindje dat voor de kerkdeure sterft eer
het nog gedoopt is. Fig. Een geluk niet bekomen
dat nabij was, zijne hoop zien vergaan als zij op
het punt was van verwezentlijkt te worden. In
dezen zin zegt men ook Bij de haven vergaan,
fr. faire naufrage an port.

adj. Die neerstig is om de kerke
diensten bij te wonen, godsdienstig, god--lijke
vruchtig. Een kerkelijk mensch. Kerkelijk zijn.
Die man was liefdadig en kerkelijk.
— KERKELIJKHEID, v. De hoedanigheid van
kerkelijk te zijn. Zijne kerkelijkheid sticht al de
inwoners van de prochie. De boozers verachten
hem om zijne kerkelijkheid.
— KERKEN, kerkte, gekerkt, b. w. Hetzelfde als
Kerkgangen.
— KERKERECHT, 0. Zie KERKGERECHT.
— KERKEROOS, v. Pioen. Zie SCHINKSENROOS.
--- KERKGANG, m. Het gaan naar de kerk, den
eersten keer na eene ziekte. " Jan genas, hij deed
zijnen kerkgang in de kapelle van 't hospitaal. "
(K. Callebert.) " Daerom heeft sy Jesus, als sy
heuren kerckganck dede, mede ghedreghen inden
tempel. " (0. Vrancx.)
— KERKELIJK,

--- Het is gelijk op een oudewijfs kerkgang, zegt
men van een feestmaal, enz. waar weinig of geen
vreugde bedreven wordt, waar geen geestdrift
heerscht. Wat ging het koel op die dorpskermis
het was -gelijk op een oudewijfs kerkgang.
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-= KERKGANGEN, kerkgangde,

gekerkgangd, o. w.

Eene vrouw, die na het kinderbed de eerste maal
ter kerke gaat, inhalen onder zekere gebeden.,
De priester heeft die vrouw gekerkgangd. Gekerkgangd worden. Gekerkgangd zijn.
— Men zegt ook Kerken. Eene vrouw kerken,
eng. to church'a woman.
-- KERKGERECHT, 0. De H. maaltijd, de H. C om
doch vooral deze die eenen zieke toege--munie;
diend wordt als reisspijs voor de eeuwigheid, fr.
le saint viatique. Zonder zijn (laatste) kerkgerecht sterven.
— Dikwijls gebruikt in 't mv. om de HH. Sa
stervenden aan te duiden, t. w.-cramentd
de H. communie, en het heilig Oliesel. Zijne kerkgerechten ontvangen. Iemand de (heilige of de
laatste) kerkgerechten toedienen.
— Men zegt ook, doch min wel, Kerkerechten.
" Desen onghéluckighen Prince quam te sterven
sonder syne kerke - rechten. " (P. Mallants.)
— Zie GERECHT.
— KERKLAND, 0., KERKGROND, m. Kerkgoed, fr.
biens d'une église. "'t Geroofde kerkland betaalde
men in papier. " (***).
— KERKPLAVEI, m. Soort van grooten tegel,
veel gebruikt om de kerkvloeren te leggen.
Blauwe kerkplavei.
-- Men zegt ook Kerkplaveitegel.
— KERKEPUT, —PIT, m. Kerkhofput, graf. Hij is
haast in 't kerkepitje.
— KERKSTEEN, m. Te lande op de kleerre gemeenten is er bij den ingang van de kerk of van
het kerkhof een groote steenen blok, waarop de
veldwachter, de schoolmeester of iemand anders,
na het eindigen van den goddelijken dienst, de
plakaten van de notarissen en andere berichten
met luider stemme afleest voor het luisterende
volk : deze steen heet de Kerksteen.
-- KERKTEGEL, KERKTIGGEL, m. Grootste soort
van plavei van gebakken aarde. Den vloer van
een waschhuis met kerktegels leggen.
,

r

-

m. Kerktoren. — Zie TORRE.
m., vklw. —wegelke(n, —wegeltje.
Smalle weg, van twee tot drie voet breed, die
door de akkers naar de kerk leidt. Ik heb hem
gemoet.langs den kerkwegel.
KERMIS (wvl. KERMESSE, zie E), v., fr. kermesse.
Zie de Wdb.
— Feestmaal, fr. festin. Het is kermis in ieder
huis waar een kind zijne eerste communie doet.
Groote kermis houden ter gelegenheid van een
huwelijk, enz. Wij zijn wandage aleen : wij gaan
e keer kermis houden (goede tier maken). Gij
— KERKTORRE,

-- KERKWEGEL,

-
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zijt hier zeer wel gekomen, maar ge meugt u
aan geen kermis verwachten.
-- Luidruchtige blijdschap, woelig vreugde
fr. fête. Wat was er kermis- in de school,-bedrijf,
terwijl de meester afwezig was ! Men heeft daar
in de straat dezen nacht een lustig kermisken
gehouden!
— KERMISGILDE, KERMESGILDE, v. Kermispop,
tillematooie, dochter die opgesmukt naar de kermis gaat. 't Zal er nog eens gaan blaaien van al
de kermisgilden. Gekleed gélijk eene kermisgilde.
-- Zie GILDE.
— KERMISSEN (wvl. KERMESSEN, zie f), kermiste,
heb gekermist, o. w. De kermis vieren. Hij heeft
geheel de week gekermist. Hij is naar het naburig dorp gaan kermissen. Moe zijn van kermissen.
— Aan den feestdisch zitten eten en drinken,
fr. banqueter. De rijke vrek kermiste geheele
dagen. Geern kermissen.
KERNA, adj. Zie KARNAAD.
KERNAXKELEN, kernakkelde, gekernakkeld,b.w.
Zie KARNAKKEI,.EN.
KERNEL, KORNEL, o. KERNELLE, KORNELLE v.

met den klemtoon op nel. Kern, eng. kernel (fr.
cerneau, kern eener noot) . De kernellen van
appels of peren, fr. pepins. De kernellen van
meloenen, pompoenen komkommers, fr. grafnes.
De kernellen van kraaksteenen, fr. amandes des
noyaux (de pêche, de prune, d'abricot) . Het kernel van eene noot (de kern die men eet). Kernel
;

van graan (het voedzaam deel dat in de pelle

besloten zit : door het malen, het kernel wordt
bloem, en de pellen worden gruis). De bakkers
scheiden het meel in drie deelen : eerst ziften zij
er de bloem uit, daarna het kernel (of grove
bloem), en de overschot is gruis of zemelen.
— In tegendeel sprek. van boekweit, boonen,
enz. heeft Kernel of Kornel den zin van Afval,
pellen en vellen die van de bloem afgescheiden
zijn, en meest gebruikt worden tot voedsel van
de verkens.
— Het kernel van eenen nagel, van eenen
hoorn, van eene hoef, enz. is Het gevoelige binnendeel, fr. le if de l'ongle, de la come. Snijd
den nagel niet af tot in het kernel. Het peerd
was gekwetst in 't kernel van de hoef. — Zie
KORNEL.

— Vklw. kernelletje, zier, kriezeltje, weinigje.
Gij zult er geen kernelletje van krijgen, fr. voos
n'en aurez brin. Daar is geen kernelletje van
waar. Hij is nog geen kernelletje gebeterd, enz.
KERNEN, b. w. Zie KEERNEN.

KERN
KERNEUTELING, m. en». Kwarrel, verneuteld
gewas,. vrucht of fruit dat zijn vollen wasdom
en grootte niet bekomen heeft. Die appels, die
peren, die rapen zijn maar kerneutelingen. Een
kerneuteling van een boompje.
-- Dwerg, verneuteld mensch, fr. petit homme,

rabougri. — Zie —LING.
KERNUT, o. Zie

KORNUIT.

KERPEL, m. Karpel (een visch), fr. carpe.
KERRE, V. Hetzelfde als Gerre, gluip. Met eene
kerre is hetzelfde als het holl. op een kier. De
deur met eene kerre zetten. De vensterblinden
met eene kerre openzetten. De deur stond met
eene kerre. De kas was met eene kerre open. —
Zie AKERRE.
KERRIEN, kerride, heb gekerrid, o. w. Zie KA RIEN.
KERS, V. Eene plant, fr. cresson. Bij ons Karse

(uitspr. kasse, zie ns), en Kresse. Vandaar Waterkresse.
--- De Hollanders zeggen ook kers voor ons
keerze, fr. guigne, en krieke, fr. cerise. ,
KERSOUDE, KARSOUDE, KERSOUWE, KARSOUWE
(uitspr. kassonde, kessouw, zie Rs), v., vklw. kersoudeíje, kersouwtje, kersouwke, klemt. op sou.
Eene bloem die overal in 't wilde groeit, en waar
vele varieteiten van in de hoven staan, madelief,.
beflis perennis L., fr. petite marguerite. De weide
staat vol witte karsouwtjes. Een bloemperk omzoomd met roode kersouwen. " Pluckt hier een
kerssouwe of Madelive, bedietsel van het medelyden. " (Surius.) " Wilde madelieven, in Vlaenderen genaemt wilde kerssauwen. " ( Jac. de Smet.)
" Lof bloeyende roeyken en zuyver kersauwe. "
(C. Vrancx.)
Oock de cassoude dicht ghehaerdt
En d'akoleye erom gheblaerdt.
(Cl. Declerck.)
— Kil. Kerssouwe.
KERSPE (uitspr. kespe, zie Rs), v. Bij huidevetters. Afgerond houten blokje dat men met de
hand gebruikt om het leder te kerspen. Er zijn
twee soorten van kerspen : de eene, met een
glad leder bekleed, dient om de vleeschzijde van
het geschaafde leder te bewerken, en wordt
platte kerspe genaamd; de andere is gekerteld
en dient om den nerf kant te ajieren.
— KERSPEN, kerspte, gekerspt, b. w. Bij de hui
getaande en geschaafde huiden met-devtrs.D
de kerspe slap en lenig maken, het leder plooien
en wenden en met de kenspe touwen en drukken;
bij Kramers Krispelen, fr. corrompre le cuir. Het
leder kerspen. De vleeschzijde, den nerfkant
kerspen. Zoolleder wordt niet gekerspt.
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KERS
KERSPE (uitspr. kespe, zie Rs), v. Soort van allerfijnst en kostelijk lijnwaad, fr. linon. Kerspe
is fijner van draad dan batiste, maar het is zoo
dicht niet gesloten. Eene wonde verbinden met
kerspe. De kloosternon bedekt het voorhoofd met
eenen band van kerspe. Een communiekleed van
kerspe op de H. Tafel. Een witte neusdoek van
kerspe. " Te gane met doorluchtigen kespen ende
halsdoecken, oft anders, daer eerbaerheyt ver
te sine. " (Th. Van Herentals.)-soectgd
" Kooplieden in kleyn debit van kespen, gazen,
kanten, fr. les marchands en detail, en linons, gazes, dentelles. " ( Wet van een recht van patente
voor het vijfde jaar van de Fransche Republiek.)
-- KERSPEN (wvl. ook KERSPI, zie -EN), adj. Van
kerspe. Een kerspen neusdoek. " In een fyn
kenspin cleekin. " (N. Despars.)
Een sneewit kespe -sleet zijn hielen over-deckt.
(J. de Harduyn.)
KERSTELIJK (uitspr. kestelik), adj. Gemelijk,
gramstoorig, korzelig, knorrig. Die ziekelijk is,
is dikwijls ook kerstelijk. Hij is s' nuchtends altijd kerstelijk tot dat hij ontnuchterd is.
-- Dit woord is waarschijnlijk gevormd uit
Kreesch. Zie ald.
KERSTEN (uitspr. kesten, zie ns), adj. Kristen,
fr. chrétien.
— Kersten doen, doopen, kristen maken, fr.
baptiser. Een kind kersten doen. Hij heeft het
kindje kersten gedaan. Het is gisteren kersten
gedaan. " Eenen zuene die men tSt-Donaes kersten dede. " (N. Despars.) " Doen wierdt het kind
ghedoopt en kersten ghedaen. " (C. Vrancx.)
— Kersten gedaan worden, gedoopt worden. Het
kind wordt morgen kersten gedaan. Het stierf
eer het kersten gedaan wierd.
— KERSTEN, b. w. Vlaamsche verkorting van
Kerstenen. Zie KERSTENEN.
— Dus zegt men ook Reken voor Rekenen,
Keren voor Keernen, Teeken voor Teekenen.
— KERSTENBRIEF, m. Doopcedel, fr. eitrait bap-

tistaire.
— KERSTENEN, kerstende, gekerstend, o. w. Kersten maken, doopen, fr. baptiser. Een kind kerstenen. " So waer men een kynd kerstend, daer en
zeilen maer tuaelf vrouwen mede veesen. " (Kostuimen van Utrecht.)
— KERSTING, of beter KERSTENING, v. De daad
van te kerstenen, doop, fr. baptème. De kerstening van een kind.
KERSTTJOK, m. Groote reuling of boomtjok
dien men in den Kerstnacht op den heerd deed
branden terwijl men naar de nachtmis ging, om
33

KERT
dan, weer thuis gekomen, zich te warmen, fr.

buche de Noël, tronche, trefais.
— Nu nog, Een groote tjok of blok brandhout
in 't algemeen.
KERTE, V. Kerf, kertel, keep, inkerving, groef.
Kerten snijden of kappen in eenen stok.
-- De andere beteekenissen die Kil. geeft aait
Kerte, zijn bij 't volk nog gekend.
KERTE, KARTE, v. IJzeren of koperen ring of
band om de naaf van een wiel, om eene paal, om
eene pomp, enz., fr. frette. Men legt karten ont
eene naaf, enz. om het openbersten te beletten.
Een kloofhamer met kerten. De kerte is geen
broek (zie BRo1 K). Van daar Binnenkerte, Bui
-tenkr,O Spetnz.
— Breede ijzeren ring met een kraagje of
omgeslegen boord aan beide kanten, dienende
om, in eenen muur gemetseld, doorgang te geven
aan de buis van eene stove of kachel. De karte
is zoo breed als de muur dik is. ,
KERTEEL, KARTEEL, o. Trapje of versnijd op
den kant van eenen muur, fr. redan, redenl.
Een spaansche gevel is een gevel met kerteelen,

fr. pignon a redenis.
KERTELEN, kertelde, gekerteld, b. w. Kertels of
kerven snijden in iets. Eenen stok kertelen. Den
rand van iets kertelen. Veel muntstukken zijn
rondom gekerteld.
-- o. W. met zijn. Kertels krijgen. Dat leder
kertelt licht. De aardappels zijn al gekerteld
(zegt men als zij genoeg gekookt zijnde, beginnen te bersten).
— Wordt gezeid van 't water dat, beginnende
te bevriezen, bedekt wordt met naalden en priemen ijs, fr. se cristalliser en aiguilles. Het water
begint te kertelen. Het water lag 's morgens
gekerteld.
— Vinnig zeer doen, pinsen, fr. cuire.
— Stremmen, runnen, fr. se cailler. De melk
is gekerteld.
— Ook Kartelen.
KERT(E)SMERT, v. Wrijveling tusschen de
dijen van peerden of menschen, bij Kil. Bleekaars, blickaars, 1. interfrigo, fr. entrefesson.
KERTHAMER, KARTHAMER, m. Beukhamer,
kloofhamer, zware houten hamer met kerten of
ijzeren banden omringd, fr. maillet cercle defer.
Hout klieven met den kerthamer. Eene wigge
inslaan met den kerthamer.
KERTIG, adj. Afgekorven, dat kerten of kernen

heeft, fr. coupé. De schoe'n zijn kertig (als het
overleer in de plooien afkerft).
KERVIETER, m., klemt. op vie. Kleenhout. De
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KËRV
kervieters van een vensterraam zijn de reilen
waarin de ruiten zitten, fr. croisillons de chassis.
Er zijn houten kervieters en ijzeren.
KERVIK, o., klemt. op vilk. Mismaakt en ver
Een kervik van een kind, van-nukeldmsch.
een meisje, van een ventje.
KERVISSE, v. Kavisse, soort van bleek bier.
KERVITTELEN, o. w. Zie KREVITTELEN.
KERWAGIE, v. Krauwagie, krauwte.
KERWEIE, v., vklw. kerweilje. Hetzelfde als
Karwei, kraweie. Zie KRAWEIE.
KERWIJTELEN, o. w. Zie KRAWIJTELEN.
KERZE, v. Keerze. Zie ald.
KERZELEN, kerzelde, heb gekerzeld, o. w. Wordt

gezeid van de siddering die men gevoelt bij het
zien of het hooren van iets dat wreed is. Mijn
bloed, mijn hert kerzelt er van.
-- Kil. Gherselen, horrere, horrorem habere.
Meest gebruikt bij de Oost -Vlamingen. Bij
de West- Vlamingen zegt men Krijzelen, en
Grijzelen.
- KERZELIuG, v. Siddering, rilling. Ik gevoelde
eene geheele kerzelinge in mijn bloed.
* KESPE,' v. Vlaamsche uitspraak van Kerspe.
Zie ald.
SET, m. Bolleket. Een steenen ket. Een ijzeren ket. Met den ket spelen.
KETEL, m., fr. chaudron, marmite.

-- In 't Ipersche ook gebruikt voor Aker, fr.

Beau de cuivre. Zie AKER.
— Bij deringgravers, hetzelfde als Vonte. Zie
VONTE.

KETELAAR, KETELEER, m. Ketelboeter; koperlager.
— Meest gebruikt aan en binnen de oostvl.
grenzen.
— Zomerpeer, tamelijk lang van vorm, geel
van pelle met eene donkerroode kaak. De ketelaars rijpen in oegstmaand.
KETELBUISCHEN (wvl. -BUSCHEN, zie ui), ketel
heb geketelbuischt, o. w. Het ambacht-buischte,
van ketelbuischer uitoefenen. De eene ketel
andere schoenmaart, enz. Hij heeft-buischt,de
maar drie jaar geketelbuischt. Het ketelbuischen
leeren. - Zie onder BOEKBINDEN.
- KETELBUISCHER, m. Ketelboeter, ketellapper,
fr. drouineur; — koperslager, fr. chaudronnier.
KETELHAAK (vl. -HAEK, zie AE), m. Hangel, fr.

cremaillère.
KETELS, KITTELS, m., mv. Kittelige zenuwen.
Wordt veel gehoord in de spreuk Ketels hebben,
Kittels hebben (gevoelig zijn aan de kittelingen),
fr. être chatonilleux. Hebt gij kittels P Hij heeft
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ketels aan de voetzool. Hij heeft nergens geen
ketels.
KETEN(E, m. en v., fr. chaïne. Wij gebruiken
dit woord in al de beteekenissen welke de Hollanders geven aan Ketting, dat bij ons weinig
gekend is.
— De keten van eene djakke of zware zweep
is het geknokte deel ervan. Eene djakke bestaat
uit drie deelen : het langste en het zwaarste, dat
geknokt of gespochten is, heet de Keten; daarna
volgt een dunner en korter dat gevlochten of
gebreid is, en den naam van Tweeslag of Voetje
draagt; het derde deel is een enkel snoer van vlas,
dienende om te klappen, en Voorsnoer of Klapkoord geheeten.
- KETENEN,

ketende, geketend, b. w. Aaneen-

hechten op wijze van eene keten, schakelen. Het
garen ketenen (de strengen aaneenverbinden gelijk de schakels van eene keten). Men ketent het
gekookte garen om er de natheid uit te wringen.
De kinderen staan in eene ronde geketend (hand
aan hand geschakeld) om hutsekluts te spelen.
KETS, m. zonder mv. Het ketsen, de gang, het
rondloopen om een oogwit te bereiken. Op den
kets zijn (ketsen, op den gang zijn). Hij heeft
geheel den dag op den kets geweest achter de
dieven, om de dieven te krijgen. Hij was op den
kets om zijne waren te verkoopen, enz.
— In zijnen kets zijn, in zijn vuur zijn, in zijne
goede of kwade luim zijn, in driftige stemming
.zijn om iets te doen, fr. etre en train, en mouvement, en veine. Als hij in zijnen kets is, hij ver
geheel het gezelschap. Gij zijt weer in-lustig
uwen kets. De wederspannige jongen is nog eens
in zijnen kets, fr. sa quinte le prend. De dronkaard is wederom in zijnen kets (aan den gang
om te drinken). In zijnen kets geraken, fr. entrer
en veine (de gaité). Wij krijgen hem in zijnen
kets niet.
KETS, m. Hooiopper van eenen man hoog, bij
Weil. Rook genaamd, fr. veillotte, buirette. Men
zet het hooi 's avonds in ketsen, om het 's mor
weder open te spreiden. Als het ziet om te-gens
regenen, gaat men het opengespreide hooi in
ketsen stellen. De schooier sliep dezen nacht in
eenen kets.
KETSE, V. Zie KAATSE.
KETSEN, ketste, heb geketst, o. w. Van 't een
naar 't ander gaan, rondloopen, hier en daar loopen. Hij heeft geheel de week geketst om zijne
koopwaren te venten. Des nachts ketsen, fr. courir le guilledou. Hij heeft, zij hebben geheel den
.nacht geketst. De katten zijn op 't ketsen (zegt

KETT
men, als zij 's nachts krollen en loopen). " Ketsende dravende omme tvolek bedrieghen. " (Ed.
De Dene.) " Koopen en verkoopen, dagen en
nachten loopen en ketsen, werken en slaevén,
potten en spaeren. " (F. Van den Werve.)
— .Ketsen achter iemand, achter iets, loopen
om iemand te krijgen, om iets te bekomen, fr.

faire la chasse, être a la poursuite. Hij heeft veel
jaren achter haar geketst om ze te huwen. Ach
een ambt ketsen, fr. s'acharner a la poursuite-ter

d'un emploi.

— Langs de vaart een peerd drijven dat een
schip voorttrekt. Hij wint zijn brood met te
ketsen.
— Met peerd of ezel de bakten rondhalen voor
de graanmolen, en ze dan weder thuis voeren,
fr. chasser. Hij was twintig jaar oud als hij begon
te ketsen.
— b. w. Drijven, doen voortgaan. Iemand
moede ketsen (hem hier en daar doen loopen dat
hij er moede van wordt). Iemand van de prochie
ketsen (wegjagen, doen vertrekken).
— Ketten, slaan. In den noteboom ketsen.
- Zie AFKETSEN, RONDKETSEN, WEGKETSEN.
— Vgl. 't fr. chasser.
- KETSEKAR, KETSKARRE, V. Kar - met ezel of
peerd om de bakten naar de molen te halen en
ze dan weder te voeren.
- KETSEPEERD, KETSPEERD, 0. Peerd waarmede
men de bakten rondhaalt.
— Ook peerd dat een schip voorttrekt.
— KETSEN,, m. Iemand die ketst.
— Nachtlooper, fr. coureur de gu-illedou.
— Drijver van een peerd dat een schip of bargie voorttrekt langs de vaart.
—Muldersknecht die de bakten rondhaalt en

thuis voert, fr. chasse-mulet.
— Dienstbode die gedurig verhuist, die weinig
tijd bij denzelfden meester verblijft.
- KETSETIJD, m. Tijd op welken er veel geketst
wordt. De maand Maarte is de ketsetijd van de
krezige katten.
BETTE, V. Groote slag. Eene kette geven. Eene
kette krijgen van een peerd dat achteruit slaat.

KETTEN, kefte, heb gekef, o. w. Bolleketten, met
den ket spelen.
— b.w. Slaan, eenen slag geven, ketsen. Iemand
ketten (hem kaaksrn eten geven, fr. lui Bonner des
gifles). Ketje mij, ket -je weer (ik ket u weêre).
KETTEREN, ketterde, heb geketterd, o. w. Weêrgalmen, een scherp geluid, eenen harden weerklank geven; lunderen, een geschater maken als
van veel weêraekaatste en dooreenslaande ga

KEUK
men; eng. to chatter. Het kettert hier (er is hier
een echo). Roepen dat het kettert. Een schot van.
't grof geschut kettert. Het zwaar geluid van de
groote klok ketterde tegen het kasteel. De zweepslag kettert door de bosschen. De donder geeft
ketterende -en rollende slagen. De vogels zingen
in de boschagie dat het kettert. Die knal kettert
in mijne ooren.
— Schitteren, sterk stralen. De zonne kettert
op het duinzand. Die glans kettert in mijne oogen.
- Zie SCHETTEREN.
Het ketteren.
m. Een slag die kettert, b. v.
een harde donderslag, een lunderende zweepslag,
enz. In dat ongeweerte was het de eene ketterslag
(donderdag) na de andere.
-- KETTERING, V.

-- KETTERSLAG,

NEUKEI,EN, keukelde, heb gekeukeld, o. w. Op
het keukelberd spelen. Dit spel speelt met twee
persoonen die elk drie legpenningen hebben
waarvan zij beurtelings eenen neerleggen op den
eenen of anderen hoek van eene ruit. Die eerst
zijne drie penningen in eene a b c
rechte rij krijgt, b. v. van a .
naar e of naar g, of van b e
f
naar h, enz., is winnaar. d
Eene schuinsche rij, b. v.
van a door e naar i, heet
i
h
eene schapersreke, en heeft 9
geen ander - nut tenzij van den tegenspeler voor
alsnu te beletten Rechte reke te maken. De kinders keukelen geern.
--- KEUKELBERD, o. Een bord of plank waarop
eene keukelrooi geteekend is.
-- KEUKELROOI(E, V. Zoo heet de figuur die men
op het keukelberd schrijft in vier parken of ruiten, op de wijs hierboven.
KEUKEN, m. en v., vklw. keukentje (fvl. keukske(n, kuksje, zie KIEKEN en KLANKVERKORT.).
- KEUKE(N)MOL, n1. Wordt schertsende gezeid
van iemand die gedurig in de keuken zit, die
liefhebber is van den hoek van den heerd.
-- Kil. Koken-mol, servus coquinarius (keu
koksknecht, fr. marmiton). Zie AS--kenjog,
SCHEVIJSTER.
--- KEUKE(N)MOLLEN,

keukenmolde, heb gekeu-

kenmold, o. w. Keukennol zijn, gedurig in de
keuken verblijven, veel bij het vuur zitten.
" Van zoohaast als er levers bij de boeren een
kleentje kersten gedaan is, dat wijveken is er
lijk gezet, om daar te zitten asschevijsten en
keukenmollen. " (D. C. in R. d. H.)
- KEUKENMAART (wVL. KEJKEMAARTE, zie N), v.
Keukenmeid, fr. cuisiniere. " Coninghinne met
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KEUL
haer staet-dochters, camerieren en keukemaer-

ten. " (C. Vranex.)
-- KEUKE(N)PEER, V. Stoofpeer, peer die best
gestoofd of gebraden wordt.

KEULIE, v. Hetzelfde als Keule, • boonekruid,
fr. sarriette.
- Zie onder CIEZIE.
BEUN, o. Konijn, fr. lapin. Een keun vladen.
Keuns, of kennen kweeken.
— In 't bez. Een wild konijn. Er zijn veel
keuns in de zeeduinen. Het keun woont in pijpen
die 't graaft onder het zand.
— Blinde keuns, aardappels gestoofd met
ajuin en vleeschsap. Blinde keuns eten.
- KEUNAAS (vl. —AEs, zie AE), o. Eene wilde
plant, anders ook Plate geheeten, fr. salsifis des
prés, 1. tragopogon pratensis. Arme lieden gaan
te lande deze plant steken tot voedsel voor
hunne keunen of konijnen.
- KEUNEBOCHT, m. Een afgetuind park met
gras begroeid, waar men konijnen in houdt.
- KEUNEKUTS, KEUNEKUTSER, KONIJNEKUTS(ER,

m. Koopman in konijnen. — Zie KUTS.
- KEUNEMAAND, v. De maand van Maarte.
— In de keunemaand geboren zijn, een taai
leven hebben. Die mensch is in de keunemaand
geboren : wilt gij hem dood hebben, ge zult hem
moeten rekken.
-- KEUNEMELKER, m. Konijnenhouder, iemand
die zijn werk maakt van konijnen te kweeken.
-- Vgl. Biemelker, Duivemelker, Hanemelker.
-- KEUNEREBBE, V. Eene plant die bij Linn.
potentilla argentea heet.
— De potentilla anserina heet bij ons Schaap
potentilla tormentilla Nestler (tor--tenk,d
mentilla erecta L.) heet Bloedwortel.
-- KEUNERENNE, KONIJNERENNE, v. Een schettebak of groote kooi van planken en riggels,
waarin men keunen kweekt. De keunerenne
moet kloek getimmerd en goed gesloten worden,
anders breken de konijnen er uit. -- Zie RENNE.
- KEUNESTEERT, m. Memorie lijk een keunesteert (korte, slechte memorie, kleen van onthoud).
-- KEUNOOR, KONIJNOORE, v. Naam dien men in
eenige plaatsen geeft aan eene plant die gemeenlijk hondsrebbe heet, plantago lanceolata L.
KEUNEN, (ik, hij kan, gij keunt, wij, zij keu
nen) , kost, gekeunen, b. w. Hetzelfde als Kunnen,
koenen.
— Vgl. Jeunen = junnen.
KEUNTJE, o. Verkorte vorm van Keuningje,
koningsken, een vogeltje dat in fr. roitelet heet.

KEUR
-- Ook vklw. van Keun.
KEURE, v. Keus, kiezing.
----

. De keure hebben of krijgen van iets, de gele
hebben of krijgen van iets te kiezen en-genhid

te genieten. Hij heeft de keure van eenen boek
uit mijne bibliotheek. Hij had zoo schoone keure
(zulk eene schoone keure) van te leeren, en hij
heeft het niet gedaan. " Of ick ook had de keur
alsoo te moghen baeden. " (Hard.) Hij heeft de
keure gehad en zal ze nooit meer krijgen.

— Iemand de keure geven of laten van iets, hem
de gelegenheid en de vrijheid geven of laten van
iets te zeggen of te doen, van iets te nemen of
te koopen. Ik zou geantwoord hebben, maar hij
gaf mij er de keure niet van. Ik zou dat gekocht
hebben, had hij mij de keure gelaten. Ik geef u
de keure van te doen wat ik u gebied of van
aanstonds te vertrekken. Als ik mijne peerden
verkoop, zal ik u de eerste keure laten.
— Keure weten in iets, iets verkiezen, iets liever hebben. Die twee peerden zijn al ver even
schoon, maar ik zou wel 50 frank keure weten
in het een bij 't ander (ik zou, in geval van koopen, 50 fr. meer geven voor 't een dan voor 't
ander). Geef mij een van uwe boeken, 't is gelijk
welk, ik weet er geen keure in.
— Hei is geen keure, het kan niet anders zijn,
't is. niet te verwonderen. Het is geen keure van
rijk te zijn, als 't men geboren wordt. Het is
geen keure dat hij ziek is na zoo veel overdaad.
Hij is bestolen geweest, maar 't en is ook geen
keure, hij neemt nergens acht op.
-- 'k En wil van de trappen niet vallen voor
de keure, zegt men om te bedieden dat men iets
zeker is, nogtans zoodanig niet dat men het zou
durven zweren. Zijt-je daar zeker van P Antw.
'k En wil van de trappen niet vallen voor de

keure.
-- Zijne keuren bogen, sprekende van iemand
die uit verwaandheid of eigenzinnigheid iets
verricht dat gevaarlijk of ongemeen is. Hij heeft
daar zijne keuren getoogd. Hij wilt altijd zijne
keuren toogen. De koordedanser Loogt zijne keu ren op de touw. Ge moet daar eens uwe keuren
toogen (ge moet daar eens toonera wat gij kunt,
in eenen goeden zin).
— In deze twee laatste spreekwijzen moet
men misschien kuren schrijven (zie KUUR in de
Wdb.), hoewel wij keuren uitspreken (zie u).
KEUREELEN, keureelde, heb gekeureeld, o. w.

klemt. op ree. Twisten, krakeelen, bakkeleien,
fr. se quereller. Zij begosten te keureelen.
KEURËLLETrE, o., klemt.

op rel. Twist, kra-
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keel, bakkeleit] e. Een keurelletje slaan (eene
partij kijven en schelden).
-- Vgl. fr. querelle.
KEURIG, adj. Hetzelfde als Bekeurd, begerig
iets te weten of te zien, fr. curieux. " Wilt my
doch eens seggen wat 't was. — Wel, als ghy
dan soo keurigh zyt, hoort dan toe. " (Boetius a
Bolswert.) " Volck teenegaeder keurigh ende
nieuws- ghierigh. " (P. Devynck.) " Daer men
porceleijne vent, waer van de Turcken seer keu
-righ
zijn. " (Id.) •
— Belangrijk, fr. interessant, curieux. Een
keurige boek. " Wij bleven daer drie daghen
lanck om te sien t' gheene daer keurigh was. "
— In Braband gebruikt men keuring hebben
voor nieuwsgierig zijn, zegt het Alg. Vl. Idiot.,
er bij voegende dat het komt van koren, bekoren,
1. tentare. Doch vgl. 1. cura, cur-iosus, zonder te
vergeten dat de lange u -klank bij ons altijd ver
en als er eene r op volgt (zie U), en-loptin
bijgevolg, kwame het woord van cure, men zou
moeten kurig schrijven.
- KEURIGHEID, V. Bekeurdheid, fr. curiosité.
" Wij ghinghen met moete onse keurigheydt vol.
doen. " (P. Devynck.) " Onse keurigheydt jaeghde
ons op het opperste van den bergh. " (Id.)
KEURZEL, KURZEL, en KURSEL (uitspr. keuzel,
kuzzel, kussel, zie Rs), adj. Hetzelfde als Korzel,
gemelijk, lichtgestoord. Een keurzel mensch.
Keurzel worden (spijtig, misnoegd worden). Hij
was een weinig keurzel. Zich keurzel maken
(zich vergrammen). Hij miek zich kursel, als
hij dat hoorde. " Den ouderdom is gemeynelyck
keursel. " (C. Hazart.)
- KEURZEL (uitspr. keuzel), m. Gramschap. In
zijnen keurzel schieten, fr. se filcher.
- KEURZELHEID, v. Korzelheid. " Den ouderdom
brengt deurgaans keurselheyt mede." (C. Hazart.)
- KEURZELING(E, V.

Gramschap.

KEUSTEREN, keusterde, gekeusterd, b. en o. w.
Braden, sprekende bez. van appels en vleesch.
Eenen appel keusteren in den oven of in de
'gloeiende asch. Een appel die te lang keustert
droogt uit en verkoolt. Een . stuk vleesch laten
keusteren in den oven.
-- KEUSTERAAR, m. Een gekeusterde appel, een
gebraden appel. Keusteraars eten.
KEUTE, v., vklw. keutje (wvl. kutje, zie KLANKV.).
Uitstekend gewrichtshoofd van de beenderen
bij menschen en dieren, doch bez.
— Het gewrichtshoofd of de knuist van het
dijbeen, fr. la Iele, le condyle du férnur. Op de
keuten zitten. De keuten van eene koe.
-

KEUT
— Het heupebeen, fr. l'os coxal. Keuten die
sterk uitsteken.
— Koot, bikkel, fr. osselet. Met de keuten
spelen.
Soo gaet Hanske uytter sted',
Draghende sijn speelgoet med',
Santjens, toppen, knickers, keuten,
En sijn*vliender-water speuten,
Nevens sijn papieren draeck.
(L. der Stud.)
-- Kil. Kote, knoeselbeen,

talus.

— De kinders gebruiken dit woord in het
marbelspel om een Tweetal aan te duiden. Eene
keute marbels (fr. deur billes). Geef mij de
keute (twee marbels).
KEUTEI, o. met den klemtoon op kent. Ver
anders ook Verkepte keutel ge--troeldkin,
naamd.
KEUTELBENDE, KEUTELJACHT, v. zonder mv.
Kleen grut, hoop woelige kinderen, fr. nerd ai lle.
Doe die keuteljacht zwijgen. Die keutelbende
maakt veel gedruisch in de straat.
— Het Alg. Vl. Idiot. zegt dat jachts, mv. te
Leuven bet. speeljongens : " die jachts zijn van
de deur niet af te houden. "
KEUTELEN, o. w. Hetzelfde als Kachtelen in
den zin van Uitvallen, sprek. van dingen 'die
ergens uit losgaan en bij deelen opvolgentlijk
neervallen. Er was eene scheur in den zak,
zoodat er het graan, de aardappels, enz. uit
keutelden. De pannen lagen niet vast op het
dak, en bij dien storm zijn zij afgekeuteld.

— Alg. Vl. Idiot. heeft. daar keuzelen voor, 't
geen waarschijnlijk mis is.
KEUTELKEERZE (uitspr. —keze, zie Rs), v. Vogelkers, vrucht van den cerasus sylvestris, fr.
m2érisier. De keutelkeerzen zijn zwart, en de
grootte van erwten.
KEUVEL, m. Bovenkleed zoo als een boezeron
(fr. blouse), enz. Nat zijn van het kapje tot aan
het keuveltje (geheel nat zijn). Zie onder KAP.
— Iemand die slordig gekleed is. Gekleed
gaan gelijk een keuvel. Een keuvel van een
vrouwspersoon. Is dat een keuvel!
— De pant van een dak op den gevel, fr. troupe.
De keuvel rust op twee oorboomen die van den
veurst dalen tot aan de dakgoten. Zie KEUYELKAPPE.
-- KEUVELENDE, KEUVELEINDE, O. Het dakgedeelte tusschen twee oorboomen, afhangende
einde van eene keuvelkappe; of ook, afdak dat
zonder ondersteun afhangt aan den gevel van
een boerenhuis of schuur, en dikwijls eenige gelijkenis heeft met eene omgekeerde monikskap.
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KEUZ
Onder het keuvelënde staat men in 't droog als
het regent. Onder het keuvelënde hangt men
kansels waar de hennen eiers in leggen. Al onder
het keuvelënde werpt men hooi uit den dilte door
de venster die in den gevel is.
- KEUVELKAP(PE, v. Waneer de gevel van een
huis niet opgemetseld is tot aan den nokbalk,
maar eindigt op de hoogte van de dakgote, dan
voegt men aan de kap eenen pant om die zijde
te dekken; deze pant heet keuvel, fr. troupe; en
zoo een dak met een of twee keuvels heet keuvel
fr. toil a troupe.
-kape,
KEUZEL, adj. Vlaamsche uitspr. van Keurzel
KEVE, v. Kevie, kooi. Kleen rond mandewerk
om levend pluimgedierte daarin te dragen naar
merkten, enz. (zie KooIE). Vogels in eene keve.
— Kinderkeve, reuze, ga-mande. Een kind in
eene keve. — Zie onder cizz , en vgl. 1. cavea.
KEVERBEK, m. Vooruitstekende kin.
— Iemand die zulk eenen kin heeft.
- KEVERBEKKEN,

keverbekte, heb gekeverbekt, o.

w. Wordt gezeid van iemand wiens kinnebakken
zoodanig vooruitsteekt dat de bovenlanden binnen de onderlanden vallen. Hij keverbekt. Om
goed waalsch te spreken, moet men keverbekken,
zeggen de Vlamingen.
- KEVERBEKTE, KEVERBEKKIG, adj. Die eenen
keverbek heeft. Hij is keverbekte. Een kever bekte Waal.
Dat alle kamuse ende keverbecte,
Deluwe, besproett`e, bootzuese, beplecte ...
(Ed. De Dene.)
Loch, keverbeckich, vol werten, vol sproeten.
(A. Biins.)
KEVIE, v. Zie KEVE.
KEVIELJE, KEVIELIE, v., klemt. op viel. Bij

kuipers, enz. Houten tap, fr. cheville. Het zijn
kevieljen die het bodemstuk (fr. barre) van een
wijnvat of fust in den gergel helpen vasthouden.
— Bij de kevilie, bij de macht, bij menigte.
Muizen bij de kevielje.
KEWÉTTE, KEWÈTE, v., klemt. op wet. Zie KOUWETTE.

KËZEL, m. Zie KEIZEL.
KEZEN, keescle, gekeesd,

b. en o. w., zachtl. e,
hier en daar zware e. Oppikken, azen, met den
bek voedsel oprapen van den grond, sprek. van
pluimgedierte. De hoenders kezen de graankorrels die langs den grond liggen. De vogels
kezen op den akker. Zij hebben gekeesd. De
kiekens kezen in het gras. De hen schartelt met
den poot in den grond om te kezen.
-- I'ig. van iemand die na de maaltijd in huis
komt naar eenig voedsel. Is er niets meer te

KIBB
kezen P Er is hier niets meer -te kezen. Er was
nog iets te kezen. — Vgl. Kadijzen.
KIBBEL, m. Bochel, bult.
KIBBEL, m. Kieuw, jotje. De kibbels van gezouten visch zijn de kieuwen en ander afval die arme
lieden eten; ook Kibbelinge geheeten (zie –ING).
KIE, v., mv. kie'n. Geldlade in den toog van
eereen winkel, baksken waar de winkelier het
geld in legt dat ,hij ontvangt bij het verkoopen
van zijne waren.
KIEKEN, o., fr. poule. De vorm kuiken, die in
de Wdb. staat, is tonzent niet gekend.
-- Het vklw. is kielkske (n; zoo ook
Kussen, fr. coussin, vklw. kuske(n.
Keuken, fr. cuisine, -- keukske (n.
. Meisen, fr. felle,
— meiske(n.
-- KIEKENBORST (wvl. KIEKEBORST, zie N), v.
Mismaakte borst, als het borstbeen scherp uit
hebben.
-stek.Enibor
— Iemand die zulk eene borst heeft. Die kiekenborst zal niet lang leven.
-- KIEKENHOOFD, o.. Onbezonnen mensch, dwaas
mensch. Het is zoo een kiekenhoofd. Dat kiekenhoofd heeft nergens handeling van.
-- KIEKENKOT (wil. KIEKEKOT, zie N), o. Hoenderhok, fr. poulailler.
— De bovenste galerij in den schouwburg, fr.

paradis.
- KIEKENLEERE (wil. KIEKELEERE, zie N), v.
Kiekenladder, staak of perts&met sporten langs
waar de hoenders opvliegen in den polder om
daar te slapen.
— Eene ellendige steeger, een smalle en steile
zoldertrap. De geneesheer, in het arme huisje
gekomen, moest langs eene kiekenleere opklimmen tot bij den zieke.
-- KIEKENMEUR (wil. KIEKEMEUR, KIEKEMURKE),
v. Een kruid met witte bloempjes, in de weten
stellaria media 1/ill., fr. morgeline, mouron-schap

des oiseaux.
- KIEKEN-ZONDER - HOOFD, O. Bij koks. Schotel
gekapt vleesch van kiekens, kapuins, • kalkoens,
of dergelijk gevogelte, op wijze van een broodje
samengedrongen en met hutse overdekt.
KIEKEMIRRIG, adj. Onpasselijk, niet recht wel,
ziekelijk, fr. qui éprouve du malaise, sou freteux.
Ik ben vandage kiekemirrig. Hij is gedurig
kiekemirrig.
— Lastig, gemelijk, teerzeerig gelijk iemand
die onpasselijk is, fr. gr-imaud, de mauvaise humeur, dificile. Wat zijn die kinders kiekemirrig!
— Men zegt ook Kiekemurm en Kriekemurm.
Vgl. Kriekeloos.

KIEK
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KIEKHOEST, KIEKHOUSTE, v. Kinkhoest, fr.

coqueluehe.
KIENEKALLE, v., klemt. op kie. Zie KIJLEKALLE.
KIEREIVIACHUIT, m. Zie KORTEKRAKEL.
KIESMAKELAAR, m. Werker of aaswerver in
kiezingen, fr. agent electoral.
KIET(E, V. Kuit. Zie KIJTE.
KIEZELING, m. en o. Zie KEIZELING.
KIPKAP (wvl. KIIFKAF, zie IND), M. Zie KIPKAP.
KIJKEBIJ (wvl. KIKEBI), m., klemt. op bi.
Bijziende, fr. fftyope. Een kijkebij.
KIJKEN, keek (scherpl. ee, zie onder DUIGEN),
heb gekeken, o. w., fr. regarder. Zwart, wreed
kijken (met dreigende oogen kijken, strengheid
uit de oogen laten stralen). Leelijk kijken (kwade
luim of misnoegdheid in de oogen laten blijken).
Schoone kijken (tevredenheid en opgeruimdheid
toonera in het gezicht). Aardig kijken (zijne ver
zijne teleurstelling in de oogen laten-wonderig,
lezen). Nauwe kijken (nauwkeurig zijn, fr. regar-

der de p es).
-- Kijken lijk
jk Lie f ke Snot, bedrukt kijken, er
neerslachtig uit zien als iets tegenslaat of kwalij k uitvalt. Hij stond te kijken lijk Liefke Snot.
--- Kijken in, op of naar, wordt gezeid van
een gebouw, enz. wiens vorenste deel gekeerd
staat in de richting naar iets, fr. dunner sur. Gij
weet dat mijne kamer op de straat niet en kijkt.
Die venster kijkt recht naar de kerk. De voordeur van 't huis kijkt vlak in 't zuiden.
— Men zegt : Ik keek de schepen varen; Ik keek
hem op den Lorre klimmen, enz. om aan te duiden
dat men het beziet.
KIJLEKALLE, K IJNEKALLE (wil. KILEKALLE,
KINEKALLE, zie IJ), v. Kinderhoofd, iemand die zich
kinderachtig gedraagt, die niet verstandig of
ernstig genoeg spreekt volgens zijne jaren. Het
is zoo eene kijlekalle. o Gij kijnekalle met uwen
armen praat.
--- Ook Kijnebabbe.
--- KIJLEKALLEN (wil. KILEKALLEN), kijlekalde,
heb gekijlekald, o. w. Als eene kijlekalle zich
gedragen, kinderachtig handelen of spreken.
-- Men zegt ook Kijnekallen.
KIJN (wil. KIIN), O. Zie KEN.
KIJNEBABBE (wvl.

KINEBABBE,

zie

IJ), V.

Zie

KIJLEKALLE.

KIJSTE, v. KIJSTERGAT, o. (wil. KITST –, zie wa),
Vertroeteld kind dat grillig en kleinzeerig is.
Zie VERKIJSTEN.
— Het wordt ook gezeid van meerdere per.
sonen die aan eene kijste gelijken.
-- In veel gewesten ook Het achterste. Iemand
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KIJS
op zijne kijste geven, fr. fesser. Op zijne kijste
vallen.
KIJSTEREN (wvl. KIISTEREN, zie Ii), b. w. Zie
KEISTEREN.

KIJTE (wvl.

KITE),

v. Kuit van het been, fr.

mollet. Wegens ij — ui, zie bij FRIJTEN.
— Het zaad van den moedervisch, fr. frai. Het
wordt ook gezeid van den moedervisch zelve.
Die haring is eene kijte. Zie MELKE.
- Zie BOSCHKIJTE.
KIJZEIVIIJZE (wvl. KIZEMIZE, zie IJ), v. Moeielijk
en kibbelig mensch, die op alles wat te zeggen
vindt. Eene kijzemijze van een ventje.
KIJZIG (wvl. KIZIG, zie IJ), adj. Uvallig, vuil,
morsig, smerig, walgelijk, fr. degoutant, sale.
Een kijzige vent. Kijzig gekleed zijn. Zoo kijzig
dat ik er niet op kijken kon. Te kijzig om aan te
raken. De aap is een kijzig dier. Het is er in dat
huis al om ter kijzigst. Eene kijzige wonde.
— Zedeloos, ontuchtig. Kijzige vent. Kijzige
woorden. Kijzige klap. Een kijzig boek. Kijzig
spreken, schrijven.
---- KIJZIGA.ARD, m. Vuilaard, morsig mensch,
fr. saligaud.
- KIJZIGHEID, v. De staat of de hoedanigheid
van kijzig te zijn.
KIK, m. Kleen keelgeluid dat in het woord
zelve nagebootst wordt. De kik van eenen puit.
Hij gaf noch kik noch mik meer (hij roerde niet
het minste meer, b. v. omdat hij van schrik bevangen was, omdat hij dood was, enz.). Ik hoorde
noch kik noch mik (ik hoorde volstrekt niemen-

dal) . .
- KIKKEN, kikte, heb gekikt, o. w. Kik zeggen,
een zeker keelgeluid maken dat in het woord kik
nagebootst wordt. De puiten kikken. De lijsters
kikken. Hij sloeg hem dat hij kikte. Hij dorst er
niet van kikken (geen woordje van reppen). Ik
verschoot dat mijn herte kikte (ik verschrikte
uit der mate, fr. ,j'eprouvai un saisissement Terri-

ble).

Schoon dat gy swyght en niet en kickt,
Gy doet een uytspraeck alsge kniekt.
(A. Poirters.)

— Noch kikken noch mikken, volstrekt niets
zeggen, zich geheel stil houden. Hij durfde kikken noch mikken. " Op welke vrage desen gast
niet een woordeken en heeft geantwoord, hy en
heeft hier op niet gekikt nogte gemikt, ja hy is
stom geworden. " (F. Vanden Werve.)
— Ook b. w. Zonder dat er iemand een woord
van kikte (repte).
Al kickje maer een woordt, al hebdy groot gelyck,
Ghy zyt verloren man.

(A. Debuck.)

KILD
* KIKSOIZE, v. Wordt in zeldzame plaatsen gebruikt voor Iets, entwat, een ding. Het is eene
verbastering uit het fr. quelque chose. Wat voor
eerie kiksoize is dat? Dat is eene aardige kiksoize.
-

KILDERACHTIG, adj. Killig, kellig. Kilderachtig
weder. Deze kamer is kilderachtig. Een kilderachtig mensch, fr. un homme frileux.
KILK, m. Hetzelfde als Kelk, fr. calice. Zie E.
KIM, v. Zie KEM.
KIMP, m. Hennip. Zie KEMP.

KIN(NE, m. en v., fr. menlon.
— Het komt benen de kinne niet, het is niet
gemeend, niet rechtzinnig, hij toont het wel op
zijn gelaat, maar het daalt tot in zijn hert niet.
Als hij - dat hoorde, hij schoot in eenen lach en
riep bravo, maar het ging hem beneden de kinne
niet (fr ce n'était pas sincere, ce n'était pas de
coeur). " Si comen ter misse, si knielen, si lesen,
mer ten coemt al beneden die kinne niet. " (Th.
van Herentals.)
- KINNEPUTJE, o. Kinkuiltje, fr. fossette du

menton.
KIND (wvl. KIIND, zie

)ND),

o., vklw. kindje,

kindeken (wvl. kiindje, kiindeken, fvl. kinige,
zie DEMINUTIEF).
— Een kindeken suiker, kegelvormige klomp
witte suiker, suikerbrood, fr. pain de sucre.
— Noch kind noch ken, zie KEN.
— Bij landb. De aardappels, die in de aarde
of in den kelder liggende eene keest'schieten,
brengen somwijlen terzelfder tijde drie, vier of

meer kleene aardappeltjes voort die als knikkers
aan het onderdeel van de keeste hangen : deze
aardappeltjes heet men kinders, en van daar het
ww. verkinderen; zie ald.
KINDERAGIE (wvl. KINDERAAIZE, zie -AGIE), v *
Kinderachtigheid, woorden en manieren die nauwelijks betamen aan een kind. Dat zijn al kinderagiën. Ga van hier met al die kinderagien.
— Ook iemand die zich gedraagt als een kind,
prulleman. Een kinderagie van eenen vent. Hij
is zoo eene kinderagie.
KINDERBED(DE, o. Kraam. In 't kinderbed
komen. In 't kinderbedde sterven. Eene krankte
behouden ten gevolge van een moeielijk kinderbedde.
KINDERDINGEN, o. mv. Kinderspeelgoed, fr.
jouets d'enfants. " Sich besich hiel met spellen
ende kinderdinghen. " (F. de Smidt.) Een kraam
met kinderdingen.
KINDERFOOI(E, v. Vriendenmaaltijd .ter gele
een nieuwgeboren kind; bij Kra--genhidva

KIND
Kners Kraammaal geheeten. Naar de kinderfooie
gaan.
KINDERKERWEIE, -KRAWEIE, v . Hetzelfde als
Kinderfooie. — Zie KRAWEIE .
KINDERKOOP,m. Kinderbaring. Eenen kinderkoop doen.
KINKANKHOORN, m. Kinkhoorn, fr. buccin.
— Dit woord is gevormd met eenen lasch in
den grondvorm (kink-ank-hoorn); zie onder FLADAKKEN.

KINKERBINKERNAALD, v. Wvl. naam van een
demoiselle), volgens Alg.

insekt (akkernaald, fr.

Vl . Idiot . -- Zie HINKERBINKERNAALD.
KINSOEN, o. Eene plant die anders ook Honds dille heet, fr. quennecon.
KIP, o. Bij wagenmakers, enz. Een beschaald
dwarshout dat boven den achterasse vastgetimmerd ligt. De grond van den wagen rust op het
kip en het draaischamel. De twee achterste rongen staan op het kip.
— Het kip vaak eenen ploeg is bij Weiland
hetgeen wij Zoolhoofd noemen, fr. cep.
KIP, o. Alles wat dient om vogels en andere
dieren te vangen, zoo als eene steenpier, eene
valle, eene . trape, enz. Een kip zetten. In het kip
zitten. Eene ratte in het kip vangen.
-- Dit woord, verwant aan 't 1. capio (vangen),
is in Holland vrouwelijk.
— Van daar Rattekip, Vissekip, enz.
KIPKAP (wvl . KIIPKAP, zie IND), m . Mengeling
van allerhande stukjes vleesch. Mismas in 't
algemeen.

Ook Kif kaf.
SIPPE, V. KIPPEN, m . Mutten, een kalf dat pas

geboren is, of nauwelijks eenige dagen oud is.
Eene nuchtere kippe (die iiog geen voedsel genomen heeft, die pas gekipt is).
KIPPELING, m. en o . Kippen, nuchter kalf.
— Bij huidevetters. Huid van een nuchter
kalf. Kippelingen en Zogervellen.
KÍPPEN, kipte, ben gekipt, o. w. Uit de eierschaal komen, fr. éclore. De kiekens zullen haast
kippen. Zij zijn nog niet gekipt.
— Kalven, vernieuwen, fr. veler, amouiller. De
koe is gekipt. De koe staat op het kippen.
— Beginnen zijn, ontstaan, worden, geschieden. De zaak is op het kippen (op het punt van
verwezentlijkt te worden). Dat bloempje staat
op het kippen (zal flus ontluiken). In 't kippen
van den dag (als de dageraad verschijnt). " Opstaen met het kippen van den daghe. " (P. Devynck.) " Wy vertrocken met het kippen van

den daghe. " (Id.)
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KIPP
— Men zegt ook Keppen. In 't keppen van
den dag.
KIPPEN, m. Zie KiPPE.
KIPPEVLEESCH, KIPPENVLEESCH, o. Vleesch
van een nuchter kalf, van eene kippe; anders ook
Nuchter vleesch genaamd.

KIPZIEKTE, v. Kalverkoorts, kalverziekte, eene
koorts die de koeien- somtijds krijgen na 't ver
dikwijls overgaat tot eenen-nieuw,d
bloedopdrang in de hersens en tot de popelsij;
anders ook de Moer in den kop en het Meieuvel
geheeten.

KIRIOLE, v. Zie KRIOLE.
KIRRIEN, kirride, heb gekirrid, o. w. Zie KARIEN.

KISTE, STEENKISTE, v. Bij mulders. Soort van

houten kas rond den looper in eene graanmolen,
fr. co fre aue meules, archure. De kiste rust op
het ringhout.
- KISTEBERD, o., mv. kisleberdels, kisteberrels.
Bij mulders. Zoo heet elk van de twee houten
deksels of halve schelen die op de kiste liggen
en den looperdekken, fr. converseau.

KISTELECIHTE, v. Een scharnier wiens een deel
vastgenageld ligt op het deksel eereer koffer, en
't ander deel neervalt om aan de koffer zelve
vastgesloten te worden.
KISTEN, kistte, gekist b. en o. w. Bij timmer ,

lieden. In het leggen van eene houten vloering
of zoldering, twee planken schuins tegeneen
plaatsen op wijze van een dak, en ze dan met
geweld nederdrukken, om aldus aan geheel de
zoldering slot te geven. In dezen zin zegt men
ook Kofferen. Als de vloering geheel geleid is,
dan kist men de twee laatste planken. Ge moet
kisten opdat al de planken dicht tegeneen zouden sluiten.
-- Afl. Kisting.
KITSEN, kitste, gekitst, b. w. Aanraken, fr. lou cher. Wordt gehoord in eenige kinderspelen, b.
v. 't katjespel, waarin men iemand moet kunnen
aanraken om te winnen. Ik heb u gekitst : gij
zijt er aan. Gij hebt mij niet gekitst.
--- Vgl. Ketten en Katten.
-

KITTE, v. Zie KEETE, bierkeete.
KITTELS, m., mv . Zie KETÉLS
KIZEE1VI, v. klemt. op zeem, zachtl. ee. Wordt
.

gezeid van den loon dien men alle veertien dagen
aan de werklieden geeft. Het is morgen volle
kizeme. De kizeeme betalen. Zijne kizeme out-

vangen.
-- Dit woord schijnt eerre verbastering van
't fr. quinzai?^e,

KLAA
- KLAAI, m. Eigennaam verkort van Niklaai,
Niklaas, fr. Nicolas.
-- Koekeman, koekepeerd, of zoo iets anders
dat men op Sint Niklaasdag aan de kinderen
geeft. Eenen schoonen klaai ontvangen. Iemand
eenera klaai geven. De bakker verkoopt klaaien.
— Onnoozel dwaas mensch, fr. colas. Het is
zoo een klaai. Een arme klaai. o Gij klaai van
klijte !
— Eene drinkflesch in mandewerk gevlochten,
fr. bouteille clissee. Een,klaai vol brandewijn. Hij
heeft altijd eenen klaai in zijnen zak. Uit eenen
klaai drinken. — In dezen zin dikwijls ook klaai-

tje, klaaike(n.
KLAAIEN, klaai de, geklaaid, b. w. Omkeeren,
fr. renverser. Iemand in den grond klaaien. Hij
heeft de aarde van den kruiwagen in den gracht

geklaaid.
— Meest o. w. Omkeeren, omkeerende neer vallen, fr. se renverser. Het bootje klaaide (kap
fr. la barque cliavira. Het voer is geklaaid,-seid),
de wagen is geklaaid (de lading van den wagen
is omgekeerd in den grond). Als gij over de heule
rijdt, zwicht u van in 't zwin niet te klaaien.
Van eenen trap of steeger klaaien. De schaverdijner is in eene lomme geklaaid, en versmoord.
Een koornschelf klaait (als hij omkeert, omver
Hij slibberde en klaaide in den grond. -revalt).
Indien de wereld ommekeert
In plaatse van te draaien,
Wij gaan, met 't hoofd om leeg gekeerd,
Al in de zunne klaaien. (* )

KLAAR, adj. Louter, zuiver, plein. Dat is van
klaar goud. De tak is afgescheurd, klaar van het
gewicht der vruchten. Hij is ziek, klaar van
moedheid en van werken. Er zit in dien schurk
niets dan klare boosheid. Sterven van klaar verdriet, klaar van verdriet. Het is klaar de wille
Gods dat zoo iets gebeurd is.
KLAAR, o. Het klaar en helder deel van iets.

— Het klaar van een ei, het wit, fr. blanc d'o uf.
— Het klare van pap, wei van pap waarvan

KLAS.
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KLAARZEN (uitspr. klazen, zie Rs), klaarsde,
geklaarsd, b. w. Klaren, klaar maken, fr. clarifier.
Bier en wijn worden geklaarsd met vischlijm en
wit van eivers. Siroop klaarzen, fr. claircir le sirop.
— o. W. Klaar worden. Het begint te klaarzen
(de dagraad breekt aan).
— Afl. Klaarzing.
KLAASTEREN, klaasterde, heb of ben geklaasterd,
o. w. Klaveren, klefferen, klauteren, fr. grimeer.
Op eene rotse klaasteren. De jongen deed eene
klemkoorde aan zijne voeten om op den boom
te klaasteren. De kat was in een oogenblik op
den boom geklaasterd.
Ja, ik klaastercl' honderdmael en me,.r
Den hoogsten boom zelfs op en neer,
Eer gij één keer zyn kruine zoudt genaken!
(L. Nuttin.)

KLAASTERKATJE, KLAVF^RKATJE, KLEFFER KATJE, o. Een vogel die in de Woordenb. Boom-

kruipertje heet, fr. grimpereau.
KLABASTEREN,

klabasterde, geklabasterd, b. w.

Klasteren, beklij steren, bekladden, bemodderen,
fr. sali'y, éclabousser.
— Dit woord is gevormd van klasleren met
eenen lasch in den grondvorm; zie onder FLADAKKEN.

KLABÉTTEREN, klabetterde, heb geklabetterd, o.
w. Kletteren, hard klepperen. De klapmolen
klabettert. De klepperbeentjes klabetteren. De
kinders klabetteren als zij met hunne kloefen
over den steenweg loopen. Hij kwam met zijne
kloefen in de school geklabetterd. Het klabettert in mijne ooren.

— Fig. Luid babbelen en rellen, kallegaaien.
- KLABETTERGAT, O. Een wijveken of dochter
die veel babbelt en relt.
-- KLABETTERING, v. De daad van klabetteren.
De klabettering van de klapmolen. Kinders gij
moet, zonder klabetteringe met uwe kloefen te
maken, in de kerk gaan.

- KLABETTERMEULENTJE, O.

Klapmolentje.

.

de melkdeelen gezonken zijn. De zieke drinkt
anders niet als klare van pap.
KLAARSEL, o. Al

wat dient om iets te klaren;

bijzonderlijk vischlijm, wit van eiers, enz. waarmede men bier en wijn klaart, anders ook Breedsel genaamd.
KLAARTE, V. Klaarheid. De klaarte van het
water, van 't glas, enz. Do klaarte van een licht,
van de zon, van de sterren. De klaarte van de
locht. De klaarte van eene stem, van eenen klank.

De klaarte van de gedachten.

KLABOTSE, v., klemt. op bot. Kruinmutsje, enz.

Zie KABOTSE, KABUTSE.
KLABOTSE. v. Kaatsbal van laken, van haar,
enz. Met de klabotse spelen. -- Ook -Kalotse.
KLABOTSEN, klabotste, heb geklabotst , o. w.
Klotsen, horten, fr clapoter, choquer. De onstuime baren klabotsen. Hij klabotste met zijn hoofd
tegen den muur.
Dees winden doen myna levens schip
Klabotsen teghen 's weereldts klip.

(J. de Hard.)

KLAB
Gy (wever) slaet geduerig slag ep slag,
Dat al de glasen beven:
En dik en dun, en sterk en teer,
Die moeten weynig min oft meer
Van dat klabotsen lyden.
(P. Croon.)
— Dit w. is gevormd van klotsen met eenen
lasch in den grondvorm; zie onder FLADAKKEN.
KLABOZTT, m. Zie KABOVT.
KLABOUTERMANN.ETJE, o. Kaboutermanneken,
in de Wdb.
KLABOUW (wvl. KLABOW, zie AU), m. Dwaze
jongen, klunten. Gij groote klabouw ! Het is zoo
een kiabouw !
KLADATER, m., klemt. op da. Hetzelfde als
Klater (groote inktvlek, enz.), met eenen lasch
in den grondvorm (kl -ad-ater); zie onder FLADAKKEN.

KLADDER, m. Kladde, kladboek, 1poper, fr.

brouillon, brouillard, main- courante. De winkelier
schrijft op den kladder alles wat uit- en ingaat.
--- Klad, klater, groote vlek van inkt, enz. Hij
kan geen zes regels schrijven zonder eenen
kladder te maken.
- KLADDEREN, kladderde,

gekladderd, b. w. Klad-

den, bevlekken. Hij kladdert zijn geschrift, zijn
papier.
— o. W. Kladden maken, fr. faire des taches,
des patés. Hij schrijft geen twee reken, zonder
te kladderen.
-- Men zegt ook Klateren.
KLAGEN, kloeg en klaagde, geklogen en geklaagd,
b. en o. w., fr. se plaindre.
— Putten in de eerde klagen, uit der mate veel
klagen, zeer bitterlijk klagen. Zij kloeg putten
in de eerde over d3 harde mishandelingen die
zij lijden moest. Hij klaagt putten in de eerde
omdat de tijden zoo slecht zijn.
— Klagen in het hoofd, in de voeten, enz. zegt
men elliptisch voor klagen van de pijn in 't hoofd,
enz. Hij klaagt geweldig in zijnen buik. Het
kind kloeg in zijn hoofd, en korten tijd daarna
washet dood. Het is reeds lang dat hij aan zijn
herte klaagt. Hij klaagt altijd ievers (d. i. van
de pijn in 't een of ander lidmaat).
KLAK, m. Kleene hoeveelheid overgeblevenen
drank. Zie KLIK.
KLAK, o. Gestampte aardappels met zurkel;
anders ook Kadul genaamd.

KLAKBALGEN, klakbalgde, heb geklakbalgd, o. w.
Wordt gehoord in Iemand smijten dat hij klak balgt (iemand- met geweld tegen den grond
slaan, te gronde werpen). Hij smeet hem dat hij
klakbalgde.

KLAK
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— Vgl. Kwakbollen.
KLAKBEEN, o. Wordt gezeid van den achterpoot
van eene koe, waneer hij stijf is in de vittelok
en maar plooibaar wordt nadat hij geklakt (geklapt, fr. claqué) heeft. Eene koe met een klakbeen. Koeien met klakbeenen stappen moeilijk
voort, zoolang het been niet geklakt heeft. Het
klakbeen is een gebrek dat niet gedurig bijblijft,
maar nu eens verdwijnt en dan weer verschijnt.
De koe heeft drie dagen geweest dat zij van haar
klakbeen niet geweten en heeft.
- KLAKBEENDE, adj. Die een klakbeen heeft.
Eene klakbeende koe. — Zie —DE.
KLAKBOSSE, v. Klakkebos, fr. canonnière d'enfant.

KLAKKAARD, m. Eene snede brood in melk en
eieren gewenteld, en zoo in de pan geroost of
gebraden, en met suiker bestrooid, fr. pain perdu.
Klakkaards bakken. Klakkaards eten.
— Iemand nooden op eenen klakkaard, hem
nooden naar eene vriendelijke maaltijd, zonder
beslag.
-- Welkom op eerzen klokkaard, gemeenzaam
groetwoord om te zeggen Ik ben verheugd u
aan mijne tafel te ontvangen.
KLAKKE, V. Klaksoor, kletsoor, zware zweep
waarmede men klakt. De slag van de klakke
lundert in de dalen. Eene klakke vlechten of
nokken.
— Klakbus, klakkebos, fr. canonnière. De kinders spelen met de klakke. Een prop in de klakke
drijven.
— Kladde, klater, vlek. Eene klakke spog.
Klakken spuwen. Van daar Beklakken.
— Bij schoemakers. Een klep vormige neuslap
van ieder die den top bekleedt van eenen lakenen
schoe. De klakken doen blinken.
— Een pet, eene mannenmuts, fr. casquette,
bon?tet d'hom7ne. Zijne klakke weren (afschuiven, afnemen). Eene lederen, eene lakenen, eene
platte, eene hooge klakke. De vooie van eene
klakke. Eene klakke met eenen struwel. Klakken
vlaken. Eene klakke dragen. Hij speelt met zijn
leven lijk een zot met zijn klakke (volksspreuk).
" Het mannevolk wilt niet wyken : nu syn 't
hoeden als vannen; dan platte lederen klakken. "
.(Vaelande.) " Men smijt zijn klakke omhooge,
en alwaar de vooie wijst als zij gevallen is,
aldaar moet men gaan. " (R. d. H.) " Pauwken,
-

ziet

gy mynheer en mevrouwe niet zitten dan P

waer staet uw klaksken, myn kind ? " (C. Duvillers.)
-- Strottenhoofd, fr. larynx. Zijne klakke is

KLAK

geborsten (zijne stem is gebroken van te veel of
te lang te zingen, te prediken, enz). Hij is de
klakke geborsten (zie onder JUNNEN).
KLAKKEGOED, o. Pettegoed, stoffe waarvan
men klakken maakt.
KLAKKEKRAAM, o. Pettekraam, kraam waar
men klakken verkoopt.
KLAKKEMAKER, m. Pettemaker, fr. fabricant

de casquettes.
KLAKKEN, klakte, heb geklakt, o. w. Djakken,
met de zweep slaan dat het klakt of klapt. Die
koeier kan wel klakken. Hij klakt dat het lundert
in de verte.
KLAKKER, m. Katoenen vrouwmuts met groote
afhangende vlerken, anders ook Rochmuts ge-

naamd.
KLAKKEWINKEL, m.

Pettewinkel, fr. boutique

de casqueltes.
KLAKMEULENTJE, o. Klepperend windmolentje
dat de kinders maken en gemeenlijk op eene
hooge stake in den wind stellen.

b. en o. w.
muur
in
't wit of
eenen
ruwe
wijze
verwen,
Op
in 't, geel of in 't grauw beschilderen, kladschilKLAKPOTTEN, klakpotte, geklakpot,

deren, klakken, fr. peindre à la grosse brosse, au
gros pinceau, bacdigeonner, peinturlurer.

m. Kladschilder.
KLAKSOOR(E, KLASSOOR(E, v., klemt. op soon.
Djakke, groote zweep met korten steel, in Picardië cachoire.
— Kramers heeft kletsoor, o., doch bij onze
schrijvers is dit ook v. " Met de kletsoor. " (F.
Vanden Werve.)
KLAKWULGE, KLAKWILG, v. Soort van wilg,
salix fragilis L. Deze wilg wordt gemeenlijk afgeknot; en daarom geeft men dezen naam ook
- KLAKPOTTER,

aan alle Knotwilgen zonder onderscheid, fr.
saule telard. Als de klakwulgen oud worden,
splijt het bul open, en het hert molmt uit.
KLAMP, m. Vierkantte rechtopgaande blok of
hoop van aarde, van mest, van steenen, enz.
— Hielstuk van eene leers, schoe of kloef, fr.

talon de botte, de soulier, de sabot.

— Steen die uit eenen muur steekt, zoodat
men zich er aan kan vastklampen om op te
klimmen.
— Klomp sneeuw die zich vastzet aan de kloefen of de schoe'n onder 't gaan, fr. botte.
KLAMYMP, adj. Hetzelfde als Klam, eenigszins
vochtig, fr. moite. Dat graan is klamp. Zijne handen zijn klamp. — Zie KOMP.
- KLAMPHEID, v. Klamheid, fr. moiteur.

KLAlPEREN, klampende, geklamperd, o. w.

KLAN
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Klampen, aanladen, sprek. van de sneeuw, enz.
die aan de voeten kleeft, anders ook Patijnen.
De sneeuw klampert aan kloefen en schoe'n, en
aan de voeten van peerden.
— Ook gez. van den persoon aan wiens voeten
de °sneeuw aanlaadt, fr. se botter. Men kan vandage door de sneeuw niet gaan, zonder te klam -

peren.
— Met moeite gaan ten gevolge van de klam
sneeuw aan de voeten. De peerden-peringvad
klamperen, als de sneeuw aan hunne voeten laadt.
— In 't alg., geweld doen met de voeten om
voort te kunnen, klauwieren. Hij klampert om
voort te geraken. Hoe moest hij klamperen om
op den boom te klimmen!
KLANKVERKORTING. Bemerkensweerdig is, in
de sprekende taal der West- Vlamingen, de regelmatige verkorting van eenen langen klank in de
volgende gevallen:

I. WERKWOORDEN.
De lange a, e, ee, o en oo verkorten in a, è
(klinkende lijk i in ik, d. i. lijk e in fr. avec, sec),
en o, namelijk
10 Bij al de gelijkvloeiendé verba eindigende
op aden, aken, apen, aten, eden of eeden, eken,
epen, eten of eeten, oden, oken of ooken, open of
oopen, en oten : a) in den 3 pers. enkelv. en den
2 pers. van den tegenw. tijd; b) in geheel den
verled. tijd; c) in den 2 pers. van den imperat.;
en d) in het verled. deelwoord.
2° Bij de ongelijkvloeiende verba breken, eten,
laten, loopen, meten, nemen, slapen, spreken, steken en vergeten; en bij de onregelmatige koopgin
en weten : a) in den 3 pers. enkelvoud en den 2
pers. ,van den tegenw. tijd; b) in den tweeden
pers. van den imperatief.
De vervoeging b. v. van kraken, slepen en loten, loopt dus als volgt :
Tegenw. tijd.
ik kraak (krake), sleep (slepe), loot (lote).
lot.
slèpt,
gi, hi krakt,
loten.
slepen,
wi, zi kraken,
Verled. tijd.
ik, hi krakte, slèpte, lótte.
krcaktet, slèptet, lóttet.
gi
wi, zi krakten, slèpten, lótten.
Imperatief.

krak (t, slèp (t, W.
Deelwoord.
gekrakt, geslèpt, gelót.

Ja, het deelw. van de werkut. die eindigen op

aden, gaat uit in ad, b. v.
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Braden — gebràd.
Laden — gelàd.
Raden — geràd.
Vladen — gevlàd.
— En deze klankverkorting gaat over tot de
afgeleide woorden en tot de samengestelde, b. v.
Aflèksel
voor afleeksel.
Bestéksel
— besteeksel.
Dópsel
— doopsel.
Máksel
— maaksel.
Stedsel
— steedsel.
Radsel
— raadsel.
Spéksel
— speeksel.
Verknóptheid — verknooptheid.
Ètplaats
— eetplaats.
Kwekschole — kweekschool.
Lópschoore
— loopschoor.
Métroede
— meetroede.
Pótstake
— pootstaak.
Rokberd
— rookberd.
Slépnet
— sleepnet.
Sprekkamer — spreekkamer.
Stokijzer
— stookijzer.
Vergét-mij-niet — vergeet-mij-niet (bloem).
Zwétdrank
-- zweetdrank.

— Maar men zegt vermaak, steding, looper,
schreper, spreker, stoker, smaak, haat, koop,
loop, enz., omdat zulke woorden gevormd zijn
van den infinitief, waar de gemelde klankverkorting geene plaats grijpt.
— Daar zijn eenige samengestelde substanLiefs,
wier eerste deel, een naamwoord zijnde, ook
zijnen klank verkort, b. v.
M

Bómloos voor bodemloos.
Bótshaak — bootshaak.
Bràksulker — braakzurkel.
Dopkind - doopkind.
Ràpstik — raapstuk.
Stdmboot — stoomboot.
Stràtvolk — straatvolk.
II.

VERKLEINWOORDEN.

In substantieven die eerre lange a, e, i, o, u of
eu hebben, worden deze klanken gemeenlijk kort
als men den verkleenenden uitgang je, tje of
ke (n aan 't woord voegt; b. v.
— betj e.
Beet
— bómpje, bómke.
Boom
Boord (zoom) — bordje, bórretje.
— durtje, durke.
Daar
Gebuur (wvl. gebeur) — geburtje, geburke.
— hartje, hárke.
Haar
— kolurtje, kolurke.
Koleur
— kópj e (in kópj es leggen) .
Koop
Koorde—, k3rdje, korretje.
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Kriekelaar — kriekelártje, -làrke.
— lópj e, lópke.
Loop
-- màrtje (dienstmeid).
Maarte
Maat
— matje (gezel).
Muur (wvl. meur) — murtj e, murke.
Noot, neut — nótje, mutje.
Notelaar
— notelàrtje, notelàrke.
Oom, asoom ---= nómpj e, nomke.
Oord
— ardje (geld).
Plaat
— platje.
Poort
— portje.
-- rapje, ràpke.
Raap
— ruksken.
Reuk
Schaap
--- schàpj e, schàpke.
Schaar
— schàrtje, schàrke.
Schuur (wvl. scheur) — schurtj e, schurke.
Smaak
— smàkj e, smàkske.
Spa
— spatje.
Staak
— stàkje, stákske.
Straat
— stràtje.
Stroom
— strómpje, strómke.
Teuge
— tuigje, tukske.
Uur
— urtj e, urke.
Vaar
— vàrtj e, vàrke (vader) .
Vaard, vaart — vàrtj e, vàrdeke.
Vore
— vórtje, vórke .(fr. sillon).
Zaad
— zàdje.
— Uitgenomen die eindigen op 1 of n of s : maan
. maantje, vaan — vaantje, zwaan -- zwaantje, boon
— boontje, kroon — kroontje, schaal — schaaltje,
school — schooltje, teel --- teeltje, roos — roosje,
wees — weesje, enz.
— De woorden een, been, kleen, steen maken ientje,

bientje, klientje, stientje.
KLAPPEGE, KLAPPEIE (zie —EGE), V. Babbe-

laarster.
KLAPPEN, klapte, heb geklapt, o. w. Wordt
overal gebruikt voor Spreken, praten, fr. parler.
Leeren klappen. Het kind begint al te klappen.
Hij klapt wel, hij klapt schoon. Met iemand
klappen. Fransch klappen. Traag of zeere klappen. Zoetjes klappen. Waarvan klappen zij P
Vragende liên maken klappende kinders.
— b. w. Zeggen, uitbrengen. Zij klapt het al
wat zij weet en hoort.
KLAPPER, m. Eene klep of tong (fr. soupape)
die, in den bodem van den helm eens brouwketels, begint te klepperen, als -het bier al te
hevig kookt, en aldus den brouwer verwittigt
dat hij de viering moet verminderen.
KLAPPETTE, KLAPP2TE, v., klemt. op pet. Klap
babbelaarster, fr. jaseuse, babillarde. —-pége,
Zie —ETTE.
KLAPSET, o., klemt. op set. Praatster, babbelaarster, fr. babillarde, bavarde.
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KLAS,.
KLAREN, klaarde, heb of ben geklaard, o. w.
Klaarzen, klaar worden. Het begint te klaren.
(de dageraad breekt aan). Met het klaren van
den dag, of ook Met den klaren van den dag
(zie INFINITIEF), fr . au point du jour.

KLARIGHEID, V. Hetzelfde als Klaarheid (zie

IG). De klarigheid van het bronwater. De klarigheid van den dag. De klarigheid van zijne oogen.
" Een sterre van een onghewoone grootte ende
claerigheydt. " (F. de S inidt.) " Dat ik de hemel
klaricheydt mag aenschouwen. " (J. Van-sche
Heumen.)
KLARIOOGEN, klarioogde, heb geklarioogd, o.
-

w.

Zie GLARIOOGEN.

TLAP
— Vklw. klatje, stukje hout of steen dat men
voortslaat met kolven in het zeugejagen, ook
Kalle geheeten, fr. cochonmet.
— In de Cost. v. Belle heeft klatte gewis den
zin - van fr houlette, eene makke. " Gheene

schaep-herders noch andere en moghen met
haerlieder clatten, handt -hapkens, ofte andere
instrumenten smijten, steken, hauwen, pelen
ofte andersins schade doen in ander lieden boomen, noch de straet- santen, dammen ofte sluysen
in te steken. "
KLATTEREN, b. en o. w. Hetzelfde als Klateren, kladden.

KLAUS (wvl. KLOWS, zie AU), m., mv. klauzen.

KLAS, in. Stapel, klamp, hoop dingen die geklast of gerangschikt zijn de eene op de andere,
fr. pile. Een klas planken. Een klas kareelsteenen. Een klas boeken. De steenen in eenen klas,
of in twee klassen stellen. Een slag wegnemen
van eenen klas briken.
--- KLASSEN, klaste, geklast, b. w. Regelmatig
opeen stapelen, klampen, in eenen hoop rangschikken, fr. empiler. De steenen klassen. De
boeken klassen in eenen hoek om de boekkas
eens te zuiveren. Geklaste planken. Geklaste
eieren.
KLASSOORE, v. Zie KLAKSOORE.
KLASTEREN, klasterde, geklasterd, b. w. Beklasteren, beklakken, bekladden, beklijsteren.

KLATER, m. Kladde, kladder, vlek. Een klater
(inktklater) op het papier.

Stroof van een lied. Een lied van acht klauzen.
Den eersten klaus zingen. Een klauzeken van
buiten leeren. Een klauzeken van zes verzen.
" Volgt er nog iets (op die gezongen woorden) P
ja, nog vyf klauzekens. " (C. Duvillers.)
— Referein, fr. refrain. " Hij sloot zijne klachte
over zijn kind met het oud clauseken : hij heeft
zulk een goed herte ! " (K. Callebert.)
-- Ook Klauzel.

KLAUW (wvl. KLOW, zie Au), m. Fig. Al wat
naar eenen klauw gelijkt.
— De klauw van den loodgieter is een ijzer
met twee haken, dat gebruikt wordt om de twee
stukken van den vorm samen te drukken en
slot te geven.
KLAUWEN (KLOwEN) , klauwde, geklauwd, b. en
o. W. Met de hand of met de heulhouw de boven-

papier.

korst van het land breken en ophalen. Ge moet
het onkruid in de voren klauwen (uit het land
uitkrabben en in de voren halen). In de rapen,
in de wortels klauwen.
KLAUWIER (wvl . KLOWIER, zie AU), o . Hetzelfde
als Klavier, de toetsen van een orgel of piano,
fr. clavier.
KLAUWIER (wvl . KLOWIER), m ., vklw. klauwier
Hechtrankje waarmede de takken of sten--ke(n.
gels van zekere gewassen (wijngaard, suikerb onen, enz.) aan iets anders vastkleven en opklimmen, fr. cirre, main, vrille, 1. clavicula. De
klauwierkens van de uitsen kronkelen rond de
koornhalmen. " Met sijn lange clauwierkens en
dra^eykens hangt de wijngaertstock aen latten,
stocken ende staken. " (L. Fuchs.)

KLATTE, v . Een fakje werk, eene kleene hoeveelheid stoppe die in de tanden van de hekel

KLAUWIEREN, klauwierde, heb geklauwierd,
o. W. Hevig met de klauwen werken. De peerden

-- KLATERAAR, m., KLATERAARSTER, v.

Iemand

die klatert, die kladt.
- KLATEREN, klaterde, geklaterd, b. w. Bekladden, bevlekken. Hij klatert zijn papier. Dat geschrift is geklaterd. " Soo heeft den vyandt dat
pampier dicmael gheelatert. " (J. Vandevelde.)
— o. W. Kladden of inktvlekken maken. Ge
moogt niet klateren. Schrijven zonder klateren.
Het papier klatert (waneer het den inkt
zuigt en aldus vlekken maakt).
— Ook Klatteren.
- KLATERING, FLATTERING, v.

De daad van

Klateren, van kladden.
-- KLATERPAPIER, KLADDERPAPIER, 0.

Papier dat

klatert of kladt als men er op schrijft, slecht

blijft kleven, als men vlas hekelt. Eene groote,
eene kleine klatte. De klatten aftrekken van de
hekel. Vele klatten maken eenen donk. De
stoppe wordt in klatten afgehekeld.

klauwieren als zij veel geweld met de pooien
doen, b. v. om eenen zwaren wagen voort te
trekken. De wagen stond versteld en, hoe de
peerden ook klauwierden, hij verporde niet.

— Ook van menschen. Hij klauwierde door
het slijk van de straat. Hij klauwierde met handen en voeten om uit de gracht te geraken.
— Grooten arbeid doen, werken en zwoegen.
Klauwieren om zijn brood te winnen. Hij moet
veel klauwieren om door de wereld te geraken.
Hij klauwiert van morgens tot 's avonds. Met
genoeg te klauwieren kon hij zijne schulden
betalen.
— Het wordt nog gezeid van zekere plantgewassen die, om opwaarts te klimmen, overal aan
vastkleven. De iefte klauwiert langs muren en
boomen. De erwten klauwieren vast aan de
rijzels. " Tuynlinck (fr. chevrefeuille) vindt men
ghemeynlick in dikke bossen daer haselaers
wassen, en aen de hagen : het clauwiert allesijns
aen, ende tclimpt so opwaerts. " (L. Fuchs.)

's

BLAUWREEP, KLOUWREEP (wvl. KLOw-), m.

Bij mulders. Eene koord die loopt in het klauwwiel en dient om den lei-as te doen draaien, vol
dat men den leireep wil op- of afwinden.-gens
KLAUWSTOK, m. Zie KLOUWSTOK.
KLAUWWIEL, KLOUWWIEL, o. Bij mulders. Een
wiel dat vastligt rond den lei-as binnen in den
windmolen; anders ook Leiwiel genaamd. Het
klauwwiel is op zijnen omkring bezet met kammen houten tappen, die zoo geschrankt staan
dat zij te samen eene soort van groef uitmaken,
waarin de klauwreep ligt.

or

KLAUWIJZER, KLOUWIJZER (wvl.

KLAV
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KLOW-IZER), o.

Bij mulders. Een rechtstaande ijzeren steefel die

zijn. Een klaverbladje maken. Een klaverbladje
verkoopen voor twee frank de elle.
KLAVERBOOM, m. Een hofboom met klaver
bladeren, en menigvuldige trossen-bladvormige
gele bloemen die nederhangen en op zekeren
afstand als een gouden regen schijnen, fr. cytise

des Alpes, pluie d'or. .
KLAVERBOT(TE, v. De bloem- of zaadbotte van
klaver, fr. tête de trefle.
KLAVEREN, klaverde, heb geklaverd, o. w. Klauteren, klaasteren. " Ens gevallen zynde in die
putten, en konnen sy daer niet uyt-klaveren. "
(P. Devynck.)
Het is al op de been. Dees grypt een kabel vast,
En klaevert als een kat tot boven op de mast.
(L. Demeyer.)
In tijts hebben de catten op den boom gheclavert.
(Ed. De Der e.)
KLAVERGERS, -GARS (uitspr. -ges, -gas), o.
— Hij is in zijn klavergers, hij heeft wat hem

lust, hij is in 't geluk.
KLAVERIJ, KLAVERIE, v. Klaverveld, klaverakker. In de klaverijen wonen er leeuwerken.
Die klaverij staat vol roozewied. Eene klaverij
slooven.
KLAVERKATJE, o. Zie KLAASTERKATJE.
KLAVERPRIEM, in. Eene woekerplant die men
dikwijls in de klaver vindt, en in 't fr. orobanche
mineure, 1. orobanche minor heet. De klaverpriemen doen de klaver dood.
KLAVERRUIE, KLAVERRUWE, KLAVERRUIDE,
Soort van onkruid in de klaver, fr. cuscute

V.

van boven vastzit in den schijflooper, en van
onder voorzien is van eenen klauw die, in de
rijne grijpende, den looper doet draaien.
KLAUZEL, m. Stroof van een lied; ook Klaus
genaamd, fr. stance, couplet, strophe. Een lied van
zes klauzels. Ik heb eenige klauzels van dat lied
vergeten. Zing er den eersten klauzel van. Ik
weet den klausel wel van buiten, maar ik kan
er den voois niet van zingen.

KLAVERSTRUIK (wvl. —struuk, zie ui), m. Klaverij, klaverveld, land met klaver bestaan. Een
jonge klaverstruik (die nog niet afgemaaid wierd) .
Een oude klaverstruik (die reeds tweemaal afgemaaid is geweest). Laat de schapen maar drijven
over dien ouden klaverstruik.

KLAVERAAS, o. Soort van spaansche klaver,
ook Doornekroon genaaamd, medicago maculates
Willd., fr. luzerne tachee. Men kweekt somwijlen
klaveraas in de hoven, enz.
— Dus genaamd omdat de bladjes eene vlek
hebben die doet denken aan het aas van een
kaartblad.
KLAVERBALSEM, m. Eene balsemgeurige plant
die in de wetenschap melilotus ccerulea Lamk.,
trigonella ccerulea Ser., fr. lotier odorant heet.
KLAVERBLADJE, o. Soort van marktkantje
waarin figuurtjes gelijk klaverbladjes gewrocht

KLAVIE, v., mv. klaviën. Stuk .hout ,eene el
lang, en vier duim dik, en een voet en half breed,
met twee ronde gaten die 't den vorm geven van
eene 8; anders ook Oelberd geheeten. De klavie
verbindt de twee achterste uiteinden van den
teers en den langwagen, die elk door een van de
twee gaten der klavië geschoven zijn. Als men
den reep of kommel over eenen wagen hooi,
strood of vlas toehaalt met den oelstok, wordt
die reep gewonden op den teers die niet opwaarts rijzen kan omdat hij met de klavie vastligt aan den langwagen.

cm trèfle. — Zie RUIDE.

KLAVERTAP, m. Klaverpriem, 1. orobanche mi-

nZor.

KLAV
— Fig. Bril, fr. lunettes. Iemand zijne klavie
van de neuuze slaan.
KLAVUTTEREN, klavutterde, heb geklavutlerd,
o. W. Klutteren, ratelen, reutelen. Aan een slot

klavutteren (met een Slotel of zoo iets wrikkelen
aan een slot om het open te krijgen). Het geld
klavutterde in zijnen zak terwijl hij liep. De
vensters klavutteren van den wind, waneer zij
wikkelen en kadotteren. De dieven klavutterden
zoodanig aan de koffer, dat elk ontwiek.
— Afl. Klavuttering.
— Dit w. is gevormd van klutteren met eenen
lasch in den grondvorm (kl-av-utteren). Zie FLADAKKEN.

KLAWIESTEREN, klawiesterde, ben of heb geklawiesterd, o. w. Hetzelfde als Klaasteren, klaveren,

klauteren. De katten klawjesteren langs of op de
boonden.
-- Zie onder FLADAKKEN.
SLAZEN. Vlaamsche uitspraak van Klaarzen.
Zie KLAARZEN.
KLEDDEN, m. Weerwolf, fr. loup-garou. —
Meest gebruikt in 't Land van Aalst.
KLEEDEN of KLEE'N (zie LEEDEN), kleedde, yekleed (wvl. kledde, geklèd, zie KLANKVERKORT.),
b. v., fr. habiller. Iemand klee'n en ree'n.
—, o. W. met hebben. Wordt gezeid van iemand
Wien de kleedij wel of kwalijk staat. Die jong

kleedt schoon (de kleederen geven hem een-heid
schoon voorkomen). Hij kleedt niet schoon in
't groen. — Ook gez. van de kleedij zelve die
een schoon of leelijk voorkomen geeft aan den
persoon. Dat katoen kleedt bevallig. Roskleurige
stoffen kleedera zelden schoon.
KLEEDSEL, o. Kleed, fr. habit; doch vooral het
vrouwe-bovenkleed dat fr. robe heet. Haar kleedsel is te lang, maak er eenen opnaai in. Een
zijden kleedsel dragen. Zij heeft haar beste kleedsel aan. Een nieuw kleedsel koopen. Zij heeft
maar twee kleedsels, een voor 's zondags, en een
voor in de weke.
KLEEFTE, KLIFTE, v. Kleefkruid, fr. grateron.
KLEEN, adj. Hetzelfde als Klein in de Wdb.
(zie E).
— Laag, gering, gemeen (van geboorte, stand
of beroep). Van eene kleene afkomst, of Kleen
van afkomste zijn. Het kleen volk.
-- Laag, gemeen, onweerdig (sprek. van eene
doenswijs). Doe zoo niets, het is te kleen. Die
jongeling maakt zich kleen met het gezelschap
te zoeken van die guiten.
-- Vernederd, lei, din, geenszins gemokkeld,
fr. mortifié. Hij was er geheel kleene van, fr. it
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en était tres-mortifié, rien moires que flatie. Iemand
kleene maken (vernederen). Zie KLEENIGHEID.
KLEENEN, kleende, gekleend, b. w. Zie KLEINEN.
in de Wdb.
— In kleene stukken breken, brijzelen, klei
turven (aardkluiten) op den akker-ner.D
kleenen, fr. briser les moties. Ge moet die suiker
kleenen.
KLEENGEBEE, KLEENGEBED, o. AB-boekje,
kleen boekje van 8 of 10 bladzijden, waarin het
abc staat met den Onzen Vader en andere kleene
gebeden, fr. abécedaire. De kinderen leerden
spellen en lezen in het kleengebeê. Hij heeft vier
kleengebeên versleten eer 'hij spellen kon.
KLEENHOUT, m. Houten kervieter, bij Kramers
Vensterroede genaamd, fr. croisillon. De kleenhouten van eene venster verwen. De ruiten
worden in de kleenhouten met mastiek vastgezet.
— KLEENHOUTBORSTEL, m. Zie DUIMBORSTEL.
— KLEENHOUTTANG, V. Bij timm. Eenvoudig
getuig van twee lange stukken hout die, streks
op den schaafbank liggende, den riggel vastklemmen waarvan men een kleenhout wilt maken.
KLEENIGHEID, V. Vernedering, humiliation.
" Als yemant eenen anderen verwijt tzijnder
cleynicheyt eenighe weldaden die hi hem tander
tijden ghedaen heeft. " (Th. van Herentals).
" Yemants secreet int openbaer brengen om hem
cleynicheyt ende achterdeel te doene. " (Id.)
" Weet ick yet quaets, ie salt hem verwiten ende
dragent hem toe tzijnder cleynicheyt. " ( Id.)
" Tbaerlieder zelfs schande ende cleenicheit. "
(N. Despars.) " Dattet niet gheoorlooft es te
zweerene bij afgoden, tot cleenicheyt vanden warachteghen God. " (C. Van Dordrecht.) " Sy
heeft hem geseyt dat by hem selven een cleyniche yt aen dede, om soo veel ghetiers te maecken
om eenen mantel " dien hij verloren had. (R.
Versteganus.) " Aen die figueren Christi Jesu
groote cleenicheyt doende. " (J. Vande Velde.)
" Een jode die niet en liet veel oneere en cleynicheyt ons lieve Vrauwe aen te doene." (C. Vrancx.)
" Pinen, smerten, slaghen, ende cleynicheden dye
den heere doen aengedaen werden. " (Claes Zegers.)
KLEENOOGDE, adj. Die kleene gogen heeft.
KLEENZEER, o. Teergevoelig mensch, fr. douillet.
KLEERAGIE (WVl. KLEERAAIZE, zie

—AGIE), V.

Kleeding. Eene kas vol kleeragie. Er was veel
kleeragie in de venduwe. Hij nam al zijne kleeragie en trok henen. Dat is warme kleeragie voor
'S winters.

KLEE
KLEERBURSTELARE, m. Kleerborstel, borstel
om • de kleedereni te schuieren. Zie BORSTELAAR.
KLEERLUIS, m. en v. Soort van luid' die op het
lijf leeft, fr. you de corps.
KLEERMAKEN, kleermaakte, heb gekleermaakt,.
o. W. Het ambacht van kleermaker uitoefenen,
kleermaker zijn. Ten tijde dat hij kleermaakte.
Hij heeft een jaar op het kleermaken geweest.
— Zie onder BOEKBINDEN.
* KLEEROOGEN, o. w. Zoo staat in 41. Vl. Idiot.
een woord dat wij Keeroogen spreken en schrijven. Zie aid.
KLEF, adj. Kleverig, plakachtig, fr. gluant.
Laf weder maakt het vleesch seffens klef. Als
het vleesch klef wordt, begint het te bederven.
Klef brood.
— Vochtig, klam, fr. moite. Klef zweet. De
handen van den ziekewaren klef. Kleffe kleederen (van 't zweet). Het is klef in die kamer.
Het onderste stroo van den tas is geheel klef.
KLEFFEN, klefte, heb gekleft, o. w. Klef zijn,
kleverig zijn. Dat brood kleft, begint te kleffen.
KLEPPEREN, kleferde, heb of ben gekleferd, o.
w. Klaveren, klauteren, fr. grimper. De kat kleffert op den boom. " De voghel in de mu.yt kleffert en springht. " (J. De Hard.) " Somtydts als
katten klefferende tusschen de steen-rotsen. " (B.
Surius.)
- KLEFFERKATJE, 0. Zie KLAASTERKATJE.
KLEI, adj. Kleiachtig, leemachtig, tetsch, fr.
glaiseux, argileux. Dat is kleie grond. Het land
wordt klei van te veel bereden te worden. Kleie
aardappels zijn niet goed. Gekookte aardappels
zijn klei, als zij taai en 'waterachtig zijn.
— Klei is ook een substantief dat in alle
Woordeb. staat. Vgl. dras dat ook tevens subsi.
en adj. is, fr. marais; marecageux.
KLEIW, adj. Zie ELEEN.
KLEINEEREN, kleineerde, gekleineerd, b. w.
Kleen stooten, iets dat grof is in kleene stukken
slaan of breken, fr. broyer, briser, concasser.
Eenen akker kleineeren (de kluiten kleen maken
met de egge enz., fr. imotter un champ). Men
kleineert het land waarin men vlas en andere
tedere vruchten wilt zaaien. Guano kleineeren
(fijn stampen om hem op het land te strooien).
Peper, suiker kleineeren, fr. concasser du poivre,

du sucre.
-- o. w. Inkrimpen, verminderen, fr. s'étrecir,
diminuer de volume. De groensels kleineeren met
gekookt te worden. Zekere kleederstoffen klei
als zij door 't water getrokken worden.-ner
De tabak kleineert met te droogen.

KLEI
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KLEINSTER, m. Zie KLEJSTER.
KLEINSTEREN, o. w. Hetzelfde als Kleisteren,
-

glinsteren.
KLEINZEN, kleinsde, gelcleiooscl, o. w. Bij landt.
De vette kleiazen, het gespreide meststroo op het

land met eene vork optillen en opschudden.
Men kleinst de vette opdat het land overal gelijk
zou geniest zijn.
KLEISTER(E, KLEINSTER(E, m. Vonk, sprank,
fr. etincelle. Er viel een kleister in de stoppe, en
stak brand. De kleisters vlogen uit de kave.
— Meest gebruikt in 't L. van Aalst.
- KLEISTEREN,

kleisterde, heb gekleisterd, o. w.

Vonkelen, glinsteren, fr. étin-celer, briller. Het
blanke wapen kleistert in de zonne. Het vuur
kleistert.
— Ook Kleinsteren.
— Afl. Kleisteringe.
KLEKER, KLIKKER, m. De daad van eens te
klekeren.
— Een slag met de slappe hand dat er de vingers van klikken, flink. Iemand eenen kleker
geven. Eenen kleker krijgen op de kaak.
KLEKEREN, klekerde, heb geklekerd, o. w. Klepperen, klikkeren. De vingers klekeren, als men
kwispelt met de hand. Een klakmolentje klekert.
Eene patrijs klekert (met de vlerken) als zij opvliegt, fr. bourrir. De beenen van den hert klekeren als hij loopt.
— Men zegt nog dat Een peerd klekert als het
in 't loopen de beenera fraai trillen doet, hoewel
zonder kleppering. Ook klekert een manspersoon
die knap in 't gaan de beenen doet trillen.
— b. w. Doen klepperen. Men klekert de hand,
als men die kortaf schudt dat er de vingers van
tegen malkander klakken. -- Zie KLIKKEN.
- KLEKERING, v. Het klekeren. Ik hoorde de
klekering van de opvliegende patrijsen.
KLEM, m. Kramers, die dit woord vr. maakt,
verklaart het door Kaakkramp, bij ons Stijf
kaakharnas genaamd, fr. trismus; doch- onze
veeartsen en landb. verstaan door klem hetgeen
men in fr. indigestion chronique de l'estomac du
rheval of vertige abdominal heet; somwijlen ook
is het de ontsteking van 't harde hersenvlies, fr.
méningite. "Den clem is een gebreck der hersenen,
die uyt koude vochtigheyt procedeert; 't is een
intreckinge der senuwen erfde musculen, tegen
hunnen wille, die somtydts maer een deel des
lichaerns, ende oock somtydts wel het gantsche
lichaem aengrypt, ende doet trecken en spannen...
Men sal mercken dat'er (by de peesden) apparentie
van den cleim voor-handen is als het peert eenig
34
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eten in den mondt neemt en niet wel door en kan
swelgen; men heeft'er wel ghevonden die den
mondt wyt open lieten staen ende niet en kosten
toe-sluyten, om dat de senuwen soo verslapt
zijn, geen macht en hebben den mondt toe te
sluyten; noch salmen' mereken oft sy riet al
suyselen en gaen ofte d'een oft d'ander zyde jet
styf wort. " (Jac. Desmet.)
— Fig. en schertsende. Den klem hebben, ledig
zijn, uit luiheid niet werken of maar half werken. Hij heeft den klem en hij is hein nooit
kwijt (hij is altijd lui en vaddig). — Men zegt
het ook in den zin van Vaak hebben, slatiplust
hebben. Hij heeft den klem (hij moet gaan
slapen).
KLEIMIMEN, klam en klom, heb of ben geklommen,
o. W. Hetzelfde als Klimmen, fr. monter. " Hoe
d'water hoogher wies en clam. " (J. David, s. j.)
" Eer Jesus ten hemel op claim. " (Th. van .Herentals.) " Hy klam ten hemel, van daer sal hy
komen ons oordeelen al. " (B. Vanhaeften.)
" Eenen ionghen clam . op eenen peyrenboom. "
(R. Versteganus.) " Een cicoa up sKeysers stoel. "
(Kr. v. Br.)
In 't klemmen op de meers elck was een klaver -caf.

(L. Vossius.)

Ei ! wilt zoo haestig niet naer uwen hemel klemmen.
-- KLEMKOORDE, KLIMKOORDE,

(G. De IDous.)
v. korte

koorde die de jongens aan beide hunne voeten
vastbinden, om te meer steun te hebben als zij
op de boomen klaveren. Met Bene klemkoorde
zal hij wel op den boom geraken. De klimkoorde
brak en hij moest nederdalen.
- KLEMMER, KLIMMEn, m. Iemand die klimt.
" Verre zwemmers, hooge klemmers, sterven
zelden op hun bed. " (***)
— Soort van boomgewas. " Ik heb gelesen dat
Ieper synen naera gekregen heeft van de menigte
van Iepen -boomen, die men in de streek, waer
dese stad gebauwd is, vond, toen het land noch
wild en bosch was. Dat de Iepen -boomen hier
gemeen waeren verdient geenen tegenseg, dewyl
men-se nu nog in menigte vind; 't is selfs jaemer,
dat die kweeking verliest door een veel slechter
slach klimmers geheeten. " (Vaelande.)
-- Vklw. klemonerke(n. Een vogeltje anders
ook Klaverkatje genaamd, fr. grimperean.
- KLEM -OP, KLIMOP, m., klemt. op op. Rijzende
grond, opgang, fr. 7nontee. De klem-op van Benen
berg, van eene straat. De wagen kwam van den
klem-op gerold.
- KLEMSPORRE, KLIMSPOOR,

v. Klauterijzer,

KLEN
stijgbeugel met eenen scherpen prik, dien de
boomsnoeiers aan de voeten vastsnoeren om op
de boomen.te klimmen, fr. gr2 f 'e.
KLEMKEREN, kl! itherde, heb geklenkerd, o. w.
Knallen, kletteren, hinderende klinken. Wat een
klenkerende donderslag ! De zweepslag klenkert
in de dalen. -- Ook Klinkeren.
— Afl. Klenkering(e.
KLEP, KLEPHOUT, o. Duighout om tonnen en
kuipen te maken, fr. mei rain, buisserie, bourdillom. Klep van alle grootte. Er was veel klephout
in de verkooping. Klep slaan (een blok hout in
stukken splijten waar men duigen van maakt).
KLEPPE, v. Ratel, krekel, reutelaar, bij Kramers Klap genaamd, fr. ereeelle. De vogels ver
Ik hoorde de kleppe van-jagenmtdklp.
den knaap in den boongaard. In de kerken op
Goeden Vrijdag gebruikt men de kleppe in plaats
van de belle.
- Zie KLIPPE.
KLÊPPERBEEN, o., vklw. klepperbeentje. Klap pertje, klapbeentje, klaphoutje, fr. cliquette, cas

-tagne.
-- KLEPPERBEENEN,

klepperbeende, heb geklep

W. Met klapbeentjes of klaphoutjes-peibnd,o.
klabetteren, fr joue-r des cliquettes. Hij kan wel
klepperbeenen.
KLEPPERTANDEN, klepperlandde, heb geklep
Met de tanden klepperen. Klepper--pertand,o.w
tanden van koude.
— Men zegt ook Klippertanden en Klibber-

tanden.

KLEPPING, m. Soort van ovaal schoongeel
appeltje, een dubbel duivenei groot, nog al vroeg
rijp, en groeiende op den boom zoo menigvuldig
als krieken. De kleppingen zijn maar gemeen
van smake. — Zié –inc.
KLESOOR, KLISOOR, o., klemt. op spot , scherpl.
oo. De dikte van eene brike, fr. l'épaisseur d'une
brique. Het klesoor is gelijk aan de helft van de
breedte, en aan het vierde van de lengte eener
brike. — Kramers heeft Klezoor, m.
KLESSE, v. Zie KLIS.
KLESSE, v. Klas, stapel van mutsaards, van
steenen, van schooven, van raaploof, enz. die
met orde en regelmatig op malkander geleid
zijn.
KLESSEN, klesle, geklest, b. w. Klissen, doen
kleven. De iefte klest hare klauwkens aan boomen en muren.
-- o. W. Kleven. De draden van de spinnekop
klessen overal aan.
KLËTE, v. Zie KLETTE.
-

KLIB

KLEP3i
KLETER, m. Klets, klap, oorvage, fr. sou f et,

morni fie.

KLETS, m. Kletskop, kaalkop. Iemand eereen
slag op zijnen klets geven. Eene paruik ver
-bergt
zijnen klets.
KLETSEN, o. w. Op den klets, op den kerf, op
de kaak halen, fr. p°endre a credit.
Cletsen, kerven ende borghen
Crijght al dapper sijnen morghen,
Hebt ghy geen goet duyme-cruyt,
Voor u is het borghen uyt.
(L. der Stud.)

KLETSER, in . IJzeren roede waarmede men de
lading van een schietgeweer toestoot; anders
ook Stamper en Krassel geheeten.
— In eenige streken langs de Schelde geeft
men dezen naam aan den kerkmeester die met
de schaal rondgaat om de collecte te doen. De
kerkraad heeft nieuwe kletsers gekozen.
KLETSKOP, m . Kaalkop, fr. fete chauve.
KLETSTOEPE, v . Muts, enz . Zie KLABUTSE.
KLETTE, KLÈTE, v. Gespleten wisse dienende
om bezems te binden, om tonhoepels vast te maken, enz., fr. prête, éclisse. Kletten splijten, fr.
écafer (eene wisse of eene braam in riemen splitsen om er. iets mede te omwinden).
KLEUNDOKKEN, kleundol te, heb gekleundokt, o.
w.; klemt. op kleun. Slaan, slagen geven. Op iemand kleundokken.
— Samengesteld uit Kleunen en Dokken. Zie
FLIKFLOOIEN.

KLEUNE, v. Klop, slag, fr. coup. Eene groote
oe kleene kleune geven, krijgen.
— Blauwe vlek voortkomende van eenen klop
of slag, blauwe vlek niet eene wonde in 't midden,
fr. rneurtrissure. Eene kleune van ergens tegen te
loopen. Iemand eene kleune slaan. Van waar die
kleune in uw aanzicht?
KLEUNEN, kleunde, gekleund, o. w. Kloppen,
slaan. De smid kleunt op het ijzer. Altijd kleunen en kloppen.
KLEUT, m. KLEUTE, v. Klont, klontje . Er liggen
kleuten slijk op zijn kleed. Kleuten vuiligheid
aan den steert van eene koe. — Zie KLUITE.
KLEUTEREN, kleuterde, heb gekleuterd, b. en. o.w.

Zie KLUTTEREN . " De weirelt is vol timmerlieden:
het klopt, het kleutert, het timmert al dat' er is. "
(F. Vanden Werve.)
— b. w. Hetzelfde als Klooten, kwellen, pier-

len, duivelen, fr. coionner. Hij heeft mij daar
leelijk gekleuterd. Tan iemand gekleuterd zijn.
(Dit woord luidt, in het spreken, zoo onbeschoft
niet als klootenz).

KLIBBE, v. Hutse, lil, fr. gelee (animale ou
végétale). Klibbe van vleesch. Klibbe van krieken.
-- Kil. Klebber, klibber, klubber, gummi, vise ns.
KLIBBEL, m . Klippel, knuppel, fr. gourdin.
— Klepel van eene klok of bel. Er luidt nooit
eene klok of er is een klibbel (er loopt nooit een
gerucht of er iets waar van).
KLIBBER, KLIBBERACHTIG, adj. Vlug, veerdig,
fr. - leste, agile, eng. clever. Die ouderling is nog
klibber voor zijne jaren. Een klibberachtig meisje.
Klibber gaan, klibber te been zijn. Klibber zijn
in alles wat men verricht. De klibbere vingers
van den orgelist.

KLIBBERTANDEN, klibl^erlandde, heb geklibber-

land

,

o. w. Zie KLEPPERTANDEN.

KLIEFHAIVIER, m. Dit woord kent Kramers niet
die daarvoor Kloofhamer heeft.

KLIEFHOUT, o. Kloofhout, fr. bols defence.
KLIEFMES , o. Splijtmes, kloofmes, kloek ijzeren
lemmer met een elleboogden houten steert, dienende bij kuipers, enz. om hout te splijten.
KLIER(E, v., fr. bubo, sgmmpathique. Klieren
krijgen.

KLIERENHOUT of ? KLIERENOUT, m., klemt. op
klier. Soort van houten postuur met twee losse
armen die onder den blaas van den wind draaien
en schermen. Eenen klierenhout stellen in den
top van eenen kriekeboom om tot vogelschuw
te dienen. De jongers maken klapmolentjes en
klierenhouten. De klierenhout heeft dikwijls een
wanschapen hoofd en eene belachelijke kleeding.
Hij zit gemeenlijk boven op eene pertse waarop
hij rondschijvert.
— Hd. Klirren bet. Iflabetteren.
KLIESTEIt, KLIJSTER, in. Ui of wortelbol van
look, lelien, hiacinthen. enz., fir. bulbe, oianon.
" Melk gezoden met twee of dry klysters look. "

(G. Simons.)
— leder van de spruitjes of bolletjes die aan
eenen bloembol groeien of eenen bloembol uitmaken, fr. gousse, caleu. " De wortel van bock is
van veel clijsters te samen gezet, want eenen
loockbol heeft somtijts tot in de dertich clijsteren, tusschen dunne vellekens besloten. " (L.
Fuchs.)
— Een bloemgewas dat uit klisters spruit.
De lelie is een kliester. " De Irias-bloeme, onder
andere cl ysters, en draeght ghemeynelyck maer
een bloeme. " (Surius.)
— Een naamlooze schrijver van 't begin dezer
eeuw, sprekende van de roede van. Aaron die
botten kreeg waaruit amandelen opengingen,

KLIF
zegt " dat God een kliester hechtte aeni Aaron's
staf "; en dat eveneens de pauzen van Roomen
" zoo veel als kliesters zyn die altyd bloeyen. "
— L. Fuchs gebruikt dit woord nog in den
zin van Elke huize of afdeeling eener samengestelde zaadboete. " Als die bloemkens vande
groote . blaw meertsbloem (hiacynthus cceruleus
major) afvallen, so wordent drijcante bollekens,
ende in elcke clijstere leyt een ront swertgraw
nadeken besloten. "
KLIFTE, v. Zie KLEEFTE.
KLIJKEN (wvl. KLIKEN, zie IJ), klijkte, heb gegeklijkt, o. w. Kruis of munt spelen. Ik leg een,
twee of meer centen in mijne hand; een ander
legt er zoovele bij; ik hutzel ze en werp ze omhoog; liggen ze gevallen met twee hoofden of
twee munten, 't is al aan mij; anderszins 't is al
aan hem. — Zie KLINKEMUTSEN.
KLIJPE (wvl. KLIPE), v. Hompe brood, groote
dikke boterham, fr bribe, gros chanteau de pain.
KLIJSTER (wvl. KLIISTER), m. Eene vlek van
molder of andere vuiligheid. Uw kleed hangt
vol klijsters slijk. De gedroogde klijsters afwrij ven.
— Vandaar Beklijsteren.
— Zie KLIESTER.
,KLIJT (wvl. KLITE), v. Klei, aarde die vet en
taai is, dik en kleverig slijk. Alle potaarde is
klijte, maar alle klijte is geene potaarde. Dat
brood is gelijk klijte (als het klef is).
— Dit woord is hier van algemeen gebruik,
hoewel Kil. het reeds verouderd noemde.
-- KLIJTAARDE (wvl. KLIITEERDE), V. Hetzelfde
als KLIJT.
— KLIJTBAAIDE (wvl KLIITB —, zie IJ), adj. Lichtros, bleekros van kleur, tusschen blond en ros.
Klijtbaaide haar. Die man is niet ros, maar klijtbaaide. Hij is een klijtbaaide.
-- Eig. baaide lijk kl2jtaarde. Zie BAAIDE.
-- KLIJTBOL, m. Wordt gezeid van eenen gekookten eerdappel die nesch en vast is gelijk
klijte. Klijtbollen en waterzakken melen niet.
Die eerdappels zijn niet goed, het zijn al klijtbollen.
— KLIJTEN (wvl. KLITEN), kl2jtte, geklijl, b. w.
Met klijtaarde bestrijken, fr. luier. Eenen muur
klijten. De zeepzieders klijten de kuipjes eer zij
er de zeep indoen.
— KLIJTGAT, 0. Zie KLIJTMOK.
-- KLIJTMOK, m. KLIJTGAT, 0. KLIJTPUT, M. Een
kleikuil, eene vette modderige leegte in eene
vuile strate, een slijkput in eene kwade straat,
fr. bourbier. -- Zie MOK.
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Moeras van klei.
v. Kleiweg, straat vol tetsch en
stijf slijk. Het is lastig rijden in eene klijtstrate.
De klijtstraten worden ijzerhard, waneer het des
zomers lang droogt.
— KLIJTPOEL, KLIJTEPOEL, 111.

-- KLIJTSTRAAT,

KLIK, of KLAK, m. Kleene hoeveelheid vocht
die overblijft in een glas, flesch, kom, enz. bij
Kramers Kwak, m. geheeten. Een klik bier. Een
klak wijn. De klikken bijeengieten.
— Klak zegt iets meer dan Klik. Een groote
klak soepe. Een klikje bier.

KLIK(KE, KLIKSCHAAF, V. Bij timen. Eene
ploegschaaf met vast geleed, fr. bouvet.
— Dobbele klikke, dobbele ploegschaaf waarvan
de eene de Buk heet om de groef te steken, en de
andere de Moer om de messing te steken, fr.

bouvet a rainures ei a' languettes, bouvet male et
fenzelle.
— De kop van de luchtpijp in de keel van
menschen of dieren; ook Klakke, fr larynx, bij
Kramers Strottenhoofd genaamd. Eene ontsteking van de klikke.
KLIKKEN, klikte, geklikt, b. w. Bij timen. Twee
planken vergaren met de messing van de eene te
voegen in de groef van de andere, fr. assembler
a rainures et languettes, affourcher. Daar zijn
stukken die geklikt worden, andere getongd, en
andere gefulj et.
KLIKKEN, klikte, heb geklikt, o. w. Klekeren,
klepperen, iets minder en scheller dan Klakken.
Klikken met de hand (de hand kortaf schudden
dat er de vingers van klepperen).
— b. w. Doen klepperen, klekerende schudden.
De natte handen klikken om ze te droogen (er
het water van afschudden, in plaats van ze aan
eene dwaal af te vagen). Hij klikte mij het water
in 't aangezicht (hij schudde zijne natte handen
dat er het water van in mijn aangezicht spaarsde).
KLIKKER, m. Hetzelfde als Kleker.
KLIKKEREN, b. en o. w. Zie KLEKEREN en
,

KLIKKEN.

BLIKSCHAAF, v. Zie KLIK(KE.
KLIMMEN, KLIMSPOOR, enz. Zie KLEMMEN,
KLEMSPOOR, enz.

KLINGELEN, b. en o. w. Gedurig klinken,
sprek. van eene bel; dooreenklinken sprek. van
vele bellen. De missediender klingelt de bel aan
den Sanctus. De klingelende belletjes van het
postpeerd.
-- Afl. Klingeling(e.
JLINGEN, klong, geklongen, b. en o. w. Klinken.
Zingen en klingen.
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KLIN
Dan soo sullen wy naer desen
Singhen, klinghen, vrolyk wesen.
(I. de Grieck.)
KLINGEN EN DOMMEN, mv. Een kinderspel bij
't ' welk men halve krieksteenen in de hand
schudt en dan op den grond laat vallen : de halve
krieksteenen die met de holte naar omhoog liggen zijn klingen, de andere die met de holte
naar omleeg liggen zijn dommen.
KLINKAARD, m. en o. Soort van harde brike.
— Brabandsch klinkaard, rood hard kareelsteen, minder dan onze briken, en komende van
de omstreken van Antwerpen.
KLINKE, V. Spleet of naad van twee samengevoegde dingen, fr. joint. De klinken tusschen
de briken of kareelsteenen worden ook Voegen
genaamd. De brikebakkers stellen nooit hunne
briken klinke op klinke, want als de briken
klinke op klinke stonden, zou de steenoven
scheuren. De klinke tusschen twee planken of
andere stukken hout die met het een einde
tegen het ander geschoven zijn, heet in de Wdb.
ook een Stuik, m. (Van daar het ww. Beklinken,

fr. aboutir, joindre deux pièces de bois bout ct
bout.)
— Klinke trappelen, den voet stellen op de
voeg van de samengeschoven einden van twee
planken die op schragen of bulsterhouten los
liggen. Als men klinke trappelt, dan wippen de
planken op, en de voet schiet door de klinke.
De metsers op hunne stelling moeten opletten
van geene klinke te trappelen. Hij trappelde
klinke, en viel dood.
— Een stoel staat klinke, als hij op onvaste
planken, en bij uitbreiding, op een oneffenen
vloer staat en waggelt.
— Klinke slaan, omslaan, klinken, fr. se renverser. " Wanneer hij het gheschenck van Venegien,
bestaende in schoone ende kostelycke gelasen,
door het klinck slaera van een tafel quam tot schennis te brengen. " (I. de Grieck.)
Doch terwyl een ieders ooghen
Om het glas en tafel vloghen,
Ginck den keyser met ghenoeghen
Hem aen d' end' des tafels voeghen,
Die by stracks met al syn macht
Tot het klinck-slaen heeft ghebraght
Daer lach al 't ghetuygh verslaghen.
(Id.)

— De klinke van eene kous is de streep of
naad die langs het been neerdaalt tot aan den
knoesel, en van daar zijdelings voortloopt langs
den voet tot aan de topmindering, fr. coin d'un

bas. In vele kousen begint de klinke maar aan
den knoesel, loopende dan tusschen den wrijf
en de zool. Voortijds meer dan nu waren tie
klinken bezet met ranken of ander sieraad in
naaldewerk. Zijden kousen met roode klinken.
Eene klinke breien. Klinken in traliewerk. Kou
zonder klinken.
-sen
. — Bij slotmakers. De klinke van de slagvee r
is een stukje ijzer dat er aan vast is, en waar
tegen een deel van den sleutelbaard dringt om
de slagveêr op te lichten, terwijl het ander deel
tegen het barbeel drukt om het schof te doen
in- of uitvaren.
— Eene scheur in een kleed, doch bezonderlijk zulk eene scheur die bij Weil. Winkelhaak,
en in 't fr accroc genoemd wordt. Zijn kleed
haperde aan eenen nagel en kreeg eene klinke.
Eene klinke toenaaien. Er zijn twee klinken in
zijnen jas. — De Brune (bij Weil.) gebruikt daar
linke voor : " De kleederen daar eens eene lincke
inkomt. " — Linken zijn te Antwerpen, scheur
een stuk doek, zegt Alg. Vl. Idiot.
-kensi
— Ook de gulp of splitte van eene broek, fr.
-

brayette.
— De klinke van eene bolletraag is de holte
aan elk uiteinde van de traag, waarin de bollen,
die over de meet loopen, invaren en aangehouden worden. In de klinkti bollen. In de klinke
schieten. In de klinke loopen. Uwe bolle ligt in
de klinke.
— Eene houten of metalen tong die in eenen
tand grijpt van een wiel om dit wiel te beletten

averechts te draaien, fr cliquet, bij Kramers een
Pal, m. genaamd.
— De klinke van eenen ploeg die verriestert,
is Eene platte reil of houten arm die met • het een
uiteinde op eene spil gevestigd is in de galg, en
dient om den kouter een weinig uitwaarts te
drijven nu eens naar den rechter en dan eens
naar den linker kant, volgens dat de nester aan
den linker of den rechter kant van den ploeg
gevestigd wordt.
— De klinke is ook eene ziekte die in 't fr.
eelarnpsie, tétanos heet; doch bez. de opisthotonos.
De klinke krijgen. Het kind is van de klinke
gestorven. Van krampen en klinken genezen.
Eenen heilige gaan dienen tegen de klinke.
KLINKEBAND, m. Klinksnoer van eene deur.

— Hij verstaat altijd klinkeband poor hamer
hij verstaat altijd 't een voor 't ander, hijj-ster,
vat het altijd averrechts op, hij is niet rap van
begrijp.
KLINKENIUTSEN, klinkemutste,

heb geklinke-
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KLIN
mufst, o. W. Een kinderspel bij 't welke men eert
of meer geldstukken omhoog werpt, terwijl een
ander raadt of ze zullen neervallen met de koppeii naar boven of naar onder; anders gezeid
Dhoofden, Lijken, Walen, de koppen smijten,
kop of munte spelen, fr. j oner (t cro i ou pile.
KLINKEN, kliekte, heb geklinkt, o. w. Overslaan,
klinke slaan, fr. baseuler, tr•ébueher, faire la bas,cule, sprek. van iets dat op een steunpunt hangt
of ligt, b. v. Eene plank, die op eene rib los ligt,
klinkt als men den voet stelt op het einde. " Aan
den langwagen (van een wielpeerd, fr. velocipècle)
staat er een schoe of vange vast, die klinld,
omtrent heur middenste, op eerie pinne, die in
den langwagen vastzit. " (R. d. H. iv, bl. 356.)
KLINKEND, adj . Dat klinkt, fr. sonnant.
— K-l i ikeryzcle vriend, baatzuchtige vriend, iemand die vriendschap betuigt omdat hij er belang
in heeft.
KLINKER, m. Oorvage, muilpeer, klap, slag, fr.

coup; souet.
— Kil. Klincke, oor-klincke, a,lapa, colapphus.
— Vklw. klinzkerke(n, klinkertje. Zie KLOPPER TJE- KLINKKLANK.

KLINKEREN, o. w. Zie KLENKEREN.
KLINKKLANK, m. Zoo heet men te Kortrijk
Eene begraving met eene zingende Mis. Koster,
er is morgen een klinkklank.
- KLINKKL 1NKERIJ, IILINKKLANKERIE, v., zon der m^-. Kramerij ven alle ijzeren en koperen
huisraad en gereedschap, zoo als kandelaren,
messen, scheerzen, enz.; in oud fr. clingva ill,eiie,
nu quincaillerie. Een winkel van klinkklankkerij.
,

KLINKSNOER, o. Een touwtje dat aan de deurklink vast is, en eindigt op eenen knoop of weerling waar men aan trekt om de klink op te heffen
en de deur te openen.
— Zijne tong hangt aan een klinksnoer of aten
lintjes, hij is van de tong riem gesneen, hij praat
en babbelt veel en snel.
KLINKSPILLE, v.Stukje ijzer waarmen op drukt
met den duim, om eene deurklink op te lichten.
KLINKSTEEN, m. Een steen met eene groef
waarin de klink van eene deur valt als zij toegaat. Een klinksteen van orduin.
.KLIPKLAP (wvl . KLIIPKLAP, zie IND), m . Dwaze
praat, gebabbel. Het is al klipklap.
KLIPPE, V. Klep, vooie van eene klakke (pet),
fr. visière d'une casquette. Een lederen klippe. De
klippe en de kobbe van eene klakke. " Ge moet
telkens uw klaksken afnemen; maer ge meugt
daer niet in staen te byten, of er de klepp e van
over en weer te trekken. " (C. Duvillers.)

KLIPPEL, in. Zie KNIBBEL.
KLIPZOUT, o. Steenzout, klompen zout die als
rotre uit de aarde gegraven worden, en die de
zoutzieders smilten om het zout te maken dat
in den handel is, fr. sel gemme, sel rupestre.
KLIS (wvl. KLESSE, KLISSE), v . Zaadlot van
kliskruid (klessekruid), fr. bouton de cjloute-r•on,
cde barclane. Kiessen werpen op iemands kleed.
De jongers hongen den pluimsteert van den
hond vol klessen. " Tvolck hinghe hem ane
ghelycic eene clesse. " (Anna Biins.)
— Haarvlecht, strengel, fr. ti -esse de cheveux
enirovclée on non. De vrouwen dragen hun haar
in kiessen. Eene lange klesse die neerviel op den
rug. Heur haar hong in twee klessen op de schouders af. " Sampson en heeft niet toegelaeten, dat
men een klisse sonde afsnyden. " (F. Vanden
Werve.)
KLISSEN, kliste, geklist, b. w. Bij stovemakers,
enz. Twee ijzeren platen aaneenvoegen met hunne omgeplooide boorden in malkander vast te
haken en toe te slaan. Eene gekliste buis. Iets
klissen in plaats van samen te nagelen.
KLODDE, v. Dot, bal van samenklevende ver warrelde vezelen, enz. Eene klodde werk of
stoppe. Het kind had het garen zoo v e rriesteld
dat liet al in Bene klodde was. Op het strand
van de zee vindt men klodden van zeewiervezels,
die in 't fr. pelotes de mer heeten. Kloddekens
watte in de ooren dragen.
— Popje van eenen zijdeworm, enz., fr. cocon .
-- Fig. Onklare zaak, fr. a faire ewtbrouillee. Het
is eene klodde. Geheel dat proces is eene klodde.
In klodden zitten (in nesten zitten, in moeielijkheden zijn). Ik weet niet hoe ik uit die
klodden ga geraken. Iemand uit de klodden
helpen.
KLODDEIVIAN, KLODDENIER, m. Iemand die in
klodden of moeielijkheden zit en door list en
bedrog er zoekt uit te geraken. Met eenen kloddeman te doen hebben. Die koophandelaar is
maar een kloddenier.
KLODDEN, oppers. w. met hebben. Brodden, in
dje war zijn. Het zal gaan klodden (daar zullen
moeielijkheden zijn, men zal in twist geraken).
Het heeft daar wederom al geklod.
KLODDER, m., vklw. kloddertje. Kwabbe, iets
dat kloddert. Een klodder vet vleesch. Een klodder kalfslil. Een klodder spog. Klodders bloed
(klonters). Klodders bloed spuwen. Zoo vet als
een klodder, als een kloddertje. Dat kind is zoo
vet als een kloddertje, is een klodder van vette
(vetheid).

KLOD
KLODDEREN, klodderde, heb geklodderd, o. w.
Trillen of lillen gelijk hutse, hotteren. Die koe
kloddert van vetheid. De wangen van dat kind
klodderen van vetheid. Hij is zoo vet dat hij
kloddert.
KLOEF, m. en KLOEFE, v. (wvl. KLOEF, KLOUIE,
zie ou). Houten schoe, dien wij ook Patijne, en de
Hollanders Hofblok noemen, fr. sabot. Kloefen
dragen. Met kloefen gaan. Zware lompe kloefen.
Lichte kloefen. De eene kloefe was geborsten. De
klamp van den kloef. Kloefen kappen (maken).
De kloefen heeten ook Kloeten en Kloppers in
't Land van Aalst. " En doet uw kloef kees uyt
en loopt baervoets " (C. Duvillers.)
- – Lompe dwaze mensch. Een kloef van eenen
vent. 't Is een rechte kloef.
— Voor een hoedje kloefen, beteekent voor een
kleen voordeel, voor geld of goed, in schertsende
uitdrukkingen als : Hij zou uw geheim niet uitbrengen voor een hoedje kloefen. Ik zou 't niet
doen voor een hoedje kloefen, fr. pour riep an

monde.
— Hij is hier aangekomen met een kloef en een
schoe, zegt men van iemand die uit armoede
opgerezen is tot rijkdom, fr. on l'a vit venir avec
des sabots. .
- KLOEFBALE, KLOEFKENSBALE, V. Kroegbal,
danspartij van gemeen volk met kloefen aan,
fr. bastringue.
— Vgl. Slufferbale.
- KLOEFHEKKEN, o. Lomp mensch.
- KLOEFJONGEN, m. Jongen die kloefen draagt,
arme jongen. De lieden van treffe willen in die
plaats niet meer vergaderen, omdat er te veel
kloefjongens komen. De straat liep vol kloefejongens.
-- KLOEFKAPPEN, o. Het ambacht van kloefen
te maken, het patijnemaken. Het kloefkappen
leeren. In 't kloefkappen moet hij voor niemand
wijken. - Zie onder BOEKBINDEN.
- KLOEFKAPPER, m. Iemand die kloefen maakt,
bij Kramers Klompemaker genaamd, fr. sabotier.
- KLOEFKAPPERIJE, v. Werkwinkel waar men
kloefen kapt, patijnemakerij.

KLOEREN, kloerde, heb gekloerd, o. w. Feest
houden als de oegst binnen is, met eten, drinken, spelen en zingen.
— Meest gebruikt aan en binnen de oostvl.
grenzen.
KLOERIE, KOERIE, m. en v., klemt. op kloe,
koe. Mismas, mengelmoes, mengsel van natte en
drooge dingen al dooreen. Een kloerie van ge stoofden overschot allerlei vleeschsoorten, heet
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in 't fr. galimafrée. Eenen kloerie maken.
— Het mv. kloeriën bet. Gekookte aardappels
in stukjes gesneden en aldus gestoofd. Kloeriën
eten. De kloeriën verschillen van de stampestovers.
KLOERIEIVMOERIE, KOERIEMOERIE, v. Mismas,
mengelmoes, rommelzoo, schorremorrie.
KLOERIEN, kloef iicle, gekloerid, b. w. Tot kloerie maken, dooreenmengelen. Gekloeride eerdappels. De hutsepot moet wel. gekloerid zijn.
— Ook Dooreenkloeriën.
KLOESTEREN, kloesterde, gekloesterd, b. w. Koes teren, bekukkelen, met teederheid bezorgen, fr.
dorloter. Eene moeder kloestert haar kind. Hij
is geern gekloesterd. Gij moet hem wel kloesteren dat hij spoedig geneze. Zich zelven wel kloesteren. Zij weten hunnen ouden vader wel te
kloesteren.
-- KLOESTERAAR, m. KLOESTEREGE, KLOESTERIGGE,
V. Iemand die gewoonlijk kloestert. Die hospitaalzusters zijn zoo goede kloosteriggen voor* de
zieke.
- KLOESTERING, V. De daad van te kloesteren.
Met kloesteringe genoeg zal hij nog genezen.
KLOET, in. Een klamp of stuk hout dat men
aan eerien staander vastnagelt om, op wijze van
een schardoes, tot steun ,te dienen van eene ente
of lasch. Om de stelling te verhoogen, moest
men de staanders verlengen, en men nagelde er
kloeten aan om de enten of verlengsels steun te
geven.
— Hofblok, fr. sabot. Zie KLOEF.
KLOFHOUT, KLOFSCHIER, enz. Westvl. vorm
van Kloofhout, Kloofschier, enz. Zie afd.
KLOK, KLOKKE, v., fr. cloche.
— Een klokke is zoo goed als een uurwijzer, met

een woord zegt men altemets zoo veel als met
eene lange rede.

— Hij heeft eea kloksla en kooien luiden, maar
1zij weet niet waai' de string of waar de klepel hangt,.
in Brab. waai het kápelleken staat, hij heeft iets
van de zaak gehoord, maar hij weet er het fijne
niet van.
-- Peervormige oorhanger, fr. pendeloque.
Klokken dragen. Gouden klokskens. Glazen
klokskens. De klokken worden weinig meer gedregen; 't zijn nu meest slingers.
— Naam van een bloemgewas, fr. fuchsia. De
klokskens bloeien.
— Te klokke was vroeger, even als nog eng.
o clock, gebruikt voor tent vi-e. " Zoe ten clocke ix"
fr. veil Tze?+f hf.l(i es. (G. Weydts.) " Vergaderen
op den Burch voer de clocke achte. " (Id.) " Dat

KLOK
Christus te clocke neghene zoude ghecruust
veesen. " (C. van Dordrecht.)
KLOKGAT, o. De opening of venster langs waar
de klank der klokken uitvaart; bij Kramers Bomgat en Galmgat genaamd. De klokgaten van den
toren.
— Kleene opening onder in den muur, langs
waar het water uit het huis wegvloeit als men
den vloer schuurt. Het klokgat is verstopt, ge
moet het doorsteken (het uitzuiveren met er
eenen stok door testeken). Ook Gootgat.
KLOKHUIS, o. Het klokhuis van een appel, fr.
trognon. Het klokhuis van eene tabakpijp uitkoteren. Het klokhuis van eenen platekop afpeuzelen (d. i. de eetbare deelkens aan den kop van
dien visch).
KLOKKEN, o. w. Uit de flesch drinken die men
aan den mond houdt. Aan de flassche klokken.

— Vgl. Lokken.
KLOKKEPOT, m. IJzeren kookpot die onder
wijder is dan boven, met platten bodem en drie
voetjes of pikkeltjes.
KLOKKETIENEMAN, m. Nachtwaker, fr. guet
de nuit.

-- Een schrikspook waarmede men de kinders
bevreesd maakt om ze naar bed te krijgen, enz.
KLOKKLOKKEN, klokklokte, heb geklokklolkt,, o. w.

Wordt gezeid van 't klokkend geluid dat een
vocht maakt als men 't uit eene volle flesch giet,
fr. glouglouter.
KLOKPAN(NE, v. Groote breede dekpan wier
onderste middendeel oprijst op wijze van eene
paterskap of halve klok, zoodanig dat er langs
daar eene opening is waardoor de lucht op den
zolder vernieuwd wordt, zonder dat het er kunne
in regenen. Er was een vogel onder de klokpan
op den zolder gekomen. Kleene klokpannen heet

men Bouwetten.
— Elk van de twee holle stukken ijzer waarin
de duimen van eene klok liggen. " Tot het ver
cloekpannen van de groote vloeken-ghietnvad
dezer kereke. " (Kerkrekening.)
KLOKSPIJS (wvl. - spizE, zie IJ), v. Iet is gelijk
klokspijze, zegt men van brood dat opgeblazen en
zeer licht is. " De zegsw. in Noord en Zuid
gehoord het gaat er in als klokspijs, bet. het loopt
er van zelfs in, het gaat er allergemakkelijkst in."

(Alg. Vl. Idiot.) " Die van niemant quaed en plagt
te spreken, die valt nu als klok -spys tegen een
ieder uyt. " (F. Vanden Werve.) " Sy sullen tegen
u uytvallen gel rik kiokspgs. " (Id.) " Gy bol 't al
uyt dat u te vooren komt, het valt u uyt als
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klok -spys, sonder iemant te sparen, sonder eens
te letten wat dat gy al segt. " (Id.)
KLOKSTOEL, m. Houtel gestel waar eene klok
in hangt, bij Kramers Klokkestoel genaamd, fr.

beffroi.
KLOKTORRE, m. Kloktoren. -- Zie TORRE.
KLOKZOLDER, m. Zolder in den toren waar

de

klokken over hangen. Hij klom tot aan den
klokzolder. Men heeft eene oude schilderie op
den klokzolder gevonden.
KLOMPEREN, . klomperde, ben geklomnperd, o. w.

Tot klompjes verdikken, klonteren, fr se grumeler. Het bloed klompert. Deklomperd bloed.
KLOMPJE, o. Kleene blauwe brike omtrent
25 centimeters lang, 10 breed, en 5 dik. Eene
schouw met klompjes bemetselen.
In het huishoudelijke leven heet men
klompjes kleene houtblokjes of steenkoolbrokjes
om te branden. Haal nog wat klompjes. Geen
mul noch groote stukken, maar klompjes.
KLOOFHOUT (wvl. KLOFHOUT, zie KLANKVERK.), o.
Hout dat gespleten is of bestemd om gespleten
te worden, fr. bols de refend.
— KLOOFHOUTSCIIIER (wVl. KLOFH—), O.

Een afge-

spleten stuk van kloofhout.
-- KLOOFSCHIER (wVl. KLOFSCHIER), o. Een dik
en grof stuk hout dat met de happe afgekloven
is. Kloofschieren branden. De spil van eenen
boom in vieren geslegen, zou vier kloofschieren
maken. Hij sloeg den os met een kloofschier op
den kop.
KLOOSTERLING, m. Sappige winterappel, van
grootte en fatsoen gelijk de bellefleuring,
maar geelgroen van pelle met roode streepjes
en spatjes van den steert weg tot ten halve den
appel. Kloosterlingen bewaren geheel den winter
door; doch te Maartewaart beginnen zij te

spotten.
KLOOT, m. scherpl. oo. Dwaze vent.

-- Kloot ter nood, kloot in den nood, noodweer,
iemand die iets maar verricht omdat er niemand el
is, fr. bouche-tr•ou. Wij hadden eenen werkman
te kort, maar Pieter kwam daar juist, en hij was
hij kloot ter nood. Hij wilde geen kloot ter nood
zijn. Ik vraag hem maar als kloot ter nood.
KLOOT, KLOTE, v. Bij zwingelaars. Zie KROTE.
KLOOTEN, b. w. Plagen, duivelen, fr. coïonner.
-- Dit w., even als zijne synoniemen Kullen en
Pierlen (van Pier = Kul), is plat en slechts gebruikt bij onheusche lieden.
KLOOTVISCH, m. Hetzelfde als Kulkoek dat
Kramers verklaart door Fopperij, fr m fstificatioaz, gausserie, plaisanterie. Iemand klootvisch

KLOP
verkoopgin, fr. se railler de quelqu'un, le mystifier,

le bernei'.
KLOPPEN, klopte, heb geklopt, o. w. Goed uit
gelukken, gaan, fr. réussir, aller bier. Hij-valen,
werkt veel om dat te bekomen, maar het klopt
niet. Dat hij maar proeve, 't zal niet kloppen
met hem.
— In Brabant, even als bij Weil., heet het
Hotten.
— Kloppen is ook een kaartspel bij 't welk
ieder speler drie kaarten ontvangt; haalt hij eenen
slag op, hij trekt het derde van den pot; haalt
hij niet eenen slag op, hij moet zoo veel steken
als er in den pot reeds zit. De kaarten zijn zoo
veel in getal dat er na de deeling, nog vier overblijven waarvan de bovenste troef is, en de -drie
andere te samen, mietje genaamd, mogen verwisseld worden tegen deze die iemand in de deeling
gekrègen heeft. Voor kloppen in dezen zin zegt
men ook Miekuzen.
— o. w. Klippen, kleppen, fr. tinter. De brandklok klopt. Kloppen voor de mis. Het lof klopt.
" Daar klopt eene berechtinge. " (K. Callebert.)
" In Brab. zegt men Tampen. Spoed u, de mis
is al ingetampt. Langzaam galmde 't getamp der
beêklok over de velden. (J. van Beers.) " Alg. Vl.
Idiot.
KLOPPER, m. Alles wat dient om te kloppen.
-- Holblok, fr. sabot. Zie KLOEF.
— Bij borstelmakers. Platte houten hamer
waarmede zij den steel in den borstel drijven en
vastkloppen.
— Bij duighoutsplijters. Peervormig stuk hout
met eene handhave, dienstig om het splijtmes in
het hout te drijven dat men splijten wilt. Als de
klopper niet gedoet, dan neemt men den kliefhamer.
- KLOPPERTJE-KLINKKLANK, o. Een woord te
Brugge gebruikt om de schurkerie aan te duiden
van jongers die 's avonds de kloppers en de
bellen van de huisdeuren gaan roeren en trekken.
Kloppertje—klinkklank spelen is onbeschoftheid.
— Te Kortrijk zegt men Klinkertje, te • Iper
Klinkerke(n.
KLOPSTOK, m. Bij kuipers. Houten werktuig
om den boom van eene ton in de gergels te
drij ven.
KLOSSE, v. Hetzelfde als Klos dat bij Kramers
m. is.
--- Maliebal, houten .knorretje, ook Ketse en
Zeuge genaamd, dat in het klosseslaan met kolven weggeslegen wordt. Zie KLOSSESLAAN.
— Blok hout van twee a drie voet lang, afge-

KLOS
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zaagd van het bul van eenen boom. Eenen boom
in klossen zagen. Uit eene klosse duigen splijten.
Uit eene klosse kloefen maken. Eene dikke
klosse. Eene lange, korte klosse. Klossen in
schieren klieven tot brandhout.
-- Spinnepijp met spingaren beladen, fr. fuse.
Zie BABIJN.
KLOSSESLAAN, sloeg klosse, heb klosse geslegen,
o. w. Kinderspel waarbij iemand een blokje hout
of zoo iets tracht in eenen konkel te krijgen,
terwijl anderen werken om dat blokje er verre
van weg `te slaan met kolven; anders ook Zeugedrijven genaamd. — Zie onder BOEKBINDEN.
KLOSSETELDER, m. Man die de klossen telt
welke zijne vrouw spint, die zich met de minste
zaken van het huishouden bemoeit, zouttelder,
fr. torte-poule. Die klossetelder is het verdriet van
zijne vrouw. Een onverdragelijke klossetelder.
KLOTEREN, kloterde, heb gekloterd, b. en o. w.

Zie

KLUTTEREN.

KLOUWIERE (wvl. KLOWIERE), v., klemtoon op
wier. Bij smids. Stuk ijzer met ronde of vierkantte gaten doorboord, waarin men de hoofden
van' de nagels maakt, fr. cl ouvière, clouère.
— Niet te verwarren met Klauwier.
- KLOUWIEREN, klouwierde, geklouwvierd, b. en
o. w. Bij smids. Den kop aan eenen nagel aanslaan in eéne klouwiere. Nagels klouwieren.
KLOUWSTOK, of KLAUWSTOK, m. Pols, springstok, pertse gemeenlijk met ijzer beslegen aan
't ondereinde en dienende om over eenen gracht

te springen, fr. bran d'estoc (van 't vl. springstok).
KLOVE, v. Bij deringgravers. Werkman die den
deringput, waarin men graaft, gedurig zuivert
van slijk en. vuiligheid en van alles wat de werking belemmeren kan. Er zijn gemeenlijk twee
kloven in eenen deringput. De kloven maken
eigentlijk geen deel van de Stoeling, maar als er
iemand van de Stoeling afwezig is, een van de
kloven vervangt zijne plaats.
- KLOVEBAAS, m. Bij deringgravers. De meester
of het hoofd van de kloven. Er zijn gemeenlijk
maar twee kloven, waarvan de een de klovebaas
en de andere de kloveknecht is.
- KLOVEKNECHT, m. Bij deringgravers. De
knecht of dienaar van den klovebaas.
KlOVEN, kloofde, gekloofd (fvl. ekloofcl, zie GE),
b. w. Bij mulders. Grof malen, breken. Moeten die
boonen gemalen zijn ? Neen zij moeten maar gekloofd zijn. Erweten kloven.
— Dat gaatvoort lijk boonen kloven, dat gaat.
spoedig voort. In den tegenovergestelden zin

KLUF
zegt men Dat gaat voort lijk boonen knopen
(traag, zoo goed als niet).
— Sprekende van hout, . in den zin van fr.
fencdre, zeggen wij Klieven of Splijten.
KLUFFEN, klufte, gek1'cvft, b. w. Bedriegen, bedotten, fr. trontper. Hij heeft mij daar gekluft,
maar het zal niet meer gebeuren.
KLUIEN (wvl. KLU-EN, zie UI), o. Hetzelfde als
Kluwen, Klauwen, dat Kramers verklaart door
't fr gelote, espece de boule que l'on forme avec des

bries de fit, cle lairze, etc., en les roulani •sur eu ememes.
-- Met het kluien wegloopen of voortgaan, iemand
in de rede vallen om over iets uit te weiden, iemands verhaal onderbreken om er liet een en
't ander bij te voegen dat ter zaak niet behoort.
Hij moet altijd met het kluien wegloopen. Hij
kàn niemand hooien vertellen zonder met het
kluien weg te loopen. Laat mij de zaak verhalen,
en ga niet altijd met het kluwen voort.
-- Een klicientje 1aba1, een bolleken van een
samengerold tabakblad. Een kluientje tabak in
den mond hebben.
KLUIS (wvl. KLUZE, Zie UI), V., fr. ermitage.
— Naar kerke noch naar klaize gaan, zich verwijderd houden van alle godsdienstige plechtigheden. Hij gaat naar kerke noch kluize. " Coln-.
mende niet min in kercke noch in clause. " (N.
Despars.)
KLUITE (wvl. KLUTE), V. Een dikke lap, een
stuk leder of stoffe dat men ergens op naait..
Eene kluite op een versleten kleed naaien. Dat

kleed is al kluiten en lappen. De pollevij of
hielklamp van eenen sclioe bestaat uit eene of
meer kluiten. Eene kluite leggen op den versleten hiel van eene leers.
— Sul, sukkelaar. Eene kluite van een vent.
Ge zijt een kluite van e vent.
— In deze voorg. beteekenissen, ook Kleute.
— Koperen stuk geld van vijf centimen, fr„
sou. Eene dikke kluite (stuiver van 10 centimen).
Eene blende kluite (waar de stempel van afversleten is). Eene slechte kluite, eene oolijke
kluite (die niet meer gangbaar is). Hij betaalde
mij in kluiten en stuivers. Elk jaar slaat men
nieuwe kluiten en stuivers. " Een' halve klu yte
en twee centen. " (C. Davillers.)
--- Te Brugge is de kluite een stuk van 10
centimen; eene halve kluit is 5 centimen.
KLUITEN, klaitte, Jeklvvit, o. w. Met aardkluiten smijten, steenigen, kogelen, geweldig slaan,
slaan om dood. Eenen hond kluiten. Meest gebruikt in Doodkluiten.
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Pact hu van hier, riept, eer ick ha clzote.
(Ed. De Dene.)
Eer hu van Godsweghe den helsschaert Gluten zal.
(Id.)
Met de lenden, arm en huyd
Afferansseld en gekluyt.
(Vaelande.)

— Kwellen, plagen, anders ook Klooten gezeid, fr. veeei-, tourmenter. Iemand kluiten.
— Eenen dikken lap of dikke lappen op iets
naaien, fr. ra_pi.écer. Een kleed kluiten. Eene gekluite veste. Kluit dat wat. " 'k Heb geheel
den nacht gelapt en geklait : 'k had nog en
oud keurs en 'k heb der eene kulte van gemaakt. " (***)
— Men zegt ook Kleuten.
KLUITJESPAP, m. Zie KNOPJEPAP.
KLUITSPELER, KLUITSPEELDER (wvl. KLUUT-),

m. Kluchtspeler, poetsemaker, fr. farceury . ' Een
kluitspeler van eenen vent. Hij is zoo een kluit speler. " Dwerghskens ende klu,z1t-speeiders die
hun beste aenwenden om hem te vernoeghen. "
(P. Devynck.) " Vele k-luytspeeldei s dewelcke
loopen met sacken vol serpenten, die sy wonderlijeke grillen doen uyt- rechten. " (Id.)
— Het eerste deel van dit woord, dat zeer veel
gehoord wordt, is Hetzelfde als Klucht, fr. farce.
„

Maer lacen ick Lercke meer nae Botte cluyten.
(A. Biins.)
Draeght noch mede dese kluyte,
Die gheschiedt is, soo men seydt,
In een universiteyt.

(P. Gheschier.)

Hoe .zEsope, wat ghy raest;
Salinen wesen opghevaest
Met de tongheni Wat een klugt !
(L. Vossius.)
- KLUITSPELERIJ, KLUITSPEELDERIJ, V. Poetse,
klucht, fr. farce. Hij zit vol kluitspeelderijen.
" Sy bedrijven duysent botsen ende kluitspeelderica. " (P. Devynck.)
KLUITVOET (wvl. KLUUT -), m. Bij landb. Onder
aan het vooreinde van den ploegbalk van enen
ploeg zonder wielen, is er een houten stijper of
steunhout dragende op een houten rolletje, of
wel op eereen korten dwarsblok dien men. den voet
noemt. Is deze voet van onder plat, dan is het
een kluitvoet; maar is hij rondachtig en omhoog
gekruld, dan heet by een ploegvoet.
-- KLUITVOETPLAAT, v. IJzeren blad onder aan
den kluitvoet, om liet afslijten te beletten.
KLUITEN, m. Lomperd, grofaard, onbelompen van lijf en geest, fr. rust-ir, lou rclauc1. Een
klusten van eenen vent. Hij is maar een klun-

KLUT
ten. " Maer dien kdunten ons twee uren verdoolt

gheleydt hebbende. " (P. Devynck.)
Want een kiunten uyt het riet
Dese claerheydt niet en siet.
(Gheschier.)
Kyk ! wat stoot gy my, gy klunten ?
(Vaelande.)
Recht kluntens voor den ploug, en anders niet, be[quaem.
(J. Cats.)
— Soort van kegelspel, waarbij 'men eenen
grooten rechtstaander kegel van op eenigen
afstand met eenen anderen kegel tracht om te
smijten. Klonten spelen . - Zie BRENTEN .
KLUTS, m. De daad van eens te klutsen. Geef
die eieren nog eenen kluts of twee.
— Eene kleine hoeveelheid vaste dingen. Een
kluts steenen of zand. Hij droeg eenen kluts
graan op de schoere. Eenen kluts aardappels
geven aan den bedelaar. De steenkolen zijn bij
verkocht : er blijven maar drie of vier-kansl
klutsen meer over. Kleene, groote kluts. Den
kluts opnemen, dragen, neerleggen.
— Fig. Een last, boel, pak, moeielijkheid, fr.
charge. Iemand den kluts overlaten. Zij liep weg
en liet haar man met den kluts van huis en
kinders. Met den kluts liggen. Die zich de zaak
aantrekt, ligt met den kluts. Den kluts van zijne
geeren schudden.
KLUTSEI, o . Zwalpei, bedorven ei dat inwendig
klotst, als men het schudt.

KLUTSEKNIE'N,m. mv . Knie'n die binnenwaarts
gebogen zijn, anders gezeid Kalverknie'n. Hij
gaat, hij loopt met klutseknie'n. Klutseknie'n
hebben, fr. etre cagneux. De Klutseknie'n zijn
't opposiet van Melkknie'n.
KLUTSIEUS, adj. klemt. op eus. Ziek en zuchtig,
fr. malingre. Een klutsieuze mensch. Hij is maar
klutsieus.
KLUTSKANDEEL, o., vklw. ) lutskandeeltje. Een
zuipen van dooreengeklotste eiers met olijfolie,
suiker en brandewijn, of zoo iets. Neem t' avond
een klutskandeeltje. Een klutskandeel maken.
KLUTTÉRDILLEN, klutterbilde, heb geklutter-

bild, o. w. Sidlerbeenen, met de beenera beven.
Klutterbillen van de koude.
— Ook Klotterbillen, Kleuterbillen.
KLUTTEREN, kiutterde, heb geklutterd, b. w.
Met eenige ratelinge schudden of hutsen. De
schaal klutteren als men de collecte doet. Het
afgemaaide gras wordt met eene vork geklutterd
om het te spoediger te doen droogen.
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— Meest o. w. Met eenige ratelinge geschud
of gehutst ' worden. Het geld klutterde in zijnen
zak. Het losse vensterraam kluttert als het
waait. " Hare paternosterbeiers die Jan hoorde
klutteren. " (K. Callebert.)
— Men zegt ook Klotteren, Kloteren en Kleuteren.
— Afl. Kluttering.
KLUTTERSPAAN, KLOTTERSPAAN, KLEUTER..
SPAAN, KLOTERSPAAN, o. Een ruttelend kinderspeeltuig van wissen of van metaal, fr. lbochet.
KLUTTERTANDEN, kluttertandde, heb gekluttertand, o. w. Klappertanden. Hij kluttertandt van
de koude. 1
— Ook Klottertanden.
KMAN. Samengetrokken uit kom an, kont aan,
fr. venen. Kman hier, fr. v^nez lci. Kman voort.
Kman mee. Kman in huis. Kman, kman, wij gaan
er naar toe. KNAAP, KNAPE, m. Kramers verklaart dit w.
door Jongen, fr. garcon; en voegt er bij dat het
oulings ook Knecht, dienstbode, fr. valet, domestique beteekende. Bij de West-Vlamingen is de
eerste beteekenis weinig of niet gekend; maar de
tweede is overal in zwang, bezonderlijk als men
spreekt van eenen dienstbode op eene hofstede.
De landbouwers hebben knapen en maarten, fr.
des valets et des servantes. Die knape woont daar
reeds tien jaar. De knape sliep in den peerdstal.
Een knap is geen peerdeknecht. De knape is
verhuisd. Eenera nieuwen knape huren. Een
getrouwe, neerstige, goede, luie, slechte knape.
De eerste knape, de tweede knape. " Zoo de
meester doedt, doen maerten en enapen. " (Anna
Biins.)

— De knape voor de lampte . Zie LAMPTEKNAAP.
— De knape van den ploeg. Zie P.LOEGKNAAP .
— De knapen van een molensteeger . Zie PAPE .
KNAAPSPIL(LE, v. Bij landb. De knaapspillen
van eenen wielploeg zijn twee ijzeren stangen die
in de ploegzweke rechtstaan en den ploegknaap
dragen.
KNAGEN, knaagde, heb geknaagd, o. w. Wrijven,
met te veel drukking over of nevels iets schuiven,
anders gezeid Schraven, fr. `rotter. Het wiel van
den wagen knaagt, als liet tegen de kasse wrijft.
Eene koorde knaagt waneer zij in schuinsche
richting over een katrol schuift.
KNAGERKE(N, KNAGERTJE, o . Kort tabakpijpje,
fr. brûle-gueucle.

KNALIE, KNAALJE, KNELDJE, V. Hetzelfde als
't fr. canaille. Knalie van volk. Dat wijf is eene
leelijke knialje. - Zie --ALLE .

KNAP
KNAPPE, •v. Een werktuig om het vlasch te
knappen, rustende op stijpets, ën bestaande uit
twee horizontale roosters van vierkantte stukken
hout : men heft het bovenste roosterwerk op,
legt het vlasch op het onderste, en laat er dan
het bovenste zoo dikwijls op neervallen, tot dat
het vlasch gedwee genoeg zij om gezwingeld of
geblouwd te worden. De knappe wordt in veel
streken niet gebruikt. -- Zie BRAKEL.
KNAPPEN, knapte, heb geknapt, o. w. Happen.,
Met een knipgeluid bijten. In eenen appel knappen. De hond knapt achter de vliegen, naar de
vliegen.
— b. w. Met de knappe het vlas breken. Het
vlas knappen, bij Kil. confringere lTnum. Men
knapt het vlas na dat het zijne gaten gebooten
is en eer men 't zwingelt.
KNARZEN (uitspr. knazzeii„ zie Rs), knarsclee,
heb geknarsd, o. w. Hetzelfde als Knarsen, knersen, dat in Wdb» verklaard wordt door Krijzelen,
kraken, fr. craquer, crier. IJzeren deuren knarzeii
op hunne hengsels. Op de tanden knarzen van
spijt. De suiker knarst onder den tand.
— Knorren, pernukkelen, gémelijk zijn, fr.
murmurer, gronder. Hij doet niets dan knarzen.
Oude menschen knarzen veel.
-- Buitengemeen spaarzaam zijn, gierig zijn,
fr. lésiner. Drijf geenen handel met lieden die
knarzen. Hij knarst in alles.
- KNARZER, M. Gemelijk mensch die knort en
.knotert en verdrietig is.
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KNEC
Die kneehtebrokke speelt ook met de marbels.
KNECHT(E)JONGEN, m. Knechtje, knaap, fr.
/ai•con. De school voor de knechtejongens. Een
hoop knechtejongens volgden hem na. Een arm
knechtejongentje. Die knechtejongen is boos.
— Zoon, fr. fels. Hij heeft drie knechtejongens
en een meisejong, fr. ii a frois fits et une felle.
KNECHTJES-DIJSENDAG, m. Zie SLUITERTJESDAG.
KNECHTRIJP, adj, Halfrijp, koeiherdersrijp.
KNEEBOUT, m. Soort van dikke lukke of
nieuwj aarwafeltj e met eene laag meelsuiker van
binnen. Anders ook Spletruite genaamd.
KNEEDSEL, o. Gekneed deeg, fr. pate pétrie.
KNEEKER, m. Een vogeltje, in de wetenschap
I 'inyilla canabina, fr linotte commune. De kneekey is geheel grauw, groot omtrent lijk eene
kleene musch, en wordt somwijlen Boschkneeker
geheeten, ten onderscheid van twee andere
kneekers die minder zijn, t. w. den duimekneeker
(grauwkleurig met zwarte liniën ?), en den steirekneeker of frioen, frincgilla linai•ia, fr. sizerin.
• KNEEPDICHT, o. Dus wordt het puntdicht, fr.
epigraertrne, geheeten bij Vaelande, die er, onder
andere, deze twee staaltjes van geeft:
.

Gy slaegt my alles af, heel bot,
Tot achter uwe dood; soo lange P
Wel, Taey-vuyst, syt gy niet heel sot,
Gy weet wat ik verlange.
heeft eenen neus, 'k bekenne 't sonder
[mallen,
Maer buyten synen neus, VERNEUS heeft niet met

VERNEUS

— Baatzuchtig mensch die hardnekkig afdingt

[allen.

in 't koopen, den hoogsten prijs eischt in 't ver
traag is in 't geven, fr. lésineur. Hij is-kopen,
zoo een knarzer. Ik handel niet geern met dien
knarzer. Die knarzer zou eene centiem in twee'n

KNECHTEBROK(KE, v. Smaadnaam dien men
geeft aan Benen jongen. Eene onbeschofte knech-

o. w. Het gedurig
kneeuwen, traagzaam het voedsel kauwen, knabbelen, . knibbelen. Eenigen zwelgen te spoedig
door, anderen kneeuwelen te lang. Hij zat te
kneeuwelen alsof hij het niet en mocht. Waaraan
kneeuwelt de katte daar P
— Herkauwen, kwerrelen, helkeren, fr. ruminer. De koeien kneeuwelen.
- KNEEUWELAAR, m. KNEEUWELAARSTER, KNEEUWELEGE, V. Iemand die kneeuwelt.
— KNEEUWELING, v. De daad van kneeuwelen,
— Voedsel dat gekneeuweld is.
— Eene vrouw die kneeuwelt. — Zie -ING.
KNEEUWEN (wvl. KNEEWEN), kneeuwde, ge
o. w. Knauwen, kauwen, knabbe--kneuwd,b.
len. Iemand kneeuwt aan zijn eten, waneer hij
traag en lange knabbelt, hetzij omdat hij slechte
tanden heeft, hetzij omdat hij met tegenzin eet.
KNELDJE, v. Zie KNALIE.

tebrokke.
— Een meisejong dat knechtemanieren heeft.

neunt. De koe gaf eenen kneu.

bijten.

KNARZEREN, knarzerde, heb geknarzerd, o. w.
Frequent. van Knarzen, uit gierigheid in 't
koopen of verkoopgin lastig zijn om eene centieme
meer te hebben.
- KNARZERAAR, m. Gierigaard, vrek.
KNASPEN, knaspte, geknasppt, b•. en o. w. Hetzelfde als Knospen.
- KNASPEREN, frequent. van Knaspen, knapperen, knospen.
KNAUWTABAK (wvl. KNOWTUBAK), m. Gespon-

nen tabak bestemd om gekauwd te worden, fr.

tabac a macher.

KNEEUWELEN, b., en meest

.KNEU, m. Het neusgeluid van eene koe die

KNEU
KNEUKEL, m. Zie de Wdb.
— Kinkel, domme vent, fr. lourdaud.
KNEUKELEN, kneukelde, heb gekneukeld, o. w.

De kneukels uitsteken in het schrijven, de pen
houden met kromme vingeren. Hij kneukelt. Ge
moet hem dat kneukelen. ontleeren.
— Marbelspel bij 't welk hij, die verliest, de
geslotene vuist neer op den grond moet houden,
opdat de winnaar met zijnen marbel een zeker
getal keeren tegen de knokels aanschiete. Zij
hebben gekneukeld.
— Wordt gez. van een peerd dat recht staat
op zijn koten, fr. qui est droit sur se.s boulets, zoo
dat het lichtelijk neervalt op de knie'n. Een peerd
dat kneukelt wordt een kneukelaar genoemd.
KNEUKELGESCHRIFT, o. Verbrokkeld geschrift,
letters die al in hoeken en haken zijn. Kneukelgeschrift is somtijds wel leesbaar, maar krabbel geschrift niet.
KNEUKEIPUT, m. Een marbelspel waarbij elk
eenen marbel rolt naar eenen kuil of mok, en
hij die wint, een zeker getal marbelschoten mag
geven op de kneukels an den verliezer.
KNEUKELZIEK, adj. Wordt gezeid van brood

dat niet genoegzaam is gekneed en doorwerkt
geweest. Kneukelziek brood, fr. du pain caffi.
Dat brood is kneukelziek.
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KNIB
KNIBBEL, KNIPPEL, KNUPPEL, KLIBBEL, KLIPEL, m. Kluppel, korte stok, fr. gourdin.

— Elk van de twee platte stukken hout
waarop de kussens liggen van een gareel, fr.
aftel. De klippels van een gareel. De eene klippel
is gebroken, en moet vernieuwd worden.
— Bij kantwerksters. De knippel of klippel
van den bout is het deel waar de vingers op
loopen, in tegenoverstelling van den toortel.
— Knibbelvers, klippelvers. Knippels maken.
" Jan maakte de dichtjes voor Moeders feestdag, koddige knippels die geheel 't oudemanhuis
vergeestigden. " (K. 'Callebert.)
— Eene homp broods, een dikke boterham,
een groot stuk kruidkoek, enz. Hij bragt mij
eenen knibbel zoetekoek mede. Is dat een knibbel, of kluppel!
— De klepel van eene klok.
- Zie KNUTTEL.
KNIBBELBONDEL, KNIPPELBONDEL, KLIPPELBONDEL, m., mv. - bondels. Een bondel hout be-

staande uit stokken en met twee wissen gebonden,
anders ook Poorter genaamd.
KNIBBELEN, knibbelde, geknibbeld, b. en o. w.
Eenen knibbel werpen, met knibbels gooien.
Hij knibbelde zijnen stok in de takken. In eenen
notenboom knibbelen.
— Ook Knippelen, Klippelen, enz.

KNEUNEN, kneunde (wvl. ook kneundege, zie

KNIBBELEN, knibbelde, heb geknibbeld, o. w.

heb gekneund, o. w. Hetzelfde als

Kinderspel bestaande hierin dat twee of drie
gezellen beurtelings eenen penning of eenen

IMPERFECT),

Neunen.
KNEUTE, V. Een kind dat veel knotert en nooit

te ereden is.
KNEUTEL, m. Zie KNUTTEL.
KNEUTEN, kneutte, heb gekneut, o. w. Kneute-

ren, knoteren, zijne misnoegdheid knorrende
uiten, gelijk eene kneute.
— Meest gebruikt langs en binnen de Oostvl.
grenzen.
KNEUVELEN, kneuvelcde, gekneuveld, b. w. Hetzelfde als Knevelen, sterk binden, boeien, fr.
garrotter. Eenen dief kneuvelen.
KNEUVELTARWE, -TERWE, v. Soort van koorra
met getakte aren, d. i. met twee of drie. kleene
aren aan de groote aar. De kneuveltarwe geeft
gemeenlijk veel graan.
KNEUZELEN, kneuzelde, gekneuzeld, b. w. frequent. van Kneuzen, fr. meurtrir.
-- Afl. Kneuzeling, v. Hij had eenige kneuzelingen aan het hoofd.
KNEVELBURSTEL, m. Een borsteltje om den
knevelbaard te strijken en op te poetsen, fr.

brosse à moustaches.

marbel van eene keldervalle laten afrollen of

tegen eenen muur doen terugbotsen, tot dat
beide penningen of marbels buiten, of op eene
span nabijkomen, in welk geval de eene wint en
de ander verliest. Ook Pierlen genaamd, eng. to

nibble.
KNIBBELKOEK (wel. KNIBI3ELKOUKE, zie ou), m.
Dunne platte peperkoek van geringe soort. Op
kermissen en marktdagen kapt men knibbelkoeken.
- KNIBBELKOEKKAPPER, M. Iemand die met
een bijltje eenen knibbelkoek in een besproken
getal houwen tracht door te kappen en in twee
stukken te scheiden : indien hij dat kan, de
knibbelkoek is aan hem gratis; kan hij het niet,
hij verliest den knibbelkoek en den prijs ervan
meteen.
KNIBBELSPEL, o. Het spel van 't knibbelen.

Zie

KNIBBELEN.

KNIBBELVERS, KLUPPELVERS, o. Vers zonder

kunst, gelijk ongeleerde lieden er maken. Hij
miek daar al ras eenige knippelverzen.

KNIE
KNIEBANDEN, kniebandde, heb geknieband , b. w.
Den kop van eene koe met eene koorde aan
haren voorpoot verbinden. Men kniebandt de
koeien die wild en levendig zijn. Eene gekniebande koe kan niet loopen noch springen.
KNIEBUIKEN (wvl. - BUKEN) , kniebuikte, yekniebuikt, o. W. Den knie buigen, knikkebeenen.

Kniebuiken onder het gewicht van eene vracht.
Hij kniebuikt er van. Al kniebuikende gaan.
KNIEDIEP (bij 't volk k niediepte, zie -Di;),

adj. en bijw. Zoo diep als de knie hoog is. Hij
stond kniediep in 't slijk. Ga maar door die beek:
het water is maar kniediep.
-- Het eng. knee-deep, fr. enfoncé jusqu'auu'x
genoux.

KNIEDIK (bij 't volk kniedikte, zie onder -DE),
adj. en bijw. Zoo dik als een knie. liet is dezen
nacht kniedikke gevrozen..
KNIEHOOG (bij 't volk kniehoogde, zie -DE),
adj. en bijw. Zoo hoog als de knie. De zate van
de stoel is kniehoog. Kniehoog opspringen. " Eene
stellinghe van houte, knye oog/te, daer de heergin

op ghyngen. " (Kronyk v. Brugge.)
KNIEPE, v. Knuppel, hompje brood, fr. chanteau, morceau de pain. Keernemelkpap met

roggen kniepen.
KNIEZELING, v. Hetzelfde als Krenseling, fr.

grenaille.
— Zie —ING.
KNIJPTIG (wvl . KNIIFTIG) , adj . Kittig, puntig,
sierlijk aangekleed, wel opgezet.
KNIJSGLAS, o . Een glas . drank dat men aanveerdt om het geweldig aandringen van iemand.
KNIJSPENSE, KNIJSPINSE, V. Wordt schelden
iemand die altijd knijst en-derwijsgzvan
lastig valt om iets te bekomen, plaagsteert.
KNIJSPOT, m. Knijzer, pruttelaar, gemelijk

mensch.
— Vklw. knijspotje, een kopje thee of kaffie,
dat men aanveerdt op het knijzen en aandringen
van een ander. Neem nog een knijspotje. Hij
dronk nog een knijspotje. --- Vgl. Knijsglas.
— KNIJSPOTACHTIG, adj .

Pruttelachtig , gemelijk.

KNIJZEN, knees (wvl. scherpl. ee, zie DUI(CE:s) ,
heb geknezen, o. w. Gemelijk zijn, gramstoorig
zijn, pruttelen, klagen, fr. être chagrin, d^ici le,

plaintif. Zieke menschen knijzen gemeenlijk.
Dat knijzen steekt mij tegen. Altijd knijzen en
klagen. Dat kind loopt gedurig al knijzen : ik
geloof dat het ziek is.
— b. w. Drenzen, iemand lastig vallen met hem
gedurig en verdrietig iets te vragen (gelijk dik-
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wijls de kinderen doen). Het kind knijst zijne
moeder. Het knees haar zoo lang tot dat het bekwam hetgeen het vroeg. Het dochterkan knees
zijnen broeder om te -mogen medegaan. Hij wilt
niet geknezen zijn. Hoe meer gij hem knijst, hoe
min gij zult bekomen.
(De priesters) mogen noyt, hoe seer geknesen,
Min als voor tien stuyvers (misse) lesen.
(Vaelande.)

— Plagen, kwellen, fr. cliagriner, vea;er, impor-

tuner.
'K hoor, gy moet het jonk war knysen.

(Id.)
Soo gy van staken spreekt, het spel moet langer duren,
Al is 'et midder- nacht, en daer by nog twee uren.
Dit kniesen maekt u gram. Ten lesten springt gy op
En wilt soo henen gaen met eenen dollen kop.
(L. Demeyer.)
KNIJZER (wvl . KNIZER) M. Iemand die knijst.
Een kasijzer van een jongen.
-- Soort van muilband niet nagels doorstegen
wier punten uitwaarts steken. Men doet de
kalvers eenen knijzer aan, om ze te beletten de
koeien in de weide te zuigen. Vgl. Katteknijzer,
en zie MONKEL.
— Knijzers van koor tsen, van jicht, enz., koortsige of jichtige huivering, flauwe gewaarwording
van koorts of van jicht. Kasijzers van koortsen
gevoelen (maar de koortsen niet). hij heeft gisteren knijzers van kozijntjes, van tandpijn gehad.
Zie KNIJZING.

KNIJZIG, adj. Gemelijk, lastig, verdrietig, fr.

chagr in, clif cile. Zieke menschen zijn knijzig.
Eene knijzige vrouw.
— KNIJZIGHEID, v. De staat of hoedanigheid
van knijzig te zijn.
KNIJZING, v . Het knijzen .
— Flauwe gewaarwoording van koorts, van
reumatijs, enz. Knijzing van kozijntjes (voet
-jicht)
hebben of gevoelen. Zie onder KNIJZER.
KNIKKERAARDE (wvl. - EERDE) , v. Bezondere
soort van potaarde, die veel harder en minder
poreus is dan de gewone potaarde. Dus genaamd
omdat men daarvan bolleketten en veel knikkers
bakt. Een pot van knikkeraarde wordt simpel

weg knikkerpot genaamd.
KNIKKERPOT, m. Aarden pot gebakken uit
een bezonder klei die weinig poreus is. Men
gebruikt knikkerpotten om boter, groensels,
visch, enz. in te leggen; want de knikkerpotten
laten den pekel niet doorzijgen. Olie in eenen
knikkerpot.
KNIP, m . zonder mv. Het knippen.

KNOB
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KNIP
-- .Afgesnoeide takkelingen van boompjes. De
knip van eiken plantsoenen.
— Op den knip, op het uiterste puntje, sprek.
van iets dat staat om te vallen, om los te springen, om voort te varen, enz. De muizeval op
den knip zetten. De horlogie staat op den knip
van te slaan. O.p den knip ergens aankomen. De
postwagen stond op den knip van te vertrekken.
-

- Zie NIP.

KNIPPEL, m Zie KNIBBEL.

meest om zwijnen te vetten, en ook om bier te
brouwen.
KNOBBELRING m.'
^Vingerring waar een ge
-stenigva,
fr. bagno.
KNODDIG, adj. Schoon, bevallig, aangenaam,
fr. ,joli, gentil, van dingen sprekende. Een knoddig verhaal. Die boek is knoddig geschreven. Een
knoddig schilderijtje.
— Niet te verwarren met Koddig, kluchtig,
fr. comique, facét'ieju ;.

.

KNIPPELEN, knippelcde, geknippeld, b. en o. w.
Zie KNIBBELEN.

KNIPPEN, KNUPPEN, NIPPEN, NUPPEN, IPPEN,
UPPEN, OPPEN, o. Zaadhuis van 't vlasch, knot,
fr. fête de lin. Een dik knippen. De knippens bevatten het lijnzaad. De knippens afrepelen, droogen en booten.
— Kil. Knippe oft knippene van vlas, pericar-

pium, sil iqua lini.
--- Fig. Een beetje, een kaantje, een weinigsken.
Een knippen boter.
KNIPPEN , knipte, heb geknipt, o. w. Eensklaps
afvallen, losspringen, enz. sprek. van iets dat
daartoe dreigde en licht stond.
— Op he knippen, hetzelfde als op, den knip.
Zie KNIP.

KNIPPENKAF, HIPPENKAF, o. Kaf van gedorschen vlashippens.
KNIPPER, m. Manskleed dat de armen en het
lijf bedekt, met spitsafloopende slippen, fr. une
queue de morue, habit en queue de morue. Eenen
knipper dragen. Zijnen besten. knipper aandoen.
Een knipper van fijn laken.
KNIPSCHAAR, KNIPSCHARE, v. Bij goudsmids,
enz. Soort van kleene tang met omgebogen stangen wier platte en scherpe uiteinden dienen om
metalen draden in stukken te knippen.
.

— Het is knipschare, wordt gezeid b. v. van
een week- of dagblad dat bijna gansch en geheel
gevuld wordt met artikels en nieuws uit andere
gazetten geknipt. Ik lees niet geerne die gazette,
't is knipschare.
KNIPVINGEREN, knipvingerde, gekn'ipvingerd,
o. W. Knippen met te vingers, de vingers langs
den duim doen neêrglijden in de hand zoodat er
een knipgeluid uit ontsta. Hij knipvingerde van
vreugde en voldoening.
KNOBBELDE, adj. Dat knobbels heeft. Een
knobbelde stok. Knobbelde rapen.

KNOBBELGERST (uitspr. geste, zie RS), v. Soort
—

van gerst, anders ook Pameele genaamd, dienende

— Afl. Knoddigheid.
KNODSEN, knodste, geknodst, b..w. Slaan met

eene knods of met iets dat er op trekt. Iemand
knodsen (hem knodslagen geven). Iemand knodsen met de vuist, met eene kolve, enz.
— Men zegt ook De vuist of de kolve knolsen
tegen iemand, op iemand; doch met dit verschil
dat men in de eerste zegswijze de aandacht roept
op den lijder die geknodst wordt, en in de tweede
op den werker die knodst. Zoo zegt men : Van
wanhoop zijn hoofd tegen den muur knodsen;
en niet Van wanhoop den muur knodsen met
zijn hoofd.

— o. W. Met eenen harden bons op iets aan
Hij knodste met zijn hoofd tegen den-stoen.
muur. Zij sloegen malkander dat het knodste.
- KNODSING, v. De daad van Knodsen. Iemand
eene knodsinge geven. Eene knodsinge krijgen.
KNOEIEN, knoeide, geknoeid, b. w. Wordt„ in
't Noorden van Brugge gebruikt voor Uit moedwil plagen, smadelijk behandelen, fr. co-tonner.
Ge moet mij niet knoeien. Hij zoekt zijnen
gebuur te knoeien overal waar hij kan.
KNOESELEN, knoeselde, heb geknoeseld, o. w.
Hetzelfde als Knoezelen.
KNOEZEL, KNOESEL, m. Enkel, enklauw, fr.
cheville du pied. Den knoezel kwetsen. De knoezels tegen malkander slaan.
KNOEZELEN, knoezelde, heb geknoezeld o. w.
De knoezels tegen malkander stootera in 't gaan,
den hiel van den eenen voet tegen den enklauw
van den anderen slaan, fr. se coupes-. Hij knoezelt zoodanig dat er het bloed bij vloeit. Wonden
hebben van te knoezelen. Hij gaat al knoezelen.
— Men zegt ook Knoeselen, Knoezelvoeten,
Knaizen; en schertsender wijs Kallemahij slaan,
Kwinten tegen Kwanten slaan, of Manten tegen
Kalle slaan.
KNOEZELVOETEN, knoezelvoetíe, heb geknoezel voet, o. w. Hetzelfde als Knoezelen.
KNOK, m. De ruime plaats of het kleene plein
waar verscheidene groote straten te samen komen, fr. carte our, I. trivium, qua,drzv2uln. Er
,
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stond veel volk op den knok. Ik heb hem gemoet op den knok. Er waren eertijds veel knokken waar de tooveressen, zegt men, 's nachts
vergaderden. Op Sinte Pieters avond maakte
men te lande vreugdevuur op de knokken. Er
zijn knokken waar vele huizen rondstaan en een
gehucht uitmaken; andere zijn geheel bloot en
verlaten.
— Blok huizen, fr. paté d'habitations. Hij heeft
drie huizen gekocht van dien knok.
-- Bij landbouw. Een kleen verheven plein,
bijkans geheel omringd van grachten, en dienende om er koornschelven op te zetten. Bij
sommigen is het ook Een kleen stuk land liggende te midden de akkers van de welke het
langs alle kanten afgesneden is; en zoo zegt
men : Geene hofstee, of zij heeft ievers eenen knok.
KNOKKEN, knokte, geknokt, b. en o. w. Zoo heet
de bezondere manier van, zonder haakje, de
keten van eene djakke te vlechten met vier, vijf,
zes, acht, tien of meer schinkels. Om te knokken,
neemt men op eenmaal drie schinkels die men
ineen strengelt en vast toehaalt; dan neemt men
eenen vierden schinkel en hem voegende bij de
twee laatste van de drie voorgaande die reeds
geknokt zijn, strengelt men deze drie wederom
ineen op dezelfde wijze; dan neemt men den
vijfden schinkel en hem insgelijks voegende bij
de twee laatste van de voorgaande, strengelt
men ze alweer op dezelfde wijs; en aldus gedurig
voort rond, tot dat de keten voltrokken is. Eene
zweep knokken. Wel kunnen knokken. Leeren

knokken. Hoe menigvuldiger en hoe dikker de
schinkels zijn, waarmede men knokt, hoe dikker
en hoe zwaarder ook de zweep zal zijn, die men
knokt,
— Met het haakje breien, fr. tricoter au crochet. Zokken knokkeil. Eene geknokte geldbeurs.
— Met zegt ook Nokken.
— Kil. Knochten, knoopen, nodare, nettere.
KNOL, m. Een van de namen die het volk geeft
aan de chicoreikaffi, fr. poudre de chicorée.
KNOLLEN, knolde, heb geknold, o. w. Hetzelfde
als Knullen, knorren. Hij knolt van 's morgens
tot 's avonds. Knollen en grollen. Hij knolt en
grolt tegen iedereen.
KNOOP, m., fr. nceud.
-- De knoop van eenen vingerring is de steen
die er ingezet is, fr. chaton d'un anneau, d'une

bague.

— Bij landb. Kwabbelziekte. Die rapen hebben
den knoop. De knoop is in dat koolzaad. Den
knoop krijgen. De knoop komt er in.
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KNOO
-- Zijn hemd eenen knoop geven, zie onder
IIEMD. "

Wat zou ik al niet doen om myne lezers
plezier te doen P Ik zou eenen grootgin knoop in
myn hemde leggen, ik zou hun myuen almanak
gratis geven, en nog wat kleene oordjes er by. "

(***)

KNOOPPEEM, KNOPPEME, V. Soort

van gras,'

arrhenatherum bulbosum Willd., fr. avoine a chapelet, chiendent à cjhapelet. De knoppemen groeien

gulzig en vermenigvuldigen spoedig in den akker, als zij niet uitgeroeid worden.
KNO(0)PRING, m. Vingerring met een ingekasten steen, fr. bague, anneau a chaton. Zij droeg
verscheidene knoopringen op haar vingers.
KNO(0)PROOZE, v. Zoo heet men twee soorten
van huidontsteking, de eene in fr. erythème
noueux en de andere érysipele pust'uleux.
KNO(0)PTE, adj. Dat knopen of knodden heeft.
De halmen van 't koorra zijn knopte, fr. la tige

du ble est articule, a des nceuds.
KNOPELING, m. Bondel

uitgedorschen stroo.

knoopte, geknoopt (wvl. knopte en
knóptege, geknopt : zie KLANKVERK.), b. W., fir.
nosier, enz. in de Wdb.
KNOPEN,

KNOPJEPAP, m. Gekookte zoete melk met geklonterde meelbloem. Knopjepap maken, eten.
Anders ook Kluitjespap geheeten.
KNOPPEN, knopte, ben geknopt, o. w. Bij hoxnmelkweekers. Wordt gezeid van den hommel of
hoppe als de uitgebloeide bloemen veranderen
in die botten die men hommelknoppen heet,
fr. canes de houblon, têtes de houblon. De hommel
knopt zeere, knopt niet zeere (de knoppen ver
niet dapper). De hommel-merdnap,
knopt wel van de jare, er gaat veel hommel zijn.
De hommel knopt niet (blijft in de bloeie).
KNORAANDE, v. Bij onze visschers hetzelfde

als Knorhaan, fr. grondin, 1. trigla gurnardus.
— Te Brugge zegt men Knoraard, m.
KNOR(RE, v., vklw. knorreke(n. Knoest, harde
knobbel of uitstekend gedeelte van iets. Een
boom die al knorren is. Een hard gezwel is eene
knorre. Eene harde knorre brood (eene homp).
Een stok met eene knorre (knodsestok). Een
knorreke suiker.
— Knodsestok. Als hij 's nachts reist, is hij
gewapend met eene knorre.

-- Knorredrager, roededrager. De knorre van
de kerk, fr. bedeau, porte-verge.
— Een klein verneuteld mensch. Eene knorre
van een ventje.
-- Een klomp geld in papier of lijnwaad gewonden, eene beurs met geld. Hij droeg de
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knorre op zijne schoere. Men heeft hem zijne
knorre gestolen. — Dikwijls knorreke (klompje
geld). Hij stak het knorreke in zijnen zak.
-- Rauw van de knor-re, ongekookt zoo 't 'men
van het stuk snijdt. Vleesch eten rauw van de
knotre. Eene raap eten rauw van de knorre.
— Kort tabakpijpje, batske, fr. brine-gueule.
Met eene knorre in den mond. Een zwartgerookt
knorreke.
- KNORREDRAGER, m. Roededrager in eene
kerk, fr. bedeau, porie-verge.

-- Het beteekent eig. Knodsdrager, fr. portemasse.
-- KNORREL, m. Hetzelfde als Knorre, knoest,
enz., eng. knor, knurle.
- KNORRESTOK, m. Knods.
KNORRELEN, knorreide, heb geknorreld, o. w.
frequent. van Knorren, fr. grommeler. Hij knor relde van ontevredenheid.
KNORSPEN, knorspte, geknorspt, b. en o. w.
Hetzelfde als Knospen; zie ald.
KNORZE (uitspr. knozze, zie Rs), v. Knor of dikke
knobbel aan 't einde van eenen stok, knods.
-- KNORZESTOK, m. Knods, stok met eene knor,

fr. massue.

RNOSPEN, knoopte, geknospt, b. en o. w. Knapperen, iets eten dat kraakt of ruischt onder den
tand, fr. gruger, croquet. Een beschuitje knospen.
De kinderen knospen rauwe appels. De hond
knospt aan het been. Een vogel knospt aan een
klontje suiker. Dat beschuitje knospt onder
den tand. Hij eet al knospende. Hij zat daar te
knospen dat het een plezier was.
— Men zegt ook Knosperen, Knaspen, Knalperen en Krospen.
- KNOSPER, KNASPER, KROSPEL, KROSPER,

m.

Kraakbeen, fr. cartilage.
- KNOSPEREN,

knosperde, geknosperd, b. en o.w.

Hetzelfde als Knospen.
KNO(T)TEREN, kno (t) terde, heb gekno (t) terd,
o. W. Hetzelfde als Kneuteren, mompelen, per-

nukkelen, fr. murmurer, grommeler. " Hy doen
als een weynieh knoterende : ick moet den nacht
hebben al waer hy verrot."-doeck,syh
(L. de Huvettere.)
— Men zegt ook Knutteren.
KNUDDEL, in. Zie KNUTTEL.
KNUF, m. Korte drooge hoest, bij Weil. Kuch
en Knuch genaamd, fr. toux sectie. Hij heeft eenen

KNUI
baart mij onrust. Het is reeds twee maanden dat
hij knuft.
KNUISEL (wvl. KNUSEL, zie ui), m. Wordt in
sommige streken gezeid voor knoezel dat meest
overal gebruikt is. Mijne voeten doen zeer en
mijne knuisels zijn gezwollen.
KNUIST, m. KNUISTE (wvl. KNUUSTE, zie ui), V.
Knoest, knor, hobbel, bunt. Een knuist brood
(homp). Een knuist hammmevleesch. Die akker
ligt al in knuisten en knorren. De keuten zijn
knuisten. Een hard gezwel is eene knuiste. De
knuiste van een been.
-- Troetelkind, lieveling. Hij is de knuist van
zijn' vader.
Hij is er de knuist
Al waren er duist.

KNUISTER (wvl. KNUUSTER), m.

(#)

Hurde, fr.

claie, om de groote knorren of aardkluiten te

kleenen (te breken) op den akker.
KNUIVING(E, v. Afval van eene geslachte koe,
zooals de kop, de pootera, hert, longer en maag.
-- Meest gebruikt aan en binnen de Oostvl.
grenzen.
— Kil. Knuyven ^ kluyven.

KNUIZEN (wvl. KNUZEN), knuisde, heb geknuisd,
o. w. Hetzelfde als Knoezelen.
KNULLE, v., altijd gebruikt in 't mv. knullen,
Prullen, onnoozele woorden, beuzelarijen, dwaasheden, fr. niaiseries, nigauderies. Het zijn al
knullen. Knullen vertellen.
— Kramers heeft Knul, m., fr. niais, nigaud.
KNULLEN,

knulde, heb geknulcd, b. en o. w. Bin-

nen 's monds spreken of zingen, mommelen,
mompelen. Hij knulde eenige onverstaanbare
woorden. Dat is geen zingen maar knullen.
Omdat hij het lied niet wel kon, knulde hij met
de anderen mede.
— Knorren, morren, preutelen, fr. murmurer,
grogner. Altijd knoteren en knullen. Hij knulde
omdat hij dat werk verrichten moest. Op iemand
knullen. Ge moet daar alsan zoo niet knullen.
— Men zegt ook Knollen.
- KNULLER, KNULDER, KNOLLEB, KNOLDER, m.
Knorrepot, pruttelaar, fr. grognard.
- KNULLING, KNOLLING, V. Het knullen. Het is
daar altijd knulling en geknor.
KNULTE, v. Knol, knobbel, bubbel, knoest,
hobbel, hoogte, groot of kleen. De knulten van
den naad in een kleed. De knulten van eenen
doornstok. Dat land ligt geheel in hulten en

knuf die niets goeds voorspelt. Een drooge knuf.
KNUPPEL, m. Zie KNUTTEL.
KNUFFEN, knufte, heb geknuft, o. w. Eenen kor-

knulten.
KNUPPEN, o. Zaadhuis van 't vlas, fr. fête de

ten droogen hoest hebben, kuchen. Dat knuffen

Zin. Zie KNIPPEN.
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KNUT
KNUTTEL, KNUDDEL, KNEUTEL, KNOEDEL, NOEDEL, KNIBBEL, m. Deegbal van meel en krenten
in water of melk gekookt, fr. noudle, nouille.
Knuttels eten met eene saus van boter en suiker. -- Zie KUTTEL.
KNUTTEREN, knuUerde, heb geknutterd, o. w.
Kneuteren, mompelen. - Zie KNO(T)TEREN.
KNUTTIG, adj. Gemelijk, misnoegd en knorrig,
fr. de mauvaise humeur, mmécontent, f&he.
KOBBE, v., mv. kobben. Kuif, vederbos op het
hoofd van eenen vogel, fr. huppe, tou fe de plumes.
Eene hen met eene kobbe. De kobbe van eenen
kemphaan.
— Hoofdhaar dat dik, wollig of gekruld staat,
fr. chevelure. Eene schoone kobbe hebben. Zijne
kobbe krult. De kobbe schudden. De kobbe afsnijden. Eene borstelige kobbe.
— Tros tabak aan eene gestopte pijp; anders
gezeid een hul. Eene pijp vullen met of zonder
kobbe. De rook van de kobbe straalt in de keel.
Ge moogt hier smooren maar zonder kobbe.
— De bol van eenen hoed, of van eene klakke,
fr. la forme d'un chapeau. De vooie is versleten,
maar de kobbe is nog goed. " Moet gy geenen
hoed hebben met een hooge kobbe ? -- Jae Be ker. " (Vaelande.)
KOBBE, v., mv. kobben, vklw. kobbeke(n. Spinnekop, ook Koppe en Koppel geheeten, fr. araignee, eng. cob. Eene groote, kleene, dikke kobbe.
" Een kobbeken dat zat en spon. " (J. B. Decorte.)
— De kobben zullen in zijnen mond niet spinnen, zegt men van iemand die veel praat of
drinkt, fr. eet 'homme n'a pas la pepie.
— Kobben, v. mv. Zoo heet bij 't volk eenti
hofbloem, in de wetenschap Nigella Damascena,
fr. nigelle de Damas.
KOBBEBIJTERTJE (wvl. —BITERTJE), o. Een
vogeltje, ook Kapellevogel geheeten.
ROBBEGESPIN, o. zonder mv. Spinnewebben,
fr. toiles d'araignee. Het kobbegespin afvagen.
Het eerste gewin is kobbegespin. Kobbegespin
op eene wonde leggen om het bloed te stelpen.
" Wiens tonghe ghenaecte gheen copghespin. "
(Ed. De Dene.) " Laet in tkeelgat groeyen gheen
copgespyn " d. i. eet en drinkt altijd. (Id.)
ROBBEJAGER, m. Raagbol. Met den kobbejager
de netten afvagen.
— Fig. ` Een mensch met verstreuveld haar.
Is dat een kobbejager!
KOBBEKEI, KOPPEKEI, m. Vuursteen, kiezelteen, fr. caillou, silex. De koppekeien vindt men
veel in eenige zandige streken van Vlaanderen.
Vuur slaan uit eenen kobbekei. Groote, kleene
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kobbekei. De kobbekeien zijn veelal rond. De
jongers werpen met kobbekeien. Die akker
krielt van de kobbekeien.
KOBBE-LANGPOOT, v. Zie KOPPEL-LANGPOOT.
KOBBENET(TE, V. Spinneweb, fr. toile d'araignée. De kobbenetten afvagen. Dat huisje hangt
vol kobbenetten. De vlieg vernestelde in de
kobbenette. " Waer veel vliegen zyn, daer vindt
men ook veel kobbenetten. " ( C. Duvillers.)
- KOBBENETTEN, kobbenette, gekobbenet, b. w.
Ragen, van spinnewebben zuiveren. Het huis
kobbenetten. Zij moet nog kobbenetten.
- KOBBENETTER, m. Kobbejager, raagbol.
KOBBEROOD, KOBROOD, o., zonder mv. Hetzelfde
als het fr. couperose, dat is vitriol gevormd uit de
verbinding van zwavelzuur met zink, ijzer, of
koper.
— Wil kobrood, fr. covperose blanche, nu in de
apotheek sulfate de zinc genaamd.
— Groen kobrood, fr. couperose verte, nu in de
apotheek sulfate de fer geheeten.
— Blauw kobrood, fr. couperose bleue, nu in de
apotheek sulfate de cuivre.
-- Dit woord, even als het fr. couperose, is
Waarschijnlijk gevormd van koperrood.
KOBBESPINDER, m., KOBBESPINNE, v., vklw.
—spindertje, — spinnetje. Naam dien men in eenige
streken geeft aan den Kapellevogel of Bietjes stekker, in de wetenschap saxicola rubetra, fr.
traquet tarier. — Ook Kobbebijtertje.
KOCHELEN, kochelde, heb gekocheld, o. w. Lullepotten, trutselen, geen voortgang doen in 't werk.
Dat is altijd kochelen.
— Ook Kachelen. Vgl. rochelen,-.- rachelen.
— Afl. Kochelaar. Dat duurt altijd lang, hij is
gelijk een kochelaar.
KODDE, V. Bij Kil. clava (knods) en coleus (roede).
" Moort-priemen, gheslepen peeden, todden, yoreken. " (Cost. v. Iper.)
— Van de kodde geven, met driftig geweld iets
verrichten, van de neute geven, fut geven. De
muzikanten gaven vn de kodde (speelden met
veel kracht en ijver).
— Steert, bez. afgeknotte steert van eenen
hond, 1. cauda. Het koddeken van eenen hond,
van een zwijn.
— N. Despars zegt III, 439: " Ten andren
cant stont een zotkin, pissende deurgaens goeden
rijnschen wijn; ende up die derde cant was een
wildemannekin van genter taylgie, uit wiens
codde insghelijcx ooc continuelick roeden wijn
sproot, telex behouve. "
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KODDEVINNE, v.

Spotnaam dien men geeft aan

een slecht mes.
Mes, messinne,
Puidevlader, koddevinne.
(Kinderrijmpje.)

KODUINEN, b. w. Zie KADUINEN.
KOE (niet koei), v., mv. koe'n en koeien, vklw.
koetje en koelke, fr. vache.
— Men scheert Beene koe op een haar, men ziet

zoo nauw niet, een kleeretje kan de zake niet
maken, het komt op geen beetje aan.
— Hoe dat eene koe eenen haze vangt ! zegt
men schertsende om zijne bewondering uit te
drukken nopens eenen lukslag die een dwazerik
doet, enz.
Tes messelijck waer een coe vangt eenen hase.
(A. Biins.)

— .Die geen koeien heeft moet geen gers pachten,

die het voordeel van iets mist, heeft er ook het
nadeel niet af.
— Bij timm., enz. Soort van windas dat men
gebruikt om b. v. den reep van een schalk aan
te halen. De koe bestaat uit eene stake die men
schuins in den grond vestigt : aan die staak
zijn twee armen waarin een vertikale as draait
die het kalf heet en de koorde opwindt. Men
draait het kalf bij middel van dwarsstokken die
in zijnen kop zitten; en de koorde die men dus
opwindt wordt gemolken (zie MELKEN).
— KOEIALE, V. Mestgier van het vee, fr. puren
-

de vache.
— KOE(I)BEENDE, adj. Wordt gezeid van een
peerd of ezel wiens achterpooten, gelijk die van
eene koe, binnenwaarts gekeerd staan en bijkans

aan elkander raken, fr. jarreté.
— Ook van menschen. Hij is koeibeende.
— KOEIBEEST(E, V., meest in 't mv. koeibeesten.
Hoornvee, fr. betes à comes, gros bétail. Er waren
vele koeibeesten ter markt. " In dien strooptocht
dreven sy vele peerden ende` coeybeesten mede. "
(Dauwel Heinderyck.)
— KOE(I)BELLE (wvl. ook —BALLE, zie L), v. Eene
bel aan den hals hangende van eene koe, bez. als
zij in de bosschen weidt, om ze bij 't geklink van
de bel gemakkelijk op te sporen. " Eene vrauwe
die drouch de tunne, ende die tunne was beneden
up de voeten behangen int ronde met coebellen. "

(Kronyk V. Brugge.)
— KOEIBIES, KOEBIEZE, V. KOEBIEZEM, m. Soort
van biezem, anders ook Papbies genaamd, jun.
cue conglomerates L. en juncus gifusus L.
-- KOE(I)BILK, KOEIBULK, m. Weide waar de
koeien geheele dagen op loopen en grazen. Zie
BILK.

KOEl
— KOE(I)BOER, m. In tegenoverstelling van
Peerdeboer, hetzelfde als Koeihouder.
— KOE(I)DISTEL, m. Hoogstammige distel, maar
dunner van stengel en smaller van blad dan de
Peerdedistel.
— KOE(I)ELDER, m. Uier van eene koe.- Zie
ELDER.

m. Koeiherder, poester, fr. vacher.
— Vgl. Schaper (schaapherder).
— KOE(I)HAAMDE, adj. Wordt gezeid van peerden en ezels wier achterpooten naar binnen
gekromd staan gelijk die van eene koe, fr. jarreté.
— 't Wordt ook gezeid van eenen mensch wie
de knie'n binnenvaart gebogen en dus kromme
beenen heeft, fr. cagneux. — Zie HAAM.
— KOEIER,

-

— KOEIHERDEREN,

koeiherderde, gekoeiherderd,

b. w. Opbraden, lichtjes braden, sprekende van
vleesch dat men lichtjes braadt om het te langer
te kunnen bewaren. Het vleesch koeiherderen.
Gekoeiherderd vleesch.
— Vgl. Koeiwachterzacht.
— KOE(I)HOUDER, m. Landbouwer die koeien
heeft, maar geen peerden.
— Niet te verwarren met Koe(i)hoeder (poes ter, koeier), fr. vacher.
— KOE(I)HURSEL, in. Hommel in Roll. en Brab.
fr. bourdon, bombus.
— KOE (I) KUIP, V. Kleene klip met twee ooren,
waarin men de zoppe bestelt aan de koeien die
op stal zijn; anders ook Eemer, Schoudeemer en
Slabbekuip genaamd.
- KOE(I)MELKER, m. Een vogel die in de
woordenb. Geitemelker heet, fr. engoulevent,

Lette- chevre.
— KOE(I)OOGE, v. dig. Ronde gesp of beukel die
in grootte en vorm aan de oog van eene koe
gelijkt. Over eene halve eeuw was het een alge meen gebruik van met koeioogen de korte broek
te sluiten bezijden de knie'n. Zijn grootvader
droeg een driebek op het hoofd, koeioogen aan
de broek, en kousen met rijke klinken.
— Eene plant, anders Schoonooge, fr. nielle

des blés.
— mv. Koe(i)oogen. Bij koks. Hetzelfde als

Kalfsoogen dat Kramers vertaalt door fr. ceufs an
miroir.
— KOE(I)PLEK(KE, V. Hofstedeken waar men
koeien houdt, maar geen peerden, (le woning van

eenen kordwagenboer.
— KOE(I)PLOTE, V. Kutser in koeien, iemand die
rondgaat om koeien te koopen die hij dan weder
verkoopt, of om koeien te koopen voor een ander,
makelaar.

KOEF
- KOE(I)SLIET, 0. KOE(I)SLIE, V.
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m. Houten vork om het stroo
open te spreiden dat dient tot leger van de koeien op stal.
- KOE(I)STANDE, V. Hooge kuip die 't drinken
bevat voor het vee op stal.
-- KOE(I)STEERT, m. De steert van eene koe.
— Biestemelk, fr. amouille. De koeisteert wordt
van de menschen niet gedronken.
- KOE(I)TEEN (wvl. KOETEE, mv. koetee'n), m.
Iemand die traag is om naar zijne geldkas of
wijnkelder te gaan, die niet geern geeft, die niet
mild is, die gierig is. Hij is zoo een koeteen.
- KOE(I)WACHTER, m. Koehoeder, fr. vacher.
— Dobbele koeiwachter, zegt men spottende
voor Jongeling, fr. jouvenceau. " Zy dweylde de
prochie rond met twee of dry dobbele koeywachters
aen den arm. " (Duvillers.)
— Vklw. koe(i)wachterken, een vogeltje, fr.
- KOE(I)SPRIET,

bergeronnette.

adj. Halfrijp. Die appels,
die peren zijn noch maar koeiwacbtersrijp.
-- KOEIWACHTÉRZACHT (wvl. - ZOCHT), adj. Half
zacht gekookt; fr. a 7noitié tuit. De aardappels
waren nog maar koeiwachterzacht, als hij ze
- KOEIWACHTERSRIJP,

begon te eten.
-- Men weet dat de koeiwachters dikwijls, bij'
hunne kudden, in eenen kuil in den grond aardappels braden, maar, zoo men gissen kan, zelden
braden dat zij gaar en genoeg zijn.
-- KOE(I)WAFEL, m., mv. koeiwafels. Eene wilde
plant, heracleum sphondylium L., fr. berce brancursine.
— KOEIWORTEL, m. Hetzelfde als Peerdewortel.
Zie aid.
-- KOEIZOPPE, V. Bij landb. Water met oliebrood, rapen, boonera of dergelijke dingen samen gekookt tot voedsel van het vee, fr. buvée. De
koeizoppe koken. Eene magere koeizoppe.
KOEEER, m. Hetzelfde als Koffer, fr. cofre.
- KOEFEREN, b. W. Zie $OFFEREN.
KOEK (wvl. KoIKE, zie ou), m., fr. gciteau.
— Iemand zijnen koeke boteren, hem entwat op
zijn brood geven of smeren, hem duchtig afranselen of hard berispen.
-- Het is lijk een koeke in eene bakkerij, zegt
men aan eenen kooper die wilt afdingen, om te
kennen te geven dat er niets af te dingen valt.
-- Het is al koek één deeg, of 't zijn al koeken
van eenen deeg, lieden van dezelfde soort, fr.
gens de même farine.
-- Koek aan 't herte, eene kinderkwaal die in
het fr. carreau, atrophic mésentérique genaamd.

KOEK
wordt (dégénérescence tuberculeuse des glanglions
mésentériques). Den koek aan 't herte hebben.
Deze ziekte vindt men maar bij kinderen die
nog geen negen jaar oud zijn.
— Men gebruikt ook dit woord om eene hert ziekte bij volwassen menschen aan te duiden.
— In eenige streken zegt men De koek aan 't
herte gespannen, of ook De koek en 't hertegespan.
KOEKEBAKTE, v. KOEKE(N)BAK,

m. Het bak-

ken van koeken. Eene koekebakte slaan, aan
den koekebak zijn (koeken bakken). Iemand

nooden op eenen koekebak.
— Rijke liêns ziekte, en arme liens koekebakte
riekt. men van verre, bij Weiland " de krankheden

van rijke, en de pannekoeken van arme lieden
ruiken ver " (er wordt veel van gesproken).
KOEK(E)BROOD, o. Groot brood van meelbloem
met eiers en melk gebakken. Als het kermis is,
laat men koekebrood bakken. Koekebrood ver
van wittebrood (dat zonder eiers gebak--schilt
ken, en gemeenlijk minder is). Drie groote koe
-kebrodn.
-

-- Zijn koekebrood (of zijn wittebrood) vooreten,
eerst het beste nemen, en dan het slechste;
eerst welstellende zijn en daarna arm worden;
eerst veel achting genieten en dan versmaad
zijn; enz. Hij eet zijn koekebrood voor, en hij
peist het niet. Hij heeft zijn wittebrood voor

-geëtn.
KOEKEDOE, V. Bij kaartspelers. Koeken acht,

ruiten acht, fr. le huit de carreau.
— Misschien ontstaan uit Koek octo (1. octo,
acht) . Zie KOEKEN.
KOEKEGOED, adj. Broodgoed, zeer goed.
Vr. Maar hoe past doch den Hert aan dele stijl (der
[schoemakers)
Die vluchtig loopt als een geschoten pijl P
Antw. Heel koeke-goeclt. De snelheydt is t' aenmercken
Soo van den Hert als die de schoenen wercken.
(Beschryv. van de Vreugdeteeck.)
-

KOEKELOEREN, o. w. Zie KOKELOEREN.
KOEKEMAN, m. Koek die den vorm van een
man heeft. Op Sint Niklaas kreeg hij eenen
grooten koekenvan.
KOEKEN (wvl. KOUKEN, zie ot), m., mv. koekens.
In 't kaartspel, hetzelfde als elders Ruiten, fr.
carreau. Eenen koeken uitspelen. Koekens zijn
troef. Ik heb niet anders dan koekens in hand.
— De eind -N van dit woord valt weg, als er
de bepaling van het woord op volgt, b. v. koeke

vrouw, koeke zot, koeke negen, koeke tien, koeke
twee, koeke acht; doch men zegt koeken heer en
koeken aas.

-- De teekens van dit kaartblad zijn thans
ruitvormig, maar vroeger waren zij rond gelijk
maantjes of koekjes. Vgl, Koeketienen.
KOEKEPAAL, KOEKPALE, v. Plat ijzeren schopje
waarmede men de halfgebakken heetekoeken
van het ijzer afschept en omkeert om den anderen kant ook te bakken.
KOEK(E)PAP, m. Pap van zoete melk met koek brood; ook Zoetepap geheeten.
KOEKEPEERD, o. Koek die een peerd verbeeldt.
Koekemans en Koekepeerden worden aan de kinderen gegeven op Sint Niklaas, te Nieuwjare, enz.
KOEK(E)POER, o. Lijnzaadmeel, oliebrood, fr.
nougat en farine.
KOEKETIENEN (KOUKETIENEN,
op

KOEL
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KOEK

met den klemt.

tien), koeketiende, ben gekoeketiend, o. w. Wordt

gez. van een.peerd, bez. van een bruin of baaide,
waneer, onder het ruien, zijn nieuw haar in ronde
zwartglimpende vlekken opgroeit die, meer of
min regelmatig vaneen gescheiden, doen denken
aan het kaartblad koeketien (ruiten-tien, fr. le
dix de carreau). Dat peerd begint te koeketienen.
Het koeketient schoon. Dat peerd is gekoeketiend. Een gekoeketiend peerd geeft eenen glarienden weerglans als van moore, fr. une apparence ondée et clhatoyante. Het koeketienen is een
teeken van gezondheid en kloekte. Zie KOEKEN.
KOEKEZONDAG, m. Soort van kandeelfeeste die
men houdt den eerstvolgenden zondag na de
kermisse; ook Nakermesse geheeten. Het was
over jaar op koekezondag dat zoo iets gebeurde
op deze prochie. Ik ga hem 's jaarlijks bezoeken
op koekezondag. Koekezondag vieren.
-

KOEKIJZER, o. Veurster.
KOEKOET, KOEKUIT, KOKKUIT, m. Koekoek, fr.
coucou.
-- Stoeltuit vooraan in . eene cieze of reiskar,
anders ook Pape geheeten. De koekuit is een
rond zitsel rustende op eenen stijper of opgehouden door een dwarshout. Er kan maar een
persoon op den koekuit zitten. De koekuit wordt
maar gebezigd als er te weinig plaats is in de
karre. De koetsier zat op den koekuit.
— Kinderspeeltuig uit biezen of wissen gevlochten in gedaante van een paterskapje of
half kleuterspaan. De jongens houden dit voor
den mond en roepen er in koekuit ! koekuit ! Eenen
koekuit vlechten.
— Droog of uitgedroogd lijk een koekoet, uit
der mate droog. Het brood en deugt niet als het
droog is lijk een koekoet. — Fig. van menschen
die. koel en ernstig zijn. Hij is droog lijk een
koekoet.

- KOEKOET-EEN-ZANG, KOEKOEK-EEN--ZANG,

m.,

klemt. op een. Wordt gezeid van iets dat al te
eentoonig is of al te dikwijls herhaald wordt, fr.
la chanson du ricochet. Dat is een lied van koe
zang. Al wat hij vertelt is koekoek-koe-én
een-zang. Het is lijk koekoet -eene -zang.
-=-- Men zegt ook Koekoet - een-vers (bij 't volk
koekoeteeves), en Koekoet-een - voois, altijd met
den klemtoon op een.
-- KOEKOETSBLOEME, KOEKOEKSBLOM(ME, KOE-

Eene plant die in 't fr. cardamnine des pres genoemd wordt. Het zijn magere
KOEKSBLOEM, V.

meerschen waar veel koekoeksblommen groeien.
" Coeckoecxbloem wort in Griecx ende Latyn
Hiberis, Lepidium minus, ende Nasturtium sylvestre geheeten. Ende mach dan oock wel wilde
kersse genaemt worden. " (L. Fuchs.)
-- In de Woordb. is de Koekoeksbloem eene
andere plant dan. tonzent.
-- KOEKOETSJAARGETIJ, KOEKOEKSJAARGETIJ, 0.

Wordt gezeid van iets dat blijft haperen, dat
niet ten einde geraakt, dat geenen voortgang
maakt. Het is lijk koekoeksjaargetij (altijd even
ver, het vervoordert niet). Als hij iets begint,
het is koekoeksjaargetij (het geraakt nooit of
traagzaam gedaan).
-- KOEKOETSPUIGE, KOEKOEKSDUIG (wvl. -SPUGE,
en —SPU-E), v. Koekoekspeeksel, kikkerspog, fr.
crachat de coucou, wit schuim dat men vindt op
de planten, en waarin een worm zit dien men in

't fr. larve de cercope heet.
- KOEKOETSULKER, KOEKOEKSSULKER, KOEKOEKSZURKEL, V. Een

lief plantje dat veel in den akker

groeit, fr. alleluia.
KOELKAMER, m. en v. Bij hommelreeders. De
plaats in eene hommelkeete, waar men den gedroogden hommel van den ast in afsteekt om te
koelen, en dan, gekoeld zijnde, in zakken weg te
bergen.
KOELKE(N, o. Koetje, kleene koe, veerze, 1. bucula. Hij had maar een koelken en hij heeft het
moeten verkoopen. De knaap wacht de koelkens
in de weide. Melk van de koelkens.
— Dit koelken is een deminutief van koel, dat
niet gebruikt is, maar klaarblijkelijk aaneenhangt met koe en kalf.
KOEMIE, v. met den vollen klemtoon op koe en
den halven op mie. Zoo heet bij de kinders het
middenste putje van negen op o 0 0
dezelfde wijs als de figuur hiernevens in den grond gemaakt : o 0 o
0

0

KOEN
Ieder legt in de koemie eene spelde (bij meisjes)
of een marbel (bij knechtjes), en dan met eenen.
marbel rolt men beurtelings naar de koemie; die
er in rolt roept koemie-al en draagt geheel den
inhoud weg; die in een van de vier hoekputjes
rolt, moet een spelde of marbel steken inde
t,
koemie; die in een van de overblijvende geraak
mag integendeel een trekken : en daarom heeten
de hoekputjes stekers, en de andere trekkers.
--- Koemie rollen, het spel spelen, waarbij men
tracht den marbel in de koemie te rollen. Willen
wij koemie rollen P Zie KONKELEN en NEGENMOTTEN.
KOENE, V. Boomen, die in openbare venduwe
verkocht worden, zijn geteekend met een cijfer
dat in eene ontschorste vlek gekorven is :-getal
deze vlek met het cijfergetal heet eene koene.
Koene twee, koene drie, koene vier, enz.
- KOENEN, koende, gekoend, b. w. Eene koene
maken aan eenera boom. Eenen boom koenen.
De boomera zijn gekoend om verkocht te worden.
— In denzelfden zin zegt men ook Blekken en
Blessen. In Holland heet het Aanbikken.
- KOENIN G, V. De daad van koenen.
KOEPELBOUT, m. Middenronge. Zie aid.
KOERIE, m. en v. Kloerie, kurremurre, schor
-remoi.
KOESTE, bijw. Koes, stil. Koeste, fr. couche-toi,
zegt men aan den hond. Ge moet koeste liggen.

— Koeste zijn, zich koeste houden, zich stil
houden, ook sprek. van menschen. Als zij den
meester zagen, vielen de jongens al koeste. Ik
hield mij koeste in den hoek, om niet bemerkt te
worden. Vroeger miek hij nog al beslag; maar
sedert dat zijne handelzaken zoo wel niet meer
gelukken, is hij veel koester geworden.
KOESTIEK, o. Zie KASTIEK.
KOETJE-KALVETJE, bijw. Wordt gezeid van de
bezondere manier van een kind te dragen op de
schoft of op den rug, zoodat zijne beenen of
zijne armen op de schouders rusten van den
drager. Hij droeg het kind koetje-kalvetje. De
held hlneas droeg zijnen vader koetje -kalvetje
uit den brand van Troje.
— Het wordt ook gezeid van andere dingen.
Men draagt eene bezatse koetje-kalvetje, waneer
zij op de schoft ligt en van beide schouders
afhangt op de borst.
KOFFE, v. Zie KoovE.
KOFFER, V. (bij Kramers m.). Kist, fr. cofre.
Eene koffer vol kleederen. Eene groote koffer.
De lade van eene koffer. " De ark des Verbonds,
Bene koffer uit allerkostelykst hout. " (C. Van
Hullebusch.)

KOFF
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KOFFEREN, kofferde, gekofferd, b. en o. w. Zoo
heeten de timmerlieden in Zuid-Vi. wat die in
Noord-Vl. kisten noemen. Zie KISTEN.
KOKEmKKEN, kokedikte, heb gekokedikt; ook

Kokedekken en Kakedikken, o. w., klemt. op dik.
Kakelen, sprek. van 't geschreeuw der hen nadat
zij geleid heeft, welk geschreeuw in 't fr. cocodaste heet.
KOKEDUINEN, kokeduinde, gekokeduind, b. w.
Zie KADUINEN.
KOKEIE, v., klemt. op kei. Kinderspel dat in
de eene streke ook Grijzel, en in de andere Krikkrak geheeten wordt. Kokeie .spelen.
- Zie GRUIZEL.
KOKELETJE, o., klemt. op let,. Kleen keukentje,
kleen ovenbuur, kleene plaats waar men vuur
maakt en koken kan.
KOKELIRREN, kokelirde, heb gekokelird, o. w.
klemt. op ii?.. Hetzelfde als Kokerillen, bij metathesis van 1 en r. Zie KOKERULLEN.
KOKELOERE, v., klemt. op loer. Eene hofbloem,
fr. coquelourde, lychnide des jardins, bij Linn.
lychnis agroslemma. Een parksken kokeloeren.
Met kokeloeren gezoomd.
ROKELOEREN, kokeloerde, heb gekokeloerd, o. w.
klemt. op loer. Wordt gezeid van het bezonder
keelgeluid (kokokoko) dat de haan maakt als hij
de hennen roept, of voor eenig gevaar verwittigt, enz.
— Ook Kraaien. Ik hoorde dezen nacht den
haan kokeloeren.
— Fig. Boerten en mallen.
-- Boeren en kokeloeren. Men boerde en kokeloerde in de kroeg tot diep in den nacht.
— Kil. Koekeloeren, coccyzar•e, cantare, cucur-

rire, canere instar gallinacei : glocidare, gloeire.
En ook Kokerollen, Kokeloeren, cochlec vitarn
agere : doryni latitare.
— Ook Koekeloeren (wvl. Koukeloeren, zie ot).
KOKELOERENHANEN of KOEKELOERENHANEN,

kokeloerenhaande of koekeloerenhaande, heb gekokeloerenhaand of gekoekeloerenhaand, o. w. Kraaien gelijk de haan. Hij kan wel koekeloerenhanen. Hoort gij hem koekeloerenhanen ?
KOKELOERIKOE, KOEKELOERIKOE, m. KOKELOERENHAANTJE, KOEKELOERENHAANTJE, o. KOKELOERELOE, KOEKÈLOERELOE, m. Klanknabootsend woord van het hanegekraai, fr. coquerico.
De jongens roepen koekeloerenhaantje, om het
hanegekraai na te maken. Hoort gij het koekeloerenhaantje?
KOKEN, kookte, gekookt (wvl. kókte, gekókt, zie
KLANKVERK.),

b. en o. w. Zieden. Zie de Wdb.

KOKE
-- Koken met, te samen zieden. Pap met appels
gekookt.
— Koken op, iets laten zieden bij een inmeng
opdat het de kracht van dit inmengsel in--sel
slorpe. Kookt water op godewaar, en drinkt daar
thee van. Tisane op gerste koken.
KOKERMUILEN, kokermuilde, heb gekokermuild,
o. W. Glimlachen met de lippen een weinig voor-

uit te steken op wijze van eenen koker, als of
men schuifelen zou. Het kokermuilen is een teeken van eene inwendige vreugd en voldoening
die men eenigszins zou willen verbergen. Als hij
de klucht verteld had, schoten allen in eenen
lach uit, en hij kokermuilde. Kokermuilen als
men geprezen wordt.
-- Weil. heeft dit woord. Wij zeggen ook
Konkermuilen.
KOKERTJESKRUID, o. Eene plant anders ook
Doodkeerse en Peerdesteert genaamd, fr. prele.
KOKERILLEN, kokerilde, heb gekokerild, o. w.
Hetzelfde als Kokkerullen.
KOKETTE, v., klemt op keí. Keukenmeid, fr. cuisinière. -- Zie ETTE.
KOKIELJE, v. Een koekbrood van bezonderen
vorm, anders ook Engelkoek geheeten. De
kokielje is langwerpig, gem. met twee krullen aan
elk uiteinde. In de bovenkorst van de kokieljen
zijn er versieringshalve, kalken schijven gebakken die men ook kokieljen of schilden of pafakons
noemt.
-- Het fr. coquille bet. o. a. Eene broodkorst
die in verscheidene plaatsen opgerezen is.
-- Kil. Kockilie, kockiliken, panis tostus butyro illitus : panis eschariles.
KOKKEDRILLE, KOKKEDRULLE, v. Krokodil.
Doen dander koet oppenbarde,
G eleeet eens cockendruls hoeft.
(Maerl. Alex. x, 360.)
KOKKENHAAN, m. klemt. op haan. Een woord

dat de kinders meest gebruiken in den zin van
Een (gebraad) kieken. Wij hebben eenen kok
-kenhagët.
— Kil. Kocke, haan, gallus gallinaceus.
KOKgENHANEVERBAND, o. Bij metsers. Zie
VERBAND.

KOKKERULLE, v., vklw. kokkerulleke (n, klemt.
op rul. Hut, kleen huisje. In een kokkerulleken
wonen.
— Gemeenzaam gesprek, ook Koutertje genaamd. Een kokkerulletje doen rond eene kaffi-

kan.
KOKKERULLEN, kokkerulde, heb gekokkeruld, o.

w., klemt. op rul. Ergens in -het geheim met
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KOKK
twee'n of drie'n aan 't praten zijn, vertrouwelijk
te samen spreken met eene halfluide stem om
van de anderen niet verstaan te worden. Laat
ze maar van politieke spreken; wij gaan ons
gevieren in den hoek daar wat kokkerellen. Ik
hoor ze kokkerullen in de kamer. Ik heb geen
trouw . in al dat kokkerullen. Zij kokkerulden
lang en neerstig. Wat is er daar wederom te
kokkerullen P Vrijers, hertevrienden, ontevredenen, kwaadstokers en achterklappers vindt men
dikwijls kokkerullen. Zij zaten te kokkerullen bij
den heerd.
— Ook Kokkerillen en Kokkelirren. Kil. Kockerillen, kopperen, celebrare bilaria.
KOKKETRIJS (wvl. –TRISE, met de schuifelende
s), v. klemt. op trijs. Krokodil.
— Kil. heeft ook dit w.
KOKKUIT, m. Een vogel anders ook Koekuit,
Koekoet en Koekoek genaemd, bij Kil. Kockwtvoghel.
Den havick metten Cockuut. (Ed. De Dene.)

— Van daar Kokkuitsblomme, Kokkuitszang,
enz., zie KOEKOET.
KOKMARE, KOKKEMARE, v. Nachtmerrie, 'fr.
cauchemar (van 't oude cauquemare, tooveresse).
Van de kokkemare bereden zijn. " Dat er veel
kleene postnakels (kinderkens) in hunnen slaap
getiketakt zijn, net al of ze van de kokmare bereên
waren. " D. C. in 1 . d. H.)
--- Meest gebruikt in Fransch-Vl.
KOKSMUL, m. Eene verfrisschende lepelspijs
in Veurne- ambacht. Men roert gestoofde zurkel
in koude zoetemelk met meelbloem en eiers en
water, en laat dit alles samenkoker.
— Vgl. Musschendrul.
KOKTE, v. Naam dien men gemeenlijk geeft
aan de angelica sylvestris L., somwijlen aan den
conium maculatum L. (fr. grande -ciguë), aan de
ceíhusa cynapium L. (fr. petite-ciguë), en aan den

heracleum sphondyliurn L.
-- Dit woord is eig. het 1. cicuía (de c uitgespr.
gelijk k), " nom domné par les Latins à diverses
Ombellifères à tige creusée en tuyau et entre
-coupéeardsn."
- KOKTESTAAL, m. De stam van kokte.
KOLEN, koolde, gekoold, b. w. Bestrooien met
ongebrande steenkolen of gebrande houtkolen.
-- Eenen steenoven kolen. Bij brikebakkers.
Er de noodige steenkolen in strooien om de ka
te bakken.
-reln
--- De kloefen kolen, gloeiende houtkolen in de
hofblokken doen en ze er eenige stonden in
schudden, om de holblokken te verwarmen; an-

KOLF
dens gezeid De kloefen rokelen. De oude vrouwe
koolde dikwijls hare kloefen, omdat zij koude
voeten had.
KOLFKE(N, KOLVETJE o. Knagertje, batstken,
kort tabakpijpje, fr. brute-gueule.
KOLIERE, V. klemt op lie. Halsband, bez. met
stekels omzet, fr. gorgerin, collier herissé de pointes
enfer. Dekoliere van eenen hond belet dat hij van
andere honden in den hals gebeten worde.
KOLIJKEKRIEK, v. Zie onder KRIEK.
KOLING, V. De daad van kolen.
-- Laag steenkolen in eenen steenoven, anders
ook Overkoling genaamd, fr. charbonnee.
KOLLEKE(N, KOLLETJE, o. Kleen zwart kever
dat krinkelende boven het water zwemt,-tje
anders Konneke(n, en ook Schoemaker, Schrijverke(n en Waterandetje geheeten, fr. tourniquet.
KOLTIERE, v. Zie KOOLTIERE.
KOM, m. Hetzelfde als Komme, v., een aarden,
houten of metalen vat dat genoegzaam diep is,
en tot verscheidene diensten kan gebruikt worden. Uit eenen kom eten. Zijne handen wasschen
in eenen kom. Eenen kom melk uitdrinken.
Eenen kom kaffie, fr. une jatte de café.
— Dok voor schepen, fr. bassin. Er zijn veel
schepen in den kom.
— Te Brugge zegt men den kom, m., voor het
Dok; en de komme, v., voor een drinkvat, enz.
KOM-AF (wvl. KOM-OF), m. klemt. op af. Besluit,
afdoening, beslissende uitslag. Een mensch waar
geen komaf van of aan is (besluiteloos mensch).
Een geding waar geen komaf aan is (dat altijd
voort blijft aanslepen, dat niet afgewezen wordt).
Dat is een oorlog waar niemand komaf aan ziet
(waar niemand het einde van voorspelt). Er komt
geen komaf van die zake (zij blijft altijd even
verwikkeld en onbeslist). Van geenen komaf
weten, van geenen komaf zijn (besluiteloos zijn,
traag zijn om iets te beslissen, geen besluit kunnen nemen, in iets blijven haperen, iets voor
goed niet kunnen afdoen). Hij is van geenen
komaf.
— De uitspraak van an (voor aan) bij 't volk,
maakt dat de spreuk Daar is geen komaf aan
eensluidende is met Daar is geen komaf van.
KOMYIBUIS (wvl. KOMBUUS), o., klemt. op buis.
Vierkantte pijp uit klompjes gemetseld tegen
den grondmuur van de schouwe ter plaatse waar
gemeenlijk de heerd is, en dienende om het uiteinde van de horizontale buis van eene kachel
te ontvangen, en aldus' den rook door de kave
weg te leiden.
KO1+IIEINE (klemtoon op mei), v. Eene oliezaad-
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plant die in 't fr cameline cullivee heet, anders
ook Komelmeine en Kamille genoemd.
- KOMEINEBEZEM, m. Een bezem van komeinestroo.
— KOMEINOLIE, V.

Olie van komeinezaad.

op mei), v. Een van de
namen die men geeft aan de oliezaadplant die
in 't fr. caméline cultivée, 1. camelina sativa heet.
KOMEN, kwam, gekomen (wvl. KOMMEN, kam,
heb of ben gekommen of kommen), o. w. Herwaarts
treden, fr. venir.
KOMELMEINE (klemt.

-- Kosten, gelden, te staan komen, fr. touter,
revenir. Hoeveel komt u dat P Aan hoeveel komt
het u P Dat komt mij goedkoop. Dat komt tamelijk duur. Die appels kommen aan vijf frank den
zak. De tarwe kwam op twintig frank de mudde.
Zoo een hoed komt twaalf frank. Die waren kommen mij bijkans meer in, dan ik ze uitverkoop.
— Worden, bedijgen, fr. devenir, 1. fieri. Hij
zal er nog zot van komen. Hij kwam rood tot
backten zijne oorera. De handen kommen verbot
van te werken. Hij is ziek gekommen van verdriet. De lucht komt helder. De lucht komt dik
(de wolken verdikken in de lucht). Het weder
zal goed kommen. De grachten kommen droog
in den zomer. Het papier komt geel van in de
lucht te zijn. Die inkt komt ros. Het veld komt
groen in de lente.
— Betamen, voegen, fr. convenir, 1. decere. Een
feestmaal komt niet in 't huis van eenen stervende. Het zou niet komen van henen te gaan
zonder de ouders te verwittigen. Verricht dat
niet; het komt niet. Denkt gij dat het zou komen
van zoo iets te doen P
— Aan iets komen, aanraken. Die aan pek
komt, wordt ervan bevlekt. Zoohaast hij er aan
kwam, viel het in stukken. De schilder zag wel
dat er iemand aan zijn tafereel gekomen had.
Kom aan den hond niet, hij zou bijten.
— Over iemand komen. Wordt gezeid van eenen
geneesheer die nu en dan eenen zieke gaat bezoeken om hem te verplegen, fr. trailer. Welke
doktor komt er over uwen zieken vader P Hij
heeft drie maanden lang over mij gekomen. Over
wien gaat hij daar ? — In dezen zin zegt men
ook Voor iemand komen. Zie OVER.
— Ergens in komen, bewilligen, bijstemmen.
Ik stelde hem de voorwaarden, maar hij wildeer
niet in komen. Hij wilde mij daarmee belasten,
maar ik kwam er niet in. Na veel zeggens, is
hij er in gekomen.
Komen tegen, zich verzetten tegen, fr. s'opposer. Zijne ouders komen er tegen dat hij trouwt.
—

KOME
Ge meugt dat doen, ik kom er niet tegen. " Hoe
dat Jan naar steê ging gaan werken, en hoe dat
er vader tegenkwam. " (K. Callebert.)
— Op iemand, op iets komen, bij geval ontmoeten, aantreffen, vinden, fr. rencontrer, trouver.
Als gij eens op hem komt, doe hem mijne groetenissen. Hij is er op gekomen, fr. it a rencontré
son fait. Als ge ievers op dien boek komt, koop
hem voor mij. Hij zou trouwen dat hij op iemand
kwame die hem past..
-- Hij komt van 't lof, Hij komt van zijn peters,
Hij komt van Caneghem, hij weet van niet, hij

kent niets van de zaak.
_ Ín Vlaanderen is de o in dit werkes. altijd
kort, in alle wijzen en personen : Ik kom, gij
komt, hij komt, wij kommen; dat ik komme, dat
zij kommen, enz. Het praeteriet is ik kam, gij
kaamt, hij kam, wij of zij kamen. " Zegghende :
Comt myn dochter court; waer op sy antwoordde:
Ziet mijn vrauwe ick comme, ick comme. (***)
Dede alle ghedierte tourmen in huer aenschauwen;
(Ed. Dedene.)
Elck dier cam.
Als zy doen elck anderen noch naerder camen.
(Id.)

— Het deelw. kommen hoort men dagelijks,
b. v. Hij is nog niet kommen. " Bi de welcke het
so verre tomen is. " (Th. van Herentals.) " De
straet jongers hem siende lieten niet naer van
te roepen : Paep Theun is komen, Paep Theun is
komen. " (I. de Grieck.)
— Vgl. deen. komme, ijsl. komma.
KOMENSCHAP (wvl. KOMENSCHEPE, —SCEPE, zie
SCHEPE), in 't L. v. Aalst KOOMANSCHAP, v. Hetzelfde als Koopmanschap (Kil. Koo-man, koopman; zie ASSIMILATIE), d. i. koophandel, fr. commerce; koopwaar, fr. marchandise. Komenschap
in iets drijven. " Dan verenicht hi (God) ons met
hem,'wanneer by ons met inwendigen comenscapen, als te geven ende te eysscen, tot zynre
minnen te nauwer verbint. " (H.. Herp.)
In comanschepen geen leugenera sparen
Maer de waerheijdt helen.
(A. Biins passim.)
— Kwijt is de komenschepe, of ook Gaan varen
is de komenschepe, die iets wilt winnen moet iets

wagen; als men in zijne onderneming mislukt,
men moet het zich getroosten, fr. qui ne risque
Tien, n'a rien, 1. audaces fortuna juvat.
-- Dat zijn al maar slechte komenschepen,
slechte zaken, fr. de mauvaises affaires.

-- Men zegt somwijlen ook Komerschepe of
Koomerschepe.
KOMMEL, m. Reep, kabel, dikke touw die men
gebruikt b. v. om zware gewichtén op te hij schen,

KOMM
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om de lading van eenen wagen te vestigen, enz.
fr. liure, combleau. Een kommel zoo dik als een
arm. De kommels braken, en het orduinstuik
viel neder.
— Het woord is veel gebezigd.
-- J. Yperman gebruikt dit woord in den zin
van 't geen de Woordenboeken nu Stemspleetbanden heeten, fr. cordes vocales, ligaments inférieurs de la plotte. " Ende dat dit co'ele heet,
dat is omme dat roert bi sinen senuwen biden
welken, als den mensche sprecket, dat Ludt "
(even als eene klok luidt waneer men aan den
reep of kommel trekt).
KOMMER, m. Last, bezwaring eereer erfenis. In
de Cost. v. Vlaanderen. " Daer eenighe sterf
worden gere--huysendorbcmthe
nunchiert, coo wort de wet ghehouden ande
goedinghen handt te slaan by haerlieder Greffier
neffens twee schepenen die de selve goedinghen
sullen inventarieren, ende daer van staet maken
in baten ende commeren. " ( Cost. v. Oostende, xx.)
KOMP, m. Put waarin verscheidene grachten
te samen uitkomen. Vlas rooien in eenen komp.
De Komp is voor de grachten wat de Knok voor
de wegen is.
-- Dit kome is waarschijnelijk hetzelfde als
Kom, waterkom, fr. bassin. Zoo zeggen wij ook
Schramp voor Schram, fr. écorchure, Klamp voor
Klam, fr. moite, enz.
KOMPERNOEL, KAMPERNOEL,m.Kampernoelje,
paddebrood, in oud fr. campagnoul, nu champi-

gnon.

KOMPST, m. Zie KEMP.
KOMSTE, v. Aankomst.
— Wat is de komste ? Waarom komt gij P Welke
is de reden van uwe komst P
— Van waar is de komste ? Van waar komt
gij P " Wie zyt gylieden, en van waer is uwe
komst P " (F. Vanden Verve.)
— Waneer is de komste ? Waneer komt gij P
Waneer bezoekt gij mij eens P
KO1VISUIS, bijes. Zie KONSU1s.
KOMTZEERE, m. met den klemt. op zeer. Een
groep bestaande uit eene zwangere moeder met
een kindje op den arm, een aan de hand, en een
achter haar. Een komtzeere van porselein, van
gebakken aarde. Er stond op de schouw een
allerbevalligste komtzeere.
KONDER (Poper. uitspr. kounder, zie N), m.,
mv. konders. Zoo heet elkeen van de stammen
die eene hernte- of doornhaag vormen; anders
ook Tjanter. Een oude dikke kouder, De verdroogde konders iiitsmijte e
'.

KOND
— Vgl. 1. conus, staak.
KONDUIT. Zie CONDUIT.
KONFOOR, o. Hetzelfde als Komfoor in de Wdb.

— Schouw, kave, fr. cheminée. Zie KAFOOR.
KONIJNEKUTS, KONIJNEKUTSER, m. Zie KEUNEKUTS.

KONING (wvl. KEUNINK, zie 0), m.
-- Koning der haringen. Bij zeevisschers, enz.
Een visch die zeer lekker is, fr. rouget, 1. inullus
surmuletus. (Van Beneden, Ann. Parl. 1865-66,
docum. bl. 602.)
— Het vr. koningin luidt tonzent Keuneginne.
De Keuneginne van Engeland.
KONINGSHOOFD, o. Bij beenhouwers. Endel-

darm, fr. rectum.
KONKEL(E, KONKER(E, m. Draaikolk, wieling,
maalstroom, fr. tournant. In de Schelde en in
de Leie zijn er konkels. De zwemmer is versmoord
in eenen konkere. " Een scholkind ghinck biesen.
plucken in eenen vyvere, ende te verre gaende
het viel in eenen diepen konkele, ende ghinck:
onder t' water. " (C. Vrancx.) " Charibdis is eenen
konckel der zee. " (B. Surius.)
— Ook enkel Eene diepte, een diepe put in
eene beek of rivier.
-- Bij deringgravers. Een halve deringput,
(2 1 / 4 roeden lang, en eene roede breed. Een volle
deringput is 4 1 / 2 roeden lang en eene roede breed).
Bering uit eenen konkel graven.
— De middenkuil in het konkelspel. Zie KON KELSPEL.

— Spelonkachtige plaats, verloren hoek, duister hol, diepte of bocht, in een gebouw, enz. In
den gang van dat huis is er een konkel (donkere
hoek of kromte). Dat huis is al konkels (de ka
gangen, het zijn al nauwe, onregelma--mers,d
tige plaatsen). Een konkel onder den trap, waar
men vodden en bucht in smijt. Een konkeltje
van een huis, een konkel van een huisje (kleene
arme woning, krot, hok, fr. taudis). .
— Klit, verwarrelde bundel. Het garen was al
in eenen konkel gedraaid.
— Te Brugge geeft men den naam van konkel
aan den kongeraal, fr. songre (een zeevisch).
KONKELEN, konkelde, heb gekonkeld, o. w. Het
konkelspel spelen. De kinders konkelen geern.
KONKELING, KONKERING, v., collectief. Kon

hoeken en kromten in een gebouw. Die-kels,
gang, dat huis is eene geheele konkelinge.
— Kolken en putten in eenen stroom. Er is
veel konkelinge in dat water.
— Verwarrelde zaak, konkelarij, fr. tripotage,
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affaire compliquée, einbrouillée. Dat proces is eene
konkelinge waar niemand klaar in ziet.
KONKELSPEL, o. Een kinderspel waarbij men
eenen bal rolt naar negen putten die in den grond
gemaakt zijn; anders Koemie genaamd. In den
middelput, die de konkel heet, legt ieder zijn aandeel marbels of kuls. Die in den konkel rolt,
wint het al.
KONKER, m. Hetzelfde als Konkel.
KONKERMUILEN (wvl. KONKERMULEN), O. w.

Hetzelfde als Kokermuilen.
KONNEKE(N, KONNETJE, o. vklw. van Konne.
Een blinkend zwart diertje dat op de vlakte van
't water vaart en krinkelt, anders ook Kolleken
genaamd, 1. gyrinus natans, fr. gyrin, tourniquet.
KONSUIS (wvl. KoNSUUS), bijw. Als of, onder
voorwendsel, in schijn, of 't ware. De schelm
kwam binnen, konsuis om eerre aalmoes te vragen, maar inderdaad om alles af te spieden. Hij
heeft het konsuis gedaan om aan uwe bevelen te
gehoorzamen. " Hy hadde an een vrauwencuers
zward, ende een vrouwen keerle zward, ende by
hadde voor hem gheschort een wit vrauwe schort
sleed, ende een linen oofteleed up zyn ooft, ende
dat hoeder den kin toegehect, ende een zwarten
schenen hoed, up zyn ooft, ende eenen viersanten
paender an zijn harem, als quansuus ic gae te
Thieldwaerd om buetre. " (Kronyk v. Brugge.)
" Moeder Elisabeth stond bij Jan Onraadts zie
dat zij consuus een schaalken drinken-kebd,
brochte, maar inderdaad om hem langzamerhand
kenbaar te maken dat zijn zoon wedergekeerd
was. " (K. Callebert).
— Men zegt ook konsuis konsoois, en konsuis
konsooi. Hij kwam daar konsuis konsooi gewandeld om een luchtje te scheppen. " 't Mynder
spyt quantsois quantswys. " (L. Vossius.)
-- Ook op eene leutiger wijs konsuis konsooi
de katte legt eiers. Hij kwam mij bezoeken om te
zien hoe ik vaarde, konsuis konsooi de katte legt
eiers (die aangewende reden is mij niet meer
geloofbaar als of de kat eiers lei).
-- Maar konsuis wordt absoluut gebezigd als
term van verontschuldiging in den zin van zonder
erg, fr. sans malice, sans mauvaise intention. Ik

heb dat maar konsuis gezeid. Hij heeft dat maar
konsuis gedaan, ge meugt het niet kwalijk nemen.
-- Men gebruikt dit woord konsuis ook om met
zedigheid iets te aanveerden, in den zin van 't fr.
ce n'est pas de re/us, je le veuz bigin. Jan, wilt je
eene pirate bier hebben P — Konsuis, mijnheer!
antwoordde Jan.

KONT
— Voor konsuis zegt men in eenige plaatsen
komsuis (komsoois), elders kwansys, en elders nog
kwansuis, en bij N. Despars quarnsuys (i, bl. 20).

Al deze vormen hebben den klemtoon op de
tweede greep, en zijn eene verbastering van het
1. quasi (quamsi), fr. comme si.
KONTE, V. Hetzelfde als Kut bij Kramers.

— Smaadwoord om een vrouwspersoon aan te
duiden.
-- Fopperij, prulle, knulle. Iemand konten wijs
maken (logens ophangen). Die zaak is eene geheele kopte. Konten lijk teelen (zeer groote
fopperijen of logens). Konten vertellen.
KONTEREN, konterde, gekoeterd, b. w. Bij kaart
tegenpartij spelen, verklaren dat men-spelr.D
tegen eenen anderen spelen wilt, fr. faire centre.
Ik konter u. Ik ga u konteren. Gij hebt geen
spel om te konteren, fr. vous n'avez pas assez beau

jeu pour faire centre.
— In 't algemeen, Tegenkanten, tegenwerken,
dwarsboomen, fr. contrarier. Hij kontert zijnen
vijand overal waar hij maar kan. Iemand konteren in zijne ondernemingen. De schipper werd
zoo van den wind gekoeterd dat hij twee dagen
later dan zijn schik in de haven kwam.
KONTERFOORD, m., klemt. op foord, scherpl. oo;
mv. foords, (oorden. Bij schoemakers. Belegstuk
van den hiel, fr. contrefort. " Nyemant en mach
oudde stoffe an nieuwe scoen doen, of ten waeren
conterfoorden. " ( Cueren van Rousselaere.)
-

KONTEVLOOIEN, koníevlooide, gekontevlooid, b.

w. Kwellen, plagen, den duivel aandoen, fr. vexer,
tracasser, coionner.

— Afl. Kontevlooier, Kontevlooiing.
KOOP, V. Zie KOOVE.
KOOI, v. Groot mandewerk, driekantte, vierkantte of rond, en gemeenlijk in kamertjes of
stagien verdeeld. Eene kooi vol pluimgedierte.
Hij trok naar de markt, dragende op den rug
Bene kooie met verschillige dieren.
— Rond mandewerk, wijd van onder, nauw
van boven, waar de kleene kinders in staan tot
aan de oksels, om te leeren gaan; ook Ga-mande.
KOOK, m. Het koken. Den kook doen, fr. faire
la cuisine. Wel den kook kennen. Den kook

leeren.
-- De hoeveelheid die men in eens kookt. Een
kook aardappels. Geef dien bedelaar eenen kook
aardappels.
KOOKMOOR, m. Moor om in te koken.

— Vandaar 't fr. coquemar dat Bescherelle zoo
lastig naar elders loopt zoeken.
KOOKSTOVE, v. Groote keukenkachel met oven,
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anders ook menagère genaamd. De kookstove heeft
verscheidene schijven (openingen waarop men
ketels en potten stelt).
KOOL, m., mv. kools, kolen. Bij zeevisschers.
Een visch die in fr. colin heet, 1. merlangus carbonarius. (Van Beneden, Ann. P.arl. 1865-66,

docum. bl. 602.) Twee tunnen kools.
KOOL, KOLE, v. Soort van bloedzweer of pestbuil die fr. charbon heet. De kole hebben of krijgen in den rug. Van de kole sterven. " Zijn
voeten wierden met colkens, die Carbunculi hee ten, bevanghen. " (C. Vrancx.) " Die van dat
water droncken ende heur lichaemen daer de
tole was of den meesten brandt mede wiesschen,
wierden fraey ende ghesondt. " (Id.)
KOOLAARD, KOLENAARD, STEENKOOLAARD, m.
Aard of loskaai waar men steenkolen verkoopt.
-- Zie AARD.
KOOLASSCHEN, m. en v. Stof en fijne afval van
bakkerskolen, fr. _poussiere de braise. De koolas schen, in eenen vuurpot, vunst traag en langzaam, en wordt in vele herbergen gebruikt om
de tabakrookers hunne pijp te ontsteken.

KOOLBRA, v. Stuk mager rund- of verkensvleesch op gloeiende kolen geroosterd, ook Kar
fr. charbonnee. Drie koolbraán.-menaght,
KOOLBRANDER, m. Zwarte tor of loopkever,
fr. carabe noir.
— Ook een Kakkerlak of Ovenbeest, fr. blatie,

pannetière.
KOOLEN, m. Een vogel anders ook Gaai en
Weiten genaamd, fr. geai, gr. xoaoio;,
— Fig. Onnoozelaar, dwaas mensch die nogtans denkt dat hij verstand heeft.
KOOLHOF, o. Moestuin, fr. jardin potager.
KOOLKAPPER, m. Warmoesier, groenselier,
moeskruidbouwer, fr. jardinier, mmaraicher. De
koolkappers wonen gemeenlijk rond de stad. De
koolkapper gaat naar de markt niet aleen met
groensela die hij aan de stedelingen verkoopt,
maar ook met jonge moeskruidplanten die hij
verkoopt aan de landlieden tot voortplanting.
De keukenmeid koopt selderij en salade aan de
koolkappers. De boerin koopt andijvie- en koolplanten aan den koolkapper om ze in haren
lochting te planten en te kweekera.
- KOOLKAPPERSNOEN, m. Kluchtwoord om te
zeggen Een uur na middag. Heden is de maaltijd op koolkappersnoene. Hij kent maar kool
(hij eet nooit te middag, maar ten-kapersno

een ure).
— KOOLKAPFERIJ, v.

Hoveniering, groensel-

KOOL
kweekerij, tuin waar warmoes groeit. Eene
groote koolkapperij.
— Het bedrijf van den koolkapper. De kool
doen (koolkapper zijn). Met de' kool -kaperij
-kaperij
leven.
KOOLMETEN, koOlmeette, heb gekoolmeet, o. w.
Koolmeter zijn, den stiel doen van steenkolen
te meten. Zijnen kost winnen met koolneten.
" Daer warender twee ontooft, den eenen hiet
Jan Stuer ende plochte te coolmeten, ende by
was gheworden eenroodcaproen. " (Kronyk V.
Brugge.) -- Zie onder BOEKBINDEN.
KOOLPIEPE, v. KOOLPIEPER, m. ook KOOLPIJPE
(wvl. –PUPS, zie PIJP), v. Eenvogeltje, ook Blauwe

genaamd, in de wetenschap acceptor-kolmusch
modularis, fr. acceateur mouchet.
KOOLTIERE, KOLTIERE, v., klemt. op tier. Een
akker met koolzaad beplant. Er sprong een hazelapijn uit de kooltiere.
KOOLTRACHTER, m. Bij bakkers. Groote trechter waardoor men de gloeiende kolen uit den
oven in de smoore rakelt.
KOOLZAADBRAKE, V. Akkerland waar koolzaad
gestaan heeft, en gemeenlijk met raaploof bezaaid wordt.
„

KOOLZAADDEN, KOOLZAADDEN, KOOLZAADDENT,

m. Een dem of derschvloer op den blooten akker,
om het koolzaad daarop uit te derschen.
- Zie DEM.
KOOLZAADPULMS, m. mv. De uitgedorschen
hulsels van koolzaad, fr. menu paille de tolza. —

Zie PTLM.
KOOLZAADVIM(ME, Il00LZAADVUM(ME, v. Eene
mijt of stapel koolzaadbundels, met of zonder
het zaad. — Zie VIMME.
KOOLZAADZETTE, v. IEene zette van twee of
meer stijpers om koolzaad te planten, anders
ook Plantspade geheeten.
KOOP, m., vklw. koopje (wvl. kopje, zie KLANK
Kavel, kaveling, fr. lot. Eene boomven -VERK.)
dertig koopen verdeelen. In koopjes leg--diten
gen. De eerste koop zal de mijn zijn.
--- Winst die men doen kan met iets te koopen. Er is daar geen koop aan. Ik zie er geenen
koop aan. Er was koop aan dat huis.
KOOPBROOD, o. Brood dat men in den winkel
koopt, in tegenoverstelling met Baktebrood.
KOOPEN, kocht, gekocht, b. en o. w., fr. acheter.
—

Vlas koopen op beraad, of op S. Jans beraad.

Het gebeurt dat iemand aan eenen landbouwer
een stuk land pacht aleenlijk om het met vlas te
bezaaien, op voorwaarde nogtans dat men te sint
Jans dag kiezen mag ofwel van den pacht te
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betalen en het vlas voor zich te houden, ofwel
van het vlas aan den landbouwer over te laten
in plaats van den pacht te betalen : dat heet Vlas
koopen op beraad.
— Vlas koopen op stek-vast, aan eenen landbouwer vlas koopen dat te velde staat en nog
verscheidene weken of maanden ver is van rijp
te zijn. Die vlas koopt op stek-vast heeft kans
veel te winnen indien het vlas wel lukt, of van
veel te verliezen indien het mislukt.
KOOPHEMDE, o. Gemaakt hemd dat men op de
merkt of in den winkel koopt.
KOOPKOUS, v., mv. koopkousen. Kousen die men
op de merkt of in den winkel koopt.
KOOPMAN, m. Kaakaard, fr. acquereur. Hij is
koopman (de koop is aan hem, hij blijft met het
laatste bod). Iemand koopman laten.
KOOPMANSCHAP, v. Zie KOMENSCHAP.
KOOPSCHOE, m., mv. koopschoe'n. Schoe dien
men gemaakt koopt op de markt of in eenen
winkel.
KOOPSCHOON, adj. Dat door zijne schoonheid
aanlokt tot koopen. Koopschoone waren.
KOOPSLAG, m. Die koopt in eene openbare
venduwe, moet betalen 1° de koopsom, of hetgeen
hij geboon heeft voor de gekochte zaak; 2° Een
verhoog van vijf of tien per honderd, en dit heet
men het Gereed of de Ongelden; 3° gemeenlijk
nog vijf, tien of vijftien frank boven de koopsom
en het gereed, waneer de koopsomme eenigszins
groot is : en dit heet de Koopslag. De koopslag
en het gereed worden aanstonds na de verkooping betaald. Ik heb daar boeken gekocht waar
ik 115 frank betaald heb, te weten 100 fr.-vor
koopsomme, 10 fr. opgelden en 5 fr. koopslag.
KOOPZIENDE, adj. Een goed en schoon uitzicht
hebbende dat de koopers aanlokt en opwekt om
te koopen. Ons peerd staat nog al koopziende.
Eene koopziende beest (die ten schoonste en ten
beste staat om verkocht te worden).
— Fig. Die jongen is koopziende (bevallig,
wel aangekleed, enz.).
KOOPZIENIG, adj. Zie KOOPZIENDE.
KOOR, m. De koor van eene kerk is 1° hetgeen
men fr. chceur noemt; 2° de beuk fr. nef. De middenkoQr en de zijdekooren. De vonte staat van
achter in den Onze-Lieve-Vrouwkoor.
- KOORAAL, CHORAAL (klemt. op aal), m. Koorknaap, altaardienaar, Cabot, fr. enfant de chceur.
- KOORDIENST, m. Lijkdienst waarbij de doodbaar in den koor (fr. chceur) van de kerk staat.
De koordienst is een lijkdienst van eerste of
tweede klasse,

KOOR
- KOORKAP(PE, V. Een groot mantelvormig
kerkgewaad, dat fr. chape heet (en niet chasuble,
zoo 't Kramers zegt). " Den busschop hadde an
een coorcappe peers fluweel. " (Kr. v. Br.)

KOORN, KOOREN, o., met scherpl. oo (in Holl.
Koren, zachtl. o). Graan, fr. blé.
— In eenige plaatsen wordt het enkel gezeid
voor Rogge, fr. seigle; te Poperinge is het de
Tarwe, fr. froment.
- KOORNAARD, m. Koornakker, land dat met
koorn bestaan is, fr. un champ de blé. Zie AARD.
- KOORNAARDE (wvl. KOORNEERDE), v. Aarde
die goed is om koorn en andere vruchten te
kweeken, vruchtbare laag aarde die den grond
bedekt, anders ook Moere genaamd, en bij Kramers Damaarde, plantaarde, teelaarde, fr. humus,
terre végetale, terreau. De koorneerde afdelven,
ware 't land onvruchtbaar maken. Die akker
heeft veel of weinig koorneerde. Dat land ligt
een voet dik van koorneerde. In koorneerde
geraken (wordt gezeid van eenen grond die door
het mesten en het bedrichten eindelijk koorneerde krijgt en vruchtbaar wordt). Die zandige
grond zal moeielijk in koerneerde geraken.

— Fig. Dun ,van koorneerde, weinig verdieping
hebbende, weinig vernuftig, kleen van verstand;
ook weinig bezittende, weinig geld hebbende.
Die mensch is wel rijk, maar dunne van koorneerde, fr. pour pen qu'on l'approfondisse, on rencontre le tuf. Ik wilde dat mijne schuldenaars
mij betaalden, want ik begin dunne van koorneerde te liggen. Hij heeft geene koornaarde
(geen verstand).
- KOORNBIJTER, m. Zoo heet, in eenige streken, de sprinkhaan, fr. sauterelle, criquet.
- KOORNLEEUWERKE, KOORNLAWERKE, V. Zie
HEMELWERKE.
- KOORNPIKKER, m. Degeen die het koorn afpikt, fr. sapeur de blé. — Zie PIKKEN.
- KOORNTANG, KOORENTANGE, V. Veertangetje
Wiens, stangen tusschen duim en vinger samengedrukt worden om kleene stukjes vast te nemen,
fr. brucelles. Goudsmids en horlogiemakers bezigen veel de koorntang.
- KOORNWERK, o. Al wat van koorn gemaakt
is, hetzij dan deeg, brood, kruim of korsten,
geweekt of niet. Men kan geen aksters met
koornwerk kweeken. De zieke is op eene betere
zijde, maar hij is nog aan 't koornwerk niet (hij
eet nog geen brood). Ja, Mijnheer, 'k en deuge
niet, 't is al zes weken dat ik geene mompe
koornwerk geëten heb. Het is al drie dagen dat
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KOOR
die arme lieden geen koornwerk geëten hebben.
KOORPAND, m. De pand of gang rond den koor
in eene kerk, fr. ambulatoire du chceur, caroles.
De koorpand, in de kathedraal van S. Salvator
te Brugge, is omringd van kapellen.
KOORTABÉLLE, v. Hetzelfde als het latijn chori
lobelia, zijnde, in de kloosters, een plankje hangende bij den ingang van den koor, en waarop
de namen staan van dezen die, onder het zingen
van de getijden, de lessen moeten voorlezen, enz.
— Dagwijzer dien men in de kerken gebruikt
voor 't lezen van de Getijden en van de H. Mis,
fr. calendrier. De koortabelle wordt goedgekeurd
van den Bisschop. Ieder jaar wordt eene nieuwe
koortabelle gedrukt.
KOORTS, v., fr. f èvre. Zie KORTS.
- KOORTSENIEREN, O. w. Zie KORTSENIEREN.
KOOSTER, m., scherpl. oo. Soort van groote
lijster. Zie KWELSTER.
KOOVE, KOFFE, v. Vrouwemuts, fr. coiffe. Uwe
koove staat scheef. Eene nieuwe koove doen maken.
— Muilpeer, kaakslag, eng. cu,. Eene koove
krijgen.
- KOOVEN, hoofde, gekoofd, b. w. Eene koove
aandoen, fr. coiffer. Een kind kooven. Zij gaat
gekoofd naar de oude mode. Zij heeft veel werk
om zich te kooven.
KOP, m. Bij mulders. De kop van den molenas
is het vierkantte uiteinde van den as, dat buiten
den molen uitsteekt, en waar de wieken in vastliggen; anders ook Hoofd genaamd.
— De kop van eenen stoel is de bovenste schee
van de leve.
— De kop van eenen krauwel of van eene raak
(hark), is het dwarshout waarin de tanden zitten,
en de steel gevestigd is.
— Eenen kop hebben (wvl. ne kop sin, zie EIN),
stijfhoofdig, koppig zijn.
— Den kop hebben, verstandig en vernuftig
zijn, talent hebben. Die werkman heeft den kop.
Die schrijver heeft den kop. Hij heeft den kop
voor de studie, voor de beeldhouwkunst.
— Kop over kop, top over kop, of top over top
ruilen of verwisselen, fr. échanger, troquer sans
soulíe. Zie TOP.
-

KOPACHTIG, adj. Koppig, stijfhoofdig. Hij is
Wat kopachtig. " Ongherust, kop-achtigh, kryghel
ende trots. " (B. Surius.)
— Afl. Kopachtigheid.
KOP-AF (wvl. KOP -OF), m. Het onthoofden. Men
sprak daar niet minder als van kop-af. Als het
maar van geen kop-af en is, zei de gevangene.

KOPE
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-- Fig. Mager mensch met lange beenen en

" Ik was zoo kwaad, 'k hadde hem den kop afgeslegen. -- Ja maar, zei de ander, kop-af is eene
doodelijke wonde. " (***)
— Kop-af kop-aan, dood of leven, zegt men
als men het uiterste waagt. Geef hem die medicijn : 't is kop-af kop-aan.
KOPELLE, V. Zie KAPELLE.
KOPJEKRAUW . Een woord waarmede men eene

armen.
^

KOPLAAG, KOPLAGE, v. Bij metsers. Eene laag
briken die potietsch gemetseld zijn. -- Zie PoTIETSCH.

KOPPE, V. Spinnekop. Zie KOBBE.
KOPPEKAAIEN, koppekaaide (wvl. ook koppe-

kaaidege, zie IMPERFECT) , gekoppekaaid , b. w. Afrossen, afranselen,• fr. rosser, rouer de coups.
Iemand koppekaaien.
KOPPEKEI, m . Zie KOBBEKEI .
KOPPEL, m. Spinnekop, fr. araignee. De net
van eenen koppel. Een groote koppel.
-- In Fr.-Y1. Koppel beteek. Godslastering,
vloekwoord, fr. blaspheme, jurors. Groote, leelijke
koppels zweren.
KOPPELDAG, m . Twee heiligdagen achtereen,
b. v. een zondag voorgegaan of gevolgd van
eenen feestdag. Het is te naaste week Koppeldag.

KOPPELING, V. Gewricht, fr. articulation, jointure. De koppelinge van de hand, van den voet,
van den elleboog, van de knie. Een peerd dat vei
is in de koppelingen van het been. " Meest altijd
leed hij in de koppelingen van de leden, en met
de jaren en beterde deze kwale niet. " (A. Duclos.)
Vooren crepel, achter lam, in de coppelynghe styf.
(Ed. De Bene.)
KOPPELJAGER, m. Raagbol, fr. houssoir.
KOPPELKOORDE, v., KOPPELSNOER, o., KOPPEL BAND, m. Eene koorde of snoer dat twee dingen
aan elkander koppelt. Twee honden met eene
koppelkoorde aan den hals vastmaken. Met eenen
koppelband maakt men de geerde vast aan den
vleistaf, fr. escourgeon de fleau. De keten van eene
djakke is met eenen koppelband vast aan den

zweepsteel.

KOPPELEN, koppelde, gekoppeld, b. w. Ragen.
van de koppels of kobben en hunne spinnewebben
zuiveren. Eene kerk koppelen. Ge moet eens den
zolder koppelen.
-- Te Brugge gebruikt. Elders zegt men Kop
-pen,Kobt.w
KOPPEL-LANGPOOT, KOBBE -LANGPOOT, m. Spinnekop met lange pooten; eng. daddy longlegs.

KOPPELNET(TE, v. Spinneweb, fr. toile d'arai-

gnée.

.

temme kauw of papegaai enz. aanspreekt, als
men met den vinger in de pluimpjes van hunnen
kop wilt krauwen.

KOPP

KOPPELRING, m . Een ring of ' schakel die twee
dingen aan elkander verbindt.
KOPPELSPIN, o. zonder mv . Kobbegespin,

spinnewebben, fr. toiles d'araignée.
KOPPELSPINBURSTEL, m. Raagbol , kobbenetter.
KOPPELVEUREN, koppelveurde, heb gekoppel veurcd (fvl. ekoppelveurd, zie GE), o. w. Bij landb.
Wordt gezeid van eene zole of wielploeg die,
ongelijk verkouterende, ook ongelijke veuren
of ploegsneden maakt. In eenen akker, geploegd
i met eene zole die koppelveurt, liggen de ploegsneden al twee en twee, namentlijk eene groote
bij eene kleerre. Eene zole die koppelveurt is niet
goed. Er zijn veel zolen of ploegen die koppel
kan de-veurn.Mtkopledz
ploegman geen schoon werk maken.
KOPPEN, kopte, gekopt, b. w. Ragen, van spinnewebben zuiveren. Het huis koppen. Het gewelf
koppen. De vensters koppen.
— Ook Koppelen.

i

KOPPENUIT, m. mv. Zie KOPSTEEN.

KOPPER, m. Kobbejager, raagbol, fr. houssoir.
KOPSCHEE, v. Schee in den kop van eenen
kruiwagen. De kopschee'n van eenen kruiwagen
zijn de rechtstaande riggels die den rug uitmaken waar tegen de vracht rust die men voert.
KOPSTEEN, m. Bij steenbakkers. De briken die
over kant staan boven de vijven en de halve
plakkers, zoo dat zij eene koplaag uitmaken in
den buitenkant van den steenoven, heet men
Kopsteenen of Koppenuit. De kopsteen brandt
maar half door, omdat de buitenkop in den gloed
niet kan liggen.
KOPWULG(E, v. Eene afgeknotte wilg, bollaard,
tronkwulge, fr. saule têtard.
KORDEBAK, m. Driewielkar.

KORDEEL, o., klemt. op deel, scherpl. ee. Het
zeel dat aan de loeniën vast is en dat men in de
hand houdt om een peerd te beweugen, fr. rene.
Het kordeel is achter de schouders van 't peerd
aan de loenien vast. De toom bestaat uit het
gebijt, de loenien en 't kordeel, fr. la bride est
composée du mors, de la têtiere et des renes. Als
men aan 't kordeel snokt, het peerd draait rechts
om; trekt men aan 't kordeel, dan keert 't slinks
om, enz.
--- Eene houtmaat van drie voet en een duim.
-- Bij timm., wagenmakers, enz. is kordeel het
koorrietje dat bij de zagers smetlijn of sinetdraad
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KORD
heet. Men bestrijkt het kordeel met krijtwit om
liniën te slaan Q te bewerken planken; de smet draad wordt met eene vetachtige kleurstoffe bestreken om liniën te teekenen op een te zagen bul.
- KORDEELSLOVE, V. Bij timen. Het kordeel dat
op een stokje als eene bobijn gewonden is.
KORDON, m., mv. kordons, met de stemrust op
don (dat rijmt met baron, enz.). Soort van groote
aardappel die wit en langachtig is, van gemeene
qualiteit, dienstig maar om de dieren te voeden.
Men zegt dat de kordons voortkomen van een
aardappel gegriffeld op eene beetraap.
KORDWAGEN, m. Kordewagen, krodewagen,
kruiwagen, fr. brouette. Den kordwagen voeren.
Iets vervoeren op, of met den kordwagen. " De
waegemaekers zyn meer toegedaen aan de beesten als aen de menschen; want als sy karren ofte
waegens maeken, die de beesten moeten voort
stellen sy vier wielen aen, ofte ten-treckn,da
minsten twee, maer als sy kordewaegens maeken,
die de menschen moeten voorts-stieren, daer en
stellen sy maer een wiel aen. " (F. Van den
Werve.)
- KORDWAGENBOER, m. Koeiboertje dat geene
peerden heeft, en alles met den kruiwagen moet
voeren. Een arme kordwagenboer.
— In de volkstaal luidt het Kortwaagboer. Zie
daerover N.
- KORDWAGENTRAAM, -TRIEME, v. Traam van
eenen kordwagen. Tien koppels kordwagentramen.
- KORDWAGENWIEL, 0. Het wiel van eenen
kruiwagen.
-- Het volk zegt Kortwaagwiel .
KOREEL, m. Kareelsteen, fr. brique. " Tusschen
eenen oven, ende eenen ghemeenen muer, moet
distantie ende onderscheet zijn van eenen halfven
correel, om 't perijckel van den brandt. " (Cost.
+

v. Audenaerde, xiv, 9.)
KOREMUIZEL, m. klemt. op ko. Doedelzak, fr.
cornemuse.

KORIEN (in twee lettergrepen, met den klemto on op rien), koriete (wvl. ook korietege, zie
IMPERFECT), gekoriet, b. w. De kurre of het geweide uithalen, ontweien, een dier dooden en
vladen of pluimen en opensnijden en zuiveren.
Een kalf, een konijn, een kieken korien. Is de
haas al gekoriet?
-- Sedert dat de plaag onder de aardappels
heerscht, zegt men ook Aardappels korien, d. i.
de slechte en bedorvene vlekken er uitsnijden,
om dan het overige, dat nog goed is, te koken
en te benuttigen.

KORI
— Kil. Koreye, exta porcorum, ovium et aliorum animalium. Zie ook KURRE, en vgl. fr. curée.
— Wegens de spelling en de vervoeging van
dit ww., zie onder ORIEN.
KORIJN (wvl. KORIIN), m., klemt. op rijn. Eigennaam in 1. Quirinus. Sint Korijn wordt in de
kerk van Hooglede vereerd.
-- KORIJNZEERE, v. Soort van etterende huid ziekte, tegen de welke men den H. Quirinus of
Sint Korijn gaat dienen naar Hooglede; of Sint
Corinus in de M tdelenekapelle te Kortrijk, in
Welke laatste plaats men gewoon is twee schellen
verkensvleesch mee te dragen, waarvan men de
eene in de kapelle laat ter eere van S. Corinus,
en de andere weder medeneemt naar huis.
KORIJZER, o. Elk van de twee ronde stukken
ijzer die aan beide kanten van de korre, dienen
om, bij middel van den korrestok, de nette open
te houden, en om, bij middel van de korretouw,
de nette langs den grond voort te slepen.
KORK, KURK, en in eenige streken KROK, o. en
ook m., fr. liége; bouchon de liege. Eenen grooten
kork (of een groot kork) op eene flesch steken.

-- Kork schieten, korkske (n schieten, kroksken
schieten. Een spel dat men ook Metteren heet,
fr. jouer au bouchon.
KORKPEZE, KORKPEES, v. Bij visschers. Eene
koorde voorzien van stukken kork, en dienende
om den opperzoom van de seine boven 't water
te houden, fr. corde garni de flottes.
KORNEL, o. Hetzelfde als

Kernel; zie ald.

Edeler als appel - schellen,
Staetiger als kriek - kornellen.

(Vaelande.)
KORONEL, m. met den klemtoon

op nel. Kornel,
kolonel, fr. colonel. Hij is koronel in 't leger. " Hy
was koronel oft oppercapiteyn van de benden."
(M. Lambrecht.)
— Fig. Een grootmoedige jongeling. Dat is
een kornel. Die kornel zal het wel uitvoeren.
KORNOELJE, v. Groote witte vogel met hooge
pooten en langen bek, fr. corniolle, tourlis
d'Europe. Des zomers ziet, men kornoeljen in de
moerassen van Merckem.
KORNUIT, KERNUIT, KORNUT, KERNUT, o, met
klemt. op uit. Een kleen verneuteld ding of
persoon. Is dat een kleen kernut van een
appeltje, van een ventje!
-- Kleenkernuit. Zie onder KORTERKAKEL.
-- Vgl. Kerneuteling.
KORNUWÉEL, m., klemt. op weel. Een mensch
uit gemengd ras, anders gezeid een Brikkelaar.

KORP
— Ook een die aan eenen brikkelaar " gelijkt..
— Er is in Engeland een graafschap dat
Cornwallis heet, fr. Cornouailles.
KORPENDU, m., klemt. op du, mv. korpenduun.
Eene fijne appel die fr. capendu, court pendu heet..
KORRE, V. Het achterste, de aars, fr. le
derrière. Op de korre vallen. Neêrgehukt op
zijne korre.

Groote zaknet waarmede de vis
alle slag van visch vangen-schervanOotd
in de leggen van de Noordzee, fr. corre, chalut.
— Weil. heeft dit woord en verklaart het door
Sleepnet waarmede men oesters vangt.
- KORREGAREN, o. Dik garen om korren en
andere vischnetten te breien. Een winkel waar
men touwwerk en korregaren verkoopt. Een kilo
korregaren. Korregaren is dikker dan bindgaren.
- KORRESTOK, m. Dwarshout dat aan beide
uiteinden rust op de korijzers, en dient om den
bovenkant van de korre op te houden.
-- KORRETOUW, V. Zware koorde die met het
een einde aan de schranken van de korre, en met
het ander aan de vischschuit vastliggende, dient
om de korre langs den zeegrond voort te trekken.
KORST, KARST (uitsp. koste, kaste, zie ns), v.,
fr. croute. De afgezaagde korste van eenen boom,
heet ook eene Scholf. — Zie KARSTE.
--- KORSTEN, b. en o. w. Zie KARSTEN.
KORT, adj. Niet lang.
— Zich te kort doen, zich het noodige weigeren
om te leven. Die vrek is zoo gierig dat hij zich
(zelven) te kort doet. -- Ook Zich het leven
benemen, eene zelfmoord begaan, fr. se sufcider.
-- Te kort bollen. Hetzelfde als Te kort schieten, zijn doelwit niet bereiken, moeten onderdoen. Hij moet te kort bollen tegen zijnen broeder
in lichaamskracht.
KORRE,

V.

Ondeught bolt altydt te cort
Die voor deught gbehouden wordt.
(P. Gheschier.)
Wyl Democritus te kort bolde in verstand
Om 's weirelds sot en swaer in spot en schimp te keeren.
(Vaelande.)

— Tegen iemand te kort komen, voor hem
moeten onderdoen. Dat gij met hem wildet vechten, ik ben zeker dat gij zoudt te kort komen.
Hij zou te kort komen tegen hem.
— Kort keeren. Wordt gezeid van eenen voerman die zijn gespan omwendt in eenen engen
cirkel, in eene nauwe plaats. Hij kent het goed
om kort te keeren.
— Fig. Kort van stof zijn, niet fatsoenlijk
genoeg zijn, een weinig stuursch zijn, fr. ne pas
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KORT
faire de fawns, être un peu brusque. ' Menschen

die kort keeren beleedigen dikwijls een ander.
Die overste keert kort.
— Moeten kort keeren, kort gehouden worden,

in eene strenge regeltucht gehouden worden. In
dien huishoud moeten de kinders kort keeren.
— Zich kort houden, uit behoedzaamheid zich
onthouden van uit te gaan, of van met de handen
ergens aan te raken, of van iets te zeggen of te
antwoorden. Wat de rechter ook vroeg, de beschuldigde hield zich kort en antwoordde niet.
De vogeljongen houden zich kort in den nest
en zij roeren niet, zoolang hun moêrken piept
dat er gevaar is. Kind, ge moet u kort houden
en nergens aan raken. " Waer gaet-dy P Blyft

t'huys, en houd u cort. " ( J. David, s. j.)
— Te kort komen, iets niet genoeg hebben
om daarmede entwat te verrichten. Geld te kort
komen (niet genoeg hebben, te weinig hebben).
Ik kwam twintig frank te kort om die schuld
te betalen. Neem honderd frank mede : het is
beter overhebben dan te kort komen. De landbouwer had semel gekocht om zijnen akker te
bezaaien, maar hij kwam er twee havot te kort.
Hij kwam wel vijf pond inslag te kort om het
lijnwaadstuk af te weven. Tijd te kort komen.
Ik zou u komen bezoeken hebben in mijne laatste
reis, maar ik kwam tijd te kort. Ik zou voor die
omstandigheid betere verzen gemaakt hebben,
maar ik.kwam tijd te kort. Die menschen komen
te kort (lijden gebrek). Dat huisgezin komt veel
te kort.
— Altijd te kort of te lang, nooit wel, nooit
gepast. " Godt doetse duysentmael meer als sy
verdienen, en noch is het altyd te kort of te lang,
by en kan niet van pas doen. " (F. Vanden

Werve.)
— Kort van memorie, die lichtelijk vergeet,
die niet onthoudt. Eene korte memorie hebben.
" Dat menige soo plomp van verstand en kort
van memorie waeren. " (B. Vanhaeften.)
— Sort als kaf, zeer kort; fig. lichtelijk gestoord, oploopend, fr. qui a le bonnet près de la
tête.

-- Even als lang gebruikt wordt in den zin
van veel (b. v. ik wensch dat gij nog lange jaren
leefdet), zoo wordt kort ook gebezigd in den zin
van weinig, fr. peu. Dat zal maar korte jaren
duren. Binnen korte weken zal ik wederkeeren.
Compt hier gheen beteringhe in torte daghen,
De roey legt in de pisse, ten magh niet falen:
Om nieuwe sonden sendt Godt nieuwe plaghen.
(Anna Biins.)

KORT
- KORTAARMDE, KORTA IMDE,
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adj. Die korte

armen heeft.
m., KORTAITWE (wvl. KORTOWE, zie
Koornaar waar 't stroo van afgebroken
is, aal zonder halm of steert. Smijt de kortauwen
aleene.
- KORTBALGSKE(N, 0. Korte en wijdbuikte
flesch, veel minder dan de Potflesch. De kort
zijn van de oude mode; men vindt ze-balgsken
hier en daar nog in de keukens, waar zij dienen
om azijn, enz. te bevatten.
--- KORTBEENDE, adj. Die korte beenera heeft.
- KORTBRAKIG, KORTBROKKIG, adj. Niet taai,
eenigszins broos. Kortbrakige hesp. Koekbrood
moet kortbrakig zijn om goed te wezen. Veel
eiers in het koekbrood gebakken, maken het
kortbrakig. Kortbrokkig hout (broos, bez. omdat
het begint te vermolmen).
— In dezen zin zegt men ook kort. Die hesp is
kort, en hoe nader het been, hoe korter.
-- KORTDtRIG, adj. Van korten duur, tegenover
langdurig. Kortdurige oorlog, kortdurige ziekte.
Na eene kortdurige onderhandeling was de vrede
gesloten. Een kortdurig morgen- of avondgebed.
Bij kortdurige poozen slapen.
— De klemtoon is op kort, hoewel hij in lang durig op du valt.
-- KORTEBONDEL, m. Bij landb. Zie SCHUDDE - KORTAAL,

AUWE), V.

BONDEL.
- KORTEKNAAP, m. Kluchtnaam dien men geeft
aan den vinger die nevens den pink is, ander ook

Kiermachuit geheeten.
- KORTEKRAKEL, m. Naam dien de kinderen
geven aan den ringvinger, fr. doigt annulaire.
— Den duim heeten zij Duimerloot, den wijs
middenvinger Lange--vingerLkpot,d
rakel of Langerebbe, den ringvinger Kortekrakel
of Kieremachuit, en den pink Kleenkernuit. Hun
deuntje luidt:

Ik ga slapen — zei Duimerloot.
Ik heb nog niet geëten -- zei Lekkerpoot.
Waar gaan we't krijgen — zei Langerakel.
In moêrtj es schapra — zei Kortekrakel.
'k Ga 't klappen — zei kleen Kernuit.
- KORTELING, m. Bij beenhouwers. Een stuk
ossevleesch dat van het ribbestuk afgekort is, fr.
aloyau de deunième place.
- KORTEMAAND, V. Februari. Het is in kortemaand gebeurd. De kortemaand heeft koud

geweest. Ik zal u te kortemaand betalen.
Reeds liet korteraend zyn dagen
Uit den hoop der stonden vagen.
(K. De Gheldere.)

KORT
— Kortmaandeken is een kwaadmaandeken.
In februari is er gemeenlijk veel vorst en sneeuw
en hagel en wind.
- KORTEN, kortte, gekort, b. w. Bij landb. Schok
korten, het graan van den .schokkeljoen,-keljon
reeds van de halmen afgedorschen zijnde, wederom met den vlegel slaan om er de assels van af
te scheiden. In het Alg. Vl. Idiot. heet het faut eren.
-- Bij kloefkappers, enz. Eenere boom korten,
het bul in klossen zagen, den stam tusschen het
eersgat en het topeinde in blokken zagen, om
dan die blokken of klossen te vermaken in kloefen,
in klephout, enz.
-- o. W. met hebben. Bij mulders. De zeilen
zwichten, fr. replier les toiles.
— Fig. Korten voor de vlage, wijken voor 't ge.
vaar, een dreigend ongeluk vermijden. Als de
vijand gewaar wierd dat hij met eenen sterkeren
te doen had, kortte hij voor de vlaag, en trok bij
nachte voorzichtig henen.
- KORTEPOOT, m. Soort van kieken met zeer
korte pooien. Dat is een kortepoot. De kortepooten leggen min eiers dan andere hennen, maar
zij scharten ook min in den moeshof.
- KORTERES, KORTRESSE, v., klemt. -op res. Gebrek, schaarschheid, mangel, fr. pénurie. Het
graan is duur als er korteres in is. Bij korteresse
van aseen niet ver kunnen gaan. Korteresse van
werk brengt korteresse van winste mee. Korte
hebben in, van, of aan iets. In korteresse-res
zijn van voedsel. In korteres zitten van geld.
Korteresse lijden. De arme menschen hebben
dezen winter veel korteresse geleden.
-- Dit woord is overal veel gebruikt.
— Men vindt het ook in den zin van fr. déficit.
" Dat alle ontfanghers ende andere handelaers
van publicque penningen, dewelcke niet machtigh
en souden wesen op te briiigen de courtresse van
haer-lieder rekeningen, sonder wetteghe reden,
souden gestraft worden inden lijve, als dieven. "
(Vl. Setting-boec.)
- KORTESTEERT, m. Soort van kriek, ook van
appel, met korten stengel, fr. courte- queue.
- KORTGEZETENE, m. Zie KORTwEUNER.
- KORTHAARDE, adj. Die kort haar heeft. Een
korthaarde hond.
- KORTHALSDE, adj. Die eenen korten hals heeft.
Die mensch is korthalsde.
- KORTHEID, v. Korteres, schaarschheid, fr.
pénurie. In kortheid zijn van geld, van levens
dit jaar groote kortheid in graan.-mideln.Ers
--- Kortheid op de borst, kortademigheid, beklemming van de borst. Eene kortheid op de
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borst hebben. " Gequollen met een groote kort
borst,. " (N. Vanhove.)
-heydtop
-- Kortheid van vleesch ofvisch, malschheid, het
opposiet van taaiheid.
— KORTHOORNDE, adj. Die korte hoornen heeft.
Korthoornde koeien.
— KORTKARSTIG, KORTKERSTIG (uitspr. — kastig,
–kestig, zie Rs), adj., met de stemrust op kort.
Kortbrakig, broos, sprek. van hout zoo vermolmd
of verstorven dat het zijnen -draad kwijt is, en
bijgevolg lichtelijk breekt en brijzelt. Rot, ver
wormstekig hout is kortkarstig. De-vurd,of
houten voeting van een koornschelf wordt kort
te langdurig op den wakken grond-karstigvn
te liggen. De boomstammen, die men in 't uit
vindt, zijn kortkarstig.-gravendi
Het ondereinde van die staak is kortkarstig.
— Ook van hout dat kortbrakig is uit zijne
natuur, of van riggels. en planken die, tegen draad
afgezaagd, gemakkelijk breken.
— Ook nog van rottig baksteen, van droog
brijzelachtig koekbrood, enz.
— Fig. van iemand die met het koningszeer
behebt is, anders Wormsteekte, fr. scrofuuleur.
Een kortkarstig mensch. Kortkarstig zijn.
- Afl. Kortkarstigheid.
— Vgl. eng. to craze, breken, brijzelen. Zie
ook ons KREES.
— KOORTLOOF, 0. Soort van witte aardappels,
gelijkende aan de negenwekenaars, maar vroeger van wasdom. Kortloof planten. Een akker
kortloof. Kortloof koopen.
— KORTMALEN,

kortmaalde, gekortmaald, b. w.

Fijn malen. Het graan voor den bakker wordt
gekortmaald (fijn gemalen).
-- KORTSCHAAF, v. Bij timm. Eene korte schaaf
waar men het hout mede effen en glad schaaft,
na het met den strijkblok overloopen te hebben.
— KORTSPEENDE, adj. Die korte spenen heeft,
fr. qui a les trayons courts. Eene kortspeende
koe. — Zie –DE.
— KORTSTEELDE, add . Die eenen korten steel heeft.
Eene kortsteelde spade. Een kortsteelde appel.
— KORTSTEERTTE,

heeft. — Zie

adj. Die eenen korten steert

–DE.

— KORTVLEERDE, adj. Die korte vlèren (d. i..
vlerken) heeft, kortvleugelde.
— KORTVLERKEN,

kortvlerkte, gekortvlerkt, b. w.

lCortwieken, fnuiken. Eenen vogel kortvlerken.
— Fig. In bedwang houden. De ouders, ziende dat hun zoon veel buitensporigheden bedreef,
hebben hem wat gekortvlerkt (min toom gelaten,
.min geld gegeven).
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-- Te Brugge zegt men Kortvlechten.
— KORTWEUN(E, KORTWEUNST(E, KORTWUNST(E,

Het huis van eenen kortweuner.
Eene nieuwe, eene oude, eene schoone, eene
slechte kortweunste. Er zijn veel kortweunsten
in dat gehucht. Het zijn daar al groote hofsteden, maar weinig of geene kortweunsten. Eene
kortweunste koopera, verkoopen, pachten, ver
-pachten.Ekoil rtweunskken (een klein hofstedeken veranderen in ver
woningen met een weinig land daarbij) -scheidn .
— KORTWEUNEN Of KORTWONEN, weunde of woonde
kort, heb kortgeweund of kortgewoond, o. w. Wordt
ten platten lande algemeen gezeid van menschen
die een huis bewonen met weinig of geen land,
in tegenoverstelling van de boeren die op eene
landhoeve wonen. Menschen die kortweunen
zijn dikwijls daglooners. Die boer heeft zijne
hofstede verlaten en is gaan kortweunen. Het
meerdrendeel van de menschen wennen kort.
— KORTWEL NER, KORTWONER, m. Iemand die
kortweunt, anders gezeid Kortzitter, Kortgezetene, of Kortgezeten mensch. Al deze kortweuners
moeten pachten aan dien heer. Onder de kort
zijn er die thuis werken (zoo als we--weunrs
vers, mandemakers, enz.), en andere die bij den
boer gaan werken.
— KORTZITTER, m. Zie KORTWEUNER.
KORTWEUNING, V.

KORTELETTE, v., klemt. op

let. Ribbetje, fr.

cotelette. Schaapkorteletjes.
— Dit woord is eene verbastering van fr.

cotelette, gelijk het holl. kortegarde eene eerbast.
is van fr. corps de garde.
KORTSE (uitsp. korse, zie ETS), v. Koorts, fr. fièvre. Zie KURTS. Eene kortse hebben. " Bevanghen
met eene heete cortse. " (B. Gheysen.) " Een heete
cortse. (C. Vrancx.)
Een korts valt u op 't lyf en komt met hoofdpyn aen,
En doet zelf bij het vier, van kou de tanden slaan.
(L. Demeyer.)
-- Men gebruikt dit 'woord dikwijls in •'t mv.
De kortsen hebben. Een middel tegen de kortsen.
— De roode kortsen, scharlakenkoorts, fr. scar-

lati ne.
— De rotte kortsen, besmettelijke ziekte die
men ook typhus noemt.
— De razende kortsen, waarbij de zieke raast en
doolt.
— KORTSENIEREN,

kortsenierde, heb gekortsenierd,

o. w.; klemt. op nier. De koorts leiden, de korts
hebben, fr. avoir des fièvres, 1. febricitare. Het is
reeds drie weken dat hij kortseniert. Ik heb lang
gekortsenierd.
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-- KORTSKRUID, 0. Zie KURTSKRUID.
* KORTWAGEN, m. Zie KORDWAGEN.

KORZEI (uitspr. kozen, zie Rs), adj. Misnoegd,
gram, gestoord. Hij was korzei. Iemand korzei
maken. Korzei worden.
— Korzel en korzei. Tautol. Hij miek zich korzel
en korzei (kwaad en gram).
— Dit woord, met den klemtoon op de laatste
greep, is hetzelfde als het fr. couree, courrouce,
vertoornd, verbitterd. De Luikerwalen zeggen
Si corci voor fr. se courroucer. Wegens den uitgang ei, zie ARMEIE.
KOST, m. Spijs.
— Op zijnen kost werken. Wordt gezeid van
eenen arbeider wiens loon bestaat in geld aleen,
zoodat hij zelf zijn voedsel moet koopen of naar
zijn huis gaan eten. Hij werkt op zijnen kost voor
vijf frank per dage. In fabrieken, enz. moet elk
op zijnen kost werken.
— Voor den kost werken, werken voor het voedsel te verdienen, fr. íravailler pour la nourriture.
KOST, m. Onkost, fr. cot t, frais, dépense.
Te koste zijn, veel kosten van voeden en
onderhouden; onkosten veroorzaken aan iemand;
fr. être de grands frats. Kinderen, die nog te kleen
zijn om te werken, zijn niet minder te koste. Ik
ben meer te koste, dan ik kan winnen. Hoeveel
ben ik te koste (hoe veel ben ik u schuldig ?
wat is mijne schuld) ?
-- Te koste zijn van iets, onkosten hebben wegens iets.
,

En was ie niet genoegh van 'tflasken wyns te koste,
Te koste ja veel meer als dat ic moste,
Vermits my niet alleen groot geldt geeyst en was,
Maer my wierdt afgepluymt fins, wyn en al den bras.
(P. Devynck.)

— Te koste zijn vaf iemand, door iemand
onderhouden worden, fr. vivre any dépens de
quelqu'un. Die luie jongeling is te koste. van
zijne ouders.
-- Te koste hangen, besteden, fr. depenser. Al
wat zij wint, hangt zij te koste aan nieuwe kleederen. Ik zal daar niet veel tijd aan te koste
hangen.
— Te koste gaan, te kwiste gaan, vergaan. Het
gaat al te koste. Hij laat zijne kleederen te koste
gaan.
— Te koste brengen, verkwisten, fr. gaspiller.
De dronkaard brengt het al te koste dat hij heeft.
Te koste brengen, ten profijte brengen, voordeel trekken -uit iets, fr. exploiter, faire valoir.
Een stuk land te koste brengen. Geld te koste
brengen, met het b. v. op kroois uit te geven.
--

KOST
KOSTEREGE, KOSTERI(G)GE, v. Kosterin, vrouw
van den koster, fr. femme du sacristain.
— Non die in een klooster aangesteld is om de
sakristij te bezorgen, fr. sacristine. De kosterigge
werd tot overste gekozen. " De costrighe over
haer moyte, iiij sch. " (hs. 1483.)
KOSTEREN, kostorde, heb gekosterd, o. w. Koster
zijn, het kostersambt uitoefenen. Hij kostert
wel. " Zij wisten dat hij nog een beetje gekosterd
had. " (Rond den Heerd.)
-- Dikwijls het woord koster herhalen in het
spreken. Als gij dien koster iets wilt vragen, ge
moet veel kosteren, en gij zult het verkrijgen.
KOSSEN, in. Hetzelfde als Kozen, kozijn, fr.

cousin.
KOT, o., mv. koten, vklw. kotje. Gevang, fr.
prison. Eenen dief in het kot steken. De schelm.
is uit 't kot gevlucht. Hij is in 't kot gestorven.
— Houten huisje, fr. baroque, loge. In de
meidagen staat de groote merkt te Brugge vol
koten waar men goochelkunsten doet, poetsen
speelt, vreemde dieren toont, enz.
-- De romp van eenen molen die met den
wind draait of door een peerd bewogen wordt,
fr. cage d'un moulin. Van daar Rossekot, Stampkot. De bliksem is op 't kot gevallen. De mulder
klom in 't kot.

Als gy (meulenaar) weet uw kot te keeren
En uw' zeylen te vermeeren
Oft te stryken, met 'er haest,
Naer het koelt] en dat' er blaest.
(P. Croon.)

— Met een kot gaan, met de knie'n uitwaarts
gebogen gaan, beugelbeende zijn.
— Vogelhuisje. Dat kotje is te kleen voor _den
kneeker. Een nieuw kotje koopen. Een groot kot
met veel kleene vogeltjes. De vogel zong in zijn
groengeschilderd kotje.
— Leven, woelig gedruisch, fr. bruit, vacarme.
Was dat daar een kot ! Een kot houden (van al
duivels). Het was er een kot an de hel. De,
zee houdt een groot kot.
KOTER, m. Soort van blauwendige duif, gekend
om hare vruchtbaarheid en vermenigvuldiging,
fr. gros mondain. De koters zijn zoo groot als.
poeljen.
— Kil. Kuyter, kuier, columbus.
KOTTELAAR, m. Zie KUTTELAAR.
KO(T)TEREN, ko (t) teren, geko (t) terd, b. w. Met
den vinger of met iets dat puntig is herhaaldelijk

stooten en wrikkelen in iets. De tanden koteren
met eene penne (stoken). Het vuur kotteren, fr.
aftiser i.e feit- (met de pook). Eene muis uit haar

KOUD

KOUD
hol koteren. Eene kat van den boom kotteren.
-- Fig. Iemand koteren, aanporren,. ophitsen,
aanprikkelen, fr. aiguillonner, talonner. Er zijn
leerlingen die moeten gekoterd worden, of zij
spelen den luiaard. Ge moet hem kotteren.
— Tergen, kwellen, fr. agacer, harceler, vexer.
Zij hebben malkander gekotterd. Hij wilt van
niemand gekoterd zijn. Zij koterden hem al te
veel. Ik ben daarmee gekotterd, fr. celes me met

dans l'embarras.
— o. W. Koteren in de tanden, in de ooren of
in de neus. Met de pook koteren in het vuur.
In eene reet koteren om er een kruipdiertje uit
te drijven. In een hol koteren met eenen stok
om er eene muis uit te drijven.
--- Koteren achter iets, vragen en talen om iets
vernemen, een geheim te kennen, enz. Ik heb
de nieuwsgierigheid niet gehad van daar achter
te koteren.
-- Van daar Afkotteren, Aankotteren, Opkotteren, Buitenkotteren, IJ itkotteren, Wegkotteren.
- KO(T)TERAAR, M. Iets waarmede men kottert
in de tanden, in het vuur, enz.
- KO(T)TERING, v. De daad van te koteren.
— Eene kotteringe geven, krijgen, een pak slagen.
- KOTERUIT, KOTTER-UIT, m., vklw. ko (t) terugtje.
Kotteraar om eene tabakpijp uit te zuiveren. De
koteruit is gemeenlijk een hazebeentje of een
ijzeren priem.
KOUDBEERTEL, KOUDBERTEL, m. Bij smids,
timm., enz. Een kort dik breekijzer of kapbeitel
met een scherp muzeel aan 't een einde, en eenen
kop aan 't ander einde waarop men slaat met
eenen hamer om b. v. eenen kavel te kappen in
arduin, een stuk ijzer af te houwen, enz.; ook
Koudij zer, en in de woordb. Koudbeitel genaamd,
fr. ciseau a froid, in tegenoverstelling met Warmbeitel, fr. viseau a chaud.
KOUDE, KOUDDE, (Brugsche uitspr. koukde), v.
Verkoudheid, kaiiteern, fr. rhume. Eene koude
betrapen of krijgen. Eene koude hebben.
'KOUDE- BLOED, o." Soort van koorts waarbij de
koeien, als zij die hebben, staan te beven. Het
koude-bloed doet eene koe geheel of gedeeltelijk
uit de melk vallen.
KOUDERACHTIG, adj. IJsterachtig, huiverig,
rillig, fr. frileux. Een kouderachtig mensch.
— Killig, koud, dat rillen doet. Een kouder
weder is kouderachtig. Een-achtigewnd.H
kouderachtig huis.
KOUDE-WATERS, o. mv. Een schoon woord dat
het volk gebruikt in den zin van 't fr. rhumatisme.
Van de koude-waters gekwollen zijn. De koude-

te

waters in de armen, in de beenera hebben. Stijf
zijn van de koude-waters.
KOUDIJZER, O. Zie KOUDBEERTEL.
KOUDZAAD, o. zonder mv. Soort van koolzaad
dat later bloeit en rijpt dan het heeteur. In
Vlaanderen ziet men veel koudzaad en heeteur
op de akkers.
KOUS, KOES, m. Zwijn. Dat is eten voor den
kous. Benen kous vetten.
— Wordt meest gebruikt om naar een zwijn
te roepen. Kous ! kous!
— Vgl. het eerste deel van fr. cochon (cosh).
KOUS(E, v., fr. bas.
-- Soort van lijnwaden scheede of overtreksel
waarin men eenen boog of regenscherm bergt.
— De kousen van een spinnewiel, zie VILTE.
-- De kouse van eene olielampte, fr. meche de

quinquet.
— Bos pluimen die rond de pooten van eenige
vogels neerhangen toi op de teen. Eene duif met
kousen, fr. un pigeon pattu. .
---- Smaadnaam van een lui of zwakmoedig
vrouwspersoon.
- KOUSEBIJTER, m. Soort van kever die in 't
fr. carabe doré heet. — Zie SCHALEBOOTSE.
— KOUSEKLAP, m. Arme praat. Kouseklap uiteendoen.
- KOUSELINGVOET, m. Zie KOUSEVOETELING.
- KOUSEVOETELING, m. Voeteling van eene
kous, fr. pied d'un bas. Op zijne kousevoetelingen
gaan of staan (op de voetzool van de kousen
gaan of staan zonder schoeisel). Het kind kwam

naar huis op zijne kousevoetelingen omdat zijne
kloefen te kleen waren. Over den vloer wandelen op zijne kousevoetelingen.
— Voor Kousevoeteling zegt men ook Kouselingvoet en Voorvoet.
KOUTENANCIE, v. Gemeenzaam gesprek, fr.
devis, proposfamilier. Met iemand in koutenancie
zijn over iets. " Ze zat te horken naar vader die,
rond den heerd, in koutenancie lag met den
eenen of den anderen gebuur, die ne keer was
komen ontsteken. " (K. Callebert.)
- Zie --ATIE.
KOUTER, m., vklw. koutertje, kouterke(n. Gemeenzaam gesprek, gepraat, kout. Een koutertje
doen of slaan, fr. causer, être en conversation. Zij
hebben daar te samen een koutertje gedaan. Met
iemand een koutertje slaan. — Zie –ER.
KOUTER, m. KOUTERLAND, o. Soort van akkerland dat gemeenlijk hoog ligt, eenigszins bruingeel is van kleur, vruchtbaar, lulde en gemakkelijk
om bedrichten. In 't Zuiden en in 't midden van

KOTJT
Vlaanderen zijn vele kouters. In Noord -Vlaanderen vindt men geen kouterland. Die kouter is
met tarwe bezaaid. Eenen kouter met aardappels
beplanten. De kerkwegel loopt door de kouters.
— Van 't 1. cultura, oud fr. couture, colture.
KOUTERGAT, o. Een weg over een bouwland,
kouterrede. " Wie een strate vernauwt vande
wijdde die sy is schuldich t'hebben, ofte die
eenen rechtveerdighen wegh op- stopt, op-graeft
ofte verleght, ofte die een couter-gat verslaet, verstopt ofte op-graeft in tijden wanden jare alst
schuldich is open te ligghen. " (Cost. v. Aelst.)
- Zie AARTGATTE in Mnl. Wdb. van Dr De Vries.
KOUTERLAND, o. Zie KOUTER.
KOUTERMAN, m. Arme prater, fr. radoteur. Dat
is een kouterman!
KOUTERNOOT, -NOTE, -NEUTE, v. Aan aardappelen die kleen zijn lijk okkernoten geeft men
den naam van kouternoten. Die aardappels zijn
maar kouternoten.
KOUTERPLAAT, V. Bij landb. IJzeren blad
boven op den ploegbalk waar de kouter zit.
KOUTERPLOEG (wvl. -PLOUG, -PLOUF), m. Een
wielploeg met éénen riester die inwaarts gebogen
is en die nu links dan rechts aan den ploeg gevestigd wordt. De kouterploeg wordt gebruikt
in lichte landen; in zware landen wordt hij vervangen door den waleploeg. De kouterploeg geeft
beter labeur als de kegge, om reden dat hij de
aardschollen niet geheel omkeert maar eerder
overeinde laat staan, terwijl de kegge met haren
uitwaarts krullenden riester de aardschollen geheel omwerpt en toedrukt.
KOUTERREDE, v. Karreweg langs waar de landbouwer naar of door den kouter (d. i. akkerland)
rijdt. — Zie REDE.
KOUTERSPIE, v. Bij landb. Eene houten spie
die den kouter (fr. coutrè de charrue) vastklemt
in den ploegbalk.
KOUWEL, m. Zie KAUWEL.
KOUWÉTTE, KOUWÈTE, v., vklw. kouwetje, kou weetje, klemt. op wet. Eig. 'tzelfde als het fr.
cuvette (een rond of langrond bekken of schotel

van gleis, porselein, glas of metaal, dienstig om
er de handen of 't aanzicht in te wasschen, enz.).
— Eene aarden pan met eenen steert. Saus
maken in eene kouwette. De kouwette bij den
steert nemen en op het vuur stellen. Vogellijm
in eene kouwette.
— Ook Een aarden schoteltje met eene oor.
De hond lekt water uit eene kouwette. Het arme
kind ging met een kouwetje naar den winkel
urn azijn.
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-- Men zegt ook Kowette, Kowète, Kawette,
Kawète, Kewétte, Kewète.
KOZE, v. Keus, keure, fr. choke. Ik heb de koze
niet gehad.
— Kil. Kose, kelt se.
KOZEN, m. Bij wevers. Een gladde wrijfsteen
waar men het lijnwaad mede wrijft op het weef
eer men het op den onderlooper rolt. -getouw,
— Het 1. cos. bet. Eenen harden fijnen steen
of kei. Vgl fr cous, queux (wetsteen), en quiosse
(steen waarmede de huidevetters 't leer wrijven).
KOZEN, KOZIJN, m. Neef, fr. cousin. Hij is mijn
kozen. Kozen, hoe gaat het met u P Zijne kozens zijn overgekonien.
— Men gebruikt dit woord ook om eenen
vriend gemeenzaam aan te spreken. Kozen, ik
groet u. Kozen, het is lang dat ik u niet gezien heb.
— " Ik twyfele of voor kosyn, kósen niet het
echte woord is, waer voor de Franschen volgens
hunnen tael -aerd eosin en cousin gelesen hebben. " (Vaelande.)
— Het mv. kozijns, vklw. kozijntjes, Voetjicht,
fr. goutte. De kozijntjes krijgen, hebben. Van de
kozijns bezocht worden, geplaagd zijn. Met de
kozijntjes liggen. De kozijns veroorzaken groote
pijn. Van de kozijns genezen zijn, verlost zijn.
KOZIJNAGIE,

v. Neefschap, fr. cousinage.

KOZIJNEKRUID, o. Eene plant die in de boeken

Zwarte nachtschade heet, fr. morelle noire.
KOZIJNEN (wvl. KOZINEN, zie ii), kozijnde, heb
gekozij-nd, o. w. Gedurig " kozijn " zeggen, fr.
cousiner. Als hij bij mij komt, het is kozijn alhier,
kozijn aldaar, denkende dat hij met zoo te kozij n en wel zal varen. Hij wordt veel gekozijnd
omdat hij rijk is.
— Zich als kozijn gedragen, genegenheid
toonen. Alle kozijns kozijnen niet. Ik kozijn niet
met hem omdat hij eerloos is.
KRAACHSCH, adj. Averechts. Zie KEERAAFSCH.
Op zijne kraachsche zijde (of, zoo 't volk zegt,
op zijne kraachzie, dat is, de linker zijde) slapen.
KRAAFSCH, adj. Zie KEERAAFSCH.
KRAAG, KRAGE, m. en v. Keel, slokdarm, spijs -

buis, fr. cesophage. Kil. jugulus, ingluvies; en ook
trachea, aspera arteria, fr. trachée-artère, lucht piJp

Twe Loede hadt op sinen crags
(Twee hoofden had het op zijnen hals).
(Maerlant, Alex. X. 556.)
— Achter zijn krage, backten zijn krage, in zijn
krage steken, opeten, doorslikken. Hij stak twee
eiers bacliteii zijn krage.

KRAA

-- Zijne krage vullen, zich zat eten. Zijne krage
vullen met booreen.

— Een stuk in de krage hebben, eene dikke krage
hebben, dronken zijn, te veel gedronken hebben.
Hij ging met eene dikke krage naar huis.
— Hals om (de) krage vechten, op leven en dood
vechten, fr. combattre a mort, a. outrance. Zij
vochten daar hals om de krage. Het ging daar
hals om krage.
-- De krage laten, gedood worden, sterven.
Vele soldaten hebben in dien slag hunne krage
gelaten, fr. y ont laissé le moule du pourpoint. Hij
zou eten dat hij er zijne krage aan laat. Dat is
een lastig werk waar menigeen reeds zijne krage
aan gelaten heeft.
Voor tgeloove wildt niemandt laten sijn trage.
(A. Biins.)

— Den kap in de krage geven, den nekslag
geven, iemand zoo een gepasten slag toebrengen
dat hij er van verbijsterd sta. Hij liep er naar
toe en gaf hem den kap in de krage. Sa, laat ons
hem den kap in de krage geven. — Fig. Iemand
in een' woordenstrijd verpletteren, den mond
snoeren, fr. écraser, confondre, couper le sif et.
Hij gaf dien zwetser den kap in de krage. Den
kap in de krage krijgen.
-- Fig. Alles wat eenigszins aan de halskraag
van een kleed gelijkt (fr. collet), zoo als de omgebogen bovenrand van eenen brouwketel, enz.
De krage van eene horizontale stovebuis is een
ijzeren ring van drie vingers breed die boven op
die buis vastgenageld is en dient om de ronde
buis of pijp, die in de kave opgaat, daar vast op
te stellen.
--- Bij wevers. IJzeren tandwiel aan het einde
van den onderlooper. In dit tandwiel valt eene
klinke of een pal (fr eliquet) die den onderlooper
belet anders te draaien dan voorwaarts, en die
't lijnwaad op 't getouw aldus gespannen houdt.
De krage van den onderlooper.
-- Bij zwingelaars. Diepe wijde kerf in het
zwingelberd waar men met de linker hand het
vlas in vasthoudt dat men met de rechte hand

zwingelt, fr. entaille du chevalet.
KRAAI, m. Het kraaien, gekraai.

Wilt gby sien de leeuwen beven,
Laet den haen een kraey maer gheven.
(Gheschier.)
KRAAI, v. Middenrif, dunne breede spier die
het bovenlijf scheidt van het onderlijf, fr. dia
De kraaie van eene koe. De kraaie van-phraçne.
een zwijn heet ook de _Smalle. " Als men steket
eenen mensche met knieen ofte niet eener andere
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wapinen soe dat die wonde gaet doere de weech
ende dat dore de craye dewelke dat heet in latine
dyaphragmum. " (Jehan Yperman.)
-- Kil. Koreye, kraey-weye, kraey -ge-wand,

diaph,ragma, exta porcorum, ovium et aliorum
animalium.
KRAAI, v. Een vogel, fr. corneille.
— Ge kent er zooveel van als de kraaien van
den zondag, ge kent er niets van.
— De kauwen zullen altijd de kraaien verwijten,
fr. la Pelle se moue du fourgon.
— Men geeft den naam van kraai aan elkeen
van de busseltjes die eenen bezem uitmaken. Een
berken bezem van drie kraaien. Vgl. Kraainest.
KRAAIAKSTERGAAI, m. Een vogel anders ook
Schaapakster genaamd.
KRAAIBEK, m. In de bouwkunde. Haak, hay kvormig sieraad, fr. crochet. Een achtkantte toren
met kraaibekken op de neggen, fr..une tour octo-

gone garnie de crochets sur les aretes.
— Naam van eene plant, anders Duivelsklauw,

fr. bet de heron. Eenigen geven ook dezen naam
aan de Grijzorie, fr. fumeterr e.
KRAAIBEKTE, adj. Dat de gedaante heeft van
eenen kraaibek.

KRAAIBLIEK, m. Zie KRAAIVISCH.
KRAAIDOORN, m. Eene plant in de Wdb.
Prangwortel en Stalkruid genoemd, ononis spinosa L., fr. bugrane, arréte-bceuf. " Sommige
noement Ossenbreke, om dat sijn wortel som tijts eenen ploech hout staende, also dat sij den
ossen oft den peerden haren ganck breect ende
belet. " (L. Fuchs.) De kraaidoorn groeit veel bij
de zeeduinen.
KRAAIEN, kraaide, heb gekraaid, b. en o. w.

Schreeuwen, fr. crier. " Hoe seer de werelt, het
vleesch ende den duyvel daer Leghen kraeyt. "
(F. de Smidt.) Mijne maag kraait, of mijn kele
kraait (ik heb honger).
KRAAIIER, KRAJIER, KRIIER, m., klemt. op
ier. Roeper in de verkoopingen, fr. crieu,r. Hij is
krajier. De krajier was reeds bezig met roepen
als ik toekwam.
— Dit w. hoort men in het Thieltsche. Kil.
Kriéren, kraeyéren, procl amaire.
KRAAIKNIE, v. Soort van wilde ranonkel,
anders ook Kruikenie geheeten, ranunculus bul
fr pied-de-corbin, pied-de-coq, grenoui l--bosuL.,
lette. Er staat veel kraaiknie in dien akker.
KRAAILAGE, v. Bij metsers. Eene laag steenen

die tenen duin of twee uitspringt uit den muur,
op wijze van eenere boord of Bene lijst. Eene

KRAA
kraailaag rond den bovenrand van eene schouw. .

pijpKRAAILOOK, KRUILOOK, o. zonder mv. Wild

look dat van zelfs groeit in de akkers, alium

vineale L.
KRAAINEST, mv., mv. nesten. De -nest van
eene kraai.
— Rijsbos, kleene mutsaard van rijshout zonder stokken. Kramers heeft Ooijevaarsbos, kleene
takkebos, fr. petit fagot. Zie HENNEKEN.
KRAAISNOT, v. en o. Lijmig sap of gom die
uit pruim- en kriekboomen vloeit, fr. gomrne de
-

prunier, de cerisier.
KRAAIVISCH, m. Het kleinste vischje in onze
beken, in de wetenschap gasterosteus pungitius,
fr. épinochette. De kinders vangen veel kraaivisscheltjes in de beken.
-- Ook Kraaibliek, Steke(r)ling en Kraai
-stek(r)lingh.
KRAAK, KRAKE, v. Kruisboog, fr. arbalète. Met
de krake schieten.
KRAAK, DRAKE, V. Groot koekbrood van bezonderen vorm, dienende tot prijs in eenen baarloop, eene bolling, eene doelschieting, of ander
dergelijken wedstrijd; ook Krakebrood, Krakekoek, Baarkoek en Kransterling geheeten. De
krake heeft dikwijls de gedaante van eenen ring
of eene torke. Hij heeft de krake gewonnen. De
krake opeten. (De) krake bollen (met de bollen
spelen om het krakebrood te winnen).
KRAAKAMANDEL, m. Slecht peerd dat kreupelt
of hinkepinkt.
KRAAKBOLLEN, KRAKEBOLLEN, o. Het bollen

om het krakebrood.
Herbergkermis waar eene kraak te eerbollen is. Het is
daar vandage krakebolling. Naar de krakebolling
gaan.
KRAAKIJS (wel. KRAKIIS, zie KLANKVERK. en IJ),
o. Hetzelfde als Kelderijs, Kuipijs.
KRAAKLEDE, KRAAKLEF, KRAAKLENE, v. Soort
van scharnier wier twee vlerken tegen malkander toeplooien gelijk een boek, waneer men de
deur of het deksel, waar het aan vast is, toesluit,
fr. briquet. Aan vouwtafels, lessenaars, enz. zijn
er gemeenlijk kraakleên. Eene kraakleê heeft
ten minste drie noten, en somtijds zes of nog
meer. Zij verschilt van de Fitse.
KRAAKSALADE (wvl. KRAKSALA, zie KLANKVERK.),
v. Koornsalade, veldsalade, valerianella locusta
L., fr. doucette, mache.
KRAAKSCHOE (wel. KRAKSCHOE, zie KLANKVERK.),
m., mv. -schoe'n. Een schoe die kraakt in 't gaan.
- KRAAKBOLLING, KRAKEBOLLINGE, V.
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Nieuwe schoe'n zijn dikwijls kraakschoe'n. Met
linten aan 't hoofd en kraakschoeljes aan den
voet.
KRAAKTANDEN, kraaktandde, heb geltraaktand,
o. W. De tanden doen kraken, fr. craquer des dentg.r

Kraaktanden van lachen. Hij kraaktande van
griimschap.
KRAAKWILGE, -WULGE (wvl. KRAKw., zie KLANK

Soort van wilge wier hout zeer-VERKOTING),.
broos is; ook Klakwilg, salix fragilis L.
KRAAL, KORAAL, m. Halssnoer, fr. collier. Een
kraal van perels, van glazen bolletjes, enz. Het
arme kind droeg eenes kraal om den hals.
KRAAM, o. Marktwinkel, fr. échoppe. — Bevalling van een kind, fr. couches.
-- Getrek, fr. appareil, machine. Dat is een aardig kraam waar mede men photographie maakt.
Dit volck als sy een stelling maecken vast,
Om op het spits een's thooren te geraecken,
Zyn eens gelijckx voorsichtig in die saecken
Om met hun kraem naer onder niet te gaen.
(Beschryv. van. de Vreugdeteeck.)

— Fig. Een vervallen of versleten mensch,
een krikalaam, fr. patraque. Een arm kraam van
een wijweken. Een oud kraamken.
— Dit woord dat bij Weil. en Kramers vr. is,
heeft altijd het onzijdig geslacht bij ons. Het
kraam op de markt schachten. Zij is in het
kraam gekomen.
KRAANHALZEN, kraanhalsde,
o. W. Zie KROONHALZEN.

heb gekraanhalsd.

KRAANTJESKRUID, o. Zie K.ROONTJESKRUID.
KRABBE, v. Rist of tros bezen, zooals van den
druivelaar, den aalbezieboom, enz., fr. grappe.
Eene krabbe druiven. Eene groote, kleene, rijpe
krabbe. De bezen van de krabbe.
— De krabbe snijden, de gelegenheid van groote
winste waarnemen, anders gezeid Zijnen oegst,
zijnen heuning opdoen, fr. faire son armoire. Nu
snijden zij de krabbe. De winkeliers snijden de
krabbe op de marktdagen (als er veel volk is en
veel vente).
— Kil. Krappe, Krap -druyve, uva, racemus.
KRABBEKE(N)STEUR, o., mv. –steurs. Soort van
garnaal wiens vleesch den smaak heeft van de
kreeft, in 't fr. gemeenlijk salicoque, bouquet, en
in de wetenschap palemon squilla genaamd.
Krabbekesteurs vangen, koppen, eten. Er waren
krabbekesteurs op tafel.
— Kramers heeft Steurkrab, zeekreeft, fr.
écrevisse de mer, homard; iets anders dan ons
Krabbekensteur.

KRAB
KRABEULEN, krabeuld e, heb gekrabeuld, o. w.
Lastigen arbeid doen, sjouwen, werken gelijk een
slaaf. Hij heeft geheel zijn leven moeten krabenlen. Hij krabeult zoo om zijn brood te winnen.
— Krabeulen met, ruw en wreed behandelen.
Hij krabeult met zijne peerden (hij doet ze al te
veel werken). Die stiefmoeder krabéult met hare
kinderen (zij mishandelt ze, en legt ze te zwaren
arbeid op). Men mag met de aardappels niet
krabeulen, of ze worden gekneusd en gekwetterd.
—Mooschen, knoeien, onbehendig of traagzaam
werken. Ik heb u getoond hoe gij 't doen moet,
en ik ga nu weg : ge kunt nu aleen krabeulen.
Hij is bezig met te krabeulen. Gij blijft altijd
krabeulen (uw werk vervoordert niet). Mooschen
en krabeulen.
— Men zegt ook Karbeulen en Kerbeulen. Zie
BËULEN en KAR-..

KRABONKEL, KREBONKELSTEEN, m. Karbon-

kel, fr. escarboucle. Zie KAR-.
KRACHT, v. Teelvocht.
KRAGIE, KORAGIE, v. Moed , fr. courage.
— Vandaar Kragieloos, koragieloos, d. i. moe
neerslachtig. Hij was geheel kragieloos.-delos,
Men zou kragieloos worden.
KRAKE, v. Zie KRAAK .
KRAKEBROOD , o . KRAKEKOEK, m. Zie KRAAK.
KRAKEL, m. Kaan of stukje vlies van gesmolten
vet, fr. creton. Met de krakels maakt men broodjes die Kaankoeken heeten, fr. pains de creíons.
KRAKELEN, krakel de, gekrakeld, b. en o. w.

Frequent. van Kraken, lichtjes en gedurig kraken.
Het krakelen van een zijden kleed.
KRAKELING, m. Ronde koek lijk eene mostelle,
gebakken dat hij kraakt, en meest geëten op
Asschenwoensdag en Go ê vrijdag.
-- Vandaar fr. craquelin.
KRAKELO, KRAKELOUW, m., klemt. op lo. Gerookte levaard, nieuwe haring, fr. craquelot.
KRAKKE, v. Heidekruid, in de wetenschap calluna vulgaris Salisb., geheeten. De krakke heeft
purperbruine bloempjes met wit gemengd. Er
groeit veel krakke langs den zoom van dezen
sperrebosch. Krakke is geen Heed.
-- KRAKKEBEZEM, m .

Bezem van krakke.

-- KRAKKEBIJTER (WVl. -BITER, zie IJ), m. Spot-

naam dien men geeft aan eereen boer wiens land
meest krakkegrond is, heideboer. Krakkebijters
zijn arme boeren. De krakkebijters van Wijn
-ghen.
-- KRAKKEGROND, m. KRAKKELAND, O. Slecht
land waar veel krakke groeit, fr. b, 'ZG J è) •e.

KRAK
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- KRAKKEVADDE, V.

Krakketurf, fr . motte de

bruyère.
KE,AKKEREELEN, krakkereelcde, heb gekrakkereeld, o. w. Hetzelfde in Veurne-Ambacht als
Krakeelen.
— Ook Krakkeleelen.
— Zie, wegens de vorming van dit w., onder
FLADAKKEN.

KRAKROOIEN, o. w. Zie RAKROOIEN.
KRALEN, kraalde, heb gekraald, o. w. Wordt
gezeid van genever en brandewijn die, een weinig
bewogen zijnde een menigte van pereltjes in het
glas opwerpen, fr. faire la perle. Die genever
kraalt : hij is goed.
-- Men zegt ook koralen.
KRAMEN, kraamtie, heb gekraamd, o. w. Met
een marktkraam staan, in een opgeslagen marktwinkeltje zitten om in 't kleene te verkoopen.
Hij zit reeds eene uur te kramen, en heeft nog
niets verkocht. Het is een ellendig kramen, als
men weinig verkoopt.
— Ergens lang en verdrietig moeten toeven
of wachten. Dat is bier toch een arm kramen.
— Mooschen, knoeien, broddelwerk verrichten, fr. chipoter. Aan zijne viool kramen (moeite
hebben om de snaren te stemmen). Op de viool
of op de piano kramen (kwalijk er op spelen).
Aan iets kramen (er onbehendig aan werken).
-- Puntwerk verrichten, zich met kleenigheden ophouden, beuzelen, kronsen, fr. vetiller.
-- Bijkans gebrek lijden, met groote moeite
toekomen, te kort hebben, mangel hebben aan
iets, hetzij vrijwillig, hetzij onvrijwillig; want
de een kraamt uit nood, en de ander uit te

groote spaarzaamheid. Een rijk mensch die wilt
kramen (al te zuinig leven), is een dwazerik.
Kramen in papier. Die werkman heeft lang
moeten kramen, maar nu vaart hij beter. Kramen in iets (iets niet hebben, of er te weinig van
hebben). Een boer kraamt in de klaver (als hij
er te kort heeft). In het geld kramen. Hij moet
nergens in kramen (hij heeft alles in overvloed).
Sedert dat erfdeel, kraamt hij nievers meer in.
In alles kramen.
--- Op het woord amen aan 't einde van een
gebed, voegen de jongens somwijlen uit scherts:

die in den hemel is, en moet niet meer kramen.
— Het woord is overal veel gebruikt.
-- KRAMER, KRAMERAAR, m. Die preutelwerk
verricht, pronselaar, knoeier. Die schoemaker is
zoo een kramer. Een krameraar van een werkm an .
-_. IíI{.^^il\G, V. De „staat vain ki'ainen, l)ez. in
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den zin van Te kort komen, fr. penurie. Kraminge in geld. Kraming hebben in voeder voor
het vee. De landbouwer heeft somwijlen groote
kraming in het werkvolk (hij krijgt schier geene
werklieden).
KRAMMEVAST, adj. Met krammen vast, fr.

attaché avec des crampons.

Wat gistren stond, en in syn hoogsten luyster-staet
Scheen kromme -vast, vandaeg valt neder en vergaet.
(Vaelande.)
— Vgl. Nagelvast.
KRAMPOEN, o. klemt. op poen. Hetzelfde als het
fr. crampon, haak, kram.
-- Bij goudsmids. IJzeren haakje waarmede
men stukjes goud of zilver vestigt op eene
buschkole, om ze te Bouderen.
KRANK, adj. Ziek.

— De kranke maan, de krempende maan, de
afgaande maan, fr. la tune decroissante.
Krank stroom; zie KRANKSTROOM.
_Kranke beurs, waar weinig of geen geld in
is. Met de kranke beurze zitten (geen geld
--

--

hebben).
-- Te kranks (uitspr. te krans, te kranze) komen
tegen iemand, te kort (te korts) komen, voor hem
den duim moeten leggen, moeten onderdoen. Hij
zou te kranks komen tenen u in lichamelijke
macht, in 't gaaischieten, in 't kaarten, in 't bol
Vecht niet tegen hem, ge zoudt te kranze ko--len.
men. Hij heeft niet veel macht, hij zou te kranze
komen tegen mij. Iedereen komt te kranze tegen

hem in 't opheffen of vervoeren van zware ge-

wichten. Hij moet tegen zijn broeder te kranze
komen.
KRANKSTROa1VI, o. Zoo heet men langs de
vlaamsche zeekust hetgeen de Hollanders Doode
stroom heeten, fr. morte-eau. Het kraakstroom
zijn de flauwe. getijden der zee tusschen de nieuwe en de volle maan. — Zie GIER.STROOM .

KRANKWACHTER, m. Een die, in gevangenissen en bedelaars -werkhuizen, de ziekenoppassers
helpt met het vuilste en lastigste werk te verrichten, fr. aide-infirmier. De kraakwachters worden gekozen onder de gevangenen of de bedelaars, en winnen zoo wat eenen gulden te maande.
]KRANS, zie onder KRANK.

KRANSNET, v. en o. Darmscheil, fr. mésentère.
" Verspreyt zijnde door geheel het mesenterium ofte het krans net. " (Jac. De Smet.)
KRANSTELING, KRANSTERLING, m.

Een groot

koekbrood, met eiers en saffraan, en gem. ook
korenten, dienende tot prijs in eenen wedstrijd;
anders ook Baarkoek en Krake geheeten. De,

KRAP
kransteling heeft meer of min den vorm gem.
van eene en weegt ruim eenen kilo.. Het
ontbijt nemen met een stuk kransteling.
— Kil. Krantselinck en Kansterlinck. " Hy
biec doe ten tyde kanstelynghen. " (***)
KRAPEEL, o., klemt. op peel.. Kleen mager kind.
KRAPKRAP, een woord dat gebezigd wordt om
schaarschheid aan te duiden. Die werkman heeft
liet niet breed, het is krapkrap bij hem. Die wil
reizen om zich te verlustigen, mag van krapkrap
niet weten.

--- Krap, bij Kramers, is Bekrompen, nauwelijks toereikende, enz.
KRAPPEKEUNING, m. Soort van ronden appel ,
groengrauw van pelle met groene striepjes van
binnen.
KRAPPIG, adj. Broos, sprooi, knakzaam, fr. frag ile, sprekende van stroo of ander halmen die
droog zijn en in de brandende zon gelegen hebben. Dat stroo is te krappig om te binden.
KRAS, m. Grabbel. Te kras smijten (te grabbel
gooien), fr. ^jeter a la gribouillette. Geld, appels,
enz. te kras smijten, werpen, gooien. Daar zijn
ze te kras (b. v. appels die men te grabbel werpt).
KRAS, adj. Zie KREES.
KRASSEL, m. IJzeren roede waarmede men

eene prop drijft in den loop van een vuurroer;
ook Stamper en Kletser geheeten, fr..bagudlte de

fusel.
— De krassel van eene spuitbos, van eene klakbos, is een houten of metalen roedje met een
appeltje of zoo iets van leder, van stoppe, enz.
dienende om het vocht of de prop in de buis van
de spuit- of klakbos voort te drijven, fr. piston

d'une seringue, d'une canonniere.
KRASSELEN, krasselde, heb gekrasseld, o. w.
Grabbelen, zijn beste doen om iets te krijgen
dat te kras gesmeten wordt. Werp appels door
de venster, de jongens zullen er om krasselen.
— Veel moeite doen en werken en slaven
om zijn brood te winnen, om zijne schulden te
betalen, enz.; anders gezeid Scharten of Klauwieren. Veel moeten krasselen om zijne kinders
den kost te geven. Krasselen om door de wereld
te geraken.
— Langdurig ziekelijk zijn, kwijnen, sukkelen.
Het is reeds drie jaar dat hij krasselt. Sedert die

ziekte is hij blijven krasselen. Zij is gestorven
na twee maanden gekrasseld te hebben.
— In zijne keel krasselen, schrapen. Iemand
die kwaad en vergramd is, laat somwijlen een
bijzonder gerucht in de keel hoorera, alsof men
daarin seluaapte; dat heet enen io ij^w kete

KRAT
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krasselen, en wordt ook gez. van iemand die dat
doet zonder vergramd te zijn.
- KRASSELAAR, M. KRASSELAARSTER, V. Iemand
die krasselt.
-- KRASSELING, V. Het krasselen.
- KRAUW (wvl. KROW, zie AU), m. (bij Kramers
v.) Krabbel, fr. coup de griffe. Eenen krauw geven.
Eenen krauw krijgen. " Als den wilden ezel
desen krauw gekregen hadde. " (F. Vanden
Werve.)
KRAUWE, v. Krauwte, krauwagie, fr. gratelle,
gale. De krauwe hebben. De krauwe is eene huidziekte.
KRAUWEL, m., mv. 1crauwels. Bij landb. Een
werktuig gelijkende aan eene zware raak of hark,
en bestaande uit eenen houten kop of dwarshout
met vier groote ijzeren tanden en met eenen
steel. Op den akker kapt men de eerdappels uit
met den krauwel. De tanden van den krauwel.
Den grond omkeeren met krauwels.
—'Een krauwel met ijzeren kop en drie tanden
wordt gemeenlijk Angel en Drietand geheeten.

KRAUWELEN, krauwelde, gekrauweld, b. w.
Krauwen, krabben, klauwen. Het hoofd met de
nagels krauwelen. De kat heeft hem gekrauweld.
KRAUWPLEKJE (wvl. KROWPLEKJE, zie Au), o.
Een vlekje waar men geern gekrauwd wordt. Het
krauwplekje van den papegaai is op zijnen kop.
— Fig. Iemands zwakke zijde, fr. le cote faible,
la corde sensible. Hij kent het krauwplekje van
zijnen meester. Ik heb zijnkrauwplekje gevonden.
KRAUWTE, v. Krauwagie.
KRAVELEN, kravelde, heb gekraveld, o. w. Krabbelende kruipen, sprekende van insekten, enz.
eng. to crawl. De kevers kravelen in 't zand. De
rupsen kravelen op de takken. De aver uilen kravelen uit den grond op.
— Vgl. Krevelen.
KRAVELING, v. De daad of het uitwerksel vary
't kravelen. De kravelinge van de mieren. Men
zag aan de kravelinge in 't zand dat er daar insekten gekropen hadden.
KRAWAAT, m., klemt. op waal. Halsdoek, fr.
cravate. Eenen grooten dikken krawaat dragen.

Heeft men vijf of ses Crawaeten
Men maeckt wande viere plaeten (geld);
Met een woort, 't wort al vercocht,

't Gonne men van hugs mebrocht.
(Lev. der Stad.)
KRAWEIE, KREWEIE, KERWEIE, v.

Hetzelfde

als Liar w ei, fr. corvee. (Zie KAR—). " In deze dis
meer als in andere, schynen de cynse--triken
naers bezwaert te zyn geweest met krawyen of
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lasten betrekkelyk tot den akkerbouw. Onder
deze krawyen bevind men de Vetteme : dat is
de pligt van het mest uyt de hofstede van den
Meyer te vervoeren en te verspreyden op de
klooster—goederen. " ( fiends charter—boekje.)
" Dander en wilt nyet leenen, men en moeter
hem een dachwerc oft een kerweye daer over om
niet doen, dit smaect al woecker. " (Th. van
Herentals.)
— Eene kerweie doen voor iemand, gratis eenig
werk verrichten voor iemand die 't zelf niet doen
kan. De boeren doen dikwijls kerweien voor
hunne geburen, waneer zij b. v. kolen, steenen
of andere dingen uit de stad of van elders halen
niet peerd en wagen. Als de boer eene kerweie
doet, is het een gebruik dat hij, die er 't voordeel van heeft, eenig drinkgeld geeft aan den
karton.
— Bij landb. Een werk dat op den akker
verricht wordt bij eene menigte van menschen.
Die boer laat weten dat hij te naaste weke kerweie houdt, en al die kunnen worden verzocht
naar de kerweie te gaan. Eene kraweie van drie
dagen. Er was daar kerweie. Over eenige jaren
was de loon in de kerweie zeer kleen; nu is hij
dezelfde als van ander landwerk. Zie AARDAPPEL
De kerweie eindigt op-KERWI,VLAS E.
eene fooie of feestmaal waarna men dikwijls zingt
en danst. En vandaar
— Kerweie beteekent ook Fooie, pleizierpartij,
vreugdemaal. Zie KINDERKERWEIE, OEGSTKERWEIE,
ZWIJNEKERWEIE, VLASKERWEIE, WAGENMAKERSKERWEIE, ZAADKERWEIE, SMIDSKERWEIE.

-- Bij ambachtslieden. Een winstaanbrengend
werk dat men doet voor iemand die 't gevraagd
of bevolen heeft, fr. ouvrage de commande. Den
timmerman een kerkweitje verschaffen. Een
kraweitje krijgen, hebben, verliezen. Die schoemaker leeft met de kreweitjes. Dat is een vet,
een mager kerweitje. Op kraweie gaan (ergens
gaan om daar iets te maken of te vermaken).
— Wordt ook gezeid van iets dat, beschadigd
zijnde, hersteld en vermaakt moet worden bij
den ambachtsman. Er is een kerweitje aan mijn
kleed (er is iets aan te naaien of te vermaken,
er is werk voor den kleermaker).
— Een kerweitje, eene kerweie hebben aan iets,
schade, verlies, fr. perte. Hij dacht daar profijt
aan te doen, maar hij heeft er een kerweitje aan
gehad. Hij z l er eene kerweie aan hebben.
KRAWIJTELEN (wvl. KRAWITELEN, zie ir), kraw ij telde, heb gekra-wi jtold, o. w. Gedurig en

gemeenlijk op eenen klagenden toon een kleen
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KREB
keelgeluid geven, kriemen. Hoor, de kleene vogeltjes krawijtelen in hun nest om geaasd te
worden.
— Klagen en krawijtelen. Dat kind klaagt en
krawijtelt altijd. Dat is een verdrietig mensch:
hij klaagt en krawijtelt zonder einde.
— Men zegt ook Kerwijtelen. Zie KAR—.
— Dit woord, even als Kremijtelen, is gevormd
van krijten, met eenen lasch in den grondvorm
(kr-aw-ijtelen, kr-em-.ijtelen). Zie FLADAKKEN.
— Afl. Krawijtelaar, Krawijteling.
- Volgens Alg. Vl. Idiot. heeft Krawietelen in
Meetjesland den zin van kriewelern, krevelen.
KREBBE, v. Kribbe, voederbak der beesten, fr.
-

crèche.
- KREBBEBIJTEN,

beet krebbe, heb krebbe gebeten,

o. w. Wordt gezeid van zekere kwade gewoonte
der peerden, in 't fr. tiquer.
— Weinig of niets te eten hebben, arm zijn,
honger lijden. Hij heeft 1 ang krebbe gebeten,
maar nu vaart hij beter. Krebbebijten en scharten en schraven om toe te komen. Nu mooscht
hij in zijn geld, maar later zal hij nog krebbebijten van armoe.
Jae, dat sulke kribbe -byten,
Wat verdienen zy vel meer.
(Vaelande.)

KREEFTEPOOT (wvl. KRIFTEPOOT), m. Poot van
een kreeft.
-- Soort van tuinbloem die in 't fr. erythrine
heet.
KREEK, KREKE, v. Bij deringgravers. Een
streep of strook zand en schelpen in eene deringmoer. De kreken liggen allen in eene richting
van het Noordwesten naar het Zuidoosten. De
eene kreek is breeder dan de andere, maar hunne
diepte is dezelfde als de dering.
KREEL, o. Krakeel, fr. querelle. Ook Keuréel
en Kerel. - " Eenen die een querel hadde. "
(R. Vesteganus.)
— KREELEN, kreelde, heb gekreeld, 0. w. Krakeelen, twisten, fr. se quereller.
KREES, BRES, KREESCH, KRESCH, KRAS, adj.

gem. attributief, zware e. Ziekelijk, deerlijk, sukkelachtig, krank en zwak, flauw van gezondheid,
mager en bleek, eng. crazy, fr. débile, faible,
7naladif, pále, souffrant. Een krees kind. Kreze
kinderen. Eene kresche dochter. Zij wordt van
langs om krezer. Er krees uitzien. Het gaat
maar krees met hem. Hij heeft geheel zijn leven
krees geweest. Die mensch is kras.
— Zwakhoofdig, flauw van geest, halfdwaas,
sukkelachtig, sulachtig, doolachtig.

KREI
— Vgl. Mikraas.
KREI, v. Ze KURRE.
KREITEN, kreitte, gekreit, b. en o. w. Hetzelfde

als Knijzen, verdrietig vragen en lastig zijn om
iets te bekomen. Daar, jongen, en kreit mij niet
meer. Altijd kreiten om het een of het ander te
bekomen.
- KREITER, m. Kasijzer.
KREKE, m. Zie KREEK.
KREKEL, m. Ratel, fr. crécelle. In de stille week
roept men het volk ter kerk met den krekel.
-- Eene kist, omtrent zeven voet lang, vijf
voet breed, en vijf voet hoog, uit breede dikke
latten verveerdigd, en dienende om porselein en
ander brooze dingen te vervoeren. Eenen krekel
lossen (er de voorwerpen van uitnemen). Hij
heeft dezen achternoen vijf krekels gelost.
KREKEL, adj. Hetzelfste of Kregel, d. i. licht
geraakt, korzel, fr. irascible. Als man en vrouw
even krekel zijn, rijst er dikwijls twist en kijvagie. Hij is een beetje krekel.
-- Vgl. Pekel = pegel, Trakel=tragel, enz.
KRÉKELEN, krekelde, heb gekrekeld, o. w. Wriemelen, wemelen. De wormen liggen daar te krekelen.
— Vgl. 't hd..krriechen ( kruipen).
KRÉKELEN, krekelde, heb gekrekeld, o. w. Ratelen, met den ratel gerucht maken, fr. sonner la
crécelle. Krekelen om iemand wakker te maken,
om de vogels te verjagen, enz. Op Goeden Vrij
kerk, in plaats van te-dagkreltmni
bellen.
— Krakende piepen gelijk een krekel. Het
wiel van eenen kruiwagen krekelt, waneer het
op de spille krijscht. De wagen krekelde van de
vracht.
— Het vriest dat het, krekelt, d. i. dat het piept
en kraakt, met geweld.
- KREKELING, v. Rateling.
KREKELTAND, m. Iemand die krekeltandt.
Oom krekeltand, fr. l'oncle du grand père. Kind,
wij gaan oom krekeltand bezoeken.
-

- KREKELTANDEN, krekeltandde, heb gekrekeltand, o. w. Afstammelingen hebben tot den vier-

den graad medebegrepen. Die man is ook van de
jongste niet meer : hij gaat haast krekeltanden.
KREK(KE, KRIK(KE, V. Kleene zure pruim nog
zoo groot als eene slee, fr. creque.
— In eenige plaatsen is het de Bamispruim.
- KREKKELAAR, KRIKKELAAR, m. Soort van
wilde pruimelaar, boom die krekken draagt, fr.

KREM
KREMALIE, KREMALJE, KREMELDJE, v. Een

van de namen die men aan de Dommekracht
geeft, fr. Bric. Zie KELDERVIJZE. Zie ook —ALIE.
KREMIJTELEN (wvl. KREMITELEN, zie IJ), kremijtelde, heb gekremijteld, o. w. Hetzelfde als
Krawijtelen.
* KREMMELIJ, v. Verbastering van fr. créme
bouillie, d. i. eene kunstmatige running van melk
die als nagerecht opgediend wordt.
KREMPE, v. Hetzelfde als Kramp, fr. crampe,
spasme. De krempe in het been. Krempen hebben.
KREMPELING, o. zonder mv. Vernepen graan.
Krempeling van koorn of van haver. Dat is
krempeling. Krempeling koopen of verkoopen.
KREMPEN, kromp of krempte, heb of ben gekrompen of gekrempt, o. w. Hetzelfde als • Krimpen, fr.
s'étrecir. Dit laken krempt met te wasschen.
— Sprekende van de maan, Afnemen, fr. décliner. De maan begint te krempen. Het krempen

van de mane.
— Krempen van de koude (ineengetrokken
zitten of staan), fr. etre transi de froid. Hij stond
daar te krempen. Hij zat daar te krempen.
KREMPER, m. IJsleraar, kleumsch mensch, fr.
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KREN
— Wegens KRENSEN, 0. w. in den zin van
Wringen, zie KRINSEN.
KRENSSCHOEREN, o. w. Zie KRINSSCHOEREN.
KRENTEKOEK (wvl. —KOUKE), m., fr. gateau à

raisins de corinthe.
— Hij heeft er vier en eenen krentekoeke, hij
mist eenen van de vijf zinnen, hij is niet wel
verstandig, een weinig zot.
KREPEE, KRAPEE, v., klemt. op pee, zachtl. ee.
Krepee geven wordt gebruikt, even als fut geven,
lament geven, snoer geven, peper geven, enz., in
den zin van Met driftig geweld in werking zijn.
Het geeft krepee (als het geweldig stormt of
dondert). Geef maar krepee op dien koppigen
ezel (sla er maar duchtig op). De zwingelaar
gaf krepee op het taai vlas.
KREPEIEN, krepeide, heb gekrepeid, o. w. klemt.
op pei. Zwoegen, lastigen arbeid doen, kasjouwen. Krepeien van 's morgens tot 's avonds.
Veel moeten krepeien om zijn brood te winnen.
KREPEL, adj. Kreupel, mank, fr. boiteux; verminkt, fr. estropié. Krepel gaan. Ene krepele
hand hebben die belet van te werken.
Hine moeste doof sijn no blint,
Noch crepel; noch bochus.

homme frileux.
— Bloodaard, lafaard, fr. couard, polt-ron,
— Iemand die niet spelen durft om geld, uit
vreeze van te verliezen; een gierigaard.
KREMSWIT, o. Zoo noemen de schilders het
Tinwit, fr. Blanc d'étain, omdat die verve hun toekomt uit Krems, eene stad op den Donau in
Oostenrijk.
KRENSE, KRINSE, v., gemeenlijk mv. krensen,'
krinsen. Slecht graan, onkruidzaad, bokken, enz.
die uit het graan of uit het zaad gekrensd worden, fr. grenaille, criblure. Een hoop krensen.
Krensen voor de hoenders strooien. De krinsen
in water koken voor het vee.
— Fig. Uitschot, slecht gedeelte van iets, fr.

rebut.
-- KRENSEL, KRINSEL, m. Hetzelfde als Krense, •
krinse, uitschot van graan.
— KRENSELING, KRINSELING, V. collectief. Krensen, slecht graan en halfgedorschen aren die
van de wan of uit de wanmolen vallen; ook
Kniezelinge geheeten, fr. grenaille.
— KRENSEN Of KRINSEN, krenste of krinste, gekrenst of gekrinst, b. w. Het graan zuiveren met
het in den van of wan te hutsen en te klutsen,
gr. xptvw , bij Kil. Krinsen, bij Kramers Krenselen. Als de tarwe gemeulend is, wordt zij dan
gekrensd. .
;

.(Maerlant.)

— Met krepelen leert men mank gaan, spreekw.
— KREPELEN, krepelde, heb gekrepeld, o. w.
Kreupelen, krepel gaan, mank gaan, fr. botter.
Die man krepelt. Het peerd krepelt omdat zijn
voet gekwetst is.
-- Wordt ook gezeid van een uurwerk dat
onregelmatig tikt of mank gaat. De horlogie
krepelt, omdat zij niet recht hangt en dat bijgevolg de slinger meer naar den eenen kant wijkt
dan naar den anderen.
— KREPEL -ENDE, KREPELEINDE, 0. Vrouwtje dat
kreupelt en waggelt in 't gaan.
— KREPELETTE, v., klemt. op et. Vrouwtje dat
kreupelt, kreupeleinde. Zie —ETTE.
KREPENTEN, krepentte, heb gekrepent; ook
Kerpenten (zie KAR—), o. w., klemt. op pen. Gerucht maken, fr. faire du bruit. Het krepenten van
eenen rijdenden wagen. Die hond is gewarig, hij
moet maar eenen wagen hooren krepenten, hij
bast al. Jongens, ge moet nu stil slapen in bed,
en daar niet liggen roeren en krepenten. Schreeuwen en krepenten langs de straat.
— Dit krepenten is gewis gevormd van krenten,
met eenen lasch in den grondvorm (kr-ep-enten),
zie onder FLADAKKEN. Doch wat is krenten ? Het
eng. to grind bet. Malen, breken, kraken.
KRÈS, KRÈSCH, adj. Zie KREES.

RRÊS
KRETS, KRITS, m., zonder mv. Krauwagie,
schurft, fr. gale. Den krets hebben.
KRETSBORSTEL, KRETSBURSTEL, in. Een bos
koperdraden, dat de goud -seltjamgbond
gebruikt om te kretsen; bij Kramers Kras -smidborstel, fr. grade-boësse.
KRETSEN, krelste, heb jekretst (fvl. ekreist, zie
GE), b. w. Krassen, krabben, fr. grafter.
— Bij goudsmids. Met den kretsborstel het
goud wrijven, fr. gratte-boësser.
— o. W. met hebben. Krassen, een krijschend
geluid geven, fr. rendre un son aigre. De horlogie
ligt stil, 'k hoor ze niet kretsen. " Wat ander
geluyd souden de snaeren geven dan pipen en
kretsen, als de viole gevult waere ? " (P. Croon.)
— In L. v. Aalst gebruikt voor Ketsen, faute
slaan, fr. rater (van een vuurroer).
KRETSPATEEL, o. KRETSSCHOTEL, -SCHEUTEL,
m. Houten klabout met bier in, waar de goudsmid den kretsborstel in dopt om te kretsen.
KREUKELEN, kreukelde, gekreukelcd, b. w. met
een onbepaald regimen. Iets uitrichten op eene
listige wijs die vernuft, moedwil of guiterij te
kennen geeft. Hoe ga ik dat kreukelen (hoe ga
ik te werke gaan om mijn oogwit te bereiken P
om dat gedaan te krijgen in weerwil van de
moeielijkheden) P Dat is aardig, wonderbaar
gekreukeld (dat is gedaan op eene wijze die niet
gekend is). Het is gij die dat gekreukeld hebt
(dat is eene van uwe guitestreken). Gij hebt
daar zoo iets gekreukeld, he P (uitgesteken, uitgericht, hé). Wat heeft die knaap daar wederom
al gekreukeld P Iemand entwat kreukelen (eene
poetse spelen). Wij zullen het hem kreukelen. Ik
heb het hem daar schoone gekreukeld. Ge kreukelt mij dat alzoo, fr. vous me jouez ainsi un
7nauvais tour. De kinders hebben dat gekreukeld,
binst dat moeder weg was.
KREUNEN, kreunde, heb gekreuncd, o. w. Wordt
gezeid van nieuwgeboren kindertjes die al slapende eenig keelgeluid maken dat noch stenen
noch schreeuwen is, maar zoo iets tusschen
beide. Dat kreunen, zegt men, is een teeken van
gezondheid en groeikracht.
-- KREUNING, v. De daad van kreunen.
•— Gereutel, gerommel. Dat kind heeft kreuningen in de darmen.
— Gemompel, gepreutel, fr. murmure. " De
vierde dochter van nidicheyt is crueninge tegen
God, alsmen yemant liet gheluckiger dan wi. "

(C1aes Zegers.)
KREUS, KREUZE, v. Bij timm. Eene ronde

schaaf om groeven te steken.
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KREU
--- Kreus, bij Kramers, ` is Eene gergel, fr.

jal)le.
KREUTE, KRUTTE, ook K,OTE, v. Kindje, fr.

petit enfant, bainbin, marmot.
— Iemand die kleen is maar schalk en ver
een kind. Eene krote van-nuftig.Eekrova
een ventje.
- — Schurk, schelm. Eene kreute van eenen
vent. Zwicht u van die kreute.
— Een mager slecht peerd, fr. haridelle. Eene
kreute van een peerd.
KREUTEKAS(SE, v., vklw. kreutekaske(n. Ver
gebocheld manneken, neuteraartje.-neutld
KREUTELING, m. en o. Kwarrel, eene peer,
appel of ander fruit dat zijnen vollen wasdom
niet gekregen heeft. Die appels zijn al maar
kreutelingen. Zie --LING.
KREUTSCHOOL, KRUTSCHOLE, v. Eene school
voor kreuten of kleene kinders, fr. école gardienne,

crèche.
KREUVELING, v. collectief zonder mv. Kleene
stukjes afval, bocht. Kreuvelinge van hout (afgehouwen stukjes, kleene kapperlingen, kervelingen). Kreuvelinge van tabak (grof gruis dat
overblijft van gekorven tabak, en weinig of niet
dient om te smooren).
KREVELEN, krevelde, heb gekreveld, o. w. Iets
meer dan Kravelen, lichtjes krauwen. Het wordt
gezeid van diertjes die al voortkruipende eene
kleene ruischinge maken of gekriewel en jeukte
baren. Ik hoor daar iets krevelen in de drooge
loovers. Ik gevoelde eenen kever krevelen aan
mijne hand, op mijn been. Hoor de muis krevelen
in het stroo. Het krevelt daar eene miere op mijn
been : ik gevoel het.
En dat het hagedisje ook niet
Al krevelen over zyn aengezigt vliedt!
(K. De Gheldere.)

— Wordt ook gezeid van alles wat, gelijk
kruipende diertjes, eene lichte reutelinge aan
't oor of kriewelinge aan 't gevoel baart. De kat
krevelt met hare klauwtjes aan de'biezen van
den stoel. Iets gevoelen krevelen in den buik, in
den rug, in de oore. Er zijn ruwe planten en
stoffen die krevelen als men er de hand op strijkt.
— In sommige plaatsen wordt Krevelen gebruikt in den zin van Krijzelen, kerzelen, hui
Dat krevelt in mijn hert. Ik voel er mijn-vern.
herte van krevelen. Dat doet mijn herte krevelen.
-- KREVELAAR, m. Iemand die traagzaam gaat
of werkt, treuzelaar.
-- KREVELING, v. Het krevelen. Bene kreveling

KREV
hooren. Eene krevelinge gevoelen. De kreveling
van de insekten.
KREVIKKELEN, krevikkelde, heb gekrevikkel d,
o. W. Zoo luidt in 't een geveste wat in 't ander

krevittelen heet. Zie ald.
KRÉVITSEL, adj. klemt. op vit. Korzel, kregel,
kribbig, fr. ehatouilleux, susceptible, hargneux..
Krevitsel zijn van aard. Een krevitsel mensch.
KREVITSELEN, krevitselde, heb gekrevitseld, o.

w., klemt. op vit. Sterk krevelen. De meikever,
in de hand gesloten, krevitselt om er uit te geraken. Wat krevitselt er daar in de drooge bladers P•
— Kil. Krevitse, kreeft.
-- Afl. Krevitseling.
KREVITTELEN, krevittelde, heb gekrevitteld, o.

w. Met den vinger, met een mes, enz. aan iets
peuteren, krabben of kerven. Wat krevittelt die
jongen daar aan den boord van de tafel ? De
muis krevittelt om uit de valle te geraken. Iets
hooren krevittelen (hooren reutelen gelijk iets
waar men aan roert en peutert).
— Dit w. is gevormd van Kritten, fr. grafter,
met eenen lasch in den grondvorm (kr-ev-ittelen); zie onder FLADAKKEN.
— Men zegt ook Kervittelen; zie KAR -.
KREWEI, V. Zie KRAWETE.
KREZEL, m. Zeef van ijzer- of koperdraad dienende in eene wanmolen om de krensen van het
graan te scheiden. Zie TREZEL.
- KRÉZELAAR, m. Hetzelfde als Krezel.
KRÈZEN (met zware e), kreesde, heb gekreesd,
o. w. Uit bloodheid of lafhertigheid niet durven
mededoen met anderen, zich achterhouden. Wij
hadden besloten samen naar die vergadering,
naar dat steekspel, enz. te gaan, maar als de dag
aankwam, er was een die kreesde. Ik aanveerd
uwen voorstel, maar ge moogt dan niet krezen.
Elk wilt een onafhankelijk vaderland; maar als
het er op aankomt van het gewapenderhand te
verdedigen, het zijn er velen die krèzen. Hij
kreest!
-- Uit gebrek van geld of andere dwingende
reden niet kunnen mededoen met anderen. Arme
studenten moeten dikwijls krezen (kunnen niet
gelijk hunne medeleerlingen, deelnemen in zekere
spelen, enz. die geld kosten).
-- Alles kwaadwillig beknibbelen en afkeuren
en tegenwerken (gelijk zij doen somwijlen die
niet willen bekennen dat zij de middels niet
hebben om met anderen mede te doen).
- KREZER, m. Bloodaard; — een die de middels
niet heeft om met anderen mede te doen; --
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misnoegderik. Hij is zoo een krèzer. Die krezer
is onverdragelij k om bij te leven.
— Kil. Kreser, Kreyser, muyt-maecker.
— Ten tijde van keizer Karel droegen'de Witte
kaproenen te Gent den naam van Cresers, cressers, zegt de historie.
- KREZEREN,

krezerde, heb gekrezerd, O. W.

Dwarsdrijven, fr. chicaner, taquiner. Krèzeren
kan hij genoeg, maar iets stichten dat goed is
dat kan hij niet. Hij is hatelijk omdat hij altijd
krèzert.
KREZIG, KRIJZIG, adj. Ridsig, krolsch, fr en
chaleur, van katten.
KRIBBE, v. Zie KREBBE.
KRIEBELEN, kriebelde, heb gekriebeld, o. w.

Krieuwelen, krevelen. Ik gevoelde iets kriebelen
op mijn been. - Zie KRIJBELEN.
KRIEK v., fr. cerise. Te Brugge heet men krieken
't geen men elders gemeenlijk Kerzen, fr. guignes,
• en keizen 't geen men gem. Krieken, fr. cerises
naamt.
— Het is eene krieke, het is eene mislukte zaak.
— Krieken over zee, eene plant die in de hoven
gekweekt wordt, en in de wetenschap solanumn
pseudo-capsicum L. heet, fr. rrnorelle faux piment,.
(Kramers heeft krieken over zee hetgeen wij krieken in gakjes noemen).
— Krieken in zakjes, eene plant in de wetenschap 2phzgsa lis alkekengi L., fr. herbe d cloques,
coqueret. De krieken in zakjes worden ook Kolijkekrieken genaamd.
KRIEKAPPELB001VI, m. Een boom die kleene
roode appeltjes draagt gelijk krieken, fr. pommire

baccif ere, 1. malus baccata of cerasifera.
KRIEKAPPELTJE, o. De vrucht van den kriekappelboom.
— De kriekappeltjes hebben hoegenaamd geen
betrek met de krieken over zee.
KRIEKELAAR, KRIEKELEER, m. Kriekboom.
KRIEKELOOS, adj. Ziekachtig, flauw, krank.
Een kriekeloos mensch. Er kriekeloos uit zien.
KRIEKETIENE, klemt. op tien. Het is kriekeliene,
het is opperbest, 't is puik.
KRIEK1VIURM, KRIEKMURW, adj. Wordt gezeid
van iemand die van eene slepende ziekte of andere
inwendige kwaal allengskens vergaat. Die mensch
is kriekmurm, hij zal niet meer genezen.
— Ook van dingen gezeid die verstorven of
vermolmd zijn. Een kriekmurm kasken (een vermolmd kastje).
KRIEL, o. Dingen die zeer kleen zijn in hunne
soort, b. v. kleene appeltjes, kleene aardappelen.
Hoe zijn de aardappels gelukt ? Zij weten van de
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ziekte niet, maar ze zijn niet groot : het is al
kriel.
— Kleen loodzaad om kleene vogelen te schieten, en daarom, ook Musschenkriel genaamd, fr.
cendree. Een pond kriel. Met kriel schieten.
KRIELEN, krzelcde, heb gekrield, o. w. Vonkelen,
sparkelen, mierlen, fr. pétiller. Oud bier krielt in
't glas. Zie den champagnewijn krielen.
— b. w. Het kriel uitlezen. Aardappels krielen
(er de kleene uitzoeken).
KRIELGAT, o. Bij biemelkers. Dekleene opening
onder aan den korf, langs waar de bie'n uit– en
ingaan. Het krielgat van eenen biekorf.
KRIEMEN, kriemde, heb gekriemd, o. w. Hetzelfde als Kriemelen, dat in de Woordenb.
verklaard wordt door Grimmelen, krielen, wriemelen, fr. fourmiller.
— Perelen, mierlen, fr. tililler, péiiller. Het
bier, de champagnewijn kriemt in 't glas.
— Grijnen, gedurig en zonder reden krijten en
klagen (zoo kinderen doen om iets te bekomen),
fr. pleurnicher. Waarom kriemt gij altijd ?
— wederk. w. Zich weren, zijn best doen, fr.
faire son devoir. Zich kniemen om iets gedaan te
krijgen. Dat schoolkind kriemt zich (om wel te
leeren). Kind, ge moet u kriemen dat ge den
grooten prijs behaalt. Zich kriemen om een
gewicht op te heffen, om eenere last te dragen,
enz.
KRIEMER, Grijner, knijzer, fr. pleurnieheur.
Gemeenlyk dit is 't eynd van al te lastig vragen.
Kan kriemer of gekriem met maetloosheyd behaegen P

Gekriem en vlieg-gesnor zyn beide onaengenaem.
(Vaelande.)
KRIEPACHTIG, adj. Die kriept. Een kriepachtig

mensch. Ge moogt zoo kriepachtig niet zijn.
KRIEPE, v. Moedeloos en grillig mensch die
die zich allen arbeid en moeite ontziet. Een kind
dat 's winters altijd bij 't vuur zit uit vrees van
de koude, of 's avonds niet durft buitengaan uit
vrees van de duisternis, is eene kriepe. Iemand
die klaagt en. treurt zoohaast hij eenige onpasselijkheid gevoelt, is eene kriepe. Het is eigen
aan de kniepen van te zeggen : ik durf niet —
ik zal dat niet kunnen — dat het een ander
wilde doen — ik ben er zoo vervaard van, enz.
Een kriepe van een jongen. Een kriepe van een
vrouwtje, van een meisje. Zij is zoo eene kriepe.
Die jongen heeft lang een kriepe geweest, maar
nu gaat hij er door.
KRIEPEN, kriepte, heb gekriept, o. w. Klagen
en kreunen uit kleenmoedigheid of bloohertigheid, zich gedragen als eerre kriepe. Kriepende
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kinderen zijn verdrietig en vervelend. Zoohaast
zij eenige onpasselijkheid gevoelt begint zij te
kriepen. Gij moet hem dat kriepen ontleeren.
" Gy kent de weiveld; alles gaet op en af; alles
heeft syn en tyd : nu is 't al vechten en moorden;
dan is 't al juychen en krioelen; nu is 't al sottebollen ende met gemaekte bakhut' sen mommen;
dan is 't al kriepen en kreunen, suchten en duchten, boeten en beternis beloven. " (Vaelande.)
Maer gaet gy altyd soo singen ?
Het syn somtyds andre dingen:
Krocchen, kniepen, en soo voord.
(5)

KRIEPER, m. Iemand die kriept. Een krieper

van eenen vent, van eenen jongen.
KRIEPING; v. Gekriep.
— Ook eene vrouw of dochter die kriepachtig
is. Zij is zoo eene kriepinge ! — Zie –ING.
KRIESEL, m., vklw. krieseltje, met schuifelende
s. Het hertje van eenen kliester, het priemvormige deel in 't midden van een ajuin, enz. Het
is uit den kriesel dat de keeste of kiem opgaat.
Eenen ajuin doorsnijden dwars door den kriesel.
Het krieseltje uithalen. Het krieseltje is omkleed van de verscheidene schillen die den kliester uitmaken.
KRIFTE, v. Hetzelfde als Kreeft, fr. homard.
Kil. Kreft, camnrnarus.
— Dus zeggen wij ook Lifte voor Leefte
(levensmiddelen), en in de schrijvende taal heeft
men Gifte voor Geefte.
KRI -IER, m. met den klemtoon ier. Roeper in
eene verkooping, fr. crzeur. Zie KRAAIIER.
KRIJBELEN (wvl. KRIBELEN, zie IJ), kr j belde,
heb gekrijbe'd, o. w. Hetzelfde als Kriebelen,

krevelen, kniewelen. Ik gevoel het flerecijn krijbelen in mijn rug, in mijne beenen. Het zeer
krijbelt in die wonde. Het krijbelt in mijn hert,
of mijn herte krijbelt (zegt men als men gevoelt
't geen in 't fr. idiosyncrasie heet).
— Zie KRIJZELEN.
— A$. Krijbeling.
KRIJG (wvl. KRIJG), m. Het krijgen, het ontvangen, het bekomen.
— Op den krijg uitzijn, staan naar geld, enz.,
alle gelegenheden zoeken om iets te ontvangen.
Die dienstbode is geweldig op den krijg uit. Al
te veel op den krijg uitzijn. .
— Van den krijg leven, leven met hetgeen men
krijgt of afbedelt. Die luiaard heeft liever van
den krijg te leven, dan te werken. Hij leeft van
den krijg, fr. Cl'est un dorophage.

— Ki ca (ad krjys zijn, moeielijk om verkrij
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gen zijn, betankt zijn. De werklieden zijn kwa
krijgs (het zijn er weinig). De goede aardappels
zijn kwa krijgs. " Niet jeghenstaende dat tgelt
doen quaet erychs was. " (N. Despars.)
KRIJGACHTIG, adj. Grievig, die altijd uit is op
den krijg. Krijgachtig genoeg, maar geefachtig
niet.
KRIJGEN (wvl. KRIGEN), kreeg (wvl. scherps. ee,
zie DUIGEN), gekregen, b. w. Iets krijgen van te
lachen, van te schrikken, van verontweerdigd te
zijn, enz. (eenig inwendig leed of ongemak krijgen van te veel te lachen, van te hevig te schrikken, enz.). Hij heeft zoodanig verschoten dat hij
iets gekregen heeft (b. v. eene bloedverroering).
Hij kan iemand doen lachen dat hij er wat van
krijgen zou. Ge zoudt u kwaad maken dat gij er
iets van krijgen zoudt.
-- Met een deelwoord of adjectief gebruikt,
heeft krijgen den zin van maken, fr. parvenir à
faire, rendre. Ik kan hem niet gram krijgen, fr.
je ne parviens pas a le fácher. Ik zal dat dier wel
tem krijgen. Waneer denkt gij met uw werk.
gedaan te krijgen. De waschster kreeg dat lijn
niet klaar.
-wad
— o. w. Heet krijgen, warm krijgen, koud krijgen, benauwd krijgen, heet, warm, koud, benauwd.
worden. Het water krijgt heet op het vuur, fr.
l'eau se chaufe sur le feu. Ik kreeg koud in die
plaats. Als men zweet moet men oppassen van.
niet te spoedig koud te krijgen. Dek u wel om
niet koud te krijgen. fr. couvrez-vows bigin pour
ne pas avoir froid. Koud aan de voeten krijgen.
Als mijne voeten koud krijgen, 't is teeken dat
ik niet wel ben. Zijne handjes kregen allengskens
warm. Hij kreeg zoodanig heet bij het vuur, dat
hij het niet harden kon. Ik kreeg benauwd (zie

KRIJZELEN (wvl. KRIZELEN), krijz elde, heb geW. Knarsen, kraken. Zijne tanden
krijzelden, fr. ses dents crissaient. Brood en andere spijzen krijzelen onder de tanden, als er
zand in is.
— Huiveren van schrik bij het zien of het
hooren van een groot ongeluk of van iets anders
dat afgrijselijk is. Mijn hert, mijn bloed krijzelt.
Het krijzelt in mijn herte. Ik voelde 't krijzelen
in mijn bloed.
--- Het wordt ook gezeid van het bezonder
gevoel dat vele menschen gewaar worden als zij
hooren zijde scheuren, droog zand wrijven, een
kurk versnijden, een glas piepen onder 't drukken van den vinger, enz. (fr. idiosyncrasie). Ik
kan geen zijde hooren scheuren zonder te krijle
zelen. Ik krijzel daarvan.
- Zie KERZELEN, GRIJZELEN, KREVELEN en KRIJ-

BENAUWD).

BELEN.

KRIJSCH (wvl. KRIISCH, zie IJ), m. Het krijschen, het weenen, fr. pleur. Den krijsch op de
lippen hebben (op het punt zijn van te weenen).
Als zijn krijsch over was, begon hij te spreken.
-- Kreet, fr. cri. " Het welcke die moeder
ziende, riep met eenen luyden crysch : o schoont
Maria staet ons by. " (0. Vrancx.) " Het kindt
gaf eenen grooten crijsch. " (Id.)
KRIJSCHEN (wvl. KRISCHEN), kreesch (wvl. met
scherpl. ee, zie DUIGEN), heb* gekreschen, o. w.
Krijten, klagelijk weenen. Er wierd veel gekre•.
schen bij de dood van dien man. Het arme kind
kreesch van honger, van koude.

--- KRIJZELING, v. Het krijzelen. Eene krijzelelinge gevoelen. " In die wtwendige duysternissen,
daer eewich gheween is ende criselinghe van
tanden. " (Th. van Herentals.)

is bedwang, en KRIJSCHEN is kinder.

de kave belet dat er de regen in valle.
-- Soort van pruim. Zie KREKKE.
--- Bij kantwerksters. Krukvormig sieraadje
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sang, antwoordt men aan iemand die ons zonder
recht iets gebiedt (ge stoel dat doen, ge moet daaco

gaan, enz.), om te zeggen, ik wil niet, ik weiger,
ik gehoorzaam niet.
-- Stille tranen weenen zonder de stem te
verheffen. Hij kreesch van *spijt. Ik kan dat niet
hooren, niet zien, zonder te krijschen. Hare oogen
waren rood gekrescheri. " Hij kreesch dat de tranen langs zijne kaken leekten. " (K. Callebert.)

— T47ij zijn verre van. lachen, zei de bruid, en ze
kreesch. Spreuk.
KRIJSCHER (wvl. KRISCHER), M. Schreemer,
een die met eenen grooten rouwmantel gekleed
achter de lijkkoets gaat van aan de kerk tot aan
het kerkhof, fr. pleureur. Er gingen twee krijschers achter de lijkkoets.
KRIJSCHP,ALUL (wvl. KRIISCHP -, zie IJ), n1. Iemand die gemakkelijk en zonder reden schreit
en weent, fr. pleurnicheur. Een krijschpalul van
een jongen. — Zie PALUL.
-

krijzeld, o.

Daer ghy sult altydt branden
Met krijselingh' der tanden.
(B. Vanhaeften.)

KRIJZIG, adj. Zie KREZIG.
KRIK, KRIKKE, v. Hetzelfde als Kruk. De

krikke van een spadesteel. Met krikken gaan.
— Eene buis van gebakken aarde op' wijze van
eerie T, en dienende om b. v. boven op eene kave
of schouwe gemetseld te worden. Eene krikke op
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zulke sieraadjes heeft.
KRIKALAAM, KRUKALM, o. Ellendig getuig

van eenen mensch, krank lichaam, fr. patraque,
machine délabrée. Het is zoo een krikalaam.
— Ellendige machien. Dat mes is een krukalm
(een slecht mes).
'T ellendig kruck-allaem, waer op de weireld tragt!
(G. De Dous.)
KRIKKELJOEN, KRIKKELIOEN, o. klemt op oen.

Kruk of dwarshoutje aan 't einde van eenen
spadeboom, van eenige wandelstokken en regenweren, enz. De kHikkeljoenen zijn handvatsels.
Het krikkeljoen is afgevallen.
— Krukvormig handvatsel aan het dagslot
van eene deur, enz. Een koperen krikkeljoen.
Men draait het krikkeljoen om eene deur open
te doen. Er zijn vensters die met een krikkel j oentj e open of toe gedraaid worden.
KRIKKRAK (wvl. KRIIKKRAK, zie IND), o. Kin-

derspel waarbij een scholier met gevouwen
handen loopt om de andere te achterhalen en aan
te raken; anders ook Kokeie en Grijzel genaamd.
Krikkrak spelen.
KRIKSCHILD, o. De scheinze van een krikkel
-j
oen aan een dagslot.
KRIL adj. Lustig, vrolijk, frisch en gezond,
fr. gaillard. Hij heeft eenigen tijd gekwijnd,
maar nu begint hij kril te worden.
— Kil. verklaart Kril door 1. lascivus, salax.
— Van daar Verkrillen.
KRILLEN, v. mv. Verstekelingen, verneutelde
,

dingen. De boompjes, die in dien hoek staan, zijn

maar krillen : de beste zijn verkocht.
— Vgl. Kriel, o. dat Kramers vertaalt door
fr. choses de rebut; en Kriel, m. en v. personne de

très petite taille.
KRIMPELING, KREMPELING, o. Verkrompen

graan, graan dat zijnen vollen wasdom niet
gekregen heeft. Het is al krempeling. Er is veel
krimpeling in de tarwe.
KRINK, o. zonder mv. Peerdenhaar, fr. erin.
Eene stoffe van kriek.
— Afl. Krinken, fr. de erin.
KRINKELEN (wvl. KRIINKELEN, zie IND), krinkelde, heb gekrinkeld, o. w. Met slinksche streken
te werke gaan, omwegen gebruiken, uitvlucht
zoeken, dweerschen. Hoe hij ook krinkelde,-sel
dwong ik hem het feit te bekennen. Jongen, ge
moet wederom niet krinkelen.
KRINKELEWINKELS, KRINKELDEWINKELS, m.

mv. Kromten en bochten. De krinkelwinkels in
eenen doolhof. " Om de menighte krincke dewinckels ende ganghen die daer waeren. " (P.

Devynck.) Die stroom maakt veel krinkeldewinkels.
KRINKELWINKELDE, KRINKEL(E)WINKEL(E),
KRINKELIE-WINKELIE, KRINKELDEWINKELDE,
KRINKELDEWINKEL, KRINKELWRINKEL, adv.

Krom en slom, in bochten en krullen. Eene
straat, een waterstroom die krinkelwinkelde
loopt. De zwaluw vliegt krinkeldewinkel door
de lucht. " Kleene huizekes, hier eentje en daar
eentje, met vuile vuile wegelkes, vol hoogten en
leegten, vol oor en keyen, die draeyen en keeren,
langst alle kanten, en krinkelde-winkelde rond
de huizekes loopen. " (E. De Kiere.) " Waer de
water- stroom soo kninckel-wrinckel draelt. " (L.
Vossius.)
Meanders water-stroom soo crinckel-wrinclkel daelt
Dats'haer court in 't ghemoed, en in haer seven faelt.
(Boetius De Boodt.)

— Men zegt ook Krinkeldeminkel.
— A. Debuck zegt krinkelkrom : " Snelle beken
die met krinkel-kromme kreken door de steyle
berghen gaen. "
KRINSE, v., KRINSEL, m. Zie KRENSE, KRENSEL.
KRINSELEN, krinselde, heb gekrinseld; ook
Krenselen, o. w. Hetzelfde als Krinsen, d. i. het
lichaam wringen.
KRINSEN, krinste, gekrinst, b. w. Het graan
zuiveren. Zie KRENSEN.
KRINSEN, krinste, heb gekrinst; ook Krensen en
Krinzen of Krenzen, o. w. Het lichaam wringen
gelijk iemand die zich schobt, bij deWalen crinchi.
Krinsen van de jeukte. Hij staat daar te krinsen
alsof hij de krauwe hadde, alsof hij ongrui op het
lijf hadde. Het kind krinste van de koude. Krinsen en kriepen om medelijden te verwekken.
Krinsen van ongeduld en misnoegdheid.
KRINSSCHOEREN, krinsschoerde, gekrinsschoerd;

ook Krensschoeren, o. w. Met de schouders krinsen, jeukschoeren, de schouders ophalen en wringen, hetzij van de jeukte, hetzij van de koude,
hetzij van onlust en ongeduld, enz. Het arme
kind stond daar te krinsschoeren van koude en
gebrek.
— Dit woord is gemaakt van krinsen en schoen
(schouder), even als
Schokschoeren van schokken en schoei,
Duikenekken — duiken en nek,
Reikhalzen
— reiken en hals,
Stoothoofden — stooten en hoofd,
Knerzeltanden — knerzelen en tand,
— klappen en wiel,
Klapwieken
Spartelbeenen — spartelen en been, enz.
KRIOLE, KYRIOLE, KARIOLE, v., klemt. op ol.
Zoo heet in Veurne-Ambacht wat men elders
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Oegstfooie noemt. Als de oegst binnen is houdt
de landbouwer kariole voor zijne werklieden.
Naar de kriole gaan. De maaltijd van de kariole
bestaat meest uit aardappels met moluie.
-- Als het laatste voer koorn van den akker
gaat, zingen de werklieden:
'Kyriole ! kyriole!
Vivat den akkerman
Die wel beschinken kan!
Geluk, boer en boerinne!
't Laatste voer komt inne !
Kyriole ! kyriole!

— Het oude fr. riole bet. Pleizierpartijtje.
KRIOTTEN, b. en o. w. Zie KARIOTTEN.
KRIPSE, en KRIPSIE, v. Ongezondheid, lichamelijke kwelling, krankte. Altijd de eene of de
andere kripsië hebben (nooit wel gezond zijn).
't Leven van den mensch is al kripsen en ellenden.
— Dit woord schijnt mij gevormd uit het fr.

corruption.
— Wegens de twee vormen kripse en . kripsié,
zie onder dIEZE.
KRISBRIS, m. zonder mv. Dingen van geen
weerde, bucht, vodden. Al wat hij aan 't lijf
draagt, is maar wat krisbris. Krisbris van meubels. " Alle manieren van moy catheilen, tirlits,
dimet en zygezaghe geroide tapits, met blawierende venties, en sucketen creisbreis en
storiende. " (Kort. hs. 1736.)
KRISPIJN, o. Tafel of bank waarop de schoemakers hun alaam en gereedschap leggen, werk tafel van den schoenaker. Het krispijn lag met

elsens en likhouten en spinaal bedekt.
— Het fr. un Saint Crepin, is de zak waarin
de schoelappers hun gereedschap ronddragen.
— De H. Crispinus, die met zijnen broeder
Crispinianus van Roomen naar Gallie kwam
prediken op 't einde der derde eeuw, is patroon
van de schoemakers.
KRISTAAL, m.. met lange a. Hetzelfde als Kristal in de Wdb., fr. cuistal.
-- KRISTALEN (wvl. ook KRISTALI, zie -EN), adj.
Van krijtaal. " Een kvistaele-n glas. " (A. Dcbuck.) " Met dit chr-istaele-n vat. " ( L. de Huvettere.)
KI ITS, in. Krauwagi.e. Zie KRETS.
KRITSEN, kuitste, heb gekritst, o. w. Twist zoeken of maken, tergende of spottende met iemand
handelen. Tegen iemand, of Met iemand 'kritsen.
Te samen kritsen.
--- KKITSER, m. Twistmaker, fr. querelleur.
-- KRITSING, V. Het kritsen.
BRODEN, kroodde, gekrood, b. w. Hetzelfde als
Kruien, voortstooten.

KROE
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-- De soeize kroden, de zeuge jagen, een kei
of blokje hout met de kolve voortslaan langs den
grond, in het kolvespel, fr. chasser le cochonnet.
-- Kil. Kruyen, kruyden, trudère, protrudere,
peilere.
— Vandaar Kordewagen, metathesis voor kro

-dewagn,

kruiwagen.

KROES, m. Kuiltje dat de kinders in den grond
maken met de hand, om er met marbels, enz. in
te spelen. Deze kroes wordt ook Mok geheeten.
KROES, v. Bij kuipers. Kreusmes, kroonijzer,
fr. jabloire.
-- Vgl. Kreus.
KROEZELEN, kroezelde, heb of ben gekroezeld,
o. W. Brijzelen, kruimelen, morzelen, fr. s'émietter, se détacher par petits morceaux. Dat brood
kroezelt.
—. Vgl. Gruis, gruizen, gruizelen.
— KROEZELING, V. Het kroezelen, brijzelinge.
-- collectief. Kruimelinge gruizelinge, verzamelde brijzels. Kroezelinge van brood, van
steen, enz.
KROK, m. Krook, kreuk, verkeerde vouw in
een kleed, kromte van iets dat gekraakt is, enz.
Een krok in 't papier, in een kleed. Die tak heeft
eenen krok. Daar ligt een krok in dien wegel,
in die straat, in die gracht.
KROK, m. en o. Metathesis van Kork, fr. liege;
bouchon de l'iége. Het krok van eene flesch. -Zie Kong.
KROKKE, v. Soort van wilde wikke, eig. de
vicia cracca L., fr. cracque, doch overal gebruikt
voor vicia segetalis Thuill., fr. veste des moissons.
De krokke is een onkruid dat, even als de vogel
veel in het koorn groeit.
-vitse,
KROKKEN, krokte, heb gekrokt, o. w. Wordt
gezeid van het kraken der sneeuw onder .den
voet. De sneeuw krokt als er men op treedt.
Over de krokkende sneeuw gaan.
KROKODILIE, v. Krokodile, fr. crocod'zle. -- Zie
;

onder clziE.
KROMBAK, m. Soort van aarden tabakpijp met
krommen bak. Uit eenen krombak smooren.
KROMBEK, m. Soort van kromtoppige erwt die
met de hulze geëten wordt. De krombekken
heeten ook Peelerwten, Peultjes en Zwijntjes,
fr. pois goul2ns.
KROMBULDE, adj. Wordt gezeid van eenen boom
wiens bul of schacht krom is. Een krombulde
boom. Zie BUL en —DE.
KRONNIELING, m. Mismaakte mensch.
KROlIIMENIS (wvl. KROMMENESSE), v. Kromte,
omweg, slinksche streek, sluwe middel. Kromme-
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nissen gebruiken om tot zijn oogwit te komen.
Door krommenissen uit eenen moeielijken toestand geraken. Met krommenissen te werke
gaan.
KROMMES, o. Bij pottebakkers. Een krom mes
dienende om de garrels te maken.
KROMMETOP, m. Soort van appel die aan den
top omgedraaid is op wijze van een hertje, waarom
hij ook in 't fr. coeur de pigeon heet. De kromtoppen zijn goed van smaak.
,.

KROMSTAMDE, KROIVISTAMMIG, adj. Die eenen

krommen stam heeft. Een kromstamde boom.
— Zie -DE.
— KRONK, m. Kronkel, kromte. De kronk van
eerre straat. De kronken van eenen waterstroom.
KRONKEL, m . Hier of daar gebruikt voor Kon kel, draaikolk, enz. Zie KoNXEL.
KRONSELEN, kronselde, heb gekronseld. o. w.'

Hetzelfde als Kronsen, mooschen.
- KRONSELAAR, m. KRONSELEGE, v. Iemand die
kronselt. Ah gij kronselaar, 't is alzoo niet. Ge
zijt e kronselare van e vent.

KRONSEN, kronste, heb gekronst. o. w. In Fr.-Vl.
gebruikt voor Wroeten, mooschen, d. i.
— 10 Futselen, prutswerk verrichten, met
kleenigheden bezig zijn zonder nut of reden.
Schoolkinderen kronsen dikwijls in plaats van
op te letten en te leeren. Wat kronst gij daar
altijd? Een dier b. v. een verken kronst, als het
eetwaar nestelt en snuistert in 't stroo waar geen
eten te vinden is. Hij studeert niet ernstig op
zijne kamer, 't is al maar wat kronsen. Geheel
den dag niets doen dan kronsen in huis, fr.
ne faire que ravauder, iracasser dans la maison

toute la j ournee. Ik heb daar wat gekronst in den

moeshof.
-- 2° Foefelen, nestelen, iets konsuis verrichten
om te gemakkelijker andere te bedriegen, enz.
Wat kronst die kaartspeler daar altijd ? ik geloof
dat hij zeuren wilt, dat hij zijne kaarten zoekt te
verwisselen. Ik zag hem daar wel kronsen, maar
ik dacht toch niet dat hij stelen wilde.
— 30 Brodwerk verrichten, onbehendig te
werke gaan, knoeien. Gij kronst en kraamt daar
altijd, en 't en beteekent al te male niet.
- KRONSER, m. Een die kronst, mooscher. Hij
is een eeuwige kronser in zijnen lochting (hij
plant en herplant, nu dit, dan dat, zonder nut
of reden). Een kronser van een werkman.
KR00IS, KROOS, m. scherpl. oo. Eig. hetzelfde
als het fr. croft, aanwas, vermeerdering.
-- Het wordt algemeen gebruikt in den zin
van Opbrengst van een uitgezet of geleend ka-

KROO
pitaal, rente, interest van geld, fr. intérêt. Groote
kroois. Kleene kroois. Geld op kroois nemen,
geven, plaatsen. Een kroois van 5 per cent 's
jaars. Den kroois keeren (den interest betalen
van geleend geld). Hij heeft geld geleend en kan
er den kroois niet van keeren. De verachterde
krooizen betalen. Met den kroois van zijn geld
leven. Kroois trekken van zijn geld. " Landtspachten, huys-hueren, croosen van renten, etc. "
(Vl. Setting-b.) " Tot betaelinghe vande contributien met de croysen tot daer-toe verschenen. "
(Id.) " Den berg van cantate aldaer men de
aerme weduwen ende weesen op huere panden
geld leent sonder eenigh croys ofte wasdom daer
af te nemen. " (Z. V. Male.)
-

Zo wie up vrau groote buerse tamboert
Om leenen zonder croys, dats een slicht zouckere.
(Ed. De Bene.)
-- Kil. Kroos, wasdom, incrementum, lucrum,
fc^n2US.

krooisde, heb gekrooisd,. o. w. Ver
renten, fr. porter interel. Aangeleid geld-kroizen,
krooist. Aan hoe veel krooist uw geld P
— Ook Kroozeeren.
- KROOIZEN,

KROOLEN, kroolde, gekroold, b. w. Versieren,
pinten, fr. parer, orner. De doodkist van een
kindje kroolen met printjes en bloemen.
--- Afl. Krooling.
KROON, V. De kroon van eenen boom is bij
Kramers de Kruin, fr. cime. Bij ons is het dat
deel van den stam waar de takken rond uitsteken,
het hoofd, fr. fête. Een boom bestaat uit drie
groote deden : het aarsgat met de wortels (wortelblok), het bul en de kroone (de takken). Het
bul van eenen boom afzagen aan de kroone.
" Soo wie tacken van boonren heeft hangende
over ander lieden land, dat by dat (hout) snoucke
ende ruyme totter' kroone vanden boom. " (Cost.
-

V. Ipre.)
KROONHALZEN, kroonhalsde, heb gekroonhalsd,
o. w. Met fierheid den hals krullen, fr. se rengoj- ger. De peerden kroonhalzen waneer zij fier het
hoofd op den achteroverhellenden hals in de
lucht steken.
— Eene hooge borst zetten, het hoofd trotsch
dragen, fr. se rengorger. Die mensch kroonhalst
van hooveerdij. Kijkt die boerinne daar kroonhalzen met heur nieuwe mutse ! Kroonhalzen
van glorie. " Wie sal den esel het bulken afleeren, en wie sal den papegaey verbieden te kroonhalsen, als by wat gebroke sinnekens in manke
woorden raetelt ? " (Vaelaide.)

KROO
Hoor ! zei Mama (de koekoek aen den ezel) :
Hier by wont sékren nachtegael;
Sync stem is niet by d'onse te gelyken;
Maer toch, men segt dat hy musique wat;
'T is ons genoeg. . . . .
Als hy ons maer de graden aen kan toonen
Der Dok-koest; 't werd aen ons de toonen
Met onze kloeke stem te geven volle kracht.
(Dit zeggende) Sy kroonlzalst en den ezel lacht.
(Id).

— Men zegt ook Kraanhalzen. Vgl. Krophalzen.
KROON -PP-EAAL, v.. Eene hofbloem die fr.
couronne in ipériale heet, fritillaria imperiialis L.
Met d' oliet,
de 'goublom net,
de croon preael,
de titeloose lanck van stael.
(Cl. Declerck.)
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dat gebakken is van ongezift meel, met gruis en
al, gelijk het gemalen is; anders ook Kropbrood,
en Brood uit den zak, genaamd.
— Dc krop van eene flesch of kruik is de hals,
fr. goulot. De krop is te nauw. In plaats van het
kork af te trekken, sloeg hij den krop af.
KROPHALZEN,

ki ophalsde, heb gelcrophalsd, o.

w. De keel of de borst vooruitsteken en het
hoofd een weinig achteroverhellen, fr. se rengor,qer. De pauw krophalst waneer men hem beziet.
Krophalzen van hooveerdij. Die vrouw krophalst
van trotschheid.
— Vgl. Kroonhalzen.
KROPPEN, 1a'opte, heb gekropt, o. w. Eene hooge
borst zetten, kroonhalzen, eerie trotsche houding
aannemen, fr. se rengorger. De pauw kropt als
men hem bekijkt. Zij kropt van hooveerdij.
KROPPIG, adj. Die den krop vooruitsteekt,
trotsch, hooveerdig. Een kroppig persoon. Krop-

pig zijn.
KROPSALADE (wvl KROPSLA) , v., fr. laitue pom.

KROONTJESKLAVER, v. Soort van wilde klaver

met bleekgele bloembotjes die vijf a zeven millimeters diameter hebben, ii ifoliuurn pseudo -p rocumbens Gmel. (trifolium procumbens Screb.)
KROONTJESKRUID, o. Melksappige plant, anders ook Wortekruid genaamd, in de wetenschap
euphorbia helioscopia L., fr. reveil- nvUtiit.
„

KROOS, m. Interest van geld. Zie KROOIS.
KROOZEEREN, kroozeerde, heb gekroozeerd, o. w.
zachtl. ee. Hetzelfde als Krooizen. Mijn geld
kroozeert aan vijf per honderd.
KROP, m. Bij garenreeders, zie GARENKROP .
— Sprek. van koolen en salade, heeft Krop twee
beteek. 1° Bol van de over malkander sluitende
bladeren, fr. ponin2e de thou, ponnne de laztue,
b. v. de kabuischen °maken eenen grooten krop.
Den krop van eene kool doorsnijden. 2° Korte
dikke stam of stabel waar rond de bladeren groeien en waarover zij zich ineensluiten om eene bol
te maken, bij Kramers Stronk geheeten, fr. t^•ognon de thou, de salade. De saladeblaren zijn goed
en malsch, maar de kroppen zijn bitter. Bij 't ver-

lezen van salade, plukt men de bladeren af van
den krop, en men scheidt de dikste ribben af uit
de bláren, en dan werpt men de ribben en den
krop weg; nogtan het herte van de kroppen
wordt somwijlen van de kinderen geëten.
--- De krop van eenen zak is het samengebonden
deel waarbij de zak toegeknoopt is. Eenen graanzak bij den krop nemen en opheffen. De papieren
zak scheurde af bij den krop.
-- Brood uit den 1^rop, of kr op uit den zak, brood

mée.

— Fig. wordt gezeid van verdriet, van eene
beleediging die men opkropt en in zijn herte
verbergt. Hij is gestorven van te veel kropsalade
te eten (fr. de devorer trop de chagrin). ” Hoe is
dat krakeel ten lesten vergaen ?... Mynen vriend,
my dunkt, dat gy kropsalade gezaeyt hebt, gy
hebt dat ter herten getrocken, gy kropt het al
in, gy en kont het niet verteiren. " (F. Vanden
Werve.) " Den peys gemaekt. zynde, daer blyft
altyd nog een voncxken in 't hert... hoe naemde

gy dat kruyken, mynen vriend P en is dat geen
ki°opzalaed ? " (Id.) " Den vader en spreekt niet

een woord tot den Bone : wat mag' er schuylen P
sonde den vader nog krop -zalaed hebben P sonde
hy noch in syn herte draegen het ongelyk dat
hy hem gedaen heeft ? " (Id.) " Die man eet veel
kropsales " verkropt veel verdriet. (J. De Smet.)
KROSPEL, m. Kraakbeen, fr. cartilage.
KROSPELBEEN, KROSPELBEENTJE, o. Kraakbeen, fr. cartilage.
KROSPELING, v. collectief. Verzameling vara
krospels. Er is veel krospelingin dat stuk vleesch.
Geef die krospelinge aan den hond.
KROSPEN, lcrospte, gelcrospf, b. w. Hetzelfde als
Knorspen, knospen. Zie KNOSPEN . De konijnen
krospen als zij eten. Eenen appel krospen.
KROSPER, ni. Iemand die krospt.
— Kraakbeen, fr. cartilage. — Zie -ER.
KROT, V. Zie KROTTE.
KROTE, KREUTE, v. Zie KREUTE.
KROTE, KROOT en ook KLOTE, v. Afgevallen

KROT
vezel van den bast van het vlas dat gezwingeld
wordt. Er hong eene krote aan zijnen baard.
— Meest gebruikt in het mv. Zijn kleed hong
vol kroten. De kroten verkoopen. De kroten zijn
geen lemen, noch geen stoppe; de stoppe is de
afval van de hekelinge; de kroten en de lemen
zijn afval van de zwingelinge, de lemen zijn de
houtachtige afval, de kroten zijn de vlassen
afval. De kroten die van de eerste zwingeling
voortkomen, heeten vuile kroten, omdat zij grof
zijn en vol lemen hangen; de kroten van de
tweede zwingeling heeten vertoerkroten; na de
vertoerkroten volgen de f ijne krotera.
KROTEDUWER, KROTENIJPER, m. Spotnaam
van iemand die, in 't marbelspel, zijnen marbel
tusschen den duim en het tweede lid van den
wijsvinger houdt.
KROTOOGE, v. Zieke oog die rood en brandig
is in de schelen. Krotoogen hebben. De krotoogen
verliezen dikwijls het pinkhaar. Leepoogen (fr.
yeux chassieur) zijn krotoogen.
KROTTE, v., zonder mv. Slijk, fr. crolle, boue.
De krotte van de straat. Uw leerzen zijn al

krotte.
— In de krone zijn, in de krone zitten, krone
verkoopen, in grooten nood zijn, fr. être dans lcc
crotíe. " Over tien jaar stond de krone voor zijne
deur geschelfd, en nu koopt hij huis op huis,
zoodanig is hij in korten tijd fortuinig geworden
door den vlashandel. " (** )
-- Om aan te duiden dat iets niemendalle woerd
is of nergens toe dienstig, voegt men er het w.

krotte voor, b. v. een krottekam, eene krottetafel,
een krottestoel, een krothuis, enz.
KROTTEN, krotte, gekrot, b. w. Met eenen borstel
of bezem het slijk en de vuiligheid afwrijven. De
schoe'n krotten. Een beslijkt kleed krotten. Den
vloer, de straat, de greppel krotten (met eerren
bezem wasschen en zuiveren).
-- Roskammen, streng berispen, hekelen, fr.
lancer, habiller. Iemand krotten.
-- Vgl. kritten dat nog in 't IJslandsch en het
Mcesogotisch (kreitan) bestaat in den zin van
Afschrabben.
KROTTIST, m. Kloddenier, een die slecht zijne
zaken doet. Zij gaat wel gekateild gelijk eene
baronnes; maar blijft niettemin de dochter van

eenen krottist.
KRUIBAND, m. Band of singel dien neen eene
koe of ander dier aandoet opdat zij niet uitkruien.
Zie UITKRUIEN.
KRUID (wvl.

KRUUD,

zie ui), o. Onkruid, fr.

ynauvaises herbes. Er staat dit jaar veel kruid in
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den akker, in de tarwe, in het vlas. Het kruid
uitwieden, uittrekken.
— Ik ken die kruiden niet, dat is een geheim
voor mij, die zaak is mij onbekend, ik weet het
niet te raden. Die mensch werkt niet en nogtan
heeft hij altijd geld : weet gij niet van waar hij
het krijgt ? Ik voor mij ken die kruiden niet.
-- Ik ken dat kruldeken, zei de duivel, en hij
vaagde zijn gat aan eenen netel, d. i. ge moet mij

van dien persoon, of van die zaak niet spreken;
ik ken er de ondeugd, de gevaarlijkheid van.
— Zijne kruiden zoekui, middelen gebruiken
om te bestaan, om te leven, om door de wereld
te geraken. Niet weten waar zijne kruiden zoeken. Ik trek mijne hand van hem af : dat hij nu
zelf zijne kruiden zoeke.

=- Het mv. kruiden of kruien wordt veel gebruikt voor geneeskruiden, fr. simples. Kruiden
drinken om te genezen (d. i. thee van genees
kruiden gepint (zie-kruiden).Eflschmt
PINTEN).

— Het loof of gebladerte van eene bloemplant.
Het kruid van die hofplant is schooner dan de
bloem. Die plant heeft een donkergroen kruid.
— Dit woord kruid, even als zijn synoniem
wied, wordt dikwijls gevoegd aan den naam van
een tuingewas of van eene akkervrucht, om
eenig onkruid aan te duiden dat aan dit tuingewas of aan die akkervracht gelijkt, b. v.
Alsemkruid — wilde alsem.
Boekweitkruid — wilde boekweit, fr. renouee

liseron.

Chicoreikruid -- veldchicorei, fr. chicoree sauvage.

Cipreskruid -- valsche cipres, fr. santoline.
Eppekruid — wilde eppe.
Kempkruid — wilde kemp, dannetel, fr. chanvre sauvage.
Klaverkruid — wilde klaver.
Mostaardkruid -- wilde mostaard.

Pataterkruid---nachtschade,1. solanum nigrur.
Persekruid, perzikkruid — 1. persicaria, bij Kil.
Roozewied — klaproos, koornroos, fr. coquelicot.
Saliekruid — wilde salie.
Vlaskruid —wildvlas, fr. lin sauvage,1. Tinaria.

Wilgekruid -- fr. salicaire (van 1. saUx, wilg).
KRUIDEKEN- TIK-MIJ-NIET, o. Hetzelfde als
Kruidje-roer-mij-niet in de Wdb.
KRUIDEKOEK, KRUIKOEK (wvl. KRUDEKOUKE,
KICUKOUKE, zie ui en ou), rn. Zoetekoek, fr. palm
d'épice. Een klippel kruikoeke.
-- Pannekoek of palulle met celiadoone, mater,

KRUI
tenkte of ander groene kruiden gebakken. Krui
bakken.
-dekon
— In den eersten zin zegt men kruitroek, in
den tweeden kruidekoek.
KRUIDEN, kruidde,'gekruid; ook Kruien (wvl.

krude, gekruucd, fvl. ekruud), b. w. Wieden, van het onkruid zuiveren, fr. sarcler, eherber.
KRU-EN,

Het vlas of den vlaschaard kruien. Be tarwe is
reeds gekruid.
-- absoluut. In den akker kruien. Zij zitten
met dertigen op den vlaschaard te kruien.
-- Zie KRUIEN.
KRUIDPAP, KRUIPAP, m. Pap van zoete melk
en bloem, dien men eet als het vlas gekruid of
gewied is. De wiedsters aten krulpap.
KRUIDTIJD, KRUITIJD, m. Het saizoen dat men
den akker wiedt doch vooral het vlas. In den
kruitijd hebben de boeren veel volk noodig. Hij
is gestorven in den kruitijd.
KRUIE, V. Zie KURRE.
KRUIEN (wvl. KRU-EN, zie ui), kruide, gekruid,
b. en o. W. Geernaars vangen te lijve (in plaats
van te peerde), namelijk als men in zee gaat met
eene kruinet die men voor zich voortstoot.
Kruien is een lastig werk. De geernaarvangers
kruien dikwijls in den nacht.
-- Voortsteken, trachten uit te drijven, van
dieren die zich van iets zoeken te ontlasten. Het
geweldig kruien van een peerd dat opgestopt is.
Eene koe kruit in het kalven (zij weert zich om
het kalf af te drijven). Zie UITKRUIEN.
— Wegens krozen in den zin van wieden, zie
KRUIDEN.

KRUIER, m. KRUISTER, v. Die wiedt, die 't on-

kruid uittrekt. Er waren tien kruisters op den
vlaschaard (bezig met wieden). Zie KRUIDEN.
KRUIK (wvl. KRUKE, zie UI), v. Homp, stuk
brood, fr. lopin, bribe, guignon. Eene groote
kruike. Een brood in kruiken breken.
KRUIKELLE, KRUIKIL, v. Bij geernaarvangers.
De kelle tusschen de puttekelle en 't volle water.
Zoo genaamd omdat de geernaarvangers in die
kelle kruien.
KRUIKENIE, V. Eene akkerplant anders ook
Kraaiknie geheeten.
KRUIKOEK, m. Zie KRUIDEKOEK.
KRUILOOK, o. zie KRAAILOOK.
KRUIM (wvl. KRUME, zie UI), v.

— Het mv. kruimen wordt gebruikt voor
macht, kracht, b. v. Die vent heeft kruimen in
in zijn vingers, hij heeft kruimen in zijne hand,
fr. it a la pirate forte.

KRUI
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En 't en schynt niet in 't beghin
Dat de klim heeft kruymen in.
(P• Gheschier.)

KRUIN (wvl. KRUNE), v. Bij maaiers, zie BOOTSCHAR.

— De kruin van eene vrouwemuts is het deel
dat het achterhoofd bedekt tusschen de passe en
het strop, fr. fond d'un bonnet de femme.
— De kruine van een greel, is het rond stuk
leder genaaid boven op de verbinding van de
klippels, achter de galg, onder de kappe.
— De kruine van de straat, is de rug, het
hoogste van de straat. De zulle of drempel van
dat huis is even hoog met de kruine van de
strate.
-- Vklw. kruineke (n, kruintje. Een kinderspel
waarbij.men eenen kaatsbal Omhoog werpt tegen
eenen muur, en hem op de kruin van het hoofd
weder opvangt. Kruineke spelen.
KRUINEN, kruinde, gekruind, b. w. Den schedel,
de kruin scheren, fr. tonsurer. Die heer seminarist is nog niet gekruind.
Want sy sijn teeder, sy en mogen niet werken:
Men doetse tronen, dan siint al clercken.
(Jan de Weert.)
-

KRUINET, v. en o. Soort van ronde schepnette
met eenen kuil, vastgemaakt aan eene pertse
die de visscher voor zich voortstoot in de zee
om geernaars te vangen, fr. bouteau.
-- Van kruien, voortstooten, even als het fr.
fouteau van bouter (voortstooten).
KRUIP DOOR D'HAGE, m. Een kruid anders ook
Onderhave en Dreesem genaamd, glechoma hecde-

racea L., fr. lierre terrestre, rondelette.
— Anderen geven dien naam aan het Kanteernkruid, lysimachia nummularia L.
KRUIPER (wvl. KRUPER), m. Bij landb. Soort
van beerploeg zonder nester, om het land te
slooven..
-- Meest mv. Wordt gez. van eenige planten
die langs den grond kruipen, en wel bezonderlijk l° van eene soort van smakelijke suiker
korte ranken; 2° van Bene-bontjesmkl
soort van pemen die aan elk lid wortel schieten,
doch min kwaad aan den akker doen dan de
Strekpemen.
KRUIPREN (wvl. KRUPEREN, zie UI), kruiperde,
gekruiperd, b. w. Bij landb. Met den kruiper
lichtjes omploegen, slooven, omrijden. Eenen
stoppel kruiperen. Ge moet die klaverij kruiperen. Dat land is gekruiperd. De hommelbakken
kruiperen.
— Met een kleen houwtje de bovenkorst van
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den akker breken en omwerken, anders gezeid
Healen. De aardappels zouden deugd hebben.
van een weinig gekruiperd te worden.
KRUIP-IN, m. Zie KRUIP-UIT.
KRUIP-UIT, m. Leeg kleen huizeken waar men
kruipende uit- en inkomt, fr. taudis.
— Men zegt ook Kruip-in.
KRUIPVITSE, o. Een kruid dat men veel in
L., fr.
zandgrond vindt, ornithopus per
ornithope delicat, pied d'oiseau, in de woordenb.
Vogelvoet. De kruipvitse is de zandvitse niet.

grauwe pluimagie, en met eenen snavel wiens
bovendeel nevens 't onderdeel overslaat op wijze
van een kruis, fr. bec-cnroise'. De kruisbekken
zingen niet, en daarom heeten zij ook Stront
-vogels.
KRUISEGGEN (wvl. KRUUSEGEN Of KRUUSEEGDEN,
zie UI en EGEN), kruisegde gekruisegd, o. w. Het
land eggen eerst in zijne lengte, en daarna noesch
of dwars.. Eenen akker kruiseggen. Een gekruis.
egde stuk land bezaaien.
KRUISEWIJS (wvl. KRUSEWIIS), bijw. Zie KRUIS -

KRUIS (wvl. KRUUS), o. Tien (omdat de letter
X, die 10 doet, een kruis verbeeldt).
— Een tiental jaren. Hij telt reeds drie kruisen
(hij is 30 jaar oud). Als men aan vier kruisen is,
begint men te .dalen. " Die nu met ses of seven
kruyssen zyt geteekent " 60 of 70 jaar oud zijt.
(F. Vanden Werve.) " Telt gy waerlyk al zestig?
— Nog niet toe, precies; maar met den eersten
van Oogst mag ik een zesde krUysken teekenen. "
(C. Duvillers.)
— Eene kalkmaat van vijftien zakken of tien
hektoliters. Een kruis kalk. Drie kruisen kalk.
— Een kruise melk, dat is twaalf stoopen.
— Over kruis, in 't vierkantte, de lengte vermenigvuldigd door de breedte. Eene plaats van
vijf voeten over kruis (25 voet vierkant, 5 lang
en 5 breed).
— Over kruise, op wijs van een kruis. Met de
beenen over kruise zitten. De armen over kruise
slaan, over kruise houden op de borst. De beenen
over kruise leggen.

WIJSDE.

Of dat by wel gerust moet blyven in syn Nuys,
En zitten ongemoeit met d' handen over cruys.
(G. De Dons.)

— Het teeken van 't heilig kruis, fr. le signe
de Za croix. Zijn kruis maken (het kruisteeken
over zich maken, fr. faire le signe de la croix).
" Als hij, gelukkig van vader te zijn, zijnen Jan
op zijnen arm ophief, en hem leerde schoone zijn
kruiske maken. " (K. Callebert.)
KRUISBEENEN (wvl. KRUUSB-, zie ui), kruisbeende, heb of ben gekruisbeend, o. w. De beenen
schranken, de beenen kruislings over elkander
leggen, fr. croiser les jambes. Kinders verlustigen
zich somwijlen met te gaan ofte loopen al gedurig
kruisbeenende. Eene vuurtang kruisbeent, waneer zij, aan de nijdspil versleten zijnde, niet
vast en juist meer en grijpt, en dat hare stangen
kruislings overslaan, fr. quand les branches des
pincettes se croisent. " Daer sy ghekruys-beent
rond om saten. " (B. Surius.)

KRUISBEK, m. Soort van groote vink met

KRUISGAL (wvl. KRUUSGALLE, zie uI), v. Bij
veeartsen. Soort van galle die in 't fr. vessigon
cheville, vessigon articulaire heet.
KRUISGEBED, o. Een gebed dat men leest met
de armen uitgestrekt naar 't voorbeeld van den
gekruisten Zaligmaker. Een kruisgebed van vijf
Onze-Vaders lezen. Hij deed een kruisgebed van
tien Onze-Vaders. " Des avonts naer het cruysghebedt. " ( B. Gheysen.)
— Het kruisgebed wordt ook eene Vaam ge.
heeten.
KRUISHOOFD, o. Bij wagenm. en landti. Stuk
hout van drie a vier voet lang, dat tusschen de
armeelen van eenen wagen met den oenebout
vastligt, en waar 't harnas aan gevestigd wordt
bij middel van 't marteel. Het kruishout vervangt
de plaats van den langen dij sel, en wordt daarom
ook de korte dijset geheeten.
KRUISKASIJNE, v. KRUISKASIJN, o.

Hetzelfde

als holl. Kruiskazijn, fr. croisee. Vensters met
kruiskasijnen. " Betaelt over gij steenen cruyscassynen, binnen St. Omaers getocht. " (Rekenynghe van Veurne-Ambacht, van 1596.)
KRUISPLAAT, -PLATE. v. Bij mulders. De kruis
zijn zware balken-platenv skwidmolen
die kruiswijsde op de steenen teerlingen liggen
en de molenstake ondersteunen.
KRUISPOONT, o. Bij schoenakers. Halve achterlap in de pollevij van eenen schoe, fr. couche -

point.
KRUISSTRAAT (wvl. KRUUSSTRATE), v., fig. De
kwellingen des levens, ook Kruisweg genaamd.
Hij is ook in de kruisstraat. De kruisstraat is de
koninglijke weg naar den hemel.
Daer is maer eenen weck die naer den hemel legt,
Gy moet de cruys-straet in met doornen overspreyt.
(A. Poirters.)
KRUISVERBAND, o., zonder mv. Bij metsers,

zie VERBAND.
KRUISVOETIJZER, o. Stijgbeugel, fr. etrier.
KRUISWEG (wvl. KRUUSw ;G, zie Ut), m. De weg
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dien 0. H. J. C. gegaan heeft met zijn kruis
beladen van uit Jerusalem tot op Calvarienberg.
--- De afbeelding van dezen weg die overal
binnen of buiten de kerk bestaat met veertien
statien vertoonende de bijzonderste deelen van
't Bitter lijden. Er is in die kerk nog geen
kruisweg. Den kruisweg gaan. Aflaten van den
kruisweg.
— Fig. De kwellingen van 't leven. Zie KRUISSTRAAT.

KRUISWIJSDE, KRUISEWIJS, adj. Op de wijs
van een kruis. -Zijne beenen, zijne armen kruis
malkander leggen.
-wijsdeovr
-- Kruiswijsde-vanewijscle, of kruisewijs-vanewijs, bijw. Schuins en dwars al dooreen. De huizen van dat dorp staan al kruiswijsde vanewijsde
(niet op de lijn, de eene uitwaarts, de andere
inwaarts). Het stond in dat huis al kruisewijs,vanewijs (De meubels stonden al in wanorde).
De wegen loopen daar kruisewijs-vanewijs al
dooreen.
KRUITIJD, m . Zie KRUIDTIJD.
KRUKALM, o. Zie KRIKALAAM.

KRUL, m. De daad van het krullen; de staat
van gekruld te zijn. De vloerbolle maakt eenen
krul in 't rollen op den grond. Hij trok met de
pen eenen grooten krul op het papier. De krul
van den bisschopsstaf.
-- Ziekte van boomen en planten wier bladeren
omkrullen en inkrimpen, fr. cloque, frisée. Die
perkelboom heeft den krul. De krul is - in de
eerdappels.

— De krul van den steert is 't fatsoen van den
hond.
--

Zie KRULLE.

KRULBAARD, m. Een baard die krult, fr. barbe
crépue-. Eenen krulbaard hebben.
-- Iemand die zoo eenen baard heeft. Zijn
broeder is een krulbaard.

KRULDRAAD, M. Bij goudsmids. Zilver- of
gouddraad die gevlochten of getwijnd is, fr.
fil grave.

KRULKAUWEL, KRULKOUWEL, m . Krulkool, fr.

chon frise.
KRULLAARD, m., mv. krullaards. Een eik om -

streeks zeven jaar oud, staande tusschen andere
meerdere boomen die hem beletten opwaarts te
groeien.

KRULLE, v. Iets dat gekruld is, zoo als een
schavei'ling, een haarlok, enz.
— Het mv. krulleen wordt gebezigd voor Brooddraad, fr. vermmzicelle. Een pond krullen. Krullen
in de soep.

KRUL
KRULLEBOL(LE, v. Een hoofd met krulhaar.
Eene sclioone krullebol.
--- Speelbol in vorm van een menagiebroodje,
plat aan de eene zijde, afgerond aan de andere,
zoodat zij in 't rollen altijd eenen cirkel of krul
beschrijft, in tegenoverstelling met de Kaasbol.
Met de krullebollen speelt men in huis of in een
plein; met de kaasbollen speelt men in eene lange
rechte tra. De krullebol wordt ook Vloerbol en
Zottebol geheeten. " Daer verzamelden des zondags al de treffelykste landbouwers van de
prochie, en dan was het gebold met de kîbolle; of gewiesd en gepandoerd, als het, weer te
vuyl was. " (C. Duvillers.)
KRULLEN, krulde, heb gekruld, o. w. Rinkel
aan den zwier zijn, rabotte slaan. Hij heeft-roien,
van de week drie dagen gekruld. Hij is wêer al
aan 't krullen.
KRULRANK(E, v. Eene rank die kronkelt. De
krulranken van suikerboonen, van hommel, van
winde, enz.
- KRULRARKTE, adj . Die krullende ranken heeft.
KRULSTEERT, m. Een steer t die krult. De hond
met zijnen krulsteert.
- KRULSTEERTTE, adj. Die eenen krullenden
steert heeft.
KRULVEÊR, V. Spiraalveer, fr. ressort a boudin.
-

De krulveêr in een dagslot dient om het schof
in of uit te drijven.
KRUNKELEN, kronkelde, yekrunkeld, b. en o. W.
Hetzelfde als Kronkelen, krinkelen. " Een de -

-ghelick oud man, caluwe ende gekrunckelt haeyr
hebbende, alsoomen sinte Pieter schildert. " (C.
Vrancx.)
KRUTTE, v. Zie KREUTE.
K1 UTTEN, krutte, gekout, b. w. Schendel., bederven, beschadigen, fr. gd ter, endornmager, degrader, abimer. Eene strate krutten (dezelve in
stukken rijden met eenen wagen die zwaar geladen is, fr. dE foncee, effondrer un elzenmin). Een
mes krutten, met er b. v. in steen mede te- hou
-wen.
— Ook Opkrutten.
KRUWÊEL (zachtl. ee met den klemtoon), adj.
Die onmeedoogend eischt dat iets met de uiterste
nauwkeurigheid verricht worde, hetzij door anderen, hetzij door zichzelven, fr. e^x igeant, d2f cile, sévere. Kruweel zijn op zijne schuldenaren,
fr. étre dif vile erevers ses débiteurs (tot de laatste
centime eischen). Hij is kruweel (zeer stipt) in
alles wat hij doet. Een kruweele (nauwkeurige)
schrijnwerker. Zij is net en kruweel in haar
huis. " Aldaer hemlieden die ghcdeputeirde van
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Ghendt zo wonderlicke moedich ende cruel hielden, als of die prince zelve paeis behoorde verzocht thebbene. " (N. Despars.)
— Zeer juist, nauwkeurig, fr. précis, exact,
sprekende van zaken. In eene horlogie moet alles
kruweel zijn, of zij gaat niet. Eene kruweele
rekening.
— bijw. Zeer nauwkeurig, zeer juist, sekeur.
Dat kleed is kruweel gemaakt. Die planken zijn
kruweel aaneengebracht. Die kant is kruweel gespeldewerkt. Zij kan kruweel naaien. Ge moet dat
kruweel verrichten. Dat is niet kruweel gedaan.
KRUWEIE, v. Zie KRAWEIE.
KUCHELEN, kuchelde, heb gekucheld,o. w. Veel
kuchen, hoesten en fluimen. Hij kuchelt geheele
dagen.
— Ook Kukkelen. '
KUDDEN, kudde,

heb of ben gekud, o. w. Verga-

deren, bijeenkomen als eene kudde schapen, fr.
s'attrrouper, s'assembler. Het volk begint te kudden, fr. s'assernbler en groupes. De zwaluwen
kudden om te vertrekken als de winter nadert.
— Kil. heeft ook dit w. dat hij vertaalt door

1. coire, congregari.
KUF(FE, v. Een verdacht huis, krothuis, kroeg,

kit.
— Ook Lichtekooi, slecht vrouwspersoon.
— Kramers heeft dit woord in de eerste beteekenis, maar noemt het verouderd !
KUI, m. Zie KUw.
— Kuitje bij d'eerde, kort ventje, fr. bout d'ho7nme.
KUIEN, b. w. Zie KUWEN.
KUI'EL (wvl. KUFEL), m.

Klunten, lomperik.
Een kuifel van eenen vent. Een kuifel van eenen
hond.
— Ook Kastuifel.
KUIL (wvl. KUUL, zie Ui), m. Groote ronde
stapel van stokken hout, zoo als elshout, eekenhout, enz. om daarvan boschkolen te 'branden.
Een kuil is eenigszins te vergelijken aan eenen
steenoven. Hij is omtrent acht meters wijd en
vijf meters hoog, rondom bedekt met stroo en
aarde, en hol in 't midden van onder tot boven;
deze holte in 't midden wordt opgevuld met
stroo dat men in brand steekt; als de kuil nu
eenigen tijd gevunsd en gerookt heeft (want hij
vlamt niet), giet men water in die holte en het
vuur gaat allengskens dood. Dan legt men den
kuil open, en het hout is veranderd in boschkolen. Hout in kuilen branden. Hoe veel koorden
hout is er in dien kuil ? Een kuil rookt en dompt
geweldig; daarom zegt men van eenen dompigen
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rook : het rookt gelijk een kuil. De tabaksmoor
-ders
zaten in eenen kuil van rook.
— Eertijds brandde men dit hout in eenen
put gegraven in den grond, fr. fosse a charbon,
charbonnière, en dan was dat hout van zelfs met
aarde omgeven. Nu wordt die stapel boven op
den grond gemaakt, en moet met aarde rondom
bedekt worden.
- KUIL, m. Zak van eene net, fr. culaignon.
— Kuil (? kul) over aarsgat (wvl. Kuul over eersgat), onder te boven, hol over bol, fr. cul sur
pointe. Kuil over eersgat vallen. Hij vloog kuil

over eersgat in den grond.
KUILEN (wvl. KULEN), kuilde, heb gekuild, o. w.
In rookwolken opstijgen, eenen dikken dwarrel rook opwerpen, fr. tourbillonner. Het rookt dat
het kuilt. De rook kuilt uit de kave. De kave
kuilt (van den rook). Men zag aan 't kuilen van
de kaaf dat men vuur stookte in huis. Het kuilt
in huis, het huis kuilt (het huis is vol rook). De
kamer kuilde van den tabakrook. Het kuilde
zoodanig dat het straalde in de keel. Een tabak
kuilt als hij veel rook uit den mond-roke
blaast.
— Dit woord is alomendom veel gebruikt.
KUILER, KUILDER, m. Tabaksmóorder die veel
rook uit den mond blaast, domper.
KUILHOUT (wvl. KUULHOUT), o. Hout dat dien
bestemd is om in eenen kuil gebrand te-stigof
worden tot boschkolen. Elshout, eekenhout,
eschhout, enz. is kuilhout. Gebrand kuilhout
zijn boschkolen, fr. charbon.
KUILING, v. Het kuilen. De kuilinge van den
rook.
KUILMUL (wvl. KUULMUL), o. Pulver of fijne
afval van de boschkolen in eenen kuil. Kuilmul
in eenen vuurpot is vermaard bij de tabakrookers

om hunne pijp te ontsteken.
KUILSTOK (wvl. KUULSTOK), m. Een stok van
vier a vijf voet lang, die in eenen kuil gebrand
wordt. Geheel de kuil is samengesteld uit kuilstokken die dicht bijeen rechtstaan en gemeen-

lijk drie lagen uitmaken.
KUILTOUW (wvl. KUULTOUWE, zie Ui en AU), V.
Bij visschers. Koorde die vast is aan den kuil of
zak (fr culaignon) van eerie korre, en dient om
den kuil op te halen als hij vol visch zit.
KUIM, KUN, GUIM, GUM, m. De daad van eens
te kuimen. Eenen kuim geven. Den kuim hoorera.
KUIMEN, kuimde, heb geh uimnd, o. w. Met eerre
korte ademstooting een kort geluid in de keel
maken, om b. v. de keel te schraper, iemand te
roepen of te doen opkijken, enz. Ik hoorde ie-
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water niet rust. In de grachten vindt men veel
kuipij s. Het kuipij s is broos en breekt als men er
op staan wilt. Kuipijs is breekijs.
— Ook Pijpijs en Bomijs.
RUIPKENSZAAD, o. Zaad van de bloembies, in
de fransche apotheek racines el semences de jonc

mand kuimen bachten mij, en ik zag om. Kuimen
is geen hoesten, noch geen knuffen. Zijne keel is
belemmerd : hij kuimt gedurig.
— b. w. Kikken. Verre van dit te vertellen, ik
zou er geen woord durven van kuimen (reppen).
— Men zegt ook Kummen, Gummen, Guimen
'(in de Woordb. staat Hummen, Hemmen, fr.

f leuri.

appeler quelqu'un en criant hem ! hem !) . " Hy
kumale eens en hief dus (de lyk-spraek) aen. "

tus L.

(Vaelande.)
Hy drinkt den derden pot, , en vaegt aen syne mauw
Mes, baerd en neus; en kuurt ..... .
(Id.)

- Kil. Kuymen, gemere (zuchten).
Och ! och ! ick kuy ni, ic kucch, ic kerme.
(J. de Harduyn.)
Duysentderley ghedacht wemelt in mijnen sin,
Ick lucht, ick kuym, ick kucch', ick swijmel uyt en in.
(Id.)
KUIP (wvl. KUPE), v. De kuip van eenen kelk,
fr. la coupe du calice, 1. cupa calicis. De kuipe
was in goud, en de voet in zilver.
— Predikstoel, leer– of spreekgestoelt dat aan
eenen predikstoel gelijkt, fr. chaire. In de kuipe
staan. In de kuipe klimmen.
— Het vat, de binnenruimte van eene kerk of
ander zulkdanig gebouw, fr. le vaisseau d,'une
eglise. Die kerk heeft eene wijde kuipe. Dat is
eene schoone kuipe. De kuip van die kapelle is
te kleen.
— De kuipe van eene windmolen is Het ronde
torenachtig metselwerk waar bovenop de kop
rust met den as en de zeilen, en waarbinnen het
graan gemalen, of de olie geperst wordt.
— De kuip van het tribunaal is de omslotene
plaats waar de beschuldigden zitten, fr. bant des
accuses. In de kuipe zitten. De deur van de kuip.
KUIPEN (wvl. KUPEN, zie UI), kuipte (wvl. ook
kuuptege, zie IMPERFECT), gekuipt (fvl. ekuupt, zie
GE), b. w. Er iemand in kuipen, hem foppen, in
moeilijkheden helpen. Hij heeft daar eenen koop
gedaan die er hem in kuipt. Die onderneming
lukt niet wel : ik mocht er wel in gekuipt zitten.
KUIPER, m. Mager peerd wiens ribben als hoepelen uitsteken onder het vel. Wat ellendige
kuiper ! Zijne peerden zijn al kuipers.
— Het vklw. kuipertje is eene bloemplant,
anders Bakkruid, .primula veris L.
KUIPERSB001VI (wvl. KIPERSBOOM), m. Eik of
esch van middelbare grootte, waar de kuipers
duigen van maken. Venditie van boomera waaronder veel kuipersboomen.
KUIFIJS (wvl. KUUP-IIS), o. Loos ijs dat op het
a

— Ook de bloembies zelve, buíomus umbellaKUIPMAND, v. Gevlochten mande die de gedaante heeft van eene kuip, namelijk wijd en rond
van omvang, met eenen platten bodem.
KUISCHE (wvl. KUSCHE), v. Kleen keukengerief
dienende om den hangel of heugel te verlangen.
De kuische is een enkel of dobbel haakijzer, eene
span lang. Men hangt de kuische aan den haak
van den hangel, en aan den haak of aan de haken
van de kuische, hangt men den pot of den ketel
boven den heerd.
— Kil. vertaalt het door ansula culinaria. Het
wordt in eenige streken ook Hangeljong geheeten.
KUISCHEN (wvl. KUSCHEN), kuischte, gekuischt,

b. w. In 't kaartspel. De bladeren wegspelen die
niet zanten en die weinig of niet dienen voor 't
spel, fr. se défausser. Zijne kaarten kuischen.
Eerst kuischen om daarna zijne slagen op te
halen.
— Hommelpertsen kuischen, er de schors en de
knoesten van afschalmen en het dikste einde
scherpen om in den grond gedreven te worden.

— Zijnen nest kuischen, d. i. bij hommelplokkers, de hommelknoppen opzoeken en bijeenrapen die, op de plaats waar men gezeten heeft,
tusschen en onder de ranken weggevallen
waren. Men kuischt zijnen nest eer men naar
eene andere plaats verhuist.
— De schoe'n kwischen, ze zuiveren van slijk
en vuiligheid, en — in eenige streken — ze
blinken en glanzen, fr. cirer les souliers, les bolles.
— Visch kuischen, ontweien en zuiveren.
— Eene flesch, eene pint, een glas kuischen,
ledigen, uitdrinken.

— Iemand iets kuischen, hem iets toebrengen
dat onaangenaam is. Ik zou willen weten wie mij
dat gekuischt heeft (wie mij die poets gebakken
heeft). Bij de eerste gelegenheid wil ik hem dat
kuischen (hem dat door den baard wrijven, hem
dat verwijten). " By alsoo verre dat ghy my
dat noch eens cuyst (van mijnen neus te doorschieten), ick belove u, ick sal uwen pijl in stucken breken. " (R. Versteganus.)
— Gekuischt zijn, dood zijn, overleden zijn.

KUIT
Hij is gekuischt. — Te Brugge bet. het Dronken
zijn. Hij heeft . maar vier druppels noodig om
gekuischt te zijn. Let op dat ge niet gekuischt
naar huis komt.
— o. W. Zuiver worden. Het vlas op den akker
begint te kuischen, waneer de asrelingen van
de rijpende herels afvallen. Eene koe begint te
kuischen, waneer, na het kalven, de nageboorte
afdrijft. Een vloer, die moeielijk kuischt, moet
hard gewreven worden. Het een metaal kuischt
gemakkelijker dan het ander.
.

KUIT, m. en KUITE,
ook Pitelo genaamd.

V.

KULT
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Nuchter kalf, anders

KUITAARS (wvl. KUUTEERS, uitspr. -ees, zware
ee, zie Rs), m. Eene hen zonder steert.
KUKKELEN, o. w. Hetzelfde als Kuchelen.
KUKKELHAANTJE, KUKKELHENNEKEN, o. Een

haantje of henneken van de kleenste soort.
— Kil. Guggel, Guckel en Kocke, gallus gal-

linaceus.
KURKERNEST, m. Zie KAKKERNEST.
KUKSKE(N, m. Zie KAKKERNEST.
KUL, m., mv. kuls en kullen. Knikker, steepen

bolletje waar de kinders mee spelen, fr. chique.
Twee centen kuls koopen.
— Smaadnaam dien het volk geeft aan eenen
vent die dwaas, of gierig, of lastig is. Een domme, een gierige kul.
KULBALG, m. KULBEURS, v. Balzak, 1. scrotum.
" Geswillen onder aen den buyck, ear, ofte cul-

balck van de peerden. " (Jac. De Smet.)
KULDER, m. Bij timen. Zie KULTER.
KULLEBUKKEN, kullebukte, heb gekullebukt, o.

w. Veel werken en maar weinig voortgang doen,
mooschen. Ik heb geheel mijnen oegst met de
machien afgedorschen in éénen . dag; nu toch
zullen mijn lieden geheel den winter niet kullebukken in de schuur. Hij zit daar geheel den
dag te kullebukken aan een werk dat in één uur
kon af zijn.
— b. w. Plagen, den duivel aandoen, fr. coïon-

ner, lutiner.
KULLEN, kulde, gekuld, b. w. Pierlén, plagen,
klooien.
— Lullen, bedotten.
— Dit w. is plat en te vermijden.
GULPEN, kulpte, heb gekuipt, o. w. Sterk oprispen, kolken, puffen. Het wordt gezeid van eene
koe die tot berstens opgeblazen is : als zij begint
te kulpen is zij gered.
— Vgl. Gulpen.
KULTE, V. Een oud of nieuw, een schoon of
leelijk mannenborstkleed met mouwen en da-

lende tot op de heupen, anders ook Veste en
Sapong genaamd. Hij heeft zijne beste kulte
aan. Eene kulte van fijn laken.
— Ook een vrouwenrok, die gemeenlijk versleten en getapt en gelapt is, fr. jupe. De kulte
van eene schooister.
— Dikwijls gebruikt in 't mv. voor Kleederen
in 't alg. Eene kas om er hare kulten in te hangen.
Ge moet beter voor uwe kulten zorgen.
— Een lap of kluite die zonder fatsoen op een
kleed genaaid is. Dat kleed is slecht vermaakt:
het zijn al kulten. •
— Een versleten lap in het algemeen, eene
vodde. Kulten en sluissen, fr. des haillons. Al
die kleederen zijn maar wat vodden en kulten.
Iemands kulten verkoopen (den boedel verkoopen van iemand die uitgeschud wordt en niets
bezit dat van weerde is).
-- Kulíe van een, of ook brokke van een, bet.
in flenters, fr. en morceaux. Een kleed kulte van
een scheuren, fr. dechirer um habit tout en lam-

beaux.
— Vgl. Kulder, Kolder, dat eertijds een lederen harnas was hetwelk borst en rug bedekte.
Kil. heeft Kulckt in den zin van Tijk, fr. coutil,
eng. quilt, 1. culcita, stoffe waar men matrassen
van maakt. " Sy sliep sonder bedde, niet ghedooghende dat mense saechte matraetsen oft culten
gaf. " (M. Lambrecht.) Wegens het wegvallen
der k in de uitspraak, vgl. inkt en markt, uitgesproken inte en mart.
KULTEN, m. Een van de namen die het volk
geeft aan de chicoreikaffie, fr. goudre de chicoree.
Die kulten is zeer goed.
KULTER, KULDER, m. Bij timm. Lang stuk hout,
drie a vier duim dik en _eenen voet breed. Kulters dienen voor zolderbalken. Kulders van drie
tot twaalf meters lang.
— Bij metsers. Dwarshout dat met het een
einde in den muur steekt en met het andere aan
eene staak vastligt, dienende om de planken
van eene stellagie te dragen, bulsterhout.
KUNNEN, kumde, heb gekumd, o. w. Zie KUIMEN.
KUNKE, V. Konkel, slons, vrouwspersoon die
weinig verstand heeft, die onzindelijk aangekleed is. Zij is zoo eene kunke. Eene kunke van
een vrouwmensch.
KUNNEN, koste, gekost en gekonnen (in Holland
gekund), o. w., fr. pouvoir. Ergens uit kunnen
(uit eene moeielijkheid geraken). Ik kan uit dat
geschrift niet (ik kan het niet lezen, fr. dechifrer).
Dat boek is duister : ik kan er niet uit (ik versta
niet) .

KUNS
— Kunnen aait. Als de kat aan den vogel kan,
zij grijpt hem. Ik kan er niet aan met de hand.
Een vernuft waar niemand aan kan (dat niemand
kan evenaren).
— Kunnen over, fig. Kunnen lijden, zich niet
ergeren, 'fr. excuser, pardonner, passer sur. Dc
kindeíen steken vele perten uit : de een mensch
kan er over, en de ander niet. Hij kan gemakkelijk over fauten die uit enkele krankheid geschieden. Er zijn rijke lieden die niets aan den
armen geven, daar kan ik niet over, fr. cela est
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KUNS
KUNSTENAAR, m. Kunstenmaker, guichelaar,
fr. bateleur, faiseur de tours d'adresse, salt-im-

banque.

— Wordt schertsende ook gezeid van iemand
die in 't een of 't ander werk vernuft en behendigheid toont.
— Vklw. kunstenaartje, zie FIJKERLOOT.
KURDWAGEN, m. Kordwagen, kruiwagen, fr.
brouette.

denWerve.)
—= Weten, kennen, fr. savoir. Hij kan geen
fransch. Hij kan wel engelsch. Hij kan bijkans
nooit zijne les. Hoeveel tijd hebt gij noodig om

KURE, m. Hetzelfde als Korf, fr. corbeille.
— In sommige plaatsen geeft men dezen naam
uitsluitelijk aan den bolronden paander die
elders Kalooi genaamd wordt.
KURRE, v. Het ingewand, het geweide, fr.
incestins. De kurre uithalen (ontweien). De kurre
van een schaap, van eenen vogel.
— Men zegt ook Kruie en Krei, bij Weil.
Karwei, bij Kil. Koreije. Vgl. Kraaie.
KURREBOUT, m. Een hond of eene kat wier
steert afgekapt is.
— Misschien voor Kurtbout, kortbout. Vgl.
Kurrewagen voor kordwagen. — Of moet men
hier denken aan Korre (aars) ?
KURREMURRE, v. Poespas en al wat aan poespas gelijkt. Let op dat gij in de kurremurre (in
de vuiligheid, in het straatslijk) niet loopt.
— In Jurrenvore, fr. en marmelacde, in moes,
in gruis, in brijzelingen. De hagel heeft de akkervruchten in kurremurre geslegen. De wagen reed
den poot van den hond in kurremurre. De aard-

zoo een stuk verzen van buiten te kunnen ?

appels zijn in kurremurre gekookt.

plus fort que moi.
-- Kunnen tegen, machtig zijn om iets uit
te herden, te weerstaan, enz. Zijne maag kan
tegen geen rauwe spijzen (kan ze niet verduwen).
Hij kan tegen geen zwaren arbeid,, tegen geen
harde woorden. Tegen geen verdriet kunnen (er
ziek of slecht van worden). Laat den vijand maar
komen : wij kunnen er tegen.
-- Iemand meester kunnen, kunnen overheerschen, overmannen, bedwingen. Hij kan
zijnen broeder meester, die nogtans meerder is.
Goliath meende dat er hem niemand meester
kost. Ik kan hem geen (niet) meester. Die moeder
kan hare kinderen geen meester. Zijne driften
meester kunnen. " Waerom is 't dat gij uwe
peerden niet meester en cost worden ? " (F. Van-

KUNSEL, m. Zie KWANSEL.
KIUNSELEN, O. W. Broddelen. Zie KWANSELEN.
KUNST(E, v. Grap, klucht, aardigheid. Die

vent zit vol kunsten (is zeer kluchtig). Eene
kunst uitsteken, fr. faire une farce. Dat is eene
kunste ! fr quelle farce!
-- Eenen boer zijne kunst afvragen, meer vragen dan men beantwoorden kan of mag, al te
nieuwsgierig zijn. Ge zoudt eenen boer zijne

KURREN, kurcde; heb geleurd, o. w. Zie KARIEN.
KURREWAGEN, KURWAGEN, m. Kruiwagen,

kordewagen, kurdwagen, fr. brouette.
RURRIEN, kurricle, heb gekurricd, o. w. Zie KAKIEN.

KURRIEN, b. w. in twee lettergrepen, met den
klemtoon op riep. Hetzelfde als Korien. Zie ald.

hem uitdagen iets te verrichten dat men bekent
zelve niet te kunnen. Ik vergeef u de kunste
van met dien mensch overeen te komen. Wat
denkt gij dan dat ik in eene uur zulk een werk
kan afmaken ? ik zou u de kunste vergeven!
— Iemand kunste (n stellen, hem uitdagen iets

KURTS, m. KORTSE, v. Hetzelfde als Koorts,
fr. fievre. Den kurts leiden of leeden (leen), de
kortse hebben. De heete kurts. De koude kurts.
" Heeft hi vele curtsen, soe geeft hem een luttele
amandel mele. " (Jehan Yperman.) " I)en wyn
verjaegt geen korts. " (P. Croon.)
— Fig. Den kurts krijgen van iets, huiveren van
afkeer, van verveling bij het hoorera of het zien
van iets al te dwaas, al te onheusch, of al te
trouwloos is. Hij spreekt zoo verdrietig dat men

na te doen dat men eerst voordoet. De jongers

er den kuis van krijgen zou.

stellen malkander kunste met over grachten te
springen, enz. Voor kunste stellen zegt men ook

7• (zie RTS);

kunst afvragen.

— Iemand de kunste vergeven van iets te doen,

bleune stellen.

— In sommige streken zegt men Kuts zonder
elders gebruikt men het inv. kurtsCA,
de kurtsen hebben.
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KURT
r -- Vgl. 1. curro

(loopen, rijden). Kil. heeft

Ridde, rijde, febris.
KURTSKRUID (wvl. KUTSKRUUD, zie RTS en UI),
KORTSKRUID, KOORTSKRUID, o. Zoo heet, bij

sommigen, eene soort van steenklaver die in de
wetenschap lotus corniculatus heet, fr. lotier cornieIc.lé. Kurtskruid heeft gele bloemen.

KUSSEN, 0., fr. coussin.
-- Vklw. kuske(n, kustje. Vgl. Kieken,1Lieksken,
Meisen, meisken, enz.
Sijn ledikant een hout vol pijn, .
Sijn rocxken moet lijn decksel zijn,
En 't kusken daer hy 't hooft begeeft,
Siet eens wat kanten dat het heeft.
(A. Poirters.)
Met haren melkpot, dien zy droeg
Met een klein kustje op 't hoofd.
(J.-B. Decorte.)

KTJTJ
kerkgangmissen, waarbij de nieuwgehuwden of
de kerkgangvrouw het kusspaan kussen.
— Het kusspaan heeft overal denzelfden naam
niet; hier heet het een Pax, daar een Paais, daar
Spaasberdetje, daar een Spaasbeentje, daar eene
Glaude, enz. In Frankrijk zegt men la Pais;.
-- De kusspanen verschillen veel van gedaante.
De Bene zijn plat, andere schildvormig, andere
rond, andere vierkantte, enz. De eene zijn kleen,
andere zijn 10 centimeters breed en 15 lang.
Bijkans allen verbeelden den Zaligmaker aan het
kruis. Daar zijn er die zeer oud zijn (xi en xii

' eeuw).
KUTJE, o. Enkel of knoesel van den voet, fr.

cheville du pied.

--- Het tuitbeentje van den elleboog, elleboogsknokel, fr. olécrdne. Als men, in het stooten van
den elleboog, de zenuw raakt die nevens liet
kutje ligt, gevoelt men eene zindering tot in den

KUSSENEEL, o., klemt. op neel, scherpl. ee. Een
kussen met haar gevold, dat neen op een peerd
legt in plaats van zadel, om er op te rijden.

pinkel.
— Dit kutje is het demin. van Keute. Zie

-- Ook eene soort van kleene zadel die op den
rug ligt van een peerd in 't lamoen, en waarop
de dossiere rust, anders ook Salette, fr. coussinet,

Zie KURTS.

sellette.

-- Komt dikwijls bij C. Vrancx voor, in den
zin van Breukverband, fr. bandage herniaire.
" Hy gaf over synen handt oft cusseneel, want
hy had vj jaeren ghescheurt gheweest, en was nu
ghenesen. " -- " Drye ghescheurde persoonen,
die deur ons lieve Vrauwe waren ghenesen, daer

Boudin een af was, ende hy liet daer zijn cusseneel. " — " Zijn cusseneel dat hy xxxj jaren hadde
ghedreghen.
KUSSENEELEN, kusseneelde, gekusseneeld, b. w.

Een kusseneel of band op eene wonde binden.
" Dan eist (eene breuk, fr. hernie) gheneselic roet
plasteren van buten der op gheleit ende wel
daer boven ghecussineelt. " ( Jehan Yperman.)
" Ende si ghenaest sonder binden ende sonder

cussineelen. " ( Id.)
KUSSENTOOIE,

v. Kussensloop, fluwijne, fr.

taie d'oreiller. Zie TOOIE.

KUSSPAAN, o. Een blad van gedreven, geslegen
of gebrandschilderd metaal, ofwel van gebeeld
hout, ivoor of been, dat de priester aan-houwd
den autaar kust, na het Agnus Dei gezeid te
hebben, en dat de koorknaap alsdan te kussen
draagt naar de priesters en andere personen die
tegenwoordig zijn.
— In Vlaanderen zijn er veel kerken waar
dit gebruik bestaat, doch enkel in trouw-- en

KLANKVERK.

* KUTS, m., Vlaamsche uitspraak van Kurts.
KUTS, m. KUTSER, m. Iemand die op de markt
komt, of te lande rondgaat om stoppe, boter,
eiers, konijnen, of kiekens, enz. in groote hoeveelheid aan te koopen en dan voort te verkoopen, fr. revendeur.
— Van daar Boterkuts(er, Eierkuts(er, Garenkuts(er, Keunekuts(er,Vlaskuts(er, Werkkuts(er,
enz.
KUTSEBEIER, ? KURTSEBEIER, m. Hagedoornbezie, niepe, fr. bale d'aubepine.
KUTSEGE, KUTSI.GE, KUTSINGE, v. Eene vrouw
die kutst, die alles aankoopt om voort te ver
zijn misnoegd als er kutse--kopen.Dburgs
gen op de markt komen, want de boter, de eiers,
enz. slaan dan op in prijs. --- Zie -EGE.
KUTSELIER, o. Vorm waarin men goud, zilver,
enz. tot staven giet, fr. lingotière.
KUTSEN, kotste, heb gekutst, o. w. Op de markt
of te lande boter, eiers, garen, konijnen, vlas of
stoppe, enz. aankoopen om gemeenlijk op de
markt voort te verkoopen, fr. revendre. Hij heeft
veel geld gewonnen met te kuisen.
-- Afl. Verkutsen.
De schaepen worden verkutst, verpacht
Meest omme twullescheeren.
(Ed. De Bene.)

Tword ('t graan) varync verkutst van straete te straete
Om eeghin ghewin.

KUTSER, m. Zie KITS.

(Id.)

BUTS
KUTSEEIT, KUTSERIE, v. Magazijn van eenen
kutser, bewaarplaats voor den aangekochten
voorraad. Er zijn in die kutserij tegenwoordig
wel vijf duizend eiers, die in kalkwater liggen.
— Van daar Eierkutserij, Stoppekutserij, enz.
KUTSING, v. De daad van 't kutsen. De kut singe heeft hem rijk gemaakt. " Zo wat wever
die kutsinghe dade van huer werke, dat waere op
de boete van twintich schellijnghen, te verbuerene, beede den cutsere ende diet wonne. " (Cueren van de wevers van Brugge.)
KUTTE, v. Hetzelfde als Kut bij Weil., 1. cunnus.
-- Scheldnaam dien 't grauw geeft aan een
vrouwspersoon. Zie HAAGKUTTE.
KUTTEL, m. Soort van vogel, anders Haagkutte genaamd.
-- Te Brugge zegt men Kuttel en Knuttel
voor Keutel, fr. crottin. Vandaar Geitekuttel,
Hondekuttel, Schaapkuttel, enz.
-- Verkepíe kuitel, kuttelaar.
KUTTELAAR, KOTTELAAR, m. Een vertroeteld
kind, schoothondje, enz., dat geern gestreeld en
geliefkoosd wordt.
KUUR, v. Zie KEURT.
KUW, KUI, KUWEL, KUIEL, KUIERLING, m. Bal
of koekje van gekauwd brood, papier, enz.
Kuwen maken. De kinders wierpen-naar elkander
met kuwen van papier. De moeder geeft kuwkens (mompjes gekauwde spijs) aan haar kindje.
— Verwarreld kluwen, of iets dat er aan gelijkt, dot. Het garen was al in eenen kuw (ver
vernesteld). De haver, door den storm-wareldn
en den wind neergeslagen, lag op den akker in
kuwels te rotten.
-- Vrouwspersoon die slordig gekleed, of onbehendig en vadsig is. Zij is gelijk een kuw.
Een kuwel van een vrouwmensch.
KUWEN, kuwde, gelkuwd, en KUWELEN, kuwelde,
gekuweld, b. w. Kauwen, knabbelen, fr. macher.
— Tot ktwels maken. Brood kuwelen. Papier
kuwelen. Gekuweld papier. De moeder kuwt de
spijs die zij aan haar kindje geeft.
-- Bij kuwels uitspuwen, of uit den mond
laten vallen. Kind, ge moogt (uw eten) niet
kuwelen. Zie UITKUWELEN.
-- Men zegt ook Kuien en Kuielen.
-- Kil. Kuyden, knauwen.
KUWING, KUWELING, KUIELING, v. Het kuwelen.
-- Uitgekuwelde spijs.
-- Eene vrouw die kuwelt, die onbehendig en
slordig te werke gaat. Die naaister is zoo eene
kuwelinge. -- Zie —ING.
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KUWT
KUWTJE, KUITJE, o. Vklwoord van Kuw, Kui.
KWAAD, adj. Slecht van smaak, bitter, wrang,
fr. amer. Eene kwade perzik. Dat bier is kwaad.
Die medicijn is kwaad. " Sy is seer wit, ende en
is niet quaet van smaeck. (P. Devynck.)
-- Eene kwade strafe, een kwaad gat, eene vuile
slijkstraat waar men moeielijk door kan gaan of
rijden.
— Eene kwade valling, kwaadaárdige verkoudheid.
— Kwaad lijnwaad, slecht, versleten lijnwaad.
— Kwade vergaring, fr. avortement embryonaire.
— Kwaad vleesch, wild-vleesch in eene wónde,
fr. chairs baveuses. Het kwaad vleesch uitsnijden.
-- Kwade wijting, zie WIJTING.
— Kwaad van negge, zie onder NEGGE.
-- Een kwaad gat, eene gevaarlijke etterwonde.
Een kwaad gat in het linker been. " Hy had in
zyn hoofd zeer vele quade gaten die gheen mees
-tersncogh."(CVrancx)
— Eene kwade keel, eene keelziekte. " Zeeren,
quetsueren, quae kelen en andere ghebreken. "
(Id.)
-- (Zich) kwaad bloed maken, zijne gezondheid
stooren, zich onpasselijk maken door gramschap.
Ik wil mij daar geen kwaad bloed om maken.
Maak daar geen kwaad bloed in.
-- Kwaad geld, geleend geld, dat men iemand
schuldig is, 1. ces alienum. Hij heeft veel kwaad
geld (veel schulden).
— Kwaad geld, kwade penning, valsche munt,
slecht geld.
Slaet al wat Kwaepenninek is,
Slaet Kwaepenninck aen den disch.
(G. Gez.)

Gekend zijn lijk (de) kw t penning, eenen
slechten naam hebben, gekend zijn als een ondeugend mensch, en als zulk gevlucht worden.
KWAADKRIJGS, KWAKRIJGS (wil. —KRIIGS), adj.
attrib., klemt. op krijgs. Kwaad om krijgen,
moeielijk te bekomen. De goede aardappels zijn
tegenwoordig kwakrijgs. Deugdzame dienstboden worden meer en meer kwakrijgs.
---

KWAADNEGGIG, KWANEGGIG, adj. Boosaardig,
hardnekkig in het kwaad. Een kwaadneggig
kind. Zwicht u dien vent te vergrammen; hij is
kwaadneggig en wraakzuchtig. Die schuldenaar
is kwaadneggig om te betalen. -- Zie NEGGE.
KWAADSTOKER, KWASTOKER, m. Een die kwaad
stookt, twiststoker.
KWAADWEDERVORST, KWAWEDERVORST, m.

Zoo heet de kleene vorst die somwijlen na eenen

1WAA
dooi volgt en de aarde wederom met een licht
korstje bakt.
KWAADWILDE, KWAWILDE, adj. Kwaadwillig,

fr. malveillant, Indocile. --- Zie —DE.
KWAADWILLEWERK, KWAWILLEWERK, o. Iets
dat uit kwaadwilligheid, uit boosheid verricht
wordt. Vergeef het hem, het was geen kwawillewerk. Men had 's nachts de ruiten ingesmeten,
den bel gebroken, en andere schade gedaan die
louter kwawillewerk was. Is het kwawillewerk
geweest, hij zal het uitboeten. ". Hij begoste op
de poorte te slaan dat het daverde. De poorte en
ging nog niet open. Ha ! peisde hij dat is hier
kwawillewsrk, en hij begoste met al zijn macht
aan de poorte te schudden. " (R. d. H.) " Duurde
't wat lange eer dat vader de vergiffenisse uitsprak, en moeste ze Jan dikwijls vragen, het en
was van den vaders kant geene hardnekkigheid
nochté geen kwáwillewerk; zijn herte vergaf het
genoeg en 't was al lange vergeven; maar de
mond en koste 't niet uitspreken, de tranen
moesten eerst over zijn en 't herte vrij. " (K.

Callebert.)
KWAAG, m. Een woord dat de poesters gebruiken om de koeien uit de weide op te roepen
en naar stal te leiden. Als het avond wordt,
hoort men de koeiherders ten allen kante kwaag !
kwaag! roepen.
KWAAK, adj. In eenige streken hetzelfde als
Kwalijk, misselijk, slecht, flauw. Kwake bedijgen
(bezwijmen), fr. Comber en défaillance. Hij is
kwaak bedegen in de kerk, en er moeten uit

gedregen worden.
KWAALTE, v. Zie KWALIJKTE.
KWAARTE, v. Hetzelfde als Kaart, speelkaart,
fr. carte à jouer. Dat spel wordt gespeeld met elk
vier kwaarten.
— Vandaar Kwaarteblad, Kwaarten, Kwaartespel, enz.
IKWAARTSCH00L, KAARTSCHOLE, V. Vergadering van lieden om met de kaart te spelen. Het
is daar elken avond kwaartschole. Hij heeft dat
nieuws medegebracht van de kwaartschole.
-- Vgl. Barbierschool, Scheerschool.
KWABBEDOEL, m. met den klemtoon op doel.
Wabbelachtig mensch, iemand die vadsig is en
slap van vleesch. Een kwabbedoel van een vrouw
Hij is een kwabbedoel. — Zie KWADOEL.-mensch.
KWABBEL, m. Hetzelfde als Kwabbe, dat Weil.
verklaart Een klomp die, door zijn inwendig
vocht of vet, licht bewogen wordt en trilt. Hij
heeft een grooten kwabbel aan den kin. Xwabbels vet op de ribben van eenen os.

KWAB
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--- Kropgezwel, fr. gof,Ire.
— Bij landb. Knobbel of Knuist aan den knol
van rapen en - koolzaad; anders ook Knoop geheeten. Die rapen hebben veel kwabbels. — Het
wordt ook gebruikt voor Kwabbelziekte. Zie ald.
— Kil. Quabbel, scirrus : tumor durus sine

dolore, renitens : ganglion.
KWABBELEN, kwabbelde, heb of ben gekwabl eld,
o. W. Kwabbels krijgen. Zijne kinase kwabbelt

van vetheid.
-- Bij landb. Wordt gezeid van rapen en koolzaad die knobbels krijgen aan den knol, fr. bowler. De rapen kwabbelen. Dat koolzaad is ge
-kwabeld.
— Afl. Kwabbeling.
KWABBELZIEKTE, v. Bij landb. Plaag in de
rapen of het koolzaad wier knollen kwabbels of
knobbels krijgen; anders ook enkel Kwabbel genaamd. Het koolzaad krijgt de kwabbelziekte. Die
rapen hebben den kwabbel. De kwabbel is er in.
KWADEGROND, KWAGROND, m. Bij zeevisschers.
Naam van eene geule benoorden de Gote en
beoosten het Westrippegat.
KWADE-PENNING, KWAPENNING, m. Zie onder
KWAAD.

KWADEPERTE, KWAPERTE, v., klemt. op lewd.
Iemand die kwade perten speelt, snaak, kwant,
fr. lutin, eveillé, polisson. Die knaap is eene kwaperte. Eene kwaperte van eenen jongen. Onder
de scholieren zijn veel kwaperten.
- KWADEPERTERIJ, KWAPARTERIE, v. Guiterij,
fr.

espièglerie, mzalice.

KWADETAAL, KWATALE, v., klemt. op lewd. Ie-

mand die gebrekkig spreekt, die de woorden
onduidelijk uitbrengt.
— Kwaadspreker, fr. détracíeur, calomniateur.
KWADE-TIENE, KWA-TIENE, v., klemt. op tien.
Kwade luim. Hij is in zijne kwá-tiene : 't is niet
goed hem eenen dienst te vragen.
-- Vgl. Novene, Terze, Kwinte, enz.
KWADEZEER, KWAZEER, o. Etterend en kwaadaardig hoofdzeer, anders ook Vortekop geheeten,
fr. teigne faveuse. Het kwazeer hebben. " Schorftheyd end kwaedzeer der hoofden. " (G. Simons.)
KWADOEL, m. met de stemrust op doel. Hetzelfde als Kwabbedoel.
— Aars, achterste. Hij viel met zijnen kwadoel in 't water. -- Zie DOEL.
KWAKBOLLEN, kwakbolde, heb gekwakbold, o. w.

Wordt gehoord in de spreuk Iemand slaan dat
hij kwakbolt (dat er zijn hoofd van waggelt).
Hij sloeg hem dat hij kwakbolde.
-- Vgl. Klakbalgen.

KWAK
KWAKKELBAKTE, V. Wordt schertsende gezeid
van eenen akker die onder regen en stegen
bedricht zijnde deegachtig en smoezelig wordt.
Het is gelijk eene kwakkelbakte. Die vlaschaard
is eene rechte kwakkelbakte. Eene kwakkelbakte
leggen (eenen akker onder regen en slegèn bedrichten). Gij hebt daar Bene kwakkelbakte geleid!
KWAKKELBED(DE, o. Bij landb. en hoveniers.
Aangeaard bed, winterbed, brauwe, fr. ballon.
Een land in kwakkelbedden leggen.
KWAKKELEN, kwakkelde, heb gekwakkeld, o. w.

Traagzaam groote brobbels opwerpen, sprekende
van iets dat kookt in een groot vat. Die hespeketel, die garenketel kookt dat hij kwakkelt.
— Gedurig regenen dat er de straten en de
akkers van deefelen. Het heeft geheel den zaaitijd gekwakkeld. Het gaat niet wel op den akker
werken als het kwakkelt.
KWAKKELVORST, m. Wankele vorst, vriezend
weder dat niet hard is noch duurzaam. Het is
maar een kwakkélvorst. Wij hebben dezen winter nu en dan wat kwakkelvorst gehad.
KWAKKELWEDER, o. Regenachtig weder, langdurige rein en slein. Dat kwakkelweder is zeer
nadeelig aan 't bedrichten der akkers. Het heeft
geheel den zomer maar kwakkelweder geweest.
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KWAL
bedeeld (hij heeft een te kleen deel ontvangen;
fig. hij heeft verstand te kort).
-- Niet kwalijk boos zijn, zeer slim, zeer schalk
zijn. Ge zijt gij niet kwalijk boos, fr. to n'es pas

pen malie.
— Met iemand of met iets kwalijk zijn, op zijn
gemak niet zijn, verlegen zijn, fr. être gêne, être
emba'rrassé. Ik zou dien vriend niet géern weg
mag ik hem in mijn huis-zendogtas
niet laten : ik ben er kwalijk mee. Die jongen
wilt geen ambacht leeren en nog min naar
school gaan : zijne ouders zijn er kwalijk mee.
Ik moet twee schuldeischers betalen, en ik heb
maar geld genoeg voor eenera : ik ben er kwalijk
mee. Vraag ik dat aan hem, zijn broeder is er
jaloersch en inisnoegd om : wat moet ik doen
om wel te doen P men is er al kwalijk meê. Ik
ben er al gildig kwalijk mee.
KWALIJKTE, v. Bezwijming, flauwte, fr. défaillance. Eene kwalijkte krijgen, hebben. In eene
kwalijkte vallen, liggen. Dat is eene goede
remedie tegen de kwalijkten. " Onder tdecsele
van eender ghefingierder ziecte ofte qualicte. "
(N. Despars.) " Vallende in een qualicte daar by
noch voor den avende of storf. " (Id.)
— In eenige gewesten zegt men Kwaalte.
-

KWAKKEN, kwakte, heb of ben gekwakt, o. w.

KWALSTEREN, kwalsterde, heb gekwalsterd, o. w.

Inzakken, doorzinker, sterk begeven, fr. s'affaisser. De zolder kwakt onder 't gewicht van 't
graan. Een versleten dak begint te kwakken.
Kwakkende gaan (bij eiken stap knikkebeenen

Wordt gez. van een kindje dat de melk die 't
zuigt of de lepelspijs die 't ontvangt, weer uit
kwalsteren is teeken-werptofuikl.H
van verzaadheid.
— Ook Kwolsteren, zie L.
KWANSEL, m. Zie KANSEL.

van ouderdom, van flauwte, van drukkenden

last, enz.). De schoe'n kwakken, waneer de hielstukken nebrzakken of platgetreden worden.
-- Ook b. w. De schoe'n kwakken (er den hiel
van platgaan of nedertreden), fr. éculer ses sonhers. Gij kwakt uwe schoe'n.
KWAK-WAWAK, m. Kwakkelslag, het geschreeuw van den kwakkel, fr. courcaillet.
KWALIJK, adj. qualificatief. Eene kwalijke
bolle spelen (niet doelmatig, niet wel bollen).
Een kwalijk woord spreken (niet wel, ongepast,
of onvoorzichtig, een woord spreken). Eene
kwalijke rekening maken (kwalijk rekenen, eenen
misslag begaan in 't rekenen en tellen). De orgelist gaf aan den zanger eenen kwalijken toon
op (gaf den toon kwalijk op, gaf den toon niet
wel op). Spijts de kwalijke zorge, genas de zieke.
— Eenen kwalijken asem geven; zieltogen, den
laatsten snik geven.
— Kwalijk bedeeld zijn, niet wel bedeeld zijn..
De aalmoesen zijn kwalijk bedeeld geweest : de
een had veel, en de ander niets. Hij is kwalijk

KWANSEL, KWANTSEL, m. Zwalp.

-- Kleene hoeveelheid, kleenigheid. Een kwanselken vocht (een zwalpken, een treetje, een
plasje). Ik heb daar nog eenen kwansel te betalen (eene kleene schuld).
— Poespas, natte spijs die goed noch voedzaam
is. Geef dien kwansel aan den hond. Kwansel van
pap.
— Fig. Verwarrelde, slechte zaak, hutsekluts.
Dat is een geheele kwansel.
— Slecht volk. Kwansel van volk.
— Ook Kwensel en Kunsel; doch zie KWENSEL.
KWANSELACHTIG, KWENSELACHTIG, KUNSEL-

ACHTIG, adj. Genegen tot kwanselen. Kwanselachtig weder (regenachtig).
KWANSELAAR, KWENSÈLAAR, KUNSELAAR, m.

Iemand die kwanselt.
-- Een dronkaard.
— Een kloddenier, een die slecht zijne zaken
doet. Een kunselaar van eenen koopman.

KWAN
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KWANSELEN, kwanselde, gekwanseld, b. w.
Sterk heen en wêer bewegen, zwalpen, sprekende
van water, enz. De zee kwanselt hare baren.
— Eenig vocht plassen of storten door het
heen en wêer bewegen van het vat. Water kwanselen op den vloer. Let op van de melk niet te
kwanselen. De dronkaard kwanselt het bier.
— o. W. Heen en weer bewogen worden, swanselen. De zee kwanselt. De kwanselende baren.
--- Bij plassen uitstorten. Laat het water op
den vloer niet kwanselen. Het weder kwanselt
waneer het bij poozen regent.
— Fig. Broddelen, slechte zaken doen. Die
winkelier kwanselt.
— De Wdb. geven aan dit woord den zin van
Door ruiling verwisselen, fr. troquer; maar hier
zeggen wij Kan(t)selen. Zie KANTSELEN.
-vor
w Voor Kwanselen, zeggen wij ook Kwenselen en Kunselen. Bij Kramers heet het Kwengelen. Vgl. Wangelen.
KWANSELING, KWENSELINGE, KUNSELINGE,

kwanselen.
-- Ook in den zin van Kwansel.
KWANSIJS, bijw. Zie KoNSVls.
KWANTE, V. Heetekoek, palulle, fr. galette.
Kwanten bakken.
-- KWANTEBAK, m. Heetekoekbak, het bakken
van kwanten. In den kwantebak zijn (bezig zijn
met kwanten ie bakken). Morgen is 'tkwantebak.
KWANTEN. Zie KWINTEN.
KWAPENNING, m. Zie onder KWAAD.

V. Het

KWAPERTE, v. Zie KWADEPERTE.
KWARTBEERTEL, m. Bij timen. Platte steek-

beitel half zoo breed als de Halveduimbeertel.
KWARTEELEN, kwarteelde, ben gelkwarteeld, o.

w. Bij landb. Wordt gezeid van jong graangewas
dat op eenen stam verscheidene halmen schiet
en eenen struik uitmaakt. De tarwe kwarteelt
schoone van de jare.
KWAST, m. Doorbrenger, verkwister, drinkebroêr, fr. dissipateur, ivrogne, bambocheur.
— In dezen zin zegt men ook Kwispel. KWASTE, v. Hetzelfde als Kwast, m. dat in de
Wdb. verklaard wordt Een dik penseel van
samengebonden zwijneborstels,enz. omte witten,
te verwen, enz., anders gezeid eene Breuze, fr.
brosse, gros pinceau. Met de kwaste verwen. De
terreburstel is eene kwaste.
KWASTEN, kwastte, heb gekwast, o. w. Schossebrossen, drinken, lichtmissen. Hij is weer aan
't kwasten. Hij kwast geheele ronde dagen.
KWAT, samentrekking van kom wat. In VeurneAmbacht, als iemand in een winkel of ander huis

KWAT
treedt, zegt hij luid op : kwat vooren (kom wat
voor), voor wat men elders zegt is er iemand ?
KWATIENE, v. Zie KWADETIENE.
KWAWILLEWERK, o. Zie KWAADWILLEWERK.
KWAZEER, o. Zie KWADEZEER.
KWEE, v. zonder mv., zachtl. ee. Konfituur van

kweeperen, kweemoes, fr. marmelade de coings.
Dat is allerbeste kwee. Kwee aan tafel geven.
Kwee eten.
KWEE, v. zachtl. ee. Wordt gezeid van een kind
-dat noch groeit noch bloeit, dat kwijnt. Eene
kwee van een kind. Die jongen is maar eene
kwee. Dat dochtertje is eene kwee.
-- Vgl. Kwene.
KWEEK, m. zonder mv. De daad van kweeken,
van opvoeden. De kweek van plantsoenen. De
vogels gaan in den kweek met de lente. Met den
kweek van kachtels en kalvers, wint hij veel geld.
Die lieden hebben armoede geleden tijdens den
kweek van hunne kinders.
— Ook Hetgeen opgekweekt wordt. De vogels
azen hunnen kweek. Eenen kweek hebben (een
kindje zogen, moeder zijn).
KWEEKKALF, o. Kalf dat men opkweekt, dat
bestemd is tot de fokkerij.
KWEEKHOEDER, v. Eene voedster, zoogster,
.

fr. nourrice.
-- Het samengetrokken kweekmoer wordt gez.
van eene zeug, van een schaap, enz. die jongen
hebben.
KWEEKVLUGGE, v. Eene breede vierkantte

muit met een afschutsel in 't midden, en met
eenen vogelnest, dienende om vogelen op te
zetten en te kweeken.
KWÉEN, v. Zie KWENE.
KWÉENACHTIG, adj. Die knijst en kriept gelijk
eenige ziekachtige vrouwen. Zij is al te kween
-achtig.
Ge moogt zoo kweenachtig niet zijn.
KWERNE, KWERNE, v. Handmolen.
— Fig. De maaltanden, het gebit van peerden
en andere dieren die hun voedsel malen. Dat
peerd heeft eene goede kweerne.
— Ook schertsende, van menschen. Hij heeft
een deel van zijne kweerne verloren.
KWEERNEN, kweernde, gekweernd, b. w. Met
de handmolen malen.
— Met de tanden malen. Dat peerd kan zijne
haver niet meer kweernen.
— Herkauwen, kwerrelen, fr. ruminer. De
koeien kweernen. Als de koe niet kweernt, 't is
teeken dat zij ziek is.
-= Men zegt ook Kwernen.
KWÉGGELEN, kweggelde, heb gekweggeld, o. w.
38

KWEK
Eene wankele gezondheid hebben, ziekelijk zijn;
anders gezeid Krasselen, Sukkelen, en bij Kramers Kwakkelen. Die mensch heeft lange gekweggeld, maar nu vaart hij wel. Het gaat niet
wel met hem : sedert eenigen tijd kweggelt hij,
en als hij het niet herneemt, hij gaat niet lang
meer leven.
— F. Vanden Werve zegt kwakkeren : " Waarom is 't dat sommige sieken soo blyven quackeren maenden en jaeren lank P "
KWEK, KWEK, m. De daad van eens te kwèken. De eenden schreeuwen kwek kwek.
KWÈKELEN, kwekelde, heb gekwèkeld, o. w. Frequent. van Kweken.
KWÈKEN, kweekte, heb gekweekt, o. w., zware e.
Kwaken gelijk de eenden, de ganzen, de kraaien,
enz. doen, fr. canqueíer. De eenden kweekten.
-- Het geschreeuw van eene kraai of eende
namaken. Goddelooze guiten kweken somwijlen
achter de priesters.
-- Rellen, snateren, luide babbelen, fr. caqueler,

babiller.
--- b. en o. W. Klikken, kleene fauten gaan
overzeggen, uit lichtzinnigheid of arglistigheid
overdragen 't geen men gezien of gehoord heeft,
fr. rapporter. Zij heeft het wederom al gaan
kweken. Die veel kweekt maakt zich hatelijk.
-- KWEKER, KWEKKER, m. Iemand die kweekt.
KWEKEREN, o. w. met hebben. Kweken, kwaken, sprek. van 't geschreeuw der aarsden, fr.
canqueter.

KWEKKEN, o. w. Zie KWEKEN.
KWELIJZER (wvl. KWEL-IZER, zie IJ), o. Plaag,
verdriet, fr. tourment, fleau, supplice. Die grillige
dochter is het kwelijzer van 't huis. Gij zijt mij
een recht kwelijzer. " Scrupulose menscen die
rechte quelysers zijn van hen seleen ende van
alle biechtvaders. " (Th. van Herentals.)
KWELLE, v. Bij mulders, enz. Soort van kleene
ijzeren klavie of prangijzer van vier vingers lang,
op wijze van de cijferletter 8. Aan het ondereinde
van den buitenreep en ook van den binnenreep
is er eene kwelle vast om de graanzakken op te
leien. Door de twee oogen van de kwelle loopt
de reep die, met eenen wrongknoop aan 't einde,
door die oogen niet uitglijden kan. Als men eenen
zak wilt opleien, wikkelt men den krop van den
zak tusschen den reep en de kwelle, zoodanig
dat,. hoe zwaarder de zak is die opgetrokken
wordt, hoe meer ook de kwelle den krop prangt
en klemt.
— Kunstig kalut bestaande uit verscheidene
ringen die op eene spil zitten en aan een stuk
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KWEL
metaal vast zijn; anders ook slot van Salomon
genaamd, fr. vétille. De kunst is van de ringen af
te krijgen van de spil, en dit is al zoo moéielijk
als hier eenen duidelijken uitleg van dat kalut te
geven, zoodat het met recht den naam van kwelle
voert.
KWELLEBELLEN, kwellebelde, heb gekwellebeld,
o. W. Sukkelen, kwijnen, langdurig ziekelijk zijn,

fr. être maladif, languir. Die man heeft sedert lang
beginnen kwellebellen. Zij is in haar kwellebellen
(in de sukkeljaren, fr. dye critique). Dat kind
kwellebelt, fr. eet enfant est rachitique.
KWELLEN, kwelde, heb gekweld, o. w. Kwelen,
kweggelen, kwijnen, fr. languir. Hij heeft drie
jaar lang gesukkeld en gekweld. Eene kwellende
ziekte, fr. maladie de langueur. Die vrucht kwelt
op den akker. " Servulus wort gheheeten Quel
dat dien heyligen man altyts-drick,wtausen
quelde. " (M. Lambrecht.) " Zy viert daer ghenesen van eender ziecte, daar zy langhen tyt mede
ghequelt hadde. " (N. Despars.) " Om te verkrygen
gesontheydt 'voor hun quellende kindeken. "
(N. Vanhove.) " Wiens herte (door uwe oneerbare
woorden) tot quade begeerten ontsteken wort,
oft moghelijc over iaer en dach daar by quellen
sal. " (Th. van Herentals.) " Van der graveele
dat by langhe ende menigen tijt mede ghequelt
hadde. " (N. Despars.) " Daer sy somtyts anders
langhe souden moeten quellen ofte sterven.
(Jac. de Smet.)
Daer sal by eeuwigh troostloos quellen
En nimmermeer Gods aenschijn lien.
(Boetius Deboodt.)

Dus moeten wy emmer quellen
Ende euwelike leven.
(Reis van S. Branclaen.)
Anders selen si quellen
Metten duvelen in der hellen.
(Id.)

-- Kwellen en kwijnen. Tautol. Hij heeft lang
gekweld en gekwijnd.
KWEIIII(E, m. zonder mv. Als men in de eerde
graaft, vindt men, nu eens hooger dan eens
dieper, eenen veeeken grond waaruit water welt:
dat heet Kwelra bij de Vlamingen, en kwel(le,
wel(le, bij de Hollanders. De kwelm ligt diep als
men diep graven moet om er aan te komen, hij
ligt hoog als men weinig graven moet om hem
te vinden, en hij ligt boven waneer hij zoo hoog
is als de oppervlakte van den grond. Een pornpeput wordt door den kwelm gespezen (krijgt
zijn water uit den kwelm). De kwelm is ten
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leegste in september; maar hij begint wederom
te rijzen met october.
Brengt my water uit den kwellem.

(K. De Gheldere.)
-- Er is een kwelra in den steenput, zegt men
waneer de steenput of regenbak niet dicht is
zoodat er het kwelmwater in dringt.
— Kil. Quelme, quelle, welle, scaturigo.
- KWELMAARDE, KWELMEERDE, V.

Zie

KWELM-

GROND.
- KWELMACITIG, KWELMIG,

adj. Kwelm bevat-

tend. Een kwelmachtige grond.
Dat hy schuwe 't losse zandt
Van het quel mg water- landt.

(A. Debuck.)

--

KWELMADER, KWELMARE, m.

en V. Waterader

onder de aarde, bronader, fr. veine d'eau. Hij
stekte met de spa in de kwelmare, en 't water
sprong.
--- KWELMGOOR, KWELMSLIJK, 0. Goor of slijk in

eenen kwelmput of kwelmgracht. Het uitgebaggerd kwelmgoor is voor den akker zoo goede
vette niet als ander goor.
— KWELMGRACHT, m. Gracht waar de kwelm
in opwelt.
-- KWELMGROND, m. Kwelmige grond, èerde
waar de kwelra zich bevindt. Eenen put delven

in kwelmgrond.
- KWELMPALING, m. Paling die in het kwelmslijk leeft, anders ook Goorpaling genoemd.
- KWELMPLEKKE, V. Zimperplekke, eerre plaats
in eene weide of akker, die altijd vochtig en
modderig is van het water dat uit den grond

opwelt, fr. mouille, mouillère.
- KWELMPUT, KWELMPIT, m. Een put waar
kwelmwater welt. Die kwelmput is nooit droog.

Zie KWELMG00R.
- KWELMWATER, o. Water dat uit kwelmgrond
oppruischt. Pompwater is gemeenlijk kwelm-- KWELMSLIJK, 0.

water.
- KWELMZAND, o. Zand dat uit den grond met
het kwelmwater opborrelt. Dit land is van 't
beste niet : er komt te veel kwelmzand in.
Schoon wit kwelmzand.
KWELSTER, m. Soort van groote lijster, anders
ook Kooster, Dubbele lijster en Bloklijster geheeten, fr. draine, grosse grive. De kwelters vliegen in hoopen door de lucht. Kwelsters en lijsters vliegen te samen. De jager heeft tien
kwelsters geschoten.
-- In de Wdb. is Kwalsterboom hetzelfde als
Lij sterbezieboom,Kwartelbezieboom en Spreeuw boom, fr. oormier sauvage, sorbier sauvage.

KWELSTEREN, kwelsterde, heb gekwelsterd, o. w.

KWEN
Hetzelfde als Kwellen in den zin van Kwijnen,
ziekelijk zijn, fr. languir. " Maer als gy altyd
ziek zyt en kwelstert, en zoo moet scharten en
schravelen om uwe schuld te betalen; dat en is
toch nog al zoo pleyzierig niet. " (C. Duvillers).
" En dat er nu zoo veel jongheden kwynen en
kwelsferen, en eyndelyk uitteren, waeraen is dat
alles toe te schryven P " (Id.)
KWENE, KWEEN, v. Onvruchtbare veers, schaap,
geit of zeug, die niet aanveerden wilt, fr. stérile.

Zie VARREKOE. .

— Verdrietig vrouwmensch die klaagt en
kriept, eene trunte, Kil. muller languida. Het is
zoo eene kwene. Eene kwene van een vrouw
-mensch.E
verdrietige kwene.
Dees quade quene niet om vervuilen
Moet haren tuijl tuijlen oft sy gaet muijlen.
(A. Biins.)
-- De kinderen die, in 't witte verkleed, op

Passiezondag rondgaan van huis tot huis, in
sommige streken, heeten ook Kwenen. Zie KWENEZONDAG.

— Het fr. gouine, dat geheel en gansch op ons
kwene vloeit, beteekende eertijds eene dochter,
doch nu is het eene snol, even als 't eng. (dial.
Lancashire) quean, queyn.
— Men zegt ook Kwijne.
--- KWENEKLAP, KWIJNEKLAP, m. Verdrietige
praat, trunteklap.
- KWENELIED, KWIJNELIEDJE, 0. Het lied dat
de kwenen zingen op Kwenezondag.
- KWENEZONDAG, m. Passiezondag, de tweede
zondag vóór Paschen, waneer de kwenen rondgaan, zingende:

Kwene kwene zondag
Geef de jonge kwene wat
Ze'n eet van de jare nog niet en had
Niet en had noch van dees jaer niet ein en zou
Geef ze nu en goe geval
Tegen dat ze huwen of sterven zou
Geef ze nu en fyge
Ze zond er vooren hygen.
Ze ging al in haer kamertje
Ze maekte daer van 't madamertje
Ze neemt het mes in haren hand
Ze snyd van den koekekant
Is hy te kleene
Wy houden' voor ons aleene
Is hy te groot
Wy spannen hem aen ne wagen

Een wagen met vier ossen
Waer gaen Wy het lossen
Door den bank en door den ring
Waer dat de koning overging

KWEN

596

KWET

De koning en zyn zuster
Ze vraegden om te rusten
Op e pluimen kussen.

-- Aan iemand die kwestie zegt in den tweeden zin, antwoordt men somwijlen schertsende:
kwestie is ruize, met bedoeling van den eersten

Violette zoete kruid

zit.
KWETE, v. zware e. Aarden

Paaschavond is den vasten uit
Achter Paschen komt de mei
Vrouwtje bringt e paeschei
Een is geen
Twee is maer een.
KWENSE, v. Drendel, slingerachtige

bloed-

klonter of slijm of snot. Eene kwense die hangt
aan eene wonde, aan de neus, enz.
-- Vlies of slimpe van gekookte melk of van

vleesch, enz.
-- Ook Kwensel.
KWENSEL, m. Zie KWANSEL en KWENSE.
KW2RELEN, b. en o. W. Zie KWERRELEN.
KWERNE, v. Zie KWEERNE.
KWÈRRELEN, kwerrelde, gekwerreld, b. doch
meest o. W. Herkauwen, fr. ruminer. De koeien

en de geeten kwerrelen hetgeen zij geëten hebben.

-- Men zegt ook Kweernen, Helkeren en
Kneeuwelen.
KWERREN, b. w. Zie INKWERREN.
KWESTIE, v. In den zin van geschilstuk, ruize,
fr. querelle, dien de Wdb. aan dit w. geven zeggen wij meest Kwiste. Zij kregen koriste. Kwiste
maken. Zie KWISTE.
-- Even als in Brabant, wordt kwestie tonzent
veel gebruikt in den zin van't is

te zien, fr. á savoir,

b. v. kwestie zal hij komen ('t is te zien of hij zal
komen, hij zal misschien niet komen). Kwestie is
hij niet dood. Kwestie hebt gij daarop gepeisd?
Kwestie is dat waar. Kwestie denkt ge niet dat
ik daar de schuld van ben.
Questie is een aardig woord!
'k Heb het in 't latijn gehoord,
En in 't engelsch, menigmaal,
Ook al in de fransche taal;
Maar in geene komt het voort
Lijk. in 't aardig vlaamsche woord.
Questie, zeg' me, in pijne en druk,
Questie is 't geen vlaamsch geluk ?
Questie wat ons overhangt:
Of een koe geen' haze vangt ?
Questie hier en questie daar:
Questie leve ik t' enden 't jaar ?
'k Had geen prente om in mijn blad,
Questie of gelooft gij dat P
En men zei : Nu drukt mijnheer
Zonder prent, voor d' eerste keer!
Questie ! zeide ik, en ik vond
Een versierde Q terstond.
(G. Gez. in R. d. H.)

pan. Zie KOUWETTE.
KWETS, m., KWETSE, v. Kwetsuur, wonde. Eene
kwetse aan de hand, aan het been. Eene kwetse
verbinden en genezen. Die kwetse is in 't kwaad
geslegen. " Hebben hem ghegeesselt sonder ophouden, hem vele queísen en wonden ghevende. "
(J. David, s. j.) " Wat eene onsprekelijcke schade
en verlies, sonder noch die iammerlijcke quetse
der sielen, die 't al te boven gaet. " (Id.) " De queste
int ansicht is zwaerder dan in eenich ander let. "
(I. de Damhoudere.) " Maar esser quets of doot,
zo puniert den iuge den quets of doot, zoet behoort. " (Id.) " Boete voor den quets ofte mijncke."
(Cost. v. Veurne.) " Daer was grootera noot van
brand, maer het verghinc metter minster schade
ende quets. " (Kr. v. Br.)
KWÉZELTJE, o. Naam dien men in eenige
plaatsen geeft aan de Diamantbloem, fr. fleur de
la veuve.
KWIBIAS, ook WEPIAS, m. met de stemrust op
de eerste greep. Hetzelfde als Kwibus in de Wdb.,
fr. nigaud.
KWIESE, V. Soort van kalabaspeer die weinig
goed is.
KWIESELEN, kwieselde, heb gekwieseld, o. w.
Hetzelfde als Swieselen, zie ald.
KWIETELEN, O. w. Zie KWIJTELEN.
KWIJLEKWALE (wvl. KWILEKWALE), m. en V.
Iemand die arme praat vertelt, die onbezonnen
en verdrietig spreekt van 't geen hij weet en dik
geen hij niet weet; anders ook Zee--wijlsvan't
veraar geheeten, fr. bavard.
KWIJLGROND, m. Kwelmgrond.
KWIJLWATER, o. Kwelmwater.
KWIJLZAND, o. Kwelmzand.
KWIJNE (wvl. KWINE), v. Hetzelfde als Kwene.
KWIJTE (wvl. KWITE), v. Oude ezel. Met eene
kwijte naar stad rijden. De kwijte zal dat wel
kunnen voeren.
KWIJTE (wvl. KWITE), adj. Die niets meer
schuldig is, fr. quitte. Als gij betaald zult hebben,
zult gij kwijte zijn. Zoo veel gegeven en zoo veel
ontvangen, bij gevolg kwijte. Na twee uren gespeeld te hebben, stonden wij kwijte. Daar is nog
eene prul te betalen, maar ik reken het u kwijte.

Wij zullen dat kwijte rekenen. Dubbel of kwijte
spelen, fr. jouer a quitte ou à double. Ik heb het
hem reeds hard doen uitboeten, maar het is nog
niet kwijte, ik reken het nog niet kwijte. " Midts-
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dien zijn de selve besitters quijte van alle ander
kosten. " (Deelboeck v. Lande v. Vryen.)
— Dit kwijte is bij ons geheel verschillig van
lawit, beroofd van iets. Men zegt : Hij is zijn geld
kwijt, maar nooit Hij is zijn geld kwijte. En wederom zegt men : Ik reken u die schuld kwijte,
maar nooit : Ik reken u die schuld kwijt.
BWIJTELEN (wvl. KWITELEN), kwijtelde, heb
gekwijteld, o. w. Kwedelen, gazouiller. De vogels

kwijtelen in de boschagie.
-- Ook Kwietelen.
KWIJTEN (wvl. KWITEN), kweet, gekweten,

b. w.

Volbrengen, nakomen.. Zijne plichten kwijten.
Eene belofte kwijten. " Ick bid u dat ghy u
belofte qwyt. " ( J. Vandevelde.) " Zyne kloosbeloften kwyten. " ( P. Mallants.) " Mynen weynsch
wilt quyten. " ( Ed. De Dene.) " Den eedt quyten. "
(Schriftuerlycke liedeken.)
— Weil. zegt dat men dit woord in den bedrij
zin niet meer gebruikt. In Vlaan deren wel.-vend
KWIJTENIS (wvl. KWITENESSE, zie IJ), v. Kwijting. De kwijtenis van zijne plichten, van zijne
schulden. " Is ghehouden, in quictenisse van zijnen
eedt, hem te vynden op alle vergaederinghe. "
(Cost. v. Veurne.)
KWIK, o. Een wakker levendig kind, ventje of
vrouwken. Een kwik van een kind. Is dat een
kwik, 't is nooit gerust.
-- Kil. Quick, animal; infans; spiritus et

spectrum.
— " Een dine is nochtans seer te misprisen,
datmen sommige beelden maect van heilighen,
in sulcken fatsoen van habiten, al oft si gheweest
hadden die waerlicste sots ende quicken diemen
soude connen vinden. " (Th. van Herentals.)
" Kiesende Jan Pruneel, Jan Boulle, Rachen van
Herzeele ende Pieter Vanden Bossche, voor haerlieder nieuwe capiteynen, als wesende die vier
vroomste, strafste ende hasardeuste quickern van
der stede. " (N. Despars, II, bl. 503.)
KWIKKELEN, kwikkelde, gekwikkeld, b. en o. w.
Schokkende wikkelen. Een vogeltje dat den steert
kwikkelt. De kat kwikkelt haren steert als zij
gram wordt. " Zijn steert kwikkelde lyk of de leeuwen doen als zy iemand gaen verscheuren. " (***)
KWIKKEN, kwikte, gekwikt, b. w. Verfoeliën,
met foelie beleggen, fr. étamer. Eenen spiegel
kwikken.
KWINTE, v. Zie de Wdb.
— Eene kwinte scheren, kijven en schelden.
Zie SCHEREN.
KWINTE (wvl. KWIINTE, zie IND), v. Bij zeevis
waar men vischt, drie uren-scher.Engul
-

KWIN
noordwest van Ostende, bewesten ' Toria die er
aan houdt. De geule van de Kwijnte. De hinderbank en de zeebank van de Kwijnte. De geule
binnen de Kwijnte heet het Negenvaam.
- KW1NTEBANK, in. De zeebank van de Kwinte,
liggende tusschen den bank van Middelkerke
en den Buitenratel.
KWINTEN.
— Kwinten tegen kwanten slaan, schertsende
gezeid voor Knoezelvoeten.
KWISKWAS (wvl.

KWIISKWAS, zie IND),

m., mv.

lkwiskwassen. Drinkebroer, lichtmis, kwistekole.
Een kwiskwas van eereen vent. Die kwiskwas
zal weldra arm zijn. Hij is een kwiskwas.
— Gek, gaai, kwibus.
-- KWISKWASSEN,

kwiskwaste, heb gekwiskwast,

o. w. Kwiskwas zijn, lichtmissen. Hij heeft geheel zijn leven gekwiskwast.
KWISPEL, m. Drinkebroêr. Zie KWAST.

KWISTE, v. Wordt veel gebruikt voor Twist,
kwestie, fr. querelle. Met of tegen iemand kwiste
krijgen, maken of hebben. Zij kregen kwiste
voor eene prulle van niet. Eene kwiste vereffenen. In kwiste vaneen scheiden.
— Vandaar Kwistemaker, Kwistestoker, Kwistezoeker.
KWISTE, v. bij Kil. Quist, profusio, perditio,
dissipatio (verkwisting).
— Te kwiste brengen, verkwisten. Hij brengt
al zijn goed te kwiste. Zijne gezondheid te kwiste
brengen in drank en baldadigheid.

Kercken, cluysen, cloosters bracht ghij te quiste.
(A. Biins.)

— Te kwiste komen, te kwiste gaan, vergaan,
verloren gaan, te leur gaan. Dat huisgezin gaat
te kwiste. Al zijn goed is te kwiste gegaan (bij
gebrek *van zorge, door overdaad, enz.). Het
komt al te kwiste in een huis waar geene spaar
zorgvuldigheid is. Hij zag het al te-zamheidn
kwiste komen. " Daer gheen eendrachticheyt en
is, áaer gaet het al te kwiste, ende verloren. " (A.
Adriaensens.) " Dater al te quiste ende verloren
ghinck. " (N. Despars.) " Vele ghinghen te nieten ende te quisten van die pestilentie. " (Id.)
" Eene schoole maken van arme knechtjens, die
achter straten verlooren loopen ende te quiste
gaen. " ( Z. v. Male.)
Myn iuecht en mijn vruecht gaet heel te quiste
als verrotte spanen;
Mijn oogen die zijn altijt vol tranen. (A. Biins.)

Sine kynder gaen te quiste
Ghelyc enen miste.
(Maerlant.)

KWIS
En noyt man horde, sonder waen,
te quiste gaen,
En dwinen, efi riesen,
Eli suffen, efi Baer ere verliesen,
Also die yule Jueden daden. (Id.)
— Te kwiste zijn, te kwiste gebracht zijn, te
kwiste gegaan zijn. Als hij zag dat nu al zijn
geld te kwiste was. Dat huisgezin is geheel te
Vole also

kwiste.
— Te kwiste laten gaan of loopen, enz. Hij laat
zijne vruchten te kwiste gaan. Niets laten te
kwiste gaan. " Aldaer zy xl quarteelen roo wijns
den boom in sloughen ende zeer vileynelick te
quiste lieten loopen. " (N. Despars.)
— Te kwiste helpen, doen vergaan, vernielen.

" 'k Zegge, dat vreemd volk moet hier weg. Ze
zullen 't hier al te kwiste helpen, met hunne
nieuwigheden. " (A. Duclos.)
— Ten kwiste besteden, ten oorlooze besteden.
" Botst onze aalmoes tegen het steepen hart der
ondankbaarheid; of loopt zij verloren in de luie
handen der geveinsde behoeftigheid, — evengauw schijnt ons het liefdewerk ten kwiste be-

598

KWIS
steed; en omdat wij er het genoegen niet van
smaken, berouwt het ons schier hetzelve gedaan
te hebben. " (L. Vanhaecke.)
KWISTEKEERSE, KWISTEKOLE, v. Doorbrenger,
verkwister, fr. prodigue, dissipateur. Die jonge
helpt-lingsekwtr.Diseol
zijne ouders in de armoede. Eene leelijke kwistekeers van eenen vent, van een wijf. " Omtrent
zes duysent ballinghen, dootslaghers, ruffianen,

dooghenieten, appelopins, quistecolen, respeelen,
ende allerande andere quaetdoenders. " (N. Despars.)
— Deze woorden, van dagelijksch gebruik bij
de Vlamingen, staan bij Kramers niet.
KWISTEN, b. w. • Te kwiste brengen, bij Kil.
inutiliter effuncdere. Kind, ge meugt het eten
niet koristen.
KWISTERIJ, v. Kwistiging, verkwisting.
Tracht sonder kwistery met eere mild te syn.
(Vaelande.)
KWITEM, m. met de stemrust op kwi. Hetzelfde
als Kwidam, fr. quidam.
KYRIOLE, v. Zie KRioLE.

L.

Te Brugge, te Hooglede, te Cassel, en in
eenige andere plaatsen, worden de korte klinkers
e en a, staande vóór de lètter 1, uitgesproken e
als a, en a als o. Dus:
Melk — malk,
Elk
— alk,
— val,
Vel
Belle — balle,
Kapel -- kapalle,
Helpen — halpen,
Elve — alve,
-- wal, Maerl. wale.
Wel

Kalk — kolk,
Vallen -- vollen,
Palm — polme,
Halle -- holle,
Half — holf,
Kalf • — kolf,
Balk -- bolke.

Zoo iets heeft ook plaats met de e voor de r in
veel woorden, b. v.
Gers -- gars,
Berm -- barm,
Tiert -- hart,
Smert -- smart,
Kerte -- karte.

-- De 1 verwisselt dikwijls met de r:
Vlegel
--- vleger,
Sleute
-- sleuter,
— vender,
Vendel
Lavendel -- lavender,
-- karper,
Karpel
Schorseneel — schorsoneer,
Brandel
-- brander,
Sindel
— zinder,
— grender,
Grendel
Bilk
— berk,
Bakelen
— bakeren,
Schemelen -- schemeren,
Fleest
-- foreest,

Verbloeien -- verbroeien,
Oliflamme bij Despars, — fr. orifiamme,
1. Apostolus — fr. apOtre,
1. Capitulum — fr. chapitre.

-- De 1 verwisselt ook met de n, b. v.
Azijn
— azij 1,
— kaerle bij Kil.,
Kern
-- slenzen,
Snenzen
Spinnebezie -- spillebezie,
-- middel,
Midden
Knippel
— klippel,
fr. Navet
-- layette.

-- De metathesis van 1 en r is ook gemeen in
onze spraak. Zie daar voorbeelden van onder het
woord METATHESIS.
— De 1 in 't begin van eenige woorden uit het
fr. overgewaaid, is niet anders dan het fransche
lidwoord l', le, la, dat meegewaaid is. Dus:
-- fr. le jais,
Laget
Lavoor — fr. l'ivoire,
Laweit — fr. l'aubade,
Lazerole --- fr. l'azerolier,
Lombér -- fr. l' ombre.

— De 1 wordt in de uitspraak somwijlen onderdrukt, bezonderlijk in Fransch- Vlaanderen, b. v.
voor als.
As
Azoo
Haf
Leek
Makander
Wuk
Zuk

--

alzoo.
half.
leelk, leelijk.
malkander.
walk, welk.

—

zulk.

--—
--

LA
LA, v., mv. laan. Wordt gezeid voor Laag.
Eene la steenera (in eenen muur), fr. une assise.
--- Zoo nog : Bolletra -- bolletraag,
en Va -- vage (kaaksmeet).
LA, LADE, v., mv. laan, vklw. laatje. Behalve
de bet. van fr. tiroir, layette, heeft in Fransch-Vl.
dit woord synecdochiee nog de bet. van Koffer,
schapré, látafel. Eene lá vol kleederen vervoeren.
Het slot van eene lá.
-- Ge schudt met de lade, zegt men aan iemand
die het getal van iets al te veel vergroot, die
beweert dat er veel meer zijn dan er waarlijk
zijn.
LAADSEL, o. Lading, vracht, fr. chargement.
— Hetgeen men in den loop van een kanon
of vuurroer propt, fr. charge. Een half laadsel.
Een dubbel laadsel.
— Bezinksel van vocht aan de wanden van
het vat klevende. Er is veel laadsel aan die flesschen.
-- Etter van eene wonde.
LAAG, LAGE, v., mv. lagen. Bij landb. Aantal
schooven die men in eens op den derschvloer
schikt, om het graan uit te derschen, fr. airée.
Eene laag aanleggen, oprapen, keeren, afder.
schen.
-- De gepijpte schroode van eene vrouwemuts
rond en boven het voorhoofd. Eene muts met
twee, drie laagjes. De dibben dragen gemeenlijk
mutsen met een laagsken.
- Zie VERLAGING.
-- Het is al gemaakte lage, zegt men als er
iets kwaads berokkend is tegen iemand. — Vgl.
Iemand lagen leggen, fr. tendre des pieges.
LAAI, m., meest vklw. laaitje, laaike(n, en ook
laketje (vgl. Aai, wiens deminut. o. a. ook aaiken
en aaksken is). Streeling met de hand, fr. caresse.
Het kind gaf haar een laaitje.
zonder mv. Hetzelfde als Haal in
LAAI,
den zin van fr. élan. Zijnen laai halen (zijnen
haal nemen, fr. prendre son élan). Hij haalde
zijnen laai om over den gracht te springen, om
ergens hard op te slaan, enz.

m.

LAAI, m. (niet V. bij ons), zonder mv., vklw.
laaike(n, laaitje. Het vlammen van 't vuur,
flakkerende vlam. Het huis stond in vlam en laai.
Men zag in de verte den laai van den brand. De
pot hangt in den laai van 't vuur. Een laaiken
maken (een vuur doen vlammen) om zich te
warmen. Een huis in laaie zetten (fr. incendier).
De zolder stond in laaie. " Hy zach den roock
ende de lay alomme upgaan van den brande. "
(N. Despars.)
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Trockt gy u dan niet aen wiens huysen datter branden,
Indien gy by de laey u lustigh warmen mocht P
(P, . Devynck) .
Laet nu huutblusschen den brandighen laey.
(Ed. De Dene.)
LAAI, adj. Lui, vaddig. Een laaie vent. Laai en
onachtzaam zijn.
— Aangezien onze klank ui bij de Oost–Vi.
veranderd in aai, zou dit w. laai de oostvl. vorm
niet zijnvan lui, die in ons dialekt geslopen is God
weet hoe? Doch Kil. heeft Loy, d. i. luy, piger.
- LAAIAARD, m. Luiaard.
LAAIEN, b. en o. w. Hetzelfde als Laden, fr.

charger.
LAAIEN, laaide (wvl. ook laaidege, zie IMPERgelaaid (fvl.elaaid, zie GE), o. w. Hevig
vlammen. De vlammen laaiden. Vuur maken dat
het laait. Het huis stond te branden en te laaien.
" De keersse laeyt. " (J. de Harduyn.) " Daar
laaide een geestig vlerken in den heard en daar
stond een kommeken in de asschen. " (K. Callebert.)

FECT), heb

Sal hem duncken meer te laeyen
Dan de sonne die haer raeyen
Schiet op een kristaelen glas. (A. Debuck.)

-- Fig. Ontsteken zijn van gramschap, 1. ira inf darrmmari. Hij laaide, fr. it etait furieux. Laaien van
woede. Mijn bloed kookt en laait van gramschap.
— Sprek. van een rood kleur dat al te hevig
is. Een laaiend aanzicht, fr. un visage tres rouge
(hetzij natuurlijk, hetzij door drift). Zijn haar
laait, fr. it a les cheveux rouges.
— Sprek. van spijzen die gloeien in den mond
of in de maag. Mijn mond laait van den peper.
Het laait en brandt. Mijn mage laait van de
zode, fr. j'ai le fer-chaud.
— Van liefde branden.
Den windt van trooste in tzeylken waeijde
Therte vierich laeijde in liefs aenschijne,
Myn bijsijn sijnen gheest gheheel verfraeijde,
Als ie van hem draeijde, twas hem zout als brijne.
(A. Biins.)
LAAIEN, laaide

(wvl. ook laaidege), gelaaid

(fvl. elaaid), b. w. Streden, zachtjes met de hand

strijken, fr. caresser. Iemand de wangen laaien.
Als men eene kat laait begint zij te spinnen.
— Liefkozen, vleien, vertweefelen. Iemand
laaien om iets te verkrijgen.
Dus wordt by als een kind ghelaeycdt,
Die met een appel wordt ghepaeyt,
En niet en weet dat het verliest
Als 't kriecken voor ducaten kiest.
(A. Debuck.)

LAAI
LAAIER, m. Pook of stookijzer, fr. altisoir, om
het vuur te doen vlammen in den heerd, met de
brandende houtblokken te scheuren, bijeen te
schikken, enz. De laaier, dien de bakkers gebruiken, is veel langer om het vuur in den oven
op te jagen. De laaier stond in den hoek van den
heerd. Brandels en laaiers. " Pee en Tree en
wilden niet spreken tegen malkaer : 't was al
drie dagen : eindelijk Tree pakt een sulfer, ontsteekt ze, en zoekt en zoekt en zoekt; als de sulfer op is, ze ontsteekt nog eene, en zoekt rond

den heerd, op het rookbankske, bachten den
laeyere, op de zoutlae. Maer Tree, zegt Pee emndelyk, wat d...... zoek je daer P — Sprake, zei
Tree — en 't was effen. " (G. G.)
-- Vuuropstoker, fr. alliseur, exciíaleur, boute
sprek. vooral van iemand die, in kans -entrai;
belast is om door zijn-spelnofivrkg,
voorbeeld de anderen tot spelen of koopen op te
wekken, en er, zoo men zegt, het vuur in te
steken. Er waren in die venduwe twee of drie
laaiers die, compaks en in verstandhouding met
den verkooper, gedurig het bod opjoegen, zoodanig dat er niemand iets koopen kon onder de
weerde. De teerlingspelers, enz. hebben gemeenlijk eenen laaier (fr. comp're) die, volgens afspraak, komt spelen en winnen, en dan met die
schijnbare winst henengaat : waardoor de omstaanders bekoord en uitgelokt ook de kans
wagen, doch gemeenlijk veel verliezen. De
laaiers zijn eene soort van bedriegers, en hunne
doening is hatelijk en eerloos. Zij hebben den
zet - maar -op zijnen laaier in 't kot gesteken.
— Wordt schertsende gezeid van iemand
die zeer rood is van aanzicht of van haar; anders
ook Gloeier.
LAATIJZER, (wvl. LAAI-IZER), o. Oud versleten
plaatijzer, zooals stoven, buizen, enz. die te verre
versleten zijn om nog te kunnen vermaakt worden. Dat is maar goedmeer voor in'tlaaiijzer. Vijf
honderd kilos laaiijzer. Het laaiijzer verkoopen.
LAAIING, V. De daad van laaien in den zin
10 van Streelen, 2° van Vlammen, 3° van Laden.
— Laaiing van de maag, 1° overlast van eten;

LAAN
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— Kramers heeft Laak, v., ruisseau qui Wait
des eaux de bruyere. — Kil. Laeck, lacus. " Een
laeck het welck seer diep en visch-ryck is. "
(B. Surius.)
- Zie STRINGGRACHT.
LAAN, LANE, v. Dreef, fr. allee. Zie de Wdb.•
— Grazige dreef, lange en smalle weide of
garzing. Een laantje maaigras.
— Ondiepe gracht of lange smalle leegte
dwars door de bilken of weiden. De lanen zijn
met gras begroeid en dienen als eene zijpte om
het regenwater van de bilken af te leiden naar
de grachten of zwinnen. Des winters zijn de
lanen vuil en modderig, en 's zomers liggen zij
droog.
-- Watergracht in de linnenbleekerijen. Het
is met het water uit de lanen dat men het lijn
besproeit. Er was bijkans geen water meer-wad
in de lanen. Die lane is te breed om er over te
springen.
— zonder mv. Soort van riet dat in de grachten groeit, anders ook Spoelpijpriet, en in de
Wdb. Dekriet genaamd, fr. roseau. De halmen
van de lane zijn weinig dikker dan de koornhalmen, groeien hoog en dragen eene dikke pluime
van boven. Het is vooral hetgeen de wetenschap
arundo phragmites L. heet. Eenen koornschelf
met lane dekken. De lane uit de zwinnen af-

maaien.
LAAT, m., meest in 't mv. gebezigd. Gang,
doorgang, conduit, fr. passage. De dief kent al de

laten van dat huis.

-- De conduiten en de laten, tautol. Hij weet al
de konduiten en de laten van dat gebouw, van
dat paleis. Ik zal er u de konduiten en de laten
van leeren.
— Vgl. Uitlaat.
LAATLIJDENDE (wvl. LAATLIÉNDE, zie -TEN), adj.
Nalatig, onachtzaam, niet bezorgd, fr. negligent,
insouciant. Hij is een beetje laatliênde. Die goede
zaken wilt doen, mag niet laatliênde zijn. Ledig
en laatliênde jongeling.
LAATLINT (wvl. -LIINT, zie IND), o. Lint om de
wonde van eene bloedlating te verbinden.

zode, fr. fer-chaud.
LAAIVUUR, LAAIVIER, o., vklw. laaivierken.
Laaiend vuur, vlammend vuur, fr. feu flambant.
Bij een laaivuur zitten. Een laaivier maken.
" Rond den heerd zaten drie kinders op hunnen
huk te warmen aen een laeivierken. " (***)

LAATSCHROODE, LAATSCHROO, v., meerv. laat
Strook lijnwaad of breed-schroden,lat'.
lint, waarmede men, na eene aderlating, den
pulm vastbindt op de wonde; anders gezeid
Laatlint, en in de Wdb. Laatband, Laatwindsel.

LAAK, LAKE, v., mv. laken. Hetzelfde als

Laat. Het is het latste. Hij is de letste aangekomen.

20

Stringgracht, gracht in den akker om het water
af te trekken.

LAATST (wvl. ZATST, LETST, en LEST), superl. van
— Ten langen laatste (wvl. ten lange lafsten

LAAT
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LABA
-- Men zeide ook Labeien.

ten lange leisten, ten lange lesten), eindelijk, na
veel vertoeven. Hij heeft het ten langen laatste
bekend. Hij is ten langen laatste gekomen. Hij
zal ten langen laatste nog burgemeester worden.
" Godt doet synen boeck ten langhen lesten open. "
(J. de Hárduyn.) " Al watter oyt op der aerden
ghekommen is, al schynt 'et somwylen wat langhe tyden te dueren, ende eenighsins vry te
veesen van de verderffenisse, niet te min ten
langhen-lesten het vergaet ghelyck eenen verdwynenden roock. " (A. IDebuck.) " Den boom is ten
langhe lesten door het ghewelt der winden omverre. " (P. Mallants.) " Want u is, ten langhen
lesten, gheboren den Messias. " (Iennin.)
Dus ten langhen langhen lesten

LABAANSCH, LABENSCH, adj. Wordt gehoord
in Labaansche keerze, Labenscha keerze, gaskoenje-

keerze, fr. guigne.
LABAT, o. mv. labatten, vklw. labatje, klemt,
op bat. Witte marbel om mede te spelen. De la-

batten te Brugge heeten lavooren in 't Kortrijksche, en mooren te Moorslede.
-- Hèt komt van 't fr. albd tre, lijk Lavoor van
't fr. ivoire.
LABBEDEI (met den klemtoon op dei), m. Sul,
dwaas en onnoozel mensch, fr. benét, nigaud. Het
is een oprechte labbedei. Gij labbedei dat ge zijt.
-- Men zegt ook Lobbedei, en, volgens het
Alg. V 1. Idiot., te Maastricht Labbedie. Het
laatste deel van dit w000rd, dei, beteekent drek
bij ons. Vgl. Labbekak, dat in de Wdb. staat.

Raeckte Noortj en oock aen boordt.
(L. Vossius.)

Prince Lobbedei was een djente man
En een djente man was hy:
Hy had een paruikske van corenten an,
En een broekske van geersten bry:
Hier een stoel
En daar een stoel
En op ieder stoel een kussen:
Maetjen, houd je kinnebakske toe,
Of 'k slagin der een pannekoeke tusschen.
(Oud kinderrijmpje uit R. d. H.)

LAATTE, V. De uur van den dag, de tijd dien
de horlogie wijst. Welke is de laatte op den
torre (hoe laat is het op den toren) ? Geef mij
de laatte van uw uurwerk (zeg hoe laat het is
op uw uurwerk). Weet gij de laatte niet van den
zonnewijzer P Van tijd noch laatte weten.
LABAAIE, V. Eigentlijk Ruime maaltijd, feestmaal, fr. banquet, repas copieux, Kil. Labbaeye,
epulum. Ed. De Dene, zoo 't schijnt, gebruikt
het onzijdig : " Dus hebbende van deegs zijn
labaey ghehadt " d. i. zijne volle bekomst geëten.
— Het Alg. Vl. Idiot. zegt : " Labaai was, in
't voormalig bisdom van Antwerpen, eene samenkomst voor mans en vrouwspersonen, waar
men, onder voorwendsel van samen te werken,
als spinnen, naaien, enz. om het licht te sparen,
zich daarna vermaakte in brasserij en fikfakkerij. " Dit misbruik bestond ook in Vlaanderen,
en werd, onder den naam van labaismus strengelijk verboden in een decreet van de Bisschoppen
van Belgie te Brussel vergaderd den 21 april1697.
— Het woord labaaie, met den klemtoon op
de tweede greep, heeft niets gemeens met het
Ww. labben; maar 't is hetzelfde als laaie waar
gevormd werd met eenen larch in den-vanhet
grondvorm (1-ab-aaie); zie FLADAKKEN. En wat is
laaie ? Kil. heeft laede in den zin van plank, dik
bord, 1. tabula, asser : derhalve gis ik dat laede
ook gebezigd wierd in den zin van disch,1. mensa,
even als bank en tafel, vanwaar de ww. banken,

LABBEDEZWIER (met den klemtoon op zwier),
m. Lamlendige lummel, lompaard die slingert
met armen en beerven, in gang en houding, fr.

homme degingande.
LABBEN, m. Lummel, sul.
LABBEN, labile, gelabd, b. en o. w. Slabben, fr.

loper. De hond labt.
— Meest gebruiken wij 't frequent. Labberen.
LABBERACHTIG, adj. Wordt gezeid van het
weder, als het vochtig en warmachtig is. Labber
weder. Labberachtige wind.
-achtig
— Vgl. Lauw, laf.
LABBERDAAI, m., klemt. op daal. Een slag met
de hand, kaaksmeet. Iemand eenen labberdaai
geven. Eenen labberdaai krijgen.
LABBEREI(E, v. Hetzelfde als Labbei, snapster,
fr.

Syt gy geene labbereye ?
Gy vertelt, ik weet niet wat,
Al de maeren van de stad.
(Vaelande.)

tafelen, fr. banqueter.
- LABAAIEN, labaaide, heb gelabaaid, o. w. Eig.
Banken, tafelen, fr. banqueter.
— Zulk eene avondfeest bijwonen die bij de
Belgische theologanten gekend was onder den
naam van labaismus.

babillarde.

.

- LABBEREIERIJ, v. Gesnap, gebabbel. " Die
sich hebben lieten vangen aan de labbereyerye
van den hoogdraevenden dichter Le Plat. "
(Vaelande.)
LABBEREN, labberde, gelabberd, b. en o. w.

Frequent. van Labben, d. i. slabben, likken, fr.
taper. De hond labbert als hij drinkt. De hond
labberde 't water uit den schotel.
— Verders van iemand die drank of lepelspijs
op eene onzindelijke en slordige wijs opslurpt,
anders gezeid Slobberen.
— Afl. Labberaar, Labbering, enz.
LABBERIG, adj. Hetzelfde als Labberachtig,
lauwachtig, sprek. van het weder. Een labberig

windje.
LABBERLENTE, v. Zie L^IBERENTE
LABEIE T , o. W. Zie LABAAIEN.
LABERENTE, v. Eig . hetzelfde als fr. labyrinthe.
.

In 't gebruik zoo veel als Beslommering, moeielijkheid, netelige toestand. In laberente zitten.
In de laberenten zitten. Ik heb hem meermaal
geholpen als hij in laberente zat.
— Men zegt ook Labberlente.
LABEUR (met den klemtoon op beur), o. zonder
mv. Eig. hetzelfde als 't 1. labor, fr. labeur,
moeite, arbeid. " Dat zylieden zouden rusten
van huerlieder labeur " requiescant a laboribus.
(C. Van Dordrecht.) " Zo arriveerde die armye
met groot labeur ende veel dangier in Syrien. "
(N. Despars.)
— Doch meest in den zin van 't fr. labour,
omwerking van den grond met den ploeg of met
de spade, bebouwing van 't land. Licht labeur.
Diep labeur. Dobbel labeur aan eenen akker
geven. Eerste, tweede, derde labeur. Half labeur.
Vol labeur. Zomerlabeur. Winterlabeur. " De
helfwinninge is een recht van te profiteren de
helft vande vruchten gewassen op sekere gronden; daer van de settingen worden ghedraeghen
half en half, by den bedryfver ende den eyghe.
naer; alhoewel den Eygenaer niet en heeft te
contribueren in dricht, saet, vette, nochte labeur. " (Vl. Setting-boec.)
— De hoeveelheid lands die iemand in bebouwing heeft, anders gezeid Gebruik. Die boer
heeft een groot labeur, heeft maar een kleen

labeur, een schoon labeur.
LABEUREN, labeurde (wvl. ook labeurdege, zie
gelabeurd (fvl. blabeurcd, zie GE), b. w.
Beploegen, bebouwen. Een land, eenen akker
labeuren. " Dezen pleyn indien by ghelabeurt
kiert, sonde vruchtbaer zyn. " (B. Surius.) " De
aerde labeuren, den wyngaert snoeyen, oft eenighe ambachten doen. " (Id.) " Die de goederen
t'synen profyte heeft gelabeurt, besaeyt ofte
andersints heeft bedreven ofte doen bedryfven. "
(Vl. Setting-boec.)
— Fig. " Het kruis dat ze Jan gaf en de
IMPERFECT) ,

LABS
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paternoster dien zij in zijn handen stak, bevrochten en labeurden Jans herte, en 't diep
ingedolven religiezaadje kreeg lucht en 't schoot
keeste. " (K. Callebert.)
— Afl. Labeuring, Labeurder, enz.
— Oud fr. labeurer, nu labourer.'
LABEURLAND, o., mv. labeurlanden. Bouwland,
ploegland, fr. terne de labour.
LACHACHACH, m. Gelach , fr. éclat de rire. Het
was een lachachach zonder einde.
LACHACHEN, o. w. Luid en veel lachen. Ge
moet zoo niet lachachen, dat betaamt niet. —
Zie onder FLADAKKEN.
— Den imperf. en 't deelw. ken ik niet.
LACHDING (wvl . LACHEDIINGEN, Zie DINGEN), 0.

Een ding, eene zaak om te lachen, fr. chose pour
rire. Het is geen lachding (het is niet om te lachen,
het is eene ernstige zaak). Al wat ik zeg, hij
neemt het al voor lachding. Het is maar lachding.
LACHEN, Joeg en loef, heb gelachen, o. w., fr. rire.
Zij loegen dat zij schokten. Ik loef mij bijkans
zwart en blauw. Hij was misnoegd omdat wij
loeven.
Be rykaerd loech met 's mans regtzinnigheid.
(J. B. Decorte.)

— Lachen lijk een houtspecht, al kakelende
lachen.
LACHER, m.,

meest vklw. lachertje. Scherts,
klucht, fr. plaisanterie. Iets zeggen voor een
lachertje, fr. dire quelque chose pour plaisanter,
pour nine. Neem het niet kwalijk, 't was maar
een lachertje. " Potjes en pannekes..., tot scherv en van tailloiren toe, wierden (in die verkooping)
met een lacheiken ook aan den man gebracht."

(K. Callebert.)
— Zie -ER.
LACHMARKTERIJ, LACHEMARTERIE, v. Jok-

kernij, kortswijl, fr. badinage, plaisanterie. Het
is al maar lachmarkterij.
LACHPUTJE, LACHPITJE, o.

Lachkuiltje, fr.

fossette gelas-ine.
LADE, v . Zie LA
LADEN, laadde, heb of ben geiaad of geladen
(wvl. 1, dde en làddege, gelild en gelatin, zie KLANK VERK .), o. w. Wordt gezeid van vocht wiens bezinksel vastkleeft aan de wanden van 't vat. Die
roode wijn laadt geweldig. Die flesch is gelaán.
— In dezen zin zegt men ook Aanladen.
— Vruchten dragen, sprek. van gewassen.
Hoe meer de erwten gemest zijn, hoe meer zij
ook laan zullen. Die appelboom is wel gelatin.
— Etteren, dragen, sprek. van wonden. Bene
wonde die laadt.
.

LAF
— Ergens aan gela n zijn, met iets zijne volle
vracht hebben, den last gevoelen van iets dat
men draagt. Hij is aan dien zak krom gelatin.
Hij heeft het bestier van die gemeente gevraagd,
en nu is hij er aan gelatin.
LAF, LAFFId, adj. Zwoel, fr. pesant, étou Pant.
Laf weder. Een laffe zomerdag. Laffig weer.
LAPTE, v. Lafheid, zwoelheid van het weder,
fr. air mou et pesant. Er is groote lafte van dage.
Die lafte maakt mij zwaarmoedig.
LAGE, v. Zie LAAG en VERLAGING.
LAGET, o. LAGETTE, v., met den klemtoon op
get. Soort van harde steenkool, bij Weil. git genaamd, fr. jais, jaiet,1. gagates. Zwart lijk lagette
(uit der mate zwart, fr. noir comme jais).
--- Kil. Aghet, Ghet.
LAGIJZEN (wvl. LAGIZEN, zie IJ), lagijsde, heb
gelagijsd, o. W. Agijs spelen, -anderwat spelen.
Zie AGIJS.
LAK, o. Bruinroode halfdoorschijnende vaste
hars die voortkomt van boomen in Indie, en die
bij de schilders veel gebruikt wordt, fr. laque.
-- Verders alle vaste glansverw of vernis met
krijt of ameldom gemaakt. Rood, blauw, groen,
zwart lak. Een schenkbord met geel lak geschilderd. Eene deur met een ijzeren krikkeljoen in
zwart lak geverwd.
-- Zegellak, fr. eire a cacheter. -- Het deminutief lakske(n, lakje, wordt bij ons overal gebruikt
in den zin van Ouwel, fr. pain a cacheter. Eene
doos lakskens koopen. Eenen rouwbrief met een
zwart laksken sluiten. — Het ww. lakken bet.
insgelijks Ouwelen, fr. fermer (une leltre) avec un
•

pain a cacheter.

LAKAAIE, v. klemt. op kaai. Overdraagster,
klapspaan, verklikster, kalijne, vrouwmensch die
met aanklachten en kletspraatjes tracht in de
gunst te staan van de overheid. Het is eene
ellende op eene gemeente .waar de geestelijke of
wereldlijke overheden naar de lakaaien luisteren.
Wacht u van die lakaaie. Die lakaaie loopt het
al zeggen wat er hier gebeurt.
-- Vgl. fr. laquais. Doch is 't misschien voor
laaie met een lasch in den grondvorm (l- ah -aaie,
zie FLADAKKEN); van het ww. laaien, d. i. streelen, vleien. Vgl. Fladakke, dat juist op dezelfde
wijs gevormd is en ook zoo iets beteekent.
LAKE, V. Zie LAAK.
LAKEN, o., mv. lakens. Een stuk lijnwaad, fr.
une pièce de toile. Een laken van meer dan
honderd ellen. Een laken afweven in veertien
dagen. Met een laken naar de markt gaan. Een
laken koopen, verkoopen. Fijne lakens. Grove
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lakens. Een laken rollen (het in eene rol maken
als het afgeweven is). De lakens meten.
--- Beddelaken, fr. drag de lit. Lijnwaden
lakens. Katoenen lakens. Versche lakens leggen.
In slechte lakens zitten, fr. etre dans de beaux
draps, dans une situation embarrassanle. In zijne
lakens kruipen (naar bed gaan, fr. se mellre entre
deuce draps). Iemands lakens wasschen (op zijne
gezondheidsherstelling drinken. Zie LAKENWASSCHING).

Gy zyt wel tienmael siek, Vermeep ! op 't selve jaer;
Die siekten worden wy (geneesheeren) veel meer als
[gy gewaer;
Wascht men de lakens, 't is ons geld 't géne alles doet.
't Is schande ! hoor, Vermeep, syt eenswegs ziek voor
[goed.

(Vaelande, kneepdicht.)
LAKEN(E, v., mv. lakens en lakenen. Echel,
bloedzuiger, fr. sangsue. Iemand lakens zetten
op een deel van 't lichaam.
-- Meest zegt men Lijklaken (en niet Liklaken).
-- Kil. Laecke, hirudo.
LAKENKOOPER, m. Koopman in lijnwaadstukken, fr. marchand de toiles.
LAKENMARKT, v. De marktplaats waar men
de stukken lijnwaad verkoopt, fr. marche auce
toiles. De lakenmarkt van Thielt.
LAKENMETER, m. Beambte aangesteld om de
lijnwaadstukken te meten die op de lakenmarkt
verkocht worden.
Lakenverkooper, winkelier
LAKENSNIJDER,
in wollen stoffen, fr. marchand de draps.
-- Dit w., veel gebruikt, vindt men meermaals
bij Z. v. Male en elders." Winckeliers, laeckesnijders, Cremers, caussemaeckers, kruydeniers. "
(Vl. Setting-boec.)
- LAKENSNIJDERSWINKEL, m. Winkel waar men
wollen geweefsels verkoopt, fr. magasin de draps.

m.

O

LAKENWASSCHING, v. Feestmaal dat iemand
aan zijne vrienden geeft ter gelegenheid van
zijne gezondheidsherstelling. Gij zijt nu geheel
genezen, waneer is het de lakenwasschinge P
LAKETISSIE, v. In eenige streken hetzelfde als
Hagedis, fr. lézard.
LAKETJE, o. Zie LAAT, fr. caresse.
LAKOLIE, V. Bij schilders. Lijnolie op menie
gekookt. Men mengelt lakolie in de verwen om
deze in korten tijd te doen droogen : 't is dan
eene soort van Droogsel of Siccatief.
LALA, bijes. Zoo en zoo, half en half, niet te
best, fr. la la. Hebt gij wel geslapen P lala, fr.
avez-vous bier dormi ? la la. Hoe gaat het met
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dien zieke? Het is maar lala. De tijd is lala (het
is duur leven, enz.).
-- Dit woord, dat geheel fransch is, met den
klemt. op de tweede greep, hoort men in Fr. -Vl.
LAM, adj. Wordt bij de ambachtslieden fig.
gebruikt voor Slap, flauw, zwak. Eene drijfveer
is lam als zij te slap is om haren bestemden
dienst te doen. Een slot is lam, waneer de veer
te slap is om het schof voort te drijven. Een
mes, eene schaar, enz. worden lam, als zij onder
het slijpen te warm krijgen en ontlaten. Eene
lamme plaats in een touw, is eene plaats die al
te slap en te buigzaam is ten gevolge van ver
-sletnhid,z.
LAMBEREN, lamberde, heb gelamberd, o. w. Den
telgang gaan, fr. aller l'amble. Een peerd dat
lambert. Een peerd leeren lamberen.
-- Men zegt gemeenlijk Lammeren.
WLAMBERSTAP, LAMBERGANG, m. Telgang, fr.

amble. Een peerd leeren den lamberstap gaan.
Dat peerd gaat den lamberstap.
— Ook Lammerstap. Kil. Lam en Lamb, agflus, eng. lamb.
LAMBOOI, m., klemt. op boni. Het lambooien.
Iemand gildig lambooi geven (veel slagen geven).
Lambooi krijgen.
LAMBOOIEN, lambooide (wvl.

ook lambooidege,

zie IMPERFECT), gelambooid (fvl. èlambooid, zie GE),

b. W. Herhaaldelijk slaan, fr. battre. De leêrtouwer

lambooit de huiden. De zwingelaar lambooit het
vlas. De smid lambooit het ijzer. Enz.
-- De landbouwers maken verschil tusschen
Lambooien en Derschen. Derschen is het graan
of het zaad uitslaan met den vlegel die neervalt
op de liggende schooven of bondels; Lambooien
is den schoof of den bondel, dien men in de
handen vasthoudt, neerslaan op eerie plank, op
eene pertse of op eene kuip, om er aldus het
graan of het zaad te doen uitspringen. De kamille
(fr. caméline culíivée) wordt gelambooid, en niet
gedorschen. Boonen lambooien. Koorn lambooien.
Het gelambooide koorn wordt nog gedorschen
om er het overblijvende graan uit te krijgen. Men
lambooit het koorn om het schoonste zaaigraan
te hebben : trouwens in het lambooien, 't is maar
het rijpste graan dat uitvalt, en het wordt niet
gepletterd zoo 't dikwijls gebeurt onder het derschen.
-- o. w. met hebben. Op iemand lambooien (hem
veel slagen geven). De ezel wilde niet voort, hoe
fel men op hem lambooide.
-- Men zegt ook Lamboeien.
-- Dit woord is met een lasch in den grond-

LAME
vorm (l-amb- ooien) gevormd van Looien, bij
Kil. Loeyen, Loewen, Loyen, Louwen, multare,
pUnire, verberare. Zie FLADAKKEN.
— Lambooien heeft nog de beteekenis van
Heimelijk wegnemen, ontfutselen, fr. escamoter.
Zie WEGLAMBOOIEN.
- LAMBOOIING, v. Het lambooien. Iemand eene
lamboóiing (pak slagen) geven. Eene deftige
lambooiinge krijgen.
LAME, samensmilting van Laat mij. Lame dien
brief schrijven. — Zie LAMME.
LAMEINE, v. Iemand (man of vrouw) die lameint, die traag en langzaam spreekt of handelt.
— Dit woord, even als de twee volgende, heeft
den klemt. op mei, en klinkt als of men in 't fr.
lamme zou schrijven, dat is met eene zware e;
dus mag men niet lamijne spellen, want ij of y
luidt bij ons als i.
-- Vgl. fr. lambin, lambine.
- LAMEINACHTIG, adj. Die den aard heeft van
eerre lameine. Lameinachtig zijn. Lameinachtig
spreken.
- LAMEINEN, lameinde, heb gelameincd (fvl. elameind, zie GE), o. w. Lang en traagzaam spreken

of handelen; — ook Klagen en kriepen zonder
reden.
LAAIEN, LAMMEN, LEMMEN, m. In de volkstaal
hetzelfde als Willem, fr. Guillaume.
Tjaeke, Simoen, vriendje Laemen,
Komen wy hier niet te saemen
Om eens vrooyelyk te syn
Met een glaske bier of wyn P
(Vaelande.)
Alle namen

Zyn God bekwame
Uitgenomen

Manten en Lamers.
(Volksspreuk.)

--- Even als Djellen (Gillis), Wanen (Jan),
Seppen (Joseph), enz. wordt Lamen synecdochicè
gebezigd in den zin van Een traagzame vent,
luie en onbehendige kerel. Hij is een rechte
Lamen. Het is lijk Lamen in de vitsen (zie LOBBEN). --- Ook van eenen sul, die b. v. 't kind
wiegt terwijl zijne vrouw gaat wandelen, den
kaffie opschinkt, enz.
LAMENT, LEMENT, o., Yklw. lamentje, met den
klemtoon op ment. Lemmet, wieke, pit van eene
keers of tampte, fr. meche. Een dik, een dun
lament. Het lament is uitgebrand. De olie doordringt het lament. " 't Lement hangt aen een
houte spet in de keirse gietery. " (P. Croon.)
" Als gy de spet met de aenhangende lementen
oft wiexkens twee reysen in 't gesmolten ruet

LAMM
hebt gedopt. " (Id.) " 't Was tegen den avond,
den tijd dat de jongens om olie gaan, en een
beetje lament toe krijgen, rond den krop van de
flassche gedraaid. " (K. Callebert.)
— Lament geven, met driftig geweld te werke
gaan, anders ' gezeid Fut geven. De zangers
gaven lament (zij zongen met veel kracht). Hij
gaf er lament op (hij sloeg er op met geweld).
Het geeft lament (zegt men als het geweldig
regent, hagelt of dondert).
— Dit woord, overal gekend en gebruikt,
komt van 1. linamenium. " Delphini adipe linamenta accensa " zegt Plinius. Ja oulings zei
men tenement, als blijkt uit Ruysbroeck : " Tote
lampten behoren van noede dese .iij. dingen, dat
es, dat vat, die olie ende .j. berrende tenement. "
Het holt. lemmet met den klemtoon op tem,
schijnt mij van eenen geheel anderen oorsprong
te zijn dan ons lament.
LAMME, samensmilting van laat mij, meest
gebruikt in Fransch-Vlaanderen. Lamme dat
zien. Lamme voortgaan.
— Ook voor Laten wij, laat ons. Lamme gaan,
fr. allons.
LAMMEN, lamde, gelamd, b. en o. w. Bij schaar.
slijpers, enz. Ontlaten, branden (zie BRANDEN).
Een mes lammen (lam maken door te groote
hitte).
LAMMERBEITE, V. Beite of ooi die drachtig is,
schaap dat lammeren moet. In die kudde zijn er
nu dertig lammerbeiten.

— Vgl. Kalfkoe, en Kachtelmerrië.
LAMMERSTAP, m . Zie LAMBERSTAP.
LAMMERSTEERT, m. en o. zonder mv. als col-

lectief gebezigd voor eene grassoort die in de
wetenschap phleum pratense L. heet, fr. fle'ole des
pres. Lammersteert zaaien.
LAMOEREEREN, lamoereerde, heb gelamoereerd,
o. W. Flikflooien, fleemende aanspreken, fr.
cajoler, caliner. Als hij mij beleedigd heeft, komt
hij dan lamoereeren om weder in de gunst te
geraken. Ik maak niet van al dat lamoereeren.
— Waarschijnelij k van 't fr. l'amour.
LAMOEZEN, lamoesde (wvl. ook lamoesdege),
gelamoesd (fvl. elamoesd), b. w. Streelen, vleien,
liefkozen, fr. caresser, cajoler. Eenen hond lamoezen om niet gebeten te worden. Die hond wil
niet gelamoesd zijn. Hij dacht het te bekomen
met mij te lamoezen. Ik maak van al dat lamoez en niet.

— Afl. Lamoezer, Lamoezing, enz.
— Ik meen dat men moest Lamoerzen spellen
(de Vlamingen spreken de r niet uit voor s of z,
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zie Rs), indien het, even als lamoereeren, van 't fr.
l'amour komt.
LAMPTE, v. Zoo schreef men oulings een woord
(gevormd van 't gr. ^a^ras-^a^C^raaos , 1. lampaslampadis) dat de Hollanders nu Lampe zonder
Landletter schrijven, en wij Lante zonder lipletter
uitspreken. De oude vorm is de beste. " Met
Tampten verbrant. " (M. Lambrecht.)

Die vroede maegden sijn up ghestaen,
En maecten hare lampten claer;
Doe baden die dulle al daer
Den vroedere olye over luut,
Want hare lampten waren uut.
(Maerlant.)

— Het gaat gelijk eene lampte, het werk gaat
spoedig en gemakkelijk, anders gezeid hel gaat
gelijk eene fiere.
— Wegens onze uitspraak lante, vgl. pront
(voor prompt), en kantoor (voor comptoor).
- LAMPTEDOPPER (wvl. LANTEDOPPER), m . Nacht vlinder, ook Keersedopper genaamd, omdat hij
rond de brandende lampte of keers hengelt en
er in vliegende, dezelve dikwijls uitdopt.
- LAMPTEKNAAP (wvl. LANTEKNAPE), v . Stijper
die in eenen standblok staat, of houten heugel
die aan den balk hangt, dienende om de hanglampte te dragen waarbij men werkt in. huis.
Ook Lamptestok, en in het Alg. Vl. Idiot. Lampegek geheeten.
- LAMPTEPAN (wvl. LANTEPANNE), v . Het ijzeren
schaalken dat, in de duivelslampten of hanglamp -

ten van den ouden tijd, de olie bevat en 't lament
dat op den boord ligt te branden. Eene lamptepan
met gefrulden boord. De lamptepan viel in den
vloer.
- LAMPTESTOK, m. Zie LAMPTEKNAAP. " De lante
stok, waarbij moeder zaliger zoo mengen vronk
gesponnen hadde, stond daar pijlrechte in den
hoek van den heerd. " (K. Callebert.)
LANCIE, v. Zie LANSIE.

-

LAND, o. Aarde, grond. De aardappels land
geven (dezelve aanaarden). Dat brengt geen land
aan den dijk (dat brengt geen voordeel, geen
hulp bij). Land voeren, fr. charrier, transporter

de la terre.
— Er land over zien, zich bekwaam gevoelen
om iets te verrichten, middel zien van iets uit te
voeren. Ziet gij er land over P De geneesheer zag
er geen land over, om die wonde te heelen. Ik
zie er geen land over om dit werk in eene maand
te voltrekken.
LANDEN, landde (wvl. ook landege, zie IMPERFECT) , heb geland (fvl. eland, zie GE), o. w. Wordt

LAND
in dezelfde beteekenissen als Geraken gebezigd
met aan en met, te weten:
— Landen aan, geraken aan, bestaan aan, d. i.
genoegzaamwinnen om de onkosten te keeren
en niet te verliezen,, eenen toereikenden prijs ontvangen van het geen men verkoopt, eenen voldoenden loon krijgen voor 't geen men verricht
heeft, enz. Aan den prijs, dien gij mij biedt, kan
ik niet landen (moet ik verlies doen). Een winkelier, om aan zijne waren te landen, moet duurder uitverkoopen dan hij inkoopt. Hij biedt mij
200 frank voor die koe; ik kan daar niet aan
landen, want zij heeft mij veel meer gekost. Hij
maakt mij een paar schoe'n voor vier frank : ik
versta niet dat hij daar aan kan landen, en hij
zegt nogtans dat hij er aan landt. Hij landt er
aan, maar heeft niets over.
— Landen met, geraken met, toekomen mei, d. i.
genoegzaam hebben om iets te verrichten. Met
dertig frank zal ik landen om die schuld te betalen. Jongen, zie daar twee frank drinkgeld : ge
moet er mede landen gedurende de kermisdagen.
Met een brood daags kan dat arme huisgezin
toch niet landen. Met drie paar schoe'n moet hij
landen tot Nieuwjaar. Ik heb er niet mee geland.
— Men zegt ook Gelanden als het Ww. kunnen
of moeten voorgaat. Ik kan daarmee niet gelanden.
LANDING, v. Eene afgeperkte plaats langs eene
rivier, waar men steenkolen, pannen, Liggels,
orduinen zwijnsbakken en deurdrempels, enz.
uit een schip aflost en daar te koop legt; anders
ookAard en Rivagie geheeten. Er zijn hier en daar
landingen langs de Leie. Naar de landinge rijden
om steenkolen.
LANDLOS, m. Zie LANDSLAG.
LANDSLAG, o. Karreweg door de akkers ten
gebruike van den landbouwer. De landslagen
zijn gem. geen openbare wegen. — Ook Landlos, m., Koutergat, o. en Kariere, v. geheeten.
LANDSLOOF, LANSLOOF, o. zonder mv. Eene
wilde plant, anders ook Wilde vliender, cegopodium podagraria L. Er groeit veel landsloof
langs deze haag.
LANDNERING, v. De nering van den akkerman, landbouw, fr. agriculture. De landnering
doen. In de landnering veel genoegen vinden.
— Het w. staat bij Kil.
LANDORIUM, LANDORIOM, m. met den klemt.
op do. Weinig of niet gezouten kabeljauw,
versche moluwe. De visschers zouten den kabel
naar mate zij hem vangen aan den Dogger--jauw
bank, en die heet moluwe of abberdaan, fr.
morue salée; nogtans dezen kabbeljauw, dien zij
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de twee of drie laatste dagen vangen, zouten zij
maar weinig en juist genoeg om niet te bederven
tot dat zij in de haven lomen, en deze heet Landoriom, fr. morue fraiche.
LANDSCHEEDE, LANDSCHEE, v. Landscheiding,
fr. bornes d'un pays, d'un champ. Een doornlaar
dienende voor landscheede.
LANDWEEG, m., mv. -weegen, met scherpl. ee.
Als men eenen gracht of put graaft in de aarde,
de zijdekanten die als muren rechtstaan, heeten
landweegen, fr. les parois d'un fossé, etc. De landweeg zakt in, fr. la paroi s'éboule. De landveeg
zimpert, fr. la paroi suiníe.
— Dit woord vond ik bij de deringgravers.
LANE, v. Zie LAAN.
LANG, adj. Somwijlen gebruikt voor veel. Leve
de koning nog lange jaren, 1. ad mullos annos.
— Die 't lang heeft, laat het lang hangen, wie
't breed heeft, laat het breed hangen, die veel
wint mag veel verteren, die veel inkomen heeft
mag groote kosten doen, fr. a charcutier bonne
saucisse. Men zegt ook: Die 't lang heeft laat het
lang hangen en die 't langer heeft laat het slepen;
ofwel : Die 't lang heeft laat het lang hangen, zei
de duivel en hij liet zijnen steert slepen.
— Met lange tanden eten, met tegenzin eten,
weinig en traagzaam eten omdat de spijs niet
goed is, geen smaak in 't eten vinden.
—Al lange niet, bij lange niet, op verre niet, fr.
it s'en faut de beaucoup. Hij is al lange zoo rijk niet
als zijn broeder. Denkt gij aan hem uw geld in
leerring te geven? Al lange niet. — Anna Biins
zegt neen en lange in denzelfden zin:
Zijnt nu zelcken prelaten P neent en laaghen.

— In lange, in langen tijd, sprekend& van 't
verledene of van 't toekomende. Ik heb hem in
lange niet gezien, fr. it y a longtemps que je ne
l'ai pas vu. Gij zult in lange zoo geene gelegenheid meer hebben, fr. it y aura longtemps avant

qu'une Celle occasion se présente encore.
— Ten langen laatste, zie LAATST.
— Het langste koordeken trekken, tot den laatsten stond wachten. Hij is nooit van de eerste
om voort te gaan, hij trekt altijd het langste
koordeken.
0 traeg' en d'waeze gekken!
Gy zult zoo lange tydt de langste koorde trekken,
Dat ghy van uwe plaets zult werden af gebot.
(G. De Dons.)

— Van langst om beter (slechter, erger, meer,
minder, liever), hoe langer hoe beter (slechter,
enz.), fr. de mieux en mieux, de pis en pis, de plus
en plus, enz. Het gaat van langst om beter. Hij

LANG
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wordt van langst om slechter. Het komen er
van langst om meer. Ik doe 't van langst om
liever. — Somwijlen laat men van weg, b. v. Het
wordt langst om kouder. Hij wordt langst om
erger. " Lancx te meer. " (Th. Van Herentals.)
" Die nu lancx zo meer van de upcommende
vlamme ghepresseert. " (N. Despars.) " Langs
om meer gestoord. " (J.-B. Decorte.) " Dat de
krachten uwer zielen langhs hoe vroomer zijn. "
(A. Debuck.) " Drancken die van langhs te vroomer bereydt zijn. " (Id.) " Langhs hoe meer weder
worden. " (L. Vossius.) " Lancx te-spanigh
meer. " (M. Lambrecht.) " Lancx t' ergher " (Id.)
" Iok verlangh soo langti soo meer. " ( Boetius a
Bolswert.) " Myn gemoedt ontstelt en verbittert
hoe langs soo meer. " ( Id.)
— Langst leeft, al heeft, zoo heet men een
Huwelijks-contract, bij 't welk de overlevende
het bezit heeft van al het goed.
- LANGARMDE, LANKARMDE, adj. Die lange armen heeft. — Zie —DE.
— LANGBEENDE, adj. Die lange beenen heeft.
Een langbeende vogel. Eene langbeende spinnekop. - Zie -DE.
- LANGBULDE, LANGBOLDE, adj. Wordt gezeid
van eereen boom wiens bul of schacht lang is.
Een langhulde popelier. — Zie BUL.
- LANGDE, v. Lengte, fr. longueur.
Ghy van geen duym alleen, uw' langde langen kont.
(G. De Dons.)

Als de dagen langen, ze strangen (zegt het volk:
d. i. na den equinox van Maart, is het weder en
de lucht killer, vooral 's morgens).
— o. w. met hebben. Verlangen, begeren, wenschen. Hij langde naij te zien. Ik heb gelangd
om u te spreken. Langen naar iets. De zieke
langt naar den zomer. Hij langde om te mogen
sterven.
— Het woord in deze beteekenissen is veel
gebezigd bij 't volk, hoewel Kil. reeds zeide dat
het in den zin van verlangen verouderd zou
wezen.
- LANGENIS (wvl. LANGENESSE), V. Verlangen,
begeerte, fr. desir. Wat is er uw langenis (wat
begeert gij) P In groote langenis zijn. Iemands
langenis voldoen. Langenis naar iets hebben.
" Met meerder langenisse ende begeerte. " (Th.
Van Herentals.)

komen (wvl. an eenze lang-

dege), heb gelanghalsd, o. w. Reikhalzen. Lang-

de kommen, zie EENS), geraken, landen, toekomen,
genoegzaam hebben. Zend die boeken met de
rekening er bij om te weten hoe veel wij ze
moeten verkoopen om aan onze langde te komen. Er waren meer gasten aan tafel dan men
verwacht had, en de keukenmeid was verlegen
dat zij aan hare langde niet zou gerocht hebben
(d. i. dat er geen eten genoeg ging wezen). " Heb
ik niet vergeten myne ' Praetjes aen iemand op
te draegen t Wat grooten botterik dat ik ben!
ik had misschien aldaer aen m,yne langde gekomen. " ( Vaelande.)
- LANGEN, langode, gelangd, b. w. Verlangen,
fr. allonger. Een kleed langen als het te kort
wordt. Een huis langen met er nog een deel aan
te bouwen. Eenen stok, eerre koorde langen, met
er een einde aan te voegen.
— Wegnemen, stelen. Mijn geld is gelangd.
" Zy zouden uwe gerookte hespen uyt de kave
wel langen. " ( C. Duvillers.)
— o. W. met zijn. Langer worden. Hij is wel
een hoofd gelangd (gegroeid) sedert een jaar.

halzen om iets te zien. Hij langshalsde over het
gelint om mijne bloemen te beschouwen. Naar
iets langhalzen (groote begeerte naar iets hebben).
- LANGHEID (wvl. ook LANKI en LANGIGI, Zie
HEID en IG), v. Langte, fr. longueur. Langheid
van duur (langdurigheid). Die weg verdriet door
zijne langheid. " Die wy laten te schryven omme
der lanckheit wille. " (Z. v. Male). " Het verlies
van onze wyse ende gheleerde, die wy seere veele
verloren hebben over lanckheyt van tijden. " (Id.)
- LANGLIJVIG, adj. Die een lang lijf of lichaam
heeft, rank. " Een heel lanck-lijvich magher
peerdt. " (R. Versteganus.) Een langlijvig
mensch met korte beenen. .
— Afl. Langlijvigheid.
- LANGNEUSDE, adj. Die lang van neus is.
- LANGNEUZEN, langneusde (wvl. ook langneus
heb gelangneusd, o. w. Den neus vooruit--deg),
steken om iets te zien, nieuwsgierig kijken. Wat
komt gij hier langneuzen P Hij stond aan de
poort te langneuzen.

-

— Aan zijne langde

Men streef dusent seventich en sesse,
Als Dideric hadde grote langhenesse
Dat lant te hebbene weder algader.
(M. Stoke.)

m. Naam dien de kinderen
geven aan den middenvinger. Zie KORTExRAKEL.
— LANGHAARDE, adj. Die lang haar heeft. Een
langhaarde hond. — Zie —DE.
- LANGHALSDE, adj. Die lang van hals is. Een
langhalsde mensch. De langhalsde zwanen. Eene
langhalsde flesch.
- LANGERAKEL,

- LANGHALZEN, langhalsde

(wvl. ook langhals-

LANG
- LANGSEL, 0. Ingsel, al wat men gebruikt om
iets te verlengen, fr. allonge, rallonge. Een langsel
aan een kleed zetten. Het langsel van eene tafel
(het aansteekblad).
- LANGST, LANGSTEN, voorzetsel. Hetzelfde als
Langs, fr. le long de. Langst den muur. Hij ging
er langsten. Langst eene rotse varen. Langst de
strate wandelen. " Lanckst de golven. " (J. de
Harduyn.) " Langhst ter aerde light ghedreven. "
(Id.) " Dat de doot lanckst daer niet inne en gheraeke. "(Id.)" Omdat sy by nachte langst den lande
liepen. " (P. Heinderycx.) " Langhst den trap opwaerts gekomen."(L.Vossius.)" Diehem riedt dat
by zoude cruypen lanckst den gracht. "(C.Vrancx.)

— Langs door, in de geheele lengte van, van
ends t' ends, fr. tout le long de. " De kramen
staen langs desire tle straten. " (Verslype.) " Hy
dede langs deuce al de kamers van zyn app rtement illuminaties met flambeeuwen. " (Id.) " In
den ingang vanhet park was een groot vierkantte.
pavilioen, voor het huis van den keizer; ter
zyden waren der langstdeure logien, daer menige
menschen in waren; op het einde lynwaden gordinen. " (Id.)
-- Van langsten, volgens de lengte, fr. dans la
longueur. Eenen boom van langsten zagen, en
niet van dweersten. Een land van langsten
meten. Die tafel meet drie meters van langsten,
en een meter van dweersten.
-- LANGSCHIETER, In. Italiaander, popusus fastigiata.
- LAIQGSTEERTTE, adj. Met eenen langen steert.
- LANGTAKTE, adj. Die lange takken heeft. Een
langtakte boom.
- LANGTRUL, LANKTRUL, m. Een die traagzaam
iets verricht, die lang aan iets bezig is, die altoos
tijd genoeg heeft, anders ook Lankwerk en Goemoete geheeten. Een lanktrul van eenen vent.
Ge zijt lijk een lanktrul, gij hebt nooit gedaan.
Haast u wat, lanktrul, of gij komt te laat.
-- Maria lanktrul, zegt men van eene vrouw.
Gij zijt lijk Maria lanktrul.
- LANGVINGEREN, langvingerde, gelangvingerd,
b. w. Met de vingers langen, bedektelijk nemen,
stelen. Iets langvingeren dat op de tafel ligt.
Zie LANGEN.
- LANGWERK, LANKWERK, m. Hetzelfde als
Langtrul.
--- Maria tankwerk, zegt men van eene vrouw.
Wat gaat uw werk trage voort : gij zijt lijk Maria
Tankwerk.
- LANGWIJSDE, adj. Langachtig. Een langwijsde
stuk hout. Eene langwijsde tafel.
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— adv. Die hoek loopt langwijsde uit. Maakt
die broodjes een weinig langwijsde.
- LANGWAGEN, LANKWAGEN, m. klemt. op lang.
Stuk hout of boom die den vooras aan den
achteras verbindt, fr. flèche de chariot. De lang
ligt met zijn vooreinde onder het platscha--wagen
mel gevestigd bij middel van de middenronge,
en het ander einde steekt van achter uit en
wordt de steert genaamd. De langwagen dient
om den achteras or achterwagen nader of verder
den vooras of voorwagen te brengen; 't geen
gebeurt als men de kas afneemt om lange
boomera te voeren of er 't aalkarteel op te zetten;
in 't eerste geval langt men den wagen uit, in
het tweede kort men hem in. De jongen zat te
peerde op den steert van den langwagen.
LANK(E, v. De rechter of linker zijde van den
buik van aan de boze ribben tot de heup, fr.
flan c. Dit woord, dat Weiland verouderd noemt,
is bij ons nog in vollen bloei, bezonderlijk als
men spreekt van dieren (peerden, koeien, zwijnen,
honden, enz.). Een konijn zoo mager dat ik het
met ééne hand kan omgrijpen in zijne lanken.
" De jagher stac dat hinne-calf met synen spriet
in de lancken. " (0. Vrancx.)
Ei ! uw kristallyne lanken
Stonden niet bekroond met 't blanke
Schuim dat uit de gisting cyst.

(K. De Gheldere, sprek. van de wanden

eens waterbekers.)
-- Bij huidevetters. De lanken van 't leder, die
deden van den huid die de buikzijden van 't dier
aan eiken kant van den elder bedekten.
LANKE, voorz. en bijw. in den zin van Nevens,
bezijden, zijdelings tegen, fr. a colé. De gevelde
boom viel lanke den gevel van 't huis. Moet ik
die ladder tegen den muur rechtstellen ? neen,
strijk ze Janke. De bolle ligt lanke de staak (d. i.
iievens de staak, rechts of links). De bolle ligt
lanke, een weinig lanke (d. i. op zijde, een weinig
op zijde, rechts of links van de staak, in het bol
-lespi).
-- Lanke verschilt van Langs, gelijk het • fr.
a cóté verschilt van le long de.
LANKE, overal in Fransch- Vlaanderen gebruikt,
is eene samensmilting van laat ik (fr. laisse moi),
waneer het gevolgd wordt van eenen infinitief.
Lanke dat doen (laat ik dat doen, fr. laisse moi
faire cela). Lanke dat schrijven om niet te vergeten.
-- Als het accent oratoire valt, niet op het
werkwoord of op het regiem, maar op het onder
dan voegt men er pleonas tics het voor-werp,
39

LANK
naamw. ik bij. Lanke 't ik doen, maar hij niet.
—=- Wordt ook elliptice gebruikt in den zin
omtrent van fr. n'importe, om op iemands waar
te antwoorden; b. v. Waarom zulk een-schuwing
huis bouwen P gij hebt daartoe geen middels
genoeg. Antw. Lanke. Ga aldus niet te werke:
ge moogt nog in 't gevang geraken. Antw. Lanke,
wat geeft dat P
-- Somwijlen gebruikt men lanke met eenen
modus personalis in plaats van eenen infinitief,
maar dan is het misbruikt voor anke (als ik), of
danke (dat ik). Lanke daarbij ware, fr. si j'y étais.
— Vgl. Moenke.
LANKEN, lankte, gelankt, b. w. Wordt gehoord
in Bene koe Tanken, d. i. eene koe, die al te opgeblazen is van te eten, in de lanke steken met een
mes, er een gat in slaan met eenen nagel of eenen.
beitel, fr. faire la ponction. Eene koe lanken opdat
zij niet berste. In plaats van te lanken is 't beter
van de koe ammoniak-zout in te geven.
-- Men zegt ook Milten.
LANOOTJE (oo scherpl. met den klemtoon), o.
Een vogeltje dat in 't fr. linotte commune, linotte
des viltnes heet, 1. tinaria cannabina.
LANSIE, LANCIE, v. klemt. op lan. Hetzelfde;
als Lanse, fr. lance. Met eene lansie doorsteken.
" Doorstak de zijde met eene lansie. " (C. Van

Hullebusch.)
Gy hebt met de lansie lang
Gestoken in myn zy
Een gapende wonde diep. (K. De Gheldere.)

-- Wegens de twee vormen lanse en lansie,
zie onder c1EZE.
LANSLOOF, o. Zie LANDSLOOF.
LANTE, V. Vlaamsche uitspraak van Lampte,
even als kantoor, pront voor fr. compioir, prompt,
(en nant-nampt bij Kil.) De Hollanders schrijven
Lampè.
-- Zie LAMPTE, waar ook de composita van
lance volgen.
LANTEERNING (uitspr. lantèring, klemt. op te,
zware e), in. Soort van langwerpigen vierkantten appel, witgeel van pelle, redelijk goed van
smaak, en nog al vroeg rijp. — Dus genaamd
omdat zijn vorm gelijkt aan een kleen vierkantte

lanteerntje.
LANTEFANTER, m. Hetzelfde als Lanterfant,

lediglooper, fr. fainéant.
LANTEFANTEREN, lantefanterde, heb cjelantefanterd, o. w. Lanterfanten, ledig loopen, den
luiaard spelen. Ge • moet daar niet gaan lantefanteren, maar neerstig voortwerken.
LANTEREN, lanterde, heb gelanterd, o. w. Een
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kaartspel anders ook Beesten ynet vijf blaren genaamd, en in de Woordenb. Lanterluien.
LANTERLULLEN, lanterlulde, heb gelanterluld,
o. w. Lanteren (Kil. Lenteren, lente et ignave
ergere) en lullen, d. i. niet of weinig en traagzaam
werken, zijnen tijdverluieren.
— Wordt ook gezeid van een ziekelijken
mensch die zijnen gewonen arbeid niet kunnende
doen, den tijd verslijt met wat te wandelen of.
kleenigheden te verrichten. Hij heeft geheel den

winter gelanterluld en gekattebold.
LAP, m. Neerhangende oor van eenen hond.
Een hond met groote schoone lappen.
— Bij peerdemeesters. Een stuk leder dienende tot dracht, fr. séton. " Om bewys te doen
van de deugt van dese lappen ofte drachten. "
(Jac. Desmet.) " Hoe meer .lappen dat gy aen
een sieck peirt steeckt, hoe meer apparentie van
te genesen. " (Id.)
— Bij schoemakers. De onderzool van den
tert van eenen schoe (zie LAPZOOL), bij Kil. Lap
van den schoen, solea. Van daar de volgende
spreekwijzen:

— Zijne lappen en leesten pakken, zijne biezen
pakken, fr. trousser son sac et ses quilles.
— Op zijne lappen zijn, gezond zijn, goed in
state zijn. Hij is vandaag op zijne lappen niet.
Iemand op zijne lappen helpen (hem genezen,
gezond maken). Iemand op zijne lappen houden
(hem in goede gezondheid houden, zorgen dat
hij niet ziek woede).
— Op zijne lappen staan, flink staan.
-- Op de lappen gaan, in de kroegen gaan
drinken in plaats van te werken. Hij is wederom
op de lappen.
— Het verstand zit in de lappen niet, d. i. in
de schoe'n niet, maar in het hoofd.
— Stopwoord, fr. cheville. " Vel erger is 't
waer onnuttige sinners en flauwe lappen den
Rymelaer ter hulpe komen. " (Vaelande.) " Allen
goeden schryver vlucht de lappen.... alle sinnekes,
die niet te pas komen, syn lee'yke lappen. " ( Id.)
LAPJE-PETER, m. LAPJE- METER, v. Zie PEETJE LAP, MEETJE-LAP.

LAPLANDER, m. Deugniet, schavuit, slechte
kerel, fr. vav rien. Die laplander zal mij niet
bedriegen. Een leelijke laplander.
LAPNAAM, m. Bijnaam, spotnaam, fr. sobriquet.
Iemand eenen lapnaam geven. Slechts gekend
zijn onder eeneft lapnaam.
LAPPEKERTEN, lappekertte, heb gelappekert, o. w.
Zottebollen, fr. badiner, folátrer. Gij zijt daar weêr
al aan 't lappekerten; 't' zal wel in twiste vergaan.

LAPP
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LAPPEN, lapte, gelapt, b. w. Eenen lap geven,
slaan. Zie OMLPPEN.
— Eene akkervrucht lappen, er de ijdele plaat
aanvullen met gewas van dezelve of-senva
van andere soort. Dat koorra staat te dun, ge
zult het moeten lappen (er ander bij zaaien).
LAPPER, m., vklw. lappertje. Naam van de
kleerre poelsnip, in de wetenschap scolopaw gallinula, fr. petite bécassine, bécassine-sourde, bécasson, jaquet. Een lappertje is geen waterhoentje.
Hebt gij eene snip geschoten ? Neen, 't is maar
eenen lapper.
LAPPETOE, met den klemt. op toe. Een woord
bij de boeren gebruikt in lappeloe werken voor
Vromen. Zie VROMEN.. Eenen akker lappetoe
werken.
— Van toelappen, toeslaan.
LAPZAK, m. Drinkebroer, zatlap, dronkaard.
— Kil. Lap-sackers, paulatim et identidem bibere.
LAPZOOL, LAPZOLE, v. Bij schoemakers. De
onderzool waar men op treedt. De zool van eenen
schoe bestaat meest uit drie deelen : den lap of
onderzool, den klamp onder den hiel, en de
binnenzool.
LARIUS, LARIUSBOOM, m. Wordt hier en daar
gehoord voor Larix, lariksboom, lorkenboom, fr.
1

mélèze.
LASTECA, V. Eigennaam bij 't volk voor Scho-

lastica.
LASTIGAARD, m. Een lastig, moeilijk mensch,
fr. un hornme dif cile, importen.
LAT, LATTE, v. Bij geernaarvangers. Een plat

zwaar stuk hout vooraan eene karte. De latte
schaaft den grond van de zee.
— Schertsende gezeid voor Sabel, fr. sabre.
Zij namen den veldwachter zijne latte af. Iemand
van de latte geven, fr, frapper avec le plat du

sabre.
-- Latte van eenen handboog, een dun belegstuk van hout op den rug van het booghout. De
latte is gemeenelijk van wit hout. Een boog met
dobbele latte. Een boog zonder latte.
— De latte is ook een keukengerief van blinkend ijzer of koper met haakjes waar de schup,
de tang, de rooster, de blikken sulferdoos, enz.
aan hangen. De latte hangt langs den muur in
den hoek van den heerd.
— Er zijn latten aan 't huis, zegt men als men,
op het punt zijnde van iets te vertellen, zich
weerhoudt en zwijgt, omdat er kinders of andere
personen bij zijn die men niet ergeren wilt of met
de zaak bekend maken.
LATEN, liet, gelaten, b. w. Achterlaten, zich

LATE
onthouden van. De zonde laten. Eene slechte
gewoonte laten.
— Ik laat varen, wordt in de volkstaal dagelijks gebruikt op dezelfde wijs en in denzelfden
zin als 't 1. nedu-m (fr. bien loin que, bien moms),
namelijk achter eene negatieve wending, om iets
met te meerder kracht te ontkennen, b. v. De
wilde dieren zouden zoo wreed niet zijn, ik late
varen een mensch, fr. les bêtes sauvages ne seraien

pas si cruels, a plus forte raison un homme (ne le
serazt). Al wat op de wereld is sterft en vergaat
(d. i. blijft niet leven), ik late varen de vliegen,
fr. a plus forte raison les mouches. " God verlaet
den zondaer niet, ik late varen den regtveer-

digen. " (M. Lambrecht.) " Qualyck kan myn
vernuft uwe vraeghe begrypen, ick laete vaeren
dat ick daer op zoude konnen beantwoorden,
soo 't behoort. " (A Debuck.) " Sonder de welcke
(ghenaede) de eynghelen niet ghedueren en
souden, ick láete vaeren van ons aertsche,
broossche vatkens. " (Z. v. Male.)

— Ik laat staan, wordt achter eene negatieve
wending in denzelfden zin gebezigd als 21k laat
varen, 1. neduyn. Men zou dat met geenen hamer
in stukken slaan, ik laat staan dat gij het met
uwe handen zoudt breken. Ik zou zulken smaad
niet verdragen van mijn eigen broeder, ik laat
staan van eenen vreemdeling. " Wy en hebben
gheenen lust in eenighe ydelheydt, ick laet staen
in sonden. " (J. Van Heumen.) " De Turken en
durven in hare mosqueen of tempels niet hoes-

ten nog niezen, ik late staan datze dar zouden
klappen of gabberen, of staan gelyk eenen quakzalver op de markt. " (C. Hazart.) " De oud
Romeynen namen dit hoog als een jongman uyt
eerbiedinge niet op en stoat voor een ouderlink:
ik laaie staan een kindt voor zyn ouders. " (Id.)
— Doch, gaat er geene negatieve wending
voor, dan hebben laten varen en laten staan eene
andere beteekenis, te weten :
Laten varen, laten vallen, laten schieten, niet
spreken van. Hij heeft mij grootelijks misdaan,
maar ik laat het varen (ik wil mij niet wreken).
Laat dat maar varen (bekreun er u niet aan).
Laten staan, houden staan, van gedacht zijn,
beweren, fr. maintenir, a, armer. " Anders ick
laete staen dat zijlieden daer an misdoen zouden. "
(C. Van Dordrecht.) "Ick laete staen dat natuere
te ereden is met een luttel, ende dat de ghierigheydt noyt al ghenoegh en heeft. " (A. Debuck,
bl. 121.)

Ick laete staen dat d'overvloedt
Van goudt een staeghe sorge voedt. (Id. bl. 160.)

LATE
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LAUW

Zaterdag Waterdag,

op den lauwer plaatsen. Eenige spijs op den
lauwer verwarmen. Het hengsel, de pootjes van
eenen lauwere. " Neemt eenen aerden pot of wel
eene steert-pan, steld die buyten het huys op een

Latenoene Gelddag,

confoir of lauwer. " (G. Simons.)

men geeft aan den
middagmaal
dan maar late
het
marktdag, omdat
genomen wordt, namelijk na de markt gedaan is.
LATENOENE, m. Naam dien

En, te Brugge, marktdag !

LATER-OM, bijw. met den klemtoon op om
gelijk in wederom. Bij lateren tijd, naderhand.
Wij zullen laterom het overige doen. Ik heb
hem laterom niet meer gezien.
— Tot laterom ziens, of enkel tot laterom, zegt
men om vaarwel of afscheid te groeten, fr. au
revoir, à plus tard.

LATERWAARTS (WVl. LATERWEERD), bijw. Bij

lateren tijd, fr. plus tard. Ik heb hem laterwaart
nog eens gezien. Nu heb ik geenen tijd, ge moet
laterwaarts komen.
LATING, V. Aderlating, bloedlating, fr. saignee.

-- Eene slechte of kwade lating, fr. phlébite
(jugulaire ou autre) .
-- Fig. Iemand eene lating geven, hem doen
bloeden, veel geld doen betalen.
LATOER, m. met den klemtoon op toer. Bij
zeevisschers. Een visch die zelden gevangen
wordt, fr. squale-nez,1. lamna cornubica. M. Van
Beneden, die latour spelt, zegt (Ann. Pan. 186566, docum. bl. 602.) : " on Arend quelquefois ce
requin du Nord pendant que 1'on fait la pêche

de la morue; on sale la chair ou on la fume. "
LATST, superl. van Laat. Zie LAATST.
LATTEBIJL(E, V. 3ij stroodekkers. Eene bijl
om daklatten te verveerdigen.
LATTEWEEG, m., mv. weegen. Een weeg of
muur van latten.
LAUREINS- BLAREN, V. mv. Zie SINT-LAUREfxs-

BLAREN.

LAUSCIL (wvl. LOWSCHE, zie AU), V. Hetzelfde als

Luns, lens, bij Kil. lonse, fr. esse. De lauschen
beletten de wielen van den as af te schuiven.
LAUW, vklw. Lauwke(n. Eigennaam voor Lau-

reins, Laurentius.

LAUWAARD (wvl. LOWAARD, zie AU), m. Laai -

aard, luiaard, leêgaard.

LAUWEN (wvl. LOWEN, zie AU), lauwde, heb ge-

lauwd, o. w. Reiken, zich uitrekken naar iets. Hij
kan met de hand aan den zolder lauwen. Ik kan
er niet aan lauwen. Naar iets lauwen. Hij lauwde
er naar met de hand, maar kon het niet krijgen.
Over iemands schouder lauwen (er over reikhalzen), om iets te zien. Hij heeft eene breuk
(fr. hernie) gekregen van te hoog te lauwen.
LAUWER (wvl. LOWERE, zie AU), m. Kleen ijzeren komfoor dat men verdragen kan, fr. réchaud.
Bakkerskolen in den lauwer doen. Eenen.kom

-- Koperen ketel om iets in te koken, fr. chaudron. Het deksel van eenen lauwere. De lauwers
reinigen en doen blinken. Een lauwer vol melk.
Vleesch koken in eenen lauwer. Lauwers en akers
zijn beide van koper en hebben elk een hengsel;
doch een aker is zonder deksel en wordt nooit op
het vuur gezet. Alle lauwers zijn ketels, maar alle
ketels zijn geene lauwers, b. v. een groote zwarte
ketel is geen lauwer.
LAUWER (wvl. LowER, zie AU), m. Zachte vlam,
stille laai, gelijk van gloéiende houtkolen in een
komfoor.
-- LAUWEREN (wvl. LOWEREN, Zie AU), lauwerde,
heb gelauwerd, o. w. Stillekens branden of laaien.

Het vuur begint te lauweren. De kolen lauweren
in 't komfoor.
— Meest gebruikt in 't Land van Aalst.
LAUWERSTIJN, LAUWERSTIN, LAUWERSTEIN,

Hetzelfde als fr. laurier-thym, laurier-tin, 1. viburnum tinus, soort van wilde laurier met trossen
van welriekende kleene witte bloempjes.
LAVASSE, v. Dunne flauwe kaffie, vleeschsap,
wijn, saus, enz. bij Weil. Jugche, fr. lavasse.
— Het woord lavas (se heeft in de woordenb.
nog eene andere beteek., die van 't fr. liveche, d. i.
Ebbekruid, of ook Brandewijn met ebbekruid.
LAVEEREN, laveerde, heb gelaveerd o. W. Bij

zwemmers. Op den rug in 't water neêrliggen
en zich aldus •laten varen volgens den stroom, fr.

faire la planche.
LAQEI, LAWEI, v. Dit woord staat bij Kramers

en Weil. verklaard door Verlof, fr. congé.
— Lavei steken, lawei steken, ophouden van
werken, niet meer willen werken dan op zekere
voorwaarden om hoogeren loon af te dwingen of
om het achterstallige week– of maandgeld te
krijgen, fr. chomer, faire greve. De werklieden
rotteden te samen en staken lavei.
— " In Vriesland wordt het in de hoogte
gestoken teeken om te schoften lavei genaamd "
zegt Weil.
LAVEI, m. De daad van laveien, nachtjacht.
Op lavei gaan ('s nachts gaan jagen). Op lavei
zitten (in den manesching op loer zitten om
hazen te schieten). Hij zat op lavei aan den kant
van eenen bosch, en liep er een haas voorbij, hij
lispte met den mond pst, en terwijl de haas een
stondeken stil hield, schoot hij hem dood.

— LAVEIEN, laveide,

LAVO
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LAVE
heb gelaveid (fvi. elaveid),

o. W. Des nachts jagen, pensjagen, fr. braconner.
Dat er zoo niet gelaveid wierd, er .zouden meer
hazen zijn. Hij laveit geheele nachten. Als de
maan schingt, gaat hij laveien.
— Dit woord bestaat ook in 't Land van Aalst
en in Meetjesland.
— LAVEIER, m. Pensjager, fr. braconnier de
nuit. De laveiers dwalen in de akkers of houden
zich schuil achter eene haag om het wild te ver
veldwachter heeft eenen laveier-schalken.D
aan de boete geslegen.
LAVENDER, v. Hetzelfde als Lavendel, fr. lavande, eng. lavender. Vondel schrijft Lavender.
Kil. heeft Lavender-spyck. Anna Biins Laven
-derkui:
Negelentiere, cedar, lavender cruijdt.
LAVENDER, m. met de stemrust op ven. Wordt
algemeen te Kortrijk gebruikt voor Vendel, fr.
drapeau. Lavenders huren om de huizen te versieren, bij eene feest. Zijnen lavender uitsteken.
Een groote lavender die boven den torre floddert.
LAYER, m. Bij de visschers van Blankenberghe. Dienstjongen op eene schuit, jongeling van
12 a 16 jaar die leert om visscher te worden,
fr. mousse de chaloupe de péche, apprenti pilote,
apprenti-pecheur. Het werk van de lavers bestaat
hierin : 1° als de schuit aan strand ligt, zij
moeten ze afkorten en ipperen; 2° als men gaat
varen, zij moeten de schuit voorzien van zoet
water en anderen voorraad; 3° als men in de zee

is, zij moeten het moortje ophangen ( water koken),
en visch braden tot onderhoud van de manschap.
Een laver moet 16, 17 of 18 jaar oud zijn eer
dat hij man (visscher) wordt.
LAVERMONJE, v. Avermoning, eene plant die
.

fr. aigremoine heet.
LAVETSE, v. Dwaas vrouwmensch, Kil. mislier

LAVOOR, o. Hetzelfde als Ivoor, bij Kil. Avoor,
fr. ivoire . ( zie onder L). Een appel van lavoor aan
eenen wandelstaf. Een standbeeldeken van lavoor. Wit lijk lavoor.
— m. Marbel waarmede de kinders spelen, hij
zij dan van ivoor of van marmersteen, anders
ook Labat en Moor geheeten, fr. bille. Een zwarte,
een witte lavoor. Met lavooren spelen.
— LAVOOREN (wvl. ook LAVOORI, zie —EN), adj. Van
lavoor, fr. d'ivoire; en verders ook Van marmer,
fr. de marbre. Lavooren marbels, fr. des billes

d'ivoire, de marbre.

LAVUIT, m. Uitlaching, scherts, schimp, fr.
derision, moquerie, ironie. Kiliaan verklaart dit
woord door nug e, nugamenta, ludificatio; en lavuyt gheven door verba dare, ludificare (gekscheren); en lavuyten door nugari; en lavuyter door
scurra, nugator. Onze schrijvers mieken er gebruik van : " Hoe veel zynder die u prij sen P

mogender twee oft dry vleybackers zyn die u
den lavuyt geven, en soeken uwe gratie te winnen, de andere spreken achter uwen rugge schim
-pelykngc."(FVadeWrv)Mt
schade ende met schande thuiswaert te keeren,
niet zonder den ghemeenen geck van den volcke,
dater overal mede laveuttede, tordeerde ende
schimpte. " (N. Despars, ii, b1.196.) " Maer wat
hy badt, hy en profiteerder anders niet mede dan
dat zijn vianden veel te meer met hem ghecten
ende lavutteden. " ( Id. III, bl. 20.)
-- Deze woorden die niet te verwarren zijn
met Laweit, worden nog gebruikt bij 't volk,
doch zeldzaam. Is dit lavuit zooveel als lachuit.
LAVUTTING, v.

Priegeling, pak slagen, fr.

raclee. Iemand eene lavuttinge geven. Eene la-

vuttinge krijgen.
LAVUUR (wvl. LAVEUR, zie U), o. klemt.

op

ignava.

vuur. In 't algemeen, natte of drooge vuiligheid

— Meest gebruikt in 't Land van Aalst.
LAVETTE, LAVÈTE (met zware e), v. zonder
mv. Rapen die, achter den oegst gezaaid, in den
akker verwinterd hebben en met de lente opschieten. Eene partij lavète. Jeugdige lavète. De
layette wordt uitgetrokken tot voedsel voor het

die men in huis opvaagt, vaagsel.
— Bij kopergieters. Schuim van koper.
— Bij goudsmids. De verzamelde vuiligheid
uit het werkhuis, zoo als de asch van de smis,
de afgebruikte kroezen, de droesem van 't water
waar de werkliên hunne handen in wasschen, de
versletene schorten, het vaagsel van den grond,
enz., fr. lavare, íerres de lavures, cendres d'orfèvre.
Het lavuur wordt 's jaarlijks verkocht somtijds
voor 250 frank en nog meer.
LAWEET, LAWÉTE (zachtl. e met den klemt.), m.

vee.

— De uitspruitsels van de lavete in de lente,
dienende tot tafelspijs, heeten ook lavete of loofspruiten. Layette stoven. Gestoofde layette is
een smakelijk eten.
— Van 't fr. navet, navette, met verwisseling
van n in 1. Zie L.•
LAVIANEPOOTEN, m. mv. Zie BAVIANEPOOTEN.

en V. Kondschap, tijding, kennisgeving. Iemand

de lawete doen van de dood van eenen vriend
(er hem de weet van laten of doen, fr. lui en faire

LAWE
part). Hij zendt mij de(n lawete dat hij morgen
afreist. Ik heb de(n lawete gekregen van mijnen
broeder dat hij ziek is. " Snappe varinck e pennië om bendigh ne lawéte te fimmelen dat eens
geselschap me ebbelick stenen en crebeulen, in
t' craem getjotelt es. " (Kort. hs. 1736).
— Men zegt De wete laten voor laten weten,
kennis geven. Dus zal lawéte wel ontstaan zijn
uit laet-wete, (ik) laat-de-vete, des te meer dat laat
ook verkort tot la in lamme of lame (laat mij),
en in Janke (laat ik).
LAWEI, v. Zie LAVEI.
LAWEI, m., mv. laweien, met den klemtoon op
wei. Een vogel anders ook Weiten, Koolel. en
Gaai geheeten, fr. geai.
LAWEIT, LAWEET (zware ee), o., zonder mv.,
klemt. op de tweede greep. Lawaai, geraas, gedruisch, fr. tapage, vacarm,e. Laweit, veel laweit,
groot laweit maken. Wat was er daar laweit in
de straat.
-- Rellebellerij, luidruchtig gesnap. Dat vrouw
kan eenen keer laweit maken als zij be--mensch
gint. Daar 'was laweit onder dat vrouwvolk !
--- Van fr. l'aubade. Zie L.
-- LAWEITEN, laweitte, heb gelaweit, o. W. Laweit
maken, fr. faire du vacarrne.
— Rellebellen, luidruchtig snappen, gelijk een
wijf die, of 't ware, gedurig awawawawa zou
zeggen. Zij is wederom aan 't laweiten. Wat laweit zij daar ageins al?
-- Men zegt ook Lawèten (zware e).

Eene vrouw die
laweit maakt, die wawelt en relt. Zij is zoo eene
laweitinge. Eene onverdragelijke lawètinge. ---- LAWEITINGE, LAWETINGE, V.

Zie —ING.
--- LAwEïTMAKER, m.

Een die laweit (gedruisch,

beslag) maakt.
LAWERK4E, v. Hetzelfde als Leeuwerke, leeuwerik, fr. alouette.
LAZERRE, V. Soort van klaver voor het vee, fr.

luzerne, medicago sativa L.

LÉALOUW, m. Een woord dat de koeiwachters
gedurig roepen of zingen bij hunne koeien in de
meerschen. Lealouw roepen. Hoort gij den lea—
louw van den koeier?
--- LÉALOUWEN, lealouwcde,

heb gelealouwd, o. W.

Lealouw roepen.
— En bij uitbreiding van 't gedacht De koeien
wachten in de meerschen. Hij léalouwt al, en het
gers begint nauwelijks te groeien.
LECIITE, v. Hengsel van deur of venster, fr. pentare. Zware ijzeren lechtenvan eene poort. De bovenste lechte is gebroken. Van daar Spoorlechte.
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LED
-- Het vklw. lechtje wordt gebezigd ook in
den zin van Scharnier, fr. charnière. De lechtjes
aan 't deksel van eenen lessenaar, enz.
LED, o. Zie LET, LID en LEEN.
LEDANZEMAKER (met den klemtoon op dan),
m. Wordt te Brugge gebruikt in den zin van
Koetsemaker, fr. carossier, doch vooral selliercarossier. Om eene koetse (fr. carosse, voiture,
diligence) te maken, waren er vroeger drie ver
ambachtslieden noodig : een wagenma--schilge
ker, fr. charron, die het houtwerk verveerdigde,
een kleinsmid, fr. lormier, die er 't ijzerwerk aan
voegde, en een ledanzemaker, fr. sell e'er-bourrelier,
die het rijtuig in leder bekleedde. Nu geeft men
dien naam aan eenen koetsemaker in 't algemeen,
fr. carossier, omdat hij meestal zelve het leder
wel als het hout- en ijzerwerk verveer--werkzo
digt.
— Zou dit Ledanzemaker geene verbastering
zijn van Diligence-maker ? Het woord ledunze
aleen is niet gebezigd.
LEDE, LEE, v., mv. leden, leen, vklw. leetje.
Scharnier, fr. charniere. De leen van eene kasdeur, van 't deksel eens lessenaars, enz. Eene
lede bestaat uit twee deelen die aan malkaar
hangen bij middel van noten (fr. charnons) op
eene nijdspil (fr. broche) .
— Wij zeggen altijd Lee, mv. lean, met zachtl.
ee. Kil. schrijft lede, en vertaalt het door 1. cardo;
maar cardo is eerder eene Lechte, fr. pivot en
crapaucdine. Is de latijnsche naam van Lede,
fr. charniere, ievers gekend P In 't gr. is 't
— Voor dit Lede, Lee, zeggen wij ook Letse
en Lene. Zie aid.
-- Zie ook LEEN (lenden).
LEDEN, voor Geleden, verl. deeles. van 't oude
lijden, fr. passer, was oulings en is nog overal bij
de West- Vlamingen gebezigd. Hoe lang is het
lean? Het is jaren en jaren lean. Zondag laatst
lean. " Wy laten den tijt voor bi lidera. " (Th. van
Herentals.) " - Dat leden is, legt dat op Jesus
bloedige wonden en bidt om genade; ënde dat
toecomende is, zijt daar in also neerstich als ghi
te voren gheweest hebt. " (Id.)
LEDENOOT, LEENOTE, LE2NEUTE, v. Het pijpje
fr.
van een scharnier waar de nijdspil in zit,
NEUTE.
Zie
charnon. -LÉË (met zachtl. ee), V. Zie LEDE.
LEE (met scherpl. -ee), v. mv. lee'n, vklw. leetje.
Hetzelfde als Leede, leide (even als gelee voor
ductus,
geleide, wee voor weide, enz.), Kil. leyde,1.
"
Leye
en
d. i. leiding, doch vooral Waterleiding.

LEE
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LEED

Ieperleet te gader. " (Vaelande.) " Schepen lig
inde groote leedt ofte ander waterloopen. "-ghend
(Keure vande Wateringhe van Blanckenberghe.).

scherpl. ee), leedde, geleed, b. w. Hetzelfde als
't holl. Leiden (zie E), fr. conduire.

Zie LEIE.

den zot scheren, uitgelaten zijn, zijn hert ophalen,

— In de volgende zegswijzen is lee zachttang :
— Iemand in de lee houden, hem in de leiding
houden, onder zijn gezag en bestier houden. Hij
kan zijnen zoon in de lee niet meer houden.
-- Ter lee brengen, temmen, gedwee maken,
bedwingen, fr reduire à la raison. Een onstuimig
peerd ter lee brengen. Een wederspannig kind
ter lee brengen. Men zal dien schuwen kerel in
't leger wel ter lee brengen, fr. le ranger à son

devoir. •
— Ter lee komen, gedwee worden. Hij zal in

't rasphuis wel ter lee komen. Die kwade jongen
is eindelijk in school ter lee gekomen.
— Ter lee brengen, ter lee komen, wordt ook

gezeid van andere dingen die op hunnen plooi
gebracht worden of komen. Tabak, die al te
droog geworden is, komt wederom ter lee met
in eene vochtige plaats te liggen. Die appels zijn
nog hard en zuur, maar zij zullen wel ter lee
komen met eenigen tijd te liggen. Nieuwe
schoe'n die kwalijk aan den voet passen, komen
dikwijls ter lee met ze te dragen. Ik zal dat
stevig leder wel ter lee brengen. Zwaar en dul
land ter lee brengen (met het door den akker
los en vruchtbaar te maken).
-bouw
LEE, v., mv. lee'n, scherpt. ee. Bij viasreeders.
De hoeveelheid vlas die men in eens opzwingelt,
handvol. Vier brekelingen maken eene lee. Vier
of vijf lee'n maken eenen singel of kop; drie
samengebonden singels maken eene boote (31/
pond); en twee booten wegen meer of min eenen
steen (7 of 8 pond). " Sy belofde van elcken steen
vlas, die dat jaer op haer landeken groeyen soude,
dry leen. " (0. Vrancx.) " So ghinck de vrauwe
zwijnghelen, ende als sy twee leen vlas had ghezwijnghelt, haer quam te voren dat sy van eieken
voet soude ons lieve vrauwe offeren een groot ken. " (Id.)
Die quaet ghaerne spinnen met een lee vlas up thooft.
(Ed. De Done.)
LEEBAND (zie iD), m., scherpt. ee. Leiband, fr.
lisière.

LEEBOON (zie D), m. scherpt. ee. Leiboom, boom
die langs een gelint of langs eenen muur opgeleed wordt, fr. arbre en espalier.
LEED, o. Hertzeer, pijn, dere, die men gevoelt
als men medelijden heeft. Ik heb daar leed in.
Dat doet mij leed, fr. cela me fait mal au c6eur.
LEEDEN, bij ons altijd verkort _tot Lee'n (met

-- Den beer lee'n (letterlijk fr. mener l'ours),
fr. s'en Bonner a coeur joie. Hij heeft daar weerom
den beer geleed. Ge moogt wel naar de kermis
gaan, maar ge moet er den beer niet lee'n, gelijk
den voorleden keer.
— Met iemand den beer lee'n, hem voor den aap
houden. Hij leedt met iedereen den beer. Hij zal
hij met mij den beer niet lee'n.
— Eene koe lee'n, naar den stier leiden. De koe
is tochtig, ge moet ze lee'n. Zij is geleed geweest,
maar heeft niet onthouden.
— De koortsen lee'n, de koorts hebben.

-- Het Alg. Vl. Idiot. zegt dat men voor leiden
in West-Vl. leeën spreekt in twee sylben. Meest
zeggen wij lee'n in eene sylbe met den scherpen
klank van e. Dus nog:
Bree'n—breeden (breiden, uitbreiden). Spree'n
— spreeden (spreiden). Schee'n — scheeden
(scheiden). .Wee'n -- weeden (weiden). Klee'n
— kleeden. Ree'n —reeden. Enz. Zie onder DRIE.
LEEDRAAD (zie D), m. scherpt. ee. Leiddraad.
LEEFEREN, o. w. Zie LEEVEREN.
LEEFTE, en in veel gewesten LIFTE (van leven,
lijk gifte van geven; vgl. kreefte-krifte), v. zonder
mv. Levensmiddelen, lijftocht, voorraad, fr. provisions de bouche. Zijne leefte opdoen, fr. faire
ses provisions. De leefte is tegenwoordig duur.
0-eene leefte meer hebben.
— Bestaanmiddel, fr. moyen de subsistance. De

zwijns geven goê leefte (t. w. smout en vleesch en
't is al goed dat er aan is). Zulk eene feest is eene
leefte voor de stad (omdat er veel vreemdelingen
komen die groote tere doen). Het badsaizoen is
de leefte van Ostende. Mijn oegst is mislukt :
ik ben al mijne leefte kwijt. Dat brengt leefte
bij.

.

scherpl. ee), hetzelfde als holl. Laag
dat bij ons niet gekend is, fr. bas. Een leege stoel,
leege tafel. Leeg land. Iemand van eene leege
afkomst. Enz.
-- Leeg, met zachtl. ee, is eene verkorting van
Ledig, lui, fr paresseux, enz.
LEEGAARD, m. Ledigaard, luiaard, fr. paresseux.
Hij is een leêgaard.
LEEG (met

Tegen den avond, tegen den noen,
Hebben 't de leegaerds al te doen.
(Volksrijmpje.)

— Eenvoudig getuig dienende om een zwaar
wiel gemakkelijk te draaien. Het bestaat uit een

LEEG
rechtstaande houten raam hebbende van onder
aan de twee hoeken eene ijzeren spoor of pin die
in eene pan rust, en van boven in 't midden eene
stang die verbonden is aan de wrange van 't
wiel; als men dat raam weg en weder beweegt,
de stang doet het wiel draaien. De leegaard
wordt gebruikt bij de smids om groote slijp
te doen draaien, bij eenige boeren om-sten
den trendel van eene melkkeern te wenden; enz.
Met den leegaard werken. — Vgl. Luierik in 't
.dlg. Vl. Idiot. verklaard door " tarief of boek
waar de onderlinge verhouding der verschillige
muntsoorten in opgegeven zijn. " Die leêgaards
en luieriks vergemakkelijken het werk.
LEEGD, adj. met zachtl. ee. Hetzelfde als Leeg,
ledig,'lui. Leegd zijn. Hij is te leegd dat hij roert.
— Dus zegt men ook Doofd voor Doof.
LEEGDAG (uitspr. l eechtag, met den klemtoon
op de scherpl. ee), m., mv. leegdagen (en niet leege
dagen). Werkdag in tegenoverstelling van hoogdag en feestdag. Het mag zondag, weekdag, hoogdag, leegdag zijn, hij is altijd gelijk gekleed.
LEÊGELOOIELENTE, bijes. gevormd uit leêge-looie— lente, d. i. uit der mate traag en loom. Hij
ging er naar toe leêgelooielente. Iets verrichten
leegelooielente. --- Zie LOOI en LENTE.
LEEGEN (scherpl. ee), leegde, geleegd, b. en o. w.
Hetzelfde als 't holl. Lagen, verlagen, fr. abaisser.
Eenen vloer leegen. De prijs van 't graan begint
te leegen. Het water leegt gedurig. Den hangel
boven den heerd hoogen of leegen.
LEEGTE (scherpl. ee), v. Hetzelfde als 't holl.
Laagte. Hoogten en leegten. In de leegte dalen.
LEEGUUR (wvl. LEGEVRE, zie U), v. klemt. op de
tweede greep. Bij deringgravers. Zoo heeten de
standplaats en de werkman tusschen de Katte en
den Timmerman in eene Stoeling.
— De deringgravers zeggen dat deze naam
voortkomt hieruit dat die werkman dikwijls mag
staken van werken, en veel ledge of ledige uren
heeft.
LEEK (zachtl. ee), m., vklw. leekje, leeksken
(wvl. lèkje, lèkske, zie KLANKVERK.). Drop, het leken,
het afdruppen. Onder den leek van het dak staan.
— Droppel, fr. goutte. Als de kraan toegedraaid
wordt, valt er nog een leek of twee, vallen er nog
eenige leken. Gij mogt van dit medicijnfleschje
maar eenera leek laten druppen in de wonde. Een
leeksken van dat vergiftig vocht is genoeg om
te dooden. Er waren eenige leekskens bloed op
zijn kleed.
— Het vklw. leeksken wordt ook gebezigd in
den zin van Een weinigsken, een luttel, spre-
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kende van vloeibare stoffen. Doe een leeksken
water in de saus. Giet een leeksken azijn in de
salade.
— In Braband zegt men Lek, leksken.
LEEKE, v., mv. leeken. Hetzelfde als Lijklaken,
echel, fr. sangsue. Bij Kil. Laecke.
— Meest gebruikt in L. v. Aalst.
LEEK (scherpl. ee), adj. Zie LEELK, fr. vilain.
Een leeke vent.
- LEEKHEID, V. Leelijkheid, fr. laideur. De
leekheid van zijn aanzicht. " Om zyne groote
leeck1zeit ende mismaektheit. " (N. Despars.)
LEEKSEL, o. Leking, afdrupsel. Het leeksel
van de keers.
LEELK (scherp. ee), adj. Hetzelfde als Leelijk,
fr. laid, vilain. Dat is leelk. Een leelke mensch.
— Vgl. Zulk — Kil. solick.
Melk — ang. meoluc.
Kero.
Welk —I huuelich bij
hweileiks bij Ulphil.
Dolk — pool. tulich.
Kelk — lat. calix.
-- In plaats van Leelk zegt men ook •Leek,
even als men in sommige streken zuk zegt voor
zulk; wuk voor wulk, welk; en kwaak voor kwalijk.
- LEELKAARD, LEESAARD, LEELIJKAARD, m. Een
leelijke vent, in den eigenen en den figuurl. zin.
- LEELKTE, LEEKTE, LEELIJKTE, v. Leelijkheid.
LEEM, LENIE (zachtl. e), v., mv. lemen, vklw.
leemke(n. Zoo heet elk houtachtig deeltje dat
uit het vlas gezwingeld wordt, anders ook Schiltje genaamd. Er zijn nog lemen in het vlas. De
lemen zijn geen kroten. Lemen branden. Met
lemen den oven heeten. Eene leme.
Myn zonden weghen als lood, myn duechden
Als lemen van den vlasre.
(Ed. De Dene.)
Maer soe deckedse onder lemen
Van vlasse, alsmense hare wilde nemen.
(Maerlant.)
—;

Iemand de lemen geven of strooien. Om te

schimpen met iemand die, begerende te trouwen,
verlaten wordt van minnaar of minnares, strooit
men 's nachts lemen rond zijn huis, hetzij op
den grond, hetzij op de haag. Zij heeft de lemen
gestrooid geweest. Hij vreest dat men hem de
lemen zal geven. Hij heeft de lemen gekregen.
— Assel van sperhout, enz. Sperrelemen vergaderen. Zie ECHEL.
LEEMANDE (zie D), v. Hetzelfde als Leidmande,
gamande. Een kind in de leemande.
LEEIVIEN (scherpl. ee), leemde, ben of heb geleeimd, o. W. Als leem samenkleven, klijtachtig

LEEN
zijn, fr. s'agglutiner comme glaise. Wordt gezeid
van aardappels en van erwten, die, gekookt
zijnde, nesch en taai zijn lijk vette aarde. De
erwten leemen meest als zij beginnen volwassen
te zijn. Die aardappels leemen.
- LEEMER, m. Aardappel die, gekookt zijnde,
niet meelt of bloemt, maar vochtig en klijtachtig
is. Die aardappels zijn geen bloemers, maar
leemers. De leemers zijn de beste niet.
LEEN, LENE (zachtl. e), v. Scharnier. Zie LENE.
LEEN, LENE (zachtl. e), v. Leune, leuning. De
lene van eenen bank, van eenen stoel, fr. dos. De
lene van eenen steeger, fr. rampe. Houd u aan
de lene vast. De lene brak. Hij lag met den rug
tegen de lene van den zetel. De lene van eene
brug. " De voet -brugghen onderhouden van suf
ende lenen, dat men de selve-fisanteplck
ghemackelick te voet, .gheladen ende ongheladen passeren m.agh. " (Cost. v. Belle.) " Die de
brugghen moeten onderhouden, zijn ghehouden
die te regulen met deurgaende eecken regulen
aen de canters van beede zyden, ende oock van
deurgaende behoorlicke leinen." (Cost. v.Veurne.)
" Eenen banck met eender lene. " (K. v. B.)
— Dit woord is van alledaagsch gebruik.
LEEN, met zachtl. ee. Dit woord is een meer
enkelvoud bestaat in de sprekende-voud,enht
taal niet. Het wordt overal en dagelijks gebruikt
voor Lenden, 1. lumbi, fr. reins, d. i, het kruis van
den rug met de lanken, waar de gordel drukt.
Zeer in de leen hebben van gebogen te staan. Hij
viel af en brak de leen. Gekraakt zijn in de leen.
Dun, fijn, grof zijn in de leen. Flauwe, kloeke
schoone, leelijke, welgemaakte, mismaakte leen
hebben. Geen slot in de leen hebben, niet gesloten zijn in de leen (sprek. van vrouwlien wier
kleederen niet genoeg sluiten om de lenden). De
modepoppen knopen zich af in de leen. Iemand
vastgrijpen in de leen. Iemand eenen stok in de
leen leggen (hem slaan in de lenden).
— Zijne leen aan iets leggen, zich op iets toeleggen, met ijver aan iets werken. Die maaiers
leggen er hunne leen aan. Dat werk gaat niet
voort omdat hij er zijn leen niet aanlegt. Die
student zal er moeten zijn leen aan leggen, wilt
hij den eersten prijs behalen. Leg er maar uw
leen aan !
— Het hangt in mijn leen, ik gevoel het in
mijn lijf. De vermoeidheid van die reize hangt
nog in mijn leen.

— Ik heb het in mijn leen, het ligt in of op mijn
leen, mijn geest is er gedurig mede bezig, fr.
j'en suis préoccuvpé. Dat proces ligt mij schrikke-
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lijk op de leen. — Ook : Ik heb er een voorgevoel
van, fr. j'en ai in pressentiment. Het lag op mijn
leên dat er een ongeluk zou gebeuren. Ik heb
het als in mijn leên dat er vandage slecht nieuws
gaat komen.
— Ik gis dat het enkelv. van dit woord moet
Led of Lede zijn, vanwaar Lende met de ingeschovene n (zie N). In het Alg. Vl. Idiot. staat
lede voor " jak die juist onn het lijf spant, lendejak " even als men lijf ook gebruikt voor 't kleed
dat het lijf bedekt. Althans is Lende in het hebr.
chalats, in 't boheemsch ledwi, bij de Wenden
ladja; het 1. latus bet. zijde. -- Doch Lende heet
in 't eng. loin, en in 't wallisch llwijn, zegt Weiland; en te Gent hoort men het ligt in mijn teens,
waarvoor wij zeggen het ligt in mijn leen : zoodanig dat het enkelv. zou leen zijn, mv. teens of
lenen, welk laatste verkort wordt tot leên. Men
bemerke verders 1° dat wij lee (lede) en lene zeggen voor scharnier, hetgeen met lende een gelijke
beteekenis heeft van plooiende geledingen; 2° dat
wij leen in den zin van 't fr. membres nimmer
gebruiken (zie LID EN LET).
LEENACHTIG, adj. Genegen tot leenen. De mier
is niet leenachtig, fr. lafourmi n'est pas prêteuse.
Hij heeft nooit leenachtig geweest.
LEENEN, leende (wvl. ook leendege, zie mirERFECT), geleend (fel. èleend, zie GE), b. w. Te leen
geven, fr. preter.
-- Een handje leenen, hulp geven, medewer.

ken. Leen mij een handje om dat uit te werken.

— Te leen nemen, fr. emprunter. Leenen is
altijd scha of schande (spreekwijze). " Mijn moeder is uijt om schaede of schande. — Hoe dat?
— Mijn moeder is brood gaen leenen, en geeft ze
min weder, dat is schande, geeft ze te veel dat is
schaede. " (Lev. van Uylspiegel).
— Leenen en lutsen. Zie LITSEN.

— Fig. Stelen. Iemands borze leenen. Hij heeft
mij dat geleend.
LEENOTE, v. Zie LEDENOOT.
LEENTJE, o., scherpt. ee. Leentje loopen, wordt
gez. van iets dat gedurig van den eenen aan den
anderen uitgeleend wordt. Die leesboek is versleten van leentje te loopen. Mijn boek gaat geen
leentje loopen.
LEEP (scherpt. ee), adj. Dat scheeve of kwade
vouwen heeft, dat afwijkt van het effene of van
't rechte, fr. godant, grimacant, ayant de faux
pis. Haar kleed hangt leep. Als men een stuk
linnen of katoen met geweld in twee deelen
scheurt, de gescheurde kanten zullen leep staan.
— Men zegt ook Lijp. Zie aid.
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-- De Hollanders geven aan Leep den fig. zin
van Doortrapt, schalk, slim. Wij zeggen Loep.
LEEPEINDE, O. Zie LIJPEINDE.
LEEPEN (scherpl. ee), leepte (wvl. ook leeptege),
heb geleept, o. W. Leep zijn, kwade vouwen hebben, fr. avoir de faux plis, des godures, faire la
grimace. Haar kleed leept. — Zie LIJPEN.
— Grijnzen, grijnen, 't gezicht vertrekken, fr.
faire la grimace, grimacer, spekende met verachting van een kind dat gemakkelijk en zonder
reden schreit en weent. Hij leept wederom al.
Hij staat daar te leepen. Moet ge voor zoo eene
prulle leepen P Waarom leept zij nu ? Is dat I eepen ! Het minste dat hem tegengaat, valt dat
kind aan 't leepen. Hij leept voor eenen niet,
dat het leelijk is om zien.
— Men zegt ook Luipen.
- LEEPER, LUIPEIL, m. Krijter, schreier, grijnzer.
—Het vr. is Leepster en Leepege.
LEEPHEID (wvl. ook LEEP1GI, Zie HEID), v. De
staat van leep te zijn. Zie LIJPHEID.
LEEPING, V. Het leepen, grijnzing, het grijnen.
Die leepinge steekt mij tegen.
LEER(E, v. met scherpl. ee, mv. leeren, vklw.
leerke(n. Hetzelfde als 't holl. Ladder, fr. échelle.
De schalieren en de sporten van eene leere. Eene
dobbele leere, fr. échelle de tapissier, de jardinier.
" Beulen met leeren, haemers, naeghels. " (A.
Poirters.) " Leer voor leeder komt van leeden of
leyden; hadden de Hollanders, die men voor de
baesen houdt, daer op gelet, sy hadden nooyd
ladder geseyd. " (Vaelande.) " Van de leere die
in haer dooi gesien viert. " (L. de Huvettere.)
" Dat men eene leere liet zincken in den put
waer mede by wt den put clam. " (0. Vrancx.)
" Doe was eene man up een leedre ghesteld, zyn
handen voor hem ghebonden crucewys up zinen
buut. " (K. v. B.)
lek zach er een cafcoenvaegher zonder leere
Van tdeen cafcoen int dander vlieghen.
(Ed. De Done.)
-- De leere van eenen wagen, fr. ridelle.
--- Leerken staan, schoerken staan, fr. faire la
courte échelle. Iemand, aan iemand, voor iemand

leerken staan. Sta mij leerken, ik zal op den
muur klimmen.
— De leere optrekken, eig. van iemand die
ergens op geklommen zijnde de leere ophaalt
zoo dat er niemand hem volgen kan. Fig. Allen
te boven gaan, alles overtreffen. Hij trekt de
leere op. Sedert dat die tooneelspeler verschenen is, de leere is op(getrokken). — In denzelfden zin zegt men : Met de leere op het dak zitteil.
-

LEER
— Met de leere uitgaan, _gaan stelen. Hij is
met de leere uit.

-- Seffens op de leere zijn, kort van stof zijn,
licht gram worden, fr. avoir la fête pres du bonnet,
se monter aisément.
-- Bij wevers is Leere de rij gaten in de
dokke ter rechter zijde van 't getouw. De leere
dient om den deunstok hooger of leeger te zetten
bij middel van eenen tap, dien men in een hooger of leeger gat van de leere steekt, en waarop
de deunstok rust.
LEERAAR, m. Iemand die leert, in den zin niet
aleen van fr. enseigner, 1. docere, maar ook van
fr. apprendre, 1. discere, en dus zoo veel als Leerling, fr. apprenti. Dus zegt men b. v.
Leeraars en zijn geen kunstenaars.
LEERING, v. Catechismus. Leering houden
(voor de kinderen), fr faire le catechisme, l'expliquer. Leeringe vragen, fr. interroger sur le catechisme. Zijne leeringe kunnen, fr. savoir son catéchisme. Naar de leeringe gaan. Wanneer is het

morgen leeringe P " Jan zag Pierken groeien en
hij deed het ne keer lezen of vroeg leeringe."
(K. Callebert.)
LEERJONGER, m. Leerjongen. " Om leer jongheren van hun te maecken. (A. Poirters.)
LEERREDEN, v. en m. Hetzelfde als Leerrede
in de woordenb., d. i. onderwijzing, fr. instruction, sermon. - Zie REDEN.
LEERSCHOOL, V. Bezondere school waar men
uitsluitelijk de christelijke leer of catechismus
leert. Naar de leerschole gaan. Leerschole houden. — Dit woord hoort men te Brugge.
LEERZAIYIIG, adj. Leerzaam, fr. docile.

Den eersten pegs aen ons heeft Christus in syn leven
In syn leerzaonige discipelen gegeven. (G. De Dous.)
- Zie -- ZAMIG.
LEERZE, v. Zie LERZE.
LEES, LEZE (met zware e), v. Wagenslag, wagenspoor, hd. gleise, fr. ornière. " Als de wielen
voorts draeyen, soo rollen dese klonten (van de
wielen) ook nederwaerts, somtyds in, somtyds
neffens de leeze. " (P. Croon.)
— Gebruikt in Brab. en Antw. (Alg. Vi. Idiot.)
LEESROEDE, v. Bij wevers. Platte smalle riggel
die tusschen den kam en den garenboom dwars
door de reede zit en dient om de scheringdraden
te scheiden en te verdeeles eer zij door de hevels
gaan, en de bete maken. Naar mate men weeft,
moet nu en dan de leesroe achteruitgeschoven
worden. — Dus genaamd omdat men, na geboomd te hebben, de ketendraden nauwkeurig
lezen en een voor een opnemen moet om er de

LEES
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leesroede tusschen te schuiven. De leesroe heet
ook Platroede.
LEEST, m. Bij olieslagers. Houten klompje van
bezonderen vorm, tusschen de warde en het jachtijzer in eenen olieblok. De leesten worden door de
wegge, die tusschen de warden geheid wordt,
met geweld gedrongen tegen de jachtijzers, en
persen aldus de olie uit de stampzakken.
— Dit woord in zijne overige beteek. staat in
de woordenb.; doch met het vr. geslacht. Bij ons
is het altijd m. Op eenen grooten leest gemaakte

vuur maken.
— Is ook eene manier van vlechten, fr. tresser,
waneer men enkel de schinkels over malkanderen
verlegt, zonder te knopen, gelijk men doet als
men matten vlecht. Eene zweep leggen.
— Eenen vloek leggen, er eenen door leggen, een
vloekwoord of blasphemie braken. Hij lei er eenen

schoe'n.

door.

m. Bij schoemakers. IJzeren
haak waarmede men den leest uittrekt uit den
opgemaakten schoe.
LEEUWERE, LEEWERE (volle klemtoon op lee,
en halve klemtoon op we met zware e), m. Hetzelfde als Leeuwerk, m. Leeuwerke, Hemelwerke,
v., in de boeken Leeuwerik, fr. alouelte des champs.
LEEUWERK, m. Zie LEEWERE.
LËEVERAAR, m. Iemand die aan tafel traag en
ongraag eet, en van alles wat overlaat.
— Ratelaar, babbelaar.
LEEVEREN (scherpl. ee), leeverde, heb geleeverd,
o. w. Spijs overlaten, resten laten aan tafel, de
genomene of ontvangene portie niet geheel opeten. Het betaamt niet, kind, van te leeveren.
Ge moet hem dat leeveren ontwennen.
— Men zegt ook Leeferen, en Bleeven. Zie
- LEESTHAAK,

BLEEVEN.

leeverde, heb geleeverd, o. w. Rate-

LEEVEREN,

len, babbelen, klappen en snappen.
-- Vandaar Achterleeveren en Tegenleeveren.
— Kil. laffen, leien, klappen, 1. garrire, loquitari;

en leffe,1. mulier inepte garrula.
LEGERMEESTER, m. Geneesheer toegevoegd
aan 't leger, fr. médecin de l'armée. Hij heeft drie
jaar legermeester geweest.
LEGGE, v. Bij landb. De hoeveelheid afgemaaide
halmen die de pikker in eens te gronde neerlegt,
anders gezeid Pikkeling, fr. javelle. Twee leggen
maken eenen schoof, fr. deux javelles font une gerbe.
-

LEGGEN, lei en leide, geleid (nooit legde, gelegd),
b. w. Behalve de beteekenissen in de Woordenb.
vermeld, heeft dit ww. bij ons die van Gereed en
veerdig leggen, b. v.
— Eene bollebaan leggen, de baan effen rakelen
en ze veerdig maken om te spelen. De bollebaan
wilt nu en dan eens geleid worden.

--- Een schamel leggen, bij hoveniers, boeren,

enz. Een rek lands tochten en slechten en gereed
maken om bezaaid of beplant te worden. Eenen
vlaschaard leggen.

-- De stove leggen, schaverlingen en spaanders
of bakkerskolen in de stove (kachel, fr. poële)
leggen en ze brandveerdig maken. De dienstbode
heeft vergeten mijne stove te leggen, ik kan geen

— Het hoofd in den schoot leggen, zich onder

-werpn.
— Draf leggen, draf of bostel, dien men bij de
brouwers koopt, in groote hoeveelheid ter bewaring in eene plaats leggen om er de zwijnen, enz.
mee te voeden. De boer heeft dit jaar geenen draf
geleid.
-- Zich leggen, zich strijken, fr. se toucher. Ga,
leg u een weinig om te rusten. Hij gevoelde dat
hij niet wel was, en na eenige dagen gekattebold
te hebben, heeft hij zich geleid.
— Zich leggen, in 't marbelspel, zijnen marbel
op den grond stellen op dat er de anderen naar
schieten zouden. Leg u. Hij lei zich in eene groef,
op eene hoogte, enz.
— In 't Poperingsche gebruikt men leggen
voor liggen, en liggen voor leggen. In Holland is
dat ook, zegt Kramers op LEGGEN. " Uw lighaem
zal op uw bedde stijf leggen zonder leven. " (C.

Hazart.)
LEGGER, m. Zie LIGGER.
LEGTIJD., m. Tijd dat de hennen leggen,

rande.
De hennen hebben twee of drie legtijden 's jaars.
Eiers van den eersten legtijd.
LEHOW, LEHAUW, m. Een woord dat men gebruikt om het geschreeuw van den pauw na te
bootsen, fr. poupegais. De pauwen schreeuwen
lehow. De lehow van de pauwen is dikwijls een
voorteeken van regen.
LEI, v. Zie LEIE.
LEI, adj. verkort van leid of leed dat Weiland
verklaart door Droevig, smertelijk. Tusschen
Schelde en Leie bezigt men veel Lei zijn van iets,
d. i. in zijne oogen, in zijne wezenstrekken, door
zijne stilzwijgendheid of door weinige en drooge
woorden, laten verstaan dat men inwendig ontevreden is en zich beleedigd en vernederd gevoelt, hoewel men uit eerbied, uit vrees of uit
betamelijkheid eenigszins trachte deze ontevredenheid te verbergen. Lei zijn is juist het contrarie van gemokkeld zijn. Voor lei zijn zegt men

LEIA
ook kleen zijn, sleek zijn van iets. De koning was
maar lei van den kleereen geestdrift waarmeê zijn
volk hem onthaalde. De ambtenaar was er geheel
lei van, als hij hoorde dat hij moest naar eene
andere stad vertijkelen. Als hij die antwoorde
kreeg, hij was er maar geheel lei van.
LEI-AS(SE, in. Bij mulders. Een houten as die
reet het een einde buiten den molen uitsteekt
boven de deur, en met het ander einde binnen
den molen in verband kan liggen met het kam
molenas. De lei-as heeft twee wiel--wielvand
tjes : een kamwieltje dat grijpt in het kamwiel
van den molenas, en een leiwieltje. De lei-as
dient om, bij middel van lei- en klauwreep, zakken graan van beneden op te winden, of zakken
meel van boven neer te laten.
LEIDEN, b. w. Zie LEEDEN.
LEIDSHOOFD, o. Bij timm., enz. Hetzelfde als
Leiblok, fr. poulie de conduite. Waneer men een
gewicht moet ophijschen, gebeurt het dikwijls dat
de reep van het windas niet rechtstreeks naar
den schijfblok loopt, maar eerst eenen hoek
maakt, in welken hoek een katrol gevestigd is
waarover de reep glijdt : dit katrol heet een

leidshoofd.
LEIE, v. Bij mulders. Windas bestaande uit
den lei-as en zijne bijveerden en dienende om
de zakken graan in den molen op te trekken, of
uit den molen neer te laten, fr. engin.
LEIE, v. is de eigennaam van eene groote
rivier die langs Meenen en Kortrijk vloeit en te

Gent in de Schelde valt, fr. la Lys.
— De vaart, dien de Bruggelingen, onder
Lodewijk van Male dolven van Deynze naar
Brugge waart, en nu nog gedeeltelijk bestaat,
heet het Oud -Leiken.
— In Veurne -Ambacht, waar het vklw. leige
luidt (even als men daar en ook elders kinnege,
mannige, wuvige, enz. zegt; zie DEMUNITIEF), beteekent het een groote waterloop, een gedolven
gracht dienende om het water van andere grachten af te leiden. Het leitje staat vol water. Hij
is langs het leitje gekomen. Met eerre schuit in
een leitje varen. -- Zie LEE, v.
LEIEN, leide, geleid, b. w. Bij mulders. Ophijschen met de leie. Zakken leien.
-- A.$. Leiing.
-- Dit woord is niet te verwarren met leiden
dat bij ons altijd lee'n (leeden, scherps. ee) klinkt.
-- Vgl. eng. to lug, trekken.
LEIERACHTIG, adj. Sleiachtig, slap en slinger
slappe en-achtig.Eenlr pat(m
olingerachtige stengels), b. v. Heunevette.
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LEIK
LEIKAP(PE, v. Bij mulders. Houten kapje
boven het deel van den lei-as dat buiten den
voorweeg uitsteekt, en waaraan de buitenreep

vast is.
LEIL(E, v. Hetzelfde als Lel. De leile van de
oor, fr. lobe de l'oreille. De leile van eenen haan
(onderkam, fr. barbe du coq). De leile-van eenen
kalkoen, fr. fanon.
— Dit leile is gevormd van 't 1. legula, gelijk

reile van regula, leile van legula, enz.
LEILETABAK (wvl -TOEBAK, -TUBAK), m. Frulletabak, tabak met leilen gelijk de onderkam van
eenen haan.
LEIMEERSCH, m. Meersch of weide langs den
boord van de rivier de Leie, fr. prairie de la Lys.
In de Leimeerschen vindt men doodlagen.
LEINS, LINS, LENS, m. Slag dien men met
eenen stok of eene zweep iemand toezwiert. Hij
gaf den hond eenen leins met zijnen knorrestok
dat hij in den gracht rolde. " Die as verhout me
n'en ainsche greins de greep reckte en guckte
n'en avernasschen leins, dat de clackers schiverden en spaesden. " (Kortr. hs. 1736.)
LEINS, adj. Hetzelfde als Lens in de woordenb.,
d. i. Ledig, fr. vide. De flasch is leins.
— Zonder geld in den zak. Ligt ge misschien
leinze t'
LEIREEP, m. Bij mulders. Eene koord die, op
den leias gewonden, dient om zakken op te
trekken of neer te laten, fr. vindenne.
LEIROOT(E, v. Het rooien van 't vlas in 't
water van de Leie, fr. rouissage dans la Lys. De
leirooie is beter dan de grachtroote.
-- Vlas dat in het Leiwater is geroot geweest.
Leiroote heeft een schoon blond kleur, en daar
wordt de Leiroote meer gezocht dan ander-om
vlas. Hij koopt niet dan Leiroote. Is uw vlas
Leiroote P
-- LEIROOTTE, adj. Blond, geelachtig gelijk leiroote. Leirootte haar.
LEISE, v. Liedje, referein. De leise van een
vogel. De vink breekt hare leise te kort af.
— Kil. Leyssen, cantio natalitia.
LEISEL, o. De koorde die vast is met het een
einde aan 't gebit of het greel van het roepeerd
en met 't ander aan 't gebit of 't' greel van het
handpeerd; ook Teuvel en Jokkeband geheeten.
-- Een leisel peerden, peerden die, met koorden
aan toom en steert samenverbonden, op eene rij
de eene achter de andere voortgeleid worden,
b. v. naar eene jaarmarkt. Een leisel van acht
peerden.

LEIS
-- Kil. Lace, leysse, laqueus, laqueolus; Lorum

canum, numella, fr. lesse.
LEISELEN, leiselde, geleiseld, b. w. Met een
leisel of met leisels aaneen binden. Peerden
leiselen. Het roepeerd wordt aan het handpeerd
geleiseld. Geleiselde peerden naar de jaarmerkt
leiden.
LEISELPEERD, m. Roepeerd. Het leiselpeerd
volgt de wendingen van het handpeerd.
LEITEN, LEITI, m., klemt. op lei. Een onbehendige vent, die weinig ziel- en lichaamskracht
heeft. Een leiti van eenen vent. Hij is zoo een
leiten.
— Slechte kaffiedrank, fr. lavasse. Het is maar
leiti. Ik drink dien leiti niet.
— Leiten, en met meerdere verachting Leiti,
is bij 't volk gebruikt voor Leo. De een heet
Ko, en de ander Leiten.
LEISTER, m. Sluipweg langs waar een hond,
een haas, enz. gemeenlijk loopt; opening in eene
haag, enz. langs waar een dier uit- en ingaat.
Die hond heeft ginder zijnen leister. De leister
van eenen haas heet in fr. musse.
LEIWAGEN, m. Luiwagen, wrijfborstel, vloerschrobber, fr. frottoir.
-- Wegens ui = ei, zie onder PLEIME.
LEIWIEL, o., vklw. leiwieltje. Bij mulders. Zie
KLAUWWIEL.

LEIWORTEL, m. Hetzelfde als Lischkalm. Dus
genaamd omdat hij overvloedig groeit in de rivier de Leie.
LEK, m. De daad van eens te lekken of likkën
(fr. lécher). Een lek van den hond. De hond geeft
een lekje aan zijnen meester.
— Eene voorbijgaande regenvlaag. Eenen lek
krijgen. Die lek zal deugd doen aan 't land.
— Een blek voor een' lek. Zie BLEL.
— Drevel, vlek die men zich ergens aan wrijft.
In 't voorbijgaan langs den verwpot, kreeg ik
een leksken aan mijne broek.
— Verlies dat men doet in 't koopen of ver
Hij heeft er eenera leelijken lek aan.-kopen,z.
Betrouw dien koopman niet, wilt ge geenen lek
krijgen.
- Zie LEEK.
LEB, o., zonder mv. Bij brouwers. De laatste
uittrek van den draf in de brouwkuip. Het lek
volgt na de weerre, en wordt als spoel aan 't vee
gegeven.

LEKEN, leekte, heb of ben geleekt (wvl. lekte,
gelèkt, zie KLANKvERX.), o. w. Droppelen, druipen,
fr. dégoutter. De kraan van de bierton leekt als zij
niet nauwkeurig sluit. Het dak van 't huis leekt,
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LEKK
Het zweet leekte van zijn voorhoofd. Lekende
nat zijn (zijpende nat zijn). Zijne oogen leekten
(traanden).
Mijn oogen altijt van tranen leken;
Mijn vrueght es gedaen.
(A. Buns.)
De kuypen
Die druypen,
De tonnen die Zeken,
En vaten
Vol gaten,
En moet men niet breken. (P. Croon.)

-- Al lekende gaan, druipneuzende gaan, er
vernederd en ontmoedigd uit schijnen, marcher
l'oreille basse. Hij keerde al lekende weder. Hij
kwam al lekende af met zijne buis in de kiezing.
Als hij dat zag dat hij in zijne verwachting
bedrogen was, trok hij al lekende voort.
— Iemand iets in de oore laten leken, hem
allengskens en voorzichtig iets kenbaar maken
dat hem aangaat, iets aanraden dat hij doen
zou, iets mededeelen dat moet verborgen blijven.
Laat hem dat geheim in de oore leken zonder
dat het iemand bemerke. Hij liet mij in de oore
leken dat ik mijnen broeder niet mag betrouwen.
— Ook b. w. Loog leken, loog maken met
aschwater te laten zijgen door eenen rusch. De
waschsters moeten looge leken.
— Afl. Leker (d. i. Druiper bij Kramers),
Leking, enz.
— Voor ons Leken zeggen de Hollanders

Lekken; doch Lekken bij ons is iets geheel
anders. Zie aid.
LEKKAGIE, v. Lekking, drinken voor den hond.
De hond heeft geene lekkagie meer. Lekkagie
aan den hond geven.
LEKKEBAARDEN, lekkebaarde (wvl. ook lekke
zie IMPERFECT), heb gelekkebaard, o. w.-bardeg,
Hetzelfde als Likkebaarden in de Woordenb.
LEKKELIPPEN, o. w. Zie LIKKELIPPEN.
LEKKEN, lekte (wvl. ook lektege, zie IMPERFECT),
gelekt, b. en o. w. Hetzelfde als holl. Likken, fr.
lécher. De hond lekt zijne wonde. De beer lekt
zijn jong.
— Al dat lepel lekken kan, iedereen. " Het zal
al naer u schieten dat lepel lecken kan. " (F.
Vanden Werve.) " Elk wilt sig hedendaegs met
schilderen bemoeyen, het wilt al met het pinceel
spelen dat lepel lecken kan. " (Id.)
— Ge zult wat lekken, is uwe longe lang, zegt
men spottende met iemand die zonder grond
zich inbeeldt dat hij iets bekomen zal, b. v. zijn
geleend geld wederkrijgen.
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LEKK
LEKKEN, m., mv. lekkens. Een mensch met een
stil en zedig voorkomen, maar die niet te betrouwen is, een lekkeraar. Wacht u van dien
lekken, hij zal u verraden. Die vent met zijn
plat aanzicht en zijn sluik haar ziet er mij een
vervliekte lekken uit. Een lekken die 't al overdraagt aan de overheid wat zijne medegezellen
uitrichten.
-- Kil. Lecker, nequam. Weil. jonge lekker,
snotjongen; stoute lekker, stoute jongen.
Siet dees twee lekkers aen (het zyn van ons geburen),
Sy worden beide gram. Ei ! let eens hoe het gaet,
Soo sy gaen worstelen in 't midden van de straet.
(L. De Meyer.)
LEKKER, m. Een plat vierkantte koekje van

sirope met potsuiker gekookt en in een kaartblad, wiens boorden omgeplooid zijn, gegoten en
gesteven. Hoeveel lekkers krijgt men voor eene
kluite P Een lekker is geen babbelaar.
LEKKER, m. Opsloover van eene mouw, fr. parerrment. Nieuwe lekkers aan de mouwen stellen,
.als de oude lekkers versleten zijn.
LEKKERAAR, m. Wordt in 't Ipersche gebruikt
om iemand aan te duiden die 't al aan zijn eigen
belangen slachtoffert, die niet te betrouwen is,
die uit gebrek van verstand of karakter iets verricht dat kwalijk is, een lekken. Het is een lek
politieke partij zijn eenige lekke--kera.Indi
raars die zich door -de tegenpartij laten om den
tuin leiden. De overheden vinden altijd lekke raars ten hunnen dienste.
LEKKERBEETJE (wvl. - BETJE, zie KLANKVERK.)
o. Soort van peer, 8 a 9 centimeters lang, en 5
dik, groen van pelle met bruine en gele wratjes
bezaaid, smeltende, gesuikerd, en zeer aangenaam, rijpende in October te Veurne. (Zie La
Belgique horticole, tome 1, bl. 373.)
LEKKERKOEK (wvl . LEKKER(OUKE, zie on), m.
Peperkoek, fr. pain d'epice. Alle liefkoeken zijn
geene lekkerkoeken.
LEKKING, v. Het lekken.
-- Labbering, water of ander vocht dat de
hond uit eenen schotel mag labberen. Lekking
aan den hond geven. De hond heeft geene lekking meer.
--- Schertsende wordt het ook gezeid voor
Drank. Die werkman is neerstig als hij lekking
genoeg krijgt.
LEK- MIJN-LIP(PE, m., vklw. lek mijn lipken.
Lekker beetje, fr. lèche frion. Dat is nog iets van
lek-mijn-lippe. Iemand iets geven van lek-mijnlipken. Dat is lek-mijn-lip.
LEKMOES, o. Soort van blauwe verve, bij Weil.
-

-

LEKV
Lakmoes, fr. tournesol. Lekmoes in 't kalkwitsel
mengen om een blauwendig kleur te bekomen,
waarmede men eenen muur verrot. Lekmoes met
azijn vermengd geeft een rood kleur.
LEKVORE (wvl . ook LERYEURE) , v. Bij landb. Zie
ZEEUWVORE.
- LEKVOREN, lekvoorde, gelekvoord, b. en o. w.
Bij landb. Lekvoren delven. Een land lekvoren.
— Ook Lekveuren.

LEME, v. Zie LEEM.

LEMENT, O. Zie LAMENT.
LEMMEN, m. Willem, fr. Guillaume. — Zie
LAMEN.

LEMMER, m. Dit woord, waarvan Belemmeren
gevormd is, staat als verouderd reeds bij Kil.
die 't vertaalt door 1. impedimentum, nocumentum,
molestia, fr. embarras, gêne. Ed. De Dene gebruikte 't:
In grooter beroerte en lemmer draeijende
Blyfvende ontrust ende zeere onthueght.

— Dit woord leeft nog bij ons in de bezondere
beteekenis van Belemmering op de borst, belemmerde ademhaling, aamborstigheid, fr. oppression
de poitrine, asthme, phthisie. Den lemmer hebben,
fr. être poitrinaire. Hij is van den lemmer gestorven.
-- Niet te verwarren met Lemte, fr. paralysie;
noch met Leemte, fr. plaie puante :
Pocken, masels, leimpten, cancker, tvlederchyn.
(Ed. De Dene.)

— J. Vande Velde zegt bl. 240: " Ghelyckerwys
dat een diamant es goet ende uprecht, als zy
nergens gheen lemmer ofte vlecke en heeft; soo
es oock dat gheloove uprecht t' welcke met gheen^
dwalynghe belemmert en es. "
LEIVINIER, m. (en niet o.) Kling van een mes

enz., fr. lame.
-- Bij ketelbuischers. Schrapmes, fr. grattoir
Met den lemmer schrapt men het koper.
--- Bij mulders. De lemmers van eenen molenas
zijn ijzeren latten, een vinger dik, drie vingers
breed, en eenen voet lang, waar men de halzen
van den as mee belegt voor de kloekte.
LEMMERBAND, m. Bij mulders. IJzeren band
of karte die rond den hals van den molenas gesloten ligt op de uiteinden van de lemmers.
LEMPE, V. Zie LIMPE.
LENDEGESCHOT, LENDERGESCHOT, o. Lende.

jicht, fr. lumbago, tour de reins. " Die droeve
mage die geen' spys en kan verteren, en dat
lendergeschot, en die gedurige krampen, en die
watergalle : 't is al wat te zeggen. " (0. Duvillers.)
LENDENERG, LENDELMERG, LENDERMERG, o.
r

LEND
Ruggemerg, fr. moelle épiniere. Ontsteking van

't lendelmerg.
LENDEPLAASTER(E,

V.

Pleister om de lende -

zweer te genezen.
LENDEZWEER, LENDERZWERE, v. Lendepijn,
fr. lumbago, tour de reins, rhumatisme lombaire.
De lenderzweer wordt meest veroorzaakt door
eene koude die op de leen valt, door eenen schielijken zwaai van 't lichaam, door eene te groote
pooging om een gewicht op te heffen, door te
langdurig voorwaarts gebogen te staan, enz. De
lenderzweer schoot in mijnen rug. Peerden krij gen ook de lenderzweer. Zie ZWEER.
LENE, v. Leuning. Zie LEEN.
LENE, v., mv. lenen, vklw. leentje. Hetzelfde als
Lee, lede, d. i. scharnier, fr. charnière. De lenen
van eene venster, van een deksel, van eene binnendeur, enz. De noten ende nijdspille van eene
leve.
LENE, v., vklw. Leentje. Verkorting bij t' volk
van den eigennaam Magdalena, of ook van Helena.
— Wordt als gemeen substantief gebruikt voor
Een sulachtig vrouwmensch.
LENGSCH, adj. Mat, krachteloos, ontzenuwd.
Lengsch zijn van reizen, van arbeiden. Gij ziet
er niet wel uit : waar doet het u zeer P Overal en
nievers : ik ben geheel lengsch.
— Laf, fr. lache, sprek. van 't weder. Het
weder, de lucht wordt lengsch, als er eene dondervlaag nadert.
— Dit woord gelijkt aan 't 1. languidus. Doch,
aangezien dit woord meest gehoord wordt te
Brugge, en dat men in deze stad de woorden
-hond, mande, enz. uitspreekt als hongd, mangde,
enz., wil ik gissen dat lengsch hetzelfde is als lents
zoo men elders zegt. Zie LENTS.

LENGSKENS (wvl. LINGSKES, zie E), bijw. Allengskens. Het wordt lengskens donker avond.
LENTE, v. Lentevrucht, die na den winter gezaaid is. Het is goed weer voor de lenten. De
lenten staan geheel schoon. Na de wintervruchten kruidt of wiedt men de lenten. " D'een helft
stoppelen van winter- vruchten en d'ander helft
van lenten. " ( Cost. V. Lande v. Vryen) " Onder
weleken her-ougst oock verstaen wordt weerwinninghe van lente, tarwe ende sorner-gherste. "
(Cost. v. Veurne.)
— Vandaar de Lentemarkt te Iper, eene 'bezondere marktplaats waar men alle slach van
boonen, erwten en vitsen verkoopt, ook kamille zaad, koolzaad, lijnzaad, haver, enz., in tegen–
overstelling met de Graanmarkt waar men tarwe
en rogge verkoopt.
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LENT
LENTE, v. Traag en lui vrouwmensch. Eene
lente van een wijf. Eene leêge lente. Eene lebge
looie lente (uit der mate lui en lamledig vrouw -

men sch).
— Leêge-looie -lente wordt als bijw. gebezigd.
Zie ald.
— Dit woord hangt aan 't 1. lentus. Van daar
Lenteren, 1. lente et ignave agere; en Lanterfanten.
LENTS, adj. Mat, krachteloos, ontzenuwd. Ik
ben Lents van zoo ver te gaan. Ik vrees dat ik
ga ziek worden : ik ben geheel lents.
— Sprek. van 't weder, Laf, loom, bevangen.
Het weder is lents, fr. le temps est lathe, moo.
— Kil. heeft Lents, lijns, 1. lentus, laxus; en
noemt dit woord verouderd. Wij gebruiken het
nog, maar het wordt lens uitgesproken zonder t,
doch langzaam weg, hetgeen eene t veronderstelt. Te Brugge klinkt het lengsch. Zie ald.
LENZEN, lensde, gelensd, b. en o. w. Geld uithalen om te betalen, fr. délier la bourse, payer.
Dit woord hoort men bij spelers, die zeggen b. v.
Begin maar te lenzen (haal maar uw geld uit om
te betalen, gij gaat de partij verliezen). Dezen
keer zult gij wel moeten lenzen. Ik verloor het
spel, en moest drie stuivers lenzen. — Zie UITLENZEN.

— Kil. Lenssen, lentsen, solvere (fr. delier, losbinden). De nieuwere woordenb. hebben lenzen
voor ijdelen, fr. vider.
LEPEL, m. Bij zoutzieders. Groote schup met
een langen steel van ijzer, om de kolen in den
oven te schieten.
— Oor van eenen haas, fr. oreille d'un lièvre.
Schertsende ook van menschen gezeid, b. v.
Iemand bij zijne lepels pakken, fr. saisir quelqu'un
par les oreilles.
— Op den lepel scheren, iemand eenen kleenen
lepel in den mond steken tusschen de wang en
de tanden, om aldus het vel te spannen en gemakkelij ker den baard af te scheren. In plaats van
den lepel, gebruikten eenige barbiers hunnen
duim. Van daar de vraag, eertijds gemeen bij de
barbiers te lande : Hoe moet ik u scheren, op den
duim of op den lepel P
— Een kindje met den lepel kweeken, hem lepelspijs geven in plaats van het te zogen. Omdat de
moeder ziek was, wierd het kind met den lepel
gekweekt. Hij is niet den lepel gekweekt geweest
(zegt men schertsende van iemand die veel kan
eten).
— Lepel van de spade, het ijzeren blad, fr. le
.Ier de la bêche. Een lange lepel. Eene spade met
breeden lepel.

LEPE
— Zijnen lepel wegsmijten of ingeven, sterven.
Hij gaat ook haast zijnen lepel wegsmijten. Hij
heeft zijnen lepel weggesmeten. Ik geloof dat hij
gaat zijnen lepel ingeven.
-- Noch scheutel noch lepel meer hebben, alles
kwijt zijn, niemendalle meer bezitten.
LEPELBLAD, o. LEPELBLAREN, o. mv., LEPEL-

KRUID, o. Eene plant die in de kruidkunde
cochlearia heet. -- In Vlaanderen geeft men ook
dezen naam aan de Waterweegbree, bij L. Fuchs

vorschlepelcruyt, fr. plantain d'eau, 1. alisma _plantago.
LEPELHOUT, o. Hout waarvan men lepels

maakt. Al hout en is geen lepelhout, fr. tout bols
n'est pas bon a' faire flèche, d. i. men moet de.personen en de middels weten te onderscheiden en
te kiezen die men gebruiken wilt.
Popelieren hout is goed lepelhout,
Maar abeelen hout is nog beter hout,

is een rijmpje dat, bij de kinders, den zang nabootst van den wedewaal. Men zegt ook nog :
Popeliereihout
Lepelhout
Schrepelhout.
LEPELPUIT, m. Naam van eenen duivel in
volksvertellingen. Zie onder DUIVEL.
LEPELREK, o. Een rek met gaten doorboord,
waarin men houten of tinnen lepels stelt, met de
steerten neerwaarts.
* LEPELVLIEGEN. Dit woord, volgens het Alg.

vi. Idiot., is te Antwerpen gebruikt voor Geene
minnares meer hebben. Wij zeggen Wepel vliegen. Zie WEPEL.
LEPELVORE, v. Bij landb. Eene vore die men
in den akker graaft zoo breed als de lepel van
de spade. Lepelvoren maken.
LERRE, v. Teleurstelling, verlies, anders gezeid Eenen dek, eenen drevel. Ergens eene lerre
aan hebben. Hij meende daar eenen goeden koop
te doen, maar hij heeft er eene lerre aan (hij is
er aan bedrogen). Ik sta daar weêrom al met
eene lerre : mijn proprietaris gaat mijn huis
vermaken, maar ik moet een deel van de onkosten betalen.
LERZE, LEERZE (uitspr. lezze, leze, zie Rs), v.
Hetzelfde als holl. Laars, fr. botte.
--- Wordt even als Male, Ransel, Liere, enz.
schertsende gebruikt voor Maag, fr. estomac,
venire, in de volgende zegswijzen. Zijne lerze
vullen (zich zat eten of drinken). Hij heeft zijne
lerze vol (hij is bijkans dronken, hij heeft eene
vlieg in zijne oog).
-- Vandaar Bierlerze, Kaffilerze, Jeneverlerze,
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LES
Wijnlerze, d. i. iemand die veel bier, kaffa, jenever of wijn drinkt.
-- Weiland heeft Lers, v. dat hij verklaart
door " Eene zekere maat : lersse wins. " Wij
zeggen ook Een buik wijn, voor Eene hoéveelheid wijn als een goede drinker kan dragen. Zie
BUIK.

-- EERZEN, lersde, heb gelersd, o. W. Drinken,
bekeren, fr. gobelotter, chopiner. Hij doet niet
dan lerzen. Eene ton bier is al spoedig gelensd,
als men er gedurig aan lerst. Geheele dagen
lerzen.
-- De uitspraak van dit woord klinkt lenzen,

lêzen. Zie Rs.
LES, LESCH, o. Lis, fr. iris, glaieul.
LET, o., mv. letten. Gewricht, fr. articulation,
jointure. De letten van de vingers. Het let van
de hand, fr. poignet. Het let van den elleboog,
van de schoere, enz. Pijn hebben in de letten.
Hij kent het niet om kiekens te snijden, hij
vindt de letten niet. Dubbel letten hebben (zie
GELET). Uit het let zijn (ontwricht zijn, fr. etre
déboité). Zijne schoer was uit het let, de heelmeester heeft ze weêr in 't let gedaan. `j Van
lette te lette in stukken ghesneden. " (J. David,
S. j.)

-- Kil. heeft Let en Lit. " Styvigheid of gezwolendheyd in de Zitten. " (G. Simons.)
-- Knoop van een riet of halm, fr. nceud. Een
stroohalm met vier letten. Dat stroo is droog
tot in de letten.
-- Beentje van vinger of teen, fr. phalange.
De duim heeft twee letten, de vingers hebben
drie letten. Het eerste, het bovenste let. Het
derde, het onderste let. Een let van den tee
afzetten. " Zy sneden hem alle die eerste letten
van zyn vingeren of. " (N. Despars.)
— Graad van verwantschap, fr. degre' de parenté. Hij is mijn bloedverwant in 't derde let.
Zij bestaan malkaar in 't tweede let. Een let
voorder of Geen-vriend (zie GEEN -VRJEND).
— Lidmaat of deel van 't lichaam, fr. membre.
Kloeke letten hebben (kloek gelet zijn, fr. être
membru). Een let afzetten, fr. amputer un membre. Pijn gevoelen in al de letten. Hij kan geen
let verroeren. Ik had geen let aan mijn lijf, dat
stil stond (geheel mijn lichaam beefde van verschot en schrik). " Lijf om lijf, lelt om ledt. "
(Ed. De Dene.) " Dat die Longe een let is seer
cleyne. " (Th. van Herentals.)
En voel' heel mijn gheraemte, laes
En al mijn letten t'saemen groeven.
(J. de Harduyn.)
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-- Voor ons Let, mv. letten, zeggen de Hol
leden. Zie LID.
-landersLi,mv.
LETJE, LETSKEN, o. Beetje, weinigje. Een letje
geld, fr. un peu d'argent. Hij heeft nog een letje
schulden, maar niet veel meer. Daar is armoede
in dat huizeken, en geen letje, fr. et pas peu. Hij
heeft slagen gekregen, 't was geen kleen letje
(d. i. overvloedig veel). Wacht een letje, fr. attendez un peu. Beurtelings een letje gaan en een
letje rusten. Hij slaapt nu en dan een letje. Een
letje ziek zijn.
— In Fransch-Vl. zegt men tijtje (l-iitje). Dit
is een verkleenwoord van 't ongebruikte let, lzjt,
waarvan letsel, luttel gevormd is. " Ghy sult noch
een weynigh slapen, noch een lutsken sluymooren. " (J. David, s. j.)
LETS, m. en ook LETSE, v., mv, letsen, vklw.
letske(n. Hetzelfde als elders Lis, lits, lute, lus,
d. i. een snoer, lint, riem of touw tot eene oog
gemaakt om daarin iets vast te maken, anders
ook Ooge, oogske(n, genaamd. Een mantel of
kapote met letsen in plaats van knoopgaten. De
zeilen van de molenwieken liggen vast met'letsen. Een stuk lijnwaad, dat men bleekt, ligt met
letsen aan de leepeinden uitgespannen. De handdoek hangt met een letsken aan de`n nagel.
Kleene schilderietjes en ingelijste printjes hangen dikwijls met letskens in plaats van ringen
langs den muur. De letsen van een greel zijn
lederen riemen die de klippels aan den ;balg
gevestigd houden.

vastknopen met groote letsen, met eenen dobbelen lets.
— Ergens geenen lets aan kunnen leggen, iets
volmaakt vinden, er niets op te zeggen hebben,
bekennen dat men er niets aan te verbeteren
heeft. Hij heeft eene redevoering uitgesproken
waar dat ik 'geenen lets kan aan leggen. Ik zal
dat verveerdigen dat er niemand eenen lets zal
kunnen aan leggen. Kunt ge daar eenen lets aan
leggen ?
LETSE, v. Scharnier, anders ook Lede, Kraaklêe
genaamd, fr. eharnière. Eene deur met letsen.
De letsen van een deksel. De letse is gebroken.
LETSEN, letste, geletst, b. w. Met eenen lets
knopen of binden. De schoe'n letsen. Zij letste
hare muts onder den kin vast. Met een rouwlint
op den arm geletst.
— Een snoer of lint op wijs van eene oog
ergens aan vestigen. Eenen handdoek letsen (er
zoo een lintje aan naaien). Een ingelijst printje
letsen.
LETSKNOOP, LETSEKNOOP, m. Een knoop gemaakt met een snoer of lint waarvan men het
een einde of de twee einden dubbel plooit, zoodanig dat het aan den knoop ,eene oog of twee
oogen maakt. Eenen leesknoop maken. Met eenen
letseknoop toebinden. Een enkele, een dubbele
letseknoop.
LETST, superl. van Laat. Zie LAATST.
LETTEN, Zette (wvl. ook lettege, zie IMPERFECT),
heb gelet (fvl. èlet, zie GE), o. w. Wachten, vertoe-

— Doch meest Een snoer— of lintstrik, zoo

ven, blijven, tijd verletten. Ik mag niet langer

gemaakt met de dobbelgeplooide einden. van 't
snoer of lint, dat er een of twee oogen aan uitsteken; is er maar een oog, 't heet een Enkele
lets; zijn er twee .00gen 't heet een Dobbele lets.
De schoe'n (d. i. de snoeren of linten van de
schoe'n) worden met dubbelen lets geknoopt.
Iets met eenen lets vastknoopen. Eenen graanzak toebinden met eenen enkelen lets. Hij draagt
om zijnen hoed eene zijden trens met dobbelen
lets en kwispels. Eene vrouwmuts met letsen
(fr. nwuds de rubans). Linten en letsen (kwikjes
en strikjes).

letten. Hij heeft maar eenen oogenblik gelet. Met
hier en daar te letten, komt men te laat. Ge moogt
nie vers letten. " Met den avont namen sy - hun
wegh naer Hondschoote, ende letteden nergens
dan in een doncker herbergsken, ai w aer sy hun
ververschten. " (P..Heinderycx.)

Waerom al die goude letsen
Als om uwe ziel te quetsen.
(P. Devynck.)

– Wordt ook gebruikt voor den strik van
eenen halsdoek, van eene sjerp, enz. Knoop uwen
halsdoek met eenen lets, met eenen dobbelen
lets. Een rouwsluier om den arm geknoopt met'
letsen. De vlaamsche priesters dragen eenen
breeden zwarten cingel dien zij op de lenden

Een ezel ghinck by bereyden,
Hy en lette niet een twint;
Daerop sette hyse alle beyden,
Die moeder ende dat lieve kint.
(Oud gedicht.) .

— Zonder (te) letten, zonder verwijl, onmiddelijk. Het leger ontscheepte en zonder letten trok
het den vijand tegen. Zoohaast de onbeschofte
jongen dat antwoordde, zijn vader zonder . letten
gaf hem eene duchtige ranseling.
— onpers. met aan. Afhangen van, schillen
aan, fr. tenir a, dépendre de. Het let aan mij niet
(ik ben er geen beletsel aan, geene oorzaak van).
Waaraan let het dat de machien niet gaat P Het
let aan een wiel. Aan wiep heeft het gelet dat
40
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onze reis mislukt is P Het let aan 't slecht weder
dat ik niet gegaan ben. — In dezen zin zegt men
ook Liegen, bij de holl. Liggen, te Brugge Lijden.
-- Schillen, fr. cli érer. Het let veel dat hij zoo
rijk niet is als zijn broeder. Het lette geen haar.
Het lette niet of hij was dood.
LETTER(E, v., bij ons ook m., fr. lettre. Hij wist
den brief van buiten vin den eersten lettere tot
den laatsten.
--- Op letter spreken, de taal spreken juist gelijk
zij geschreven wordt, en niet gelijk zij gemeenlijk
gesproken wordt bij 't volk. Hij spreekt op letter.
Leeren op letter spreken. Bij de Vlamingen, wier
taaleigen in uitspraak en woorden merkelijk ver
schrijvende taal (die al meer en-schiltvande
meer op den hollandschen leest geslegen wordt),
mag men het spreken -op-letter niet te ver drijven
zonder naar schoolvosserie te rieken.
— Kop of letters smijten, kruis of munt spelen,

fr. jouer a' croix ou pile. Het is letters (het gewor-

pen muntestuk ligt met de letters d. i. met de
munt, naar boven, en met den kop naar onder).
LETTER, adj. Luttel, weinig, 1. pauc'us. Er . was
letter graan op de markt. Het is spijtig dat er
zoo letter brave lieden zijn. Letter verstand heb
Schepenen die letter verstandt hebben om-ben."
een ghemeente wel te regieren. " (Z. v. Male.)
In een cleijn conventken van letter nonnen

Daer saten de susterkens bij tuier en sponnen.
(Anna Biins.)
Letter vindt nier die deertsche eere haten. (Id.)
-- Letter of vele, weinigen of velen. Daar mogen letter of vele menschen zijn, hij zal 't woord
voeren. Letter of veel geld.
— Letter óf geen, weinig of geen. Daar was
letter of geen volk in de kerk.
Wie liet men Godt soecken ? letter oft gheene.

(A. Biins.)
-- bijw. Luttel (bij M. Lambrecht latter), 1.
parum. Veel denken ën letter spreken. Ik heb

met dien man te letter gehandeld, om hem te
kennen. Letter slapen, letter wandelen. " Midts
dat sy van heuren huyzen, renten ende landpachten niet ofte letter en ontfanghen. " (Z. v.
Male.) " Midts dat se hier letter te doene hadden. " (Id.) " Nu wertter letter ofte gheene mee de ghereedt, midis dat se de vrimden man niet
en somt haelen. " (Id.)
Acht sij mijns letter, ie acht haer noch min.
(A. Biins.)

eere zeer letter weerdt is. (Id.)
al sijn willeken heeft. (Id.)
hier
ijemandt
Letter
Profijt zonder

LET`,r
LETVOCHT, v. Bij veeaartsen. Lidvocht, vocht
dat aan het wit van versche eieren gelijkt, tusschen de gewrichten, fr. synovie.
LEUCHEREN, leucherde, geleucherd (fvl. èleucher•d), b. w. Hetzelfde als Loochenen, fr. nier.
Gij kunt het niet leucheren. Hij leucherde 't al
wat men hein te laste lei.
LEUGEN(E, v., en bij ons ook m. Logen, fr.
mimmenson-ge. Hij houdt thoope van de leugens (hij
doet niet anders dan liegen). Iemand eene leugen
ophangen (op de mouwe vesten). Leugens ver
(vertellen, zeggen). Eene leugen liegen,-kopen
fr. faire un anensonge. Hij loog eene leugen om
zich uit de moeilijkheid te helpen. Hij is van de
eerste leugen niet dood (niet geborsten).

LEUGEN(E, v., mv. leugens. Kleen voorportaal
buiten aan den ingang van eene kerk, fr. porcheauvent. De leugen is aan eene kerk hetgeen de
luif (fr. auvent) is aan een huis. Eene leugen aan
eene kerk bouwen om de koude of den wind af te
keeren. Eene leugen afbreken omdat zij 't fatsoen
van den gevel bederft. Men vindt hier en daar
kerken te lande die leugens hebben. Eene leugen
aan den grooten ingang van de kerk. Die kerk
heeft geene leugen aan den grooten ingang, maar
zij heeft er aan de zijdeuren. In de leugene staan
om mis te hooren. De dieven waren al de leugen
in de kerk gebroken. De lijkschraag hangt in de

leugene.
— Men zegt het ook voor Portaal onder den
toren, fr. porche. De klokstrengen hangen in de
leugene.
-- Vgl. Leuke.
LEUGENIGE, LEUGENEGE, LEUGENINGE, v. Leugenaarster, fr. menteuse.
-- Zie —EGE.
LEUGENMEET (uitspr. leugenvete, zie N), v.
Leugenaarster. Zij is eene geweldige leugen
Ge moogt die leugenmete nooit gelooven.-met.
Gij leelijke leugenmete!
— Mette, mete is zooveel als meter.
LEUGENZWEE, v., mv. zwee'n, zachtl. ee. Bij
timm. Eene zwei wier beide riggels, niet als de
haakzwei in rechthoek vastliggen, maar die even
als de beenen van eenen passer kunnen open- en
toegaan, zoodat men naar beliefte eenen scherpen, rechten of stompen hoek kan maken, fr. sau–

terelle, fausse-équerre.
LEUKE, V. Eene afgetuinde plaats, omheining,
anders ook Bocht genaamd, fr. enclos. Eene leuke
maken voor de verkens. Eene klokhen met hare
kiekens in eene leuke.

-- Afdak, fr. appentis, hangar, bij Kil. 1. per
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gala. In eene leuke stelt men wagens en

karren

in 't droog.
— Somtijds hoort men De leuke naar den
wind hangen, maar dit schijnt misverstaan voor
De huik naar den wind hangen.
LEUNE, v. Leuning, lene, 't geen waarop men
leunt, fr. appui. De leune van eenen steeger, fr.
rampe d'un escalier. Eenen stok voor leune hebben. De leune van eene brug.
-- Fig. Die jongeling is de leune van zijnen
ouden vader.
LEUKE, v. (en nooit m.) Deugniet, schelm,
schurk, fielt, kapoen, fr. coquin, fripon. Die leure
van dien vent is niet te betrouwen. Hij is zoo
eene leure. Eene leure van een vrouwmensch.
Zoo de waif wandelde
Bloedghulseghe luere.
(Ed. De Dene.)

-- Versleten lap, vodde, kulte, afgedregen
kleed. Oude vodden en leuren. Verkoop al ,die
leuren aan den voddeman.
-- LEUREMAN, LEUREy ENT, m. Voddekooper,
lorreman. Draag al dien ouden bucht naar den
leureman.
-- LEUREMARKT, v. Voddemarkt, fr. marche aux
chiffons, frzperze. Hij heeft die broek goedkoop
gehad op de leuremarkt.
— Men zegt ook Oudeleuremarkt. Dat komt
van de oudeleuremarkt (dat is iets van geringe

weerde).
LEUREN, leurde, heb geleurd, o. w. Mooschen,

onbehendig te werke gaan.
-- Leuren met. Ge moet alzoo met dat kind
niet leuren (zorgeloos en ruw dragen en behandelen). Met zijne boeken leuren.
-- b. w. Iets in stukken leuren (door ruwe
behandeling breken en schenden).
-- Afl. Leurder, mooscher, jongen die zijne
kleederen scheurt en schendt, enz.
- LEUREN, o. w. Zie LEURING.
LEURING, v. Wordt, even als Leuren. gebruikt
voor Avondschemering, fr. crépuscule. In de leuringe, in het leuren van den avond.
LEUTE, v. zonder mv. Vreugde, pleizier, vermaak dat zich gem. uitwendig toont. Leute heb
Leute maken. Voor de lente zijn, fr. aimer la-ben.
joie, le plaisir. Geheel de feest is in leute vergaan,
fr. s'est passée dans la joie. Ik vreesde dat zij gingen kijven, maar 't is nog al in lente vergaan, fr.
le tout s'est terminé joyeusement. Hij heeft geern
leute. Ik heb daar veel, weinig, geen leute gehad.
Zijne lente hebben in iets (moeten lachen met
innige voldoening). Ik had er mijne leute in, van

dien zwetser aldus beschaamd gemaakt te zien.
Die dwaze vader heeft er zijne lente in, als zijn
kind kwaad doet. Uit leute, om de leute, voor de
leute (niet ernstig, om te lachen). Uit leute
spelen (niet om geld). Hij zei dat maar uit leute.
Uit lente reizen. Het is geen leute (het is niet om
te lachen). Zulke ongelukken tegenkomen, zoo
zwaren arbeid moeten doen,- is geen lente. Hoe
meer zotten , . hoe meer lente. " Vele gingen uit
nieuwsgierigheid, en de jonkheden gingen uit
leute omdat het verkoren maandag was : Me
kunnen daar zoowel leute maken als elders,
peisden ze. " (K. Callebert.)

— Grap, spel, fr. farce. Ik peisde 't wel dat het
zulk eene lente moest zijn (dat het zulk een spel,
zulk eene zaak moest zijn). Het gerucht liep dat
er in dat huis een valsche muntenaar woonde;
de politie trok er naar toe, en 't was maar juist
zulk eene leute (zulk een spel, fr. une felle affaire).
" Maar hier is de leute " fr. mais voici le cote
plaisant. (Vaelande.) " Om se alle te naerven die
deel van die leute mieken. " (Id.)
-- Dit woord, overal en gedurig gesproken,
hangt klaarblijkelijk samen met 't 1. lcetus. Lente
staat aan Vreugd gelijk 1. lcstitia aan gaudium.
LEUTEDING (wvl. LEUTEDIINGEN, zie DINGEN), 0.
Verzet, fr. plaisir. Uit leutedingen, uit leute, niet
ernstig. Uit leutedingen met de kaart spelen
(niet om geld spelen, maar enkelijk uit verzet).
Neem het niet kwalijk, -het is maar uit leutedingen gezeid.
LEITTEMAKER, m. Vreugdemaker, vrolijk
mensch die de anderen verlustigt.
LEUTEREN, leuterde, heb geleuterd, o. w. Lente
hebben en lente maken, zich verlustigen met
praten en lachen. Wij hebben daar wel geleuterd.
In zulk eene vergadering gaat het ernstig : men

leutert er niet.
LEUTEREN, b. en o. w. Zie LUTTEREN.
LEUTIG, adj. Vrolijk, vermakelijk, grappig,

blijgeestig, fr. gai, plaisant. Een leutige vent.
Hij is zeer leutig van aard. Een leutig verhaal.
Een leutig gesprek. Een leutig proces. Een
leutige boek.

--- Lief, aardig, fr. agreable, riant, gai. Een
leutig hondje. Een leutig vogelken. Een leutig
bloemperk. Eene leutige wandeling. De leutige
lentedagen.
--- Leutig zijnop iemand, tonnen dat men blijde
en verheugd is van iemand te zien, te mogen
onthalen of aanspreken, enz. Het kind was zoo
leutig op zijnen vader als hij thuis kwam. Hoe-

LEUZ
is die ambtenaar gezien in de gemeente ? Het
volk is er niet leutig op.
-- LEUTIGAArn, m. Een vrolijk mensch. Zij
waren daar allen leutigaards te samen. Zoo een
leutigaard is het vermaak van een? geheele ver
-garin.
LEUZIG, adj. Lui, traag. Zie LUIZIG.
LEY AARD, m. met den klemtoon op le. '"V rsche
haring, nieuwe haring, fr. hareng frais. De levaari L is noch gerookt noch gepekeld.
LE VAL, bijes. Zie EVÉL.
zie IMPERFECT),
LEVEN, leefde (wvl. ook lee
heb geleefd (fvi. èleefd, zie GE), 0. W., fr. vivre.

-- In iets leven, er al zijne vreugd in vinden.
Dat is een lastig werk dat niemand veel zoekt,
maar hij, hij leeft daarin. The schoolmeester leeft
in de jongens. Hij leeft maar in de gazetten. Hij
leeft in den ootlog.
--- Wordt gezeid van levenlooze dingen die bij
de minste aanraking of van zelfs roeren en bewegen als of er leven in ware. De wijn leeft als hij
in gisting is. Het deeg leeft als het rijst. Kwik
leeft. De kwelm leeft. Water leeft als het begint
te kokeii..Pluimen en andere veerkrachtige dingen
leven; als zij samengedrukt zijnde weder uitzetten. Eel uurwerk leeft als het in gang is. Hutse
leeft als zij wikkelt.
LEVEN, o., fr. vie.
-- Va n mijn ( ; zijn, ons, hun) leven, fr. de
ma vie vivante, de volre vie vivante, de sa vie vivante,
enz. Ik en heb dat nog van mijn leven gezien
(nooit in mijn leven). Hij heeft dat nooit van zijn
leven gehoord. Gaat ge van uw leven naar Roomen niet gaan P Zij heeft van haar leven droeve
tijden beleefd. Wie heeft er van zijn leven zoo
verre geweest ? Het is toch van zijn leven geen
waar ! ('t is toch nooit geen waar ! fr. mais ce n'est
pas possible !) Hij heeft nooit van zijn leven gedeugd.
--- Dikwijls wordt het voorzetsel van onderdrukt, b. v. Ik wil mij,i leven nog naar Roomen
gaan. Zoude hij zijn leven nog rijk kunnen worden ? Het is toch zijn levt u geen waar!
LEVENSDAG, m., mv. leve nsdagen. De tijd van
't leven. Kil. Leven-dagh, leem dagh, eetas, lempus
humance viíce. Ik wil dat mij -i levensdage lang
onderhouden. Hebt gij dat uw levensdagen nog
gezien ? Ik heb van mijn levensdage nooit gestolen. Hij heeft dat van zijn levensdagen niet
bedreven, fr de sa vie vivante it ne la fait. " Dan
bliven Si haer leve daghe meyneedieh. " (Th. van
Herentals.) " Voor myn leve-dagE- lancé. " (P.
Devynck.) " Voor syn leef- daeghe iangh. " (L.
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Vossius.) " Wy blyven schole gaende, ons leven
-daghe
langh. " (J. David, s. j.)
Wilt toch noyt u leve-dage
Vreesen voor een somer-vlage.
(P. Devynck.)
Wie heeft oyt syn leven-daghen
Hier af menschen hoorera waghen ?
(P. Gheschier.)
-- A. Biins zegt zyn dage, met onderdrukking
van levens.
Zyn dage hij noeijt op mij gekeven heeft.

-- N. Despars schrijft (i, bl. 493) : " Nemmermeer die daghen huers levens. "
.LEVER, m. (en niet v.), fr. foie,
— Men onderscheidt den zwaren lever en den
licht.>n lever. De zware lever is de eigenlijk gez.
lever, fr. foie. De lichte lever is de long, fr. pou7non. Als men Lever zegt zonder zwaar of licht
erbij, 't is de zware lever dien men beduidt.

-- Den lever doen zwemmen, drinken dat de
lever „: w.vemt, overvloedig veel drinken. Water
drinken dat de lever zwemt. Den lever doen
zwemmen in 't bier.
— Iets op den lever hebben, iets op het hert
hebben, fr avoir quelque chose sur le coeur. Hij
had die ontvangene beleediging nog op zijnen
lever. Ik heb hem daar eens deftig zijne zaligheid gezeid : het was al lang dat ik 't op mijnen
lever liggen had. Zijne ondankbaarheid ligt mij
op den lever, fr. je ne la lui pardonne pas, elle
me pese sur le coeur. Wat ligt u dan op den lever P
Dat zal op uwen lever liggen, man (dat zult gij
u beklagen).
LEVERING, v., fr. livraison.
— Levering doen, leveren, fr. faire livraison.
Levering doen van dertig zakken koorn. Ik ga
morgen levering doen. " Nochtans hebdy Judas
Scarioth ghecust als hij in het hofkeu leveringe
quam doen van dijnder onnooselheijt. " (P. Bacherius.)

-- Levering ontvangen, fr. recevoir livraison.
Ik heb heden levering ontvangen van een stuk
wijn.
LEZEN, las (wvl. ook leesdege, Zie IMPERFECT),
gelezen (fvl. elezen, zie GE), b. en o. w. Bidden,
fr. prier. Benen onzen-vader lezen. Het morgengebed lezen. Een gebed lezen aan de deur om
eene aalmoes. Gij moet lezen 's morgens en
's avonds, en voor en na de maaltijd. Lezen voor
de zielkens in 't vagevuur. Lezen voor zijne
weldoeners. Eene uur lang lezen. Hij zat zoo
ingekeerd te lezen van 't begin der Mis tot het

LIBE
einde. " Het beste dat wij te doen hehben is nu
voor onze kinders lezen. " ( K. Callebert.)
-- Men zegt God bidden, eenen heilige bidden;
en niet God lezen, eenen heilige lezen.
-- De - H. Mis lezen, fr. celébrer la Se Messe.
Waneer leest die priester P De priester heeft
vandage voor zijne overledene ouders gelezen.
De priesters moghen nooyt, hoe seer geknesen,
Min als voor tien stuyvers lesen.
(Vaelande.)
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geven de Franschen den naam van luminier aan
eenen kerkmeester). Die lichtbewaarder kan wel
zingen en op den orgel spelen. De lichtbewaar.
ders zijn op vele gemeenten ook schoolmeesters.
Bij den lichtbewaarder te school gaan, De pastor
zond zijnen luchtbewaarder.
LICHTE, v. Long, anders ook Lichte lever, fr.
poumon. Wordt meest gezeid van geslachte
dieren. De lichte van een zwijn, van eene koe,
-- Doch ook van menschen:

-- Dit werkwoord is somtijds gebruikt . als

Lydt den ridder groote pynen
In de nieren, in de licht,
En niet min in syn ghesicht.
(Gheschier.)

verbum medium in den zin van fr. se lire; b. v.
dat is een boek die weinig leest (die weinig gelezen wordt).. Eene lezende Mis, fr. Messe basse.
— Dus zegt men ook : Hij noemt (fr. se nomme)
Pieter. Die deur sluit (fr. se ferme) gemakkelijk.
Die verzen leeren (fr. s'apprennent) moeielijk van
buiten. Die stoffen verkoopen (fr. se vencdent) niet
veel in den zomer. De groote klok luidt (fr. se
sonne) met drie mannen. Enz.
LIBERSTUK, -STIK, o. Zilveren vijffrankstuk,
fr. pièce de cinq francs.
LICHT, o., fr. lumière. Het volk gebruikt dit
woord maar in Het licht van den H. Geest, en
dergelijke zegswijzen die 't dikwijls hoort uit
den mond van de predikanten. Anderszins zegt
het Lucht, m. of o. (zie aid.), of bezigt het eene
andere uitdrukking, b. v. tusschen donkeren en
klaren (tusschen licht en donker), enz. Nogtans
er zijn eenige composita waar licht in bewaard
wordt, b. v. weerlicht (m, niet o.), lichtsteking,
enz. nevens de vormen Weêrlucht, Luchtsteking,

enz.
— Het eeuwig licht, het licht dat gedurig
brandt in 't Heiligdom voor het H. Sacrament.
LICHT, adj., fr. leger.
-- Een weinig loslijvig, gemakkelijk van
stoelgang. Hij is licht. Hij staat licht, fr. it a le
venire libre.
— Licht van geest, opgeruimd, vrolijk, blijgeestig. Die deugdzaam leeft is altijd licht van
geest, 1. hilaris. Licht van geest is tegenovergesteld aan zwaarmoedig, en verschilt van licht-

zinnig.
— Met lichter hand, lichtjes, niet kloek, niet
sterk. Met lichter hand een huis bouwen. Die
sluis is met lichter hand gemaakt : zij zal niet
lang meegaan. " Een capelleken met lichter-handt

op-gemaeckt. " (N. Vanhove.)

Vernielt allenghs mijn tongh' en lichte,
Die nu g'heel drooge wort en dichte:
Soo dat ic 't herte voel' vergaen
End' ooc mijn sprake stille staen.
(Boetius de Boodt.)

LICHTE, v. Bij mulders. Een heftuig dat in fr.

trempure heet, en dient om het graan fijner of
grover te malen. De lichte bestaat uit drie stukken : den ezel die onder den ligger ligt, het licht ijzer, en de waag of hefboom die, op een steunpunt
rustende, den ezel leegt of hoogt volgens dat

men hem op- of neerwaagt.
--- In 't bezonder wordt die hefboom aleen, ook
Lichte genaamd, fr. epée de trempure.
LICHTEMEER, bijw. Zie NICHTEMEER.
LICHTER, m. Doodkist, fr.

cercueil. Eenen lich-

ter doen maken. Een eiken lichter. Een lijk in
den lichter kisten.
— Van lichten, oplichten, gelijk het 1. feretrum

van ferre.
-- LICHTEREN, lichtende,

gelichterd, b. w. In den

lichter of doodkist leggen, kisten. Een lijk lichtere n..
LICHTETUIT (wvl. LICHTETUTE, zie uI), v. IJdeltuit, lichthoofd, lichtzinnige dochter, fr. une eva
Die lichtetuite is het verdriet van hare-pore.
ouders. Trouw nooit met eene lichtetuite. " Die

ligie-íuyt, die quistekool, die klappeye blyft in
wezen. " (I. De Vloo.)
-- Zie TUIT.
LICHTIJZER, o. Bij mulders. Eene lange vertikale ijzeren roede die van onder vast is aan het
uiteinde van den ezel, en van boven aan een uiteinde van den hefboom. Zie LICHTE.
LICHTONTSTEKENSTIJD (wvl. LUCHTONTSTEKENS-

LICHTBEWAARDER, LUCHTBEWAARDER, m.

TIID), m. Het vallen van den avond, als men het

Zoo heet in sommige streken de Koster, fr.
sacristain, omdat hij moet zorgen voor 't eeuwig
Licht in het heiligdom. (Om eene gelijke reden

keerslicht of de lampte ontsteekt. Het was licht
als hij thuis kwam. De dansfeest-ontsekijd
begon met den luchtontstekenstijd.

LICH
LICHTSTEKING (wvl. LUCHTSTEKINGE, zie LUCHT),
V. Feestverlichting, viering, fr. illumination. Ter
gelegenheid van de aankomst van den prins,
was er 's avonds lichtsteking in geheel de stad.
Eene schoone, eene algemeene lichtsteking. Het
slecht weder heeft de lichtsteking doen misluk
Zie onder LUCHT.
-ken.—
LIB, o., mv. leden (en nooit leen. Zie LEEN). Er
is bij de West- Vlamingen een groot verschil
tusschen Lid, mv. leden, en Let, mv. letten.
— Het woord Lid, mv. leden, wordt gebruikt
in den zin van Lidmaat of deelgenoot van een
gezelschap. De leden van een genootschap, van
eene familie. Als een lid van 't huisgezin aanzien
worden. Hij is lid van den raad. Een raadslid,
de raadsleden.
— Voor de andere beteekenissen, die de Wdb.
aan Lid geven, zeggen wij altijd Let, mv. letten.
Zie LET.
LIEFGETAL, adj. Lieftallig, minzaam, vriendelijk, fr. affable. Liefgetal zijn. Een liefgetalle
mensch. Hij spreekt iedereen liefgetal aan. " Sagmoedig en liefgetal zyn tot een jeder. " (F. Van
den Werve.) " Dat gy soo lief-getal sift en aenghenaem. " (A. Poirters.) " En vlytich in de
weer en yder lief-getal. " (J. Cats). " Wat soudet
ghy doch achten sachter, liefgetalder dan het
aenleyden tot spelen. " (J. Steeghius.) " Ghelijc
een heere wanden lande begheert met sinen
ondersater liefghetal te zijn, ende dat si hem in
zijn heerscappie gheionstich vallen. " (Th. van
Herentals.)
't Is oock onmogelick....
Aen goed en kwaede t' zaam, te wezen liefgetal.
(G. De Dons.)
Maekt dat hier beneden alles
Aen den dichter liefgetal is.
(K. De Gheldete.)

lieftael : " hy was altijt
aen
synen
volcke.
"
lieftael
LIEFGETALLIG, adj. Lieftallig. Liefgetallig zijn.
Een liefgetallig mensch.
-- Afl. Liefgetalligheid.
-- Wegens deze vier vormen lieftallig, lieftaal,
liefgetal en liefgetallig, vergelijk onstuirmig, ongestuzm, bij ons ook ongestuimig; — onmoedig, on--.- Z. v. Male gebruikt

gemoed, ongemoedig; — ontrouwig, ongetrouw, ongetrouwig, en ontrouw; — onrustig, ongerust, bij
ons ook ongerustig.
LIEFKOEK (wvl. -KOUKE, zie ou), m. Een koek,

bez. een zoetekoek of eene lukke, dien men aan
iemand geeft uit liefde en genegenheid.
Verdere al ander ding, eetbaar of niet, dat
-s-
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men als een liefdebewijs aan iemand schenkt.
De moeder, als zij van de markt komt, brengt
voor hare kinders eenen liefkoeke mee, nu een
zak mokken of speculatie, dan een nieuw kleedje.
en wel eens ook wat speelgoed. De liefkoek wordt
ook Pandfeest geheeten.
— Niet te verwarren met Lijfkoek.
LIEFTOEVIG (wvl. -TOUVEG, zie ou en IG), adj.
Vriendtoevig, minzaam en gedienstig.
— Afl. Lieftoevigheid : " Hij hadde toch
eenigen troost en lieftoevigheid bij zijne vrienden
ontmoet. " (K. Callebert.)
LIEGEN, loog (wvl. scherp. oo, zie DUIGEN), heb
gelogen (fvl. èlogen, zie GE), o. w., fr. mentir. Liegen dat het schauwe geeft (geweldig liegen). Gij
liegt er om, fr. vous en avez meeti. Ik wil er niet
om liegen.
Ik zeg het u regtuit, zy heeft er om gelogen.
(J.-B. Decorte.)

— 't Is gelogen, het is eene leugen, gij liegt

er om.
Vriendt met oorlof, 't is ghelogen
Ydelheyd heeft u bedroghen.
(P. Gheschier.)

— Missen, falen, fr. manquer. Dat kan niet
liegen, fr. cela ne peut manquer. Dat liegt nooit.
Als 't weder laf en bang is, het zal donderen .:
dat liegt bijkans nooit.
— onpers. met hebben. Schelen, schillen, fr.
différer, 1. abesse, distare. Het loog maar weinig
of hij was vermoord. Het liegt nog al veel dat
hij zoo rijk niet is als zijn broeder. Het loog bijkans niet of ik kwam te laat. Die twee riggels
zijn juist even groot, dat het geen haar en liegt.
Het liegt maar eenen duim dat 't een korter is
dan 't ander. " Sijn macht is soo groot dat sy
schier gheen dweers-stroo en lieght van de ghene
sijns meesters. " (P. Devynck.) " Gemerct dat
hy nu wat wysere gheworden was dan hy te
vooren gheweest hadde, al en bocht zo overvele
niet. " (N. Despars.)
— Liegen aan, schelen, schorten, haperen, te
kort zijn, manquer a. Liegt er niets aan dat peerd
(heeft het geen gebreken) P Daar liegt niets aan
die koopwaren (zij zijn gaaf en gezond). Dat
uurwerk gaat niet wel : er liegt iets aan. Wat
liegt er aan dat kindje dat het zoo gedurig
schreit? Sedert eenigen tijd het liegt hem altijd
iets (hij is nooit geheel gezond). Als hij iets
koopt, er mag nievers niet aan liegen, of hij wilt
het niet. Het minste dat er aan loog, hij wierd
het gewaar.
-

.

.
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Wie souw dat toch kunnen merken
Dat het hier of daer wat loog' ?
(P. Croon, sprek. van een uurwerk.)
— Liegen aan. Hetzelfde als 't holl. liggen aan,
d. i. afhangen van, voortkomen, fr. tenir a, dependre de. Het zal aan mij niet liegen. Het liegt

-- Zijne Isere vullen, zich zat eten, de maag
vullen. In dat feestmaal heeft hij zijne liere
gevuld. Mijne liere is vul.
— In zijaze fiere gieten, slaan, enz., in zijne
maag gieten, binnenslaan, enz. Sla die kaffie in
uwe fiere. Hij sloeg die koolbra in zijne fiere.

aen u. Aan wien heeft het gelogen dat wij daar
niet geweest hebben P Het heeft aan 't slecht
weder gelogen. Het liegt niet altijd aan den geneesheer dat de zieken sterven of genezen. Het
loog aan mij dat hij te late kwam. " TEn loogh
aen u niet dat ghy de croone van martelaer niet
en hebt ontfaen. " (L. Vossius.) " Niet wetende
waert hemlieden lieghen mochte dat zijs zo tonderen ghebleven waren. " (N. Despars.) " Waerder eenich quaet inde erfrenten te coopene gheleghen, dat sonde daer lieghen want (omdat) den
prijs onghelijck minder es dan de erfrente. " (C.

........ Daer was in de bespreken
Dat Teun op ieder mael in sync lier mogt steken
Een volle kanne bier........
(Vaelande.)
— Iemand wat op zijne fiere geven, anders ook
gezeid op zijn vel, op zijnen balg, d. i. slagen

van Dordrecht.)
— Te Brugge zegt .men lien aan. Zie LIJDEN.
— Liegen, active genomen voor Te leur stellen, bedriegen, staat in de Woordenboeken.
Ydelheydt heeft ons ghelogen.
(P. Gheschier.)
De loden waenden den naem Christi uutplanen,
Hem looch haer wanen.
(A. Biins.)

LIEKSEM, m. Zoo klinkt in 't Land van Aalst
wat bij ons Lijksem, Liksem luidt, fr. cicatrice.
LIEM, m. Bij vinkeniers. De daad van 't liemen. Eenen liem geven. De liem van eene vink.
--- Fig. Eenen liem geven of laten van iets, aan
iets lullen, er een woord van reppen, iets te ver
geven. Heeft hij u van die zaak niet ge--stan
sproken P Hij heeft er mij eenen liem van gegeven.
LIEIVIEN, liemde, heb geliemd, o. w. Bij vinkeniers. Wordt gezeid_ van eene vink die haar liedjes peurt in plaats van te zingen, fr. fredonner,
chanter a demi-voix, anders ook Slijpen geheeten.
De vinken liemen in 't begin van de lente; ook
als zij moede worden van zingen, of in de zomer
als het uit der mate heet is. De vink-dagen
begint te liemen. In de prijskampen, waneer er
vinken zeer luid zingen, zijn er andere die som
telt mede voor den-wijlenm;ht
prijs, zoowel als het zingen, maar het tjokken
niet noch het pinken.
LIEN, lee en leed, gelees, b. w. Zie LIJDEN.
LIER(E, v. Hetzelfde als 't 1. lura, fora, d. i.
een lederen zak, fr. outre, en overdrachtelijk
Buik, balg, fr. ventre. Het wordt gehoord in de
volgende en dergelijke zegswijzen:

. geven. Geef hem maar wat op zijne fiere. Hij
heeft het daar op zijne fiere gekregen. — Fig.
Hard berispen. Die redenaar heeft den minister
daar zoo iets op zijne fiere gegeven.
— Draai uwe fiere af, of draai uwe ziel af, d, i.
loop van hier, maak u van kante, ga uit mijne
oogen, fr. va t'en panre.
-- LIERE bet. ook een zeker snaarspeeltuig,
fr. vielle : van 't 1. lyra.
— Op Zijne here spelen, eene kwade luim hebben, fr être de mauvaise humeur. Laat hem maar
loopeis, hij speelt op zijn fiere.
— Het gaat gelijk eene fiere op eenera stok, of
liet gaat gelijk eene fiere des zondags, of op den
zondag, met of zonder bijvoegsel van de woorden
en 't en ronkt dan nog niet; d. i. de zaak gaat wel
en gemakkelijk, fr. l'affaire marche à 9nerveille,
la chose va bien. Hoe gaat het op die gemeente

met den nieuwen burgemeester P Gelijk eene
fiere op eenen stok.
— De fiere draaien, schreien, fr. pleurer, schimpende gezeid van kinders.
--, Zie LIERESTUK.
LIERELOUW (wvl. LIERELOW, Zie AU), m. Het
lierelouwen. De lierelouw van. den doedelzak.
— De Woordenb. hebben het adj. lierlauw,
Kil. Lierelauw, in den zin van fr. un pen tiède,
d. i. lauw of warm gelijk de Biere of de buik,
buiklauw, buikwarm. Zie LIERE.
- LIERELOUWEN (wvl. LIERELOWEN, zie AU),
lierelouwde, heb gelierelouwd, o. w. Wordt gezeid
van 't eentoonig en neuzelend, gemurmel van
eene lier, van eene ruischpijp, enz. Het lierelouwen van den doedelzak. Ik hoorde de herders in
de vallei zingen en lierelouwen (spelen op de
lier of den doedelzak).
— Verdrietig spelen op den orgel. Zitten lierelouwen op den orgel.
— De beek vloeide al lierelouwende over de
steenen.
— Wordt ook gezeid van het tierelieren

LIER
eeniger vogelen. De nachtegaal lierelouwt in den
avond.
LIERESTUK (wvl. - STIK), o. De orduinen kant
stoep aan den ingang-stukenva rpof
eener deur, worden lierestukken genaamd, waneer
ze bij de onderste trede uitwaarts omgekruld of
gekronkeld zijn. Men gaat in dien tempel langs
eenen trap van vier treden die tusschen twee
lierestukken ingelaten zijn.
— Kil. Liere, scamnuni, pree foribus : sedile vest-ibuli. " Niemant en vermach ten straten inden
gront van buyten sijnen muer jet te maken ghelijck bordesschen, steeghers, overspronghen oft
oock eenige lieren, bancken ofte pasnetten. "
(Cost. v. Audenaerde.)
LIERETIERELIERTJE, o. Een zingend vogeltje
in 't algemeen.
Lieretiereliertje
Zat op zijn tafeliertje;
Het wiek hem een kazaksken
Van honderd duizend takskens
Zonder garen ofte twijn:
Die 't kan raan, zal oolijk zijn.
(Kinderraadsel.)

LIES. Het Alg. Vl. Idiot. zegt dat dit de vlaamsche uitspraak is van 't adj. ijs. De West-Vlamingen zeggen lys, leis, en geenszins lies; het
woord rijmt op ijs, bijs, grijs, paradijs, enz. Zie IJ.
LIESCHE, v., mv. lieschem. Hetzelfde als het
holl. Lies, fr. aïne. In de liesche gewond. " Noch
is het goedt (een peerd) te houden met een vaste

handt in de liessehe. " (Jac. Desmet.) " Int net
overstroopt van t' hooft totten liesschen. " ( Ed.
De Dene.) " Als imand in de liesschen of in het
hangen van den buyk, groote pyn heeft. " (G.
Simons.) " De ghescheurtheyt was meerder dan
twee vuysten wt zijn liesschen. " (C. Vrancx.)
-- LIESCHESTUK, o. Bij beenhouwers. Het stuk
dat uit de liesche gesneden wordt van eene
geslachte beeste.
- LIESCHWEGGE, v. Bij mulders. Ieder van de
twee houten wiggen die langs beide zijden van
den pestel gedreven worden in den kop van den
molenas om den pestel er vast in te klemmen.
LIETE, LIJTE, v., vklw. Lietje, Liftje. Eigennaam bij 't volk voor Rosalie.
LIEVER, m. Hetgeen then liefst heeft of doet.
Iemand zijnen liever geven. Ik mag nooit mijnen
liever hebben. Laat mij eenen keer toch mijnen
liever doen. In dat huisgezin mogen de kinders
geenen liever kennen. Gebied mij wat u lust, ik
heb geenen liever. " Ons leerende niet onsen
wille, ons verkiezen oft liever, maer den wille
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Godt s te beminnen, te omhelsen ende te volgen. "
(A. Adriaensens.)
LIEWEEKEN, lieweekte, gelieweekt (fvl. èlieweekt),
b. w., klemt. op lie, en de scherpl. ee in wee. Zoo
heet in Fransch-Vlaanderen hetgeen in NoordVlaanderen zoken, en in Zuid-Vlaanderen dampen
genoemd word, d. i. vochtig maken, sprek. van
lijnwaad dat moet gestreken worden. Men lieweekt eenti waschte (d. i. gewasschen en gedroogd
lijnwaad) met ze, b. v. lichtjes te besproeien met
waterdroppels, en ze dan ineengewonden eenen
dag te laten liggen. Gelieweekte hemden en beddelakens.
LIEWESSE, v., klemt. op lie. Zoo heet in Veur-.
ne-Ambacht de Waterhoning, de mede, fr. hy-

cdromel.
— Weil. heeft lavas in den zin van Drank die
met brandewijn overgehaald is uit eene plant
welke ook lavas of eppekruid heet, fr. livêche, Kil.

lavesche, livesclie.
LIFTE, v. Leefte. Zie aid.
LIGGEN, lag, gelegen (fvl. èlegen, zie GE), o. w.,
fr. être touché.
-- Men zegt onz. De bollebaan, het land, de
stove ligt, in denzelfden zin als men bedr. zegt

de bollebaan,- het land, de stove leggen. Zie LEGGEN.
— Wegens de wendingen hij lag en sliep, ik
lag en droomde, enz., zie onder EN.
— Ergens liggende en staande zijn. Wordt dagelijks gebruikt sprek. van eenen bebouwden
grond die te verkoopen is.- Men zegt het ook
van iemand die ievers veel verkeert en verblijft.
Als gij hem noodig hebt, ga naar die herberg
het is onverschillig waneer, hij is er liggende en
staande.
-- Aan de boete liggen, in geldboete geslegen
zijn, fr. être mis a l'amende. Hij ligt aan de boete
omdat hij gelaveid heeft. Hij ligt aan vijftig fr.
boete.
-

— Aan den winter, aan den vorst, aan den
regen liggen, zegt men als het wintert, vriest of
regent. Wij liggen sedert eenige dagen aan den
regen. Wij gaan haast aan den winter liggen.
-- Aan den deel liggen, eene nalatenschap
erven. De oude man is dood : ze gaan aan den
deel liggen. — Met eenen deel liggen. zijn deellot
van eene nalatenschap ontvangen hebben. Sedert
dat hij met zoo eenen deel ligt, is hij trotsch
geworden.
— Aan een werk biggen, er neerstig aan bezig
zijn, fr être collé sur. Dat dagblad is zeer belangrijk : ook de schrijver ligt er aan van's mor
avonds. — Met een werk liggen, een-gensto'

LIGG
werk te verrichten hebben. Ik lig daar met een
werk waar ik haast geen doen aan zie. Men kan
met een werk liggen zonder er aan te liggen.
Hij ligt met veel werk.

— Met de koorts, met de mazels, met de _pokken,
met den typhus liggen, er besmet van zijn. De
Hollanders zeggen Aan de koorts liggen.
— Met iets liggen, iets bij zich hebben dat men
beter kwijt ware. De lakensnijder ligt met veel
verpieterd goed. Hij ligt daar met eenen dienstknecht die hem weinig voordeel doet.
— Zich ergens ophouden, fr. séjourner, sprek.
van soldaten in krijgsdienst. In welke stad ligt
nu dat regiment ? fr. ou est-il en garrison ? Zijn
broeder ligt te Brussel. Het leger lag aan den
voet van den berg. " Waerom zegt men van de
soldaten dat ze liggen, van de priesters op eene
prochie, dat ze staen, van de dieven in 't gevang,
dat ze zitten ? " (* *)
LIGGER, en in eenige streken LEGGER, m.
Groote brevier in quarto, fr. bréviaire de cabinet.

— Register waarin de eigendommen van kerk,
of disch, enz. beschreven staan met de namen
van de pachters en de betalingen. De Ligger
wordt onderscheiden van den Omlooper. De
ligger van de kerk. De ligger van de gemeente.
De ligger van den disch. De ligger van de Onze
vrouw - goederen. Er zijn veel oude liggers-liev
gestolen geweest in de fransche revolutie. " Dit
naervolghende es de groote ende nieuwe leggere
van al den lande toebehoorende de kercke van

N....., ligghende in diversche prochien ende steden, al nieuwe beleghert by my Jacop Boghaerts
als ghezworen landmetere, an°. xvcxxxij. " (Opschrift van eenen ouden ligger).
— Bij brouwers. Groote ton, die, met bier
gevuld, bestemd is om langen tijd in den kelder
te liggen. Onder andere hebben de liggers dit
voordeel van in den kelder min plaats te beslaan
dan de gewone tonnen op avenante doen zouden.
Een wijnstuk is een ligger.
— De boeren geven den naam van ligger aan
hetgeen de veeartsen een ingesloten gezwel, fr.
tumeur enkystée, noemen. De ligger is eene soort
van zak of beurs die zich vormt in de vliezen en
gelen etter in zijn midden draagt. -- Ook het
sponzig gezwel dat de fransche veeartsen eponge
heeten.
LIGHUIS (wvl. –HUUS, zie ui), o. Kraamvrouwen gasthuis, ook Moederhuis genaamd, fr. ho ital
de la maternite. Zij is. naar het lighuis van Gent
vertrokken.
LIGIVIANDE, v. Eene lange mande op wijs van
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eene wieg waarin men een lijk of een ziek mensch
naar het hospitaal draagt.
LIJD, o., mv. lijderen (wvl. lideren, zie IJ), vklw.
lijdeke(n, lijdje (wvl. lideke, liidje). Hetzelfde als
Lied, fr. chanson. Een lijdje zingen. Een schoon

lijdje. Lij dj es dichten. Het avondlijd van den
nachtegaal.
— Meest gebruikt in den verkleenvorm.
LIJDEN, leed, geleden (wvl. LIEN, lee of leed,
geleen : zie —TEN), b. w., fr. soufrir.
— Wordt te Brugge onpers. gebruikt voor
Liegen (holt. liggen) in den zin van Afhangen,
fr. tenir a, dépendre de. Het zal aan mij niet lien
(ik zal er de schuld niet van zijn, als het mislukt). Aan Wien leed het (wie was er de schuld
van) ? Het heeft aan hein geleen. --- Elders zegt
men Letten.
— LIJDENIS (wvl. LIDENESSE, LIENESSE, zie —IEN),
v. Lijden, fr. souffrance. " Door het lijden Christi
na te volgen, worden onze lijcdenissen min zwaar,
wij makên ze verdienstig ter zaligheid. " (C. Van

Hullebusch.)
LIJDZAMIG, adj. Lijdzaam, verduldig. " Den
warachtigen lvjtsamigen menscen en bedroeft
geen dinc. " (H. Herp.) " Maer lijdzamich wesen. " (Ed. De Dene.) " Ootmoedich schaepken
Christi, lijdtsaernich ende discreet. " (L. de Huvettere.) -- Zie —ZAMI G.
LIJF, LIJVE (wvl. LIVE, zie IJ), v. Verkorting van
Olijf, fr. olive. Olie van de lijve, anders ook Lijfolie, fr. huile d'olive. Zie ook LIJFKOEK, en LIJF KLEUR.

LIJF (wvl. LIIF, zie Ia), o. Bij mulders. Het lijf
van den molenlas is Dat gedeelte van den as
tusschen de twee halzen, of De as van den eenen
hals tot den anderen.
— Een kort kleed dat het lijf bedekt van aan
den hals tot aan of op de heupen; en dat wel
bepaaldelijk :
10 Het lijfkleed voor mannen, met of zonder
mouwen, op de borst sluitende met eene rij
knopen, anders ook Onderlijf en Onderveste

genaamd, fr. gilet;
2° Het wollen lijfkleed dat velen onder 't hemde
dragen, anders ook Slaaplijf of Lijveken geheeten,
fr camisole de laine, gilet de flanelle, de coton, etc.
30 Het lijfkleed dat de vrouwlieden van de
mindere klas boven hare andere kleedij dragen,
met mouwen, om de lenden vastgeregen, en met
eene geplooide schroode afgezet die over de heupen hangt, anders ook Jak en Kapote genaamd,
fr casaquin, juste. Het meisje draagt een katoenen lijveken en 'gordt er zijne schorte op;
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40 Het lijfstuk van het lange vrouwenkleed,
fr. corps de jape, corps de robe. Dat lijf is te lang,
te kort. Een lijf vernauwen, verwijden. Het kleed
bestaat uit den rok en het lijf met de mouwen.

— Te lijve. hetzelfde als li vel'ijk, d. i. met eigen
lichaam, zelf in persoon. Te lijve visschen (zelf
in 't water waden om de vischnetten te kruien
of te trekken). De geernaarvangers visschen, de
de eene te lijve met de kruinette, en de andere
te peerde met de karte. Hij bewerkt zijn land te
lijve (d. i. zonder peerden of ossen). Men spande
de peerden van den wagen af, en de menschen
trokken hem te lijve voort. Ergens te lijve naar
toe gaan (d. i. te voet, zonder peerd of rijtuig).
Iets te lijve dragen (d. i. op 't hoofd, op de schouders, op den rug dragen, en niet voeren).
— Zonder uitstel noch verpoozing, gedurig
voort, met krachtige aanhoudendheid. Hij schrijft
te lijve voort om gedaan te hebben. Hij was te
lijve bezig met werken, met weven, enz. Te lijve
regenen. Te lijve doodgaan, fr. se mouri'r rapidement. Hij ging te lijve dood, en hij sprak nog
van genezen.
— In levenden lijve, terwijl men nog leeft en
gezond is. Het is beter aalmoeren geven in levenden lijve, dan bij testament na zijne dood.
LIJFKLEUR, o. Olijfkleur, fr. couleur d'olive.
.

— Afl. Lijfkleurde (olijfkleurig, geelgroen).
Een lijfkleurde kleed.
— De Woordenb. vertalen Lijfkleur door fr.
couleur de chair; maar daarvoor zeggen wij
Vleeschkleur. — Zie LIJF, v.
LIJFKOEK (wil. LIIFKOUKE, zie IJ en on), m.
Hetzelfde als Olijfkoek; zie ald. " Oock plocht
men te maecken ende te backen tot Brugghe
groote menichte van lijfkoucken die men sondt
westwaert. " (Z. van Male.) — Zie LIJF, v.
— Sommigen zeggen Lijfkoek; zie ald.
LIJFKOOP, m. Soort van wijnkoop, fr. pot -devin, bestaande gem. in bier dat de koopers in
eene boomvenditie, enz. te verdrinken geven.
Die een lot koopt, zal een stoop bier lijfkoop
geven.
LIJFOLIE, v. Olijfolie, fr. huile d'olive.
- Zie LIJF, v.
LIJFROL (wil. LIIFROLLE), V. Bij landb. Houten
rolle of tolle, die, lichter dan de peerderolle, geschikt is om door menschen te lijve voortgetrokken te worden. Hij rolde zijn land met de lijfrolle.
LIJFSGEIN, bijw. Gedurig voort zooveel het
lijf vermag, lijvemacht. Terwijl de soldaten lijfsgena vochten, was de generaal weggevlucht. Hij
was lijfsgena bezig met werken, met weven, met

ZIJG
schrijven. Hij stond lijfsgena te roepen om hulp.
Dat vogeltje doet niets dan lijfsgen& zingen. De
kiekens zijn lijfsgent aan 't kezen.
— Ook van levenlooze dingen. Het regent lijfsgena. Lijfsgen& vriezen. Terwijl het lijfsgen&
stormt en bliksemt, staat de stuurman onberoerd.
LIDGRAS (wvl. LIGARS, LIGERS, uitspr. ligas, liges,
zie Rs), o., klemt. op lij. Hetzelfde als Lidgras in
de Wdb.
LIJK, LIJNK (wvl. LIIK, LIINK, zie Ir). Wordt als
bijw. gesteld achter het ww. in menigvuldige
spreuken waaraan het eenen zachten schimp of
lichte verwondering toevoegt, en moeilijk of niet
in 't fransch te vertalen is. Ge zijt daar lijk ! fr.
liens vous voilà. Ge zijt lijk niet gekomen ! fr.
mais vous n'êtes pas venu. Ge doet het lijnk niet!
fr. vous • ne faites done pas ce que vous aviez dit.
Ge' verstondt het lijnk anders, fr. on eat dit que
vous l'entendiez autrement. Ge zegt daar lijnk niet
op, fr. it parait que vous n'avez riep a redire a
cela. Ik gesmaakte lijk dat er aan die spijs iets
schilde. Ik zag lijk dat hij mij iet wilde zeggen.
Ik hoorde lijk dat er zoo iet gezeid wierd. Aan
iemand die, iets doende dat hij eerst gezeid had
niet te kunnen of te willen doen, onze verwondering voorkomt met te zeggen b. v. Ik ben van
gedacht veranderd, Ik ga 't evenwel doen, enz.,
antwoordt men dikwijls : " Het schijnt lijk " fr.
on le dirait; of " Ik zie 't lijnk " fr. mais je le
vols. — (De woorden in italiek hebben het accent

oratoire.)
— Staande vóór eenen comparatief of eenen
superlatief, dient lijk, lijnti tot verzachting van
't geen er al te stellig en te absoluut in is, b. v.
Het is alzoo lijk nog beter. Dat zou alzoo lijk
nog schooner zijn. Ik heb mijnen jongsten broeder daarmee belast : hij is lijk de rapste daartoe.
' De meulenare en boer Hollemeersch, die hun
die zaken lijk meest aangetrokken hadden, hadden
Jan Onraedts koopdag met inzicht op Verkoren
maandag gezet,... eenen dag dat de menschen... tot
koopen lijk meest genegen zijn. ' (K. Callebert.)
LIJK (wil. LIKE, zie IJ), v. Weiland verklaart
dit woord door Boordtouw van een schipzeil.
Onze mulders gebruiken het ook voor Boordtouw
van 't zeil eener molenwiek. De lijken zijn vastgenaaid langs de beide zoomen der zeilen.
LIJK (wvl. LIJK, zie is), o. Lijkdienst, plechtige
begravenis, fr. funerailles, service f unebre. Er is
morgen een lijk. Het lijk begint ten 10 ure. Een
groot, een kleen lijk, fr. un grand, un petit service.
Naar een lijk gaan. De kinderen weenden zoo
in 't lijk van hunnen vader. (Het 1. funus bet.

LIJD
ook 1° een dood lichaam, 2° eene lijkstaatsie).
— In lijke liggen, zooveel als over eerde liggen,
d. i. gewasschen en gekleed liggen met het doodgewaad waarmede men zal gekist en begraven
worden. Hij ligt in lijke. In veel gewesten hangt
er een licht te branden aan 't huis waar iemand
in lijke ligt.
-LIJK (wvl. -LIK, zie LIK), is de uitgang, niet
aleen van menigvuldige adjectiefs, maar ook van
eenige onzijdige substantiefs, t. w.
Huwelijk — fr. manage.
Beddelijk — bedding.
Begraaflijk — begravenis.
Keernlijk — keernte.
LIJKDEUR (wvl. -LIIKDEURE), v. De groote voordeur van eene kerk, langs waar men de lijken
in- en uitdraagt; anders ook Endeldeur geheeten,
eng. lichgate.
LIJKEN (wvl. LIKEN, zie IJ), lijkte, heb gelijkt,
o. W. Kinderspel, anders ook Klijken en Klinkemutsen geheeten. Zie LIJKJE.
LIJKEN (wvl. LIKEN), lijkte, geijkt, b. en o. w.
Bij schoemakers. Hetzelfde als holl. Likken, glad
wrijven, glanzen, polijsten, fr. lisser, polir.
— LIJKER, m. Bij schoemakers. Hetzelfde als
holl. Likker, alaam van been, lout of ijzer om
te lijken (likken). Men onderscheidt den Ballij
-ker,htKolisndSujker.
LIJKJE, LIJKSKE(N, o. Verkleenw. van Lijk.
— Lijkje smijten, een kinderspel anders ook
Lijken en Klinkemutsen genaamd, fr. jouer a croix
ou pile. Waarschijnelijk dus genaamd omdat hij,
die de centen hutselt en opsmijt, wint als het
allen gelijk koppen of munten zijn, en verliest
als er gedeeltelijk munten vallen.
LIJKLAKE (wvl. LIIKLAKE), v. Bloedzuiger,
echel, fr. sangsue. Lijklaken zetten. " Hij bekloeg ze, die ravelaars en die blende lijkelaken,
die onverzadelijk de wereld, met al wat zij in
heeft, op het lijf liggen, om te zuigen en in te
zwelgen hetgene zij later verwerpen moeten."
(K. Callebert.)
— Kil. Laecke, hirudo. — Het oude laken,
deens. lege, angels. lcca, bet. genezen.
--- Men zegt ook Lijklaken, m. en v., mv.

–lakens.
LIJKPOORT (wvl. LIIKPOORTE), v. De poort van
een kerkhof, langs waar men de lijken ter begravinge draagt. De lijkpoorte sluiten, opendoen.
LIJKREDEN (wvl. LIK–, zie ia), v. en m. Hetzelfde als Lijkrede in de Woordenb., d. i. Redenvoering bij een lijk of graf, fr. oraison funèbre,

discours funebre. — Zie REDEN.
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LIJKSEL (wvl. LIIKSEL), o. Bij schoemakers.
De afgeschaafde kant of zoom van de zool die
met eenen lijker glad gewreven wordt. De lijksels
leggen, de lijksels zetten (de zoolkanten lijken
die van steke gesneden zijn). Men zet de lijksels
van .vrouwschoe'n met den sluitbezegel, en, van
leerzen met het kolis.
LIJKSEIHI (wvl. LIIKSEM), m. en v., fr. cicatrice.
Zie LIKSEM.
LIJKSTOK (wvl. LIIKSTOK), m. Bij schoemakers.
Lang stuk bukshout om de zolen effen te wrijven
en te glanzen, bij Kramers Likhout en Gladhout
geheeten, fr. biseigle, buis.
— Ook Astiek, fr. astic.
LIJKTEEREN (wvl. LIIKTEEKEN), o. Overblijvende teeken van eene geheelde wonde, ook
Likteeken en Lijksem, fr. cicatrice. Een lijkteeken
op het voorhoofd. Hij draagt er nog de lijkteekens af.
Doe toogdi hem ter selver stonde
Lijctekin van elker wonde.
(Maerlant).
— Fig. " Het vergaet al gelyck een vlottende
schip,'twelck zynde voorby-gezeylt, geen lyckteeckenen naer en laet van synen loop. " (A. Debuck.)
LIJKVOETJE (wvl. LIIKVOETJE, zie IJ), bijes. Met
de twee voeten te gelijk, spansvoets, fr. a' pieds
joints. Lijkvoetjee springen.
-- Men zegt ook Luikvoet, Lokerdevoet, enz.
LIJIVMAUWE (wvl. LIIM-OWE, zie IJ en Au), v.
Koornaar met lijm bestreken om daarmede
vogels te vangen. Lijmauwen leggen.
LIJMEN (wvl. LIMEN, zie IJ), li-inde, gelijmd,
b. w. Met lijmstokken of lijmauwen vangen.
Vogels lijmen. Eene vink lijmen.
-- Fig. Steelsgewijs nemen, fr. gripper, chiper.
Iemands borze of snuifdoos lijmen.
-- o. W. Als vloeibaar lijm samenkleven. De
pap lijmt als hij goed verbonden is. Roer en kook
den pap. tot dat hij lijmt, dan is hij best om eten.
Van erwten zegt men Leemen. Vgl. ook Melen,
sprek. van aardappels.
LIJMEN (wvl. LIMEN, zie IJ), lijmde, ben gelijmd,
o. W. Lijmsels of lijnksels krijgen, met vuile
strepen bevlekt worden. De hemden lijmen meest
aan de hals- en handbanden. De kraag van dat
kleed is gelijmd van 't haar dat er op neerhangt.
— Ik lees in de Cueren van de wevers v. Brug
" Daer eeneghe van zulken lakenen lyemden-ghe:
of onghelijc vielen, andersijns ghoed van wullen
ende van maecsele zijnde, daer an de drapier van
vaerwen cost hanghen wille, dat by die zal
moghen doen gheven den vaeruslach ende voord

LIJM
doen vaerwen van zulker vaerwen als hem goed
(dijnken zal. " (Vgl. 't volgende art. uit de Cueren
,van Rousselaere up tfaict vande Draperye : " Waert
,

dat by lovers, int loyen van der groote perse, bevonden
worden eeneghe laeckenen met eeneghe onghelycke
plecken, tzy van stoffe qualic ghedeelt by den vuldere,
ofte anderssins daerinne gheoorboort, tzy int blaeuwen, graeuwen ende allerhande coiner dat werdt de
vuidere de boete v scele parisis.
LIJMSEL, o. Vuile streep in hemden, laken
")

kleederen, enz. — Zie LIJNKSEL.
JZ (wvl. LINE, zie Is), v. Dun touw.
Eendrachtich treckende altijt eene lijne.
(A. Biins.)

— Bij landb. Lang leizeel van vlas gedraaid
dat, in 't bebouwen van 't land, gebruikt wordt
(om de werkossen of peerden te geleiden. De
lijne is vast met het een einde aan 't gebit van.
't roepeerd, en met het ander einde aan 't gebit-,
van het handpeerd, zoodanig dat de landman
het midden van de lijne in handen heeft.
LIJNDE (wvl. LIINDE), V. Lijn, dun touw, fr.
cord. Lijndo om eene schuit voort te trekken,
om een peerd te geleiden, om te visschen, om
daar langs eenen gracht te delven, enz.
— Meest gebruikt in Veurne-Ambacht. De
uitspr. van dit w. luidt juist gelijk die van Uncle
(wvl. liinde), fr. tilleul.
LIJVE, v., vklw. Lijntje. Eene verkorting bij 't
-volk van den eigennaam Katelijne, Catharina; of
(ook van Carolina.

— Wordt als gemeen substantief gebruikt in
den zin van Een vrouwmensch die eenvoudig en
sulachtig is. Het is zoo eene lijne. Eene dwaze
.fijne. Eene onnoozele lijne.
LIJNHAAK (wvl. LIINHAAK, zie IJ), m., meest
vklw. lijnhaakje, l-ijnhaakske(n. Angel, vischhaak,
Iiingerhaak, fr. hameron.
LIJNK (wil. LIINK, zie ia), voegw. Hetzelfde als
Lijk, gelijk, met de ingeschovene n (zie N), fr.
comme. Groot lijnk een reus. Bitter lijnk alsem..
Zingen lijnk eene liester.
-- Lijnk, lijnk als, lijnk of, met een werkw.
Lijnk gij wilt. Lijnk als 't uwe ware. Hij spreekt
link of hij krankzinnig wierd.
— Wegens de zegswijzen : Gij doet het lijnk,
enz. Zie LIJK, LIJNK.
— Zelden of nooit zegt men Gelijnk, en nimmer wordt lijk, lijnk of gelijnk als adj, gebezigd;
dan zegt men gelijk; b. v. die twee stoelen zijn
gelijk. Twee gelijke beelden.
LIJNKSEL, LINKSEL (wvl. LIINKSEL, zie IND), o.,
mv. lijnksels. Vuile ingedrongene streep in laken,
-

LIJN
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in lijnwaad, in katoen, enz., voortkomende hetzij
van stof en zweet, hetzij van wrijving aan iets
dat vetachtig is, hetzij van de strijking der handen, enz. Vet haar maakt een lijnksel aan den
boord van de kraag eens fraks. Haar witte voor
vol lijnksels. Er zijn veel lijnksels in-schotwa
dat vuil lijnwaad. Die hemden zijn niet zuiver
gewasschen : er zijn nog lijnksels in aan den
halsband. Lijnksels in de oksels van eenen jas
(van 't okselzweet). Als men het lijnwaad wascht
met het te stampen, in plaats van 't met de hand
te wrijven, blijven er de lijnksels dikwijls in aan
de zoomen en de plooien. Lijnksels in eenen
steenen of planken vloer zijn vuile strepen die
er in blijven waneer men hem niet nauwkeurig
gewasschen heeft.
— Wervel, striem in den huid ten gevolge
van eene zweep- of roedeslag, of ook ten gevolge
van lang geplooid te liggen. Hij is zoo vet dat
de lijnksigls in zijn vel staan.
— Men zegt ook Lijmsel. Zie NG.
— Kil. Lijnckse, linckse, lijnckseme, lincke,
vibe;, signum verberis (striem of wervel door den
slag van eene zweep of roede veroorzaakt).
LIJNSLIKKER (wvl. LIINS- LEKKER, zie LEKKEN),
m. Bij landb. Schertsnaam gegeven aan den
jongen die ten dienste staat van den peerdeknecht om den stal te zuiveren, de rijtuigen te
kuischen, nu en dan voor de peerden te zorgen,
enz.
— Lzjns of luns is de spie die het wiel op den
as houdt; en lekken of likken is fr. técher.
LIJNZAADKRENSEN, LIJZAADKRINSEN, v. mv.

Krensen van lijnzaad, het kaf van de uitgeslagene vlashippens. Lijnzaadkrensen koken tot
voedsel van de verkens.
LIJNZAAD1VIEEL, LIJZAADIVIEEL, o. Gemalen lijnzaadkoeken, anders ook Koekepoeder en Olie
-brodgehtn.
LIJP, adj. Hetzelfde als Leep, dat kwade vouwen heeft, fr. qui a de faux plis. Haar kleed hangt
lijp (in scheeve vouwen). De uiteinden van een
stuk lijnwaad zijn lijp.
Mijn hoofd dat schudde -bolt, mijn lenden hangen lijp,
En, met een woort geseyt, de keers brant in de pijp.
(J. Cats.)

— Het Alg. Vl. Idiot. heeft lijb in dergelijken
zin.
— Het eng. lap beteekent plooi, vouw.
LIJPEINDE, LUIPEINDE, LEEPEINDE (wil. LIIP-,

o. Ieder van beide uiteinden
van een gebleekt stuk lijnwaad, anders ook Rek
genaamd. Als een stuk lijnwaad wilt bleé--ëinde
LUTJP-, LEEP - ENDE),

ZIJP
ken, zoo wordt 't tusschen de lanen opengespannen langs den grond, en sterk uitgerokken, en
aan beide hoeken van elk uiteinde met kloeke
litsen vastgebonden aan staken. Uit die werking
volgt dat de neggen van 't lijnwaad langer worden
dan de middenlinie, en bijgevolg dat de breedtezoom van elk uiteinde ingehaald is op wijze van
eene halve maan, zoodanig dat de inslagdraden
niet meer recht en strek liggen, maar de kromme
richting volgen van eenen boog en meer of min
slechte plooien maken, somtijds wel vijftien of
twintig ellen ver. Deze vijftien of twintig ellen
zijn dan eig. het Lijpeinde, nogtans in den han
wordt die naam bepaald en enkel gegeven-del
aan de uiterste halve el of vierendeel. De lijpeinden zijn van minder weerde dan het overige.
Hij kocht zes ellen lijnwaad en kreeg het lijp einde toe.
— Verders wordt het ook toegepast op het
begin en 't einde van een stuk andere stof, zoo
als zijde, laken, enz., namelijk als dat stuk nog
in zijn geheel is gelijk het van 't weefgetouw
kwam; want in den handel is een stuk laken
maar het derde deel van een stuk in de Tabrijk,
zoodanig dat een fabrijkstuk van honderd ellen
b. v. •verdeeld wordt in drie stukken elk van
33 ellen gewillig; en dat bijgevolg het middenstuk niet een lijpeinde heeft, terwijl de twee
andere elk maar één lijpeinde hebben. De uiteinden die geene lijpeinden zijn, heeten de toogplooien. Dat stuk laken heeft zijne lijpeinden (is
nog in zijn geheel, fr. cette pièce a cap et queue).
Op de lijpeinden staan gemeenlijk bloemsieraden
of getalletters geborduurd. Het lijpeinde afsnijden.
— Ook wordt het gezeid van de uiteinden
eener plaat gegoten lood. De lijpeinden van zandlood.
-- Te Antwerpen zegt men leiperènd, lijperènd.
(Alg. Vl. Idiot.)
LIJPEN (wvl. LIPEN), lij te, heb gelijpt, o. w.
Kwade vouwen hebben, lijp zijn, fr. avoir de faux
plis. Wordt gezeid b. v. van de rekëinden van
een stuk lijnwaad, van een kleed dat kwalijk
aaneengenaaid of gezoomd is, van eenen lap die
ongelijk aangenaaid is, van behangselpapier en
ingelijste prenten en landkaarten die slechte
plooien zetten, enz. Een geweefsel lijpt als men
er de negge van uitrekt. Scheur met geweld
.eenen lap calico in twee stukken, de gescheurde
zoomen zullen lijpen. Haar kleed lijpt zoo leelijk
aan den linkeren kant. Die lap is te lijpende
aangenaaid. Als gij de landkaart in hare hang-
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riggels vestigt, ge moet zien dat ze niet lijpt.
De prente staat lijpende in hare lijst. Haar kleed
hangt lijpende van onder.
— Wordt ook bedr. gebezigd. Zie UITLIJPEN.
— Men zegt ook bij streken Luipen, en Leepen. Te Antwerpen heet het Leipen, Lijpen, zegt

Alg. Vl. Idiot.
LIJPHEID (wvl. ook LIPIGI, zie uEID), v. De
staat van lijp te zijn. De lijpheid van dat laken
zal verdwijnen met te wasschen. De lijpheid van
dat papier zal verdwijnen met te droogen. Ook Leepheid.
LIJS, m. meest LIJST, m. en ook LIJSTE, v. Bij
Kil. staat Zijs, lijse vermeld als een vlaamsch
woord en vertaald door scamnum, bank. En zoo
vindt men het bij onze vorige schrijvers die ook
Zitlijs zeiden. Ed. De Dene b. v. spreekt van
" de zitlys in zyn comptoor. "
— Dit woord is nog in 't gebruik bij ons om
den zitbank aan te duiden die vast is aan het
houten schutsel of pant van planken staande
nevens den ingang binnen de gemeene huizen
waar de voordeur, niet in eenen gang, maar vlak
in de keuken opengaat. Hij zat op den lijs. Als
er geene stoelen genoeg zijn, moet men op den
lijst gaan zitten.
-- Deze zitbank dient tevens als deksel van
eenen bak waarin men nagels, hamers, borstels
en dergelijke dingen legt : daarom wordt die
bak zelve ook Lijs genaamd. De hamer ligt in
den lijst. Smijt dat al in den lijs. Zie LIJZE.
— Doch gemeenlijk geeft men dien naam aan
het houten schutsel zelve, 't zij er een zitbank
aan is of niet. Een smalle lijs. Een lijs van drie
voet breed en zes voet hoog. Eenen lijs maken die
maar zoo hoog is als de deur. Eene lijste die tot
aan den zolder komt. De lijst dient om den wind
af te keeren die door de gerren van de deur
blaast.
— Ja, deze laatste beteekenis van 't woord is
zoo algemeen geworden, dat men, om den zitbank of den voddebak te beduiden die er aan
vastzijn, meest altijd Lijsbank
sbank of Lijsbak zegt.

-- De beater bachten den lijs hebben, Met, de
boter bachten den lijs zitten, zijn voordeel uit eene
zaak bekomen hebben en zich om het overige
niet bekreunen, zijne schaapjes in 't drooge hebben. Die bakker zit met de boter bachten den lijs;
hij heeft graan gekocht terwijl het goedkoop
was, en nu is het te duur.
LIJS of LIJZIG (wvl. LIIS, LIZIG, maar geenszins
lies noch liezig), adj. Licht, zacht, fr. léger, doux.
Kil. Lijse, lijnse, lentos, lenis, mitis, placidus,

LIJS
aubmissus. De lijzige pluimen van de vogels. De
eene kant van 't fluweel is lijze, en de andere is
ruw. Lijs haar (dat zacht en fijn is). landschoe'n
van lijzig leder. Eene lijze stem (die zacht en
zoet is). De dons is lijzig.
— Lijze land, lijzig land, land dat door de
bebouwing licht en mulder en los geworden is,
fr. terre meuble. Die akker is reeds lijze genoeg
om bezaaid te worden. Eenen akker lijze leggen,
lijze maken. Teedere vruchten vragen eenen lijzen grond. Den akker lijze leggen om er vlas in
te zaaien. De hoveniers leggen hunne schamels
lijzig.
-- Lijzige handeling, lichte en gemakkelijke
en behendige manier om te werken. Die letterzetter heeft eene lijze handelinge. Hij zal nooit
een goed werkman worden, zijne handeling is te
plomp, en niet lijzig genoeg.
— Lijm, lijzige slaap, lichte slaap, die niet
vast noch diep is, fr. soinmeil leger, doux sommeil.
— Lijzig gehoor, licht en fijn gehoor, fr ouie
subtile, fine. Hij heeft een lijzig gehoor. " Lijzig
en gewarig horkten Jan Onraedts ooren naar
die opkomende berechtingsbelle. " (K. Callebert.)
— Lijze reuk, lichte en fijne reuk, fr. odorat
subtil. De jachthonden hebben eene lijzige reuke.
Lijzig in de reuke zijn. Een ziek mensch is lijzig
in de reuke.
— Lijzige oogen, flauwe oogen, fr yeux faibles,
languissanis. Hij is nog niet geheel hersteld van
zijne ziekte : zijn oogen zijn nog lijzig.
— bijw. Lichtjes, zachtjes, zoetjes, fr légerement, doucernení. Kil. Lijselick, lijnselick, lente,
sensim, ieniter, dulciter. Lijs over iets strijken
met de hand. De vogelkweekers weten hunne
sijsjes lijzig (zachtjes en voorzichtig) te behanlen. " De naelde want compas lysigh doen beven. "
(J. de Hard.) " Maer soo ghy met u hand hoe
lysigh dat ghenaeckte. " (Id.) " Ic clopte zeer
lyselyc voor haer celleken. " (A. Biins.)
-- Lijzig slapen, zacht en stil te sluimeren
liggen; licht slapen zoo dat men gemakkelijk
ontwaakt.
Gy weet van over-lang hoe lijsigh dat ie slape,
Hoe dickwijls in de nacht ie liggh' en geeuw en gape:
Al teeckens van verdriet.
(P. Devynck.)
Binnen dien dat al haer lede
rusten, en Si haer ooghen toe dede,
na die maniere en die wise

dies si pleghen die slapen lise.
(Bormans Christina.)
-- Lijzig hooren, een fijn gehoor hebben. De
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hazen hooren lijze. Lijzig hooren is 't opposiet
van hard hooren.
-- Het hoort hier lijze. Wordt gezeid van eene
plaats waar de stern van die spreekt, licht en
gemakkelijk gehoord en verstaan wordt zelfs
van dezen die er buiten zijn. Spreek niet luid
in deze kamer, want het hoort hier lijze (die in
de nevenkamer zijn, zouden u kunnen verstaan).
— Lijzig hangen, liggen, staan. Wordt gezeid
van iets dat nauwelijks hangt, ligt of staat en
dreigt te vallen, anders ook Nipte. Die vogelmuit hangt lijs aan den muur. Die dekpan ligt
lijzig op het dak. Die schotel staat lijzig op den
boord van de tafel. Een vogelknip moet lijzig
gesteld worden.
-- Lijzig vullen, lijzig opgieten. Wordt gezeid
van graan, zaad en andere dingen die men ergens
licht en zachtjes indoet, zonder die samen te
drukken of vast toe te persen. Een vat lijzig
vullen roet graan.
— Lijzig spreken, zachtjes en traagzaam spreken. De biechtvader sprak lijzig om den zieke
niet te vermoeien.
— Lijzig gaan, stilletjes en traagzaam gaan.
De kat zag iets roeren en ging er lijzig naar toe.
LIJSBAK, in. De bak van den lijs. Zie LIJS, in.
LIJSBANK, LIJSTBANK, m. De bank van den
lijs. Zie LIJS, m.
LIJSHAAK, m., vklw. lijshaakske(n, lijshaakje.
Metalen haak die ergens op eenen nagel vastzit
zoo nogtans dat hij er op draaien kan, en dient
b. v. aan eene lijze of koffertje om het deksel
vast te haken langs buiten, als er geen slot aan
is; of aan eene kas om de deur langs binnen vast
te haken. Men gebruikt ook lij shaken om eene
openstaande deur -of venster vast te leggen, enz.
-

fr. crochet.
LIJSOLIE, V. Lijzaadolie. " Heeft Pieters gege-

ven aan de kerke, eeuwelijk ende ervelijk, jaarlijks eenen stoop lijsolie. " (R. d. H., v, bl. 101.)
-- Zie LIDZAAD.
LIJSORBOOM (uitspr. lizorboom), m., klemt. op
or. Eene plant met welriekende bloemen die men
gebruikt om thee te maken, anders ook Wilde
olm geheeten, fr. reine des prés,1. spircea ulmaria L.
LIJST (wvl. LIJSTE), v. Zelfkant of boord van
laken, fr. lisière du drop. De lijsten afscheuren.
Een schoeisel uit lijsten gevlochten. Lijsten gebruiken tot kousbanden. De lijsten van 't laken
zijn van een ander kleur dan 't overige. Breede,
smalle lijste.
LIJTER (wvl. LITER, zie ia), bijw. Hetzelfde als
Letter, luttel, weinig. Hij is lijter gebeterd. Hij

LIJT

•

heeft lijter geleerd. Daar zijn lijter menschen.
Een lijter grooter dan zijn broeder.
LIDTJE (wvl. UITJE, zie IJ), o, Een weinig, een
luttel.: Een lijtje vertoeven. Een lijtje ziek zijn.
LIJTSEKAUTEREN (wvl. LIITSEKOWTEREN, zie
AU), l-ijtsekauterde, heb gelijtsekauteid, o. w. Hetzelfde als Lingelootsen, rietsen.
LIDVELIJN (wvl. LIVELIK), bijw. Hetzelfde als
te lijve, d. i. met eigen lijf of lichaam. Lijvelijk
vissehen. Lijvelijk het land bewerken. Lijvelijk
eenen zak graan dragen.
— Gedurig voort, met krachtige aanhoudendheid. Lijvelijk bezig met studeeren. Lijvelijk
spreken. Van 's morgens tot 's avonds lijvelijk
zingen. Lijvelijk regenen. Lijvelijk vriezen.
LIJVEMACHT, bijw. Hetzelfde als Lijvelijk in
den zin van Gedurig voort, zoo veel het lijf ver
gaan om bij tijden aan te-mag.Lijvecht
komen. Lijvemacht regenen, vriezen.
LIJWAAD (wvl. LIWAAD), o. Hetzelfde als Lijn
fr. toile. Fijn lijwaad. Grof lijwaad.
-wad,
-- Een stuk lijnwaad, " fr. _pièce de toile, gelijk
het van 't getouw komt. Er waren veel lijwaden
op de markt. Hoe veel hebt gij gehad voor uw
lijwaad?
— Linnengoed, doch vooral hemden, fr. linge.
Een pak vuil lijwaad. Dat arme kind heeft geen
lijwaad aan. Verschgewasschen lijwaad.
— Men vindt dit w. bij onze vorige schrijvers,
en vooral bij M. Lambrecht.
-- LIJWADEN (wil. ook LIWADI, zie j, en --EN),
adj. Van lijnwaad, fr. de toile. Een lijwaden
kleed. Lijwaden beddelakens. Eene wonde verbinden met eerre, lijwaden schroode.
LIDZAAD, o. Hetzelfde als Lijnzaad.
-- Vgl. Lijwaad.
— Vandaar Lijzaadmeel, Lijzaadolie, Lijzaadpap, enz. uitgesproken lizameel, lizapap, en zelfs
lizemeel, lizepap en lies- olie.
LIJZE (wil. LIZE), v. De nonnen van S. Jans
hospitaal te Brugge geven dezen naam aan het
houten kistje of koffertje dat zij elk op hare
cellen hebben, en dient om vuil linnen, enz. in
te bergen. Het is eene soort van bak omtrent
drie voet lang, twee voet hoog, en een voet wijd,
sluitende met een deksel van boven.
-- Vgl. 1. riscus (koffertje); zie ook LIJS.
— J. Yperman gebruikt lijm in den zin van
Hersenvlies, fr. méninge, bez. het zachte hersen-

vlies, fr. pie -mere. " Dura mater, dats die wpperste lyse ", fr. dure-mère.

LIK
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LIK, voeges. Hetzelfde als lijk, gelijk, fr. comme.
— Dit lik (uitgesproken met de vlaamsche
korte i, d. i. gelijk men in fr. leque, lee zou schrijven, zie i), hoort men maar in 't Brugsche, waar
men overigens de afgeleide gelijken, fr. ressembler, gelijk hebben, fr. avoir raison, enz. uitspreekt
gelijk elders bij de West-Vlamingen, d. i. met
de heldere i, gelijk in titel. Zie ir.
-LIK. Dit was oudtijds in de schrijftaal, en
is thans nog in de vlaamsche spreektaal, de uitgang die tegenwoordig -lijk geschreven wordt
in menigvuldige adjectiefs en in eenige substantiefs (zie -LIJK). De i van dit -lik is kort, niet
gelijk in likken, dik, ik, schikken, enz. waar zij
klinkt gelijk de fransche è; maar gelijk in Galliscli,, Keltisch, Belgisch, enz. waar zij iets meer
gehoord wordt dan in den uitgang 2g van zalPg,
eenig, weerdig, enz. en insgelijks geene verdubbeling van den volgenden consonant vereischt
als men het woord verlengt :

Mogelik — mnogelike,
Gevaarlik — gevaarlike, enz.
even ook als o in:

Oorlog — oorlogen, ..
Hertog — hertogen, enz.
— De uitgang lijk van woorden uit vreemden
oorsprong, zooals apostelijk, katholvjk, enz. klinkt
tonzent, niet -hek (als in bliek, ziek, enz.), noch
-lik (als in mogelijk, gevaarlijk, enz.), maar -lijk
met den helderen i-klank (als in titel, enz.). Hetzelfde grijpt plaats voor muzijk, pratijk, politZjk,
kolijk, enz.
LIKKELIPPEN (wil. LEKKELIPPEN), likkelipte,
heb gelikkelipt, o. w. Likkebaarden, fr. se lécher
les levres.
Op vastgestelden dag, loopt Reintje al likketippen
Naer 's ooivaers woonst .....
En denkt dat by een goede brok gaet knippen.
(J. B. Decorte.)
LIKSEM(E, LIKSEN(E, m. en v. Likteeken,wondteeken, fr. cicatrice. Hij draagt nog de liksems
in zijn voorhoofd van als hij, kind zijnde, in de
tanden van eenen krauwel viel. " Tdoopsel ende
tvermsel; want die teeken ende licsemen van
dese sacramenten eewelijck in de siele bliven. "
(Th. van Herentals.)
-- Ook Lijksem(e.
LILLOOIZEN, o. w. klemt. op lil. Zie LINGELOOTSEN.
LIMMEN, kimde, heb gelimd, o.

w. -Hetzelfde als

LIJZIG, adj. Lijs, licht, zacht. Zie LIJS.

Glimmen, lumieren; angels. leoman (vgl. 1. lu
Met het limmen van den dag, fr. a l'aurore,-men).

-- Afl. Lijzigheid.

an point du Corr.

LIMP
LI1VIPE, V. Ezeloor of vouw in het blad van
eenen boek, fr. oreille, corne, larron. Eene limpe
leggen in eenen boek. Eenen schoonen boek
vermooschen met er te veel limpen in te leggen.
— Kwetsuur, snede, messteek, enz. fr. balafre,
coup de couteau, de poignard. Eene limpe krijgen
in den buik. Iemand eene limpe geven. Eene
doodelijke limpe.
— Soort van ondicht of ijdel lijnwaad waarvan
de inslagdraad slechts met eenen slag ingeweven
wordt. Limpe weven. Het gaat voort gelijk
limpe weven (het werk gaat spoedig voort).
— Borrel, glaasje, fr. une goutte, un verre de

rogomme.
— Slet, slepe, gemeen vrouwspersoon.

LIIVIPEN, limpte, gelimpt, b. w. In eene teug
uitdrinken, binnenlappen, inslaan. Meest gebruikt in Binnenlimpen, en Uitlimpen.
-- Baaien, steelsgewijs nemen, wegfoefelen, fr.
gripper, chiper. Hij zag daar geld liggen en hij
heeft het gelimpt. Hij was op het punt van het
te limpen. Hij limpte 't in zijnen zak. — Ook
Lijmen.
-- Vgl. 't fr. damper (uitdrinken); 1. lambere,
fr. laper, gr. )^a7rrw, leppen. Van daar misschien
Onbelompen, anders gezeid Ongelikt (onbe
schoft, onbehouwen).
LINDE (wvl . LIINDE, zie IND), v. Lijn, touw. --Zie LIJNDE.

LINDE (wvl. LINDE, zie IND), V. Een boom die
in de wetenschap lilia platyphylla Scop. heet, fr.

íilleul commun, tillcul de Hollande.
-- Harde linde '(wvl. harte liin de), soort van
linde met kleerre bladeren, tilia mi crop hyll a
Vent., tilia sylvestris Desf. In de lusthoven vindt

men harde linden en treurlinden.
- LINDELIEVEVIIOUWKEN, o. Een Onze -lievevrouwbeeld dat in een kapelleken aan een lindeboom hangt.
- LINDEPIEPE, V. Een vogeltje, ook Kapellevogel genaamd, saxicola rubetra, fr. traquet tarter.
- LINDETJIEPE, v. Hetzelfde als Lindepiepe,
kapellevogel.
-LING. Deze uitgang dient om substantiefs en
adverben te maken; adjectiefs, behalve de misbruikte Zonderling en Onderling, bestaan er
niet, zegt Prof. Bormans in zijne Christina, bl. 16.

I. De substantiefs, die den uitgang ling hebben, zijn in Vlaanderen gemeenlijk m. en o., doch
met eenig verschil : het m. duidt iets meerders,
en het o. iets minders aan. Zoo zegt men den
verstekeling voor eenen man, en het verstekeling
voor een kind; eenen schijverling voor eenen
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druistigaard, en een schijverlinq voor eenen scherf
of zoo iets dat schijvert; enz. Daaruit volgt dat
zulke substantiefs die altijd en noodzakelijk iets
minders aanduiden, ook meest onzijdig zijn, b. v.
een gerzeling (fr. brin d'herbe), een jaarling (een
veulen dat maar een jaar oud is). En wederom
dat zij, die een gedacht van grootheid of edelheid
bevatten, altijd mannelijk zijn, b. v. jongeling
(die meer is dan eenjongen), stedeling, veldeling,
huizeling, inboorling, enz.
— De uitgang ling wordt gemeenlijk gevoegd
bij substantiefs, zoo als Gerzeling (gars-ling),
Jaarling, Stedeling, enz. Somwijlen ook bij het
worteldeel van een werkwoord, b. v. snippexling,
verstekeling, leerling, zuigeling, inboorling, enz.
Daaruit volgt dat men beter zou Hemelling,
Paalling, enz. schrijven dan Hemeling, Paling,
enz. — Men verwarre echter den uitgang ling
niet met den uitgang ing voorgegaan van eene 1
die het worteldeel van 't woord eindigt of door
de algemeene spelregels vereischt wordt, b. v.
Groensel ng (groenset-ing), Brondseling (brondsel-ing), Dwaling (dwaal-ing), Kwelling (kwelling), Stalling (stal-ing), enz. Zie ING.
— Somwijlen schuift er eene r bij -ling, namelijk als er eene doove e voorgaat, b. v.
Kammerlingen — kammelingen,
Kapperlingen — kappelingen,
Schaverlangen — schavelingen,
Zagerlingen — zagelingen, enz.
-- Bruggeling (fr. Brugeois) en Iperling (fr.
Iprois), zijn bij ons de eenigste steêlingsnamen

in -ling. Andere gaan uit in aan, aar, enz., b. v.
Poperingaan, Kortrijzaan, Ostendenaar, Thieltenaar, enz.
— Vaelande zegt Helling voor duivel, en Gedaanteling voor figuur, letter : " Hadden de Latynen ryk genoeg geweest in Jedaentelingen, sy
souden hunne ei, door e niet uytgedrukt hebben. "
-- " Het is belacchelyk het gedaenteling y by ons
ypsilon te heeten. "
II. Wat de adverben betreft, de uitgang ling
schreef oulings linghe, en later lings en ling. In
onze gesprokene taal klinkt hij tinge, lje en lings.
Zoo hoort men:
Blindelinge --- blindelijë -- blindelings.
Mondelinge --- mondelijë — mondelings.
Nieuwelinge --- nieuwelijë -- nieuwelings.
Verradelinge — verradelijë — verraderlings.
Woordelinge -- woordelijë — woordelings.
Ziendelinge — ziendelijë — ziendelings.
--- slaglings.
Slaglinge
— slaglijë
Plotselinge —. plotselijë -- plotselings.
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LINGELINGELING (wol. LIINGELIINGELIING, zie
Het geklingel van eene bel, fr. drelin.
- LINGELINGEN (wvl. LIINGELIINGEN, zie IND), lingelingde, hebgelingélingd, o.w.Klingelen. Hetlingelingen van de belle. Het kind lingelingde met de bel.
LINGELOOTSE, LINGELOTSE (wol. LIINGELOOTSE,
en naar de Schelde waart LIJELOOTSE, even als
men daar zijën zegt voor zingen, dwijën voor
dwingen, wr.ij ën voor wringen, vij ër voor vinger,
dijën voor- dingen, enz. met den ei -klank aan de
ij), v. Schongelkoord waarmede men lingelootst.
— De klemtoon is op ling, en de oo is scherpl.
in lootse; doch in eenige streken klinkt het lotse,
met de korte o; of ook looize.
IND), m.

- LINGELOOTSEN, lingelootste,

heb gelingelootst,

o. w. Bezondere manier van rennen, schongelen
of touteren, hierin bestaande dat het een uiteinde
van de touw vastligt aan de kroon van eenen
boom, terwijl het ander eindigt op eene groote
oog of lets waarin men zich neerzet, en dan al
zwierende in de lucht zoo lang om den boom
ronddraait tot dat de touw rond den boom gansch
opgewonden is. Men kan ook lingelootsen met
het onderste deel van de touw vast te houden in
de handen, zonder in den lets te hangen. Men lingelootst aleen; maar om te rennen, is er meest een
tweede die de renne weg en weder beweegt. Zich
kneuzen aan den boom onder het lingelootsen.
— Men zegt ook Lingelotsen en Lillooizen.
LINJE, LINIE, V. Bij 2eevisschers, enz. Soort
van zeevisch, in de Wdb. leng, fr. lingue geheeten,1. Iota molva.
LINK (wvl. LIINK, zie IND), o., vklw. linkje,
linkske(n. Een halve centiem, het vierde van
eenen cent. Dat stuk katoen komt aan 62 centiemen en een linkje de elle. De kinders spelen
dikwijls om een linkje, zoo dat zij viermaal moeten winnen voor eenen cent.

— Dat is geen linkje weerd, ik geef er geen
linkje voor, fr. cela ne vaat pas une maille.
— Dit link schijnt eene verkorting van hellink, bij Kil. hetzelfde als heller, fr. obole. De
eerste greep hel, uitgesproken als è (è link), is
genomen geworden voor het onzijdig lidwoord
(want men zegt è lind, è land, enz. voor een lint,
een land), en alzoo is 't woord niet aleen verkort
tot link, maar nog veranderd van geslacht.
LINK, voeges. Gelijk, fr. comme. Zie LIJNK.
LINKEN (wvl. LIINKEN, zie IND), linkte, heb gelinkt, o. w. Loeren, lonken, lunken.
Waren daer de hoenders komen.
Linken, lonken, schuw en schouw,
(G. Gezelle.)
Of ik ze verjagen zou.

LINK
LINKSEL (wol. LIINKSEL), o. Vuile streep in
lijnwaad, katoen, laken, enz. voortkomende van
't zweet, enz. Linksels in de hemden. -- Zie
LIJNKSEL.

LINT (wvl. LIINT, zie IND), o. Behalve den zin
van 't fr. ruban, die gekend is, beteekent dit
woord ook Linie, streep, reef; en vooral die reef
die de kinderen, bij sommige spelen, in den grond
schrijven, om aan te duiden waar men staan
moet als men speelt, anders ook gezeid de Meet
(1. meta). Een lint trekken in 't 'zand. Aan 't lint
staan. Van lint gaan (beginnen spelen, b. v. met
den marbel, van aan de reef). Ge moet van lint
gaan (ge moet wederom beginnen aan de reef).
— Fig. Van lint gaan, van meet af beginnen,
herbeginnen, wederom iets aanvangen van eer
af om het beter te doen. Hij was reeds-sten
luitenant in 't leger, maar om zekeren misslag
heeft hij al zijne graden verloren, en nu moet hij
van lint gaan (d. i. beginnen met wederom simpel soldaat te zijn, en den gewonen weg volgen
om allengs zijne graden weer te bekomen). Hij
vond mijne verzen niet goed, en hij zei mij:
allo, ga van lint (hermaak ze van 't begin af).
— Men bemerke dat lijn, en 't 1. linea, en 't
fr. ligne, ook die dubbele beteek. hebben, te
weten 1° van snoer, fr. ruban, cordon; en 2° van

reef, streep.
LINTE (wvl. LIINTE, zie IND), V. Hetzelfde als
Lint in den zin van Reef, streep. Eene linte
trekken of schrijven in den grond. Van linte
gaan. Zie LINT.
— In de eene streek zegt men lint, in de
andere linie.
LIP(PE, V., fr. levre.
— Eene lippe maken, eene lippe trekken, pruilen, de onderste lip vooruitbrengen of laten hangen om misnoegdheid en tegenzin uit te drukken,
fr. faire la lippe, faire une grosse lippe.
— Op de lippen liggen, iets op de lippen hebben. Het woord lag op mijn lippen.
— Aan iemands lippen hangen, hem gretig
aanhooren. Zij hongen aan de lippen van den
redenaar.
— Van de lippen zijn, uitgesproken zijn. Het
woord was nauwelijks van zijne lippen, als...
— De lippen lekken, likkebaarden tot teeken
dat men iets lekkers geëten heeft of gaat eten.
— Niet van de lippen kunnen, niet kunnen
uitgesproken worden. De letter r kan van zijne
lippen niet. Hij had geern dat geheim uitgebracht,
maar het was als 't of van zijne lippen niet kon.
— De lippen spannen, beginnen schreien of
-
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weereen. Die jongen spant seffens de lippe, als
hem iets tegengaat.
LIS, LES, o., zonder mv. Hetzelfde als Lisch,
fr. iris, glaïeul. Er staat veel lis in dien watergracht. Met lis den weg beleggen langs waar de
kerkprocessie gaat. Snijlis. Boeklis.
-- Ook het gebladerte van andere planten dat
aan 't zweerdvormig blad van 't lis gelijkt. Het
lis van porei, van maïs, van leliën, van lane.
-- Verders ieder blad van 't lis of van lisgelijkende planten; en dan heeft liet woord een mv.
lissen, lessen (uitgespr. lizzen, fezzen, met de
zachte z). De lissen van 't lis. Dat lis heeft lange
lissen. De lissen van porei, van dekriet, van
maïs, van leliën. Dat koorn heeft jeugdige lissekeus. De lissen van de zagge hebben scherpsnijdende neggen. Neem een lis van porei, en leg
het op de wonde.
-- Dit w., in dezen zin van Een zweerdvormig
blad, is vrouwelijk in eenige plaatsen waar 't
men lizze uitspreekt met de zachte z, juist als of
men lirze schreef (want mirzelen, burze, knerzeZen, enz. spreken mizzelen, buzze, knezzelen, enz.
zie Rs). De langste lisze van 't lis. Eene pretlisze.
-- Weiland heeft Lisch, lis, lies : " Het dal
dat vol liezen staet. " (Hooft.)
- LISBOTTE, LISCHBOT, V. Het zaadhoofdetje van
lisch, fr. de glaieul. De lischbotten staan in eenen
tros op eenen steel.
--- LISKALM, LISCHKALM, m. De wortel van de
water-lelie, kalmoes, leiwortel. -- Zie KALM.
-- LISLING, LESLING, LISCHLING, LESCHLING (Uit-

spraak lizzeling, lezzeling), m. en o., mv. -lingen,
vklw. -lingske (n. Smal en lang plantenblad dat
meer of min de gedaante, maar niet de grootte
heeft van een lischblad. De lislingen van de
tarwe, van de rogge, enz. -- Zie -LING.
--LISMUSCH, LISCHMUSCH, v. Een vogel, ook Riet musch en Karretjiet geheeten, fr. bruant des ro-

seauce.
-- LISWORTEL, LISCHWORTEL, m. Hetzelfde als
Lischkalm, Leiwortel.
LIZE-MOEIE, V. Soort van zomerpeer, kort van
steert, geelgroen van pelle, tamelijk van grootte,
en ronder dan de mahieupeer. De lizemoeien
worden bij de boeren veel gebezigd om taarten
te maken.
— Dit Lize-moeie bet. eig. Tante Elisabeth,
even als men zegt Roze-moeie, Jan-oom, enz.
En dat die naam aan eene bezondere soort van
peer gegeven wordt, komt ongetwijfeld hieruit
voort dat die peer oorspronkelijk bij eene zekere
Lize-moeie zal gekweekt zijn.
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LIZO
LIZORBOOM, m. Zie LIJSORBOOM.
LO, v., mv. loon, met zachtl. o. De oksel, de
ruimte onder de oksel tusschen het lijf en den
arm, fr. l'aisselle. Hij nam zijnen stok, zijnen
paraplui onder de lo, fr. sons le bras. Eenen
pak onder of in de lo dragen. De kogel vloog
door zijne lo zonder hem te kwetsen. Met eenen
boek in de lo, en eenen bril op de neus.
-- Dit woord, veel gebruikt tusschen Schelde
en Leie, is, mijns dunkens, eene verkorting van
loke (zie LUIK), even als men daar ook bolletra,

la, va zegt voor bolletraag, lage, vage.
L0, in. Eigennaam bij 't volk, verkort van
Lodders, Lodewijk, fr. Louis.
-- Ook gebruikt even als de eigennamen Djoos,
Klaai, enz., voor Sul, onnoozele vent die zich
gemakkelijk bedriegen laat. .
LOBBEDEI, m. Zie LABBEDEI.
LOBBEN, m. Hetzelfde als Labben, lummel, sul,

fr. benêt, bonasse.
Fop miek den dicht, en Lobben seyd hem op;
Hy docht sich schrandren man.
(Vaelande.)
in
de
vitsen,
of 't is lijk
— Het is lijk Lobben
die
iemand
men
van
zegt
Lamen in de vitsen,
weinig of geen voortgang maakt in zijn werk,
die altijd even verre is.
LOCHTENIER, m. Hovenier, fr. jardinier. De
lochtenier van 't kasteel. Een goede lochtenier.
De lochtenier spit het land, zaait en plant.
— Dit woord is gevormd van Locht, lochten,
dat oulings zooveel was als Lochting, zegt het

Alg. Vi. Idiot.
LOCHTENIEREN, lochíenierde, heb gelochtenierd,
o. W. Hovenieren, eenen lochting bewerken en

bezorgen. Hij lochteniert wel. Hij lochteniert op
het kasteel. Lochtenieren voor zich zelven of
voor een andere.
--- Afl. Lochteniering, Lochteniersel.
LOCHTING, m., mv. lochtingen, vklw. lochtingske(n. Moeshof, fr. jardin potager; ook Bloemtuin,
fr. jardin a fleurs. Een groote, een kleene lochting. Kooien in den lochting planten. Bloemen
in den lochting plukken. " Een lelie die dweers
duer een steen ghegroeyt was binnen sconincx
lochtinck. " ( N. Despars.) " Eenen zeer fraeyen
hof ende playsanten lochtinek, van alderande
costelicke en zeer wel rieckende cruyden en
blommen. " (C. Vranex.)
- LOCT:ITINGBED(DE, o. Bij landb. en hoveniers.
Aangeaard bed, brauwe, winterbed, kwakkelbed,
fr. billos. Een land in lochtingbedden leggen.
- LÓCHTINGBLOEM (wvl. -BLOMME), v. Tuinbloem.
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LODD
- LOCHTINGBOEK

(wvl. -B0UK), m. Tuinboek.
(wvl. -BOW, zie AU), m. Tuin

- LOCHTINGBOUW

-bouw.
Tuinland.
- LOCHTINGVOETEN, m. mv. Groote breede voeten, anders ook Plakvoeten; dus genaamd omdat
zij wel dienen om den bezaaiden lochting toe te
trappelen.
- LOCHTINGMAN, m. Lochtenier, hovenier, fr.
- LOCHTINGIAND, O.

jardinier.
LODDEN, m. In de volkstaal zooveel als Lodewijk, Ludovicus. Ook L o.
LODDERLIJK, adj. en adv. Bedrukt, triestig, fr.
melancolique, friste, sprek. van de pogen. Dat
arme kind bezag mij met zoo lodderlijke oogjes.
Lodderlijk kijken om deernis te verwekken.
Waarom kijkt gij zoo lodderlijkjes P is er u mis
een ongeluk gebeurd P
-schien
LOFBAS (wvl. LOUBAS, zie on), m., mv. loebassen.
Lompaard, boerenkinkel, fr. paltoquet.
LOEDER(E, m. Boosaardige lompaard, slechte
boef. Een trouwlooze, verraderlijke, kwade looder. " Wachter ulieden of, het is een quaet loedere. " (N. Despars.)
-

'k Geloof het wel, gy loeder!
Meynt gy dan, dat ik sal
swyghen?
• (Vaelande.)

— Dit woord drukt allergrootste verachting uit.
LOEF (wvl. LOUF), m. Loebas, leure, lurpe,
lompe en afzichtige vent. Een leelijke loef. Een
loef van eenen vent.
LOEP, verf. tijd van Lachen, anders Joeg. . Hij
loef er mede. Hij loef luidkeels.
— In 't westel. klinkt het loof, loug; zie ot.
LOFTANG (wel. LOUFTANGE, zie ou), v. Soort
van groote ijzeren nijptang om orduinsteen op
te trekken, bij Kramers Steentang genaamd,
fr. louve. De loeftang grijpt den steen wederzijds
vast.
LOEFTEN (wel. LOUFTEN, zie ou), en nog ver
Lomp onbehendig mensch.-achtelijkrLOEFTI,m.
loeften
van
eenen
vent. Die botte loefti.
Een
— Kil. Loeft, luft, lucht, sinister (linksch).
LOEIE, v. Vumme vlas, vlasmijt. Het vlas in
bondels opbinden en dan in loeien stellen. Eene
Joeie vlag,
LOEME (wvl. LOMME, zie 0E), v. Een gat, eene
opening in het ijs. Eene groote, kleene, ronde,
vierkantte loeme. Eene loeme kappen in 't ijs
om er water uit te scheppen. Hij maakte loemen
om de visschen lucht te geven. In Bene loeme
vallen en verdrinken. Des anderen daags waren
-

LOEN
de loemen weder toegevrozen. Loemen aan den
kant of in 't midden van 't ijs.
— Loeme verschilt bij ons van Bijt. Zie BIJT.
LOENIE, LOENJE, v., mv. loeniën, loenjen. Bij
landb., enz. De loenjen zijn de twee lederen

leizeelen die vastzijn aan beide kanten van 't
gebit en achter de maan van 't peerd aan 't kordeel vereenigd zijn, fr. têtière.
-- Vgl. fr. longe.
LOENTE, v. Hetzelfde als Loete, luim.
LOEP, adj. Schalk, slim, leep, fr. adroit, malie.
Het is een loepe vent. Hij is geheel loep.
LOERDERIK, m. Lomperik, botterik, in de
Woordenb. Loer, fr. lourdaud.
LOERELAAIEN, loerelaaide, heb geloerelaaid,
o. W. Lui en ledig zijn, luilakken, fr. fainéanter.

Geheele dagen loerelaaien. Liggen loerelaaien in
bed, in de zon.
LOERELIERELOUW, m. Een klanknabootsend
woord om het eentoonig geluid uit te drukken
van eene fiere (fr. vielle) of van eenen doedelzak
(fr. cornemuse), enz. Ik "hoor geern den loerelierelouw van den schaper in de dalen.
- LOERELIERELOUWEN, loerelierelouwde, heb geloerelierelouwd, o. w. Het eentoonig geluid van

loerelierelouw laten hooren, slepende neuriën of
lullen, eng. to lull. De loerelierelouwende muizel• zak. Hij zong en loerelierelouwde op zijne fiere.
" Slaepliedekens Bingen om het quéllijk ende
ongerust gemoed van den sondaer in 't slaep te

loerelierelauwen. " (P. Croon.)
— Vgl. Lierelouwen.
LOET(E, v. Kwade luim, nuk, gril, fr. lubie.
Loeten hebben. Een mensch, een peerd met
loeten.
— Afl. Loetig, Loetachtig (grillig, kwintig,
fr. capricieue).
LOETE, v. Bij bakkers. IJzeren ovenkrabber,
fr.. rable.

— Bij zoutzieders. Houten krabber om het
zout uit het midden van de panne naar de kanten
bij te halen, als men 't uitscheppen wilt.
— Bij landbouwers. Houten of ijzeren lepel
om het vloeibare mest uit den beerput te scheppen, of over den akker te spreiden, anders ook
Aallepel en Beerlepel genaamd, fr. louche.
— Bij pottebakkers. Vierkantte bladje koper,
groot lijk het plat van de hand, dienende om
op de schijf, biezen (fr. moulures) rond een aarden
vat te draaien.
— Bij mulders, zijn de Loeten vierkantte
stukken hout in 't midden van 't wiel van eenen
molenas.
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LOET
LOET, adj. Bekaaid, mislukt.

Eene loete brouw -

te, fr. un brassin manqué. Eene loete bakte, fr.
u ne caisson mal reussie.
LOETEFAAI, LOETEFAAN, m. Dwaas mensch,

simpelaar, sukkelaar. Het is zoo een loetefaai.
o Gij loetefaai, wat dat gij gelooft ! Ik kan met
dien loetefaan over den weg niet, ik kan er niet
mee handelen.
LOETEFAAIE, v. Kaaksmeet, kaakslag. Ik ga
u eene leelijke loetefaaie geven.
LOETEN, en met nog meerdere verachting
LOETI, na. Dommerik, dwaze vent. Een loeten
van eenen vent. Gij lompe loeten.
o Ghy ouden grysen Zoeten.
(L. Vossius.)
Bacchus, plomp en Bonder reden
Als een loeten, als een kluts,
(Id.)
Sonder heusheydt, wonder bluts.
Al schijn ie een hatelyc sassem loeten.
(A. Biins.)
Maer morbleu ! dien botten loeten
Had in sine koest gemist;
Want den put was nog twee voeten
(Vaelande.)
Korter als de schoone kist.
LOEVERIG (wvl. LOUVERIG, zie ou), adj. Lomp
en leelijk, zonder fatsoen, slordig. Een loeverig
mensch. Loeverig gekleed zijn. Loeverig vet
zijn. Die wagen is loeverig gemaakt. " Venus
was gheel lanck ende louverich. " (N. Despars.)
-- Afl. Loeverigheid (wvl. ook Louverigi, zie
--HEID).
— Dit woord is gevormd van Loef.
LOEVIG (wvl. LOUVIG), adj. Hetzelfde als Loeverig. Een loevige vent.
— Laf, fr. mou, pesant, sprek. van 't weder.
Loevig weer.
LOEZE, v. Aallepel, langgesteelde lepel waarmede men het vloeibaar mest over het land
giet, fr. louche. — Ook Loete.
— De hoeveelheid vocht die men in eens met
de loeze giet, eene geut. Giet nog eene loeze
water op die bloemen.
--- LOEZEN, loesde, geloesd, o. w. Zie LIISCHEN.
--- LOEZING, v. Beukeling, pandoering, pak

slagen.
LOF, o., mv. lo-ven. Plechtige aanbidding van
't Allerheiligste Sacrament, die gedaan wordt
op de zondagen na vespers of completen, en op
zekere dagen van de week des avonds, fr. salut,
1. laudes vespertince (in tegenoverstelliuug met
laudes matutinco, vl. Lauden, die deel maken van
de kerkelijke getijden, en na de Mettenen gelezen. worden). De loven in Vlaanderen beginnen
.

LOFR
en eindigen met de zegening van 't Allerheiligste;
en daartusschen zingt men eenen lofzang ter
eere van 't H. Sacrament, eenen ter eer van
0. L. Vrouw, en dan eenen ter eer van den
Heiligen van den dag, ofwel een psalm voor de
zielen in 't vagevuur of voor de noodwendigheden van den tijd. Het lof duurdQ eene halve
uur. Een lof zingen. Een lof op den orgel spelen.
Naar liet lof gaan. Het is morgen avond lof.
Prediken onder 't lof. Luiden of kloppen voor
't lof. Zijn avondgebed lezen in 't lof. Een
kruisgebed lezen na 't. lof. " Jan ging dagelijks
naar de Messe en het Lof. " (K. Callebert.)
-

— Van 't lof komen, te leur gesteld zijn, bedrogen zijn. In dezen zin zegt men ook : Hij komt
van zijn peters.
LOFREDEN, v. en m. Hetzelfde als Lofrede in
de woordenb., fr. éloge, panégyrique. Zie REDEN.
LOFTING, m. In eenige gewesten hetzelfde als

Lochting.
— Zoo zegt men ook Ploef, genoef, enz. voor
Ploeg, genoeg, enz.
LOGENAAR (wvl. LEUGENAAR), m. Bij hommel boeren. Eene hopperank die welig gegroeid is
maar geen of weinig vruchten draagt. Dat zijn
al leugenaars.
LOGGE, v. Zie LUGGE.
I OGIE (zie LóoIZE), v. Hetzelfde als fr. loge.
— In 't bezonder Een planken hut, anders
ook Boeie, en bij de Hollanders Loods geheeten.
Eene logië waarin men brandhout of kolen legt.
Bergt dat hooi in de logië. Stel die spaden en
rakels in de logië. Eene logië bachten liet huis.
LOGIST, o. Logement, fr. log i s.
— Droog logist, een huis waar landloopers en
andere zwervende lieden 's avonds de wijk ne
voor eenige centimen, op stoelen of-men,
banken mogen slapen.
LOBE, v. Zie LUIK.

LOKEN, b. en o. w. Hetzelfde als Luiken. Het
wordt substantieflijk gebruikt voor den Plooi
van 't been, anders ook Luik, en Wade, fr. jarret
genaamd. Het loken van 't been.
LOKER, m., mv. lokers, Lokeren. Moederhoorn,
fr. corne de la matrice, trompe de Fallope. Het is
in de lokeren dat de bloeien of eierstokken zich
bevinden.
— Een bakske of schuiflade waar men sleutels
en andere kleene voorwerpen in legt die men
dikwijls noodig heeft. In alle winkels ie er een
Joker. De korketrekker ligt in den Joker. Leg dat
in 't Jokertje. — Kil. Loken, loculamentum, theca,

conceptaculum.

LOKE

645

LOMP

LOKERDEVOET, LOKERSVOET, bijes. Met de twee
voeten te samen gevoegd. Lokerdevoet voort springen. De jongers springen lokerdevoet over
de grachten.
— Bij Kil. en Weil. heet het Spansvoets. Zie

- In het bezonder, Zwoele zomerlucht met
wolken ovortrokken; anders ook Lommerlucht
gezeid. De lommer is voordeelig aan 't bloeiende
vlas. Het is lommer vandaag.
— P. Mallants, L. Fuchs, enz. zeggen De

LUTSVOETJE.

lombre.

LOKÉT, o., mv. loketten, vklw. loketje. Hetzelfde
als 't holt. Vak, fr. case, compartiment. Eene doos
met loketjes. Eene kas met verscheidene loketten. In die apotheek heeft elke flesch of bokaal
zijn loket. De loketten van eene letterkas, fr.

- LOMMERLUCHT, m. LOMMERWEDER, 0. Warm
en stil zomerweder met wolken overtrokken, ook
enkelijk Lommer, m. geheeten. Zie ald.
LOMPE (in eenige streken uitgespr. loumpe),
V. Soort van riviervisch, in de Wdb. Kwabaal,

cassetins.

Puitaal genaamd, fr. lotte de riviere, borbothe,
motelle, 1. gadus Iota. Lompen en tinken. De
lompe heeft eenen grooten kop gelijk van eenen
roobaard, en een dun rond lijf als een paling.
,— Kikvorschjong, anders ook nog Puidhoofd,
Puitshoofd, Potshoofd genaamd, fr. têtard. Het
water krielde van de lompen. De lompen veranderen in puiten.
— Het vklw. lompje is te Oostende een zeevisch, fr. motelle, 1. motela mustela. (Van Beneden, Ann. Parl. 1865-66, docum. bl. 602.)
-- Zie ZANDLOMPE.
-- In sommige gewesten zegt men Lonte, en
deze vorm is waarschijnelijk de oudste, zijnde
hetzelfde als 1. Iota, fr. lotíe, met de ingeschovene
N. Wegens het verloop van lonte in lompe, vgl.

--- Boordel of plank van eene boekenkas, van
eene winkelkas, enz., fr. rayon de bibliotheque, etc.
Eene bibliotheek met vijf loketten. Stel dien
boek op het hoogste loket. Al de loketten zaten
vol katoen.
LOKGAT, o. Bij steenbakkers. De lokgaten, ook
Heulen genaamd, zijn pijpen in den steenoven,
.met hout en kolen gevuld om het vuur te voeden, fr. furiere.
LOKKEBOUW (wvl. LOKKEBOW, zie AU), m. Hetzelfde als Antentrul.
LOKKEDIJZE, y. Zuigdotje, fr. nouet a sucer.
LOKKEMAM, LOKKETET(TE, v. De borst van
zogende moeders, fr. mamelle.
— Ook 7 uigdotje, klontje suiker of zoo iets
in een stukje lijnwaad gewonden, dat de lieden
in den mond van kleene kinderen leggen om er
aan te zuigen; anders ook dijze, flokke, fokke en
lubbe genaamd, fr. nouet a sucer.
LOKKEN, lokte, heb gelokt, o. w. Al zuigende
drinken. De zuigeling lokt. Aan de jeneverflasch
lokken. " Dat en belet niet dat den baes aen de
genever-flessche ga lokken, of zich dagelyks al
eenige stoopen uytzet ga tappen, of twee dry
zwarte zusters trachte den hals af te vringen. "

(C. Duvillers.)
— Afl. Lokker, Lokking, Loksel.
LOLLEN, lolde, gelold, b. en o. w. Sluiken,
smokkelen, bij ons ook Blauwen, fr. frauder. Gelolde goederen. Hij heeft dat gelold. Rap in het
lollen.

— Afl. Loller, Lolder.
LOMBARDZEEREN, lombardzeerde, gelombardzeerd, b. w. Met paneelwerk bekleeden, met berd
beschieten, fr. lambrisser. Die kerk is gelombard-

zeerd.
— Afl. Lombardzeering.
LOMME, V. Zie LOEME.
LOMMER, m. en o. Schaduw tegen den zonnegloed, fr. l'ombre (zie L). In het lommer van de

boomen.

vl. lance = holl. lampe; pintelen = pimpelen; klont
= klomp; nant = nampt, 1. pecunia numerata, bij
Kil.

LON, LONNE, V. Een vrouwennaam, verkort
van fr. Madelon, Magdaleentje.
-- Lonne, swyg ! of 'k sal u leeren
Te beklappen sulken heer.
— Moeder, hy steelt nog al meer:
't Is met stelen en met liegen,
En met listig te bedriegen,
Dat hy nog den heere maekt.
— Lon, 't is tyd dat gy het staekt.
(Vaelande.)
LONDEREN,

londerde, heb gelonderd, o. w. Gal-

men, fr. retentir. Zie LUNDEREN.
LONGER(E, m., mv. longers, longeren. Bij ons
algemeen gebruikt voor Long, fr. poumon. De
geneesheer zegt dat de eene longer reeds geheel
bedorven is. Zijne longers afspuwen (uitteren,
fr. phthisie pulmonaire). " Slimige humoren
hangende aan de longer. " (F. Rapaert.) " Dore
den roupere soe trect die longere den wint Chore,
ende Si stecten weder hute, dwelke men heet
den adem. " (J. Yperman.) Er schilt hem iets
aan den longer. Hij heeft maar eenen longer
meer.

LONK
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Hebt canckereghe screve
Duer uwen longhere.

(Ed. De Dene.)
De ghemaecte wyn verbroeyt lever ende longher.
(Id).
Desen mensche swart van honger
Voelde pijn omtrent lijn lotger.
(E. Devynck) .
Waeruyt spruyt dees bitter smerte
Aen mijn longher, aen mijn herte P
(Id.)
Hy vloekt dat syne longer
Opswilt als een pad.
(Vaelande.)
- LONGERADER,

m. Longader, fr. veine pulmo-

naire.
- LONGERKWAAL, V.

Longkwaal, fr. affection

pulmonaire.
- LONGERPIJP

(wvl. LONGERPUPE, zie PIJP), v.

Longpijp, fr. bronche.
Men heeft al menigmael het herte soo Bien j agen,
Dat het geronnen bloed verstopte d' aderslagen,
Of uyt de longerpyp gespuit wierdt door den mond.
(L. Demeyer.)
- LONGERti IER, 0.

Longvuur, fr. inflammation

du poumon.
- LONGERZIEKTE, V. Longziekte, fr. maladie
pulmonaire; phthisie pulmonaire. " Een boec daer
remedien in staen tegen longersiecte. " ( F. Ra -

paert.)
— LONGERZWEER, V.
.

Longzweer, fr. ulcere an

poumonz.

LONKEN, lonkte (wvl. ook lonktege, zie IMPERheb, gelonkt (fvl. èlonkt, zie GE), o. w. Naar
iemand vriendelijk scheefuit kijken. Op iemand,
naar iemand lonken.
— De eene oog toeluiken en met de andere
zien of iets wel recht is, enz. fr. guigner, bornoyer. De timmerman lonkt om te zien of eene
reil wel recht is. De jager lonkt (mikt) naar het
wild dat hij treffen wilt. Lonken door een sloFECT),

tergat.
— Loeren, scherp op iets zien met begeerte
van het te bemachtigen. De kat lonkte op eene
muis.

LONKOOGEN, lonkoogde, heb gelonkoogd, o. w.
Hetzelfde als Lonken. Naar iemand lonkoogen.
" Ghelyc een goet katteken stille sidt ende
lont- ooght, ende verwacht het muysken. " (A.
Adriaensens.)
LONTE, V. Een riviervisch, anders ook Lompe
geheeten, 1. gallus Iota, fr. lotte de riviere. — Zie
LOMPE.

LONT
LONTE, v., fr. meche.
— Lonten rieken, of de lonte rieken of gerieken,
onraad vernemen, fr. fairer la meche. Hij rook
lonten. Hij heeft de lonte geroken.
— Lonte geven, met drift en geweld iets verrichten. De een zong terwijl de ander gedurig
lonte gaf met zijne viole (er harde klanken uit
trok). Hij gaf er lonte op (sprek. b. v. van iemand
die hard op zijnen ezel lambooit, enz.) Het geeft
lonte (het hagelt, het stormt, of het dondert
met geweld.) — In denzelfden zin zegt men ook
Peper geven, Snoer geven, Lament geven, Fut
geven, enz.
— Eene lonte scheren, iets in 't verborgen
doen dat niet mag geweten zijn, eene donkermis
doen, smuigers. De keukenmeid die wafels bakt
buiten de weet van de huisvrouw, scheert eene
lonte. De vrouw die, in de afwezigheid van haren
man, hare buurvrouwen op een kaffifeestje noodigt, scheert eene lonte. De zoon die, onder
voorwendsel van naar de kerk te gaan, in eene
herberg trekt en daar blijft drinken, scheert eene
lonte. Jongens, komt t' avond, vader en moeder
zijn niet thuis, wij gaan eene lonte scheren;
maar ge moet zwijgen, want er mag niemand
van die lonte weten.
LOOCHENEN, loochende, geloochend, b. w. Verlaten, fr. quitter, abandonner. Zijn huis loochenen.
Hij heeft zijn huis geloochend en is naar het
vreemde vertrokken. Hij was deze stad zoo
moede dat hij ze geloochend heeft en naar eene
andere gaan wonen is. Zijn vaderland loochenen. Die vader was zoo wreed, dat zijne kinderen hun huis geloochend hebben ! Huis en land
loochenen om de wilde volkeren te gaan bekeeren. " Hierentusschen reeser zulck een generale
mortaliteit onder de kogen, ossen ende andere
beesten, dater veel wel ghestelde landslieden
omme treurden, jae, zom ooc tlandt loochenden. "
(N. Despars.) " Dat by van grooter anxste ende
vervaerthede tvelt loochende, ende naer Amiens
vloot met die reste van zijader armeye. " (Id.)
— Het woord is veel gebruikt.
LOOD (wvl. LOOT), o., fr. plomb.
— Schietlood, paslood. Fig. In zijn lood zijn,
in zijnen behoorlijken stand zijn. Hij is vandaag
in zijn lood niet (hij is op zijn pas niet, hij is
meer of min ziekelijk). Uit zijn lood zijn, verlegen
zijn, onthutst zijn. Die tijding heeft hem uit zijn
lood gesmeten. In zijn lood komen, op zijn pas
komen. Ilij was zoo gram geweest, dat hij moeite
had om weer in zijn lood te geraken.
— Bij drukkers. In 't lood staan, gezet zijn, fr.
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éíre composé. In 't lood zetten, in drukletters
stellen om dan te drukken. Hij zet dagelijks
vier bladzijden van uw handschrift in 't lood. Dit
politiek artikel staat reeds in 't lood, maar ik
weet niet of ik het ga laten drukken.
— Bij pottebakkers. Soort van saus uit ver
stoffen gemaakt om het aardewerk te-glasbre
bestrijken, anders ook Loodsel, Verloodsel, en in
de woordb. Verglasel genaamd, fr. vernis, couverte.

— Ook Brandverw, fr. émail, waarmede men
ijzeren potten, koperen ketels, enz. bestrijkt.
— LOODEN,

loodde, gelood (wvl.

LOOTEN, 1Óite,

gelól, zie KLANKVERK.), b. w. Verlooden, met loodsel bestrijken.
— Bij metsers. Den vertikalen of horizontaler
stand van eenen muur onderzoeken door middel
van het schietlood of paslood. We gaan 't eens
looden of het recht is.
-- LOODEN (wvl. LOOTEN en LOOTI, zie EN), adj.
Van lood, fr. de plomb. " Sy vercochten de boten
gooien van hunlieder kercken. " (P. Heinderycx.)

koghel. " (P. Mallants.)
— Fig. Log en lomp, fr. lourd. Een looden
boer (ne looti boer). Een looden peerd (e looti
peerd).
--- LOODERIK (wvl. LOOTERIK), m. Logge vent,
" Looten

lomperik, fr. lourdaud.
— LOODKNIKKER, m. Bij pottebakkers. Bolletje
van gebakken aarde dat men in 't loodsel dompelt om te zien of het loodsel goed is om te ver

-loden.
Bij zeekustvisschers.
Eene koorde voorzien van looden zinken en
dienende tot onderzoom aan de seine, in tegen overstelling van de korkpees die den bovenzoom
uitmaakt. De loodpees heet fr. plombée.
— LOODSEL, LOOTSEL, o. Bij pottebakkers. Ver glasel, fr. vernis, couverte. Die aarden vaten hebben loodsel van binnen, maar niet van buiten.
Loodsel maken. Met loodsel bestrijken.
— Brandverw, fr. émail. Het loodsel van dien
ijzeren pot springt af.
— LOODSTOK, LOOTSTOK, m. Bij zeekustvisschers.
Een houten stok vier a vijf voet lang, van onder
voorzien van een zwaar stuk lood. Men vestigt
eenen loodstok aan beide zijdeboorden van de
seine, en bindt er de spruiten aan die door peerden voortgetrokken worden. De loodstok heet in
fr. bourdon, borderiaux.
— LOODTEIL (wvl. LOOTTEELE), v. Bij pottebakkers. Vat of kom waar 't loodsel in is om de
aarden vaten te verboden.
-- LOODZEEL (met scherpt. oo en ee), o. Bij
— LOODPEES, LOOTPEZE, v.

LOOF
zeevisschers. De zware koorde die de korre
boordt tusschen de korijzers, en langs den zeegrond sleept als men vischt.
LOOF (scherpl. óo), o., zonder mv. Wordt bij
ons aleenlijk gebruikt voor RRaaploof te velde,
met groeze en knol, brassica napus esculenta, fr.
navets. Dat loof staat schoon. Jeugdig loof. Loof
dat gulzig groeit. Loof met groote knollen. De
koeién loof geven (om te eten). Loof zaaien. Loof
heulen of braken. Loof dunnen (er eenige planten van uittrekken, als zij te dicht staan). Loof
zetten (het loof zoo verdunnen dat elke plant op
behoorlijker afstand, b. v. eenen voet, van elkander staat, om te beter op te groeien).
— LOOFBOT(TE, V.

Bloembot van raaploof. De

loofbotten beginnen te bloeien.
-- LOOFGROEZE, v. Het groen, de bladeren van
raaploof. Loofgroeze aan 't vee te eten geven.
Jeugdige, magere loofgroeze. — Zie GROEZE.
— LOOFSPRUIT (wvl. —SPRUTE, Zie UI), v. Uit spruitsel van raaploof of layette. Loofspruiten
stoven en eten.
— LOOFSTAAL, LOOFSTABEL, m. Stam van raap loof. Een loofstaal met veel groeze.
— Ook de Raap' zelve met den stam. Eenen
loofstaal uittrekken. Eenen loofstaal laten op^
schieten en bloeien en zaden.
— LOOA SOP, m. Top van eenen stengel of van
eene spruit va raaploof. Looftoppen stoven en
eten. De looftoppen beginnen te bloeien.
— LOOFZAAD, 0. Zaad van raaploof. Rijp of
-

onrijp loofzaad. Loofzaad koopen op de markt.

LOOGE, v. Wordt in eenige gewesten gezeid
voor Look, fr. ail.
LOOGE, v. Bij zeepzieders. Potasch met water
gekookt en met levend kalk doortrokken, dienende om in den zeepketel met olie vermengeld,
zeep te maken, fr. lessive des savonniers.
— Bij drukkers. Potasch met soda gekookt om
den inkt van de letters af te wasschen.
— Flauwe kaf, lumpe, slooi, fr. lavasse. Het
is maar looge dat ge daar gemaakt hebt.
LOOGEBURSTEL (uitspr. - bustel, zie ns), m. Bij
drukkers. Borstel waarmede men den inkt van

de letters afwascht in de looge.
LOOGELEEK (wvl.

—LEK,

zie

KLANKVERK.), O.

Eene klens om loog te leken, anders ook Rusch
genaamd. Zie ald.
— Geleekte loog, loog die door de asch gezegen
is. Dat is een schoon loogeleek, ik ga eene goê
waschte hebben.
LOOGEN, loogde, heb geloogd, o. W. Loog geven.

De asch loogt in 't water. De guano loogt als hij,

LOOG
op den akker gespreid zijnde, door een zachten
regen bevochtigd wordt. — Zie UITLOGGEN.
LOOGKETEL, m. Bij zeepzieders. Groote ijzeren
ketel vastgemetst boven een fornuis, dienende
om loog te koken.
LOOI, m. Eigennaam bij 't volk gebruikt voor
Eligius, fr. Eloi. " Den eenen was Loy De Zager."

(Kr. v. Br.)
— Even als Lamen (Willem), Lodden (Lodwijk), enz., wordt Looi ook gebezigd als gemeenenaam voor Traag en onbehendig mensch. Het is
een oprechte looi. Een looi van eenen vent.
LOOI, adj. Hetzelfde als Lui, log, Kil. Loy,
vaddig. Eene looie lente. Looie vent. Looi zijn.
LOOIEN, looide, heb gelooid, o. w. Wordt te lande
schertsende gebruikt voor Sint-Eloy vieren, den
patroon van de smeden en wagenmakers. De
boeren looien met de wagenmakers en smeden.
mee, en kijken ter dier gelegenheid somwijlen
wat te diep in 't glas. Hij is gaan looien bij zijnen
wagenmaker.
— Afl. Looier, lid van S. Eloois gilde.
LOOIEN, V. mv. In 't Ipersche gebruikt voor
loeniën. Zie LOENIE.
LOOIZE, V. Westvlaamsche uitspraak van Logië. Dus zeggen wij nog
Horlooize — fr. horloge.

Pluimaaize — pluimagie; enz.
— Zie -AGIE.
LOOK, o., fr. ail.
— Hij heeft dat zoo noodig als look in zijne
ooge, hij zou dat beter niet hebben, dat is hem
meer nadeelig dan voordeelig. Romans lezen, gij
hebt dat zoo noodig als look in uwe ooge. —
Men zegt ook Als rook in zijne ooge.
— Er is look in den meersch, er zijn latten aan
't huis. Zie onder LAT.
LOONE, v. Soort van gras, dat in de maaimeer schen staat, en van goede qualiteit is. Loone en

Lammersteert.
. LOOP, m. Bij hommeldroogers. De loop van den
hommelast is een gewelfd fornuis of oven waarin
men vuur maakt om den hommel te droogen.
De veurst van den loop heet de Zeuge. Boven
den loop is de helle.
— Bij timm. enz. Groef waarin een raam of
deur schuift, fr. coulisse. De loopen van eene
antependiums-kasse in de sacristij.
— Bij mulders. De loop van eenen molen zijn
de twee loopschooren die aan 't ondereinde van
den molensteert vast zijn om hem te vestigen
en te steunen. Als men den molen wilt draaien,
moet men den loop oplichten van den grond.
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— Zijn loop nemen of halen, zijnen haal nemen
om ergens over te springen, fr. prendre son élan.
— Fig. Ik zal mijnen loop halen, zegt men
met verachting even als ik zal mij haasten, om
met kracht te weigeren iets te doen. Gaat gij
dat koopen P Ik zal mijnen loop halen, fr. je m'en
garderai bien. Hij zal zeker zijnen loop halen
om uwen voorstel te aanveerden.
— Kleene afstand, korte weg, fr. trotte. Het is
maar een loop van hier. Van hier tot daar, het
is maar een loopken.
— Of die loop, of omtrent, fr. ou à peis pres.
Hij moet vijftig jaar of die loop zijn, fr. it a cinquante ans ou environ. Zes maanden of die loop.
LOOPEGE, LOOPIGGE, LOOPEIE, v. Loopster, lichtzinnige docl ter die veel op den dril is. Het woord
is zoo sterk niet als 't fr. coureuse. " Komt dan,
ontydige herberg -loopers en loopegen, komt en
leest dit verhael. " (Vaelande.)
LOOPEN, liep, heb of ben geloopen (fvl. eloopen),
o. w., fr. courir.

— Loopen gelijk eene hen die moet leggen, be-

teuterd, verlegen loopen.
— De tonne loopt, als het bier langs de opene
kraan uitvloeit. De tonne loopt te traag, geef
ze wat lucht al boven met liet zwikje te lossen.
De tonne is ten einde geloopen.
— Er tegen loopen, er tegen waaien, er tegen
vliegen, hard bekeven of berispt worden. Wacht,
hij zal er thuis gaan tegen loopen.
— Loopen op, vloeien op, trekken op, zweemen
naar. Dat kleur loopt op het bleek. Die vogel
loopt op eene vink. Zijn geschrift loopt op het
mijne.
— Bij timm. Schaven. Meest gebruikt in oploopen en inloopen, zie ald. Vgl. ook Voorlooper,
soort van schaaf, fr. varlope.
— Met den loopenden meter, d. i. bij de maat
van de lengte, zonder acht te nemen op de
breedde of de dikte. Balken of boomen koopen
met den loopenden meter.
— Loopende bevolking, fr population f ottante.
— Loopende land, land dat met geene huizing
bezet is, en nu eens aan dezen landbouwer en dan
aan den anderen behoort volgens dat elk meest
geeft. Die hofstede is dertig gemete groot, zonder het loopende land. Die boer gebruikt twee
gemete loopende land. " Hebbende in pachte
eenighe huusinghen, hofsteden ofte loopende
landen. " (Cost. V. Veurne.)
— De loopende tere, longtering die spoedig

voortgaat, fr. phthisie galopante, phthisie aiguë.
-- Loopende wonde, etterende wonde, fr. une

LOOP
plaie suppurante. Een loopende been hebben.
— Loopende wind, wind die gedurig verloopt

en nu eens uit dit geweste blaast en dan uit een
ander. Loopende wind is staande weder, als de
wind veel. verloopt, is het gem. standvastig
schoon weder.
LOOPER, m. Jong verken onder de zes maan
waren veel loopers op de markt. Hij-den.Er
heeft drie loopers gekocht.
-- Houten of metalen rolle Waarover een zwaar
voorwerp gemakkelijker voortgedreven wordt,
fr. rouleau. In den oven en den stookput van
eene zoudziederie zijn er drie of vier ijzeren
loopers, waarop de lange en zware ijzeren lepel
en de lange en zware ijzeren pook liggen; deze
loopers draaien onder het weg- en weerschuiven
Van dien lepel of die pook.
— Vast- en rechtstaande spilletje waarop men
eene garenklos stelt om te haspen. De loopers
staan, ten getalle van 8 à 12, op eene horizontale
reeze van den haspel.
— De stoelen die .men in de kerke verhuurt
voor eenen cent, heeten loopers, in tegenoverstel ling van de slaande stoelen die aan bezondere
personen toebehoorende altijd hunne vaste plaats
behouden. Die geenen staanden stoel heeft, neemt
.

eenen looper.
-- Schrijfboek waarin men dag voor dag en
ter loops al achtereen aanteekent wat men betaalt of ontvangt, koopt of verkoopt, anders ook
Kladde en Kladboek geheeten. Iets op den looper
schrijven. Den looper overzien..

— Men heet loopertjes, loopericens, smalle
speldewerkkantjes op oenen patroon gemaakt
die niemand, of beter iedereen toebehoort. De
loopertjes mag iedereen maken en aan iedereen
verkoopen, maar patroonwerk niet. De loopertjes
worden ook Marktkantjes genaamd. De loopertjes
zijn zeer smal en zonder ander sieraad dan een
bolletje, een bladje of een bekje of zoo iets, waarom zij dan ook den bezonderen naam ontvangen
van Bolletjes, Bladjes, Pinnekens, Vapeurtjes,
enz. Een loopertje maken. Loopertjes koopen.
LOOPEREGE, LOOPERIGGE, v. Hetzelfde als
Loopege. Zie ald.
LOOPSCHOOR (wvl. LÓPSCHOORE,. zie SLANKVERB.).
V. De

loopschooren van eenen houten windmolen
zijn de twee korte steunhouten die onder aan
den molensteert vast zijn en op den grond rusten
om de zeilen in den wind te houden. Die twee
loopschooren heet men ook Den loop.
LOOPVORSCH (uitspr. loopvos, zie Rs),

m. Een
schoon bevallig puitje, in lieflijk groen gedoscht
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en met een wit buiksken; het leeft in groenselhoven en klavert op planten en boomkens; anders
ook Haagpuit en in de woordenb. Loofvorsch
genaamd.
— Meest gebruikt in 't Land van Aalst.
LOOPZEEL, o. Koorde waar men een peerd mede
bestiert, anders ook Kordeel geheeten.
LOOS, LOOZE (scherpl. oo), v. Hetzelfde als
Long, fr. poumon. " De pulmo ofte loose is het

instrument des adems. " (Jac. Desmet.) De looze
wordt dok de lichte lever geheeten.
LOOS, adj. Dat niet wezenlijk is, valsch.
— Looze boom of bodem, bij brouwers, is een
ijzeren blad geheel met gaten doorboord, en
liggende onder in de brouwkuip, fr. faux fond
d'une cove ralière.
-- Looze massche, boze maasch, ijzeren schakel

die schuins open— of toegeduwd kan worden. De
boze masschen dienen om provisoir eenen gebroken schakel van eene keten te vervangen. De
keten brak, maar hij vermiek ze seffens met eene
looze massche. De voerman heeft altijd eenige
boze masschen mee.
— Loos poer, poeder of buskruid zonder kogel
of zaad. De soldaten schoten met loos poer.
— Looze staanders in een vensterraam, zijn de
kantlatten die boven de antilie aan den middenstaander gevoegd zijn, om dat bovendeel van
den middenstaander even breed te doen schijnen
als het onderdeel. Vensters die opschuiven, hebben geene boze staanders.
-- Looze ribben, fr.fausses cotes. De looze ribben
reiken tot aan 't borstbeen slechts door dunne
koorbeentjes.
-- IJdel, fr. vide. Loos graan (waar weinig of
geen meel in is). Loos zaad (zonder kiem). Looze
noot (waar geen kern in is). Als ge beuknoten
raapt, ge moet geen looze rapen.
— Wordt in Fr.-V1. gebruikt voor Los, niet
toegedrukt. Het land ligt loos.
-LOOS. Deze uitgang, die dient om adjectiefs te
maken, beteekent eene berooving, een mangel,
b. v. vaderloos, eindeloos, sprakeloos, enz. -Nogtan daar zijn drie woorden waarin —loos
eerder het tegenstrijdige aanduidt : twee van
die woorden zijn veel gebruikt in Vlaanderen,
het derde is gebezigd in Holland. Het zijn
1° Flenteloos, zwak en krachteloos van ver
ontzenuwd en slap gelijk eene flente.-moeidh,
2° Goeloos (goedloos), die al te goed is, fr.

bonasse.
30 Schcfoos (schadeloos), beschadigd, reddeloos.
Een schaloos schip. Een schalooze lap laken,

LOOT
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-- Weil., die dit laatste woord verklaart, gist
dat het verbasterd is uit Schadelijk. Maar men
bemerke dat schadelijk eerder actiefis (dat schade
veroorzaakt), en schaloos passief (dat beschadigd
is). Zoo ook goelijk, goedelijk (goedgunstig, die
goed doet), en goeloos (die te goed is, die zich
laat bedriegen en verongelijken).

ken gekweekt wordt, en wier stam loos is, in
tegenoverstelling van de Vullepijpe. Er zijn
twee soorten van loozepijpe : de gemeene selderij
en de knol- of raapselderij.
LOP, westviaamsche verkorting van loop, imperatief van Loopen. Zie KLANVERKORTING. --

LOOT, o. Zie LOOD.
LOOTEN, b. w. en adj. Zie LOODEN.
LOOTEN.
— Met Looten wonen, eene zegswijs zeer ge
voor Bij eenen harden en-meni'tPoprgsch
strengen meester wonen. Het zal dien dienstbode
varen : hij is daar met Looten gaan wonen. Hij
woont met Looten (hij mag nooit zijnen eigenen
zin doen). Als de kinders iets niet geern eten,
zegt de moeder hun dreigender wijze : ik zal u
met Looten doen wonen. Ik ga u op school doen,
ge zult daar met Looten wonen.

loopschoor, enz.
LOR, m., vklw. lorken. Van 't eng. lord, mylord, naam dien men aan honden geeft.

LOOVER, m., vklw. looverke(n, loovertje. Boomblad. Er moet maar een loover in 't water vallen
om eenera puit te verschrikken. Er waait geen
loovertje, het is goed haver zaaien.
— Meest gebruikt in 't mv. en dat wel voor
Boombladeren die beginnen te verdorren en af
te vallen, of die reeds afgevallen zijn. De ratelende loovers. De loovers vallen af en bedekken
den grond. Loovers bijeensehravelen. Op loovers
slapen. Met loovers vuur maken. Een put vol
rapen of wortels met looveren dekken. De dief
lag onder eenen hoop loovers verborgen.
— LOGVEREN, looverde, gelooverd, b. w. Wordt
tusschen Schelde en Leie gebruikt voor 't geen
ook Plooschen en Verlezen heet, d. i. de onderste
bladeren afplukken van eene plant op den akker.
Men loovert de roode beeten om voedsel voor
't vee te hebben.
-- LOOVERKLEURDE, adj. Een kleur hebbende
lijk verdorde boombladeren, fr. feuille-morle.
Een looverkleurde kleedje. Looverkleurde linten.
— Zie —DE.
— LOOVERTAK, m. Een tak. met loovers of blaren. Een loovertak stak uit de dakvenster van
die herberg tot teeken van den baarloop. Met
eenen loovertak het vliegende gewormsel van de

peerden afkeeren.
LOOZEN, loosde, geloosd, b. w. Wordt in Fr.-V1.
somwijlen gebruikt voor Lossen, b. v. Eenen
pand loozen uit den lombaard. De garden of de
wetteboden loozen, fr. congédier les garnisaires
(met zijne schulden te betalen).
LOOZEPIJPE (wvl. –PUPE, zie PIJP), v. Zoo heet
de gemeene soort van selderij die voor de keu-

Dus ook lópken voor loopken; lópschoore voor

De honden hebben 't speur gemist!
Mylord, by zelf, Mylord, die zich nooit had vergist,
Mylord heeft nu gelogen.
(J. B. Decorte.)

LOREEREN, loreerde, heb geloreerd, o. w. R ondzwerven, waren, verkeeren. Schooiers die in het
land loreeren. Er loreert een wolf in dat bosch.
Sedert eenige dagen zie ik hier omtrent eenen
vreemdeling loreeren.
— Men zegt ook Roleeren.
LORÉINEKOEK (wvl. -KOUKE, zie or), m., vklw.
-koekje. Een koekje van wittebroodsdeeg, omtrent
twee vingers dik, vier vingers hoog, en acht
vingers lang. De loreinekoeken komen uit den
oven aaneengebakken op eene rij van tien of
meer. Het ontbijt nemen met loreinekoekjes.
LOREJAS, LORIAS, m. Schobbejak, schuifte, ondeugende kerel.
LOSCH, adj. Loensch, scheel, fr. louche. Lossche
oog. Een lossche mensch. Dat kind is losch.
Losch zien. Losch kijken.
— Lossche tinke, smaadnaam gegeven aan
iemand die losch is. Eene lossche tinke van een
ventje, van een vrouwmensch.

--- Lossche hoofdzweer, fr. migraine.
— LOSCHAARD,

m. Iemand die lossche oogen

heeft.
— LOSCILHEID, V. Loenschheid. De loschheid
van de oogen genezen.
LOSHEI(E. V. Heiblok die, in eene stampmolen,
dient om de weggen te lossen bij middel van
den sleutel dien hij neerwaarts drijft.
-

LOSLUTTEREN, letterde los, losgelutterd, b. w.
Iets los maken met te lutteren. Een boompje
loslutteren (de wortels los maken met 't boompje
weg en en weder te bewegen).
LOSPULKEN, pulkte los, losgepulkí, b. w. Lospeuteren. De reuve van eene wonde lospulken.
— Ook Lospilken.
— Zie PULKEN.
LOSSELIJK (wvl. -LIK), adj. Losbaar. " Oft andere losselicke oft onlosselicke renten. " (Cost, v.
Veurne.)

LOSS
LOSSEN, loste (wvl. ook lostege, zie IMFERFECT),
gelost, b. w. Eene rente lossen (afkoopen), fr.
am,ortir une rente, re-mbourser le capital. " Dat si
verbonden zijn die renten te lassen ende tghelt

-

weder op te legghen. " (Th. van Herentals.)
— Nevens dit ww. hebben de Hollanders ook
Lozen dat wij niet kennen, en waarvoor wij
Lossen gebruiken. Nogtans in 't Poperingsche
hoórt men Loozen voor Lossen wat verpand is,
fr. dégager. Zijne juweelen loozen (b. v. uit den
lombaard). Eenen pand loozen.
COSTER, m. Lummel, een mensch zonder
geestkracht en zonder fatsoenlijkheid, slaphertige lompaard. Hij is zoo een loster. Gij groote

loster,
— Vgl. fr. rustre.
LOSVOETJE, bijes. Zie LUTSVOETJE.
LOT, o. Het lot dat men trekt als men voor de
milicie lot. In 't lot vallen (een slecht lot trekken, soldaat moeten zijn). Uit het lot vallen (zich
vrij loten van de milicie).
LOT, adj. Beursch, buikziek, fr. blei. Eene lotte
peer, fr. une poire blette. Met lang te liggen
worden de peren lot, de appels murw, de mispels
vort. Eene lotte peer is geene rotte peer.
— Een lot ei, een zwalpei, een ei dat bebroed
is maar onvruchtbaar gebleven; ook een bedorven ei, in 't algemeen.
--- Fig, Iemand lot slaan, hem machtig veel
slagen geven, dat, ware hij eene peer geweest,
hij er lot van zou wezen.
— Lot ijs, vervrozen water en sneeuw, broos
ijs, rot ijs.
LOTDAGEN, m. mv. Dus heeten de zes laatste
en de zes eerste dagen van 't jaar; bij Kil. Nieteldaghen, Nieuw-tel-daghen, Merckel- daghen
genaamd. De bijgeloovigheid van 't volk beweert
uit deze twaalf dagen het weder te voorspellen
van elke maand des volgenden jaars, namelijk
als het schoon weder is op 26 december, zou het
• ook zoo zijn in januari; slecht weder op den
27 december, is ook slecht weder in de maand
februari; enz.
LOTEN (en nooit Lotten), lootte (wvl. lótte en
l bttege), geloot (wvl. gelót, en fvl. elbt, zie KLANK VERKORT.), b. en o. w. Het lot trekken, fr. tirer

au sort.

-- Bezonderlijk van jongelingen die volgens
de wet het lot moeten trekken om soldaat of
geen soldaat te zijn. Hij- heeft nog niet Belot.
Waneer moet hij loten ? — Er zich in of uit loten,

in of uit het lot vallen. Die er zich in lit, is soldaat.
Hij heeft er zich uit gelót.
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LOTE
LOTEREN, b. en o. w. Zie LUTTPBEN.
LOTERSPEEKTE, adj. Zie LUTTERSPEEKTE.
LOTHEID, v. Beurschheid. De lotheid van eene
peer.
LOTSBOLLIG, adj. en adv. Onbedachtzaam, onbezonnen, fr. incon-sideré. Lotsbollig spreken.
Lotsbollige antwoord. Lotsbollig te werke gaan.
— Vgl. Botsbollig.
LOTTEN, m. Hetzelfde als Lodden, Lodewijk,

Ludovicus.
LOTTEREN, b. en o. w. Zie LUTTEREN.
LOUME, v. Hetzelfde als Loeme, lomme.
LOUWEN, o. W. Reiken. Zie LAUWEN.
LOVEN, b. w.
— Loof den dag als hij voorbij is, roep geen
mosselen eer ge aan strand zijt, reken op geenen
tijd dien gij nog niet hebt. — Anderen zeggen
Men mag den dag maar gelooven als hij 't einden
is. Zie GELOOVEN.
LOVIE, V. Lustbosschagie met overlommerde
wandeldreven, fr. bosquet. Zij wandelden in de
lovië. De lovië van 't kasteel.
--- Kil. Loove, 1. umbraculum froncdium; —
projecta, compluvium, pergula, vulgo lobia.
LUBBEN, m. Die gelubd of ontmand is, fr.

chdtre. Het wordt gezeid van eenen stier, die, na
gediend te hebben, is gesneden geweest, anders
ook Bulos genaamd, in tegenoverstelling van
den Os die gelubd is geweest nog een kalf zijnde.
— Fig. Sul, fr. benêt. — Het Alg. Vl. Idiot.
heeft Loffer, Loefer. ook in den zin van Sul; en
Kil. verklaart Loyffer door Ruyn, 1. equus cas tratus. Zie LUIFEB.
LUCHT, in de eene streek m., en in de ander o.
Algemeen gebruikt voor Licht, fr. luwtiere, 1. lux,
lumen. Dat huis heeft te weinig lucht. Iets bij
den (het) lucht houden. Die (dat) lucht is te
kleen, te groot. Den (het) lucht niet kunnen
verdragen. Bij den (het) lucht werken, naaien,
schrijven. Men liet ons zonder lucht. De (het)
lucht van eene lamp. Eenen (een) lucht uitblazen.
" Hoe meer men het lucht (van de zon) stopt,
hoe meer het uyt-bortelt. " (L. Vossius.) " Soo
cranck en weeck van ghesichte dat sy de lucht
niet en cost verdraghen, ende teghen oft inde
lucht zien. " (C. Vrancx.) " In criminele zaeken
de probatien of proevven moeten claerder zijn
dan den lucht. " (I. de Damhoudere.)
o menschen sonder lucht, o donckere vernuften!
(L. Vossius.)
o Lucht des ouden tydts, in wat een diepe nacht
Licht al u wetenschap ghedolven!
(Id.)

LUCH
-- Brandende lampte of keers. Den (het) lucht
ontsteken. Den lucht ergens aan hangen. Den
lucht verzetten. Den lucht omwerpen. Breng het
lucht hier. " Barnende toordsen, vierpannen
ende hander luchten. " ( Kr. v. Br.)
--- Een kleen luchtje in eene groote lanteern, of
Eene groote lanieern met een kleen luchtje, zegt

men b. v. van iemand die er uitwendig kloek en
gezond uit ziet, doch inwendige krankten en
ziekten heeft; ook van iemand die veel beslag
maakt en weinig verstand heeft, enz.
— liet is lucht in 't kapelleken, ik zie bedrog
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LUCH
stinkende lucht. Die zieke geeft eenen onverdragelijken lucht.
Landouwe die vruchten zoet van luchten draegcht.
(A. Biins.)
Neempt den eedrus van Libano, soet van luchten,
Tserpent zal vluchten.

(Id.)
-- Op scherpe lucht gaan, op schuim loopen, fr.
écornif er. Hij is naar stad gegaan op scherpe
lucht. Hij kwam hier op scherpe lucht.

— Op lucht liggen van iets, of Met lucht liggen
naar iets, op iets geluimd zijn, er zin op hebben.

in die zaak, ik heb er geene trouw in.
-- In iemands lucht staan, hem beletten klaar
te zien, met te staan voor de lampte of vóór de
venster. Ge staat in mijnen lucht. Ga uit mijnen
lucht, of is uw vader een glazemaker P
— Fig. Iemand tegenkanten, hem verhinderen
in zijne werking. In zijn eigen lucht staan (iets

Hij ligt op lucht van een geschenk, van eenen
post, enz. Dat is een lief kleedje : zij ligt er met
lucht naar. — In de Wdb. staat Geene lucht op
iets hebben (er geen zin in hebben).
LUCHTADER, m. Adempijp, fr. irachée-artère.

verrichten dat onze eigene belangen tegenstrijdig
is, fr, mal servir ses propres intérêts).
-- Ergens luch in of door zien, middel of mogelijkheid zien van iets te verrichten. Hij deed
mij geheel de zaak uiteen, maar ik zag er geen
lucht in. Dat ik er lucht in zage, ik zou u dien
dienst geern bewijzen. — In 't fr. zegt men ins-

Wdb., fr. aérostat, ballon.
— Den luchtbal opsteken, wegloopen zonder

gelijks : si je vois jour a celcc. Je n'y vois point de
jour.
-- Ge zijt beter met een luchtje voor u dan bachten
u, het is beter aalmoesen en andere goede werken
doen terwijl men leeft, dan ze bij testament
doen verrichten na zijne dood.
-- Lucht steken, de voorgevels der huizen ver
keersen of kleurglaasjes, ter gele -lichtenm
Geheel die wijk van de-genhidrfst.
stad heeft licht gesteken om het huwelijk van N.
te vieren. --- Zie LICHTSTEKING.
-- Venster af andere opening langs waar het
licht in een huis komt, fr. lumiere. " Elck vermach op sijn eyghen groat te timmeren ende
metsen, sonder aenschouw te nemen op eenighe
vensters ofte luchten van andere die daer by
verdonckert mochten weeen. " (Cost. v. Br.)
-- Bij schrijnwerkers. Kleene groef tusschen
een ojief of ander lijstwerk en eenen effenen kant
of riggel, fr. tarabiscot. Een lucht steken. Rond
het paneel van die deur tusschen de hosting en
de vergaring is er eene bies, eene eierlijst en een
luchtje.
LUCHT, v. Hetzelfde als Locht dat bij ons niet
gehoord wordt, fr. air. In de lucht vliegen. Lucht
geven aan eene ton met het zwikje te lossen.
Geur, fr. odeur, emanation. Eene vuile,
n--

Zie ASEMADER.
LUCHTBAL, m. Hetzelfde als Luchtbol,

in de

zijne schulden te betalen. Hij heeft den luchtbal
opgesteken.
— vklw. luchtballetje. Bij spellewerksters. Soort
van markkantje waarin figuurtjes gemaakt zijn
bestaande elk uit twee aaneenhangende balletjes
waarvan het onderste het meeste is. Dat meisje
maakt het luchtballetje. Een luchtballetje ver
voor twaalf stuivers de elle.
-kopen
LUCHTEN, luchte (wvl. ook luchtege, zie IMPERheb gelucht (fvl.elucht, zie GE), o. w.

FECT);

Lichten, licht geven. Delampte lucht niet genoeg,

niet klaar.

— b. w. Eene keerse luchten, eene brandende
keers houden opdat men beter zie. Ik zie niet in
den kelder, kom en lucht de keerse. De duivel
lucht de keerse, fr. le diable s'en mêle (zie KEERSE).
Den duivel een keersje luchten (of branden, fr.
bruler une chandelle au diable). Men lucht den
duivel een keersje, waneer men b. v. eenen boozen en onrechtveerdigen burgemeester vleit en
veel eerbied betoont om van hem iets te bekomen.

— Iemand luchten, licht houden bij hem, fr.
éclairer quelqu'un. Lucht mij in den kelder, langs

den trap, op den zolder. Ik luchtte hem met de
keerse, met de bollanteern.
-- Iets luchten, licht houden bij iets opdat het
gezien voorde. Als men in den avond bolt, moet
men de stake luchten. Als men in den avond in
den doel schiet, moet men het wit luchten. Lucht
het slot opdat ik het opendoe.
— Fig. Iemand luchten, hem bedriegen, foppen,
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LATCH
fr. duper. Betrouw hem niet, hij zal u luchten.
Hij heeft mij gelucht met mij in die zaak te wikkelen. De winkelier dachtte mij te luchten. Hij
heeft daar eenen koop gedaan, waar dat hij leelij k
aan gelucht is. Hij is daar gelucht geweest voor
een oordje 't voer.
-- Bewaken, fr. surveiller. Het werkvolk luchten
(dat ze niet ledig staan noch borrels drinken).
Het is vandage maandag, ge moet de werklieden
wel luchten. We zijn gelucht (fr. on nous sur
zegt het werkvolk als de wakende ooge-veil),
van den meester hun belet van den tijd te ver

-kwisten.
--- Ook gebruikt (even als Geluchten) met eene
negatie of eene interrogatie, in den zin van Verdragen, fr. supporter souffrir. Ik kan dien vent
niet luchten. Kunt ge hem luchten ? Ik mag hem
noch zien noch luchten. Hij heeft haar nooit
kunnen zien of luchten. 11 Dies hem tgemeente
zo overgrootelicx belchde dat zy hem niet langher
ghesiezen mochten nochte luclen." (N. Despars.)
Geen hoverdy oft vleyeryen
En kost hij luchten noch gelyen.

(I. de Grieck.)

-- Kil. Luchten, aspicere.
LUCHTER, m. Lichter, armkandelaar, fr. lustre.
LUCHTGEEST, m. Een geestige kerel, fr. un
h omme, amusant, spirituel.

— Kil. Locht van geeste, animosus, alacer, lcetus.

LUGGE, LOGGE, v. zonder mv. Eene graanziekte
waarbij de meelbloem der korrels al in zwart
stof vergaan is op den akker, anders ook Grijmte
geheeten, fr. nielle, grains nielles, 'pis nielles.
Er is dikwijls veel lugge in de tarwe. De lugge
is niet te verwarren 1° met de Brand-auwe (zie
ald); 2° met de Heuning (honingdauw), fr. rouille,
die niet op de aren, maar op de halmen valt en
ze met roestige Vlekken, besmet; 3° met de Stuif

-auwedinhvr'tscokeljngden wordt, en hierin bestaat dat de aren zwart
worden, verkrimpen en afstuiven, zoodanig dat
de halm aleen maar overblijft; terwijl de grijmtauwen er uitwendig goed uit schijnen, en haar
zwart stof maar verspreiden als de korrels onder
den vlegel gebroken worden.
LUI (WVl. LU, zie ui), adj. Algemeen gebruikt
voor Luid, hoorbaar. Een lui gelach. Eene luie
stemme. Een luie klank. Spreek wat luier. Ten
luiste roepen dat men kan.
, Luie gaan, luid klinken. Die klok gaat luie.
Dat schuiveling gaat luie.
-- Men zegt ook Luw. Luwe roepen. Luwe
zingen. -- Vgl. Ruid, bij ons Rui, Ruw.
--

LUID
LUID -DE-BL (WVl. LUUD-DE-BELtE), m. en v.
Iemand die luide spreekt en relt. ,
-- Het eerste deel van dit woord is de imperatief, want het wordt in de uitspraak zeer sterk
geaccentueerd; ten andere, ware 't een ^adjectief
(luide -belle), wij zouden luiebelle zeggen — Vgl.
Kruideken- roer-mij-niet, Lek- mijn-lip, Kruip -

door-d'hage, enz.
LUIDEN, LUIEN

(WVl. LU -EN, LUWEN,

zie UI),

luidde (wvl. ook ludege, luwdege, en fvl. lood),
geluid (wvl. geluud, geluwd, fvl. èloon voor gezoden), b. en o. w., fr. sonner. Terwijl hij de klokke
lood, viel een steen van den torre. De klok heeft
reeds geloon. " Die gheboet den clocludere dat
by de clocke zoude luen ten heenen. " (G.

Weydts.)
En twaelve sloeg ! en luide en fel
Zoo lood een klokke wonder snel.
(K. De Gheldere.)
't Was avond en de ranke boot
Gleed stil door 's waters baren;
En 't klokske dat in 't klooster lood
Begroette 't vreedzaam varen.
(Id.)
-- Luiden naar, door 't luiden der klok naar
iets uitnoodigen. Het luidt naar de vespers.
" Hoorende luyden na den rifter, sullen sy ter-

stont commen. " (B. Gheysen.)
— Op iemand luien, er deftig op slaan. Zij
luidden er op dat hij keeroogde. Op eenen ezel
luien om hem voort te drijven.
— Het zal op uwen beiaard of op uwen torre
luien, Het zal op uwen torre beiaarden, gij zult

eene scherpe vermaning of berisping krijgen;
men zal it over den hekel halen.
LUIDER (wvl. LUDER, en niet ludder; zie ui),
m. 't Zelfde als Luier, luur, kinderdoek, fr. lange.
Het kind in versche luiders leggen.
-- Kil. heeft Loeier, Luier, en Luere.
-- LUIDERMANDE (WVl. LUDER -), v. Eene mande
met luiers of kinderwindsels, fr. layette.
LUIDSKEEL, LUIDSTERKEEL (WVl. LUUDSKELE,
zie Ui), - bij W. Zoo luid mogelijk,
luidkeels. Luidsterkele roepen. Luidskele lachen.
LUIER, m. Zie LUWER.
— Met kop en luiere, met kop en haar, -met
kop en huid, gansch en geheel.
LUIPER (WVl. LUFER, zie ui), m. Deugniet,
schelm, schurk, boef.
Riep : ha ! luyfer 1 deugeniet!
LUUDSTERKELE,

(Vaelande.)

— Dit Luifer is bij Kil. Loyffer, een ruin, 1.
equus castratus (vgl. Lubben hierboven). En Ed.

LUIG
De Dene gebruikt Luiferen voor Lubben, fr.
chatrer, rendre eunuque:
Wellint tsvleechs van den gheluferde ghehaet.
Deugnieterij, schelmerij.
LUIGEN (wvl. LUGEN, zie ui), tuigde, geluigd,
b. en o.. w. Hetzelfde als Luwen, luiden, fr. sonner. Zij zijn met vieren om de groote klok te
luigen. De klokke luigt. Het luigt voor den
kerkdienst. — Dit luigen is algemeen te Brugge.
-- LUIFERIE, V.

LUIK (wvl. LUUK, Zie UI), o. LUIKE (wvl. LUKE),
LONE, V. Het plooien van de knie of van den
elleboog, de plaats waar de arm of het been toeplooit. Het luik van den knie wordt ook de
Haam, en bij de Hollanders de Wade, fr. jarret,
geheeten. Het luik van den arm is tegenovergesteld aan den elleboog.
-- Zie LOKÉN en VITTELOK.
— Een pantsel of blad van eene windeweer,
van eene schilderij, enz., dat als een vensterblind
toe kan luiken, wordt ook een Luik genaamd.
Eene windeweer met drie luiken, fr. paravent à,
trois feuilles. Eene schilderij met twee luiken,
fr. triptyque.
— Bij mulders. Kisteberd, fr. converseau.
LUIKAANDE, LUIKANDE (wvl. LUUK—, zie ui), v.
Een vogel die in de Wdb. Duikëend genaamd
wordt. Men zegt ook Dopaande.
LUIKEN (wvl. LUKEN), look, geloken, b. en o. w.
Sluiten, toedoen. Het luiken van twee oogen
(d. i. de dood van eenen mensch) brengt in veel
huizen groote verandering. Met geloken beurzen
betalen (d. i. zonder de geldbeurs te ontsluiten.,
waneer men b. v. van iemand zooveel ontvangen
moet als hem geven, enz.).
— Substantieflijk. Het luiken van 't been, de
wade, fr. jarret. Zie LUIK en LOKEN.
LUIKEN (wvl. LUKEN, zie ,UI), luikte, heb geluikt,
o. W. In 't water duiken, onderduiken, dompelen,
fr. plonger. Die man luikt lijk eene aande. Naar
onder luiken. Die zwemmer luikte naar onder.
Een snoek die luikt (die, liggende aan de opper
eensklaps nederduikt al-vlakten'wr,
slaande met den steert). Eene aande die luikt
V.

(eene duikelaande).
-- Een kinderspel, . anders ook Lijken en
Klijlcen geheeten, fr. jauer àa croix ou pile.
LUIKER (wvl. LUKER, zie ui), m., mv._ luikers,
vklw. luikertje, luikerken. Een mes met houten
hecht waar het lemmer in toeluikt, fr. jambette.
De luiker wordt ook Hadem geheeten.
-- Het vklw. luikertje wordt ook als bijw.
gebezigd voor Luikvoet, fr. a pieds joints. Luikertje springen.
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LUIK
LUIKMES, LUIKERMES (wvl. LUUKMES, LUKERLuiker, hadem, vouwmes, fr. jambette.
LUIKOOGEN (wvl. LUUK -, zie ui), luikoogde, heb
geluikoogd, o. w. De oogen toedoen. Het kind
luikoogt van den vaak. Zonder luikoogen (zonder pinkoogen, met strakke oogen, onbevreesd),
iets zeggen, iets doen, of iemand bezien.
LUIKSPAAN (wvl. LUUK -, zie ui), o. Bij glazemakers. Een houten mes om de groeven van
smallood of breedlood eerst open te steken, en er
dan de ruit in vast te luiken.
LUIKVISCH (wvl. LUUKVISCH, zie Ui), m. Een
visch die luikt, een visch die, liggende aan de
oppervlakte van 't water, eensklaps naar onder
duikt. De snoeken en de baarzen zijn luikvisMES), o.

schen.
LUIKVOET (wvl. LUUKVOET), bijw. Spansvoets,
fr. a pieds joints. Luikvoet springen, of luikvoetje springen.
LUIMEN, o. w. Sluimeren. Gaan luimen (gaan
slapen).
Kil. Luymeren, dormitare.

LUIPEINDE (wvl. LUUP -ENDE, met vollen klemt.
op luup, en halven klemt. op en), o. Zie LIJPEINDE.
LUIPEN (wvl. LUPEN, zie ui), luipte, heb geluipt,
o. W. Hetzelfde als Lijpen en Leepen, d. i. kwade
vouwen hebben, fr. avoir de faux plis (zie LIJPEN).

Haar kleed luipt, fr. son habit goude, grimace,
fait- la grimace.

-- Grijnen, grijnzen, fr. grimacer, sprekende
van een kind dat licht krijt en schreit. Zie ZEE
-

PEN.

LUIS (wvl. LUUS), m., en LUIZE (wvl. LUZE), v.,
fr. pen. Eenen luis kraken. Het jong van eene
luize heet Nete.
— Wordt met verachting gezeid voor Eenen
vreemdeling die ten koste van een ander zoekt
te leven. Eene fransche luize. Wij hebben al die
vreemde luizen hier niet vandoen.
— Luizen met steerten hebben, in de uiterste
armoede zijn. Die vent zal nog luizen krijgen,
en luizen met steerten.
-- Beter een luis in den pot als geen vet (met
het accent op geen), beter iets dan niets.
— Uitspruitsel aan den tabakstam na dat hij
afgetopt is. Die scheuten worden luizen genaamd
omdat zij ten koste van de bladeren leven. De
luizen, moeten zorgvuldig uitgenepen worden.
Die tabak staat vol luizen. Deze luis wordt ook
Dief genaamd.
— Bij kuipers. Stukje van eene duig, dat men
onder de hoepels drijft om ze rond het vat te
doen spannen.
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MAS
— •Luizen in 't land. Zie BOERELUIZEN.
— Met de luis in de oore loopgin, een vermaan
of knijzing gevoelen van koorts, van tandpijn of
van eene andere kwaal of ziekte. -- Ook een
voorgevoel of halve kennis hebben van iets. Hij
gaat van zijn ambt afgesteld worden : hij loopt
met de luize in, de oore.
— Hij pronkt lijk een luis op eenen kam wordt
schertsende gezeid van iemand die fier is en
praalziek.
;

-- Een pateel luitekens of een oven vol brood,
armoede of rijkdom, gebrek of overvloed.
— Zijn 't de luizen niet, 't zijn de neten, spreekes.
LUISAARD (wvl. LUZAARD), m. Hetzelfde als
Luizigaard.
LUISARM (wvl. LUU SAARM, zie UI en AARm), adj.
zoo arm als een luis, ellendig arm. Hij is luisarm.
Hij zal nog luisarm worden. Luisarm huisgezin.
LUISCHEN (wvl. LUSCIIEN, zje ui), luischte, heb
geluischt, o. w. Met geweld slaan of werpen. Op
iemand luischen met den vuist, met eenen stok,
enz. Met kluppels in den noteboom luischen.
Eene koe uit eene akkervrucht luischen. Hij nam
gestoord het geld en luischte 't achter den vloer.
— Men zegt ook Loezen en Luizen.
-- LUISCHING, LOSZING, V. Pak slagen. Iemand
eene luisching _geven. Eene deftige loezing krijgen.
LUISGIERIG, adj. Wordt gezeid van iemand bij
Wien de kleêrluizen geern verblijven. De een is
luisgierig en de andere niet.
LUISLEÊG (wvl. LUUSLEEG), adj. Luizig en ledig,
zeer lui, vadzig. Luisleêge menschen. Een luis
dienstknecht. Luisleeg zijn.
-leêg
LUISTEREN (wvl. LUUSTEREN, zie ui), luisterde
(wvl. ook luusterdege, zie IMPERFECT), heb geluusterd (fvl..èluusterd, zie GE), o. W. Horken, fr.

écouter.
— Even als horken wordt luisteren gebruikt
voor Onder den invloed zijn van iets. Naar
slechtevoorbeelden luisteren (volgen), fr. se
laisser influencer par de mauvais exemples. Die
vloer luistert naar het weer (hij is vochtig of
droog volgens dat het weder vochtig of droog
wordt). De Noordzee luistert naar de maan.
LUIZEBEIER (wvl. LUZEBEIER), m. Niep, doornbezie.
LUIZEDOM (wvl. LUZED0M), adj. Geweldig dwaas.
Luizedom zijn. Een luizedomme vent.
LUIZEKOOR,N (wvl. LUZEKOOREN, zie ui), o. Eene
plant die men hier en daar in den akker vindt,
melampyrum arvense L., fr. blé de vache. Het lui
scrofutrina, en heeft dus niets-zekornis

LUIZ
gemeen met het koorn noch met andere grassoorten; aleenlijk vloeit zijn zaad op vernepen
graan, zijnde zes millimeters lang, en drie millim.
breed, met ronden rug, en geribden buik, dunner aan 't een einde en dikker aan 't ander, geelbruin van kleur met een of twee zwarte puntjes
aan 't dikste einde wiens top grauw is. Het
luizekoorn is zeer hard en taai en 't bederft de
bloem.
— Eenigen geven dezen naam ook aan ver
-nep
verkrompen koorngraan.
LUIZEN (wvl. LIJZEN), luisde, geluisd, b. w. Afspelen, in 't spel winnen, sprekende van een'
speler die veel en spoedig wint. Hij luist de
centen in 't kaartspel. Hij heeft al mijne marbels
geluisd.
— Plunderen, rooven, stelen. Zij hebben al
zijn geld geluisd. Zij hebben geheel het nest
geluisd.
— Iemands borze luizen, pluimen, rooven.
" Niet om hem naer den krijgh te stieren, maer
om sijn burse te luysen. " (P. Devynck.)
— Den tabak luizen, de luizen of spruiten afknijpen die langs den stam van de tabakplanten
uitschieten, fr. rejetonner le tabac.
— Smijten, gooien. Zie LUISCIEN.
LUIZEPOOK (wvl. LUZEPOKE), v. Luiszak, die
veel luizen heeft, fr. pouilleur.
LUIZEVALLIG (wvl. LUZEVALLIG), adj. Onnuttig,
walgelijk vuil, hetzij in eenen stoffelijker zin of
in eenen .zedelijken. Luizevallige jongens.
LUIZIG (wvl. LIJZIG, zie ui), adj. Vuil, morsig,

smerig, fr. crasseux. Een luizige vent. Het is er
luizig in de keuken. — Fig. Ontuchtig, zedeloos,
f"r. sale. Een luizige klapper.
— Vooral te Brugge en in Noord-Vlaanderen,
even als bij Kil. luysigh, leusigh, losigh, lui, vad
dig, fr. paresseux, indolent. Dat volk is luizig.
Een luizige werkman. Luizig zijn. — In dezen
zin zegt men ook Lussig, met den korten u-klank
van bul, schut, enz., en niet met den u -klank dien
men hoort in luzig. Zie u.
— Moeielijk, fr. difficile, sprek. 1° van iemand
die lastig en. boos is : Haar man is een luizige
vent, fr. un mechant homme; 2° van iets dat veel
moeite en arbeid vraagt : Een luizig werk. Zulk
eene machien is luizig om maken. Eene luizige
strate (lastig om betreden, 't zij zij te hobbelig
of te zandig is). Eene luizige kordwagen (krui
zwaar en lomp is, en lastig om voeren).-wagendi
-- LUIZIGAARD, m. Iemand die luizig is; vuilaard,
smeerlap.
-- Ook Lussigaard, luiaard, luierik, fr.. pares-
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sewa;, fainéant. Die luizigaard ligt altijd in de
zonne te bakelen, of staat ievers langs de straat
tegen de huizen geleund.
-- LUIZIGHEID (wvl. ook LUZIGI, zie UI en HEID),
V. Morsigheid, fr. saleté.
— Ook Lussigheid, Luiheid, fr.paresse. Kinderen
vlucht de luizigheid, zij is de bron van alle kwaad.
LUKIJZER (wvl. LUK -IZER, zie LE), o. IJzeren
vorm om lukken te bakken. Zie LUKLE.
LUKKE, v., mv. lukken, vklw. lukje, lukske(n.
Dun stevig wafeltje, gemeenlijk langrond, uit
bloem, boter en suiker gebakken. De lukken
worden veel als nieuwjaargift geschonken, en
daarom ook Nieuwjaarwafeltjes genaamd. Lukken bakken. Lukken over tafel als nagerecht.
— Het gaat lijk lukken bakken, zegt men van
iets dat spoedig en gemakkelijk verricht wordt.
LUKKEDEEG, o., zonder mv. Deeg om lukken
te bakken.
LUKKEN, lukte, gelukt, b. en o. w. Strijnen, een
nieuwjaargift vereeren, nieuwjaar wenschen, fr.
étrenner. Iemand lukken met een gouden muntstuk. Ik ga morgen gaan lukken. Hij heeft zijne
meter gelukt.
LUKSCHOOT, LUKSCHEUTE, v. Eene schoot met
pijl of kogel die bij geval treft. Men doet eene
lukscheut telkens men iets goed treft zonder
het bedoeld te hebben. Ge schiet met den boog
naar eene kalle, en gij treft den oppergaai : 't is
eene lukscheute.
LUKSLAG, m. Een gelukkige slag dien men

doet bij geval, fr. coup de hasard. In het teerlingspel zijn 't meest al lukslagen. Eenen lukslag
(hazaard) doen in eenen koop.
LUKTHEM, LUKT -HEM, m. klemt. op lukt. Geluk, lukslag, goed geval, fr. bonheur, heureu e
hasard. Hoe zijt gij daar aan geraakt P 't is
een lukthem geweest. Het groot lot winnen is
een dondersche lukthem. Het is bij lukthem geweest dat ik hier vandaag gekomen ben.
— 't Woord heeft een mv. Dat zijn van die
lukthems die iemand rijk maken in eenen slag.
Zulke lukthems ziet men alle dage niet.
LUL, m. Het lullen, deun, zangwijs, voois, fr.
air, fredon, turelure, Kil. ratio harmonica, nume-

rus carminis.
Des Couckcouks ouden lul, en 't Spitters loet gheluyt,
Der Cyskens cnoteripgh, en 's Spreeuwen wildt
[ghefluyt.
(J. de Harduyn.) .

– Gemompel, gemurmel, gebeuzel. Al die lul
komt hier niet te pas. De malle lul van de vrijers.
Hij is daar weer met zijnen verdrietigen lul.

E5&&

LULD
- LUL, m. Lamlendige vent, die lui en -traag
.is in 't werk, sammelaar, treuzelaar. Een lul van
eenen vent. Hij is zoo een lul. Ik kan met dien
lul het werk niet gedaan krijgen.
— Pannekoek. In dezen zin ook Lulle, v. Zie
aid.
- LUL, m. Hoop, goede moed. De geneesheer
heeft geenen lul op dien zieke.
LULDE, adj. Los, niet dicht of vast, niet gesloten of geprest. Het land ligt lulde, als het los
en mullig is, fr. meuble. Hoe meer men den akker
bewerkt, hoe luider hij wordt. Als men papier
wilt branden, men moet het lulde leggen of het
vlamt niet. Op een lulde bedde slapen. -Steek
het vleesch lulde in den pot, want, als 't er lulde
in zit, zal het beter koken. Heur haarkrollen
hongen lulde neder, vielen lulde op de schouders.
-- Wegens den uitgang, zie –DE.
LULK, adj. Leelk, leelijk, fr. laid, vilain, in
Groningen lelk zegt Weiland. Een lulke vent.
Een lulke daad.
-- Afl. Lulkte, fr. laideur.
LULLE, v. Pannekoek, anders ook Heetekoek
en Palulle genaamd. Lullen bakken. De lullen
zijn gemaakt van bloem, eiers en melk; somtijds
mengt men er mater, tenkte, celiadone of andere
groene kruiden in.
,

LULLEN, lulde, heb geluld, o. w. Neuren, binnen

's monds zingen, fr. fredonner, chanter à demi
Kil. numeros non verba - canere. Dat is geen-voix,
zingen, maar lullen. Een deuntje lullen. Een
kindje in slaap lullen, eng. to lull asleep. Het
lullen van den doedelzak.
— Mompelen, zachtjes spreken, stillekens
praten, zoodat men van bij wel de woorden
verstaat, maar van verder slechts een onverstaanbaar gemurmel hoort, Kil. massare, mussitare. Lullen is iets meer dan fluisteren, fr. chuchoter. Wat lult hij daar P Zij stonden daar te
lullen. Waarvan lullen zij daar te samen P Lullen
en prullen. Lullen en mutsemalen. In de minnehandel wordt er veel geluld. De achterklapsters
zijn weer aan 't lullen. Te samen zitten lullen
over vroegere gebeurtenissen.
— Mompelen, rullen, pruttelen uit misnoegd
fr. murmurer, grommeler. Hij gehoorzaam--heid,
de al lullende. Waarom lult gij al weer P
— Beuzelen, nietsbeduidende dingen vertellen,
fr. conter des sorneítes, bavarder. Ik hoor geern
prullen (fr. plaisanter), maar niet lullen.- Die
prult zegt iets, maar die lult zegt niets. Hij zat
daar te lullen.
-- Slaplendig zijn gelijk iemand die bevaakt
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of bedronken is (vgl. eng. to loll, fr. se pencher
nonchalamment). Hij zat en lulde in zijnen zetel.
Hij stond en lulde tegen den muur. Hij lag en
lulde op zijnen elleboog.
— Het vlas lult, zeggen de boeren, als het welig
groeit op den akker, en zijne dikke mollige
sprieteltopjes, die den bloesem bevatten, wel
dartel de eene tegen de andere leunen-lustigen
en neigen.
— Slap en traag zijn in 't werk, geenen voortgang maken, zijnen tijd verluieren en vertalmen.
Hij lult wederom al. Die werkman heeft geheel
den voornoen geluld. Ziet gij hem daar staan
lullen? Gij lult en gij lult, en gij zijt nooit nievers.

— Aan iets lullen, traagzaam en lui aan iets
werken. Hij is bezig met er aan. te lullen.
— Aan iets lullen, aan iets roeren, van iets
reppen, er melding van maken. Hij lulde daar
niet aan. Hij dorst er niet aan lullen.
-- b. w. Iemand lullen, hem bedotten, hem
strossen. Een werkman lult zijnen meester, als
hij zijn werk verknoeit of verluiert, en de meester die 't bemerkt vermaant hem dan zeggende:
Ge moet ze niet lullen ! of Gaat gij me lullen
dan?
— Een druppelken lullen, een borrel drinken.
Dreupelkens lullen.
LULLEPOT, LULPOT, m. Zoo veel als Lulleman
dat Kramers verfranscht door babillard, bavard.
— Pruttelaar, knorrepot, fr. grognard.
-- Sammelaar, treuzelaar, fr. lambin.
— Prulleman, die zich met kleenigheden, met
beuzelingen bezig houdt.
LULLEPOTTEN, luilepotte, heb gelullepot, o. w.
Zich met kleenigheden bezig houden, prutsen,
trutselen, futselen. Ik weet niet wat ik zat te
lullepotten, als hij te mijnent binnenkwam. Wat
lullepot hij daar in de kamer P
-- Beuzelpraat vertellen, babbelen, fr. bavarder, verbiager.
— Afl. Lullepotter.
LULLING, v. Het lullen.
LUMPE, V. Slechte kaffie, slooi, fr. lavasse.
Ga je die lumpe, zulke lumpe drinken. Zij maken
niet anders als lumpe.
-- Vgl. Limpe.
LUNDEREN, lunderde, heb gelunderd (fvl. elunderd, zie GE), o. w. Weergalmen, schonderen,
helmen, golvende voortgalmen, fr. retentir. De
kreten van den koeherder, en de slagen van zijne
klaksoor lunderen in de dalen. Het gehuil van de
wilde dieren lundert in de bosschen. Een donderslag die lundert door de lucht. Hij zong dat
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LUNK
de kerk lunderde. Hij schreeuwt dat het in mijn
ooren lundert. De klok lundert.
— Men zegt ook Londeren. Dit woord is een
frequentatief van Luiden (luidde en lood, geluid
en geloden), met de ingeschovene n. Zie N.
— De beteekenis van talmen, sammelen, fr.
lambiner, die de Woordenb. aan Lunderen geven,
is bij ons onbekend.
- LUNDERING, LONDERING, Q. Galm, weerklank,
fr. retentisseinent. De lindering van den donder.
De lundering van eene felle stem.

LUNKEN, lunkte, heb gelunkt, o. w. met op.
Loeren, lonken, piepoogen. De kat zat en lunkte
op eene muis.
— Mikken. Hij schiet zonder lunken.
— Vriendelijk en met liefde naar iemand kijken.
Linken op of naar iemand.
— Ook Linken.
LUNTE, v., vklw. luntje. Hetzelfde als Lumpe,
slooi, drank of lepelspij s waar te veel water in is,
fr. lavasse. Lunte van kaffie, van pap, enz. Ik eet
zulk geene lunte. Het is luntje.
LURPE, v. Booswicht, schelm, schurk, deugniet.
Eene lurpe van eenen vent. Wacht .0 van die
lurpe. Dat is eene lurpe!
— Het Alg. Vl. Idiot. heeft Luspe, in den zin
van Deugniet, als een westvlaamsch woord. Ik
heb het nog nooit gehoord.
-- LURPEGOED, LURPEVOLK, 0. Slecht volk, deug nietsvolk, fr. canaille. Betrouw dat lurpegoedje
niet. In dien wijk van de stad Woont veel lurpevolk.
LUSCH, adj. Losch, fr. louche. Hij kijkt een
weinig lusch.
— Afl. Luschheid.
LUSSIG, adj. Hetzelfde als Luizig in den zin
van Lui, vadzig, fr. paresseuv.
— Afi. Lussigheid, Lussigaard.
LUSVOETJE. Zie LUTSVOETJE.
LUTS, m. Kleene zachte schok of schudding.
Met een lutsken of twee zal de ijzeren kram
uitkomen. Die dik en vet is doet genen stap
zonder eenen luts.
LUTS, LUTSCIH, adj. Wiggelend. De halskwabbe
van den os hangt luts. De speeken van dat oud
wiel staan luts, zijn luts, worden lute. Die grendelkram zit luts, ge moet ze vastslaan. Mijne
tanden staan lute.
LUTSBEENDE, bijv. Spansvoets. Zie LUTSVOETJE.
-- Wegens den uitgang, zie -DE.
LUTSEBALIERE, bijes. Waggelend en als lamlendig. Lutsebaliere gaan, fr. marcher nonchalamnment. Hij trok er lntsebaliere naar toe.
.
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LUTS
- LUTSEBALIEREN, l2Utsebaliierde, 'heb gelutsebalierd, o. w. Lomp en slingerende gaan. Hij kwam

daar al lutsebalierende. Hij kwam daar gelutse-.
balierd. Hij lutsebalierde voort.
LUTSEBOL(LE, V. Soort van krullebol met wei
baat, zoodanig dat zij, in 't rollen, eene-nige
richting volgt die op verre na zoo krom niet is
als die van de krullebol, en bij gevolg eene baan
vereischt die veel langer is dan breed.
- LUTSEBOLLEN,

lutsebolde, heb gelittsebold, o. w.

Met de lutsebolle spelen.
— Afl. Lutsebollinge.
LUTSELUTSE, bijw. Al lutsende, traagzaain en
zwankende. Lutselutse voorttreden.
LUTSEN, lutste, heb getuist, o. w. Wiggelen,
zwanken, zachtjes schokken. De uier van eene
koe lutst als zij gaat. De manen van 't peerd
lutsen als het loopt. De leil van den kalkoen
hangt en lutst. Ike lutsende kwispels van zijnen
hoed. Hij Joeg dat hij lutste. Lutsen (hutsen)
van vettigheid. De koe is zoo vet dat zij lutst
(d. i. dat het vet lilt en schudt aan haar lijf, als
zij zich beweegt). J. De Harduyn vertaalt non
est pax ossibus meis door : Ach ! siet hoe mijn
ghebeente lutst.
Ey ! siet, hoe menschen sy n ! hoe hein de sinners lutsen.
(Vaelande.)
-- Al zachtjes schokkende gaan, met lutsende
stappen gaan. Naar huis lutsen. Hij kwam daar
gelutst - op zijn eeuwig gemak. Ik zag er hem
ook naar toe lutsen.
— L©s staan en wikkelen, fr. branler. Een
tand die lutst.
-- Luisen aan iets, er aan wiggelen. Aan eene
staak lutsen om ze uit den grond te lossen. Hij
lutste aan mijnen arm om mij te ontwekken.
— Men zegt dat de - ooren van iets lutsen, in
den zin van fr. avoir les oreilles battues, rebattues
d'une chose. Grootvader krijgt van al zijne kleenkinderen zooveel nieuwjaar -wenschen, dat er zijn
ooren van lutsen. Hij babbelt zoodanig dat er
mijn oorQn van lutsen.
— Lutsen verschilt van Lutteren. Dit laatste
duidt eene wiggeling aan die veel lichter en dapperder geschiedt, en meest met gereutel verge-

zeld is.
LUTSEN, luiste, gelutst, b. w. Hetzelfde als Lor sen dat Kramers verklaart door Op krediet
koopen, te borg halen, fr. prendre on acheter aa
credit. Wij gebruiken het in de tautologie Borgen
en lutsen, of Leenen en lutsen, d. i. 1° fr. emprunter, 2° fr. prêter. Door borgen en lutsen is hij
arm geworden. Hij heeft niets in zijn huis : hij
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moet het al leenen (borgen) en lutsen. Neem
geld mee, ik wil niet dat ge borgt en lutst. Ik
wil aan niemand leenen noch lutsen.
— Vandaar Lutser.
Ledicheyt van menighe een roovere maect,
Een lutsere, een boorghere, enz.
(Ed. De Dene.)
LUTSVOETJE, LUTSEVOETJE, LUTSEPOOTJE, en

in Veurne-Ambacht LOSVOETJE, bijw. Met de
twee voeten te samen gevoegd, fr. a pieds joints,
a pieds clos. Lutsvoetje springen.
— Men zegt ook Lutsbeende, Lokerdevoet,
Lokersvoet, in de Woordenb. Spansvoets.
LUTSETAND, m. Een tand die wikkelt en lutst.
Coortsen, hooft -sweir, lutse- tanden.
(L. Vossius.)

LUTTE, v., vklw. lute. Zuigdotje, dijze, fokke,
lokketette, fr. nouet à sneer.
— Sulachtig vrouwmensch, sukkelaarster,
dwaze dochter die zich licht bedotten laat, sloore.
Het is zoo eene lutte. — Van daar : Dronkelutte,
Kaffilutte, Jeneverlutte; waarvoor men in 't Kort
Vlaanderen-rijkscheDonlut(FraschDronkelette), Kaffiluite, Jeneverluite zegt. Te
Brugge hoort men Kaffilutte nevens Dronkeluite
en Jeneverluite.
— Men bemerke dat fokke en clijze ook fig.
gebruikt worden voor Een lui vrouwmensch.
-

-

LUTTERACHTIG, LEUTERACHTIG, LOTERACH-

TIG, adj. Leuterig, fr. branlant. Lutterachtig mes
(wiens lemmer los zit in den hecht).
— Fig. Zwak, slap, fr. debile. Een week en
lutterachtig mensch.
LUTTEREN, lutterde, heb geletterd, o. w. Aan
iets roeren dat het wiggelt of ruttelt. Aan een
boompje, aan eene geplante staak, enz. lutteren
om ze in den grond los te maken. Aan de klink
van eene geslotene deur lutteren opdat men
kome opendoen. Ik hoorde den dief aan de dak
om in den zolder te breken.
-panelutr
— Loszitten, wiggelen, fr. branler. Een tand
die luttert. Een mes dat luttert, wiens lemmer
luttert in den hecht. Die vensters sluiten niet
dicht : zij lutteren van den wind. De wielen
lutteren op den asse.
-- Lutteren van vettigheid, zoo vet zijn dat het
vleesch liutst en lilt aan 't lijf. Hij luttert van
vettigheid. Eene koe die luttert van vettigheid.

— Mijn tand luttert naar oesters, naar snippen, zegt men om aan te duiden dat men er op
belust is.
— Afl. Luttering, Gelutter.
— Ook Leuteren, Loteren, Lotteren.

LUTT
LUTTERPEZE, LEUTERPEES, LOTERPEES, V. Bij
spinsters. Een snoer liggende in de keep van de
klos, en met het bovenste en onderste uiteinde
vast aan den stijper van 't spinnewiel. De lutterpees, ook Spansnoer genaamd, dient om de
klos te beletten van op de spil te gemakkelijk
rond te draaien. De lutterpees is te slak, span ze
een weinig.
— Bij geernaarvangers. Eene koorde die met
het een einde vastligt boven aan den dromer van
de karte, en met het ander einde rond de bil van
den visscher die te peerde zit. De lutterpees
dient om, naar beliefte, de karte te doen gapen
of te sluiten.
LUTTERSPEEKTE, LEUTERSPEEKTE, LOTERSPEEKTE, LOTTERSPEEKTE (wvl. —SPEKTE, zie
KLANKVERK.), adj. Wordt eig. gezeid van een
wiel wiens speeken ontdodderd zijn en wiggelen.
Een lutterspeekte wiel.
— Verders ook van stoelen, tafels, kassen,
wagens, enz. wier sporten en latten, stijpers,
schachten en riggels uitwijken en losgaan en
kleuteren. Die stoelen worden letterspeekte.
Eene luttérspeekte boekkas. Een arm houten
hutteken gansch uitgewoond en lutterspeekte.

— Fig. Ongestadig, wankel, waar geen staat
op te maken is. Het weder is maar lutterspeekte.
Vele stemmers in de kiezingen zijn lutterspeekte.
— Krank en zwak. Zijne gezondheid is maar
lutterspeekte. Zijn verstand is lutterspeekte.
Zijne handelzaken staan maar lutterspeekte.
— Men zegt ook Ruttelspeekte. — Zie —DE.
LUTTERSPICHTIG, adj. Hetzelfde als Lutterspeekte (wvl. -spekte).
— Dus zegt men ook Wormstichtig voor
Wormsteekte.
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LUTTERTAP, LEUTERTAP, LOTERTAP, m. Een
lutterende tap.
— Fig. Iemand die al lutterende gaat, die
traagjes en op zijn gemak voortwaggelt. Hij komt
daar gelijk een luttertap. Is dat een luttertap!
LUW, adj. Hetzelfde als Luid, hoorbaar. Zie LUI.
— Hetzelfde als Lui, leeg, vadsig. Van 'daar
Luwaard, luiaard.
LUWEN, luwde, geluwd, b. en o. w. Hetzelfde
als Luiden, fr. sonner. Zie LUIDEN.
LUWER, LUIER, LUIDER, m. Luur, kinderwindsel, fr.' lange. Een kind in de luwers.
LUWER, LUIER, m. Venster boven eene deur,
anders ook Opperlucht geheeten. Door den luier
komt de klaarte in den gang. De luier bestaat
meest uit twee glazen ruiten die kunnen openen toegedaan worden. Den luier openstellen voor
de koelte. De dief was met eene leere langs den
luier in huis gebroken.
— Ook het bovendeel van eene venster, de
venster boven de antilie. Waneer het onderdeel
van eene venster kan opschuiven of openslaan,
dan is gemeenlijk de luwer vast en onbewegelijk;
maar kan het onderdeel niet open, dan maakt
men den luwer dat hij kan opengaan en de lucht
ververschen in huis.
— In vele vensters wijkt de luwer meer of min
uitwaart zoodanig dat de antilie (of het dwarshout dat de venster in twee'n verdeelt) eene
soort van banksken is waarop men, als de venster leeg is, kleene dingen kan leggen, b. v. eene
tabakpijp. En dan, even als men zegt : Leg uwe
pijp op de venster, voor Op den vensterbank;
zegt men insgelijks : Leg uwe pijp op den luwer,
voor Op de antilie.
LUWERMANDE, v. Zie LUIDERMANDE.

11. Deze letter verwisselt
Dikwijls met de B, zie B.
2° Ook dikwijls met de rT, b. v.
ik ben.
Ik bem
lid. besen.
Bezem
danbesie, bij Kil.
Dambesie
vl. hende, fr. chemise.
Hemd
kennip, 1. canna-bis.
Kemp

--

10

--

—

—

—

—

—

Grimmen
-Mem
Kaam
Mispel

--

--

--

fr. pelerin.

—

Vimme
Vremd

niet of weinig meer verduwt, ten gevolge van te
veel te slempen).
MAAGDAARD, in. Maagd, sprek. van een manshoofd. In de processie waren er schoone groepen die elk iets godsdienstig en stichtende verbeeldden : onder ander een groep maagden die
de H. Ursula en hare gezellinnen verbeeldden,
en een groep maagdaards dragende het standbeeld - van den gelukz. Berchmans. " Als dien
maechdaert sinte Jan. " (Th. van Herentals.)
— Kil vertaalt het door virgo mas.

—

Omtrent

Pelgrim
Vadem

de mage keeren. Eene afgewrochte mage (die

kaan, fr. fleurs sur la bière.
fr. nèfle.

—

—

—

—

—

—

hd. faden.
vin, 1. pinna.
vrend.

Ook met LTG, zie NG.
40 Met de w achter 1 of r op 't einde van eenige
woorden, b. V.
malwe, maluwe.
Malme
meelw, meluw.
Meelme
murw.
Murm
30

—

—

—

Palm
Zeerme
Zwalme
MAAG (wvl.

of hij is de mage gekeerd (hij is dood). Hij gaat

min (voedster).
Napoleon.
ontrent.
ont— in de ww., b. v. omtzien.
peen.

Napoleom
Omt—
Peem

grijnen.

mage, fr. embarras gastrique. De mage trekt (als
men goeden eetlust heeft). Sedert eenige dagen
trekt zijne mage niet meer (heeft hij geenen
eetlust meer). Eene overleide (overlegde) mage,
fr. une indigestion. Dat viel koel op zijne mage
(dat behaagde hem niet, dat hoorde hij niet geern).
Iemand iets op zijne mage leggen, geven of stuiken (iets zeggen of gebieden dat hem hard en
lastig is). De mage keeren (sterven). Hij heeft

—

—

—

pulw, peuluw.
zeerwe, zeruw, zenuw.
zwalwe, zwaluw.

MAGE),

v., fr. estomnac. Vervuilde

MAAGDEBIE, v.,

inv. -bie'n. Bij biemelkers.

Bie van eenen maagdezwerm.
MAAGDEKEERS (uitspr. -kesse, zie Rs), V. Eene
groote met bloemen versierde waskeerse die door
een maagdeken of dochterken, in 't wit gekleed,
gedregen wordt in de processie. Twee meisjes,
die nog hunne eerste communie niet gedaan
hadden, droegen elk eene maagdekeers nevens
liet beeld van 0. L. Vrouw.
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— Eene hoogstammige hofbloem, in fr. bou-ilion blanc geheeten..

-- Men zegt ook Madekeerse en Matekeerse,
in beide beteekenissen.
MLAGDEKLAVER, v. Klaver van 't eerste jaar,
klaver die nog niet verwinterd heeft, die ' nog
niet eens is afgemaaid. Hij zal daar in den herfst
nog eene goede snee maagdeklaver hebben.
MAAGDEPELDER, m. Wit baarkleed dat men
op de kist van eenen jongeling of jonge dochter
legt, en gemeenlijk met bloemkroonen versierd
is. - Zie PELDER.
MAAGDEZWEE, v. mv. -zwee'n. Soort van peer
gelijkende aan de mahieupeer, redelijk dik en
grauw van pelle.
-- Dit woord, met den klemt. op de laatste
greep is misschien eene verbastering van 't fr .
mansuette.
1VIAAGDEZWERIYI(E, -ZWARM(E, rei. en o. Bij bie melkers. Als een biezwerm den korf verlaat in
't bloeien van 't koolzaad, wordt het opgevangen
in eenen anderen korf, uit den welken er na
eenige weken wederom een zwerm komt. Dit
laatste zwerm wordt Maagdezwerm geheeten.
--- Vgl. Nazwerm.
MAAIBEEN, o. Maaivoet, been dat uitwaarts
eenen boog beschrijft in 't gaan.
— Iemand die zulk een been, of zulke beeneen
heeft.
-- MAAIBEENDE, adj.

Maaivoette, die maibeenen

heeft, die met de beenen maait in 't gaan. Maai beende gaan. --- Zie -DE.
— MAAIBEENEN,

maaibeende, heb ge-maaibeend,

o. w. Met de beenen maaien in 't gaan, maaivoeten. Een mensch die maaibeent. Een peerd dat
maaibeent.
MAAI(E, v., vklw. Maaike(n. Een vrouwenaam
bij 't volk, anders Mie, Maria.
-- Eene oude Maaie, een oud grillig wijf.
-- Eene zotte 1Vlaaie, dertele dochter. Ge zijt

twee zotte Maaien, zegt b. v. eene moeder aan
hare twee dochters die samen lachen en korts wij len.
-- Blinde Magie, Blinde Moene, , schertsende
voor Blinde vrouw. Ik zie bijkans niet meer; ik
ben lijk eene blinde Maaie; ik ben zoo blind als

Maaie.
--- Flak in mijn ooge, zei blinde Maaie, dat is
juist in mijne kans.

— 'k Zou dat •e keer willen zien, zei blinde
Maaie, ik geloof daar niets van.
--- Blinde-Taaie spelen, blinde kalle spelen, fr.
jouer a colin-maillard.

MAAI
--- Een ingebeeld waterspook, anders ook Kalle
geheeten. Ga bij het water niet, kind; de magie
zou er u in trekken.
MAAIGRAS (wvl. MAAIGARS, MAAIGERS, uitspr.
-gas, -ges, zie Rs), o. Gras dat bestemd is om
gemaaid en in hooi veranderd te worden. Laat
de koeien niet in 't maaigras loopen. Honderd
roeden maaigras koopera.
NIAAIMEERSCH, m. (niet v.) Hooiweide, fr. pré
a faucher. De bilken zijn geen maaimeerschen.
--- Zie MEERSCH.
MAAISTEEKTE (wvl. MAAISTÉKTE, zie KLANK
1VIAAISTEKIG, 'adj. Wormstekig, fr vereun,-vERK.),
piqué des vers. • Een maaisteekte appel. Maai steekte noten.
--- Fig. van iemand die naden en liksems heeft
van het koningszeer, fr. écrouelle. Niet willen
trouwen met iemand die maaisteekte is.

MAAL (wvl. MALE), V. Reiszak, knapzak. " Daer
den Heere tot d'Apostelen seyde van gheen male
te hebben noch gheen twee rocx." (M. Lambrecht.)
" Hy had in eenen sack oft male ghebraden
. vleesch met hem ghebracht. " (P. Mallants.)
" Hy bracht zijn cusseneel in zijn male. " (C.
Vrancx.)
-- Groote bedelzak, gemeenlijk van lijnwaad,
dien de schooiers met een dik snoer aan hunnen
hals dragen, om er de broodkanten of de aard
zij krijgen, in te bergen.
-apels,di
— Male of mantel, armoede of rijkdom. De
tuischer speelt dikwijls voor male of mantel (d. i.
hij waagt al zijn geld om veel of niet te hebben).
Hij onderneemt eene gevaarlijke zaak : het zal
male of mantel zijn. Hij geeft al zijn geld in actien
op den ijzerenweg : 't is mantel of male.
— Groote diepe zak of tesch in een kleed. De
male van eene kulte. Eene groote kazak met
eene male op ieder heup. Zijne malen opvullen
met appels.
-- Fig. Maag, fr. eslommmac. Zijne male vullen
(zijnen ransel volstoppen). Brood en vleesch in
zijne male steken.
MAAL, o. Meet, geteekend punt of linie waar
men staan moet om te spelen b. v. in 't kegelspel,
enz. Ge moet op uw maal staan (aan de meet
staan, voet bij stek houden), fr. piéter. Hij staat

op zijn maal niet.
— Kil. Maal, meta, terminus.
MAAL, o. De hoeveelheid melk die eene koe in
eens geeft, fr. quantité de lalt qu'on trait en une
fois. Een maal van zes pinten. De koe heeft dezen
morgen een goed maal gegeven. Hoeveel malen
asloet 'gij hebben voor eene keernee ?

MAAL
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MAAN

— De hoeveelheid voedsel die men in eens aan
een rund of ander dier geeft. Een groot, een
kleen maal. Dit maal is voor deze koe, en dat
maal is voor de andere.
— De hoeveelheid water die iemand in eens
loost, zeiksel.
MAALDE, MAALDJE, v. Hetzelfde als Malie,

van eene halve maan, waarop men den rand van
eenen hoed bewerkt.
— Het maantje van de nagelen is het wit of
bleeke deel dat op wijze van eene halve maan
uitkomt van onder den nijdnagel, fr. lunule de

fr. maille. --- Zie -ALIE.

balk die achter den teersbalk ligt, en voor de
vastheid dient van den molen.
MAANBASSER, MANEBASSER, m. Hond die op
de maan bast, bez. als zij in zijn hok schingt.
Alle honden zijn geen manebassers. Een manebasser kan het licht van de maan niet verdragen.
— Fig. De goddeloozen die schreeuwen tegen
de heilige Kerk zijn manebassers.
MAAND, v., doch in Fr.-Vl. m., vklw. maan

MAALFIJN, o. Bij olieslagers. Zekere wollen

stof, ook Stamplaken genaamd, waar men de
stampzakken van maakt om de olie uit 't gebroken zaad te persenin de oliemolens.
1YIAALSNOER (Vl. MAELSNOER, zie AE), o. Een
snoer of touwtje waarmede men eene boot e vlas
ombindt. Hetmaalsnoerwordt met een galgestrop
geknoopt.
MAAN, m. en ook MANE, v., mv. manen, maans,
vklw. maan tj e. Larve van de meivlieg, worm die
't vleesch bederft, fr. larve de la mouche bleue,
ver de viancde. Dat stuk vleesch krielt van de
manen. Ik heb er eenen maan in gezien.
— Made, wormpje in kaas, in opgevulde vogels,
in gedroogd of gerookt vleesch, op oudbakken
brood, enz., fr. mite. Manen in den kaas.
— Vuile worm gelijkende aan een puitshoofd
of kikvorschjong, en levende in den vloeibaren
drek van de secreetputten. De boeren zeggen
dat de beer of ale weinig vruchtbaar is voor
den akker, als er veel manen in zitten.
-- Het fr mans bet. larve de hanneíon, ver blanc.
MAAN, MANE, v., fr. Zuur. Kranke maan (afnemende maan). Volle maan, fig. Vet en bolrond
aanzicht, fr. visage de pleine lune.
— De maan is in den storm geboren, 't zal geheel
den maanloop duren, zeggen de schippers waneer

het slecht weder op zee is in de nieuwe maan.
-- Tegen de mane pissen, iets verrichten waar

iemands gunst verliest, in ongenade-dormen
vervallen, anders gezeid in den tempel kakken.
Hij" wordt in dat huis niet meer aanveerd : hij
heeft er tegen de mane gepist. Ik geloof dat ik
tegen de mane gepist heb : hij wilt mij niet meer
groeten. (Het fr. pisser contre le soleil bet. nutte
pogingen doen).
-loze
— De mane in eene staakwindmolen is eene
ronde plaat van ijzer die, in de holte van den
brasem, rust op de nokke van de staak.
-- Halve of volle ring van goud of verguld
zilver, waar de priester eene groote heilige Hostie
in plaatst om ze in de Remonstrantie ter aan
toon te stellen.-bidngvaelot
-- De hoedenmakers geven den naam van
Halve mane aan een houten alaam in gedaante

l'ongle.
MAANBALK, MANEBALKE, m. Bij mulders. Een

fr. mois.
-dek(n,
— Van de maand, in deze maand, fr. ce mois-ci.
Hij is van de maand gestorven. Hij gaat van de
maand verhuizen. Zie VAN.
— Kort maandeke, kwa maandeke, zegt men
van Februari.
MAANGESCHING (wvl. MANEGESCHIING, zie IND),
o. Het gesching r de klaarte van de maan, fr. le
clair de la lune. De lanteernen branden in stad
niet, als het maangesching is. Bij het maangesching iets verrichten.
MAANLOOP, MANELOOP, m. Uurplaat waarop
het uur aangewezen wordt door eene naald die
verlicht is door de maan, fr. cadran a' la lune.
Eenen maneloop maken. Oudtijds was er op de
hal te Iper een maneloop en een zonnewijzer.
1YIAANLOOPONTSTEKING, v. Bij veeartsen. Eene
ontsteking die elke maand of alle zes weken
wederkeert. De maanloopontsteking der oogen
is eene kwaal die de peerden somtijds krijgen.
MAANSCHING (wvl. MANESCHIING, zie IND), m.
Het licht, de klaarte van de maan. In den maan
naar huis gaan. Dezen nacht is het geen-sching
maansching.
— Maanmaand, fr. mois lunaire. Het is nog
drie maneschingen eer onze koe moet kalven.
Die man heeft veel maneschingen geteld (heeft
lang geleefd).
-- Zie SCHINGEN.
MAANSCHIJTER (wvl. MANESCHITER), m. Meivlieg, anders ook Manen geheeten, fr. mouche
bleue, mouche a viande. De maneschijters zijn
't verdriet van de keukenmeid omdat zij 't vleesch
bederven door hunne larven.
- Zie MAAN, m.
MAANVET, MANEVET, o. zonder mv. Gesmolten vet of smeer van 't bovendeel van eenen

MAAN
peerdenhals waar de mane groeit. Een pond
manevet koopera. Eenen wagenas met manevet
smouten. " Het maenevet der peerden is warm
tot in den tweeden graet. " (Jac. De Smet.)
MAÁNVISCH, MANEVISCH, m. Bij zeevisschers.
Een visch van weinig of geen weerde, fr. mole, 1.

orthagoriscus mola. " Ce poison est une véritable
hotellerie vivante : it heberge des parasites partout,
jusque dans les chairs " zegt Prof. Van Beneden.
(Ann..Parl. 1865-66, docum. bl. 602.)
MAAR, V. Nachtmerrie. Zie MARE.
MAAR, MARE, v. Gerucht, fr. bruit. Maak er

geene mare van. Ik ga dat huis koopen voor u,
maar ge moogt er geene mare van maken.
MAARBEL, m. en O. Zie MARBEL.
MAARL, MAREL, m. Mergel, fr. marne, eng.
marl. — Vgl. Mervel. " Steen, marle, leem, daerinck, moer ende dierghelijcke materie die de
proprietaris wten bodem sal doen delfven. "
(Cost. v. Veurne.)
MAARLEN, maarlde, heb ,gemaarld, o. w. Zie
MARLEN.

MAARLEN, maande, gemaand, b. w. Mergelen,
fr. marner, marler, eng. to marl, middeneeuwsch
1. marlare. " Segetes secari faciet et secabit, terram marlabit et stercorabit. " (Het Gends charter-boekje.)
MAARLPUT, MÈERLPUT, m. In Vlaanderen is
er hier en daar een vijver of waterput die den
naam van 'Marelput draagt, eng. marl pit. Men
weet dat de marelputten niet anders zijn dan
oude mergelkuilen, fr. marnières. Rond Merchem
vindt men veel merelputten. Beoosten Torhout
is een maarlepit; ook te Stavele en te Elverdinghe.
MAARRECHTS, bijw. Zie onder RECHTS.
* MAARREIS, bijw. Zie onder RECHTS.
MAARS (uitspr. maas, zie Rs), m. Aars, achterste, fr. derrière. Op zijnen maas zitten, vallen.
Eenen schup krijgen onder zijnen maas.
't Was een droes der droesen baes,
Die met synen blooten naes
Op 't gestel omhoog gelegen
Was tot een canon bedegen. (Vaelande.)
— Kil. heeft Maas-darm voor Aarsdarm. Zie
Wdb. der Ned. Taal ad v. AARS. Doch aars bij ons
spreekt ees met de zware ee.
MAARTE, v. Dienstmeid, fr. servante. De
knechten en de maarten. Op eene hofstede
onderscheidt men de eerste maarte, de tweede
maarte, enz. Eene jonge, eene oude maarte. Zij
dient als maarte op dat hof.
— Van daar Boeremaarte, Kindermaarte, Kat
-temarj,Vouw enz.
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MAAR
-- Het woord hoort men overal en vindt men
dikwijls bij onze vorige schrijvers.
MAARTELING, m. en o. Die in de laatstledene
maand Maart geboren is. Wordt meest gezeid
van kleene visschen die, met de lente uitgebroed,
in den zomer reeds eenen vinger lang zijn. Dat
snoekje is een maarteling. — Zie -LING.
MAARTEWERK, o. Landwerk dat in de maand
Maarte verricht wordt.
— Werk dat eene dienstmeid verrichten moet.
Den vloer schuren, voedsel koken voor het vee,
den melkkelder bezorgen, enz. is maartewerk.
Hij wilt geen maartewerk doen, zegt hij.
MAAS, m. Zie MAARS.
MAASCH, MASCHE, v., mv. maschen. Hetzelfde
als Maas, v., dat in de Wdb. verfranscht wordt
door 9naille. De maschen van eene nette. Eene
groote, kleene masche.
— Steek van breiwerk. De masthen van eene
kous.
— Schakel of schalm van eene keten, fr. chatnon. Zie MASSCHE.
MAASCHNAALDE, v. Eene naalde om te maschen. De maaschnaalde is kort en dun, maar
zij heeft eene lange oog gelijk de stopnaalde om
er den wollen draad door te krijgen.
— Somwijlen wordt het gezeid in den zin van
Stopnaalde.
MAASTER, m. Dit woord hoort men in de zegswijze Noch aaster noch maaster, of noch gagster
noch naaster, voor niet met al, niet eene spier.

Daar is noch aaster noch maaster meer- van
(daar is niets meer van over, alles is opgeëten).
— Ik heb ook Noch gaseer noch- master gehoord
voor Niemand. Zij waren allen weggeloopen;
't en bleef gaster noch master. De gaster en de
master : 't was al te gare weg.
MAAT, MATE, v., vklw. maatje (wvl. matje, zie
KLANKWERK.), fr.. mesure.
— Zekere bepaalde graanmaat. Een Brugsche
zak graan behelst drie maten. Zeven Brugsche
maten doen drie hectoliters graan. Er zijn twee
en dertig helletjes in eene mate.
— Het vklw. maatje (wvl. matje). is de naam
van twee andere maten veel minder dan de voorgaande; t. w. a) voor drooge waren, als zout,
rijst, enz. is het omtrent het vierde van een
liter. Een helletje behelst omtrent vijf matjes.
— b) voor eenige natte waren als olie, azijn,
genever, is het omtrent het zestiende eener
pint, d. i. het twee en dertigste eens liters; ook
enkel matje genaamd, tot onderscheid van het
dobbel vtcatje dat het zestiende eens liters houdt.

MAAT

664

MAF

MACHRIETE, v. Eigennaam bij 't volk, 't zelfde
als Marguerite. Te Lichtervelde vereert en dient

ook in 't fr. woordenb. van Bescherelle die zegt:
" MADELAER. Anc. jurispr. Terme usité dans la
Flandre flamingante; se disalt d'un curateur
donne aux successions vacantes et aux succes
les droits-sionrecul,p osivre
et en acquitter les charges. " " Wanneer yemandt
deser weereldt overlijdt, den blijfver ofte blyveghe, metgaders de ghemeene hoyrs ende aeldinghers vanden sterf-huuse, zijn ghehouden te
stellen eenen Madelae-re binnen de zes weken ofte
veertich daghen naer het overlyden, omme t'
sterfhuys te reeden, de inschulden te innen, wtschulden te betalen, ende voorts alle processen
(den sterfhuuse aengaende) te verantwoorden
ende vervolghen, ende t' hende vanden jaere
rekeninghe, bewijs ende reliqua te doene van
zijne handelinghe ende administratie; vermoghende oock den blijfvere ende blyveghe voor
alle andere, ende naer hemlieden de hoyrs ofte
aeldinghers vanden overleden, zelve madelaers
te zyne, midis doende dat den m.adelaere schuldich is. " (Cost. v. Veurne.) " Als Madelaer of
Madeleghe seker gedaen hebbende voor haeren
kinderen goede, henlieder tot huwelicke betrec-

men Sinte Machriete.

ken. " (Cost. v. Ipre.)

Een matje genever. Twee dubbel matjes maken
een baksken. " Met een muddeken of maetjen
brande-wyn in een fleschke gedaen. " (G. Simons.) " Een muddeken of maetjen olyf-olie in
een steert-panneken. " (Id.)
— In de uitdrukking matje stellen, mafjes
deelen, is matje het vklw. niet van Maat, maar
van Mat. Zie MATJE.
MAATPAANDER, NIATEPANDER, m. Een groote
paander die omtrent het gewicht van achttien
kilos aardappels inhoudt.
NACHOCHE, 1VIACHOCHEL, v. heelijk, plomp,
dom, slordig vrouwmensch. Eene oude macho.
che, fr. une vieille ratatinee.
— Kil. Machache, machachel.
-- Wordt ook gezeid van andere dingen, b. v.
van eene groote onfatsoenlijke bol om in de
bollebaan te spelen.
— Dit woord is, met den vlaamschen lasch
in den grondvorm, gevormd van Mokke, Mokkel (dat in de Wdb. verfranscht is door femme
ou felle grosse et grasse, dopdon). Zie FLADAKKEN.

MACHT, V. Vermogen.. Het is in zijne macht
niet van eenen armen mensch te verstooten, fr.
it ne saurait repousser un pauvre.
– Bij vinkeniers. De macht van eene vink is
de volle graad van bekwaamheid om wel te zingen. Als de vink aankomt, is zij nog op hare
macht niet, en haar lied is onvolmaakt; als zij
op hare volle macht is, dan is haar lied volmaakt
en kort; als zij te ver op hare macht is, dan is
haar lied nog wel volmaakt, maar te lang. Met
de vink op 't stop te zetten, kan men hare macht
verminderen. Ook Vier geheeten.
— Met de macht, in overvloed. Daar was volk
met de macht. Geld met de macht. Het regent met
de macht. Er stierven menschen met de macht.

-- MADELARIJ, MADELRIJ, V. " AIS in eenighe
sterf huusen daer weesen zijn, eenigb.e in-schulden oft wtschulden wtghelaten worden, ieghens
de maedelrye rekeninghe, soo zijn de voochden
wande zelve weesen ghehouden de zelve over te
bringhen ten weese-boucke. " (Cost. v. Veurne.)
MAF, adj. Slap en krachteloos van dronken
dronken dat men waggelt in 't gaan-schap,zo
en tot niets meer bekwaam is. Hij is maf.

MACHTIG, adj. Smachtig, versmachtend, ver
fr. étoufant, suffoquant. Machtig weder.-stikend,

schrijvers.
MAGEN, mocht, gemagen, o. w. te Brugge gebezigd met den helderen a -klank (zie A), voor
Mogen, fr. pouvoir. Ik mag, gij magt, hij mag,
wij of zij magen. Gij magt dat niet doen. Wij
magen dat zeggen. Ik heb niet gemagen.
— Nogtan de infinitief is meest Meugen, gelijk
overal elders, waneer men dit woord gebruikt
in den zin van Geern eten of drinken, b. v. Ik
heb hier eene bezondere soort van kaas, en ik
weet niet of gij die zult meugen.
MYI AGER, adj., fr. iitcaigre. Mager gelijk een prik
(zeer mager).

De lucht wordt machtig, als het aanlegt om te
donderen. Het is hier in de kamer machtig van
den rook.
— Afl. Machtigheid. — Zie s.
MADE, V. Hetzelfde als Maagd, meid. Dit w. is
bij ons enkel gehoord in samenstelling, b. v. Madekeers, en Madestraat (te Brugge, fr. rue des vierges).
NA DEKAAR, m., fr. curateur d'unne succession.
Dit woord vindt men niet aleen in de oude
Costumen " van Berghen S. Winocx, van
Brouekburch, van Oostende en van Veurne, maar
11

MAFJE, o. Kleen roggenbroodje met korenten
gebakken. Te Brugge bakt men mafjes. Een
mafje eten.
IMAGED, V. Hetzelfde als Maagd. De heilige

Maged Maria.
— Dit vindt men dikwijls bij onze vorige

,
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MAHI
--- Schraal, koud en droog, sprek. van het
weder. Mager weder verhindert den wasdom
van de vruchten. In de Maartsche maan is het
dikwijls magere wind. Als het mager weder
lang duurt, kunnen de veldvruchten zelden nog
welig "worden, want, in plaats van te struiken,
gaan zij pijlde op.
— Mager zoo, mager kooksel. Wordt gez. van
een huis waar men gierig is, waar de tafel al te
mager is. Het is daar de mager zoo.
-- MAGERMAN, m. zie de Wdb.
-- Magerman is kok, zegt men als ergens eene
magere maaltijd opgedischt wordt; of ook als
iemand niet mild is in 't geen hij geeft.
-- MAGERTE, V. Magerheid, fr. maigreur.
MAHIEUPEER, v. klemtoon op hieu. Soort van
goede winterpeer zeer gemeen bij de boeren, en
vloeiende van fatsoen op de kaljerooze. De zappige mahieuperen.
MAK, 1VIAKKE, v. Schaperschup, eene schup
met kleen blad en langen steel, fr. houleíte. De
schaper met zijne makke. De landbouwers in
Noord-Vlaanderen dragen eene makke mede als
zij rond hunne akkers gaan, ja zelfs als zij, in de
week, naar de mis gaan; de makke bij hen is als
het kenteeken en het zinnebeeld van den boeren
Deze hand die den standaard van het-stiel."
kruise omhooge hield in het gevecht, en die de
makke gedregen heeft van den goeden herder. "
(A. Duclos.)
Hy (de herder) gaet syn schaepen _voor.....

Hy heeft gestaedelick het mackjen in der handt.
(G. De Dous.)
Hy neemt een herderskleed, een breeden hoed, een mak,
Een knapzak, een schalmei.

(J. B. Decorte.)
VAKANDER, pron. Gewestelijke vorm van Mal-

kander. Wij moeten makanders gebreken verdragen. Makanderen helpen.
-- Zie L. Bij onze oude schrijvers vindt men
ook Menkanderen.
MAKARON, MAKRON, m. klemt. op on Hetzelfde
als 't fr macaron, kleen rond amandelkoekje dat
onder den tand kraakt, en dikwijls met andere
lekkernijen als nagerecht opgedischt wordt.
Beschuit, 7nakrons en suikerzoet.

(J. B. Decorte.)

— Zeer kleen koekje van meelbloe m en suiker
op papier vastgebakken, te Brussel karrabitje, en
te Antwerpen oblewitje genaamd. Een veste
makrons (een blad papier met oblewitjes bedekt).
Makarons koopen. Om makarons .draaien (op een
molentje dat aan een uurwijzersplaat gelijkt).

MAKE
Makrons smijten (er om werpen met de teerlingen).
- MAKARONKAS, MAKRONKASSE, V. Een vierkantte
of rond kasje dat, met makarons of karabitjes
gevuld, op den rug gedregen wordt naar eene
feest of kermis, en daar langs de straten staat
met een deksel dat tevens een bak is waarin de
voorbijgangers met de teerlingen werpen om
makarons. Zijne makaronkas was welhaast ijdel.
Die vent gaat met zijne makronkasse van de
eene kermis naar de andere.
MAKELAAR, m. Een rechtstaande stuk hout te
midden op den schaarbalk tot steun van den
nokbalk in een dak, anders ook Puntstijl genaamd, fr. poincon.
-- De paal of standboom waarop de twee
halfdeuren of vleugels van eene dubbele deur
sluiten. De makelaar van eene schuurdeur.
" Sint Joos staat verbeeld op den makelaar van
de deur. " (G. G.)
-- De leuning van eenera trap, anders ook deReeze genaamd, fr. rampe d'appui.
1VMAKELAREN, makelaarde, heb gemakelaard, o.
w. Den makelaar spelen, fr. faire le courtier,-

l'entremetteur.
Dees heeft het soo ghedraeyt, en soo ghemaeckelaert
Dat de trauw-bandt nu gheknocht is.
(L. Vossius.)

NIAKEMENT, o. Veinzerij, gemaakt spel. Het
zijn al makementen (zegt men van iemand die
gebaart dat hij ziek is, of die zich inbeeldt dat

hij iets niet verrichten kan, enz.). Hij aarzelt
wel van dien eerepost te aanveerden, en brengt
er al 't een en 't ander tegen in; maar 'k geloof
dat het al makementen zijn (dat hij niet recht
- MAKEMENTSPEL,

-zings).
o. Veinzerij, valschheid. Het

is al makementspel, fr. ii joue la comédie.
MAKEN, nviek en maakte (wvl. màkte), gemaakt
(wvl. gemàkt, fvl. èmàkt, zie KLANKvERK.), o. w.

Nest bouwen, sprek. van vogels. De musschen
zijn aart 't maken. De akster maakt in 't hoogste
van den boom. De vink maakt met hooi, wol,
haar, enz.
-- Bij scholieren. Een schoolwerk in geschrift
verveerdigen, 't zij met vragen op te lossen,
't zij met iets te vertalen, 't zij met eene beschrijving of redevoering op te stellen. Hebt gij al
gemaakt P -- Ook schriftelijk kampen om de
eerste plaats, fr. composer. Hij had niet gedaan
met maken als het tijd was van eindigen. Wel
maken. - Slecht maken. Die best maakt, heeft de
eerste plaats,

MAKE -- Het kort of lang maken, weinig of veel tijd
vertoeven, of werken, of leven, enz. Ik kom u
vandaag bezoeken. maar ik ga 't niet lang maken. Die zieke heeft het kort gemaakt (is al ras
doodgegaan). " Chilperyck diet insghelycs ooc
niet lane. en maacte " d. i. niet lang en regneerde.
(N. Despars.)
— Geld maken, iets verkoopes om geld te
hebben. Ik moet beginnen geld maken om mijnen pacht te betalen.
— Vermaken, geven bij testament, fr. léguer.
Hij heeft mij eene hofstede gemaakt. Ik zal u
mijn huis, mijne bibliotheek maken.
— Er iemand aan maken, hem in 't spel doen
verliezen, fr. attrapper. Hij heeft er mij twee
maal aan gemaakt in 't kaartspel, in 't kegelpel, enz. Gij zijt er aan.
-- Het maakt er niet aan, het doet er niet
aan, fr. cela n'y fait riep. Die geneesheer zal mij
veel geld kosten, maar 't maakt er niet aan, als
ik maar genees. r
— In iets maken, er in weten, er gevoelig aan
,zijn. Hij maakt in zijn vaders dood niet. Men is
overzijn gedrag alom ontevreden; maar hij maakt
daar al niet in. Hij miek er veel in, omdat zijne
diensten zoo miskend waren.
-- Maken van, waarde hechten aan, fr. faire
cas de. Ik maak van geen vleiers, fr. je deleste les
f acteurs._ Ik maak veel van dien vriend. Ik maak
daar niet of. Ik maak van geen stalen schrijfpennen, ik make meer van ganzepennen. Hij maakt
veel van een goed glas wijn, van muzijk, enz.

— Wat maakt gij daarvan ? Wat beteekenis
vindt gij daar in P Hoe verklaart gij dat t Hij
heeft mij eenen brief geschreven, en ik weet
niet wat er van maken. Wat maakt gij van
zulk eene antwoord, van zulk eene handelwij s ?
MAKERIJ, NIAKERIE, v. Makement, veinzerij.
Ik geloof dat zijne ziekte al maar wat makerij is.
-- Werkwinkel, werkplaats van eenen smid,
kleermaker, timmerman, kuiper, enz. Waar is
de tang P In de makerij (d. i. in de smisse). Mijn
kleed is in de makerij (d. i. bij den kleermaker).
Die schoe'n zijn splinternieuw : gisteren zijn ze
uit de makerij gekomen. — Men ziet uit deze
voorbeelden dat het woord moet bepaald worden
door hetgeen er rond staat.
MAKKER, m. Soort van riviervisch. Baarzen,
blieken, tinken, spekken, vinnen, makkers, snoeken en karpels.
— Alg. Vl. Idiot. zegt dat Machel in Brab. een
visch is die eenige gelijkenis heeft met den
brasem.
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MAKK
MAKKEREN, makkerde, heb gemakkerd, o. w
Als makkers of goede vrienden met elkander
omgaan. Zij makkeren wel te gare (zij zijn goe
vrienden) . Met iemand makkeren.
MAKKETENTE, v. Marketentster, zoetelaarster.
MAKRON, m. Zie MAKARON.
MAL, MOL, o. Vorm of patroon om iets te maken. Om eene bollebaan te schikken en eene
behoorlijke ligging te geven, gebruikt men eene
plank wier onderste rand, boogwijsde afgerond
zijnde, dient als maat om in de bollebaan eene
lichtuitgeholde en gelijkvormige bedding te maken : deze plank heet een Mal of Mol.
— Vgl. fr. moule, 1. modulus.
MALAAIE, MALAANJE, 1VIELAANJE, NIALANJE,
MELANJE (klemt. op de tweede greep), v. Kwel-

ling, kwellagie, ongezondheid. Ziekten en malaanjen. Hij zit vol zeeren en malaaien.
— Vgl. fr. maladie.
— N. Despars schrijft : " Die welcke met zulcke miserable ende melaengneuse zieckten ende
crancheden bevaen was. " Dit melaengneus is 't
1. mal!gnus, fr. malin (maligne) .
MALBROEK, MOLBROEK (wvl. -BROVK, zie or),
m. Groote zware vrachtwagen met breede wielen.
— Meest gebruikt in 't Land van Aalst. Kramers heeft fr. roue, èc la malborough, rad met
breede velgen.
MALDE, MOLDE, v. Een metalen of houten
vorm om lijstwerk te steken, of mouluren te
trekken; anders ook Malle, Molle en Perfijle geheeten. De plafoneerders gebruiken eene malde
om kornissen te maken. -- Zie MAL.
MALE, v. Zie MAAL.
MALEN, maalde, heb gemaald, o. w. Draaien,
ronddraaien. Zie de Woordenb.
— Tautol. Draaien en malen, anders gezeid
di-aaien en keeren. Het is te zien hoe dat het zal
draaien en malen, fr. quelle tournure prendra

l' af aire.
MALETTE, v. Hetzelfde als fr. mallette, malle,.
valies, reiszak, boekzak.
— Knapzak, male, zak diende werklieden en de
reizers zich op den rug binden en waarin zij hun.
alaam of hunne drooge spijzen dragen, fr. bissac.
- MALETTEMAKER, m. Valiesmaker, fr. inalletier.
" Koffer- en maeletteinaekers, knopmaekers, lintmaekers. " (Wet van het recht van Patente voor
het vyfde jaer van de Fransche Republyke.)
MALIE, MAALJE, MALJE (zie --ALIE), v. Maasch,
fr. -morille. De maliën van eene net.
-- Steek van breiwerk, fr. nbaille. De maliën
van eene kous.

— 1

Porië, kleene tusschenruimte die de mole-

culen - of bestanddeeltjes van iets van elkander
scheidt, fr. pore. De maliën van het hout, van
't glas, van het steen, van het ijzer, enz. De malien van gesmeed ijzer zijn dichter dan van gegoten ijzer. Dat hout is fijn van malie.

— Porië van een vlies of vel, fr. pore. De maliën
van 't vel, fr. les pores de la peau.
— Oude munt van kleene weerde, fr. maille.
Noch duit noch malië hebben, fr. n'avoir ni sou
ni maille. Ik gave er geene malië voor. Dat is
mij geene malië weerd.
1YIALING, v. Gemalen of gebroken graan, boonen, enz. tot voedsel van het vee of van de peerden. Des winters geeft men maliDge aan de
koeien. Maling voor de peerden.
— Meel— of gruiswater voor het vee, fr. buvee.
Hebben de koeien malinge?
— Gemalen graan tot voedsel van den mensch,
heet Meel of Bakte.
- MALINGMEUZEL, m. Meuzel of kleene zak met
maling of gebroken graan en booreen, voor de
peerden.. Voerman, ge moet den malingmeuzel
mededoen. -- Zie MEUZEL.
- MALINGSTANDE, V. Groote kuip waar men de
maling in doet voor peerden en koeien. De malingstande is bijkans uit.
- MALINGZAK, m. Groote zak, gelijk een graanzak, waar men maling in doet voor peerden of
koeien. Welk eenen zak moet gij hebben, eenen
graanzak of eenen malingzak P
1VIALJANT, MALIANT, MAILLANT, m., klemt. op
ant. Toeziener, opzichter van eene hofstede, iemand die door eenen grondeigenaar aangesteld
is om zijne verpachte hofsteden gade te slaan. De
grondeigenaar woont te Parijs, maar er is hier
een maljant die voor zijnen eigendom zorgt. De
landbouwer vroeg aan den maljant om eenige
verbeteringen aan huis en schuur te hebben. Hij
betaalt jaarlijks zijn pachtgeld aan den maljant
die 't dan met de andere pachtgelden verzendt
naar den proprietaris. De maljant van eene hof
Hij vereffent zijne zaken met den eigenaar-sted.
liever dan met den maljant.
MALJENIER, MALIENIER, m. met den klemt.
op ier. Ambachtsman die met den hamer werkt,
zooals de timmerman, de smid, de kuiper, de
gareelmaker.
— Het 1. malleus, fr. mail, maillet, bet. hamer.

MALK
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MALI

MALKAAR, pron. Malkander (even als men
Elkaar zegt voor Elkander). Malkaar beminnen.
Malkaars gebreken verdragen. Aan malkaar
hangen. Onder malkaar vermengeld.
MALLE,IVIOLLE, v. Zie MALDE.
MALLING, V. Model of patroon in hout of papier
om er iets op na te maken. De stoeldraaiers gebruiken mallingen - om de leuning van eenen
stoel te verveerdigen.
— Vgl. Mal, Malle.
IVIALIVIE, v. Zie MALWE.
MALOEN, o., klemtoon op toen. Bloksteen, fr.
moellon. Maloen zagen. Een kassijn in maloen.
MALOTTE, v. met de stemrust op lot. Eene
plant die bij Kil. malloete heet, 1. melilotus of cznalis. De malotte draagt een reesem gele bloempjes op een stijleken.
MALTRATSE, MATTRATSE, v. Zoo zegt de
sprekende taal voor Matras, bulster, oudfr. mabrats, nu matelas, ital. materazzo. Op eene mal
slapen. Eene maltratse verslaan.
-trase
MALUWE, MALUIE, v. met den klemtoon op lu,
Hetzelfde in eenige streken als elders Moluwe,
een zeevisch die fr. morue heet.
MALWE, MALUWE, v. Hetzelfde als Meluw, dat
in de Woordenb. verklaard wordt door Mijt,
made, fr mite, ciron; maar bij ons meest gehoord
wordt in den zin van Bladluis, fr. puceron, anders ook Mijnder en Mienge geheeten. Die planten krielen van de malven.
MALWE, v. Maluwe, fr. mauve.
— Wordt ook gebruikt voor Akkermelde, fr.
arroche des champs. Zie DAUWKOOLE.
- Men zegt ook Malme, even als Zwalme,
Murm, enz. voor zwaluw, murw. Zie M.
MAN, m., vklw. manneke (n, mannetje, in Veurne-Ambacht mannige, in 't Kortrijksche mannië.
1

— Van den man maken, zich

.

grootsch aan-

stellen, beslag maken, zich doen gelden.
— Een man worden, door fortuin of geleerdheid een man van gezag worden.
— Zijnen man staan, niet onderdoen in een
gevecht, enz., zich weten te verdedigen. Hij kan
zijnen man staan.

in eene
laatste
blijven,
vertoeven
of
elders
de
herberg
tot dat de anderen al weg zijn. Hij moet altijd
den laatsten man den zak opgeven.
— Den laatsten man den zak opgeven,

— Eenen man stellen, een plaatsvervanger

- MALJENIERSGEREEDSCHAP, V., MALJENIERSGOE-

koopen voor den krijgsdienst, fr. mettre un rem-

mv. Hamers, tangen, nagels, lechten,
beitels en ander ijzerwerk ten dienste van de
maljeniers. Een winkel. van maljeniersgoederen.

plaçant on un substituant.
— Mannetjes -en- wijvetjes, soort van hofbloem,
anders ook Boerkens- en-boerinnekens genaamd,

DEREN, o.

MAND
— Het mannetje uit de maan, de zwarte vlek

maan, of 't ware, eenen man met-kendi
eenen braambos verbeelden. Fig. Een koddig
ventje. Gij zijt lijk het manneken uit de mane.
— Man van buiten zijn, ergens niet ingelaten
worden, moeten buiten blijven. Ik was daar
man van buiten.
— Man en maagd, iedereen zonder onderscheid.
Dat zijn dingen die men niet zegt aan man en
maagd.
MANDE (te Brugge mangde, rijmende op langde, zie N), v., fr. panier.
— Door de mande vallen. Bij onze vorige
schrijvers even als nu nog in Holland, heeft deze
zegswijs den zin van Zijn gezegde niet kunnen
waarmaken, tot bekentenis komen. " Den dief
verbaest en vol schrick viel op syn kniera, en
door de mande; ghelijck men seght " d. i. hij
bekende zijne diefte na ze eerst geloochend te
hebben. (A. Poirters.) " Doch ten eynde is Berengarius door de mande ghedroopen " d. i. hij
heeft zijne dwalingen bekend en afgezworen.
(Mallants.)
— Thans verstaan wij hierdoor Mislukken,
fr. echouer. Hij stelde zich op rang om in den
gemeenteraad gekozen te worden, maar hij is
door de mande gevallen.
MANDEBREIER, m. Mandemaker, iemand die
manden en paanders vlecht. Zie BREIEN.
MANDEL, m. Bij landb. Een hoop van omtrent
12 of 14 schooven die tegeneen rechtgesteld staan
op den akker om te droogera.. Het koorn in
mandels zetten. Die mandel ligt omgewaaid.
" Ende alse de mandelen in zyn ghevoert, so
heeft sy de rakinghen daer de rnandelen op
stonden. " (Gends Charter-boekje.) " Een jeghelick is schuldich ten Oughst sijn graen gepiekt
ligghende, te stellen in thiendelingen, mandelen
ofte ander hoopen naer costumen, aleer hy sijn
graen mach wech voeren. " (Cost. v. Aelst.)
-- In middeneeuwsch 1. mandula. " Debet
fructus prati, dum defalcati fuerint, in mandulas,
et fenum in cumulos poni adjuvare. " (Gends
charter-boekje.)
— Dit woord hoort men veel in 't L. van Aalst;
bij de West-Vi. zegt men meest Stuik. Zie ald.
HANDELEN, wandelde, gemandeld, b. w. Bij
landb. In mandels zetten, anders gezeid Stuiken.
De schooven mandelen. Het gemandelde koorn.
" Item es de praterye schuldech te wachtene 't
cooren ende de evene ende die andre vruchten
staende up dien cauter, so dattere ne gheene
schaede ne ghevalt tote date al inne es; ende te

668

MANE
mandelene, ende te vorkene de scoeve op den
waghen. " (Gends charter-boekje.)
MANE, v. Zie MAAN.
MANEN, en met verachting MANI (zie -EN), m.
Meivlieg, maanschijter, mouche bleue, mouche a
viande. Ik hoor eenen manen in de keuken rohdvliegen. Er heeft een manen op dat vleesch
gezeten ' en er zijne maantjes in geleid.
— Ook de larva van de meivlieg; doch in dezen
zin beter Maan, m. Zie ald.
MANEN, maande (wvl. ook maandege, zie IMPERFECT), gemaand, b. w. Ontbieden, noodigen.
Iemand naar eene begraving manen op gestelden
dag en uur. Iemand naar eene vergaring manen.
Hij maande mij naar zijn huis om die zaak te
vereffenen.
— Aanmanen tot betaling. " Den muldenaer
is profytelyker gedient als iemant anders, want
hy en geeft noyt geld aen den genen die den
meesten arbeyd voor hem doet, en word ook
nimmermeer om geld van die gemaant. " (F.
Vanden Werve.)
— Bezweren, door bezwering verdrijven, fr.
exorciser, conjurer. Den duivel manen. Den duivel
in de roode zee manen. De rupsems van eenen
fruitboom manen (aflezen). De aardvlooien manen
van eenen vlaschaard. Th. van Herentals zegt
Bemanen : " den duvel beranen ende besweren "
in 't doopsel exorciseeren. — Zie ook AFMANEN,
UITMANEN en WEGMANEN.
-- Ten Kate denkt dat Manen in den zin van
fr. exorciser verouderd is : bij 't Vlaamsche volk
bestaat het nog overal, hoewel er veel bijgeloovigheid mede vermengeld is.
MANHOOG, adj. Zie MANSHOOG.
MANIERIG, adj. Manierlijk, gemanierd, fr. poli,
civil. Manierig zijn. Manierige kinderen. " Weest
oock alsoo heel manierigh in 't huys en op de
straet " (B. Vanhaeften).
MANIPEL, m., klemt. op ni. Sieraad dat de
priesters, de diakens en subdiakens aan den
linkeres arm dragen binst de H. Mis, fr. manipule. De manipel is van dezelfde stoffe gemaakt
als de stool en de kasuifel. " Die manipel, die de
priester heeft aen sijn slincker hant, beteekent
dat zeel daer sijn gebenedide handen mede ghebonden waren. " (Claes Zegers.)

MANKEMENT, o. Gebrek, mink, verminking,
iets dat de volkomenheid verhindert. Een mankement aan 't lijf (b. v. eene breuk, fr. hernie).
Dat peerd heeft een mankement aan den voet.
MANKEN, mankte (wvl. ook nni,atzktege), heb
gemankt (fvl. emaukt), o. w. Mank gaan, fr. bolter.
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MANN
Hij mankt een weinig. Een peerd doen manken.
-- MANKEPOOT, m. Hinkepink, iemand die mank
gaat.
— MANKER, m. Mankepoot, kreupelaar, fr. boi-

teua.
MANNETJES-ZONDAG, m. Zie onder

SLUITER-

TJESDAG.

MANSARDEDAK, o. Gebroken dak, fr. toil bris.

tolt a la mansarde.
MANSDIK (bij 't volk mansdikte, zie onder -DE),

adj. de grosseer d'homme.
MANSELAAR, m. Iemand die traagzaam voort waggelt, die al slingerende gaat op zijn gemak.
Het is gelijk een manselaar. Ziet gij dien manselare daar gaan?
MANSELEN, manselde, gemanselcd, b. w. Schikken, regelen, bereiden, fr. arranger. Hij wist de
zaak te manselen dat iedereen voldaan was. Zij
hebben dat te samen gemanseld om mij te
bedriegen. Ik zal het wel manselen dat het goed
uitvalle. De diplomaten hebben den vrede gemanseld tnsschen de twee landen. Zie MINSELEN.
— o. W. Traagzaam voortwaggelen, op zijn
gemak gaan al slingerende met armen en lijf.
Hij kwam daar gemanseld. Hij ging al manselende. Hij manselde naar huis. Ziet gij hem daar
manselen in de straat P Het wordt meest gezeid
van iemand die lang is van gestalte. Ook Lutsebalieren.
-- MANSELING, v. Schikking, beraming, fr. ar rangement. Zijne manreling gelukte niet.
MANSHOOFD, o. Manspersoon. Ziet was een
manshoofd. Wij waren met twintig manshoofden.
Het zijn maar de manshoofden die soldaat moeten zijn. Het zijn er vijf van de rooversbende
gevangen, drie manshoofden en twee vrouwenamen. " Een bastaerd, wesende oudste naeste
mans- hooft, word geprefereert voor getroude
jonger van jaren, oft vrou-persoonen ouder
van jaren ..... Ende diesgelijcx ist van vroupersoonen, daer gheen mans-hooft en is...
(Oost. v. Cortr. xv, 35.) " Ende by ghebreke van
mans- hoofden in ghelijcke graden, op d' outste
vrouwe, ende indiender geen kinderen en rijn,
op de neefkens, prefererende van ghelijcken
d' mans-hooft voor de vrouwe in ghelijcken grade,
sonder anschauw te nemen weder 't selve outste
ende habeiste mans-hooft gecommen is van manshooft ofte vrouwe persoon... " (Cost. v. Nineve,
III, 8.) " Item up 'den 17aen dach in April, anno
87 (1487), doe waren twee mooren tSinte Donaes
in Brugghe, ende die ontvangen tkerstendom,
ende thelighe kersten ghelove, hover de vonte,

MANS
tes te wetene, deenen was een manooft, ende
dander was eene vrauwename... " (Kr. v. Br.)
-- Dit w., even als vrouwename (voor vrouwspersoon), is dagelijks gebruikt in Fr.-V1.
MANSHOOG (bij 't volk manshoogde, manhoogde,
zie onder —DE), adj. en bijw. Zoo hoog als een
man, fr. cde hauteur d'homme.
MANSLANG (bij 't volk manslangde, mannelangcde, zie onder -DE), adj. en bijw. Hetzelfde
als Manshoog.
MANSVEL, o. Grof gespierde vrouw, dragonder,
fr. virago.
MANSWERK, o. Bij schoemakers onderscheidt
men manswerk en vrouwwerk; manswerk is
schoeisel voor mannen, vrouwwerk is schoeisel
voor vrouwen. Die manswerk maken heeten
manswerkers; die vrouwwerk maken vrouw'werkers. Er zijn manswerkers die geen vrouwwerk,
en vrouwwerkers die geen manswerk kunnen
maken.
MANTELEN, mantelde, gemanteld, b. w. Bij
landb. Waneer de schooven op den akker gebonden zijn, stelt men ze in stuiken of mandels, d. i.
in hoopjes van omtrent 12 of 16 schooven, te
weten 8 of 10 schooven te samen met de auwen
omhoog, en daarboven drie of vier schooven met
de auwen nederwaarts bij wijze van eenen mantel
die de graanauwen der rechtstaande schooven
tegen den regen beschut : deze laatste werking
heet Mantelen. Eenen stuik mantelen. Het koorn
staat gestuikt en gemanteld. 't Wordt ook gezeid
van al andere akkervruchten die men aldus in
hoopjes of mijten zet en met eenen strooien
mantel omkleedt. Koolzaad of erwten mantelen.
--- Niet te verwarren met Mandelen.
— o. W. met hebben. In 't schoeljespel. Vragen
om te spelen nadat er reeds een gevraagd heeft.
Die mantelt waagt dubbel meer da'i die vraagt,
b. v. de eerste vraagt voor vijf centiemen, de
tweede mantelt voor tien centiemen. Is er een
derde die opmantelt, 't is voor twintig centiemen.
MANTELHOUT, o. Een steunbalk onder aan den
mantel eenex schouw, rustende op de standflijken,
en gemeenlijk geborgen achter het kaafberd en
den omloop. " Den schoor-steen is niets anders
als den steen die boven op de twee schanken of
schranken van den heird rustende, den mantel
van de schauwe draegt; het selve ding heet men
Mantel-hout, als het in plaets van steen een lang
stuk hout is. " (Vaelande.)
MANTELINE, V. klemt. op li. Vrouwemantel
die van op de schouderen neêrhangt tot aan de
voeten, en voorzien is van eene kap die men over

MANT
't hoofd kan trekken. Eene manteline dragen.
Zij deed hare manteline af of aan. In hare manteline geborgen.
'k Sagh wel aen de mantelyn
Dat het moest de moeder zyn.
(L. Vossius.)

— In veel gewesten verstaat men door Manteline slechts den katoenen, vrouwemantel die de
geringe of dd arme vrouwliên dragen. Is de
manteline van laken, dan zegt men daar Mantel.
MANTEN, m. Is bij 't volk een eigennaam,

1. Amandus.
— Manten en Kalle, namen van eenen vent en
eene vrouw die in ijzer verbeeld stonden op den
ouden beiaard van Kortrijk : Manten sloeg de
uren en Kalle de halve uren. De Franschen
hebben Manten en Kalle gestolen en naar Dijon
vervoerdwaar zij thans nog staan.
-- Overeenkomen lijk Manten en Kalle, zeer wel
overeenkomen, fr. s'accorder fort bien. Zij komen
overeen lijk Manten en Kalle.
— Manten tegen Kalle slaan, knoezelvoeten,
de knoezels tegen elkander stooten in 't gaan.
MARANKEL, MARONKEL, MARANTSEL, o. Ver
zonder slot of zin, ongerijmd verdichtsel,-hal
dwaze leugen. Een maransel vertellen. IJlhoofdige zieken doen veel marankels uiteen. Het zijn
al marankels. Die zot slaat vreemde marankels
uit. Zij vertelde daar een geheel marantsel waar
ik kop noch steert aan zag. — Ook Ramantsel.
MARBEL, MAARBEL, MERBEL, o. Marmersteen,
eng. marble, fr. marbre. Wit marbel, zwart marbel. Een vloer in marbel leggen.
— m. Marmel, marmeren bolletje om mede te
spelen, fr. bille, chique. Met de marbels spelen.
Verdere zulk een bolletje in ivoor of glas.
Een glazen marbel. Marbels zijn geen knikkers,
want de knikkers zijn van potaarde, en gemeenlijk minder.
- MARBELEN (WVl. ook MARBELI, zie EN), adj.
Van marmer, fr de marbre. Eene marbelen tafel.
Een marbelen autaar. Een marbelen zerk.
- MARBELEN,

marbelde, heb gemarbeld, o. w.

Met de marbels spelen. De scholieren marbelen
in het zand. Geern marbelen. Geld winnen of
verliezen met te marbelen.
— b. w. Marmeren, eng. to marble, fr. mariner.
Eenen muur marbelen. Gemarbeld papier.
MARCOU, MARCOUSZEER, o. klemt. op con. Eene
kwaal, anders ook Koningzeer geheeten, fr.
écrouelles. Het marcou hebben. Hij weet van 't
marcouszeer. " Ghequelt zijnde vande ziekte
van S. Maroon. (C. Vrancx.)
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— Dus genaamd omdat men Sint 'Marcou
(Marculfus) voor die kwale gaat dienen.
MARE, v. Nachtmerrië, fr. cauchemar.
— Van de mare bereên zijn, wordt gezeid van
iemand die in den slaap schier versmacht als
voeg er een berg op zijne borst. Die 's avonds
al te veel eten, worden 's nachts somwijlen van
de mare bereden.
(--- Wordt ook gezeid van den stengel, den tak
of de vrucht van een gewas, waneer zij bij geval
platgegroeid zijn, als of zij ergens tusschen gedrukt hadden geweest. Een pompoenen stengel
die van de mare bereên is. Om van de mare niet
bereên te worden, bergt de bijgeloovigheid in
't bed een elzen takje dat van de mare bereên is.

— De mare zoeken. Eene zoogezeide tooverkunst om te achterhalen wie den voorgaanden
nacht van de mare is bereden geweest.
, Houd u op de beenes, zoo wordt gij van de
mare niet bereên, spreekes. Beweging en arbeid
--

voorkomt vele kwellingen, men moet om eene
kleene onpasselijkheid zich niet te bedde leggen,
men moet op zijne hoede zijn, enz.
MARECHS, MAREKS, bijw. Maar rechts. Zie onder RECHTS.
MAREEKELEN, mareekelde, heb gemareekeld, o.

w., klenst. op de scherpl. ee. Moortelen, deefelen,
pleien, door eene slijkstraat treden of in eenen
natten akker arbeiden, fr..paíauger. Wij hebben
daar moeten mareekelen. Ik mareekelde in den
modder tot boven de knoezels. Ik mareekelde
altijd maar voort door de slijkstraat. De werklieden mareekelen op het land. Het gaat niet om
te werken als men zoo moet mareekelen.
-- Dit woord hoort men veel langs Ruisselede,
Caneghem, Oeselghem, enz.
- MAREEKELING, V. Het is gelijk eene mareekelinge; het is eene ware mareekelinge (zegt
men van eene vuile slijkstraat), fr. c'est un mar-

gouillis.
MARELEN, b. en o. w. Zie MAARLEN.

MAREN, maarde, heb gemaard, o. w. Het woord
maar dikwijls herhalen. " Dat is nog al de moeite
weerd, he maetj es P Maer, maer, maer ! 't is spytig dat er daeraen zooveel te maren valt. " (***)
MARENKS, bijw. Maar rechts. Zie onder RECHTS.
MARIASZWEERD, o. Soort van lisch dat in de
hoven gekweekt wordt, gladiolus Byzantinus
Mill.
MARIEN, marlde, heb gemarld, o. w. Hetzelfde
als Morren, fr. murmurer. Men hoort het in de
tautol. kariën en mariën, d. i. korren en morren.
Ik hoorde daar noch kariën noch mariën (ik
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hoorde daar geene levende ziel, 't was er dood
-stil).
MARILLIE, MARILJE, v. Zie MARULLIE.
MARINKELKUIP (wvl. MARIINKELKUPE, Zie IND
en UI), V. Wordt dagelijks te Brugge gebruikt

in den zin van fr. debine, misère, d. i. ellendige
toestand, groote verlegenheid, armoede en nood.
In de marinkelkuip geraken, fr. lumber dans la
debine. In de marinkelkuip zijn of zitten, fr.
être dans la debine. In de marinkelkuip blijven,
fr. rester dans la debine. Uit de marinkelkuip
geraken, fr. sortir de la debine, de la misère.
— Het wordt meest gezeid van dezen die in
armoede en nood zijn ten gevolge van ziekte of
anderen tegenspoed; van iemand die 't al ver
zijne schuld tot ellende vervalt,-kwistenzodr
zou 't men niet licht zeggen.
— Vgl. fr. être dans le pétrin, être an berniquel.
-- In den Inventaire analytique des charíres

et documents appartenant aux archives de la
ville de Gand par Prudent van Duyse (3e. livr.
1857) vindt men eene " Ordonnantie van de
rootverwers ende morynkelaers " waarin het hun
verboden wordt " gebloude lakenen te redene
met coperloot, galnoten ende briselle " (fr. bols
de Brésil), en waarin verordend wordt dat " de
voornomde rootverwers van nu voorts een verscheiden let zullen zyn ende blyven van de
morynkeluers. " P. Van Duyse vertaalt roodverwers en morynkelaars door fr. teinturiers de

draps rouges et teinturiers de drops en d'autres
couleurs. (zie R. d. H. vi, bl. 11.) — In de " Ceuren
v. Rousselaere " vindt men moreyt (moreitkleur,
spaansche verve morado genaamd), en in de
" Cueren van de wevers v. Brugge " lakene
m oreyden (in moreitkleur verwen).
-

NARK (in 't land van Aalst ook Mork), o. Hetzelfde als Merg, fr. moëlle. Het mark van beenderen, van boomen, van planten.
-- Samenst. Markbeen, Markpijpe, Ruggemark, enz.
MARKT (uitspr. mart, even als int Voor inkt,
kulte voor kulkte, Lente voor tenkte), v., fr. marche.
-- Markt doen met iemand, aan hem koopen of
verkoopen. Gij vraagt te veel, ik kan met u
geene markt doen.
_ — De markt doen, naar de markt gaan om den
wekelijkschen voorraad te koopen of te verkoopen, faire ses achats ou ses ventes. De oudste
dochter doet de markt. Zij is de markt gaan doen.
Zij heeft nog hare markt niet gedaan. De boerinnen doen de markt als zij naar stad gaan
boter, eiers, enz. verkoopen; de keukenmeid doet

MARL
de markt, alszij visch, groensel, enz. gaat koopen.
--- Meer bepaaldelijk zegt men in denzelfden
zin : de botermarkt doen, de graanmarkt doen,
de groenselmarkt doen, enz.
-- Ten einde alle markten zijn, ten einde alle
middels zijn, niet meer weten van wat hout
pijlen maken, fr. être a bout de ressources. " Dat
hij, t'enden alle marten, naar 't oudmanhuis was
getrakeld. " (K. Callebert.)
-- Doening die meer of min belachelijk en
dwaas is.
't Syn hier ook al sulke markten:
Men gelooft aen toover- parten
En het is al beuselry.
(Vaelande.)

-- Kil. zet : " Marskt in compositione actionem, frequentiam et conventum significat : ut
beusel-merckt, nugce; loop-merckt, frequens concursus; drinck-merckt, frequens compotatio;
trouw-merckt, nuptiice; brabbel-merckt, ruchelmerckt, kijf-merckt. " Voeg daarbij Lachmarkt,
fr. plaisanterie, en Tjoolmarkt, fr. caducité.
-- MARKTEN (uitspr. marten), markte, heb ge
de marktplaats koopen of ver -markt,o.wOp
fr. faire ses achats on ses ventes. Zij is-kopen,
gaan markten. De een is behendiger om te
markten dan de andere.
— Ook b. w. Zie de Wdb.
MARKTHEMDE, o. Hemd dat men op de
markt koopt.
- MARKTKANTJE, o. Smalle speldewerkkant
die iedereen maken en koopen mag, anders
Loopertje genaamd. De marktkantjes worden
onderscheiden in vele soorten die elk eenen
bezonderen naam dragen volgens het sieraadje
dat erin gewerkt is, b. v. pluimes slunse, geernaar,

luchtballetje, pasterhoedje, klaverbladje, merken,
sleksken, krikke, vischoogsken, boone, bolletje, tweebol, vapicrtje, zaagsken, enz. Eene kant, die geen
marktkantje is, heet Patroonwerk.
- MARKTKOUS, v., mv. marktkousen. Kousen
die men op de markt koopt.
— MARKTSCHOE, m., mv. marktschoe'n. Schoe'n
die men op de markt koopt.
- MARKTWERK, 0. Schoe'n en kleedingstukken
verveerdigd om op de markt te verkoopen.
- MARKTWERKER, m. Schoe- of kleermaker die
marktwerk verveerdigt. De marktwerkers zijn
meest lieden die niet veel van 't ambacht kennen.
MARLEN, marlde, heb gemarld, o. w. Hulp voor
weêrhulp geven, malkander helpen. Wordt
gezeid van twee landbouwers die wederzijds elk
op zijne beurt hun peerd of hunne peerden lee-

MARM
nen om den akker te ploegen, den oegst in te
mennen, enz.
--- In sommige gewesten zegt men Maarlen,
in andere Menen, in andere nog Marwen, Menven en Mervelen.
MARMINNE, v. Hetzelfde als. Meermin, fr.

sirene.
-- Windwijzer die den vorm heeft van eene
sireen, fr. pirouette qui représente une sirene. De
warminne boven op eene windmolen. " Van gheschildert thebben met olyeverwe de manminne
van het torreken vanden lantshuuse ende daer
naer dobbel vergult. " (Rekenynghe van Veurne-Ambacht,1598.)
MAROLLE, v. Watervogel nog zoo groot als.
eene musch, zwartachtig van pluimagie, nestelende in het riet, minder dan de waterhoen maar
beter ter vlucht, fr. morelle d'E2urrope, 1. fulica
atra. Het vleesch van de marollen is taai en heeft
eene goorsmaak.
MAROLLEKAAS, KAASMAROL, m. Soort van
fransche kaas die gemaakt is te Marolles een
dorp in 't departement van 't Noorden, fr. fromage de _ Marolles, of enkelijk marolles. Goede
marollekaas, fr. du bon 7narolles.
MAROTTEN, marotte, heb gemarot, o. w. Zijne

koeien op eens anders 'gras drijven.
-- Van fr. marauder.
MARRE, V. Kaffigruis, fr. marc de café. Arme
lieden maken kaffa met de warre die zij van de
keukenmeid der rijke lieden krijgen.
-- Vgl. Moêr (van wijn, enz.)
MARSCKGANG, m. De gang van een marcheerend of optrekkend leger.
-- Wordt als bijw. gebruikt in deze uitdrukking : hij ging marschgang voort, d. i. altijd voort,
zonder staan. Ik had schoon hem na te roepen,
hij ging hij maar altijd marschgang voort. Het
regende en het waaide, maar hij — altijd marschgang voort.
MARSEERING(E, v. Bij timmerl. Afmindering
van den smalsten kant eereer ernte. Om eene
ernte of panne (fr. tenon) te maken aan een stuk
hout dat breeder is dan dik (b. v. eene plank),
verdunt men het uiteinde met het aan zijne vier
zijden wat af te zagen of af te beitelen; nu, de
twee breedste zijden van de ernte heeten schoeringen, en de twee smallere heeten marseeringen,
waarschijnlijk van 't fr. emarger, den rand afsnijden. Er zijn ernten met schoeringen aleen,
zonder marseeringen. Eene marseeringe maken,
vermeerderen. De ernte past niet goed in het gat,
ge moet de marseeringen nog wat afschaven.
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MARSRANK, in. Zie onder SCHEERANK.
MARTEEL, m. en o. met den klemtoon op de
scherpl. ee. IJzeren hamer wiens steel dient om
het harnas of de voleie op den dijsel te vestigen,
anders ook Dijselhamer geheeten.
— Niet te verwarren met de Armeelspil.
MARTEKO, m., vklw. martjeko en martekootje.
Aap, scheminkel, fr. singe.
Tschemijnckel, twelck moeste zyn naectheyt tooghen,
Leyde den Vos voor ooghen
Van zyn steert hem wat te deelne t' zijnder noodt.
De Vos ontzeyt hem, Martico bleef achter bloot.
(Ed. De Dene.)

— In Vlaanderen is Marteko gemeenlyk Een
jong aapje, een apejong. Een aap en een marteko.
MARTELAAR, -LARE (wvl. ook —LERE), m. Iemand die, met grooten tegenspoed, veel moeite
en pijnelijke pogingen doet om door de wereld
te geraken. Hij heeft geheel zijn leven een arme
martelare geweest. " Is 't dat gy niet veel en
verliest, soo en winde (wint gij) ook niet veel,
gy blyft martelaer sonder iet te konnen opsteken,
het is al dat gy kont door de weirelt geraeken. "
(F. Vanden Werve.)
— Een wafel die geschonden of mismaakt uit
het ijzer komt. Als moeder lukken bakt, de
martelaars zijn voor de jongens, die ze seffens"
opeten.
MARTELEN, martelde, heb gemarteld (fvl. emarteld), o. w. Met geweld armen en beenen roeren
om ergens uit of door te geraken; met pijnlijke
poging en moeite iets verrichten. " Als men nu
wel versekert ' is dat het peerdt niet ontbinden,
roeren ofte martelen en kan. " (Jac. Desmet.) Hij
heeft zoo moeten martelen om door de slijkstraat
te geraken. De voerman heeft zoo gemarteld om
door de sneeuw te rijden. Martelen en klauwieren
om door de wereld te geraken, om zijn droog
brood te winnen. Die arme weduw heeft veel
jaren gemarteld, altijd bekommerd om hare
kinderen het noodige te verschaffen. Hij lag in
den vloer te martelen en te klauwieren van de
onverdragelijke pijn.
— In 't Land van Aalst zegt men Mertelen,
Mertelaar.
MARTÉLIE, v. klemtoon op te. Verbasterde
vorm van Materie, voor Etter; 2° van Model om
te leeren schrijven in de scholen, fr. modèle
d'écriture. De meester gaf aan elken scholier
eene martélie. Eene martélie naschrijven.
MARUL(LE, v. De naam van Marullen wordt
gegeven aan de zusters of nonnen die anders ook
Maricolen heeten, 1. Maricolcs, d. i. Dienaressen

MAR1
van MMriá. De Márullen dragen een bruinachtig

kleed en eene falie over 't hoofd. Zij houden
scholen om de meisjes te onderwijzen en ze te
leeren naaien en speldewerken. " By Marolle of
by Beggyn. " (Vaelande.)
-- In eenige plaatsen te lande geeft men ;dien
naam aan eene godvruchtige dochter of kwezel
dié•_de kinders onderwijst bezonderlijk in de
christelijke leering. Te school gaan bij de Marulle
van de gemeente.
M'ARULLIE; MARULJE, MARILLIE, v. zonder
mv. Hetzelfde als het eng. murrain, d. i. sterfte,
besmettelijke ziekte onder do dieren die 't een
na 't ander doodgaan. De marullië is in mijne
konijnen : 't een na 't ander steekt de moord.
-- Fig. zegt men De marullië zit er in, of De
pest zit er in, om een walgelijken stank aan te
duiden. Het stinkt lijk eene marulje. Het is de
marulje.
MARWEN, o. w. Zie MARLEN.
MASCII, V. Zie MASSOHE.
MASCHEN, maaschte, geraascht,

b. en o. w.
Eene scheur of gat van eene kous of van ander
maaschwerk dicht maken met de maaschnaalde,
,maifler. Kousen maschen, fr. remmailler
fr. rer.
des bas. Zij kan goed maschen. Er is meer kunst
in het maschen dan in het stoppen. Stoppen
gaat spoediger voort dan maschen, maar het
geen gestopt is, is zoo schoon niet als hetgeen
geínaascht is.
— Het kunnen maschen, het kunnen ophalen.
Die wagen is te zwaar gelatin : de peerden kunnen 't niet maschen.
— Ook' Masschen.
MASKE, v.. hetzelfde als Massche, maas, fr.
maille. Eene maske van de net. De masken van
breiwerk.
-- In de eene plaats zegt men mastre, maskelen, maskeren, in de andere massche, masschelen,
masscheren.
MASKELIER, m., klemt. op lier. Erpel, mannetjés -eend, waard, fr. canard.
-- Men zegt ook Maskelaar, Másschelaar, met
ddèn klemt. op mas.
MASKUIZE (wvl. MASKUZE, zie ui), v., klemt. op
trui. Ongeluk, ongeval, letsel, beschádiging, het
geen de gaafheid van iets wegneemt, fr. malheur, accident. Ge meugt dat kleed voor half
geld hebben, omdat er eene maskuize aan is. Die
boeken zouden duurder verkocht worden, dat er
geene maskuizen op waren. De wijnsteker moet
eenige centiemen te meer winnen op elke flesch,
omdieswille dat er nu en dan breken; zoo ook
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andere kooplieden en winkeliers, die andere
maskuizen hebben, moeten ook iets te meer winnen bij eiken verkoop.
— Ik denk dat ons maskuize misvormd is van
fr. méchef (d. i. malheur, fácheuse aventure; van
het ww. mechoir, d. i. mnésarriver, arriver malheur,
mal réussir); bij onze vorige schrijvers meschief:
" Doe ghebuerde een groot messchief van ghevechte. " (Kr. v. Br.) " Doe ghebuerde een
groot messchief van een huis dat inviel. " (Id.)
" Doe was groot meschief ven brande in de huyzinghe van Pieter Taelman, God almachtich
ghebenedyt wil ons ende eieken beschermen voor
dat messchief ende voor alle meschievem. " ( Id.)
" Int jaer daer naer, zo verbarnde meest gheel
die stede van S. Omaers, by tuier van meschieve. "
(N. Despars.)
— Nogtans zie MESUIS.
MASOEFEL (wvl. MASOUFEL, zie oU), v. Een naam
dien de spelende meisjes te Brugge in 't volgende
liedje gebruiken:
.

Vanwaar komt gij getreden,
Masoefel ! Masoefel !
Vanwaar komt gij getreden,
Masoefelke ?
Ik kom van onder de aarde„
Masoefel ! Masoefel!
Ik kom van onder de aarde
Masoefelke.
Wat hebt gij daar al meegebracht,
Masoefel, Masoefel!
Wat hebt gij, enz.
Een mandetje met taarten,
Masoefel ! Masoefel!
Een mandetje, enz.

— Elders zingt men Brunelle:
Vanwaar komt gij getreden,
Brunelle gezelle!
Vanwaar komt gij getreden,
Brunelleke ?
Ik kom van onder de aarde, enz.
Wat hebt gij daar al meêbracht, enz.
Een paanderke met franschen, enz.

-- Masoefel is ook een spel, anders Blinde kalle genaamd, fr. colin-maillard.
MASSCHE, v. en ook MASSCHEL, in. Maasch,
maas, fr. maille. De masschen van eene net.
— Steek van breiwerk, fr. maille.
--- Schakel of schalm van eene keten, fr". chainon. De masschen van eene gouden halsketen.
De masschen van eene ijzeren wagenketen. Er
is eene massche gebroken. Een peerd twee of
drie massehen bate geven (zijne trekstrengen
twee of drie schakels verlengen).
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MASS
— Looze massche. Zie LOOS.
— In de eene streek zegt men Massche met
eene korte a, in de andere Masche met eene
lange a.
MASSCHELAAR, MASKELAAR, m . Mannetjes -

eend, waard, erpel.

—

Zie MASKELIER.

MASSCHEN, rnasehte,gemaseht, b.w. Zie MASCHEN.
— Het, kunnen rrwssclteu, het kunnen halen,

het meester kunnen, het machtig zijn. Dat werk
is te zwaar en te lastig : hij kan 't niet masschen. Die sinoortabak is al te sterk : ik kan
hem niet masschen. Neem zooveel spijs op uwe
teljoor niet : gij zult het niet kunnen Ynasschen.
Mijn peerd kan 't niet masschen nevens 't uwe.
— In dezen zin hoort men somwijlen ook Massen en Maschen.
IVIASSCHER, m. Zwartsel van rook, anders ook

Grijm of Grijmsel geheeten, fr. noir de fume.
De masscher van eenen pot.
— Graanziekte anders ook Grijmte of Lugge
genaamd.

— Masker, grijns, mom, fr. masque. Eenen
masscher dragen. Iemand zijnen masscher aftrekken. " Boosheyt van buyten wat vercierlyckt
ende ghepaleert met den masscher van deugden. " (A. Debuck.) Ook Masschel : " De ongheloovighen gingen in masschels oft mommerien. "
(M. Lambrecht.) — Te Iper zegt men Mosscher.
MASSCHEREN, masscherde, gemasscherd, b. w.

Met masscher of grijmsel zwart maken, fr. machïcrer-, n-oircir. Zet de ketels op den vloer niet,
zij zouden hem masscheren. De schoe'n masscheren (zwarten met grijmsel dat men van de
potten met eenen - vochtigen of vetten borstel
afwrijft, bij gebrek aan blink).
— Spreekw. Men wordt niet ge-inasscherd dan
van eenen zwarten pot, men wordt niet belasterd
dan van iemand die zelve niet deugt, men wordt
niet vuil gemaakt dan van iemand die vuil is.
—. o. W. Eenen masker of mom dragen, fr.
masques. De vastenavondzotten masscheren te
Brugge. Hij heeft dit jaar niet gemasscherd. Ik
bekende hem niet omdat hij gemasscherd was.
" De ghemasseherde ende vermomde grootheden
des weirelts. " (A. Debuck.)
MASSEL, m. Erpel, masschelaar, maskelier,
mannetjes-eend.
-- Masselkes zijn plasselkes, of Masselkens maken pl asselkens; zegt men van kleene wolkjes die
in groote menigte hoog in de lucht zitten,

omdat er gemeenlijk regen op volgt.
MASSEN, etste, gemast, b. w. Zie MASSCHEN. Ik
kan dat niet massen.
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MASS
MASSEPEIN, MARSEPEIN, o. Amandelbrood , fr.
^massepain.
— Te Brugge heet men nog massepein hetgeen
men elders gemeenlijk speculatie noemt. Zie
SPECULATIE.

MAST, m. Eene lange pijn- of sperreboom. Als
men eene stellagie maakt, plant men masten in
den grond.
— Den mast klimmen, fr. jnonter au mat de
eocagne.
MAST, m . Op de soldij van Tederen . soldaat te
voet of te peerde, worden er dagelijks Benige
centiemen afgehouden tot betaling van zijne
kleedij, schoeisel en wapening : de som van die
afgehoudene centiemen heet men den. Mast, fr.
la masse. Een soldaat die veel kleederen ver
te kort heeft in zijnen mast, moet-slijtend,
dat te kort betalen, eer hij afrekent, d. i. eer het
tiende jaar na zijne inlijving bij 't leger om is
(b. v. een milicien van de klas van 1861 rekent
maar af in 1871). Zijnen mast opleggen, fr. apurer
-

sa masse.
— Dit woord mast gaat nevens masse, gelijk

kast nevens kasse, en most nevens mos.
— Vandaar ook Opmasten voor Opmassen.
MASTÉLLE,IVIOSTÉLLE, v., klemt. op stel. Rond

koekje uit bloem en melk gebakken, met een
kuil of put in 't midden. Ontbijten met mastellen en kaffa. In vier beten eet hij eene mastelle
op. Eene mastelle betaalt twee centen. " Loopt
eens naer het dorp, jongen, om zes mastellen,
en haest u weerom."" (C. Duvillers.)
— Vgl. fr gateau,, oul. gasteau, gastel. Eng.

wastelbread (koekebrood). Kil. spelt Rmorstelle.
MASTELUINEN (wvl . -LUNEN en -LUNI, zie UI en
EN), adj. Van masteluin, fr. de meleil. Masteluinen
brood, eng. mastlip- bread, meslin bread.
MASTER, m. Zie ?AAST ER.
MASTIAAN, MESTIAAN, m. Eigennaam, anders

ook Bastiaan (zie B), voor Sebastiaan.
MASTIEK, 1VIASTIJK (wvl . MASTIIK, zie onder
LIK), o. Welriekende hars van den mastijkboom,
fr. mastic. " De Indianen brenghen mede menigherley gommen, mastick, witten balsem. " (B.

Surius.)
— Stopverw van de glazemakers, fr. mastic.
Mastijk maken van krijtpoeder en olie. De ruiten
in eene venster vestigen met mastijk.
- MASTIJKEN (wvl. MASTIKEN) , mastijkte, gemas
tijkt, b. w. Met stopverw dicht of vast maken, fr.
inastiquer. De ruiten mantijken.
FIAT, v. zie MATTE.
MATBAK, m. Een lange houten bak waar men

MATS
het glas in doof maakt. Die bak hangt op twee
ijzeren duimen in evenwicht tusschen twee
schragen; men legt er het klaar glas in, en keizelgruis daarboven; dan wiegt men den bak op- en
neêrwaart tot dat het keizelgruis, gedurig over
het glas schuivende, er den glans van afgenomen
heeft.
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MATS
MATSCH, adj. Mat, moede, fr. fatzgué. Moede
en matsch van werken, van reizen.
MATSEN, matste, gematst, b. en o. w. Metsen,
metselen, fr. maconner.
— Afl. Matsenaar, fr. mason.
MATTE, v., meest matten, meerv. Klonter,
wrongel van melk, stremsel, fr. grumeau, cail-

IVÍATBOOM, m. Zie MATTEBOOM.

lebotte, maton.

MATEKEER(SE, V. Zie MAAGDEKEERS.

— Meest gebruikt bij de Oost-Vl.
MATTE, v. De uit biezen gevlochtene zaat van
eenen stoel. De matte van dien stoel is versleten,
zij moet herbreid worden. De katjes klauwen
geern aan de matte van den stoel.

MATELIEVE, v. Madelief, fr. petite marguerite.
Reyn' Matelievelcens, Anijs,
Roosen, Ienetten, Akeleyen.
(B. Vanhaeften.)
MATEPANDER, m. Zie MAATPANDER.

MATER, o. Geurige plant, in de woordenb.
Moederkruid geheeten, fr. matricaire, cltrysantlaemum partheniunt Pers., chrysanthemum matricaria L. Mater en tenkte worden gebruikt om
kruidkoeken te bakken.
MATÉRIE (in eenige streken Martelie), V. Etter,
eng. matter. Er koomt niet veel materie uit die
wonde. " De zalven zoo gebruykt zynde, zal het
verrot vleesch al in materie vergaen. " (G.
Simons.) " Men moet de koorden bestrijcken met
seepe, omdat sy te haestigher de Materie sou den
-trecken ende alsoo de quaede vochtigheydt uytsuyghen. " (Jac. de Smet, passim.)
MATJE, o. Vklw. van Mat, fr. natte.
— wvl. voor Maatje, vklw. van Maat, fr. compagnon; menure. Zie KLANKVERK.
— bijw. Hetzelfde als Mat, fr. mat, d. i. gevangen en verwonnen (in 't schaakspel).
— De jongens, die malkaar trachten te overtreffen in 't, springen over eenen wijden gracht,
in 't zwemmen door een diep water, in 't tergen
van booze bonden, kortom in't verrichten van iets
dat moeilijk of gevaarlijk is, zeggen van dezen
die niet kan of niet wagen durft 'tgeen anderen
reeds voorgedaan hebben, dat hij matje is, dat
hij matje gesteld is, dat hij matje geleid is, dat
men hem matje gesteken heeft, dat men hem
matje gesteld heeft, dat men hem matje gegeven
heeft, enz. -- Dus nog : ik ga u matje stellen;
hij kan mij geen matje leggen; iemand matje
zetten; enz. — Als men enkelijk dat spel aanduidt, zegt men matjes doen, maijes geven, matjes zetten, matjes deelen, enz. in 't mv. zonder
regimen : Willen wij matjes deelera ? Zij gaan
matjes leggen. — Zie BLEUN.
-

MATROTE, v., klemt. op tro. Slordig vrouwspersoon. Eene oude matrote. Eene matrote gaat
onfatsoenlijk gekleed.

MATTEBOOM, MATBOOM, m. zonder mv. zijnde
een collectief. Varieteit van den buvus sémpervirens L., buksboom die maar een voet hoog
groeit, en veeltijds de bloemperken in de hoven
omringt en zoomt, fr. buis èc parterre, buis nain.
Een voetpad met matteboom boorden. Matteboom planten.
- MATBOOMEN, adj. Van matboor.
Ilémende een matboomen meyke
Sy besproeyt het droevig lyk.
(Vaelande.)
- MATBOOMSTOK, m.
. . . schoone lepels
Niet van eenen wilgen blok
Maer van schonnen mat-boom -stok.
(Id.)
MATTEKOT, o. Bij huidevetters. Eene logie
waarin de versche huiden liggen tot dat zij, aan
eenen zekeren graad van verrotting genaderd,
bekwaam zijn om gepeeld, en dan in de boen
gesteken te worden.
MATTESPORT(E, v. De riggels van eenen stoel
waar men de biezen op vlecht die de zaat uit
Zie MATTE.
-maken,htMspor.-—
MAZARINEKOEK (wvl. -KOL KE), of KOEKEMAZARIJN, of enkel MAZERINE, v. Soort van lek-

keren podding uit bloem, eiers, boter, suiker en
kaneele gemaakt. Te Poperinghe bakt men mazarinekoeken.
— Kramers heeft fr. vtazarine, gebak van
amandelen, van confituren.
MAZEGAT, o. Luchtgat, smalle opening in den
gevel van eene schuur, in den muur van koei- en
peerdstallen, dienende om de lucht te ververschen. Des winters stopt men de mazegaten met
stroodutsen, of men nagelt er eeiie plank op.
Dat mazegat is eenen grootgin vuist wijd en
eenen voet en half lang. Mazegaten hoog in
den muur. De mazegaten vervangen de plaats
van vensters. Vele mazegaten gaan zigzag door

MECH
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MAZE
den muur, om den tocht van den wind te breken.
-- Het Alg. Vl. Idiot. stelt Mazegat gelijk met
Mozegat dat de Brabanders geb ruiken in den
zin van ons Gootgat, en dat Kil. verlatijnt door
-

lavairince foraia'e]t.

MAZEN, b. w. Kadijzen. Wordt gehoord in :
Ge moet niet niezen, ge en gaat niet mazen, d. i.
ge moet er uwe boontjes niet op te weeke leggen,
ge moet niet denken iets te krijgen.
— Dit w. schijnt overgenomen uit de Bourgondsche taal, waarin men zegt b. v. mem zen
granol ige poen (d. i. wij hebben veel geld).
NAZIER, MOZIER, m., klemt. op zier. Kleene
nis of indieping in de dikte van eenen muur,
anders ook Kapelleken genaamd, fenestella impervi-a in iit? ;•o, ppariete ant foco, zegt Kil.. Een
vierkantte. mazier. Een mazier die van boven
spits toeloopt. Mijn gebuur heeft ongelijk van
te beweren dat die scheidsmuur aan he is en
niet aan mij; want de mazieren zijn langs mijnen
kant. " Men onderkent ghemeenschap van muren,
by datter op oft in gevrocht is met •hout, anckers, hoornen, uytstaende steenen, pilaerkens
oft drummers, veynsters oft mosieren van over
beede zijden......" (Cost. v. Audenaerde.) " Het,
gemeenschap van mueren wort onder-kent door
oude gemetste uytstaende steenen, vensteren.
ofte mosieren over beede Bijden staende, ende
ander diergelijcke teerkenen. " (Cost. v. Nieupoort.) In vele huizen is er in den muur een.
mazier waarin een kruisbeeld en een Mariabeeld
staan. In oude huizen ziet men mazieren in
den hoek van den heerd, en daarin legt men de
baanstdoze, de solfers, enz. of stelt men dikwijls
een potje of een pannetje.
Douw ! douw ! mijne Pier!
En de pap staat in den mazier.
En moerke zal naar Gent gaan,
En de pap zal in den .mazier staan.
(Volkslied.)

- - In Braband zegt men Maziergat. Kil. heeft
Masier en Masier-gat. " Is oock een teeken van
ghemeenschap (van muren), alsser van de een
sijde balcken ligghen, ende van d'ander sijde
nasiergaten sijn. " (Cost. v. Berghen S. Winocx,

xv, 10.)
ME, pron. Altijd bij 't volk gebezigd in plaats
van we, wij, fr. nous. Me gaan naar stad. Me
willen niet. Me doen. Me werken hier om dood.
Me zijn der aan bedrogen. " M'en weten niet wie
die sal deden. " (J. de Harduyn.) " Me kunnen
daar leute maken. " (K. Callebert..)
— Als %ne achter het woord komt, smelt het;

er gemeenlijk aan, met assimilatie, b. v.
Damme — dat wij.
— doen wij.
Doeme
— ein wij (hebben wij).
Eire
Game
— gaan wij.
Jame
-- ja wij.
Kumme — kunnen wij.
Lame
— laten wij.
Meume — meugen wij.
Moeme
--- moeten wij.
Neeme
-- neen wij.
Omme
— os wij, als wij.
Witurne
willen wij .
Wumme . Zoume
— zouden wij.
Zumme — zullen wij.
Zijme
— zijn wij.
-- Men zegt ook Me in plaats van Men, fr.
on, vóór eenen consonant, b. v. me zegt; me
schrijft; me loopt; me gaat; enz. — Waneer er
een klinker volgt, dan is 't men - of iii', b. v. men
is; men akkert; m'is zot van dat te gelooven;
m'hoort dagelijks zulke dingen.
— Voor eenen consonant zegt men gemeenlijk
me voor mijn, b. v. Me laatste woord. Dat zal rk
me leven .lang beklagen. Me peerd. Me kleed.
Me man. Me wijf. Me kind. Me vader. Me moeder. Me zuster. Me noom. Me geld. Een brief
voor me peter en me meter.
MECIHS, 0. Mest. Zie »MEs.
MED, MEED, MEE, voorz. algemeen gebruikt in
plaats van Met, fr. aver. Med ons. Med iemand
gaan. Med honderden. Meed iemand spreken.
Mee overtuiging. Mee hulpe.
. — Vóór eenen consonant is 't altijd. me (zachtl.
ee). Mee vader gaan. Mee vrienden spreken. Meê
peerden rijden. Mee steenen smijten. Meê werken leven. Mee geld krijgt men alles. Mee botten
(bij poozen). Het regent mee botten.
-

— Med een, medeen, medeenen, medeens, zoo
medeens, en ook bedeen (zie B), bijes. Terstond,
aanstonds, seffens daarop, fr. immédiatement. Ik
kom medeen, fr. je viens de suite. Ik» ga dat medeenen doen. Hij antwoordde .medegin. Ik ,zál
zoo medeens schrijven dat ik den voorstel niet
aanveerd. Het weerlichtte en zoo medeens slog
de bliksem in den boom.
— Mee dat, zie MET.
MEDDEN, voorz. gebruikt in plaats van met,
med, fr. aver, doch enkelijk bij de voornaam
ons, hem, hear (haar) . Ik ga medden-worden
hem. Hij was medden ons.
MEDEDOEN, MEEDOEN, deé of dei i

ee, meêge-

MEDE
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MEDE
c c ara, b, w.Medenemen, fr. prendre avec soi, empprter, exnmener, hetzij dievelings, hetzij anders.
Hij doet a1 meê dat hij krijgt. Ik ga van daag
mijnen hond niet meedoen. Gaat hij op reis, hij
doet niets mee dan zijnen stok.
-- o. W. met hebben. Deelnemen, fr. prendre
_part. .Meedoen in een spel, in eene loting, in
eene beraadslaging, in eene onderneming, in eene
diefte, enz. Wij gaan een bánket geven : doet gij
mee P Ili doe niet mee met u in die onderneming.
Zij waren met . zessen die meededen. Hij heeft
meegedaan om zijnen broeder te mishandelen.
Hij heeft nog al meegedaan in zijne jongde (jon geling zijnde, heeft hij, naar 't voorbeeld van
anderen, de wereldsche vermaken gezocht).
MEDEDREEFELEN, dreefelde mee, meegedreefeld,
b. w. Mededrijven. gen dreefelde mij mee met
de anderen uit het huis. Hij kocht vier viggens
op de markt, en hij dreefelde ze mee naar huis.
-- Zie DREEFELEN.
MEDEDRUMMEN, drumde mede, medegedrumd,
b. w. Al drummende mededrijven. Men drumde
mij mede naar. buiten.
— Zie DRUMMEN.
MEDEDWEEFELEN, dweefelde mede, medegedweefeld, b. w. Hetzelfde als Medetweefelen.
MEDEFLIMPEN, f impte mede, medegeflimpt, b.
w. Behendig en dievelings medenemen. Mijn
kunstvriend heeft ongetwijfeld dien ouden boek
nmedegeflimpt, want ik vind hem niet meer.
MEDEGAAN, MEEGAAN, ging of gong mee, heb
meegegaan, o. w. Voortduren, voort gebruikt
worden. Dit kleed zal nog meegaan tot nieuw
Ik ga niet lang meer meegaan (niet lang-jar.
meer leven). Dat spreekwoord heeft lang meegegaan, maar iii wordt het zelden meer gehoord.
De spreuk gaat mee, fr. le mot fait fortune. Krakende wagens gaan lange mee (ziekachtige menschen leven dikwijls lang, fr. les pots fêlés sont

eeuw qui duren le plus).
MEDEGAANDE, MEEGAANDE, adj . Inschikkelijk,
gedwee, toegevend, verdraagzaam, niet streng
noch moeilijk, fr. conciliant, indulgent. Een meêgaande karakter. " Een maniere van justicien
stelt Sinte Pauwels, maer si is seer meegaende
ende menscelic. " (Th. Van Herentals.) " Sinte
Fransoys was zeer stranghe teghen zy selven,
maer seer megaende teghen zyn broeders. " (M.

Lambrecht.)
— De tweede plaats of rang bekleedend, fr.
secondaire, accessoire. De H. Eligius is de meêgaande patroon van die kerk.
— AA 1. Meêgaandigheid. " In der maniere dat
4

zijne zonderlinghe wijsheit, mm2egaendicheit ende
beleeftheit wel ter deghen gherecompenseirt
viert. " (N. Despars.)
MEDEGELDEN, gold mede, heb medegegolden, o.w.

Medebetalen, fr. contribuer. In iets medegelden.
Ik heb daarin medegegolden voor drie frank.
— MEDEGELDER, m. Iemand die te samen met
anderen betaalt in eene zake. De medegelders in
een liefdewerk. Eene mis doen voor de medegel
schaal, fr. célébrer une nesse pour-dersvan
ceux qui ont donné ca la g2uête.
— MEDEGELDING, V. Bijdrage, 't geen iemand
betaalt te samen met anderen. " Personele ende
gewillige contributie ende medegeldinge byde
drye staten van Brabant, geconsenteert Lotte
tegenwoordelycke nootelycheyden. " (Titel eens
boeks geprint te Brussel 1577.)
NIEDEGEVERTJE, 1VIEÊGEVERTJE, o. Een pakje
of zoo iets dat men met eereen bode, enz. mede geeft om 't aan iemand te behandigen. " Tegen
dat de dag van zijn wegreizen gekomen was, lagen
brieven en meegevertjes gereed. " (A. Duclos.)
— Zie —ER.
MEDEPAAR, o. Echtgenoot, fr. conjoint. Hij
komt met zijn medepaar niet overeen. " Ende
int huwelijc eerbaer zijn ende uwen mepae ghetrouwe zijn. " (Th. van Herentals.)
MEDESLAAN, sleeg of sloeg mee, heb meêgeslegen,
o. W. Goed lukken, gunstig uitvallen. Alles slaat
hem mede in zijnen handel, in zijne ondernemen
gen. Als de wind meeslaat, zullen wij welhaast in
de haven aanlanden. Slaat het mee, ik ben rijk;
maar slaat het tegen ik ben alles kwijt.
MEDESLEIEN, sleide mee, meêgesleid, b. w. Door
vleierij of ander zacht geweld meêtroonen of meeslepen. Zij liet zich meêsleien naar de herberg,
naar den dans.
— Dit woord is sterker dan Medetweefelen.
Zie SLEIEN.
MEDETITSEN, titste mede, medegetilst, b. w. Iemand zoo ophitsen en aansporen dat hij mede gaat. Hij heeft mij meêgetitst naar de herberg.
— Ook Medetissen en Medetisschen.
— Zie TITSEN.
MEDETJOLEN, tjoolde mede, heb of ben medegetjoold, o. w.

Medesukkelen. Het kind tjoolt met

zijne bedelende moeder mee.
— Ook b. w. Iemand op zijne doolreis mede nemen. De zwervende schooister tjoolt overal
haar kindje mee. — Zie TJOLEN.
MEDETROTTEN, trotte jneê, heb

of ben medege-

trot, o. w. Mededraven, medeloopen, medegaan.
Overal waar hij gaat, zijn hond trot mee. Ik

MEDE678

trotte met hem me é door regen en slijk. — Zie
TROTTEN.

MEDETWEEFELEN (scherpl. ee), tweefelde mede,
medegetweefeld, b. w. Door list en vleierij mede -.
slepen, fr. entrainer. Die gezel heeft hem mede -

getweefeld naar de herberg. Zij liet zich meêtweefelen door dien vleier. Hij tweefelde mijnen
hond mee.

— Afl. Medetweefeling.
— Men zegt ook Mededweefelen.
- Zie TWEEFELEN.
1VIEDEWILLIG, adj. Die "medevilt, gunstig, genegen, favorable, bienveillant, docile. " Let, mewilligen leser, dat gy desen klinker niet moogt
rekenen onder al wat e heeten mag. " (Vaelande. )
NEDEWONEN (wvl. MEEAWEUNEN, zie o), woonde
meé, heb meêclewoond, o. w. Bij iemand in 't zelfde
-

huis wonen onder zekere voorwaarden. De zoon
trouwde en bleef meewonen bij zijnen vader.
Van kinders en dienstboden zegt men niet dat
zij meêwonen : het meewonen veronderstelt twee
huisgezinnen, waarvan 't een onderhoorig is aan
't ander. — Ook Inwonen.
MEDEZWINGELEN, zwingelde mee, heb medegezwingeld, b. en o. w. Wordt gezeid van zwatte en
dergelijk onkruid dat onder 't zwingelen van 't
vlas niet verdwijnt, maar zich als vlas laat zwingelen en dus onder 't vlas verblijft. Hij zwingelt
zwatte en al mee'. De zwatte zwingelt mee (laat
zich meêzwingelen).
MEDI, bijw. Zie METDIEN en BEDI.
MEDIATIG, adj. Meewarig, medelijdend, fr.
compctissant. Mediatig zijn voor den armen. Een
mediatig mensch.
— Meest gebruikt in Veurne - Ambacht.

Kleen appeltje dat
zeer
lang
bewaart;
anders Duifhertje
en
bloost
MEDICIJNAPPELTJE, o.

genaamd.
MEDICIJNIGGE, MEDICIJNEGE, v. Eene vrouw
die den geneesheer speelt. Het woord staat bij
F. Rapaert die verbitterd is op de mymedecyniighen.
MEEKOP, m. met zware ee. Hetzelfde als hol].
Maankop, mankop, zaadbol van de slaaproos, fr.
fête de pavot. — Ook die plant zelve, heul, fr.

pavol.
MEEL, o. met zachtl. ee, doch in vele streken
met zware ee (even als Deel, fr. planche, bois de
Norvege, in 't een gewest ook met de zachte ee,
en in 't andere met de zware ce gesproken
wordt) . Gemalen graan, fr. farine.
— Bij brouwers. Gemalen mout, fr. dreche,
orge moulue. — Vandaar Meelkuip, d. i. mout
fr. cuve-malière,
-kuip,

MEEL
— Ed. De Dene schrijft meil : " in een meilkiste. " In West-VI. klinkt eil en eir juist lijk 'eel
en eer met de zware è. Dus dweil, leile, peil, hei
veile, zeil, heirweg, enz. luiden peel, hèlig.-lig,
rèle, zeel, dweel, lele, hèerweg, enz.
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m. Kist waar men meel in doet.
— Bij mulders. Kist waar het meel in neervalt
uit de meelgote, fr. huche.
- MEELDE, adj. Dat meel heeft. Dit woord
klinkt in de uitspraak lijk milde, fr. genéreux (zie
MEEL) : vandaar dit woordenspel, dat men op
eenen gierigaard toepast : je zijt milde, maar je
- MEELBAK,

bakt zelden.
- MEELGOTE, v. Bij mulders. Soort van houten
kanaal of trechter waarlangs het meel van tusschen de steenen nedervalt in den meelbak.
- MEELKLONTER, in. Een klont meelbloem in

den pap, enz.
- MEELMAAT,

v. Eene pint of ander vat om

meel te meten.
- MEEL -00RM,

m. Meelworm. De nachtegaal

eet geern meeloorms.
- MEELSTANDE, v. Eene scande waar men meel
in doet en bewaart, meelknip. De scheel of deksel
van eene meelstande.
IVIEELW, MELUW, adj. met zachtl. ee. Murw,
sprek. van rijp fruit dat met te liggen zacht en
teeder geworden is. Meelwe appels. Meelwe peer.
Die appel is nog niet meelw.
— Rijp, sprekende van eene zweer of etterbuil.
Laat die zweer meelw worden.
— Men zegt ook Meelwig.
MEELWIG, adj. Murw. Zie MEELW.
MEENEN, meende (wvl. ook meendege, zie IMPERFECT), gemeend (fvl. emeend, zie GE), b. w. Met
meenste, met ernst zeggen of doen. Ik meen het,

fr. je ne badfine pas, je parle ser-ieusemm2ent. Hij
meent niet wat hij zegt. Het is gemeend, fr.
c'est bier sérieux. Ik dacht dat hij het deed om te
lachen, maar hij meende 't. Om anderen van iets
te overtuigen, moet men zelve het meenen.
- MEENSTE, v. Ernst, fr. sérieux. Is dat meen

parlez-vous sé'i'iensement ? êíes-vous séricux ?-ste?
Is 't wel meenste 't geen hij daar gezeid heeft,
beloofd heeft, bedreigd heeft ? Het is niet om te
lachen, het is volle meenste. Iets zeggen met
meenste. Hij spreekt van soldaat te worden,
maar 'k geloof niet dat 't meenste is. Zij plaagden malkander eerst uit jok, maar het wierd
algauw meenste, Het is zeker geen meenste dat
gij morgen vertrekt P
— Wij gebruiken meering ook in dezen zin,
maar meenning heeft nog andere keteekenissen;

MEER
terwijl meenste maar deze aleen bezit van ernst. .
MEERDERNOOD, GROOTERNOOD, m., klemt. op
meer of groot. Wordt bij pers,onnificatie gebruikt
in de volgende en dergelijke zegswijzen : Tracht
altijd iets te sparen tot dat Meerdernood komt.
" Bewaer een appelkeu tegen den dorst : Meerdernood kan komen. " (***)
1VIEERKRAAI, -met zware ee, v. Een vogel die in
de Wdb. Waterraaf heet, fr. corbeau aquati que,
cormoran. De meerkraaien zijn zwart, met eene
kobbe op 't hoofd; weinig goed om te eten.
MEERLAAN, MERLAAN, m. Een vogel dien de
Hollanders Meerle heeten, fr. merle. Men onderscheidt de meerlaans in Blokmeerlaans en Maart
-schemrlan.
— Kil. Merlaen. Wij zeggen ook Mèerlaar.
Vgl. Sporwaan = sporwaar.
-- Daar zijn er die liever Meerlhaan . spellen.
Die moesten dan ook Sporwhaan schrijven.
MEERLAAR, HERLAAR, MEERLARE, m. Meerlaan, fr. merle.
MEERLPUT (zware ee), m. Zie MAARLPUT.
MEERMEUGER, in., klemt. op meer (scherpl. ee).
Kieskauwer, iemand die vies en moeilijk is op
het eten.
MEEltMEUGING, m., met vollen klemt. op. meer
(scherpt. ee). Zoo noemt men schertsende eenen
welkdanigen appel die buitengewoon goed is van
smaak. Dat zijn meermeugingen. Wat voor een
appel is dat P 't Is een meermenging.
-- Ook de eigennaam van eenen zekeren appel
in 't bezonder.
-- Zie MEUGING.
MEERMIN(NE, V. Zie MARMINNE.
MEERSCH, MERSCH (uitsp. mèsch, zie

Rs), m.
Grasland (voortijds meer dan nu vochtig en
moerassig), fr. prairie. De meerschen langs de
Leie en de Schelde heeten Leimeerschen en
Scheldemeerschen. De meerschen staan's winters
dikwijls onder water, en als 't vriest, men scha
er op. Het gras van de meerschen wordt-verdijnt
gemeenlijk gemaaid, en daarna dienen zij tot
weide voor het vee.
-- Dit woord is overal veel gebruikt, uitgenomen in het bloote Noord-Vlaanderen, waar de
hooge weiden den naam van Bilken dragen (zie
BILK), en de leege weiden dien van Broeken of
Broekagien. Het holl. beemd kennen wij niet.
— Het vklw. van Meersch is meerschellen.
— MEERSCHAGIE (uitsp. meeschaaize, zie RS en
—AGIE), V., mv. meerschagien. Een meersch van
tamelijke uitgestrektheid. De meerschagien van
de Schelde, van de Leie, van de Mandel. Die
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meerschagie heeft dit jaar veel hooi gemaakt.
— Wordt ook collective gebruikt. Er is in die
streek veel meer meerschagie dan akkerland.
— MEERSCHBLEEK, m. Zie MENAGIEBLEEK.
— MEERSCHBLOnM, MEERSCHBOTERBLOEM, V. Eene
plant die men veel langs de Leie en in vochtige
weiden vindt, caltha palustris L. Zie BOTERBLOEM.
— MEERSCHHOOI, o. Hooi van maaigras uit de
meerschen. Drie faaizen meerschhooi koopera.
-- MEERSCHNOOT (uitspr. meeschnote, zie Rs),
v. Aardnoot, fr. terre-noix, boniumn bulbo-castafum L.
— MEERSCHTJIKKER, m. Een schoon vogeltje,
lang en fijn, geelachtig van pluimagie, dat veel
verkeert bij schapen en ossen in de weide, om te
azen op ' de wormen die door 't getrappel van het
vee uit den grond opkruipen.
— Van meersep, weide, en tjikken dat het gepiep
van dien vogel nabootst.
MEERSEL (uitspr. meeset, zie Rs), o. scherpt. ee.
Al wat dient om iets te vermeerderen, langsel,
lasch, enz. Een meersel stellen aan een kleed. Een
meersel nagelen aan eene plank, aan eenen balk,
aan eene buis. Een meersel smeden aan een
ploegschar, enz.

MEERWE, v. Zie

MERUW.

MEERZEN (uitspr. meezen, scherpl. ee, zie ns)
meersde (wvl. ook meesdege, zie IMPERFECT), gemeersd (fvl.emeesd, zie GE), b. en o. w. Vermeerderen, grooter, dikker, langer of wijder maken
of worden. Een kleed meerzen. Die hoed is te
kleen, ge moet hem wat meerzen. Alles meerst
met te groeien. " Het getal vande selve te meersen oft minderen naer haer-lieder goet-dineken. "
(Cost. v. Belle.)
Meester let eens wat gy doet
Als gy ketels meesen moet.
(P. Croon.)

MEESTER, m. MEESTEREGE, MEESTERI(G)GE, v.

De meesterege van de school. " Meester of
meestrighe. " (Cueren van den Vullers van
Brugge.)
-- Iemand of iets meester kunnen, meester warden, meester zijn. Ik kan hem niet (of geen)
meester, fr. it estplus fort que moi. Hij zal dat

stuk vleesch wel meester kunnen (kunnen
opeten). De boerin kon haren ezel geen meester.
Het heeft lang geduurd eer hij zijn volk meester
was. " Waerom is 't dat gy uwe peirden niet
meester en cont worden ? " (F. Vanden Nerve.)
MEESTERBAND, m. Bij mulders. De molenstaak
wordt op de kruisplaten rechtgehouden en gesteund door acht schuine schooren : vier lange

MEES
die meesterbancden, en vier korte die okselbanden
heeten.
MEESTEREN, meesterde, gemeesterd, b. w. Heelen,
genezen; en o. W. eenen geneesheer gebruiken.
Zie de Wdb.
— o. W. Meesteren aart, artsenij toedienen. De
geneesheer meestert reeds lang aan zijnen zieken broeder. Meesteren aan eene ziekte, aan eene
kwetsuur, aan eenen kanker. " Die meestert aen
eene wonde. " (J. de Harduyn.)
— Meesteren met, eenen geneesheer of een
geneesmiddel gebruiken. Hij meestert nu met
een anderen geneesheer. Willen genezen zonder
met iemand te meesteren. Hij meestert met
zalve. Ge moet uwen verzworenen vinger meesteren met oliebroodpap, met lijzepap.
- MEESTERIE, MEESTERIJ, V. Geneesmiddel, artsenij, fr. médicament, remecle. Naar de apotheek
gaan om meesterij. De zieke had geene meesterij
meer. Ik ken daar geene meesterij voor.
Hier tegen en weet ie geen meesterije.
(A. Biins.)
- MEESTERING, V. De daad van Meesteren.
-- Artsenij, heelmiddel, meesterij. Dat is goed
apotheker miek de mees --kopemstring.D
tering gereed. Pappels gezoden is eene goede
meestering voor de negenoog en andere zweren.
Ik ken daar geene meestering voor.
MEET, METE, v. Geteekend punt of reef waar
men den voet moet houden om het spel aan te
vangen. Aan de mete staan.
— Van mete gaan, van lint gaan. Zie LINT.
-- Meetje schieten. Een spel waarbij de jongers
met geldstukken werpen naar eene reef in het
zand gemaakt, en dan die geldstukken al zwijmelende omhoog werpen, zoodanig dat deze, die
kop vallen, behooren aan hem die naast het meetje
geschoten had.
MEETJE (wlv. METJE, zie KLANKVERK.), O., vklw.
van Meet, Meter, doopmoeder. Zij is meetje van
mijn jongste kind. De jongen is zijn meetje gaan

bezoeken.
Oud meetje, oud wijveken, grootje. Een oud
meetje zonder tanden.
--

Nerghens woonen ouder Pitjens,
Nerghens Biet ghy ouder Mitjens.
(P. Devynck.)
-- -MEETJE -LAP, LAPJE-METER, o. Deze die, bij
den doop van een kind, de plaats vervangt en in
den name spreekt van de eigentlijke meter, die,
door zekere omstandigheden, in persoon niet kalt
tegenwoordig zijn. Zij is maar meetje -lap. Zij zal
lapje -meter zijn.
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MEETJESLANJJER (wvl. METJESLANDER), m. Een
inwoner van Meetjesland, eene streek van Oost Vlaanderen die aai West- Vlaanderen paalt, en
voortijds de pays des quatre métiers was, vanwaar
het zijnen naam metiers-lc&nd, meetjes -land behouden heeft.
MEEUWEN, m. Eigennaam bij het volk, voor
Bartholomeus; even als Teeuw-pn voor Matheus.
— Benoorden Brugge is er eene prochie die
in de schrijvende taal Meetkerke luidt; het moet
Meeuwkerke zijn, d. i. de kerk van Meeuwen, de
kerk van den H. Bartholomeus, die er wezenlijk
als patroon geëerd wordt. De misgreep komt
hieruit dat het volk Meekerke zegt met eene
scherpt. ee; maar men bemerke dat de scherpt.
ee -klank in het Brugsche nooit gehoord wordt,
tenzij gevolgd van u (een) : dus Meekerke met
scherpt. ee -klank is noodzakelijk Meeukerke of

Meeuwkerke.
1VIEEZE-LANGSTEERT, v., vklw. meezeken-langvan mees met langen steert, fr.

steent. Soort

a

mnesannge longue queue.
MEI, meest STINKENDE MEI, v. Een akkerkruid

anders ook Meide en Muide geheeten. Zie aid.
MEI, m. Bladrijke tak, fr. branche feuillue, mai.
De berk met al zijne meien. De wind wiegewaagt op de meien van de boonren. Men plant
eenen grooten mei in den vlaschaard tot teeken
dat hij verkocht is. Men steekt eenen mei op het
dak van een nieuwgebouwd huis. Er steekt een
mei uit den kerktoren in de kermisdagen, en uit
den gevel van de herberg waar het baarloop is.
" Met palmen, olijftacken en ander "7neyen.... Die
nu scoone lieffelijcke meyen stroyen, die deurste-

kén dan u hooft met felle dornen. " (P. Bacherius.) " Cuylen ende pitten die men met groene
meyden ende zoden overdeckte. " (N. Despars.)
En wellekomt den frisschen may
Uit hem gegroeid, nu afgesneden.
(Vondel.)

— De berkenboom, f . bouleau, wordt in veel
gewesten Mei genaamd, ongetwijfeld om zijne
bladrijke takken en twijgen. De schors van derf
mei is witachtig. Een bosch van meien. Die
meien groeien hier gulzig.
MEIBOOM, m. Eerie plant die veel in den akker
groeit, anders ook .duwdauw of Dauwkoole genaamd.
MEIDE, v. Stinkende mei, kantjoen, fr. camonn2i7le p ante, in de kruidkunde anthemis cgtucla L.
Er staat veel meide in het vlas.
— Eenigen zeggen Muide.
MEIENHOUT, o. Berkenhout, fr. Bois de bouleau.

MEIE
MEIFUVZL, MEIEVEL, o. Maagontsteking die
de , koen somtijds krijgen na het kalven, anders
ook Tipziekte genaamd. Het meiëvel verwekt
dibsrii1 e oenen bloedopdrang in de hersens, en
daarom wordt het ook de Moer in den kop geheeten.
--- Men zegt ook Meiëve.
NEIEVE, V. Hetzelfde als Meieuvel. Zie aid.
MEIGRUVE, m. Naam van eereen ingebeelden
persoon, ook nog Zomergrave en Grave van halfvasten genaamd. " Hebt gy nooit, achterwaerds
'S jaers, achter eene dondervlage, hopren zeggen:
de zomer en de winter zyn gescheed ? Ja-gy, niet

waer P hevel had gy wat vroeger geleefd, gy hadt
hooren zeggen, binst die vlage : hoor ! Zomer en
Winter, die twee sterke helden, liggen aen 't gevecht ! zyn dat slagen ! zyn dat slagen ! Ha ! 't wordt
late op het jaer, de zomer is oud, hy en zal 't niet
halen, hy gaet moeten vlugten... h y vlugt ! de
winter is meester.
Ja maer, de zomer vlugt, maar de zomer keert
weder; als hy lange, verre van hier gerust heeft,
en als de winter een oud versleten manneken
geworden is, week en lotterachtig, toen is de
zomer weer hersteld, en, voorwaerds 's jaers komt
hij weêre, de kloeke kampioen, en levert slag
aen den ouden Winter, die moet den duim leggen en 't stuk laten steken.
Daerby komt het, zouden de voorouders u
verteld hebben, dat hy in Maerte zyn laetste
geweiii doet
Waeyen en buisschen en danker zyn
En d'honden bassen en ik benauwd zyn,

zoo 't manneke zei, en, as dat lange geduerd
heeft, de styve trage winter en loopt niet weg,
maer hy kruipt weg of smelt weg liever, en als
de tyd .daer is viert de Meigrave, de prince van
den zomer, zynen intree, gepint met de nieuwe
blommen, en 't - allereerste groen. " (G. G.)
MEIKEEST, m. MEIKEESTE, v. Soort van witten
aardappel, groot en goed, met welige groeze;
dus genaamd omdat hij in de meimaand keest of
kiemt. Meikeesten planten. Meikeesten eten.
MEINEN, b. w. Zie MENNEN.
MEINIG, adj. Hetzelfde als Menig, fr. maint.
— Vgl. Meinen en Weinig, in vele plaatsen
Menen en Wenig uitgesproken.
11IËIROOS, v., vklw. meiroosje. Een boompje uit
Japonië, dat in onze hoven gekweekt wordt, en
gele bloemen draagt, in de wetenschap kerria
japonica, fr. corète du japon, corchorus.

MEISE, o. Zoo heet te Brugge wat elders Mei
luidt, fr. falie. " En 't meise of de knecht was-sen
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om mokken, en knols en pik-niks geloopen. "
(Uit een Br. weekblad.)

MEISEJONG, o., mv. meisejongens, vklw. meisejongske(n. Dochtertje, meisje, fr. fate, 1. puella.
Eene school voor de knechtejongens, en eene
school voor de meisejongens. Daar zijn dertig
meisejongens voor de eerste Communie. Een
koppig, een grillig meisejong. -- Zie JONG.
MEINSEL, m. Zie MINBEL.
MEISEN(E, o., meerv. ?neisens, vklw. meisje en
meiske (even als kusje en kustre, vklw. van kussen,
fr. coirssin). Dochter, fr. ,felle, 1. puella, filia. Een
deugdzaam meisen. Hij heeft twee knechten en
een meisen, fr. it a deur garcons et une felle.
— Dienstmeid, fr. servante. De knechten en
de meisens van eene hofstede, fr. les valets ei les.
servantes. Een werkzaam meisen. Een meisen
huren. Zij is 't meisen van die mevrouw. " De
vrouw laet het huys op de 7mze ysens en op de
knechten staen. " (F. Vanden Werve.) " Men beveelt het meysen een mutsaert t'ontsteken. " (Id.)
De knechten zyn gekleed als heeren;
De meissens dragen zyden kleeren.
(J.-B. Decorte.)

Brugsche meiskens, soort van vroegrijpe
blozende peertjes, overal gekend in Vlaanderen.
In fatsoen en blozend kleur gelijken zij deze die
fr. beurré aurore heet - , maar zij rijpen in 't begin
van den zomer, terwijl de beurré aurore op het
einde van october maar rijpt.
--

— Beschaamde in.eiskens, eene hofbloem die in

de Wdb. bornagie heet, fr. bourrache, 1. borrago
oficinalis : dus genaamd omdat de bloempjes
beschaamd, of 't ware, nederhangen.
MEISETRVITE, v. Smaadnaam die men geeft
aan eene dochter. - Zie TREITE.
MEISJES-MAANDAG, m. Zie SLUITERTJESDAG.
MEIVISCH, m., mv. 'ineivissclten. Bij visschers.
Een zeevisch die in de stroomen opkomt, en dus
ook riviervisch is, fr. finte, 1. alosa ,pinta. (Van.
Beneden, Ann. Parlem. 1865-66, docum. bl. 602.)
Te Veurne wordt hij Schot genaamd.
MEIVLIEG(E, -f. Groote blauwe vlieg die hare
maantjes in het vleesch legt; anders ook Manen
en Maneschijter, fr. mouche bleue.
MEIVORST (uitspr. -vost, zie Rs), m. Felle koude
in de Meimaand. - Vervrozenheid aan de handen van kinderen, in de lente. Dat kind heeft den meivorst.
— Fig. en schertsende, Het handeuvel, de
jicht in de vingers, fr. goutte. Die man ligt met
den meivorst in de vingers.
MEKANIEK, o. Toestel bestaande uit eene

MEKE
schroef en twee blokken die op de achterwielen
passen, om ze te remmen en den loop van den
wagen in te houden langs eene helling; beter
vange genaamd, fr.frein, vulgairement méeanique,
zegt Bescherelle.
IVIEKEREN (met zware e in me), mekerde, heb
geanekerd, o. w. Wordt gezeid van het blaten der
geiten, fr. beequel er, chevroter. " De steenbok
mèkert niet, zoo onze geeten doen, maer hij
schuifelt, en, als hij gram wordt, hij snorkt.
(G. Gezelle.)
1VIELAANJE, MELANJE, v. Kwelling, kwaal. Zie
31[ALAANJE.

MELDJE, v. Hetzelfde of Malie, fr..mazlle. —
Zie -ALIE.
MELDRING (wvl. —RIING, —RIINK, zie IND), m.
Trouwring, fr. anneau nuptial. Zij had haren
meldring verloren. " Dies sal de blijvege behouden haeren melt-r'ijnck, sonder dien in deele te
moeten bringhen. " (Cost. v. Poperinghe; van

successten.)
MELEBATON, MELLEKATON, m. Groote gele
perzik die rijp is op 't einde van den herfst, fr.

mn-irlicoton, milicoton, sp. melocolon.
MELEN (met zacht]. of zware e, zie MEEL),
meelde, heb of ben gemeeld, o. w. Wordt gezeid
van gekookte aardappels die als meel of bloem
openvallen; ook Bloemen. Die aardappels melen
schoon, melen niet.
-- Zoo zegt men ook van Pap dat hij lzjmnt, en
van erwten dat zij leemen. Zie LIJMEN en LEEMEN.
MELJE, NELLIE, v. Hetzelfde als Malie, veter beslag, fr. afféron; maas van eene net, enz., fr.
maille. Zie

-ALIE.

MELK (nooit Melke), v., fr. la:-it.
-- Uit de melk gaan of vallen, bij landb. Droog

gaan. Zie onder

]DROOG.

— In de melk komen, in de melk liggen, wordt
bij de landb. gezeid van het gezaaide graan dat
in den akker begint te zwellen en zijne bloem in
eene witte vloeistof verandert om zoo seffens te
kiemen. De tarwe komt in de melk. Het graan
ligt reeds inde melk.
— De melk doopen of blauwen, de melk met
water aanlengen, fr. baptiser le laic.
1ILELKAVOIND, in. Vespertijd, halfachternoen,
eene uur of twee voor den avond : zoo genoemd
omdat men dan de koeien gaat melken in de
weiden en bilken. Hij kwam thuis in den melk
-avond.
MELKBLADEN, o., mv. Dezelfde plant als Melkplaat, waarvan het misschien uit misverstand
gevormd is.
-

MELK
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MELKBLEEK, m. Het bleeken van 't lijnwaad
met melk in plaats van zuiver water. Den melkbleek geven aan een stuk lijnwaad. De melkbleek
is de witste van allen, en wordt veel te Kortrijk
gevonden.
— Geatsche melkbleek, een bleek tusschen melkbleek en menagiebleek.
— Lijnwaad dat met de melk gebleekt is. Dat
is schoone melkbleek. Herden van melkbleek.
— Zie BLEEK.
MELKBOCHT, m. Afgetuind perk in eene weide,
waar men de koeien in drijft om ze te melken.
— Zie BOCHT.
MELKE, v. De hom of geit van den mannetjes
bij Kramers Milt, fr. laitance. De melke-visch,
van eenen haring, van eenen karpel, van eenen
snoek.
— Ook synecdochice de Mannetjesvisch- zelve.
Daar zijn twee haringen : de een is eene melke,
en de ander eene kijte. Hij heeft liever eene
melke.
— Wegens k = t, zie K.
MELKEEMER, m. Eemer of emmer om te melken, fr. seau a traire.
MELKEGE, MELKIGGE, v. Melkverkoopster,
vrouw die met twee emmers in de stad rondgaat
om zoetemelk te verkoopen aan de borgers. Ik
heb het gehoord van de melkege. " Ghaende
met een melekeghe. " ( Ed. De Dene.) " Ende het
was een melkeghe, die melt vercochte by der
strate. " (Kr. v. Br.) " Hy hadde ghetraucl eene
9ï2clkeghe, ende by viel in de veste van groter
dronekenschepe ende versmoorde daer in zyn
zonden. God hebbe zyn ziele. Amen. " (Id.)
— Dit woord is van dagelijksch gebruik te
Brugge. Zie --EGE.
MELK-ELDER, m. Hetzelfde als Melk -eur, Melkuier.

MELKEN, molk, gemolken, b. w., fr. traire.

— Bene koe melken, twee koeien melken, vijf
koeien melken, enz. Eene melkkoe kweeken of

hebben, twee of vijf melkkoeien houden. Daar is
land genoeg bij dat huis om een koeitje te melken
(te kweeken). Hoe veel koeien melkt hij ? Sedert
dat hij een peerd houdt, kan hij maar ééne koe
meer melken. Hij melkt drie koeien op die hof
-sted.
— Bie'-n, duiven, harten, konijnen melken, er
houden en kweeken, fr. nourrir et élevcr.
-- De centen, dc marbels, de knikkers, enz. melken, successievelijk afwinnen in het spel. Die
kaartspeler melkt de centen. De zaadjes melken
(de marbels of knikkers, die in de rooie of in het

MELK
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ruitje liggen, den eenen na den anderen uitschieten en winnen).
— Behendig en successievelijk inpalmen, afhalen. Iemands duiten of penningen melken.
— Fig. Een koetje melken, veel profijt enwinste
weten te krijgen uit iemand of uit iets. Die avo
melkt daar een koeitje (heeft daar eenen-cat
cliënt waar hij veel geld aan wint).
— Bij werklieden. De koorde, die vier a vijf
maal rond het kalf (windas) van de koe ligt (zie
KOE), aanhalen en intrekken, naarmate men het
kalf draait om een gewicht op te hijschen. Wie
gaat er melken? Deze die melkt heet de melker.
— o. W. Melk geven. Eene melkende koe
(eene koe die dagelijks gemolken wordt). Wij
hebben thans twee melkende koeien en twee
drooge. Die koe melkt eenen stoop daags. Eene
koe die veel melkt, die weinig melkt, die niet
meer melkt.
MELK -ÈUR, MELKUIER, m. Wordt gezeid van
den uier eener koe, waneer hij weinig gevleeschd
is en veel melk bevat . Zie VLEESCHEVR .
MELKEZEL, m. Ezel waarop de melkboeren
hunne tonnekens melk naar stad voeren.
— Fig. Een onbelompen koppig mensch.
MELKHEI, v. Hui of wei van melk, fr. mègue,
etit laic.
MELKJESKRUID, o. Hetzelfde als Kroontjeskruid, 1. euphorbia helioscopia, fr, reveil matin.
1VIELKKNIEDE, adj. Die melknie'n heeft, beugel beende. Melkkniede zijn. Zie —DE.
MELKKNIE'N, m. mv. Uitwaarts - stekende
knie'n, beugelbeenen. De melkknie'n zijn 't contrarie van de klutseknie'n. Hij heeft melkknie'n.
-- Dus genaamd omdat men bij 't melken
van de koeien, de knie'n wijd van een zet, om er
den aker of eemer tusschen te houden.
MELKKOM, m. Hetzelfde als Melkkomme, v.
Aarden schotel waar men melk in doet, fr. terrine.
MELKKUIP (wvl. -- KVPE, zie UI), v. Kuip waar
men zoetemelk of keernemelk in doet en bewaart.
MELKLAUWER (wvl. — LOWER, zie AU), m. Koperen ketel om melk te dragen. Zij droeg twee
melklauwers aan het juk. Zie LAUWER.
MELKMAAG, v. Bij veeartsen. De vierde maag
bij helkerende dieren, in de woordeiib. Leb,
Lebbe, fr. caitlette. Zie PENS.
-

-

MELKNETEL, MELKNITTEL, MELKHITTEL, m.
Doove netel, ook Melktingel genaamd, 1. lariurymmt.
.De kinderen noemen hem ook Zuignetel omdat
zij er de bloemen van afplukken om er den honig
uit te zuigen. De melknetels verschillen veel van
de melkdistels. Men onderscheidt den witten

MELK
melktingel (laniium album L., fr. ortie ktnche),
en den roodgin melktingel (lamium purpur n- L-.^
fr. ortie-rouge) .
MELKPINT (wvl. — PIINTE, zie IND), v.. vklw..
-pintje. Een kanneken van porselein of van gleierwerk, Waarin men de .zoetemelk op tafel zet om
bij den kaffi te mengen. — Zie PINT.
MELKPLAAT, v. Eene veld - en weideplant, anders ook Plaan geheeten, tragopogon pratensis L.,
fr. salsifis des prés. De melkplaten zijn geen
melkdistels.
MELKSCHOTEL, - SCHEUTEL -SCHUTTEL, m. Een
kabout waarmede men keernemelk schept. Uit
den melkschotel drinken. Vier melkscheutels
pap maken.
MELKSOEP(E, v . Dunne zoetemelkpap, fr. coupe
;

au lait.
— Hij is gelijk eene melksoep seffens bone ,, hij
is seffens in gramschap, hij is kort van stofvr fr,.

it a la fete pres c12í bonnet.
MELKSPIJS (wvl. - SPITE, zie is), v. Zoetemelk.
pap, fr. potage an lait. — Zie SPIJS.
MELKSTOEL, m. Stoeltje zonder Jeune, op drie
of vier stijpers, daar de boerenmeid op zit om
de koeien te melken; anders ook Blokstoel ge-

naamd.
MELKTEIL (wvl. - TEELE, scherpl . ee),v: Roomteil,.
platte aarden schotel of diep pateel wa inn men►
de verschgemolkene melk doet om den rco tie
laten geworden, fr. platole, terrine.
1VIELKTHEE, m. en v. Warme drank van zoetemelk met water gemengeld. Melkthee drinken
in plaats van kaffi. Boterhammen met melkthee.
MELKTINGEL (wvl. — TIINGEL), m . Melknetel.
MELKTOBBE, v. Bij landb. Eene kuip of tobbe
waarin de zoete melk bewaard wordt tot dat zij
moet gekeernd worden.
MELKWIED, o. zonder mv. Hetzelfde als Melk
wetenschap-distel,ukonjride
sonchus L., fr. laitron.
— Sommigen geven dezen naam aan de Mol
fr. pissenlit.
-lesad,
MELKZIE, v. Eene zie om melk door te zijgen.
-- Zie ZIE.

MELODIJ, MELODIE, v., fr. melodie.
— Het is eene melodie, zegt men even als liet
is eene olie, het is een hemel, d. i. het is onzeggelijk aangenaam, opzeggelijk wel. Nooit iet zoo
schoon gelijk die expositie van bloemen : 't was
eene melodie. " Zo blijdelick, hoofschelick ende
minsamelick mencanderen onderlinghe welleco.
mende, dat zonder twijffele wel een zonderlinghe
melodye om ziene was. " (N. Despars.) " Zanch

MELU
men ende speelde men zo excellentelick wel dat
een vreucht ende melodie om hoeren was. " (Id.)
MELUW, adj. Zie MEELW.
*. MEMMER, m. Lidmaat, fr. membre. Hij lijdt
in al zijne memmers. Een memmer die lam is.
— Vgl. Lommer — fr. ombre.
MEN, fr. on. Het Alg. Vi. Idiot. zegt " dat mea
in België bij het volk weinig of niet gebruikt
is. " Bij de West- Vlamingen is het zeer gemeen,
b. v. Men is dikkels bedrogen; Men hoorde daar
noch ruit noch muit; enz. Nogtans voor eenen
consonnant, valt de eind -n weg, b. v. me zegt
— me.loopt eens dood — me gaat naar de stad
en me wordt daar beschimpt, enz. Voor eenen
klinker►is het dikwijls nm', b: v. m'ein dat gedaan
(wij hebben} dat gedaan). " M'es nu blicksteirs
preus met' lammie. " (Kort. lis. 1736.)
MENAGIEBLEEK, m. Het bleekera van het lijn. waad met zuiver water; ook Het lijnwaad zelve
dat met zuiver water gebleekt is. De menagiebleek wordt ook Meerschbleek en Waterbleek
genaamd, en hoewel zoo wit niet als de Melkbleek,
is hij nogtans de beste omdat hij het lijnwaad
niet krenkt noch beschadigt.
MENAGIEMEESTER, ni. Wachtmeester of ser
belast is te zorgen voor de keuken en-jantdie
het voedsel van de soldaten.
MENEN, meende, gemeend, b. w. Inoegsten, fr.
engranger. Zie MENNEN.
MENGELSOEN, MINGELSOEN, o. Masteluin, misseljoen, tarwe en rogge samengemengeld, fr.
méteil.
— Ook Mengeling van andere vruchten, b. v.
tarwe, haver, vitsen. Mengelsoen zaaien. Mengelsoen aan de beesten geven. Het is entwaar e
mingelsoen van tarwe en haver.
MENIGTE, adj. altijd gevolgd van een mv. Veel,
fr. nombreux. Daar liepen menigte menschen
naar toe. Het zijn er menigte van gestorven.
" Daer menighte Bandytten woonen. " (P. Devynck.) " Wy vonden over al menighte vervallen
huysen ende al de landen braecke. " (Id.) " Onder dese steepen waerender menighte die het
veesen van meterel hadden. " (Id.) " Daer stonden
omtrent eenen waterkant menigte rieten. " (F.
Vanden Werve.) " Daer zynder noch menigte die
u een stuk hebben sien uyt de hand eten. " (Id.)
— Vgl. Eenigte voor eenige.
1VIENNEGAT, MENGAT, MEINGAT, o. De weg, en
vooral de dam of piete langs waar men over den
gracht rijdt om in en uit den akker te komen;
anders ook Voord en Freite genaamd. De wagens
met koorn geladen reden langs het mennégat
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naar de schuur. " Ten oulgste den genen willende
sijn graen af-voeren door d' andere lieden graen,
daer over by gewoone is te rijden .naer sijn rechte
menne-gat, den selven moet versoeken 24 uren
van te vooren eenen wegh daer door te- pieken,
't welck den voorghelande schuldigh is te doen,
op peyne dat d'achter- gelande ten minsten schade
daer door sal rijden sender misdoen, " (Voorgeboden v. Eecloo.) " Niemant en sal sijne peerden,
koeyen,, renders, schapen, of andere beesten op
of door eenige landen mogen dryven, dan door
het rechte menne-gat, sonder ander gaten te
mogen maken. " (Id. xxxviii.) Zie GAT.
MENNEN, mende, gemend, b. w. Inoegsten, den
oegst inzamelen, het koorn van den akker naar
de schuur brengen, fr. engranger. Den oegst
mennen. Is de tarwe reeds gemend?
--- Men zegt ook Heinen en Menen.
— Kil. Mennen, discere, ergere, vehere, minare,

fr. mener.
MENNETIJD, MENTIJD; MEINTIJD,

m. Tijd dat

de oegst ingezameld wordt.
MENNEWAGEN, MEINWAGEN, m. Wagen om
den oegst van den akker naar de schuur te voeren.
De mennewagens loopen wepel naar den akker,
en komen zwaar geladen weder. De mennewagen
is van den april in den gracht geklaaid.
MENNEWEG, m. Mennegat, kouterrede. " Voor
eenen gemeenera kerck-wegh, menne -wegti ende
marct-wegh vijf voeten breedde. " (Cost. v. Audenaerde.)
MENOKKE, v. Eene handvol tabakbladen met
eenen band samengebonden; ook Berokke geheeten. Pluk de tabakblaren maar af van den
stam en bind ze in menokken. Eene benokke

tabak.
MENSCH, MINSCH, m., 1.

homo.

-- Men gebruikt dikwijls mensch of menschen
als exclamatie van verwondering of medelijden
of verslagenheid. Wie heeft er, menschen ! ooit
zoo verre geweest ! Wel mensch ! ik heb zoo veel
afgezien. Wel menschen toch ! wat zal men nog
al hooren. Waarom berispt gij mij P ik kon het,
menschen ! niet anders doen. " Er waren der
haest duist gevraegd en er waren der tzestig
opgekomen; tzestig, mensch, ja tzestig, dat is wel
eene-colossale bakte, hé ? " (Uit een wvl. weekblad.) " Deze die wilden eenen geheeleri kilo
(d. i. te Brugge een grootera druppel, een baksken
geniver) drinken, ze mochten 't ook doen; want
hij was in zijn geven, niensch 1 en by en zag op
halvetje geniver onder of boven. " (Id.)

— Ogen mensch meet zijn, wordt gezeid -vain
iemgnd die zoo dronken is dat hij den naam van
redelijk schepsel niet meer verdient, of door
mishandelingen zoo mismaakt is dat hij geenen
mensch meer gelijkt, of door tegenspoed zoo
ontmoedigd is dat hij er het verstand bij verliet, enz.
-- Een mensch (wvl. e mensch, ne mensche)
wordt veel gebruikt in den zin van 't onbepaalde
men, iemand, iedereen. Ne mensch moet veel
doen om door de wereld te geraken. Ge zoudt
alzoo ne mensche zot maken. Ne mensche zou
't ook alzoo doen, fr. tout le monde en ferait de
même, moe je le ferais aassi. Als een mensch ziek
is, hij wordt geern getroost. " Daerom moet een
mensche hem te voren bereyden met een voor
dat-gáendhbt."(PBacrius)Wnt
beghin der bekeringe gevoelt een mensce gemeynlic meest dusdanige devocien. " (H. Herp.)
" Hoe dat een menssche beter es, hoe dat by vaster
betrauwen up God crijcht. " (C. Van Dordrecht.)
Dan (na de consecratie in de Mis) sal een ?mensche dat heylige sacrament aanbidden. " (Claes
Zeghers.) "" Een mensche moeste veene (veeenen)
dyese zach in zulchen benauheyt. " (G. Weydts.)
" Waerom moet een mensche bidden P " (G. De
Dous.) " 'k Heb er hem ook over berispt, maer
ge weet gy wel hoe het gaet : 'nen mensch doet
al veel voor 't profyt. " (C. Duvillers.)
— Mensch aleen, moeder mensch aleene, geheel
aleen, fr. absolument seal. Ik moet dat mensch
aleene doen. Hij woont daar nu moeder mensch
aleene. Hij doolde mensch aleen in het bosch.
Dat ick moet hier t'allen tijden
Mensch alleene gaen mijn ganck.
(I. Devynck) .
- MEWSCHENAARDIG (Vl. -AERDIG,

zie AE) , adj .

Menschezot, die geern bij menschen is; het opposiet van Menschenschuw.
MENSEL, m.

MENT
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hij dat ik zou genaderd hebben. Hij deed al

mensie van te willen vertrekken.
-- Kil. in Append. Mentie.
MENTE, V. Eene plant die in de Wdb. Munt
heet, fr. menthe.
-- Sterke drank van munte, fr. Zilueucrr de
menthe. Een glaasje mepte drinken.
— Pastielje van suiker en menie, plat of rond.

Mentjes koopera.
- MÉNTEBOL(LE, V . Balletje van suiker en munt,
fr. pastille de menthe. De mentebollen smilten
in den mond.
- MENTETHEE, m ., fr. tisane de menthe.
MEE, voeges. voor Maar, fr. mais; is zelden
of niet meer gehoord, schoon het onze vorige
schrijvers, b. v. F. Rapaert, veel gebruikten.

MERBEL, m. en o. Zie M ARBEL .
MERDËLLEWORTEL, m. Groote plant _ anders
ook Pareele en Dokke genaamd, 1. rumes.
MERÉDIG, bijes. en tusschenw . Waarachtig, fr.
en verite.
Zie WARENTIG.
1VL RELPUT, m . Zie MARELPUT .
MERF , adj. Murw. Merve peer. Die appel is
—

rijp maar nog niet merf.
MERGEL, m. , in de Wdb . fr. marne.
Ook Bagger, slijk uit grachten of waterloopen, fr. vase. Zie MERVEL.
MERGELEN, mergelde, gemergeld , b. w. Merre-

len. Benen gracht mergelen.
-- Ook Merrelen.
MERGELSCHUP, v. Zie MERVELSCUUP.
MERGEN, m. Morgen, fr. matin; demain. Dit
woord was vroeger meer. gebruikt dan nu. " Des
s' meryhens hoorende clippen. " (B. Gheysen.)
Ende s' merghens moe err mat
Wiert ghedreven uyt de stadt.
(L. Vossius.)
Als ghy riept, ic steldet uyt tot merghen.
(A. Biins.)
En die heden 't landt ghebiet,

Zie MINSEL.

M ^TSIE, MËNTIE, V. Melding, fr. mention. Hij
maakt in zijnen brief geen mensie van dat on-

geluk.

Merghen wordt gheacht als niet.
(P. Gheschier.)

MERK, o. Hetzelfde als Merg, fr. moelle. — Zie
MARK.

-- Teeken, schijn, fr. signe, apparente. Mensie
maken van te vertrekken. De koe begint mensie
t,e maken van te vernieuwen. Er is mensie dat
hij zal komen. Al zijn gezegde geeft mensie dat
hij plichtig is. Die omstandigheden geven nog
al mensie dat het waar is. Er is overal groote

MÉRLAAN, m. Zie MEERLAAN.
MERLEN, merlde, heb gemerld, o. w Zie MARLEN .
MERMINNE, P. Zie MARMINNE.
MERRELEN, b. w. Mergelen, baggeren, gooren.
MERRIE, v., fr. rument.
— Bij bleekers. Tafel op vier stijpers, waar

mensie van eenen aanstaanden oorlog. Naar
iemand mensie maken of doen (teeken maken
met de hand of het hoofd). Hij miek mensie naar

het gewasschen nat lijnwaad op geleid wordt om
te verleken.
— Ook Lange pertse liggende in twee spriet-

-

.

VIERT
staken, oim t géwásschen linnen op te hangen
en te laten uitleken.
- MERRIEKACHTEL, o. Een kachtel van 't merriegeslacht, fr. pouliche.
-- MERRIEVILKE, MERRIEVULKE, V. Merrieveulen, fr. pouliche, in tegenoverstelling met Heng
achttien maanden.-stevol.Enmriuka
- Zie VILKE.

MERTELEN, mertelcle, heb ge7nerteld, o. w. Zie
MARTELEN.

1VIERUWE, MEERWE, 1VIERWE, v. Misschien hetzelfde als Meluw, memel, dat in de Woordenb.
verklaard wordt door fr. acare, ciron^. Doch bij
ons algemeen gebruikt als collectief voor dat
geelachtig of roodachtig stof of venijn dat som
bladeren en de stengels der planten-wijlend
bedekt, en in 't fr. rocaille geheeten wordt. De
meruwe is eene plantenziekte. Dezen uchtend
vond ik mijne erwten met meruwe bedekt. De
meruwe ia- op die vrucht gevallen. — Zie xoNi(x
DAUW.

1VIERVEL, m. Bagger, slijk uit grachten of
waterloopen, fr. bourbe, vase.
-- Men zegt ook Mergel (dat in de Woordenb.
verfranscht wordt door marne). .

MERVELEN, mervelde, heb ge7nerveld , o. w. Het-

zelfde als Merven.
MERVELEN, mervelde, gemerveld, b. w. Baggeren. Eenen gracht mervelen. Eene vaart mervelen.
-- Afl. Merveling.
— Men zegt ook Mergelén.
MERVELSCHUP, - SCHIPPE, v. Baggerbeugel,
groote lepel van plaatijzer of leder, enz. met
Benen langen steel om het slijk op te halen uit

den grond van rivieren en andere waters, fr.

drague.
-- Men zegt ook Mergelschup.
NERVEN, merfde, heb gemerfd, o. w. Merf worden, murwere, fr. mollir. Laat die appels merven.
— Boelen, in boelschap leven, fr. vivre en con-

cubinage.
— Hulp voor weêrhulp geven, anders ook
Mervelen, merlen, marlen, maarlen. Zie MARLEN.
MERWE, V. Zie MERUWE.
MES, V. Zie MESSE.

MES, o., fr. couteau. De snee en den oesel van
een mes.
— Bij tim.merl. Afgedunde rand van eene plank,
om in de groef van eene andere plank geschoven
en gevoegd te worden; in de Woordb. messing

genaamd, fr. languette.

--- Seffens het mes aan den kant (? broodkant)
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hebben, licht in gramscháp zijn, seffens iets kwalijk nemen. Ik maak niet van lieden die seffens
het mes aan den kant hebben.
-- Een mes in de mouw hebben, wordt gezeid
van iemand die, trouweloos en wreedaardig, seffens wraak neemt. Ik betrouw dien vent niet, hij
heeft een mes in zijne mouw. Wacht u wel van
hem te bij te komen, hij heeft een mes in zijne
mouwe.
— Te stokke en te messe staan, geheel bereid
en veerdig staan om algauw iets te verrichten.
Ik stond te stokke en te messe om af te reizen,
maar de postwagen kwam niet aan. Haast u dan
vat : ik sta reeds een uur te stokke en te messe
om dat werk te beginnen dat ik zonder u niet
doen kan. — Eenigen zeggen te stokke en te bresse.
MES (MECHS, MESCH), o. (en niet m.) zonder mv.
Hetzelfde als 't holl. Mest, d. i. 1° Drek, fr. excrément, sprek. van menschen of dieren. Het arme
kindje lag in zijn mes. " Den stront van den
osse ende duwen mes. " (J. Yperman.) 2° Rottend
stroo met beestendrek vermengd, fr. fumier. Het
mes uit peerd— en koeistallen. Het mes wordt
ook Vette genaamd. Met mes het land vetten.
" Prysye van mes ofte vette. " (Cost. v. Lande
v. Vryen.)
Na dat by nu had ghesaeyt
En het landt met mes ghepaeyt.
(P. Devynck.)
Die aen de swalwe toont het ambacht van te metsen,
De vyncken leert , het hoy met mes 'te samen letsen.
(A. Debuck.)

-- Heidensch mes of mest. Naam dien het volk
geeft aan hetgeen de wetenschap meconium heet,
d. i. de eerste darmontlasting van een kind dat
pas geboren is, en gevolgentlijk nog heiden, nog
niet, gedoopt.
— Dit woord, in de uitspraak, klinkt iets langer
dan mes, snijtuig, fr. couteau. Kil. heeft mes, mest,
en mesch. De eerste vorm was meths als blijkt uit
angels. meox, eng. mixen en muck, zw. mock, ijs].
,;tyk. Vandaar mesch, met de aspiratie achter de s
(even als vlasdi, wasch, losch of los (lynx), voor
Machs, Wachs, lochs) : " Epicuren ofte mesch-verkens. " (J. Vande Velde.) " Met straetmesch ende
alle ander vuylicheit. " (N. Despars.) " Zommeghe
goten ende sturten zeecpotten ende strontpotten,,
by oorlove ghezeit, over zyn. hooft, in zulcker
overvloedicheyt, dat men hem van de messche:
niet en kende. " (Id.)
-- MESBEER ( mechsbeer, meschbeer, met zware
ee), m. Een vuil ongesnuisterd mensch, anders.
ook Kafwulf genaamd 4
-

,

,

,

MES
— MESCH, 0.,
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zonder mv. Mest, fr. excrément,

fumier. — Zie MES.
- MESCIITEI, M.

Zie

MESSETEI.

(mechsgreep, meschgreep), m.,
met scherpl. ee. Drietandige mestvork, fr. trident
- MESGREEP

a fumier. - Zie GREEP.
- MESHOOP

(mechshoop, meschhoop), m. Mest-

hoop, fr. las de fumier. " Steenen, calck, mes
oft ander belemmerthede. " (Keure van-hopen
de waeteringhe van Blanckenberghe.) " Overschot van cruyden dat men op den meshoop
weghworp voor de beesten, dat' sochten de menschen, ende sonderlinghe de kinderen uyt de

meshoopen. (Z. v. Male.)
-- MESPUT, MEtSEPIT (mechsput, meschput), m.
Put of kuil waar het mes in vergaard wordt, fr.
fosse au fumier, trou. Het vuil stalstrooisel wordt
in den mesput met haken gesleept. "De stinckende mesputten der herten. " (Th. Van Herentals.)
" Den pachter en mach gheen mes vercoopen,
nemaer het ghene aldaer ghemaeckt, moet op
het landt oft inden mes put blyven. " (Cost.
V. Bouchaute, x, 20.)

Ruste . brenght veel sorgh' en uyse,
't Is den mesput van den huyse.
(P. Gheschier.)

— Ook Messingput.
m. Straatvager. De mesrapers
rijden met eene meskarre door de straten van
de stad.
— MESSEN (mechsen, messchen), meste, gemest,
Met mest vetten, fr. firmer, engraisser aver dec
fumier. Het land messen.
— Van drek en stooisel zuiveren. Eenen stal
messen (met schup en haak er den drek en het
vuile stroo van uitweren). De koeien messen, de
zwijnen messen (hun oud strooisel wegnemen en
door een nieuw vervangen). " Eens ter weke den
koeystal zuyveren en mestschen. " (F. Valcke.)
— In den zin van fr. engraisser un cochon, enz.,
zeggen wij Vetten, en niet Messen; doch in het
Land van Aalst zegt men beide : eene koe, een
verken messen of vetten, fr. engraisser, mettre a
l'engrais; en van daar Meskoe (mestkoe), Mes
verken (mestwerken).
- MESSETEI, MESTEI (nrechstei, meschtei), m.
Een vuile leelijke hond. — Zie TEI.
— MESSEZOP (mechsezop, messchezop), o. Sap
- MESRAPER,

*

-

dat uit vuil stalstrooisel vloeit, fr. eau de furrier.
— Ook Messingzop.

(mechsing, rnessching), m., mv.
messingen, vklw. messingske(n. Hoop bedrekt
legerstroo dat in eenen daartoe bestemden put
- MESSING

MESC
of kuil bij de stallen ligt te rotten. Water gieten
op den messing. Den messing uitvoeren (het
mes dat in den kuil is op eene kar of kruiwagen
laden en wegvoeren). De messing verhit somwijlen, waneer hij inwendig warm krijgt en begint
te dampen. Over den messing gaan. De man Job
zat op zijnen messing. " Den bane op den mes
(Ed. De Dene.) " Den mmyzessinek op 't hof,-sijuk."
ende visschen in den wal. " (Cost. v. Dendermonde, vi, 5.)
— Den hane op dent messing vinden, zegt men
van iemand die zoo laat thuis komt, dat de dag
reeds aanbreekt en de, haan met zijne hennen
reeds in den messing keest. Die nachtuil (nacht
vindt meer dan eens den bane op den mes--raf)
sing.
— Vuilnis uit het huis, zooals afval van groense l s, • raap- en aardappelschellen, vloervaagsel,
oud beddestroo of kaf, enz., dat in eene daartoe
bestemde plaats bij 't huis verzameld ligt. Draag
dat al naar den messing. Smijt dat buiten op
den messing.
— Het is gelijk een messing, zegt men van
.eenen huisvloer, van een bed, enz. om te beteekenen dat het zeer vuil en smerig is.
-- MESSINGPUT (mechsingput, messchingput),
m. Mesput. " Het mes op 't goet gemaeckt moet
aldaer blijven, weder op 't lapt oft messinck-put. "
(Cost. v. Audenaerde, en Cost v. Assenede.)
- MESSINGZOP, 0.

Zie MESSEZOP.

(mechsvette, meschvette), v. Vette, fr. engrais, waar de akker mede gemest wordt;
in tegenstelling van de navette en van de vette
in den mesput. " Tot het maken van prys van
saet, dright, labeur, mest-vette, naer- vette, mest
in den put, verwas van haute, ende van alle
andere baete, dewelcke naer costuyme eenen
aenkomeiiden pachter schuldigh is te aenveerden. " (Vl. Setting- boer.)
MESCHIEN, MESCHIENS, bijw. Misschien, fr.
peut-être. Hij zal 't meschiens wel hooren.
-- Ook subst. m. Zie MISSCHIENS.
MESDAG (uitspr. mestday), m. Afgestelde feest
kerk, zooals de tweede Kertsdag, de-dagine
tweede Paaschdag, 0.-L.- Vrouwe lichtmis, enz.
Op de mesdagen geschieden de goddelijke dien
kerken gelijk op de zondagen, maar-stenid
de geloovigen moeten dan geen mis hooren en
mogen werken, nogtans werken zij gemeenlijk
— ME$VETTE

niet.

— Feestdag waarop de ambachtslieden hunnen
patroon vieren 'met 's morgens eene plechtige
Mis te doen zingen, en dan het overige van den

MESH
dag in vrolijkheden over te brengen. Wevers
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— Eene plaats die bij 't werken is overgeslegen
geweest, te Antwerpen heiligdag geheeten. Als
men het huis schommelt, moet men nergens
Beene mesdagen laten (d. i. geene hoeken of
plaatsjes vuil laten liggen). De schilder heeft op
den muur veel mesdagjes gelaten. De tafel is
niet wel afgevaagd : er zijn nog mesdagjes in.
De landbouwer maakt mesdagen in den akker,
als hij hier en daar een deelken niet beploegt
of egt. Kale vlekken in den baard heeten ook
mesdagen.
--- Peil, taak; schellewerk, fr. tache. Zijnen
mesdag hebben (het werk, dat ons aangewezen
was, afgedaan hebben). De speldewerkster had
haren mesdag met den valavond. Ik vrees dat
ik vandaag mijnen mesdag niet ga krijgen. -Dus genaamd omdat men, zoohaast de taak af is,
dan staakt van werken en het overige van den
dag spelen mag alsof het mesdag ware.

MESUIS (wvl. MESUUS, zie Ui), o., klemt. op de
tweede greep. Misbruik, laakbare doening, wanbedrijf; bij Kil. in Append. Mesus, abuses, del et-?On. " ' t Is juiste daar in de herbergen dat zij
kennisse krijgen, het zotte komt er in, en ze'n
zijn niet meer t'huis houdelijk. 't Is toen dat er
misusen beginnen waarvan het onnoodig is hier
te spreken en die dikwijls... 't kruis en de dood
van de ouders en het ongeluk van de kinders
zijn. " (Uit een wvl. weekblad.) " Een man ghestelt an den pylaer met een yzeren rync an den
hals, om zeker uteshuuuzen van hem. " (Kr. van
Br.) " Loy was ooc ghestelt up een schanoot ter
cause van zynder im teshuu.ze die by ghedaen hadde. " (Id.) " Een ijghelick verblent in zijne ghebreken, zonden ende quessusen. " ( N. Despars.)
— De Kr. v. Br. heeft ook Mesuizing : " Hy
slouch hem met eenen zweerde in zijn ooft, ende
dat ter cauze van de meshuuzinge van zinera
wive. " En N. Despars zegt Mesuizeerder voor
Kwaaddoener : " Omme tlandt te zuverene van
alle die roovers ende moordenaars, ende voort
ooc van alderhande mezuseerders ende quaetdoenders. "
— Gelijk Abuis gevormd is van fr. abus, zoo
is 't Mesuis van fr. mésus, d. i. abus et dégrada-

-- Van zijnen mond of van zijne redens eenen
mesdag maken, zijnen tijd verspillen met te

zegt Bescherelle.

-mesdag.Kuipr Schoemaksindg.
Morgen vieren de spinsters haren mesdag
(S. Catherinadag).
— In 't algemeen Dag waarop men niet werkt,
fr. jour de cho etage. Het is morgen mesdag

voor mij. .

praten en te klappen, in plaats van te werken.
1VIESHANDEN, o. w. Zie MISHANDEN.
MESMAAT,1VIESSEMATE, v. Bij timm. Messingmal, stukje hout met eene groef die dient om de
dikte te rieten van een mes dat in de groef van
eene plank moet geklikt worden, fr. moulet, molet.
— Vgl. Pinnemaat.
YVIESPLOEG (wvl. MESPLOUG en ook MESPLOUF,
zie ou),.m. Bij timen. Eene schaaf die in de
Woordenb.. Messingploeg heet, fr. bouvet cc languette. De mesploeg en de groefploeg.
NIESSE, V. Hetzelfde als holl. Mis, fr. Hesse. Het
heilig sacrificie van de Messe. Naar de Messe
gaan. Messe hooren. De Messe dienen.
— Het w. staat bij Kil. en bij vele vorige
schrijvers : "" Godt te dienene ende voor allen
messe te hoorene. " (C.Van Dordrecht.)
- MESSEBOEK, m. Misboek, fr. misel.
- MESSEDIENER, MESSEDIENDER, m. Misdienaar,
fr. servant, acolythe.
MESSELJOEN, MESTELJOEN, IVIISSELJOEN, MEN-

GELSOEN, o. Masteluin, fr. méteil. " Tarwe, 7mZesselioen ofte rogghe. " (Cueren van Rousselaere.)
MESTDAG, m. Zie MESDAG.
MESTELJOEN, o. Zie MESSELJOEN.

,

tion commis dans les bols, pt turages et communes,
MESVIERKANTTE, adj. en adv. (met den klemt.
op mes en op vier, als of het twee gescheidene

woorden waren). Bij timm. Met vier kanten of
zijden rechthoekig en scherpneggig gelijk een
mes (of messing, fr. languette), fr. a vive arête, bien
équarri. Een mesvierkantte balk. Mesvierkantte
ribben. Eenen balk mesvierkantte zagen.
-- Wegens den uitgang te, zie -DE.
— Kramers heeft Meskant, adj. en adv., fr. a
vive arête.

MET, voorz., wvl. MED, MEE. Zie MED.
— In zulke uitdrukkingen als Eene ton met
bier, eene mande met appels, een korf met krieken, enz., dient het voorz. met om enkelijk aan
te duiden dat er bier in de ton, appels in de
mande, krieken in den korf zijn, hetzij de raat
vol is of niet; maar laat men het voorz. met weg,
dan is Eene ton bier, eene mande appels, een
korf krieken, de volle • maat van eene ton, rdande
of korf. Daarom zegt men Eene handvol geld,
want handvol noodzakelijk eene maat beteeként.
— Men gebruikt rozet om een voorwerp aan te
duiden dat ergens aan gevormd of verveerdigd
wordt. Een monster schilderen met een menschenhoofd, met beerklauwen, en met eenen
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slangensteert. Een huisdak maken met eel
neerkleed. Een stuk hout zagen met drie neggen.
Eenen letter schrijven met krullen. Eenen stok
draaien met eenen appel van boven. " Dit kort
been is van vooren met een note-been uyt gheholt, bynaer ghelijk een cotrol. " (Jac. Desmet.)
Eene tabakpijp stoppen met eenen hul of truis.'
— Ook om bij vergelijkenis het fatsoen of
den vorm aan te duiden van iets dat verveerdigd wordt of is. Een werptop met eene peer
draaien, fr. fafonner une loupie comme une poire,
en forme de potre. Eene kerk die met een kruis
.

gebouwd is. Iemands haar snijden met eenen
houten klabout. Eene straat leggen met eenen
rug. Eene brugge maken met eenen boog.
— Met eenen. Zie onder MED.
— Met dat (wvl. mee dat), voegw. dat bij ons
dagelijks gebruikt wordt:
10 in den zin van Zoohaast als, fr. des que. Mei
dat hij sprak, kreeg hij die antwoord. Met dat de
zon rijst, zingen de vogelen. " Want met dal
sy aen landt ghekommen zijn, worden sy onder
verliet terstont-vraeght."(PDynck)H
syn schip met dat hy van den Heere gheroepen
was. " (M. Lambrecht.) " Ende terstondt met dc t

sy was tot Tongre ghecommen, soo wierdt sy
ghenesen. " (C. Vranex.) " Het dat sy sagh haer
kindt ende dat hoorde spreken, sy ghinek vas
haer zelven, ende viel in onmacht van blyschap. " (Id.) Ende met dat hy dit beloft had,
het lam begost te gaen ende bleef levende. " (Id.)
" Zijne kruisen kwamen hem te binnen en over-

vielen hem, van met dat hij dat woord kruisent
uitsprak. " (K. Callebert.)
Vertrekt ! maer niet dat 't koeltje blaest
o Spoeit u weer naer Vlaenderland.
K. De Gheldere.)
Maer met dat eenen storremwindt
U alsoo n€erghestreken vindt.
(J. de Harduyn.)
Ghy, schaft dien ommeslach in aller haesten af,

Met dat u weerde man is in het duyster graf.
(J. Cats.)

2° in den zin van Aangezien, mitsdien, fr vu
que, puisque, comme, parce que. Met dat hij blind
is, moet hij geleid worden. Met dat ik nu tijd
heb, zal ik eenen brief schrijven. " Met dat de
landslieden selden versaemen. " (Ed. De Dene.)
" Ende piet dat de werelt in so vele sonden overvloeyt, so soudic wel hertelijc willen raden... '"
(Th. VanHereutals.) "Met dat sy opwaerts zagh,

zoo merckte zy dat t' huys boven brande. " (C.
Vrancx.) " Maer nrel dat men de mesdadeghe

META
leedende was duer de ssteenstrate ende zy quamen voor tkerchof van since salvator, zy ontsprongen daer up, ende liepen up tkerchof, huuten Bari jen van den heere. " (Kr. v. Br.)
— Kil. Mids dat, quanndo quiclem, eo quod, quia.
METATHESIS of LETTEROMZETTIN G. Het gebeurt
in 't vlaainsch gelijk in andere talen dat er een
letter in een woord van plaats verschuift of dat
er twee letters van plaats verwisselen, b. v.
Albast
— labast.
Avegeer
— oost-vl. egeveer.
Bake
— kape, fr. plzare.
Bakkeljauw — kabeljauw.
Baloorde
— bolaarde.
Dilekt
— delikt.
Gebaren
— begaren.
Geluw
— gewel.
Naalde
— nadel.
Parkement — perkament.
Peuluw
--- vl. puwel.
Souwelen -- soluwen.
Talmen
— tammelen.
Verklomen — verkommelen.
Doch dit geschiedt meest met de r:
Barlaffe . — fi . balafi•e.
-- born.
Bron
Borstel
— eng. Z-ï•'i-stle (van een zwijn).
Brannen — barnen.
Derm
— demmer.
Derschen -- dreschen.
— raak.
Hark
Kokerol — kokeloer.
Krokodil — kokodrille.
Kronijk
— aal. cornike.
Loreeren — roleeren.
Nooddruft — nooddurft.
Nooddurst — vi. noordduet.
Ors
— ros.
Prelaat
— out. perlaet.
Schapra — vl. schrapa.
Schorft
— schroft.
Schrede
— scherde.
Splinter — sprendel.
Sporte
— sprote.
— storte (keel), Ier. v. Br.
Strot
— terden.
Treden
Vorsch

— vrosch.

Weergade — vl. veegaarde.

Worm

— vi. woznmer.

Wrat
Zurkel

— vl. warte, worte, fr. ve^•iv-e.
— vl. sulker.

MIETDIEN (wvl . MEDIEN en MEDI), bijw . met de
stemr. op de tweede greep. Op hetzelfde oo gen44

METE
blik, op dien stond, met dat woord of werk. Het
weerlichtte en de bliksem viel metdien in den
torre. " Sy antwoordde : ziet ick comme; ende

met dien schiedt zy vander weerelt. " (C. Vrancx.)

" Onse lieve Vrauwe seyde totten vyand : waer
wildy henen met dese vrauwe P sy en sal noch
niet sterven.... ende met dien dese vrauwe bequam. " (Id.) " Maria seyde : siet hier de dienst
woord.-maechtdsHrn,ygiedau
Ende meet dien dat eeuwigh Woord van den
hemelschen Vader is Vleesch in haer gheworden. " (Id.) " Zo dater een van hemlieden endelinghe joncheer Bosschaert wiert kennende,
roupende met dien tot hem : ghy snooden moordenare, tes u schuld dat wy niet varen en connen. " (N. Despars.)
— Vgl. Bij dien.
METEN, mat, gemeten, b. w., fr. mesurer.
— Melk meten, zeggen de melkiggen te Brugge, voor Melk bij de maat verkoopen. Drie jaar
lang treeft zij iederen morgend komen melk meten
in geheel deze straat. Ik heb daar (in dat huis)
veel jaren melk gemeten. In dat huis zijn andere
lieden komen wonen, en 't is ook eene andere
melkege die er nu melk meet.
— o. W. Maat hebben, fr. mesu7'er. Die balk
meet elf voet in de lengte. Die boom meet drie
voet in den omvang. Hoe hoog meet die muur ?
Dat stuk lijnwaad meet honderd ellen in de
lengte, en anderhalve elle in de breedte.
MÈTEREN (met zware e), mèterde, heb cgemeterd,
O. w. Korkschieten. Zie METTEREN.
METERPAPIER, METERPAMPIER, o. Dik teekenpapier dat, zeer lang zijnde en in eene rol gewonden, bij den meter verkocht wordt. Vijftien
meters meterpapier. Meterpapier is omtrent een
meter en half breed. Eene landkaart teekenen
op meterpapier.
* METERSINE, v. Verbastering van Medicijne,
geneesmiddel, fr. medecine.
METGADERS, MEDGADERS, bijw. Hetzelfde als
Mitsgaders, alsmede, fr. comme aassi, ainsi que.
Hij gaat zijne • hofstede verkoopen, metgaders
zijne peerden, zijne koeien en al zijne bouwge-

reedschappen.
METSEN, metste (wvl. ook metstege, zie IMPER-

c7 petst, zie GE), b. w. Hetzelfde
als Metselen, dat bij ons niet gebruikt wordt, fr,
ár1?- aconner. Eenen muur, een huis metsen. Met
moortel metsen. De zwaluwen metsen hunne nesten uit slijk. " Ist dat men sal melsen enen stenen
boghe. " (H. Herp.) " Gy legt steen op steen
en metst. die vast met kalk. " (F. Vanden Werve.)
FECT), gemetst (fvl.
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MEPS
— Men zegt ook Matsen.
METSENAAR (te Brugge Matsenaar), m. Metser, metselaar, fr. 'rnacom. De metsenaars hebben
veel werk in dit saizoen.
Hier om is 't dat de Matsenaers
Desen arendt hier vereeren.
(Beschryv. van de Vreugdeteeck.)
--

METSENAARS -BAAS,

m. Metsers baas, baas -

metser, fr. maître-maçon.
METSER, MATSER, m. Metselaar, fr. mason.
Een behendige, onbehendige metser. Dat gebouw zal welhaast opgemaakt zijn, want er
werken veel metsers aan. " Gy moet eerst leerlingen zyn, en de metsers dienen. (F. Van den

Werve.)
Soo oock de metsers, op den draedt,
Altijdt van hoog tot hooger bouwen.
(Beschryv. van de vreugdeteeck.)
- METSERSBAAS, MATSERSBAAS,

m. Metselaars-

baas, fr. maitre-mason.
-- METSERSDIENDER, in. Metselaarsknecht die
moortel en briken bijhaalt.
-- METSERSHAAR, METSELAARSHAAR, 0. Schertsende gezeid om eene merkelijke onjuistheid te
beduiden als men iets. afmeet. Is de maat eenen
vuist of eenen voet te lang of te breed, men zegt
Het schilt maar een metsershaar (d. i. eenen
vuist of twee). Het komt op een metsershaar.
— Deze zegswijze spruit hieruit voort dat de
metsers, als zij iets afmeten, dikwijls zeggen:
het schilt geen haar ! hoewel het verschil wens
groot is.
- METSERSKNOOP, METSENAARSKNOOP, m. Soort
van knoop, anders ook Dijselnok geheeten. Zie

ald.
- METSERSMALDE, METSENAARSMALDE, v. Malde
die de metsers en muurbezetters bezigen om
met de hand lijsten td steken, fr. gouge.
METSEWERK, MATSEWERK, o. Metselwerk, fr.
maconnage, maconnerie. Kloek, flauw metsewerk. Het metsewerk zal hem niet veel kosten.
METSTRUWEEL, o. Groot truweel dat de metsers gebruiken om den moortel tusschen en op
de briken te leggen en open te breiden.
METTE, v., vklw. roetje. Meter, fr. marraine. Zij
is mijne mette. Zijne mette eenen nieuwjaarbrief
schrijven. " Eenen zuene die men tSt-Donaes
kerstene dede in der maniere dater die prinsesse
Margriete die gnette of was, ende die heere van
Ravesteyn petere. " (N. Despars.)
— Dit woord is veel gebruikt, vooral in
Noord -Vi.
MÉTTEREN, metterd e, heb gemeíterd, o. w.

MEDE
Beramen, gedurig bezig zijn met iets te overdenken, zijn vernuft inspannen om een geheim
te kennen, eene moeielijkheid te overwinnen,
iets uit te voeren. Het is reeds lang dat hij
daarop mettert. Hij is gedurig verstrooid die
op iets mettert. Hij mettert op eenen middel om
daarin te lukken. -- Ook Timmeren (op iets).
— Kinderspel, anders ook korkje schieten
genaamd, fr jouen au bouticlzon.
Ook Meteren in beide bet.
1VP UBELBLINK (wvl. -BLIINK, zie IND), m. Een
smeer van geel was en terpentijn om stoelen,
kassen, enz. te wrijven en glanzig te maken;
ook Meubelwas, Meubelzalf en Kastiek genaamd,
fr. encaustique.
MEUBELSCHILDER, m. Schilder die de kassemeuten, deuren en ander houtwerk van een
huis schildert, fr. peintre en appartement. De
meubelschilder is geen huisschilder, fr peintre

en bctirnent.
MEUBELWAS, o. Zie MEUBELBLINK.
MEUBELZALF v. Zie MEUBELBLINK.
MEUGEN (te Brugge Magen, zie aid.), ik meug
of -iic-ctg; mocht of ineugde; geiaeugd en gemeugen,
o. w. Hetzelfde als Mogen. Gij meugt dat niet

doen. Hij mag alles.
— Kunnen eten, geenen afkeer hebben van
eene spijs of drank. Die hond mag alles, fr. ce
chiers mange tout ce qu'on lui donne. Dat kind
mag geen bier. Ik heb dat nooit gemeugd. De
een eet geern wat anderen niet meugen. Meugt
gij dat ? Men kan iets meugen zonder het geern
te eten, en daarom is het fr. ai iner a manger
quelque chose de juiste vertaling niet van ons
Meugen; 't is eerder savoir inanger.

-- Moeten meugen, tegen heug en meug iets
moeten eten of drinken. Fig. Moeten lijden. Hij
moet veel rampen meugen. Ik moest daar veel
vernederingen meugen.
— Iemand niet mengen, niet kunnen lijden, niet
kunnen verdragen, niet kunnen zien of geluchten.
" Die den Franschman noch ten zoutte noch ten
smoutte en mochten. " (N. Despars.) ". Van der
gravinne Isabelle, zijader stijlmoeder, die hein
ten besten niet en mnoclite; zo men ghemeenlick
ziet ghebueren. " (Id.) " Te spyte van huerlieden
heere ende prince, die zy alseels niet en mochten,
ende daer zy eenparelick wech in pijcke jeghens
waren. " (Id.) " Kwaed zeggen vanden ghuenen
die zijlieden niet wel en mueghen. " (C. van Dordrecht.)
— Iets niet meugen, geene schuld in iets hebben,
fr. n'en pouvoiirr mais. Ik weet, de vader heeft
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grootelijks misdaan; maar, och :Here, wijt dat
de kinders niet, want zij meugen zij dat niet.
Heeft de broeder u gelasterd, de zuster mag het
niet. Men beschuldigt hem geheel ten onrechte
van de oorzaak te zijn van dat ongeluk; hij mag
het niet, fr. ii u'en pent ?dais.
In dezen zin ook gebruikt in ondervragende
wendingen zonder negatie, b. v. gij zijt ongelukkig, maar mag ik dat ? fr. puisje mais du malheur
qui sous a frappé ?
-- Geen veistand mengen, geen verstand ge
boeren meugen geen verstand. Dat-bruiken.D
hij verstand mochte, hij zou toch aldus niet te
werke gaan.
— Mag men wel ? zegt men in veel gewesten
aan de intrede van een huis om toelating te vragen van binnen te gaan, even als men elders zegt
is er geen belet ? " Tok, tok, tok ! Mag men wel ?
ging het, half zoetjes, half luide, in het portaal
van Stijn kleeremakers huizeken. — Kom maar
binnen ? was de antwoorde kortaf. " (K. Callebert.)
-- Dikwijls wordt mogen, meugen, magen, van
een voorzetsel gevolgd, gebezigd met onderdrukking van een infinitief, zooals gaan, komen, vliegen, hangen, enz. b. v. Er meugen geen knopen
aan dat kleed, maar wel haken en oogen. Zijn
broeder vertrok en hij mocht er niet achter. Zij
gingen naar de kermis, en ik mocht niet mee.

— Het mag er af, wij moeten niet sparen, er
mag wat geld, drank, enz. verteerd worden.
Drink maar, makkers ! het mag er af vandaag
ik heb trouwens den prijs gewonnen. Meester,
mag er geen franksken drinkgeld af, omdat ik
vandaag zoo neerstig gewerkt heb? Ik gaf maan
brooddeel aan den armen; maar-delijksn
't mag er niet meer af, sedert dat ik dat groot
verlies gedaan heb.
- - Er tegen meugen, er tegen kunnen. Ik zou
willen in den nacht werken, maar mijne gezondheid mag er niet tegen. Ik ga 't stuk wagen:
doe ik een verlies, mijne geldkas mag er tegen.
:

MEUGING, m. Soort van appel die bewaart tot
het einde van den winter, en dan heel verschrompeld nog zeer goed is van smaak.
— Goede appel in 't algemeen. Wat appels
zijn dat ? Meugingen.
— Zie MZEE1nIEUGING, en —ING.
1VIEULEN(E, in. en v. Molen, fr. i)tortliïi. Den
meulene naar den wind keeren. Van de ineulene.
Eene groote meulen.
— Bij schoemakers. Zie ROLET.
-- MEULENAAR, in. Hetzelfde als Molenaar,

MEUL
mulder, fr. meenier. " De muys haer selven in

't meel vindende, meynde dat sy den meulenae7
selve was. " (F. Vanden Werve.)
— Meikever, fr. hanneton. De jongens onderscheiden onder de meulenaars 1° de bakkers, die
witte vlerken hebben, 2° de bakkerinnen, wier
vlerken meer of min wit zijn, 3° de koningen, die
een weinig rood zijn, en 4° de zeeroovers, die
geheel rood zijn.
— Klonter van meel in den pap. De pap
zwemt van de meulenaars. Men moet den pap
wel roeren, dat er geen meulenaars in zouden
zijn.

— Bij brouwers. Klonter van mout in de
trouwkuip, als deze toeslaat.
-- Den meulenaar versmnoorerz, te veel water in
den pap, in de soep of in de kaffi doen. Zij heeft
den meulenaar versmoord. De meulenaar is ver
te flauw, te waterig).-smord(ekafi,nz.
— MEULENAARSTEEK, V. Eene manier van naaien
anders ook Ik -en -Gij geheeten. Met de meulenaarsteke eene scheur toenaaien.
-- MEULENAARSTENKTE, V. Eene plant anders
ook Schaaptenkte genaamd, in de wetenschap
polentilla anserina L.
-- MEULENDAM (wvl. !ME ULEDAM, zie N), n1. De
verhevene grond waar eene meulen op staat;
anders ook Meulenmote en Meulenwal geheeten,
fr. butte de mnouUn.
-- MEULENEINDE, — ENDE, 0. Molenwiek zonder
den pestel.

Of MEULNEN, meulende of meulnde,
Met de kafmeulen
het graan zuiveren, anders ook Winden gezeid.
Koorra meulenen. Men mag niet al te geweldig
noch al te zacht meulenen, anders vliegt er graan
mede in het kaf, of er blijft kaf in het graan.
-- MEULENHEKKEN, 0., mv. — hekkens. Molenwiek,
fr. alle de moulin a vent. Het is over de meulenhekkens dat de zeilen opengespannen worden.
--- MEULENMOOT (wvl. MEULEMOTE, zie N), V. Meulendam, fr butte de moulin.
--- MEULENPESTEL, m. Zie PESTEL.
-- MEULENSCHEE (wvl. MEULESCHEE, Zie N), V.,
mv. meulensehee'n.. Bij wanmakers. Zoo heet ieder
van de strooken of dunne lattekens die, op wijs
van eene ster, van 't midden van de wan uitgaan
tot aan den hoepel die den buitenboord van de
wan uitmaakt. De meulenschee'n worden overvlochten met wissen,
--- MEULENSTAAK (wvl. MEULESTAKE, zie N), v.
De rechtstaande boom waar de windmeulen op
rust, anders ook Staander, en bij Weiland Stan— MEULENEN

gemeulend of gemeulnd, b. w.
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MEUN

der geheeten, fr. al/ache (en niet arbre, die de
as is).
Langer als d'Oostendsche baeke,
Hupser als een molen -staeke.. (Vaelande.)
— MEULENSTEEGER (wvl. MEULESTEEGER), m. De
trap om. in eenen molen te klimmen.
— MEULENSTOF (wvl. MEULESTOF), 0. Stof dat
in de meulens vliegt en dat men van de berdels
afschreept. Die de rooze hebben leggen somwijlen hun hoofd in meulenstof om te genezen.
-- MEULENWAL (wvl. MEULEWAL, zie N), in. Meutte de moulin.
lenmote, meulendam, fr. butte
— MEULENWEG (wvl. MEULEWEG), m. Weg die
naar eene (wind)molen leidt. De meulenweg is
breed genoeg om er met eene baneele of wagen
te rijden. " Ander voet - weghen, kerek- weghen,
ende meialen- weglzen, sal men schauwen. " (Costurnen vanden Lande vanden Vryen.)
MEUNINK, m. Monik, fr. moine, religieux. (Dus

ook kaneunink voor kanonik, heuning voor honig,

enz.)
— Ook Meunk en Munk. Zie MUNKEN.
--- Meunink rollen. Bij drukkers. Den inkt
ongelijk over den vorm rollen, zoodat er, in het
afdrukken, witte plekken in plaats van zwarte
letters op 't papier staan.
MEUNKE, samengetrokken uit 7neugen ik (voor
maag ik, zie INFINITIEF). Meunke nie e liitje boks
ein (mag ik niet een weinig kraaksteenen hebben)?
-- Vgl. Danke, Lanke, Moenke.
MEURE, v. Westvl. uitspraak van Muur (zie u),
d. i. murke, fr. lno uron. Zie MURKE.
MEUREN, meurde (wvl. ook meurdege), qemeurd,

b. w. Troebel maken, het grondsap oproeren.
Het water meuren, fr. troubler l'eau.
— o. w. met zijn. Troebel worden.
— Kil. Moeren, mueren, commovere,lurbare.
Mueren 'oft moeren het water, turbare, turbulenta

aquuarn.

rn

MEURZELEN (uitspr. meuzelen, zie Rs), meur=
zelde, gemneurzeld, b. en o. w. Morzelen, verbrijzelen. De groote aardkluiten op den akker meur zelen. Suiker meurzelt onder den tand. Het overreden lijk lag daar gemeurzeld langst de baan.
" Hij heeft den af-godt ghemneurselt. " (B. Surius.)
" Syn kleederen met het bloedt in syn wonden
gebacken om een steenen hert te doen 'neurselen. " (Id.)
1VIEUZEL, in eenige gewesten MUIZEL,- m. Lijn
knapzakje waarin de scholieren te lande-waden
brood, appels, eiers of vleesch mededragen; waar
.ede koeiwachters en schaapherders hunne bo--in
terhammen steken, fr. panetière.

MEUZ
— Haverzakje, lijnwaden zak die, met haver
of maling gevuld, vastgebonden wordt over
't hoofd van een peerd, opdat het de haver ete
zonder ze op den grond te strooien. Zie GRAAN MEUZEL, HAVERMEUZEL, MALINGMEUZEL.

-- Ook een dergelijke zak dien men aan den
gordel vastbindt om het uitgerukte onkruid uit
den akker te dragen.
-- Dit woord hangt.waarschijnlijk samen met
moes dat oulings spijs beteekende, zegt Weil.
MEUZELEN, meuzelde, heb ge7neuzeld, b. en o. w.
Muggelen, peuzelen, langzamerhand eten. Wat
zit gij daaraan zoo lang te meuzelen P Wat meuzelt hij daar ? De scholieren meuzelen, waneer
zij, onbemerkt van den meester, nu en dan iets

uit hunnen knapzak peuzelen.

-- Samenst. Afmeuzelen, Opmeuzelen, Uit
-meuzln.
v. Mugge, fr.
mouclzeron, cousin. Groote meuziën. Kleene meuziën. Het gonzen van de meziën. Van de meuzen
gesteken worden.
MEUZIE, MEUZE, MEZIE, MEZE,

De mesye wil nu den arendt gelycken.
(Ed. De Dene.)
Dats an mesiën en an vlieghen.
(Maerlant.)
Sech Aaron dat hi tmul sla,
(Id.)
Daer sullen mesien ute tomen.

-- Wegens Meuzië--Meuze, zie CIEZIE.
— Samenst. Meuziebeet, Meuzievlerk, enz.
MEZIE, v. Zie MEUZIE.
- MEZIEBEEN, MEZEBEEN, MUGGEBEEN, O. Been
of poot van eene mugge, fr. patíe de -mo'ucheron.
-- Verbasterde haver, verloopen haver, die
aan haar graan eenen hangel krijgt, zoodat zij
begint te gelijken aan oote. Er is veel meziebeen
in die haver. Als men bij tijde niet verlandt,
komt er mezebeen in de haver. Het mezebeen
is vernepen en heeft weinig of geen meel in.
— In Noord - Vlaanderen zegt men Mezebeen,
in Zuid - Vlaanderen Musschebeen, dat misschien
eene verbastering is van Meuziebeen, muggebeen.
-- MEZIEROOK, MUGGEROOK, m. Wierook, fr.
encens. De kerk was vol mezierook.
-- Dit w. heeft zijnen oorsprong in 't gebruik
van gomhars van sparhout op kolen te branden,
om de muggen uit eene kamer te verjagen.
MHER, M'HER, m. Titel van een gehuwden
Edelman, fr. messir-e. Een ongehuwde Edelman
heet Jonker. In het jaar 1866 op den feestdag van
0. L. V. Hulp der christenen is te Bragg godvr'uchtig overleden Mher Augustus Ernest Jo-
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hannes Paulus Ghislenus Baron de T'Serclaes
de Wommerson, Ridder van de Leopolds orde.
" 1VIer Jan van Damme, een goet edel ruddere. "

(N. Despars.)
MIDDEL, m. en o. Hetzelfde als Midden, fr.
milieu. Hij woont in 't middel. van de stad. Te
middel van het gevecht. Te middel van zijne
vreugde. Tegen het middel van Meimaand. " Int'
middel van den somer. " (F. Rapaert.) " 't Landt
sal moeten ghesmeten sijn in 't middel vander
strate. " (Cost. v. Poperinghe.) " Een standaerd
van semyte, blaeu, ghelu ende rood, in den middel. " ( Kr. V. Br.)
— bijw., fr. a2:' milieu. Hij zat middel op den
bank. Hij was middel in den bosch.
MIDDELARIGE, MIDDELAREGE,

V.

Middelares.

" Dat haer zonde ghelieven Middelareghe ende
intercesseurighe van paeyse te wesene. " (N.
Despars.)
MIDDELBANE, bijw. Bij bolders. Te midden de
bolletraag tusschen de twee kanten of sponden.
Middelbane bollen van 't een einde naar 't ander.
Steek middelbane op, ge zult jouw komen. De
nagel of staak van eene bolletraag staat middel bane.
MIDDELBEUK, m. MIDDELBEUKE, v. De groote
beuk in eene kerk van aan de endeldeur tot den
grooten autaar, fr. nef dit milieu. Het lijk stond
in den middelbeuk.
— Ook Middenbeuk.
MIDDELKOOR, MIDDENKOOR, m. Middelbeuk.

--- Zie hooi.
MIDDELLATTE, MIDDENLAT, v. Bij stoeldr. De
breede lat te midden de stoelbrug, waar de zaat
op gevlochten wordt.
1VIIDDELLIJSTE, MIDDENLIJST, v. Bij mulders.

De middenlijsten in eene houten windmolen zijn
stukken hout die, horizontaal op den steenbalk
liggende, de stijlen van de romp verbinden.
MIDDELMOETE, v. Zie onder MOETE.
MIDDELNACHT, m. Middernacht, fr. minuit. Te

middelnacht opstaan.
MIDDELREEZE, MIDDENREEZE, V. Zie REEZE.
MIDDELRONGE, MIDDENRONGE, MIDDELROIYIIVIE
(zie EG), v. Kloeke ijzeren spil die door 't midden

vale het draaischamel en platschamel langs den
as . zit om den langwagen aan den voortrein te
verbinden; ook Koepelbout geheeten.
MIDDELROMME, v. Zie MIDDELRONGE.
MIDDELSCHEE, MIDDENSCHEE, v., mv. –schee'n
(zie DRIE). Bij timmerl., enz. Schee of plat dwars -

hout in Bene vergf.ring, tusschen de boven - en
onderschee, of tusschezi de voor- en achterschee.

IIIDD
In de vergaring van veel deuren ziet men eene
middelschee en somtijds twee. De middelschee'n
van eenen kruiwagen zijn de drie of vier grondplanken die den schoot uitmaken van den krui
-wagen.
MIDDELSTAANDER, MIDDENSTAANDER, m. Het
rechtstaande stuk van het kruishout in een ven
-sterkaijn.
MIEKUZEN, miekuusd e, heb ge7niekvcuusd, o. w.,
klemt. op mie. Een kaartspel dat anders ook
Kloppen heet. Zie ald.
MIENGE (met den vlaamschen ng -klank), en
ook MIENJE (met den franschen j- klank), v. Een
kleen insekt, anders ook Malw"e, en in de Wdb.
Bladluis geheeten, fr. puceron. Die kooien zitten
vol miengen. De miengen hebben kleene vlerkjes.
MIERBLOEIVI (wvl. MIEREBLOMME), v. Soort van
kleen onkruid,•met witte bloempjes, dat in droogen grond groeit, dri•abct vei na L.
NIERBRAAM, v. Egelentier, fr. eglanlier°. Roozen enten op eene meerbraam.
MIERELEN, mierelde, heb gemiereld, o. w. Hetzelfde als Mieren in al zijne beteekenissen.
MIEREN, mierde, heb gemierd, o. w. Krielen,
wemelen lijk de mieren, fr. fourwiller•. Het miert
van de kinderen in de straat. Dat grachtwater
miert van 't ongedierte. Maar zie die wormen
mieren.
— Sparkelen, vonkelen, krielen, fr. pélliler•,
sprek. van bier, wijn, enz. Dat bier miert in
't glas. Het mieren van den champagnewijn.
— Jeuken als of er eene menigte mieren over
liepen, kriewelen, prikkelen, zinderen, tintelen
van koude, enz., fr. picoter, fou7•r }zeiler•. Eene ziekte
in de welke men 't gedurig voelt mieren langs
de ruggraat. De beenen en voeten mieren, als
zij slapen. Mijne vingers mieren (tintelen) van
de koude.
— Mieren van gr°ccnzsehccp, tintelen van gramschap, fr. pétiller de eolere. Hij mierde van colère.
1VEIERIE, v., mv. mieriërz. Hetzelfde als Mier, fr.
four•'rni. Roste mieriën. Zwarte mieriën.
- Wegens Mierië-Miere, zie CIEZIE.
MIERIEDORKER, in., klemt. op mie. Muiker,
iemand die in 't gezelschap weinig spreekt en
weinig te betrouwen schijnt.
IVIIERING, v. Het mieren. Eene miering gevoelen. De miering van 't bier.
1VIIEROL,1VIIERUL, m., mv. mierols, mieruls, met
den klemtoon op de tweede greep. Groote zwarte
mannekens-mier met vlerken. Er zijn veel mie ruls in dien mierennest.
---- Vgl. Katrol (kater).

IIIET
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MIETELO, MITELO, v. Eigennaam voor Mietje'
Mieken, vklw. van Mie, Marie; even als men ook
Fietelo zegt voor Fietje, vklw. , van Fie, Sophie.

MIEZELEN, b. en o. w. Zie MIDZELEN.
MIJDE (wvl. MIDE, zie ii), adj. Blood, ontijdig
beschaamd. Hij heeft veel verstand, maar hij is
mijde en spreekt weinig. Mijde zijn van iets te
vragen. Ge meugt zoo mijde niet zijn. Ge moet
daar niet mijde zijn. Zij is al te mijde om haren
nood te durven klagen. lievers mijde in zijn.
Hij is te mijde dat hij spreekt. Het is nog beter
te mijde dan te stout.
— Spaarzaam, weiger, omzichtig behandelend
en gebruikend. Zeer mijde zijn van zijne kleederen, fr. mé}zce,yer• ses habits. Mijde zijn van zijne
gezondheid. Hij maakt zich mijde van zijn kleed.
Hij is al te mijde van zijn geld.
-- In eenige gewesten zegt men Temijde,
timijde; waar sommigen uit besluiten dat het
woord eig. het 1. til kies, fr. tieaide is. Kil. Mijde,
mijdsaem, vilans, parcens.
De schamele ende v zidele
Gaet altijts ydele.
(F. Goedthals.)
,

-- Vgl. Vermijd.
MIJDEN (wvl. MIEN, zie IEN), Meed, gemeden, en
mrmijdde, gemijd, b. w. Vermijden, ontwijken, hetzij
uit vrees, hetzij uit bloodheid. Hij is beschaamd
van mij : hij zoekt mij altijd te mijden.
Die schamen en niydern
Staen diewils bezyden.

(F. Goedthals.)

— Sparen, omzichtig behandelen en gebruiken.
Zijne kleederen mijden. Zijne gezondheid mijden.
fr. ménager sa santé.

— wederk. w. Zich- mijden (wvl. eens mien, zie
wijken, schuiven. Mijd u, of ge wordt
overreden.
— Uit bloodheid niet durven verschijnen of
spreken, fr. etre géné. Zij mijdt zich in niemand.
Ge moet u niet mijden voor hem.

EENS),

— Zich sparen, fr. se mnenager. De zieke is genezen, maar hij moet zich nog wat mijden.
— Kil. Mijden, vitar•e; parcere.
— Vgl. Zwichten.
NIJDIGHEID (wvl. Ook MIDIGI, zie HEID), v.
Bloodheid. Hooft vertaalt het conzpositus pudor
van Tacitus (Rist. iv B., 1. Kap.) door zeedige
rnydentlzeid, welk laatste woord Weiland tot
mijden brengt.
MIJ ELAAR (wvl. MIFELARE), m. Die veel mij felt, dobbelaar.

MIJF
Tes een caetsere, een schietre, een roldre, een clossere,
Een myffelaere, een dronckaert, een tuusscher, een
[keghelaere.
(Ed. De Dene.)
MIJFELBERD (wvl. MIFELBERD), o. Een bord

waar men op mijfélt, dobbeltafel.
Aan 't schadich m yfelberd was 't shoo ghebouft ghe.
[neten.
Daar wierd met oogh-gebeent, om ooghen meest
[ghesmeten.
(Cl. Declerek.)
MIJFELEN (wvl. MIFELEN, zie IJ), mijfelde, heb

Een kansspel spelen, dobbelen,
tuischen, fr. jouen un jeu de hasard. Het mijfelen geschiedt meest met de teerlingen. Die jongen
is betooverd om te mijfelen. Men moet de kinderen verbieden van te mijfelen. — In dezen zin
meest gebruikt in 't Ipersche.
— b. w. Mikmakken, foefelen, haastig verbergen, in 't verborgen iets beramen. Zij mijfelde
den brief in haren zak, als zij mij zag naderen.
Zij hebben dat onder malkander gemijfeld. Wat
zit die kaartspeler daar te mijfelen ? zou hij
geern zeuren misschien 9 Ik heb Beene trouw
in die kerels : ze zijn bezig met iet te mijfelen
om mij of een ander te bedriegen. — In dezen
zin meest gebruikt in Veurne-Ambacht.
— Afl. Mijfeling, dobbeling.
— Ook Mimfelen. Zie WEGMIJFELEN.
MIJFELSPEL (wvl. MIFELSPEL), o. Kansspel, fr.
jeu de hasard, hetzij met de teerlingen, hetzij
anderszins. Klinkemutsen is een mijfelspel.
Kruis of munte smijten is een mijfelspel.
MIJKEN (wvl. MIKEN), mzjkle, gemijkt, b. en o.
w. Smijken, smijksen, lustig eten. Hij zat lustig
te mijken aan een keu ntj e.
— Mijken en smijken, goede sier maken, smul
fr. faire bonne chere.
-len,

gemijfeld, o.

W.

MIJKEN (wvl. MIKEN), mijkie, heb gemijkt, o. w.

Wijken, plaats maken, uit den weg gaan. Hij
wilde niet mijken. Hij mijkte niet een stroo
breed. Hij zal wel mijken voor mij. Hadde hij
niet gemijkt, hij kreeg de bol op zijn been. Mijk
uit den weg of ik overrijd u.
-- Men hoort ook zich mijken. Mijk u. Ik mijkte
mij.
— Dit woord verschilt merkelijk van Mikken
in klank en zin; en dit verschil wordt bij 't volk
nauwkeurig waargenomen.
MIJNDER (wvl. MIINDER), m. Hetzelfde als
Mijter, mijt, kaas -, hout -, of bladworm, fr.
mite, artison. In 't bezonder gezeid voor Mijnje,
bladluis, fr. puceron. De mijnders zitten op ciie
kooien, op die erwten, enz.
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MIJN
MIJNDEK (wvl. MIINDER), pron. Hetzelfde als
Wijader, Wijder, d. i. wij lieden (zie ME), slechts
gebruikt als herhaling van maze of wij, b. v. He
gaan mijntier te gare gaan (d. i. wij gaan wij te
gare gaan). Me kunnen m tijncler• daar niet aan.
— Vgl. Gijder en Zijder.
MIJNEEUWVERGOE, MIJNVERGOE, MIJN-EEUWGE-VERDOOIE, MIJNEEUWVERDOOIE, MIJNVERDOOIE, MIJNDOOIE, • 1VIIJNVERDOZIE, MIJNDOZIE,
MIJNVERDAVELOOZE, MIJNDAVELOOZE, MIJN
-(VER)DOMNK,IJ(VER)OMNS,
MIJN(VER)DOOIENESSE. Gebrokene vloekwoor-

den voor Mijn - eeuwige -verdoemenis, of zoo iets,
die men gebruikt om te bevestigen. Ik zal,
mijneeuwvergoe, hem den nekke kraken. Het is
mijnverdooie waar.
MIJNEN (wvl. MINEN), mijnde, gemijnd, b. w.
Bij landb. Uitzanden, den zavelgrond uitgraven
en wegvoeren. Als men eenen akker mijnt, men
delft er eerst de koornaarde van af tot aan de
zandlaag, en dan, als deze zandlaag uitgegraven
is, legt men de afgedolvene kcornaarde * weder
om er in te zaaien en te planten. Dat land is
veel verbeterd met gemijnd te zijn.
MIJNHEEREN (wvl. MIINIi -), mijnheerde, gemijnheercd, b. w. Iemand gedurig " Mijnheer " noemen. Ik heb hem gemijnheerd dat het schaduwe
gaf, fr. je lui ai donné du monsieur, gros comme
le bras. Ik wierd daar gemijnheerd van iedereen
die mij niet kende.
— o. w. met hebben. Gedurig het woord Mijnheer herhalen. Ik heb dat ontvangen van Mijnheer, Mijnheer, Mijnheer,... en hij bleef mijnheeren, zich den naam niet kunnende herinneren.
— Zich gedragen als een heer. Hij mijnheert
wel in zijn nieuw kleed naar de mode. Het staat
geen kale jonkers van te willen mijnheeren.
MIJNDE, v. Zie MIENGE, MIENJE.
MIJNZIJKE (wal. MIINZIKE, zie IJ). Soort van
gebroken vloekwoord. Zie ZIJKE.
MIJT (wvl. MITE, zie is), V. Stapel (hout, vlas,
stroo, enz.) die, niet rond, maar vierkantig is.
Is de stapel rond, dan heet hij Hopper voor het
hooi, Peer of Schelf voor 't koorn. Eene lange
Ynijte vlas.
--- Vandaar Hooimijt, Houtmijt, Koolzaadmijt,
Koornmijt, Stroomijt, Vlasmijt.
- MIJTEN, b. w. Stapelen. Het koolzaadstroo
mijten (het in Bene mijt opeenleggen). Gemijt
brandhout.
MIJTER (wvl. MITER), m. Mij rider, mijt, kleer-,
kaas- of houtworm, fr. artison.
— Bij veeartsen, enz. Soort van kort fijn
wormpje dat aan liet slijmvlies vastkleeft in
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MIJT
't ingewand van peerden, enz. Middels gebruiken
omn de mijters af te drijven.
- MIJTERREN, mijterde, ben gemijterd, o. w. Van
de mijters of houtwormen of kaasmijten, enz.
doorknaagd worden. Die korken mijteren. De
stijpers van die stoelen zijn gemijterd. Die kaas
mijtert, begint te mijteren, is gemijterd. Die
hesp begint te mijteren (de wormen komen erin).
— Vandaar ITitmijteren, en Opmijteren.
MIJTER (wvl. MITER), m.Bisscllop shoed, fr. mitre.
— Bij pottebakkers. Zoo iets gelijk een bisschopsmijter, uit gebakken potaarde, hol van
binnen, en dienende om het handvatsel te ontvangen van eenen omgekeerden lollepot dien
men afdraaien wilt.
— De mijter van eene kaffikan is de blikken
of koperen ring waar de kaffizak aan genaaid is.
Eenen nieuwen zak aan den mijter naaien. Op
de stove stond eene aarden kaffikan die glanzende bruin wa"s, en van boven bekroond met eenen
koperen mijter. De mijter is beneden omringd
met een gemoet of kraag van 't zelfde metaal,
om op den boord van de kaffikan te rusten.
IVIIJZEL (wvl. MIZEL), m. Brijzel, kruimel. Geenen mijzel brood in huis hebben. Al kleene mij
Hij zal er geen mijzelken van-zeltjsvanbrod.
krijgen.
— Fig. Hadde hij een mijzeltje verstand, hij
zon dat toch niet zeggen.
- MIJZELACHTIG, add. Dat gemakkelijk brijzelt..
Mijzelachtig brood.
- MIJZELEN (WVI. MIZELEN),

inijzelcle, genzijzeld,

b. w. Brijzelen, bezonderlijk van iets dat gemak
stukjes breekt. Brood wijzelen-kelijn
voor de kiekens. Makarons mijzelen in room.
— o. w. met zijrz. Dat brood is niet wel gebakken : het mijzelt te veel als men het snijdt.
Drooge aardkluiten mijzelen als men ze in de
hand drukt.
— onpers. met. hebben. Stofregenen, stofhagelen, stofsneeuwen. Het regent niet, het sneeuwt
niet, 't is maar mijzelen. Het heeft geheel den
voormiddag gemijzeld. — Ook Stuiven.
— In al de voorgaande beteekenissen zegt men
ook Miezelen. In den zin van stofregenen, slofsneeuwen, zegt men Mizzelen tusselien Schelde
en Leie, (hetgeen in de schrijvende taal minzelen,
inigselen, of miscelen moet zijn); en ik gis dat
mijzelem — brijzelen, en wijzelen -- stofregenen
twee woorden zijn van verschilligen oorsprong.
Vgl. eng. to mizzle (fr. bruiner), en Miggelen dat
Weil. verklaart door stofregenen. Kil. Mieselcit,
misten, rol ale ten uei n pli&viaat.

MIJZ
- MIJZELING, m. Mijzel, brijzel. De mijzelingen
van 't brood opvagen. Zie LING.
— V. De daad van mijzelen. Wordt ook als
collectief gebruikt voor Gemijzel, gebrijzel.
Mijzelinge van brood. Er valt mijzelinge van
sneeuw. Zie ING.
1VIIJZEN (wvl. MIZEN), mi jsde, ,gemijsd, b. w.
Brijzelen. Brood mijzen voor de kiekens, enz.
MIJZERACIITIG (wvl. MIZERACHT1G), adj. Ellendig, arm en behoeftig, krank en ongezond. Hij
ziet er zoo mijzerachtig uit.
— Ook van levenlooze dingen, in den zin van
fr. chétIf, mesquuin2-. Die vruchten staan mijzerachtig. Een mijzerachtig huizeken.
— In Brab. zegt men miezer. (Alg. Vl. Idiot.)
MIK, m. Kleene beweging die men doet als men
op het punt staatvan iets tebeginnen (zieMIKKEN)•
De vogel gaf eenen mik en vloog weg.
— Noch kik noch mik geven, noch taal noch
teeken geven. Hij sloeg den hond dood met eenen
slag, dat hij noch kik noch mik meer gaf. De
meester scheen er zoo vertoornd uit, dat er
niemand noch kik noch mik dorste geven.
MIKKE, v. Zie HOOIMIKKE.
NIKKELEN, mikkelde, heb gemikkeld, o. w. Mik
haperen, dubben, fr. hesiter. Ge moet niet-ken,
mikkelen. Doe voort, wat wilt je daaraan mikkelen. Hij sprong er over zonder mikkelen.
Ge moet daaraan niet mikkelen, zeg het maar
rechtuit.
MIKKEN, mikte (wvl. ook rrmiktege, zie IMPERF.),

heb genikt, o.

W.

Wordt gezeid van iemand die,

op liet uiterste punt staande van iets te verrichten, zich eenen stond of twee daar toe beraadt en
aanstelt, gelijk iemand die op iets aanlegt om te
schieten. Hij mikte om over den gracht te springen.. Ik schoot den vogel juist als hij mikte om
van den tak, waar hij zat, weg te vliegen. Van
den meikever die mikt om te vliegen, zegt men
dat hij telt, en te Antwerpen dat hij melkt (Alg.
Vl. Idiot. op Melken). Hij mikte wel eenen keer
of twee, maar hij dorst toch niet springen.
-- Eenen stond wachten of aarzelen, fr. hésiter
Na moocen:t. Zoohaast hij 't kind in 't water zag
liggen, hij mikte niet, maar sprong erachter en
haalde 't naar boven. Gij moogt niet mikken. Hij
antwoordde zonder mikken (zonder dubben, zoo
seffens). Hij amveerdde den voorstel zonder te
mikken, zonder eens te mikken. Hij nam den
vergiftigen kroes, en dronk hem uit zonder eens
te mikken.
— Niet d orreent kikken noch snikken, niet durven
roereis, staat in cIe Woordb.; maar wij zeggen
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MIKM
ook enkelijk Niet durven mikken, in denzelfden
zin. Als de meester in school kwam, niet een
kind dat durfde mikken. " Sonder dat'er mensche
hadde durven teghen micken. " (P. Devynck.)
-- Gemikt zijn, op het uiterste punt zijn, te
wege zijn. Ik was gemikt om te staken, om te
beginnen. Hij stond gemikt om te vertrekken,
juist als ik aankwam. De vogel zat gemikt om
weg te vliegen
— Wordt ook gebezigd in plaats van Wikken,
wegen, heffen, fr: peser dans la main. Aan iets
mikken om te weten hoe zwaar het is.
-- Mikken beteekende oul. Denken, zijne ge
iets vestigen.
-dachtenop
Dat het God an hem wrect
Als hire (hij er) minst op mect.

(Doctrinale.)
Want hi micte in sijn gedochte
Dat hi den Ridder soude verdrinken.
(Ferguut.)
Dene mict dat mense sal delven
Levende of bernen in een vier.
Dander mitt, nu werdic hier
Verhangen, of up een rat gheleit.
(Walewein.)
MIKMAK (wvl. MIIKMAK, zie IND), m., zonder
mv., fr. intrigue, micmac, tripotage. Daar is mikmak tusschen. Daar zit mikmak in. Ik versta
mij aan geheel dien mikmak niet. Het is een geheele mikmak. (Vgl. Kwansel).
— Makement, gemaakt spel, veinzerij. Het is
al mikmak (het is ge ceinsd, niet gemeend). Ik
maak niet van dien mikmak. De jongen zegt dat
hij ziek is, maar 't is mikmak om naar school niet
te moeten.
-- MIKMAKKEN (wvl. iIIIKMAKKEN), vdkmaalvte,
celnik - makt, b. w. Mutsemalen, onder de hand iets
bewerken, onder malkair in 't verborgen iets
beramen. Zij hebben dat onder hen gemikmakt.
MIKRAAS, NEKRAS, adj., klemt. op de 2e greep.
Gemeen, flauw, mager, tusschen half en hebbelijk, armoedig, gering, fr. mnédiocre, chet?f Die
tarwe staat mikraas dit jaar. De oegst is maar
mikras. De zaken van dien winkelier, van dien
koophandelaar gaan of staan geheel mekraas.
Zijne gezondheid is maar geheel mekras. Hoe
gaat het met de nieuwingerichte maatschappij
van muzijk ? zij is maar mikraas. Die weg ligt
mikraas (is slecht om te betreden, hetzij van den
modder, hetzij van de hobbeligheid).
MILDIG, adj. Mild, milddadig, vrijgevig, fr.
liberal. Een mildige mensch. Mildig zijn. Mildige aalmoesen geven. — Afl. Mildigli.eid.
,

1YIILTEN, miltte (wvl. ook v iltege, zie

IMPER-

MILT
gem-ilt, b. W. Hetzelfde als Lanken. Eene
koe milten. — Ook Multen.
IVIILTEPIT, -PUT, m. De linkere lanke van eene
koe. -- Ook Multeput.
FECT),

MILWE, v. Hetzelfde als Meluwe, Meruwe. Zie
MERUWE.

MIMFEILEN, b. en o. w. Zie MIJFELEN.
MINDERACHTIG, adj. Gemeen, flauw, slecht
fr. -médiocre; sprek. van iemands gezond -achtig,
fortuin, zeden of handelwijs. Die man is-heid,
minderachtig (ziekelijk). Het gaat gedurig maar
minderachtig met dien zieke. Minderachtige
menschen (geringe lieden die, zonder arm te
zijn, nogtan veel moeite hebben om te leven).
Een minderachtige vent (van gemeene zeden,
die zich niet eerlijk gedraagt). Een minderachtige student (een flauwe student, fr. nn faible

étudiant).
— Van dieren en vruchten die weinig kracht
en jeugd hebben, die kwijnen. Eene minderachtige koe (eene gemeene koe, die ziekelijk is, of
weinig melk en boter geeft). Die akkervruchten
staan minderachtig en beloven maar eenen znageren oegst.
— Ook van andere dingen. Hij heeft daar
eenen minderachtigen koop gedaan. Zijne handel zaken zijn geheel minderachtig.
1VIINEEREN, 9nineerde, gecnineerd, b. en o. w.
Verminderen, minder maken of worden. De hitte
van den zomerdag mineert als er een koel windj e
blaast.
— Dit woord lain- "ren (gevormd van mein,
gelijk kleineeren van klein) verschilt in de uit
verbasterde ini -neren (fr. miner,-spiakvnhet

ondermijnen) .
MINGAT, o. Zie MENNEGAT.
MINGELEN, b. w. Hetzelfde als Mengelen (zie E).
— o. W. Zich met elkander vereenigen, verwar relen, fr. se meler. Olie en azijn mingelen niet.
Het mingelt in zijn hoofd, hij begint te mingelen
(zijne gedachten komen in de war, fr ses idées se

conzfondent, it perm l'esprit).
MINK (wvl. MIINK, zie IND), adj. Verminkt;
gebroken; fr. estr°opié; 1zern leur; 1. rynancus. Iemand
minke slaan (zoo slaan dat hij verminkt zij). Zich
minke dragen, loopen, reiken (eene breuk krijgen
van te veel te dragen, te hard te loopen, te hoog
te reiken).
— Mank, kreupel, fr boilennr,1. claudus. Mink
gaan. Een mink been hebben.
--- Kil. heeft Manck 1° mncus, 2° claudus.
1VIINKE (wvl. MANKE, zie INT)), V. Vischmink,
fr. riziugae.

MINK
MINKE (wvl. MIINKE), v. Verminking, fr. muí i
of ander letsel dat het gebruik van een-lation,
lidmaat verhindert of beneemt. Dat peerd heeft
eene minke die hem den vasten tred beneemt.
Eene minke krijgen. " Indiender questie waere
van m-ijncke, ghevecht, ofte quetsuere. " (Cost. v.
Veurne.) " Waert by aldien dat yemende omtvlode zonder grievelicke wonde ofte inincke. "
(N. Despars.)' Eene minke (fr. he7'nie) krijgen van
eenes te zwaren last te dragen. Hij zal geheel
zijn leven eene miuke houden van dien slag.
--- Magerte is geen minke, zegt iemand die zich
van zijne magerheid verschoont.
-- In kaartspelen, waar de zessen de leegste
blaren zijn, geeft men den naam van Minke aan
de zesse van. troef.
MINKEN, minkte, gemninikt, b. w. Verminken,
fr. astropier. Iemand minken.
— o. W. met hebben. Mank gaan, kreupelen,
fr. botter. Hij minkt geweldig. Al minkende gaan.
* MINNEN, b. w. Den oegst inzamelen. Zie
MENNEN.

MINNESLETSE, v. Eig. eene sletse of voetpad
uitsluitelijk ten dienste van eenen minnaar die
langs daar, door bosschen of akkers, zijne
geliefde gaat bezoeken.
-- Verders ii. 't algemeen Een voetpad of
smalle wegel die door bosselien of akkers loopt
en gemeenlijk de eene woning met de andere in
gemeenschap stelt. Volg deze minnesletse, die
door het woud krinkelt, en gij zult aan het huis
-

van den houthakker uitkomen.
MINSEL, MUNSEL, MENSEL, MEINSEL, in. Beslagring, metalen band aan 't einde van eenen
stok, aan den hecht van een mes, enz., fr. virole,

petit eerele de mnétal, lid. zwinge. De minsels dienen vooral om het bersten of het splijten te beletten. Een ijzeren minsel. Waneer zulke banden
zeer groot zijn, b. v. om de naaf van een wiel,
dan heeten zij karten of kerten, en niet inunsels.
Onze minsel wordt in Kleen-Braband quuisel geheeten, zegt het Alg. Vi. Idiot.
-- Dit woord, overal en gedurig gebezigd, is
mannelijk; dus de uitgang is, niet eel dat altijd
onz. is, maar el : bij gevolg, even als gordel, prik
stekel, enz. iets beteekent dat dient om te-kel,
gorden, te prikken of te steken, zoo moest ininsel
iets beteekenen dat dient om te minsen; of wel,
even als droppel, sprenkel, -wegel, enz. vklw. zijn
van drop, sprank, weg, zoo moest minsel een
vklw. zijn van inins. Maar wat is eigenlijk liet
ww minsen, munsen, of mintsen, i- mnlsen (want
de t tusscheii it en s spreekt gemeenlijk niet
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MINTS
uit), of inuisen met weggelatene n, gelijk men
in Kleen—Braband hoort P
1VIINSELEN, minselde, heb geminseld, b. w. Schikken, fr. arranger. De zaak is al geminseld, fr.
l'affaire est faite, est arrangee. Hij zal hij dat
wel minselen gelijk het zijn moet.
— Ook Manselen.
MINZAMIG, adj. Hetzelfde als Minzaam. Een
minzamig man. Nooit zegt hij een minzamig
woord. " In die vriendelijcke hope ende in dat
ininzarniclz betrouwen. " (Th. van Herentals.)
— Afl. Minzamigheid. " Sijt onderdanich in
verduldicheyt ende minsamicheyt. " ( Th. van
Herentals.)
MIRAKELEN, mirakelde, heb ge-mirakeld, o. w.

Groote verbaasdheid uitdrukken door uitroepingen of gejammer en handgebaar over een onverwacht verschijnsel, ongeluk of teleurstelling; ook
gezeid Mirakels maken. Hoe mirakelde hij, als
hij vernam dat zijn geld gestolen was ! Wat
mirakels hij ook miek, het kon niet helpen. Het
vrouwken mirakelde over al dien luister en die
pracht die 't in 't keizerlijk paleis aanschouwde.
MIRREL, adj. en subst. Hetzelfde als Midden.
Het mirrelste van de drie boompjes. In den mirrelen tijd, fr. entreteinps. In den mirrel van den
winter.
MIS, MISSE, v. Misslag, fr. faute, erreur. Het
is eene groote, eene leelijke misse van naar eenen
goeden raad niet te luisteren. De misse is van
uwen kant.
-- Eene misse doen of begaan. Die schrijver
doet veel missen tegen de taal.

— Eene misse hebben, fr. se tromper, s'être trom
Ik heb eene mis in die rekening, fr. je ïne suis-pé.
trompé, j'ai fait une erreur dans ce comnpte. Die
scholier had zes missen in zijnen thema.

— Bij misse, door eene misse, fr. par erreur.
Neem het niet kwalijk dat ik uwen naam geschreven heb in plaats van den zijnen : 't is bij
misse geweest.
— Kramers acht dit woord verouderd; wij gebruiken het dagelijks overal.
MIS, MISSE, adj. Niet getroffen, fr. manqué.
Dat is mis.
— Bedrogen, in abuis, in vergissing, fr. trompe.
Ik ben mis, fr. je 7nz' y suis pas, je inc trompe. Hij
geloofde niet dat hij misse was.
— Waneer m is, als partikel vooraan een woord
gevoegd, geenen klemtoon heeft, dan spreekt het
dikwijls dazes, bezonderlijk voor eene h of klinker,
b. v. nzesachten, mestlagen, meshandelen, mes handen.

MISA
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— Wegens mis, samengesteld met een werkes.,
zeggen de Taalkundigen 1° dat dit voorvoegsel
afscheidbaar is en den klemtoon voert, telkens
het in eenen stoffelijken zin genomen wordt,
hetzij a) met de beteekenis van niet raak, fr.
manqué, non atteint, b. v. hij schoot mis, hij bolde
mis, fr. it n'atteign-it _point le but; hetzij b) met de
beteekenis van verkeerd, kwalijk, b. v. hij schiet
mis, fr. it lire mal, il manie mal are et fleclze. 2°
Dat dit voorvoegsel onafscheidbaar is en zonder
klemtoon, waneer liet in eenen zedelijken, in
eenen overdrachtelijken zin genomen wordt, b. v.
ik misbruikte, ik mishandelde, ik mislukte, enz.
Hier valt aan te merken dat het voorvoegsel
mis in den stoffelijken zin van 't een voor 't ander,
verkeerd of kwalijk, bij ons ook en ja gemeenlijk
onafscheidbaar is en zonder klemtoon, b. v. gij
misbolt, fr. vous jouen mal votre boule. Hadt gij
niet misbold, gij zoudt niet miisgebold hebben,
fr. vous n'avez pas atte'int le but, parse que voos

Hij misschoot en schoot
mis, fr il li'r'a mal, et manqua le but. Hij mistord
en verwrong zijnen voet, fr. il fit un faun„ pas, et
se foula le pied. — Vgl. misbakken en ïn-isschappen,
die in alle Woordb. staan.
avez ina1 joné votre boule.
.

MISACHTEN (wvl. ook MEEACHTEN, zie Mis) ,
misaclztte (wvl. ook mesachtege), misacht, b. w.

Misprijzen, verachten, fr. mepriser. Hij misacht

al wat ik zeg of doe. Zijne ouders misachten.
-- Kramers heeft dit woord, maar hij noemt
het verouderd!
MISANTWOORDEN, antwoordde m is, heb misge
antwoord, o. w. Kwalijk of verkeerd antwoorden.

-

Ik heb hem mis -geantwoord : ik moest iet anders
gezeid hebben. Hij antwoordde driemaal mis, en
had nog den tweeden prijs.
MISBAAR, o. In Holland beteekent dit woord

Groot geraas, woest geschreeuw; maar bij ons,
even als bij Kil., is het Eene vreemde, woelige
of stuiptrekkende beweging van armen, lijf en
beengin, gelijk men somwijlen ziet bij lieden die
in groote droefheid, in wanhoop of in doodstrijd
zijn. Dat kind heeft veel misbaar gemaakt eer
het gestorven is.
MISBINDEN (wvl. —BIINDEN, zie IND), misbond en

bond mis, misbonden en mriisgebonden (zie Mis), b.w.
Kwalijk binden. De schooven op den akker mis binden. Een misbonden boek.

MISBOER (wvl. MESSEBOIK), m. Boek waaruit

de priester op den autaar Mis leest, fr. missel.
" Nemende den misseboeck voor de borst. " (B.
Gheysen.)
--- In eenige gewesten, Kerkboek, gebeden-

MISB
boek, boek waaruit de geloovigen de gebeden
der H. Mis lezen in de kerk, fr livre de prieres.
1VIISBOLLEN, misbolde en bolde mis, heb misbold
en -misgebold (zie Mis), o. w. Kwalijk bollen, niet
volgens de kunst bollen. Ik weet niet wat er vandaag aan mijne hand is : ik misbol gedurig. Let
op dat ge niet misbolt.
— Niet raak bollen, de staak niet treffen. (In
dezen zin is mis altijd afscheidbaar). Hij bolde
mis. Ik heb mis gebold.
MISBOUWEN, misbouwde, en bouwde mis, mis

en misgebouwd (zie MIS) , b. w. Kwalijk-bouwd
bouwen. Dat huis is geheel misbouwd, als men
inziet waar het toe dienen moet. Eene misbouwde
kerk.
1VIISBRADEN, misbried en misbraadde of bried en
braadde mis, misbraden en misgebral n (zie MIS),
b. w. Kwalijk braden. Dat vleesch is misbraden.
MISDEELEN, misdeelde, heb misdeeld, b. w. In
het kaartspel. Kwalijk deelen, fr. médo ?tner, 7naldonner. De kaarten zijn misdeeld. Hij misdeelt
wederom. Het is misdeeld, fr. il -y a maldonne.
— Niet misdeeld zijn, talent hebben. Die student is niet misdeeld, maar hij werkt niet genoeg,
,

fr. it a des talents, mais il n' itudie pas assez.
MISDUNKEN, o. Misvatting, valsch

gedacht ,

dwaling, fr. opinion err onnée, er reur. " Intusschen
elk wapene sich tegen een seer gemeyn misdunken : dat is : die hunnen afgod maeken van
Vondel, versmaeden alles wat niet vondelsch is;
die maer tot de hoogte van Cats geklommen
syn, verwerpen het vondelsch, als te hoog en

te vremd; die de middenmaet houden, syn aen
beyde ongunstig. Alle dry wel, elk voor sich
selven : alle dry kwaelyk ten opsichte van
andere. " (Vaelande.)
IYIISGEVEN, -^n t isgaf en gaf -mis, heb misgeven en
iieisgegeven (zie mis), o. w. Kwalijk, verkeerd
geven, het een voor 't ander geven. Deze brief
is voor Jan, en die andere is. voor Edwaard : let
op dat ge niet misgeeft.
NIISGEZIND, adj. Kwalijk gezind, misnoegd,
fr. de ma2,uvaise humeur, mnécontent. Hij is misgezind vandaag. Dat maakt mij misgezind. Tegen
iemand inisgezind zijn.
— Afl. Misgezindheid (misnoegdheid).
, ,

MISGREIEN, mnisgreide, heb misyre-id, o. w. Mis
niet bevallen. Zie GREIEN .
-hagen,
Oft 't hen aenstaet, oft misgre ydt.

(P. Gheschier.)
— Kil. Misgreyden, Misgreytern, displicere.
MISHAND, 1VIESHAND, o. klemt . op h and. Het-

zelfde als Mishande, v. Het is een groot mishand.

MISH
MISHANI E, v. zonder mv., klemt. op hand.
Belemmering, zwarigheid, hindernis, fr. inconvénient, gêne. Daar is geene mishande bij. Het is
eene groote mishande voor eenen werkman van
de noodige gereedschappen niet te hebben. Een
gekwetste voet is eene groote mishande om te
gaan. Mishande hebben van iets.
-- In Vlaanderen zegt men Besande (zie BESANDE), en Messande.
1VIISHANDEN, mishandde, heb mishand, o. w.,
klemt. op hand. Hindernis baren, belemmeren,
fr. incommoder, gênn,er. De tabakrook mishandt
hem. Het mishandt aan vele lieden dat men des
nachts gedruisch maakt. Het uurwerktikken
mishandt aan den zieke. De enge schoenen mishanden om te gaan. Het mishandt mij grootelijks
van op die uur te moeten vertrekken. " Niemand
in ons hays en kan er boek houden, en dat
mis/tandt nog wel meest. " (C. Duvillers.)
— De Vlamingen zeggen Besanden (zie BES
en Messarnden : " Hoewel dat tzelve die-ANDE)
grave Guy niet en messande. " (N. Despars.)
" De pryesters dye mussanden huurlyeder al te
zeere. " (G. Weydts.)

(De vos) sprack : al was zijn steert dicks, lanck, of
[hoe groot,
Datse hem noch t' Schemijnckel niet en meshande.
(Ed. De Bene.)
MISHANDIG, adj. Bezwaarlijk, ongerieflijk, ongemakkelijk. " Die pataters zyn schrikkelyk
goed, maer ze moeten om donders lang overhangen. Dat is nog al mishandig, en daerby 't is
schadelyk voor 't hout. " (C. Duvillers.)
MISJUNNING, adj. Afgunstig, benijdend, jaloersch.
MISKAARTEN, miskaartte en kaartte mis, heb
miskaart en misgelcaart (zie MIS), o. w. Kwalijk
kaarten, niet kaarten volgens de kunst. Met zulk
eene hand, moet gij winnen, tenzij gij geweldig
miskaart. Hadde hij niet miskaart, hij haalde
al de slagen.
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MISK
Het spijt mij ,dat ik in die zaak zoo misklapt
heb. Gij misklapt u altijd.
MISKLEEDEN, miskleedde, miskleed, b. w. Kwalijk, verkeerd kleeden. 't Beeld van 0. L. Vrouw
stond miskleed. Miskleed loopen.
MISKLINKEN, misklonk en klonk mis, heb misklonken en inisgeklonken (zie MIS), o. w. Kwalijk
de bel klinken, klinken op een tijd of op eene
manier dat men niet klinken mag. Die koorknaap
misklinkt somwijlen als hij aan den autaar dient,
of klinkt somwijlen mis.
— Met mis onafscheidbaar. Misluiden, eenen
wanklank geven, fr. sonner mal, etre dissonnant.
Misklinkende speeltuigen.
-- Fig. Die woorden misklonken geweldig in
zijne oorera.
MISKOMEN, miskwam, heb miskomen (wvl.
MISKOMMEN, miskam, miskommen), o. w. Niet wel
komen, ten onpas komen, hinderen, lastig vallen.
De regen, miskomt altijd in den oegst. Zou het
u niet miskomen van mij vandaag op reis te
vergezellén ? Ge vraagt mij vijftig frank in
leening : dat miskomt mij geweldig, want ik heb
zelf mijn geld noodig om... Ik dacht dit werk
gisteren te verrichten; maar het heeft miskomen;
ik zal het morgen doen. Als 't u niet miskomt,
bezoek t' avond eens dien zieke. Het miskwam
wel een weinig voor hem, maar hij heeft het
niettemin gedaan. " Eer ghi beghint boeren ofte
trepaneren, soe stopt aller erst de horen van den
siecken met cantoene ofte met anderen dinghen,
ende gheeft hem eenen hantscoen tusschen de

MISKLAPPEN, 'neiisklapte, misklapt, o. w.; ook

tanden, want met (lees dat) scrapen ende dat
boeren mochte den sieeken seer mescom-mem. "
(J. Yperman.) " Sy van 't vrauw- geslacht in den
derden persoon van 't eental miskomt soo seer niet
by sy den derden persoon van 't meertal, omdat
het werkwoord seffens het verschil te kennen
geeft : sy komt, sy komen. " (Vaelande.)
— Kil. Mis-komen, male evenire, infeliciler
cedece, sinisire accidere. In dezen zin vindt men
't woord bij vroegere schrijvers. " Wiert die
middelste van den blixeme doot ghesleghen,
zonder dat die andere yet mesquam, inderde ofte
deerde. " (N. Despars.)
MISLADEN, mn,islaadde en laadde mis, mislaan
en uisgeladn (zie MIs), b. w. Kwalijk laden. Die
hooiwagen is mislaan, hij zal omkeeren. Dat
vuurroer is mislaan.

Uit onbescheidenheid of anders
iets zeggen dat men wel hadde willen-zins
gezwegen hebben. Let op dat gij u daar niet
misklapt. Hij heeft zich daar leelijk misklapt.

met scherpl. ee. Hetzelfde bij ons als Misleiden,
fr. fouïvoyer; sédui.7re. De gids heeft ons misleed.
Laat u niet mislee'n (bedriegen).

1VIISKACHTELEN, m iskachtelde, heb mislcach.tel ci,
o. w. Voor den tijd kachtelen, fr. avorter. De
merrie heeft miskachteld ten gevolge van eereen
stoot.

IVIISKALVEN, miskalfde, heb 7mmiskalfd, o. w. Vóor
den tijd vernieuwen, fr. avorter. De koeien mis kalven van zekere planten te eten.
ZICH MISKLAPPEN.

MISLEEDEN, MISLEE'N, misleedde, misleed, b. w.

MISL
MISLEEREN, misleerde en leerde mis, misleerd
en misgeleerd (zie Mis), b. w. Kwalijk leeren,
het een voor 't ander leeren. Gij hebt uwe les
misleerd (eene andere les geleerd voor deze die
gij leeren moest). Een misleerde hond, fr. un.

chien mal dressé.
MISLEZEN, mislas en las mis, mislezen en mis
(zie MIs), b. w. Kwalijk lezen. Eenen-gelzn
naam mislezen (niet lezen gelijk hij moet gelezen
worden). Men moet maar eenige woorden mislezen, met b. v. den klemtoon te verschuiven, om
lichtelijk van de toehoorders niet verstaan te
worden.
MISLUKKEN, mislukte, heb mislukt, o. w. met
eenen persoon voor onderwerp. Niet gelukken,
fr. échouer, ne pas réuss-ir. Ik heb mislukt in die
onderneming. Iedereen kan mislukken.
MISIVIEENEN, mismeende, heb mismeend, o. w.
Verkeerd meehen, een valsch gedacht hebben
wegens iets, in dwaling zijn.
— Het wordt meest gebruikt in het deelwoord
Mismeenend. Mismeenende zijn nopens eene
kwestie. De ketters zijn mismeenende wegens
zekere punten van het Geloof.
MISNAAIEN, misnaaide en naaide mis, mis
en misgenaaid (zie Mis), b. w. Kwalijk of-naid
verkeerd naaien. De zoom van dat kleed is geheel misnaaid, ge moet hem tornen en hernaaien.
MISNAMEN, misrnaamde, misnaamd (zie Mis),
b. w. Aan iemand of aan iets zijnen waren naam
niet geven, hetzij vrijwillig of onvrijwillig. Hij
was spijtig omdat men hem altijd misnaamde.
Die halve zot misnaamt alle dingen.
— Ook Misnoemen.
MISNOEGDERIK,m. Iemand die altijd misnoegd
is, die nergens af te vreden is, die alles beknibbelt en afkeurt, fr. un mécontent. Die misnoegde rik is het verdriet van 't huis. De misnoegderiks
in een Staatsbestier spannen somwijlen te samen.
MISNOEMEN (wvl. MISNOMMEN, zie 0E), m-isnoemde, misnoemd, b. w. Zie MISNAMEN.
MISPAKKEN mispakte, mispakt, b. w. Kwalijk
of verkeerd vastnemen. Zijne hand verwringen
met iets te mispakken. Men draagt lastig hetgeen
men mispakt heeft. De een boek is voor u, en de
ander is voor uwen broeder : ge moogt niet mispakken (den boek van uwen broeder nemen in
plaats van den uwen).
— Het mispakken, het niet treffen, mislukken.
De loteling heeft het mispakt (een slecht lot getrokken). Hij heeft het met die dochter mispakt
(hij is mistrouwd).
MISPELAAR, m. Mispelboom, fr. npt1ier.
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MISIJ
-- Wandelstok van mi spelaren • hout, of, hij
uitbreiding, van ander hout zoo als eik of karate
of doorn. Gaan wandelen met zijnen mispelaar
in hand. Hij gaat nooit uit zonder zijnen mispelare.
— MISPELAREN (wvl. MISPELARI, zie —EN), adj.
Van mispelboom. Mispelaren hout. Een mispelaren wandelstok.
1VMISPIKKELEN (wvl. MISPEKKELEN, zie PEKKEL),
mispiklcelde, inispikkeld, b.w. Een misslag bedrij
misdoen. Wat heeft -hij al weer mispikkeld ?-ven,
Hij heeft veel mispikkeld in zijn leven. Hij moet
iets groots mispikkeld hebben, om zulk eene
straf te verdienen. " Is 't by aldien dat eenighe
slaeve mis -piekelt heeft. " (J. de Harduyn) ""Den
schenker en den backer van den koning Pharao
die hadden het alle beyde leelyk verkerft, en soo
mispeckelt dat sy tusschen vier mueren geraekten. " (F. Vanden Werve.) " Bazinne, ge weet
gy ook wel dat vader nog al geen zachte handschoentjes en gebruykt, als wy zouden mispik kelen. " (C. Duvillers.).
-- Afl. Mispikkeling.
IVIISPRINTEN (wvl. —PRENTEN), misprintte, mis

b. w. Misdrukken, eng. to misprint. Er zijn-print,
Benige woorden misprint.
MISSCHRIJVEN, misschreef en schreef mis, mis
en misgeschreven (zie MIS), b. w. Kwalijk-schrevn
of onnauwkeurig neerschrijven, fr. mal écrire.
Eenen eigennaam misschrijven (er eenen letter
van uitlaten of bijvoegen). Er zijn in dat testament zooveel woorden misschreven, dat men er
schier geenen zin meer in vindt.
NISSCHIENS, MISSCHIEN, m., fr. un peut-être.
Hij is dwaas die steunt op eenen misschiens
" Misschien slaei en mist het ei. " (J. Desmet.)
— bijw., fr. peut-être. Hij zal misschiens morgen
komen.
— Men zegt ook Meschien, Meschiens.
MISSEDIENDER, MESSEDIENDER, m. Koorknaap
die de Misse dient.
MISSELIJK (wvl. MISSELIK, zie LIK), adj. Misbaar,
ontbeerlijk, die kan gemist worden, fr. doet on
peut se passer. Die werkman is ons niet misselijk
(wij hebben hem volstrekt noodig, wij kunnen 't
zonder hem niet doen). Ik ben daar misselijk, fr.
on y peut se passer de moi. Dat boek is mij niet
misselijk. Dit zijn misselijke dingen.
— Oploopend, driftig, toornig, gramstoorig en
boos van aard, fr. tolere, irascible, mechant. Een
misselijk mensch. Misselijk zijn. Een misselijke
hond. Een misselijk peerd. Wacht u van dien
hond : hij is zoo misselijk..

MISS

MIST
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MISSELJOEN, MESSELJOEN, o. met den klemt.

en 7nisgetorden (zie psis), o. w. Mistreden, fr. faire

op joen (de j uitgespr. in de eene streek op zijn
vlaamsch, en in de andere op zijn fransch). Mas-

Un faux pas; manquer le pas. De koordedanser

teluin, fr. mnéle-il.

MISSEN, miste (wvl ook inisteye, zie IMPERr EUT),
.

(fvl. è eist, zie GE), b. w. Niet hebben, niet
treffen, sprek. van iemand die te laat komt voor
den stoomtrein, den postwagen, het beurtschip,
enz. Met al dat trantelen mocht ik wel 't convooi
missen. Hij mistte den postwagen, en moest te
voet gaan. Iemand het convooi doen missen, fr.
faire en sorte que quelqu'2unz manque le train, arrive
gemist,

trop Lard pour avoir le train.
--- De 1^anse missen, de gelegenheid niet treffen,
niet waarnemen, fr. manquer l'occasion. Hij kon
daar eenen hazaard doen, maar hij heeft de kans
gemist.
--- 0. W. Missen van uur, van weg, de eene uur
voor de andere, den eenen weg voor den anderen
nemen, fr se tramper d'heure, de che-fain-. Hij was
gemist van uur, en kwam te laat. Let op dat ge
niet mist van weg.
-- Niet wel bij zichzelven zijn, het verstand
kwijt zijn, fr perdre la raison. Hij begint te
missen. Het is reeds lang dat hij mist. Hij heeft
zich voor den kop geschoten : 't moest wel zijn
dat hij miste; want die verstand mag, doet
zulks niet.
— Ontbreken, fr. manquer, faire défaut. Er
misten in de vergadering maar twee van de genoodigde personen. Er missen mij twee boek deelen van dat werk. Er mist niets aan dat peerd.
Dat portret is wonder gelijkende : 't is maar de
spraak die mist.
MISSPELEN, misspeelcde of speelde in-is, heb mis-

speeld of misgespeeld, o. w. Kwalijk spelen, niet
spelen volgens de manier dat men spelen moet
om te winnen. Ik heb nog eens misspeeld. Met
zulke kaarten in de hand moet gij winnen, als
ge niet misspeelt.
MISSTAAN, misstond , ben misstaan, o. w. Meest

gebruikt in het deelwoor d , sprekende van vruchten die te dun staan op den akker: Die tarwe is
misstaan (staat niet <dik genoeg).
MISTEERENEN, mistee7ende, misteekend, b. en

o. w. Kwalijk teekenen. Gij hebt daar misteekend:
er staat 97 voor 79. In het kaartspel misteekent
hij altijd voor zijn profijt : als hij nog maar 50
heeft, staat hij reeds met 60. Wij moeten al meer
hebben, gij hebt zeker misteekend P
MISTELUIN, o. Masteluin, fr. méteil.
MISTERD, 1YLISTERT, m . Mistred, fr fain; pas.
MISTERDEN, mislord en tord mis, heb mistorden

mistord en viel neder. Hij mistord en viel van
den trap. Hij mistord en verwrong zijnen voet.
-- Ook Misterten.
MISTERTEN, mistol t of toet mis, heb m istorten
of 772isgetorten, o. W. Zie MISTERDEN.
MISTOORTELEN, niistoorlelde, mistoorteld, b. w.

Verbrodden, misvormen, verknoeien, bederven,
keeraafsch -verrichten. Een werk mistoortelen.
Hij heeft de zaak mistoorteld. De oegst is mis
(mislukt). Een kleed mistoortelen. Die-toreld
jongen heeft geheel dat vogelorgeltje mistoorteld.
MISTREKKEN, mnistro1, rinistr•okken, b. w. Kwalijk trekken. Een blad mistrekken in het kaartspel (misspelen, het een voor 't ander leggen,
door onachtzaamheid). Ik mistrek mij leelijk : ik
meende dat ik koeken-aas lei, en 't is herten
uw mistrekken hebben wij

't spel-as.Met

verloren.

MISVAL, m. Miskraam, fr. fausse coiccli-e . Eenera
misval hebben.
-- Dit woord is overal gekend en gebruikt,
hoewel Kramers het verouderd acht.

MISVALLEN, misviel, heeft misvallen, onpers.
w. Kwalijk vallen, ongemak baren, onpasselijk
maken, sprekende van Spijzen die in de maag
niet welkom zijn, fr. inco-ooemoder. Ik mag daar
niet af eten, het zou misvallen. Dat glas bier
misvalt mij. Neem dat niet, het zou u misvallen.
— o.w. Eenen misval hebben. " Dat zy stappans
van een doode kijnt misviel, stervende zelve zeer
torts daer naer. " (N. Despars.) — In dezen zin
zei men vroeger ook Misvaren. " Was een
vrauwe misvareat van kinde dwelck inden bogaert
wierdt begraven. " (C. Vraux.) " Een knechtken
dat was misvaie'n en doot geboren. " (Id.) " Midts
dat sy somtijts misvaren ende doode kinderkens
baren, dwelck al te claghelicken zake is. " (Id.)

MISVERSTAAN, o. Misverstand, verkeerd begrip, fr. mal -emte72clu. Dat is door een misverstaan

alzoo verricht geweest. Een twist gerezen uit
een misverstaan. D at is een misverstaan .
MISZEGGEN, misweide, heb miszeid, o. w. Door
woorden misdoen, iets zeggen dat beleedigend
is; Kil. -male loqui alieui. Wat heb ik u miszeid,
dat gij er zoo verstoor d uit ziet ? Die man heeft

nooit iemand miszeid (door woorden beleedigd).
Neem acht dat ge hem nooit miszegt noch misdoet.
MISZETTEN, 77Liszette en zette nis, i nniszet en
misgezet (zie MIS), b. w. Misstellen, misplaatsen,

MISZ
fr. placer mal ou de travers. De lettersteker heeft
eenige woorden miszet.

MMOCH
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MOCHEL, MOGCHEL,

m. Rochel, kwalster, fr.

crachat.

Dat ick mijn' voeten t' gheender tijdt
Magh missetten
En besmetten.
(B. Vanhaeften.)
MISZIJN, was mis, mis geweest, b. w. Bedrogen
zijn. Zie Mis, adj.

Rochelen, kwalsteren.
MODER, V. Wordt in sommige plaatsen gehoord
voor Moeder, fr. m,Cre. " Marie, moiler wesende
ende maget blivende. " (J. Yperman.)

MISZINGEN, miszona en zong mis, miszorgen en

moortje, wordt verkort tot m«rken, mnàrtje (zie

misgezongen, o. W. Kwalijk zingen. Een liedeken

miszingen. Hij zong het geheel mis.
MISZIT, o., mv. miszitten, met den klemt. op
zit. Iets dat misstaat, dat afsteekt, dat de volmaaktheid schendt, fr. desagrement. Eene vlek
op het aanzicht is een miszit, fr. une tache au
visage eet un desagrément. Die oude toren is een
groot miszit voor de nieuwe kerk. Dat huis heeft
een miszit dat de trap aan de voordeur komt,
De dronkenschap is een meerder miszit in de
vrouw dan in den man. Er is maar een miszit
aan dien hoed, 't is dat hij naar de mode niet
meer is. " Die sy selven oversaghe, zoude met
eens anders ghebreken niet besigh zijn, en dickmael miszit soeken daer gheen en is. " (J. David,
s. j.) " Het is een missit aen een klink - dicht, als
het selve woord daer tweemael te voorschyn
komt. Vaelande.) " Alle taelen tot hier toe
hebben haere missitten... Die tael is de beste die
de minste missitten heeft. " (Id.) Het is een miszit voor een welgeboren man van niet wel te
kunnen spreken. Dat peerd heeft miszitten (b. v.
het kan niet wel zijn haver breken, het heeft
gallen, het is dempig, enz.).
" (

-- Het is een kleen miszit, wordt schertsende

gezeid gelijk 't fr. c'est un petit inconvénient, ce
n'est pas un grand mal, voor Het is eene gunstige,
eene voordeelige zaak. Het is een kleen miszit
dat het dooit na zoolang gevrozen te hebben. Het
land is verlost van die bende baanstropers : het
is een kleen miszit.
MISZITTEN, miszat, heb miszeten, o. w. Misstaan,
kwalijk voegen, fr. seoir mal, mal convenir. Dat
kleed miszit u. Het miszit aan eenen jongeling
van bij ouderIingen.veel te spreken. " Waer, in
eene schoone teekening maar eenen streep
missit, men segt : wat jamer! " (Vaelande.)

Gheen dine en missat ane u.
(De trojaensche oorlog.)
-- Kramers denkt dat het woord verouderd
is ! Bij ons is 't van dagelijksch gebruik.
MITELO. Zie MIETELO.
MITRAALJE, MITRALJE, MITRALIE, v. Bij

koper- en ijzergieters. Geslëgen stuk metaal. Zie
onder GOTELING.

- MOCIIELEN,

mochelde, heb gemoeheld, o. w.

— Het verkiw. moderken, modertje, moórken,
en dit hoort men veel bij 't volk
en vindt men bij Ed. De Dene en anderen.

KLANK- ERK.),

1l'lorken-zs keucken, Varkens kanne,
Wafel-pot en taerte-panne. (L. der Stud.)

MOED, m. Het hert als zetel der aandoeningen.

— Den moed vul hebben, hertzeer hebben,
bewogen zijn van iets dat medelijden verwekt,
fr. avoir le gros, être é-7mu, être afecte. Ik
heb mijnen moed vul van dat te hooren vertellen. " Zij gingen al weg, met den m oed vol. "

(K. Callebert.)
— Mijn moed komt vul, mijn hert wordt bewogen, fr. men eceur s'attendrit. Wiens moed zou
niet vul komen als hij hoort dat een kind van
zijne ouders zoo mishandeld wordt. Hij was zoo
verduldig in zijn lijden, dat men hem niet beschouwen konde zonder dat de moed vul kwam.
MOEDE, MOÊ, adj., compar. moeder, superl
moedst. Vermoeid. Hij is zoo moe dat hij niet
gapen kan. Zich moe gaan. Zich moe werken.
Ik ben moeder als of ik geheel den dag geloopen
had. Ik was de moedste van allen.

--- Die zeere loopt, is gauwe mnoê, is het opposiet van voetje voor voetje gaat enen ver.
]YIOEDELIJR, adj. Moeielijk,•fr. di jcile. De kinderen zijn somwijlen moedelijk. Haar man is een
moedelijke vent. — Ook Moeitelijk.
]MOEDELOOS, MOÈLOOS, adj. Gemelijk, ontevreden, nlislloegd, fr. chagrin, de mauvaise humeur,
hd. unmuthig. Altijd heeft hij zooveel op- en aan
te doen, dat ik er louter moêloos van-merking
worde. Zijne verdrietige handelwijs maakt mij
moêloos. Hij is vandaag moêloos.
MOEDER, v. Zie MODER en MO. R.
-

-- MOEDEREN,

moederde, heb gemoederd,

0. W.

Dikwijls " Moeder " zeggen. Moeder, believe 't
u, moeder, zeide het. kind en het moederde zoo
lang tot dat liet verkreeg wat het vroeg.
-- Zich moederlijk gedragen. De overste van
dat klooster moedert wel niet al de nonnekens.
-- MOEDERHUIS, V. Lighuis.
-- MOEDERJACHT, V. Moederkwaal, fr. hysterie.
De moederjacht, eene moederjacht hebben. Over
de moederjachten schrijven,

MOED
-- MOEDERKENSZALF, MOEDERTJESZALVE, V. Bruine
zalf van gecarboniseerden diapalma, om zweren
en wonden te genezen, 1. unguentum fuscum, fr.

onguent de la mere Titeele.
- MOEDERMENSCH ALSEN, MOEDERZIEL ALEEN,
MOEDERLIJK ALEEN, fr tout seal.

hofplant, affders ook
Arme -Clare genaamd, 1. colchicum auturmmn.2-ale, fr.
- MOEDERNAAKTE, V. Eene

colchique d'autoinne, cul- tokt -nu, tue-clzien.

MOEDHEID (wvl. ook MOEDI, zie HEID), v. Vermoeidheid, fr. fatigue. Ik ben haast dood van
moedheid. De moedheid hangt nog in mijne
beerven, van gisteren zoo ver te reizen. Gapen
van moedheid.
MOEDTE, v. Moedheid, vermoeidheid, fr. fatigue..
Ik kon niet meer voort van de moedte. De moedte
verdwijnt met te rusten.
MOEF (wvl. MoUF, zie or), m. Lui en bblsterachtig mensch. Een dikke moef. Een luie moef.
Een moef van eenen vent.
— Dikke witte worm die de aardappels en
de wortels der planten in den. akker doorknaagt,
anders ook Wulf geheeten, fr. ver blade, tore,
larve du hanneion.

— Het fr.

moufle

bet. Een dik opgeblazen

aangezicht.

MOEFE (wvl. MOUFE), v. Soort van groote brik.e
of kareel- steen, bij Kil. Moffe genaamd, bij Weil.
Mop. Voortijds gebruikte men veel de rnoefen om
kerkmuren te metselen. Den grondslag van een
gebouw maken met de moefen van oude afgebrokene muren.

MOEFTEN (wvl. MOUFTEN en met verachting
MOUFTI, zie 0E), n3. Een dik opgeblazen mensch.
Scheldwoord. Een dikke moeften. Gij leelijke
moefti.

MOEIENIS (wvl. MOEIENESSE), v. Moeite, moeielijkheid, kommernis, fr. difccuite, peine, embarras,
souci. Hij heeft veel moeienis met zijnen weder
zoon. Dat dochtertje heeft moeienis-spanige
om te leerera speldewerken. Ik heb daar geene
moeienissen mee. Inmoeienissen zitten, in groote
moeienissen zitten, fr être dans de grands e?iz barras. Iemand veel moeienis aandoen of veroorzaken of geven.
-- Kil. Moedenis, u nolestia.
— Het woord is veel gebruikt.
MOEITE, v., fr. peine, fatigue.
-- Moeite doen, pogingen doen, trachten, fr.
faire des efforts. Moeite doen om iets te bekomen.
Hij moet veel moeite doen om aan 't brood te
geraken.
-- Moeite hebben (wvl. moeite ein, zie SIN),

MOM
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moeielijkheid, zwarigheid hebben. Hij heeft
moeite om te gaan. Hij gaat moeite hebben om
te geniezen. Moeite hebben met een weerspannig
kind. Ik heb er veel moeite meê gehad. Er geen e
moeite mee hebben.

— Het is de nnyioe i te niet, fr. ce n2' est pas la peine,
sela ne vaut pias la peine. Het is de moeite niet

van daarvoor zoo ver te gaan. Ge moet daarvoor
geenen werkman halen : 't is de moeite niet.
NIOEITELIJK, adj. Moeielijk, fr. di fficile. Een
moeitelijk werk. " Iemand mmzoe ytelyk vallen. "
(A. De Buck.)
MOER, samengetrokken uit Moe ik, voor Moet
ik. Wij zeggen immers
ik moe en ik moeten
gi moet
hi, zi moe en moet
wi, zi meen.
MOEME, samengetrokken uit Moeten me, voor
Moeten wij (zie ME). Moeme dat doen? Moeme
niet blie zijn op zulk eeryen dag?
-- Algemeen gebruikt.
MOEMELEN, moeunelde, heb ggemoemeld, o. w.
Hetzelfde als Mommelen, mompelen in de Wdb.
NOENEN, m. Stier, fr. taureau.
— Meest gebruikt in 't Land van Aalst.
MOENKE, in Fransch-Vl. gebruikt voor Moeten
ik, d. i. moet ik. Zie INFINITIEF. Moenke dat doen?
Moenke 't ik doen of hij? .
-- -T gl. Meunke. Elders zegt men meek voor

'noe'k, moe ik (moet ik).
MOENZE, samengetrokken uit Moeten zij. De

kinderen in school, moenze ze niet gehoorzaam
zijn ? 1V4loenze alzoo te werk gaan?
MOÊR,IYIOÊRE, v. Samengetrokken uit Moeder.
Wordt, van menschen sprekende, in eenen ongunstigen zin genomen voor Ontaarde moeder,
verachtelijke moeder, fr. maratre.
-- Het wordt veel gezeid van een wijfjesdier dat
jongen heeft. De viggens liepen rond hunne moere.
De kleene vogeltjes piepten achter het moerken.
— De unoêre 2n dZen kop, eene plaag die de
koeien somwijlen krijgen na 't kalven, anders
ook Kipziekte genaamd. Zie ald. — Men zegt in
dezen zin ook enkelijk De moere. De moere
krijgen. De moere hebben.
— Bij timmerlieden. De groef waar eene messing moet in gevoegd worden, fr. rainure. Zie
MOERSCHAAF.

--. Bij zoutzieders. Het water dat in de zout pan overblijft na de kristalleering van 't zout,

ook Oude pekel genaamd, en in de Woordenb.
Moerloog, fr. ` vaire.
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MOER
--- Put of kuil waaruit men den dering graaft.
Zie DERINGMOER.
MOERBEIER, MOEREBEIER, m. Kraakbezie,
mirtebezie, fr. mauret, fruit de l'airelle (1. vaccinium myrtillus). De jongens gaan in de bosschen
moerebeiers trekken en eten. De moerebeiers
zijn blauwzwarte beziën die aan leege struiken
groeien.
-- Niet te verwarren met Moerbezie, fr. more;
noch met Monnebeier.
MOERBOOG, MOERBOGE, m. Gemetselde boog
of band die, op twee pilaren rustende, tot schei
dient tusschen twee vauten van eene kerk--ding
beuk, enz., fr. arc-doubleau.
MOERBUIS (wvl. —BUZE, zie UI), v. Groote buis
waar mindere buizen in uitkomen. De pompen
van de stad krijgen haar water uit bezondere
onderaardsche buizen die op hare beurt het ontvangen uit de moerbuis, welke moerbuis in verband is met eenen vaart of stroom buiten stad.
De gaz komt uit eene moerbuis zich verspreiden
in honderd andere buizen die de lanteernen langs
de straten voeden. Het vuil water van de straten
der stadwordt opgevangen door de duwieren
die op eene moerbuis uitloopen.
MOÊRDIKCESSEN, MOERACCESSEN, o., mv. Zie
MOEDERJACHT.

MOEREN, moerde, gemoerd, b. w. Eene schroefmoer maken of vestigen op eene vijs. Zijn the
vijzen reeds gemoerd P De houtvijzen moeren
zich zelven (maken zich eene moêre in het hout
waar zij in gevezen worden).
— o. W. met hebben, wordt gezeid van de wolken die op de kimme verzamelen en ongeweerte
broeien; anders gezeid Jongen. Het moert daar
in 't Westen, fr. ure orage se prépare là a l' Ouest.
De wolken hebben geheel den namiddag gemoerd
op de kiinme, en ons bedreigd met een ongeweerte,
maar 't is al in niet vergaan.
— Moerende weder, zekere gesteltenis van den
dampkring die sneeuw, hagel of onweer voorspelt
en dreigt. Het weder moert, wij gaan sneeuw
-

1

krijgen.

MOEREVEL, o. Wordt gebezigd in den zin van
't fr. caoutchouc, domme élastig2ce. Schoe'n van

moerevel.
MOERGEBINTE, o. Bij bouwkundigen.. Een gebinte (fr. ferme) dat op zijnen schaarbalk eerie
koepel draagt. Het moergebinte verschilt van
't schaargebinte enkel hierin dat de scheerstijlen
van het scheergebinte tot aan den vorstbalk
strekken en van één stuk zijn, terwijl de scheerstijlen van het moergebinte maar komen tot

MOER
aan den schaarbalk, om dan aan den vorstbalk
verbonden te worden door de stormbanden. In
groote daken gebruikt . men scheergebinten; in
kleene daken dikwijls moêrgebinten. In een
mansardedak zijn 't moergebinten, en nooit
scheergebinten.
YMOERGROND, m. Slijkige, moerassige grond, fr.
terrain marécageux. Moergrond is pelsig. Moergrond groeit vol biezen, lisch en waterplanten.
1VIOÊRMUUR (wvl. -MEUR, zie u), m. Zware binnenmuur in een gebouw, fr. mur de soutien. Die
muur moet blijven, 't is een moermuur.
MOERPILAAR, m. Zware steunpilaar. De moer
kerk zijn de vier zware pilaren-pilaren
waar de kloktoren op gebouwd is en rust. De
dief verborg zich bachten eenen moerpilaar.
MOERPLAAT, v. Plat stuk staal met verscheidene gaatjes om schroeven te maken, fr. filière a

vis. Kleene en groote moerplaten.
1VIOÊRSCHAAF, -SCHAVE, v. Bij timm. Eerie
klikke dienende om de groef te steken waar eene
messing in gevoegd moet worden, fr. bouvet a
rainures, in de Wdb. Moerploeg.
MOERSTIER, m. Een vogel dien men leelijk
schreeuwen hoort in de moerassen, ardea stellans, fr. butor. Hij schreeuwt lijk een moerstier.
MOERSLOTER, MOERSLEUTER, m. Moêrslotel,
alaam om eene schroefmoer aan te draaien en
vast te vijzen.
MOERVLUG, adj. Zoo vlug als de moeder, sprek.
van vogeljongen die reeds vlug genoeg zijn om
uit het nest te vliegen met het moêrken. Moêrvlug is meer dan vlug. Die vogeljongen zijn
reeds moêrvlugge.
-- Eenigen zeggen Moervluggende.
MOÊRZEUG(E, v. Eene zeug die viggens heeft.
MOERZIEKTE, v. Kipziekte, fr fièvre vitulaire

de la vache.
MOES, o., zonder mv. Het papachtig vleesch
van gebraden appels of peren, van rotte mispels,
van al te rijpe perziken of abrikozen, enz. Als
een appel goed braadt, het moes pruist er uit.
— Al wat aan zulk moes gelijkt. Aardappels
tot moes pletteren, er moes van maken. Zekere
planten, zoo als de sodaplant, vergaan in moes,
als men ze drukt of prest. Dun slijk is moes.
Iets laten tot moes koken. Eene konfituur is

moes.

— In den zin van keukengroenten, fr. légumes,
t'onzent niet gebruikt.
1VIOESE, samengetrokken

uit Moet ze, moet zij.

Moese haren man niet gehoorzamen P Moese zulk
eene antwoord geven ?
45

MOES
MOESPAAIEN, moesppaaide, gemoespaaid, b. w.

Lamoezen, flikflooien. Hij weet u te moespaaien.
MOESPAS, m. Poespas, mismas, deefel, dun
slijk, slijkput. Die straat is een rechte moespas.
Door dien moespas moeten dretsen. Dat land is
van den regen gelijk een moespas geworden.
MOESPRUIM (wvl. -PRUME, zie ui), V. Soort van
pruim, anders Bamispruim geheeten.
MOESPUT, MOESPIT, m. Slijkput, fr. boorbier.
MOESTER, o. Hetzelfde als Monster, staal, toonstuk, proefstuk, fr. echantillon, hd. muster, ital.
mostra, sp. 7nuestra. Iemand een moester toonen,
geven of zenden van laken, van lijnwaad, van
graan, enz. " Coop-luyden die valsch en verdor
simpele menschen in de handt-vengodt
steken, onder t' decksel van goede moesteren.
(J. David, s. j.)
MOET, m. De schedel van 't hoofd, de kruin.
Iemand eenen slag geven op den moet van zijn
hoofd. Geen haar meer hebben op den moet van
't hoofd.
— Bij drukkers. De hobbeligheid door de boek
drukletters voortgebracht in 't papier.-stavenof
De moet is de tegenkant van de drukzijde. Als
men gedrukt papier perst, de moet gaat er uit.
De moet was er nog in.
— De Woordenb. geven moet in den zin van
braam, fr. bavure; en maken het woord vr.
MOET, m. Het moeten.
— In den moet zitten. Bij kaartspelers. Wordt

in sommige spelen, b. v. het pandoeren, gezeid
van dezen die, aan de hand zittende (d. i. de
eerste na den deeler), a priori verplicht is te
spelen, wat kaarten hij ook in de hand hebbe,
goede of slechte.
MOETE, V. Ledige of vrije tijd om iets te ver
fr. loisir. Doe dat als gij moete hebt.-richten,
Ik heb nog geene moete gehad om daar op te
peizen. Hebt ge geene moete om eens te gaan
wandelen t Ik heb niet veel moete, ik heb te
weinig moete om de gazetten te lezen. " Maer
hine gaefs hare gheene moete " d. i. hij en liet
haar den tijd niet. (Maerlant.) " Iae tgnendt
dat wij gheen moete en hebben te doene up ander
daghen, dat bedryfven wijlieden upden Saboth. "
(C. van Dordrecht.) " De ghemeynte van Athenen en hadde gheen ghedachte noch moete om
van rekeninghe meer te peysen. " (J. David, s. j.)
-- Bij moete, met moete, op zijn gemak, met
gemak, fr. a loisir. Ik zal dat eenen keer doen
met moete. " Si spraken an hare dus met moeten. " ( Maerlant.) " Dat zy in echte van vanghenesse gerochten, omme naermaelg, by moete, up
-

MOET
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haerlieder stick ghelet te wordene. " (N. Despars.) " Godt Biet gheren dat wy een gheruste
plaetse soecken om met ons door 't ghebedt met
meerdere moete te handelen. " (F. de Smidt.)
— Met moete. Bij bolders. Eene bolle, die met
moete gespeeld wordt, loogt traag en op haar
gemak. Ge moet met moete (d. i. met eene trage
bol) tusschen die twee bollen inkomen.
— Te middel moete, te middelmoete, (eig. te
midden van den vrijen tijd dat er niets te doen
is, 1. medio olio; doch in 't gebruik wordt het
maar ironicè gezeid voor) Geheel ten onpas, fr.
tout-à fait inopportunément. Hij komt ,juist te
middel moete, als wij aan den oegst liggen, als
wij druk bezig zijn.
-- Het geeft daartoe geene moete nu, er is nu
geen tijd daarvoor, 1. non datur otium, hd. es gibt
keine masse. Ge moet wachten tot morgen van
mij uwe zaak uiteen te doen, 't en geeft daartoe

geene moete nu.
— Met haaste gedaan en met moeté beklaagd,
zegt men van iemand die onbezonnen iets verricht heeft dat hij lang zal beklagen.
-- Dit woord is van dagelijksch gebruik bij
alle West- Vlamingen.
MOETEN, moette, gemoet (fvl. èmoet, zie GE), b. w.
Bejegenen, gemoeten, ontmoeten, fr. rencontrer.
Ik moette hem aan de poort van de stad.
MOETEN, moest en most, heb gemoeten, o. w., fr.

devoir.

— Wordt dikwijls gebruikt met een voorzetsel en de onderdrukking van gaan, loopera, treden,
vliegen, zwemmen, enz. Hij moest door den regen
naar huis. Hij moest uit het huis, lief of leed.
De dief moet in 't kot. Die spie moet tusschen
de duigen. Hij most over den stroom, en vond
geenen boot.
-- Er door moeten, voor geene •hinderpalen
mogen wijken. Het wordt veelal gebezigd om
kloeken moed in te boezemen, b. v. De oorlog is
begonnen, wij moeten er door. Gij hebt uzelven
soldaat Besteken, ge moet er nu door.
Of ick bly ben, of ick treur,
'K bender in, ick moet er deur.
(L. Vossius.)
Dus eest (is 't) al lijden waer ickt beginne,
ie bender inne,
ic moeter duere.

(A. Biins.)
o. Iets dat gedaan of te doen is
uit plicht of uit dwang. Jongen, 't en is hier geen
willewerk, maar 't is moetewerk. Het is geen
willewerk dat ik voortga, het is moetewerk : men
verwacht mij op twee drie plaatsen.
- MOETEWERK,

MOEZ
MOEZEL, m. Doedelzak, fr. cornemuse. " ] ie

met een besonder gratie op de moesel speelde. "
(B. Surius.) " De herder neemt de lier en moesel
weer in d'handt1 " (A. Debuck.)
-- Zie MUIZEL.
MOEZELEN, moezelcde, gemoezeld, b. w. Hetzelfde
als Smoezelen, tot moes pletteren. De aardappels
moezelen met de forkette. De rijpe pruimen
lagen gemoezeld in den paander.
MOEZEN, moesde, gemoesd, b. w. Tot moes plet teren, smoezelen, smeieren. De aardappels moezen. Jongen, ge meugt zoo niet moezen aan
tafel.

— o. w. Moes worden. De aardappels laten
koken tot dat ze moezen. De rijpe pruimen
moezen in de hand.
MOFFEL, m. Hetzelfde als holl. Mof, fr. manchon. Een moffel van hermeline. — Kramers heeft
moffel in den zin van wante.
— Bij brouwers en kuipers. Bodemloos vat
dienende om andere vaten te vermaken.
MOFFELEN, moffelde, gemwffeld, b. w. Knabbelen,
eten. Zie MUFFELEN.
— Duffelen, warm inwikkelen met bont of
wollen stoffe, eng. to muffle, fr. emmitoufler. Een
kindje moffelen dat het niet koud krijge.
ge. Zich in
zijnen mantel moffelen. Eenen zieke in 't bed
moffelen. Wel gemoffeld tegen de koude.
MOFFELMAKER, m. Werkman die moffels
maakt, fr. ?hanchonnier. " Mersseniers in kleyn
debit, tapitsiers, kleermakers, mofelmakers, pel tiers. " (Wet van een recht van Patente voor het

vyfde jaer van de Fransche Republyke.)
MOGEN, mocht, gemogen, b. w. Zie MEUGEN.
MOK, m., mv. . mokken, vklw. mokske(n. Put,
kuiltje, ondiepe holte. De kinders maken mokken
in den grond om er met marbels of knikkers in
te spelen. In 't moksken .spelen, fr. jouer a la
fossette. Eenen mok in de aarde maken om er
aardappels te braden. De hen zat te zonnepolken
in eenen mok in 't zand. Eenen mok in 't bed
maken om er in te liggen. Die kafzak is zoo vol
gepropt dat ik er geenen mok in krijge. Zie
hier den mok waar de haas in gelegen heeft. Als
de werklieden brij eten, maakt men in 't midden
van den brij eenen mok waar men de botersaus
in giet. Een mok in den muur, ten gevolge van
eenen harden stoot. Een klYjtmok in de straat.
Een mok waar men erwten of graan in een huttelken in plant, fr. pochet.
— Ook Mokker en Mot.
MOK, MOKKE, v. Makaronvormig koekje van

•

peperkoekdeeg gebakken. Een pond vlokken.
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ATOKE
De mokken zijn overal niet gelijk van grootte
noch van smaak. De mokken van Kortrijk zijn
niet meerder dan een muntstuk van één frank;
de mokken van de stad Damme, Damsche mok
genoemd, zijn van roggebloem met zeem en-ken
sirop gebakken, de grootte van een zilveren vijffrankstuk, en kraken onder den- tand.
— Kil. meldt mockeye als een oud vlaandersch
woord, dat hij vertaalt door 1. offá, boleis.
Maer den Vos coaster een ijnckel beetken wt trecken;
tGlas mocht by van buten en niet van binnen lecken.
Den Hovaer ghijngh weder naer een mockaey recken.
(Ed. De Dene, fab3l Vos ende Hovaere.)
-- Hetzelfde als Mokkel, d. i. dik en vet kind
(dochtertje of knaap); dikke en vette dochter of
vrouw. Eene mokke van eenen jongen. Eene
vette mokke. Eene soldatenmokke.
-- Een blikken of koperen vat inhoudende
omtrent eenen stoop, en dienende om gist te
scheppen. (In de Woordenb. vindt men het onz.

roken, meuken, fr. petit boisseau.)

— Katoenen vrouwmuts wier passe rond het
aanzicht effen af zonder pijpen is, of slechts
afgezet is met kleene bekjes van dezelfde stoffe,
op wijze van de tanden eener zaag. Eene mokke
dragen. Met eene mokke slapen. In huis gaat zij
altijd met eene mokke, maar trekt zij naar
kerk of stad, dan doet zij hare witte Luitmuts
aan.
1VIOKER, m., vklw. mokerije. Iets dat puik is in
zijne soort. Een moker van eenen appel (zeer
schoone en goede appel). Een mokertje van een
mes (eerste soort van een mes). Een mokertje
van een hoedje (bevallig schoon hoedje). Dat is
een moker (sprekende van een schoon peerd,
eenen schoonen hond, enz.). Een moker van eenen
jongen (flinksche knaap). — Vgl. Bonke.
MOKKEDEEG, m. en o. Deeg waar men mokken
van bakt.
MOKKEDEI, m. Drek. -- Zie DES.
MOKKELEN, mokkelde, heb gemokkeld, o. w.
Alverre hetzelfde als Muffelen, lustig en smakelijk eten, snoeperen.
— Gemnokkeld zijn, opgezet zijn, fr. être flalté.
Zie GEMOKKELD. In dezen zin schijnt Mokkelen
een frequent. van Mokken, waarschijnlijk hetzelfde als smokken, smukken, opsmukken, d. i.
optooien, opzetten, versieren.
-- MOKKELAAR, m. Die aan tafel op zijn gemak
en met lust zit te eten; die in 't verborgen geern
snoepert of iets lekkers muffelt.
- MOKKELING, V. Bezoedeling of verfrommeling,
sprek. van kleederstoffen, van

papier, enz. Klee-

MOKK
deren van donkere stoffe kunnen best tegen de
mokkelinge (worden zoo licht niet vuil als andere).
Gij hebt daar eene deugdelijke broek aan : zij
kleedt net, en zij kan tegen de mokkelinge.
Vgl. Bemokkelen.
MOKKEPEERD, o. Houten peerd om mokkedeeg
te kneden, gelijk men bij de zoetekoekbakkers
ziet.

MOKKER, m. Mok, putje, kuiltje. Zie MOK.
MOKSKEN -DOOL, m. Een kinderspel waarbij
iemand tracht zijnen manbel in eenen mok of
kuiltje te rollen, en, telkens hij er niet in is, een
zeker getal martelschoten op de kneukels krijgt
van de anderen.
— Ook Motjedolen.
MOL, m., fr. taupe.
.

— Dolen lijk de mollen rond Sint Dansdag, of
enkelijk Dolen lijk de mollen, wordt gezeid van
iemand die noch huis noch thuis heeft, die het
land ronddwaalt hetzij om te bedelen, hetzij om
werk te zoeken.
— Ontsteking van de klieren achter de ooren,

fr. mal de taupe, engorgement ganglionnaire du
cou, tumeur phlegmoneuse siégeant a la nuque#du
cheval. Den mol krijgen. Het peerd heeft den mol.
---- Het vklw. molleken wordt veel gebruikt in

den zin van Fakel, vodde om iets heet van het
vuur te nemen, pietje -kadul.
MOL, o. Zie MAL.
MOLBERD, MOLLEBARD, o. Bij landb. Een vierkantte getuig van hout en ijzer, zonder wielen,
plat van boven, en voorzien van onder met eenen
ijzeren schepbak, dienstig ' om te mollen, fr.
ravale. De mollebarden zijn omtrent vier voet
breed en vijf voet lang. De voorenste boord van
het molberd is geheel in zijne breedte met ijzer
beslegen. Aan beide zijdekanten is er een ring
vast met lange ketens waar de peerden aan gespannen zijn. Van achter is er een zware verijzerde steel van vijf a zes voet, waarmede de
knecht het molberd bestiert om hier de aarde
op te scheppen en ze daar te laten uitglijden.
Er liggen twee of drie peerden aan een molleberd.
— MOLBERDKETEN(E, m. en V. IJzeren keten
waarmee het molberd door pierden voortgetrokken wordt.
MOLDADIG, adj. Wordt in sommige gewesten
gehoord in denzelfden zin als Baldadig, moed
dartel, brooddronken. Eene moldadige-wilg,
kerel.
— Dit moldadi.g geldt voor n2aldadig; men
zegt ook boldadig voor baldadig.
MOLDE, v. Zie MALDE.
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MOLD
MOLDER, m. Beerploeg, ploeg om te mollen.
Eenen akker met den molder slooven.
— Waarschijnlijk van Mol, fr. taupe, omdat
de molder door de oppervlakte van het land
rijdt gelijk de mol die er eene rede maakt.
MOLEN, MOLENAAR, enz. Zie MEULEN, MEULENAAR, enz.
MOLLEBOUT, MOLLESTEERT, m. Soort van gras,
in de wetenschap alopecurus geniculatus L.
— Men zegt ook Molleboutgars en Molleboutzaad.
MOLLEGRAUW (wvl. —GRow, zie AU), adj. Aschkleurig, aschgrauw, fr. gris de more, gris cendré.
Een mollegrauwe muur. Een mollegrauw kleed.
Mollegrauwe kousen.

— subst. o. Aschkleur.
— Kil. Mollers-graw, cineraceus, cinereus color.
— MOLLEGRAUWEN (wvl. —GROWEN, zie At), mol
legrauwde, gernollegrauwd, b. w. In aschgrauw
kleur verwen. Het onderdeel van eenen muur
mollegrauwen.
MOLLEJAAR, o. Jaar dat , er veel mollen in
't land zijn. Men gebruikt het woord in deze

-

zegswijze : Mollejaar, hooijaar, d. i. als er veel
mollen in 't land verschijnen, dat er veel gras
en hooi zal zijn.
MOLLEKRUID, o. Doornappel, datura stramo-

niu7n.
MOLLEMANDE, MOLMANDE, v. Een half-bol ronde paander van ruwe wissen -gevlochten,
anders ook Kansel geheeten of Kalooi.
MOLLEN, molde, gemold, b. w. Bij

landb. Eenen

akker effen brengen met het molberd. Waneer
een land met hoogten en bunten ligt, of dat er
uit de grachten een hoop slijk is op gesmeten,
dan komt de landbouwer dien grond effen
maken en mollen; en dit geschiedt aldus : twee
of drie peerden trekken het molberd voort; de
peerdeknecht houdt den steel van 't molberd
vast; zoolang het molberd geene aarde moet
afhalen, duwt de knecht den steel neder zoodat
het molberd opwaarts rijzende, voortglijdt zonder aarde op te scheppen; maar als men aan de
hoogte of aan den barm komt, die moet afgevoerd worden, dan heft de knecht den steel
opwaarts zoodat het molberd in den grond bijt
en voortvarende de aarde afschept tot dat het
vol is : dan duwt de knecht weder op den steel
en rijdt met de afgeschepte aarde tot aan eene
leegere plaats : daar slaat hij den steel -voor
onder te-wartsovezdhmlbran
boven keert en zijne opgeschepte aarde daar
uitstort. De peerdeknecht herhaalt deze werking

MOLL
tot dat alles effen en plat is. Eenen akker mollen.
---- In sommige gewesten beteekent Mollen
hetzelfde als Beeren, met eenen molder of beerploeg omrijden. Eenen stoppel mollen. Eene
klaverij met den beerploeg mollen. — Zie MOLDER.
MOLLEPLOOI, v. Zie MOLLEPRAAI.
MOLLEPRAAI, MOLLEPROOIE, MOLLEPLOOI, v.,

klemt. op mol. Rouwmaaltijd, eetmaal dat gegeven wordt aan de vrienden en magen van eenen
overledene, die in zijne begraving tegenwoordig
hebben geweest. Naar de mollepraai gaan. De
molleplooi was in die herberg..
-- Dit aardig w. hoort men veel in 't Kortrijk-

sche en elders.
MOLLESALA(DE, v. Eene plant die in weiden
en velden groeit, en als salade geëten wordt,
bezonderlijk waneer zij geel is, gelijk het meest
gebeurt als zij in eenen molhoop staat, fr. pis-

senlit, salade de taupe.

-- L. Fuchs noemt deze plant Keerelcruyt.
" Midden wt den stock (zegt hij) van desen
cruyde tomen holle, langhe ende naeckte pijp
leden ende knoopen, ende-kens,odrigh
op dat sop van dyen wassen gruene ende gebaerde knoppekens, ende als dieselve opgaen, soo
wordent schoone, gheele ende doderverwighe
ghevulde bloemen, ghelijck schoon gheschilderde
sonnen. Ende also haest als dese bloemen rijp
worden, soo wordent ronde ghehayrde ende wol
vlieghen haest wech, dat-achtigebolkns,d
is dat saet. Ende daerna soo blijven die pijpkens
ledich staen met witte gheschoren ronde cruynen
ghelijck bloote monincscoppen. "
1VIOLLESTEERT, m. Zie MOLLEBOUT.
MOLLEVANGER, m. Soort van hond van middelbare grootte, kort van haar en scherp van
muil, bezonderlijk bekwaam om afgericht te
worden tot het vangen van mollen in den akker.
De mollevanger staat somwijlen uren lang stil
bij eene plaats waar een mol steken zal.
MOLLEVEL, o. Soort van kleederstoffe die fr.
molleton heet.

adj. Van mollevel. Eene mol
veste. De steenhouwers verkiezen eene-levn
grijsachtige, en de smeden eene bruine of zwarte
mollevellen broek.
- MOLLEVELLEN,

MOLLEZAAD, o.Mollekruid,l. datara stramonium.
MOLMANDE, v. Zie MOLLEMANDE.
11IOLSHOOP, m. Hetzelfde als Molhoop, fr. tau-

pin2 ère.
MOLSHUL, m., mv. molshullen, vklw. molshul-

leke(n. Molhoop, fr. taupznière. Over eenen

molshul stronkelen. Zie HUL.
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MOLS
MOLSKRIEKEN, v .
-

mv. Eene plant in de hoven

gekweekt, ook krieken over zee. Zie KRIEK.
MOLUIE, 1VIOLUWE, v. met den klemtoon op de
tweede greep. Abberdaan, zoutevisch, fr. morue
salée. De moluie moet geweekt worden om een
deel van haar zout te verliezen. Eene ton moluwe.
Moluwe eten.
--- In plaats van morue zeiden de Franschen
oulings igzolue, getuigt Bescherelle.
MOIVIMEKEN (ook 7mZo mm'ië, mnommige, zie DEMI
o. Vklw. van Mom, masker, fr. masque.-NUTIEF),
-- 1llammmzeken spelen, blindemannetje spelen,
fr. jonen a collin-maillard.
MOMMELEN, mommelde, heb gemor meld, o. w.
Dommelen, gonzen, brommen, fr. bourdonher.
De bie'n mommelen. De donder mommelt in de
verte. " Ende dat hier ende daer de blixempylen beghinnen te sprietelen voor ons gezicht,
ende den donder te mommelen. " (J. de Harduyn.)
— Ook Moemelen, Moumelen.
MOIPE, en ook 1VIONKE, v., mv. mompen, monken,
vklw. mompje, .monkske (n. Mondsvol, beet, fr.
bouchée, gobet. Hij heeft maar eene mompe of
twee geëten. Eene mompe vleesch. De bedelaar
vroeg eene mompe brood.
-- In 't bijzonder, Eene mondsvol gekauwd
brood of andere spijs, die de moeders aan hare
kleene kinderen geven, anders ook kui, kuw,
kuwel genaamd. Zij gaf mompjes aan haar kind.
Mompen maken voor een kindje.
— Van eene kriek, druiven -, stekel- of aard bezie, of boon, enz., die zeer groot is, zegt men:
het is eene geheele mompe, fr. eest toute une
bouchee. Wat grootti kerzen ! het zijn geheele
mompen. Is dat eene moeke ! Dat zijn twee
monken voor u, mijn kind.
— Bij zeevisschers. Een blikken maatje dat
ruim twee druppels (borrels) inhoudt. Zie BOEZE,

RON.

-- Iemand die mompt of morskt, pruilmond,
fr. boudeur, boudeuse. Hij is zoo eene monke, ik
zou met hem niet willen trouwen. Eene mompe
van een vrouwmensch. Gij kijkt lijk eene monke.
(d. i. stuursch en misnoegd).
- MOMPEBEZE, MONKEBEZE, V. Groote aard -,
braam- of moerbezie, die, of 't ware, eene geheele
mondsvul is.
- MOMPEBOON(E,

v. Zeer groote boon, lijk eene

mondsvulle.
v. Zeer groote kers.
Zeer groote kriek.
MOND, m. Bij timm. De mond van eene schaaf
is het gat waar het schaafijzer in vastgeklemd
-- MOMPEKERZE,

- MOMPEKRIEKE, V.

.

MOND
zit, bij middel van het slotschuif, fr. lumière d'un
rabot.
-- Van monde ten hernel gaan, recht naar den
hemel gaan zonder vagevuur. Moeder, wil niet

weenen op de dood van uw kind : het is van monde
ten hemel. Zoo óen deugdzaam mensch gaat van
monde ten hemel. " Hebt ghy nimmermeer ghehoort van dien religieus den weleken, nu overleden, sich aen eenen bekenden Prior heeft veropenbaert, seggende dat hy ghonck van moat ten
hemel; waerop den Prior vraeghde hoe dat het
moghelijck was, aenghesien dat oock die vol
deze werelt gheleeft hadden, het-maecktlijn
vagevier moesten passeren. " (A. Poirters.) " Om.
zonder wtstel ende haperinghe van het vaghevier,
naer ons doot te moghen van mondeten, hemel
vaeren. " (C. Vrancx). " So geven sy den patient
in zijn handt, een image van Christus passie, om
dat hy die altyt voor ooghen hebben sonde ........
ende daer duere by van monde ten hemele varen
sonde. " (I. de Damhoudere.)
— Een mondje doen, lustig eten, smullen. Hij
heeft daar een mondje gedaan. Hij . dacht daar
eens een goed mondje te doen.

MONDEEREN, moncdeerde, gemondeerd, b. en o.w.
Spreken, fr. parler. Hij mondeerde geen woord.
Hij wilt nooit een fransch woord mondeeren.
Wij mondeeren daar nooit van, fr. nous ne parions jamais de cela.

— Kil. heeft Monden, fax's, logui.
MONDELINGSCH, adj. Mondelijk, fr. verbal, oral.
Eerre mondelingsche belofte. Eene mondelingsche
antwoord. Het mondelingsch gebed.
MONDGAT, o., fr. bouche, orifice. Het mondgat
van den oven, fr. la gueule du four. De mondgaten
van eenen steenoven zijn de wijde openingen
van onder, langs waar het vuur ontsteken wordt
in de groote pijpen die, met rijshout, kloofhout
en steenkolen gevuld, de vlam voeden en langs
de lokgaten door geheel den oven omleidéï om
de briken te bakken.
MONDGIERIG, adj. Lekker, eetlust verwelkend,
fr. appétissant, friand. Een mondgierig stukje
vleesch, fr. une viande succulente.
MONDIJZER (wvl. MOND -IZER, zie IJ), o. Bij vee artsen. Een ijzeren gereedschap (een ring tusschen twee stangen) dat men dwars in de muil
van eene koe of ander dier stelt om de muil
open te houden als men de hand in de keel moet
steken, enz.
MONDJES-MATE, MONDETJES-MATE, bijw., met
den klemt. op ma. Genoeg doch spaarzaam, eer
te weinig dan te veel, zeer matiglijk, fr. à-der
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lèche-doigt. De gerechten waren lekker, maar het
was al mondetjes- matje. Het gaat daar aan tafel
al mondetjes-mate, maar het is er al goed en
smakelijk. Kinderen, ge moet mondetjes-mate
daarvan eten, wilt ge er deugd van hebben. Dat
is van zijnen besten wijn, hij geeft er ook maar
mondjes -mate van. Het gaat in dien winkel mondetjes-mate (men weegt en men meet er geheel
juist, zoodanig dat de kooper nooit iets te veel
krijgt) . Hij krijgt wel alle dage drinkgeld van
zijnen vader, maar 't is altijd mondjes -mate. Ik
verbied u niet van met de kaart te spelen, van
u op de eene of de andere eerlijke wijze te ver
maar ge moet het mondetjes-mate doen.-zetn,
MONDKOSTEN, m. mv. Verbruik van spijs en
drank, uitgaaf voor eten en drinken, fr. dépense
de bouche, de consomonation. Wie gaat er nu de
mondkosten betalen die wij daar in die herberg
gedaan hebben P Zonder de mondkosten te rekenen. De mondkosten op onze reize waren grootex
in de eene stad dan in de andere.
MONDROOVEN, o. w. Slechts gebruikt in den
infinitief. Nieuwsgierig en .zonder dat 't betaamt
afluisteren wat een ander zegt. Sommige jongens
kunnen goed mondrooven. Ziet gij hem daar

mondrooven ?
-- MONDROOVER, m. Een die mondrooft. Ga
voort, mondroover, wat staat gij hier altijd te
luisteren P Laat ons nu wat zwijgen, tot dat die
mondroover voortgaat.
MONDSGEMEEN, adj. attributief. Ruchtbaar,
overal verteld. Dat is mondsgemeene. Ik vertel
u geen geheim : hetgeen ik zeg is mondsgemeen
(is in alle monden).
— Kramers : Mondgemeen zijn met iemand,
fr s'aboucher avec quelqu'un, conférer avec lui.
MONDSVUL, m. en MONDSVULLE, v., mv. mondsvullen, vklw. mondsvulleke(n. Eene mond vol, fr.
bouchée. Een mondsvol brood. Eene mondsvulle
vleesch. Hij at bij geheele mondsnullen. Hij at
eene mondsvulle of drie, en liep voort. Ik heb
met een mondsvulleken genoeg..

— Bij geheele mondsvullen vertellen, haastig en
veel vertellen. Zij vertelde bij geheele monds-

vullen.
MONEEL, o., mv. moneelen. Hetzelfde als 't fr.
meneau. De moneelen van eene gothische venster.
— Dit w. vindt men veel in de oude kerkre keningen.
MONIKSKRUIN, V. Zie KARDOEN.

MONKE, v. Iemand die monkt, pruiler, pruil ster, fr boudeer, boudeuse. Hij is zoo eene moeke,
ik zou met hein niet willen trouwen. Ge ziet er
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uit lijk eene monke (d. i. stuursch en misnoegd).
-- Mompe, fr. bouchée. Zie aid.
MONKEL, m. Grimlach. Zie HONKER.
— Eene koe met witte vlekken aan den kop.

-- Dit woord in dezen zin is van alledaagsch
gebruik overal; maar in den zin van Pruilen,
wordt het, even als Monken, maar gehoord in
sommige gewesten.

Zie GEMONKELD.

MONNEBEIER, MOUNEBEIER, m. Braambezie,
fr. niûe sauvage, fruit de la ronce. De monnebeiers

-- Soort van muilband dien men de grazende
dieren aandoet. De monkel laat slechts toe van
gras te weiden, en belet het dier van hagen,
enz. af te bijten. In 't- Limburgsche heet men
den muilband eenen Muntel, zegt het Alg. Vl.
Idiot., b. v. Eenen kwaden hond doet men den
muntel op (wegens k= 1, zie K).
— Een lederen muilband met ijzeren stekels,
anders ook Knijzer geheeten. Men doet de
kalvers in de weide eenen monkel aan opdat zij.
niet zouden zuigen aan den uier eener koe (trouwens de koe vlucht als zij de stekels van den
monkel gevoelt).
— Een lederen halsband met ijzeren stekels,
koliere, fr. gorgerin. Men doet de honden eenen
monkel aan, opdat zij van andere honden niet
zouden in den hals gebeten worden.
MONKELEN, O. W. Zie MONKEREN.
MONKELPLOOIEN, monkelplooide, heb gemonkel
W. Monkelen, meesmuilen, kokermuilen,-ploid,.
grimlachen. Hij monkelplooide van voldoening.
MONKEN, monkte, heb gemonkt, o. w. Pruilen,
mompen, uit misnoegdheid niet willen spreken,
fr. bouder, faire la moue. Zij monkt wederom al.
Acht dagen lang monken.
— Meest gebruikt in Veurne-Ambacht; elders
zegt men Bronken, Pronken, Bukken, enz.
1ONKEB,, IIIONKEL, m. Grimlach. Eenen monker geven. Nooit eenen monker geven (altijd
even ernstig zijn). Er zweefde een monker op
zijne lippen.
.

MONKEREN, monkerde, heb gemonkerd, o. w.
Meesmuilen, grimlachen, kokermuilen. Hij monkerde van inwendige vreugd. Zij monkerde naar
of op hem. Monkeren uit spotternij, fr. ricaner.
Dat woord beviel hem, want ik zag dat hij monkerde. Hij zat te monkeren. Eene klucht vertellen zonder eens te monkeren.
— Ook Monkelen. " En wel gezind dat hij was,
als hij, al monkelen-, met het eerste panderken
jonge eereweetjes opkwam. " (K. Callebert.)
Wy monkelen met'nen bittren lach
(G. Gezelle.)
Op alles rondom ons.
Ik misse u, o ! ik misse u zoo,
Ik misse u neffens my!
Ik misse u als er leugen valseh
Wil monkelen zoo gy loegt,
Wanneer gy zacht my verzen bragt
Of verzen mededroegt.
(Id.)

zijn eerst groen, dan rood, dan zwart en rijp.
Mounebeiers plukken.
1VIONST, o. Hetzelfde als Most, mos, fr. mousse.
1VLONSTRANTIE, MONSTRANSIE, v. Zonvormige
vaas waar het H. Sacrament in ten toon wordt
gesteld, fr. ostensoir; ook Remonstrantie, en in
de woordenb. Monstrans geheeten. Eene gouden
monstrantie. " Het hoogh-weerdighste sacrament
in een overkostelyke Monstrantie. " (B. Surius.)
MONTEFLOK, m. Een mensch met weinig of
geen vernuft, een onbehendig mensch. Het ver
mij dat hij zoo een voordeelig huwelijk-wondert
gelukt heeft; want het is toch maar een monteflok.
1VIONTEIE, v., klemt. op lei. Zie VEURSTER.
-- Bij lijnwaadbleekers. Watergracht die
zijnen uitloop heeft in de rivier. De weiden of
garzingen, waarop men het lijnwaad te bleeken
legt, zijn doorsneden van grachten waaruit men
het water over het lijnwaad ruifelt; eenige dezer
grachten, en 't zijn de meeste, liggen in perpen.
diculaire richting met de rivier die ze met haar
water spijst, dit zijn de monteien; andere, in
paralleele richting met de rivier, gaan van de
eene monteie naar de andere, en deden aldus de
garzing in langwerpige perken, die men panden

heet. De monteien stroomden over. In eene
monteie vallen en versmooren.
MONTEN, m. In de volkstaal zooveel als Ed-

mundus.
MONTER, m. Zakhorlogie, fr. montre. Eenen
gouden monter. Hoe laat is 't aan uwen monter.
Den monter opwinden.
MOOIMAKERS-AVOND, MOOIMAKERS-DAG, m.

De avond of de dag voor de kermis of voor
Benen buitengewonen 'feestdag, waneer men in
huis alles mooi en schoon maakt. De spelde werksters haasten zich op mooimakersdag om
vroeg hunne taak afgewerkt te hebben, opdat
zij nog tijd zouden hebben om te schuren en te

steperen.
MOOR, V. Modder. Zie MORE.
MOOR, m., met scherpl. oo. Neger, fr. naure,
negre. Zie MOR.
-- Den Moor wasschen,

nuttelooze moeite doen.
" Pooght ghy misschien d'aermoede te verdryven
met overtolligheydt ? Gh y wascht den moor, en
ghy ploeght den zeestrandt. " (A De Buck.)
;

MOOR
— Naam dien men geeft aan eene zwarte koe,
een zwart peerd of zwarten hond. Dat moorken
bast wel, maar bijt niet. " Zo quam by ghereden
up eenen zwarten moor. " (K. v. B.) Kil. Moor,
equus niger.

— Bolronde of wijdbuikte water- melk -, of
theeketel met hengsel en teut, fr. coquemar. Een
ijzeren moor. Een koperen moor. Een zwarte
moor. Een blinkende moor van koper. Den moor
op het vuur hangen of op de stove zetten. Uit
den moor schenken.
— Witte marbel om mede te spelen, anders
ook Labat en Lavoor geheeten, fr. bille blanche.
Mooren koopera.
MOORACHTIG, adj. Slijkachtig, fr. boueux.
MOORD, V. (zelden m.), fr. meuríre.
— Moord ! moord ! noodgeschreeuw van iemand
die om hulp roept tegen baanstropers en moordenaars, fr. a l'assassin!
— Oulings bet. moord zooveel als dood, 1. mors;
en dezen zin heeft het nog in de moord steken,
sterven, kapot gaan, omkomen, fr. creeer; sprek.
van dieren, en verachtender wijs ook van menschen. Het peerd is de moord gesteken. De
ratten steken de moord van vergift. De moord
steken van overdaad in ate of drank. De dwingeland stak de moord. 'k Wenschte dat hij de
moord stake!
— Weiland wilt dat men zegge Van de moord
steken of gesleken worden, enz. Doch in Vlaanderen zegt men overal de moord steken, even als de
walge steken (den walg krijgen), welke beide
zegswijzen men vindt bij onze vorige schrijvers.
" Herodes de moordt gesteken zynde. " (J. David
s. j.) " Galerius stak subietelyk de moord. " (M.
Lambrecht.) " De walghe steken van iets te hooren. " (J. Vandevelde.) " Foey ie steker af de
braecke. " (P. Devynck.) " 'k Steeck de braeck van
aerebeydt. " (Id.) MOORDPEERD, o. Iemand die uit woeligheid en
onbesuisdheid alles schendt en verwoest, b. v.
een woelige knaap die zijne kleederen scheurt en
bederft. Een moordpeerd van eenen jongen.
MOORE, v., met scherpl. oo. Modder. Zie M onr.
MOORE, v. Soort van gewaterde zijden stof, in
't fr. moire geheeten. De Hollanders zeggen het
Moor, o. Misgewaad van moore. Zwarte moore.
MOORELEN of MOORLEN (scherpl. oo), moorelde,
heb gemooreld, o. w. Morren, een dof gebrul geven. De zwijnen moorlen. De os moorlt (loeit).
De wilde dieren moorelen (fr. rugissent) in de
woestijn. De zee moorelt (ruischt en bromt). De
donder moorelt in de verte. -- A$. Mooreling.
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MOORJONG, MOOREJONG, o. Moor of neger.
Wasch u, jongen, gij zijt alzoo zwart als een
moorejong (vuil en besmodderd in 't aangezicht).
HOORTEL, m., met scherpl. oo. Hetzelfde als
holl. Mortel, fr. mortier. Moortel om een gebouw
te metsen. Moortel van kalk en zand. Moortel
slaan, fr. corroger du mortier. Moortel gieten (zie
MOORTELGIETER).

-- Bij steenbakkers. De geknede aarde of klei
waar men briken uit vormt en bakt.
— Van akkers en straten die slijkig en modderachtig zijn, zegt men : 't is gelijk moortel;
't is oprecht een moortel.
MOORTELBAK, in. Mortelbak, fr. auge a mortier.
— Bij steenbakkers. Houten bak waarin men
de klei draagt naar de tafel om in briken« ver
-vormd
te worden.
MOORTELBROEDER, m., fr. franc-mason.
MOORTELEN, moortelde, heb gemoorteld, o. w.

Mareekelen, klauwieren, lichamelijk geweld doen
om ergens door of uit te geraken, fr. patauger. In
eene slijkstraat moortelen. In eenen gracht moortelen die vol sneeuw ligt, om er uit te geraken.
De dronkaard lag in 't water te moortelen.
- -Vgl. Martelen.
MOORTELGIETER, m. Die den moortel bereidt
om muren te plakken of te plafoneeren. ' Dit geschiedt aldus : men bluscht levend kalk met
water in eenen houten bak; aan dezen bak is een
uitlaat met eenen rooster die met een schof openof toegesloten wordt; als het kalk nu geheel gebluscht en wel in 't water doortrokken is, hijscht
men het schof op, en het kalkwitsel vloeit er uit
in eenen tweeden bak waar 't met zand vermengd
en doorwerkt moet worden. Het gruis dat in den
eersten bak overblijft, heet men de keesten.
MOORTELMAKER, m. Die den moortel maakt
om te metsen. Hij bluscht eerst het kalk, betimpert het dan met zand en water, en beert en
ajiert alles dooreen tot eenen deeg die dient om
te metsen.
MOORTELVET, adj. Zeer vet. Een moortelvet
zwijn. Het is moortelvet.
MOORWASSCHER, m. Iemand die nuttelooze
moeite en poging doét. Zie MOOR.
MOOSACHTIG, adj. Slijkerig, fr. boueux. Zie
MOOZE.

MOOSCHEN, mooschte (wvl. ook mooschtege, zie
heb gemooscht (fel. èmooscht, zie GE), o. w.

IMPERF.),

Wroeten, foefelen, futselen, fr. tripoter, farfouiller.
Wat mooscht gij daar al weer ? Laat den jongen
daar maar zitten en mooschen. Laat de jongens
zoo langs de straat niet loopen en mooschen.

MOOS
— Broddelen, knoeien, fr. faire de la mmzauvaise
besogne. Dat is geen werken, maar mooschen.

De leerknaap mooscht wederom. Ge mooscht,
timmerman, ge mooscht : uw werk beteekent
niemendalle.
— Kwistig te werk gaan uit onbehendigheid.,
uit onbezonnenheid of uit ongebondenheid. Het
staatsbestuur is bezig met te mooschen (het
neemt slechte maatregels, het verhindert de wel
volk, enz.). Die vent is nog al rijk;-vartn'
maar als hij zoo voort mooscht, hij gaat er zich
door mooschen (fr. it va se ruiner). Hij drinkt en
hij mooscht geheele dagen. Hoort gij de drinkebrQêrs in de herberg daar boeren en mooschen,
of mooschen en brielen P
— Mooschen aan, er aan wroeten, peuteren, er
dwaas of verkeerd aan werken. Hij heeft aan
't uurwerk gemooscht : het gaat niet meer. De
bouwmeester, die deze gothische kerk moest
herstellen, heeft er zoo aan gemooscht, dat ze
geheel vermooscht is. Aan eene wonde mooschen.
Aan eene schilderij mooschen (kwalijk herstellen).
Kind, ge mengt zoo aan uwe muts niet mooschen.
--- Mooschen in, ergens in roeren en wroeten
of onverstandig werken dat men er schade of
schande van haalt. In 't water, in het slijk mooschen (ploeteren, morsen, plassen, zich bevuilen,
fr. patrouiller dans l'eau, dans ia boue). In 't zand
mooschen (wroeten, ir. fouiller clans le sable). In
't geld mooschen (er met de hand in roeren en
spelen gelijk de kinderen doen; of veel geld heb-

ben en er het betamelijk en nuttig gebruik niet
van weten te maken). In zijn land moos.chen (er
ten ontijde op werken, zaaien of planten; de
kunst niet weten van het wel te bebouwen; geen
mest sparen, maar het kwalijk gebruiken; een
deel van den akker bedrichter, dat moeste rusten
en braken, en een ander deel laten rusten; dat
moest bedricht worden; enz.). In 't geloove mooschen (eenige punten van 't geloof aanveerden, en
andere verstooten, volgens zijn eigen en dwaas
goeddunken, gelijk de ketters doen). Die boer
mooscht in zijn land gelijk de Geuzen in 't Geloove. Hij mooscht in zijn geld, in zijn eten,
gelijk een zwijn in de boonen.
— Mooschen met, er een kwistig en onverstandig
gebruik van maken. Met zijn geld mooschen
(het verkwisten). Met zijne kleederen mooschen
(ze schenden en bederven). Met zijne gezondheid mooschen (ze verroekeloozen en krenken).
Met de spijzen mooschen (ze verkwisten en
op den grond werpen, gelijk somwijlen de
kinderen doen aan tafel) . Ge moet met het
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water niet mooschen (nutteloos gebruiken), als
er schaarschheid in is. Ge moet met mijnen inkt
niet mooschen, want ik heb er niet te veel. Die
voerman mooscht met zijne peerden (verwoest
zijne peerden met ze te veel te doen werken).
-- De eenen zien in mooschen hetzelfde woord
als het holl. morsen; anderen leiden het af van
moos (modder). Moet men niet liever denken
aan misschen, 1. mnisceo, fr. broniller ? althans voegt
het volk mooschen en brielen of brielen en mooschen gedurig te samen, en brielen is 't zelfde als
fr. brouill er. Zie ald.
— MOOSCHER, m. Iemand die mooscht. Gij zijt
zoo een mooscher. Een mooscher van eenen
schilderaar, van eenen timmerman, enz.
--- MOOSCHEREGE, MOOSCHERIGGE, MOOSCHINGE, V.

Eene die mooscht. Eene mooscherigge in het
naaien, in 't wasschen, enz. - Zie -EGE en -ING.
- MOOSCHGAT, 0. MOOSCHPOT, m. Iemand die
veel mooscht. Een mooschgat van een meisje.
Een mooschpot van eenen jongen. Het is zoo
een mooschpot.
MOOT, V. Zie MOTE.
MOOZE, MOZE, V. More, modder, slijk, fr. boue.
De moze van de straat. De mooze in de grachten.
Hij is al moze (geheel beslijkt). Het is al moze
en moere, of Het is al moortel en moeras (zegt
men b. v. van eene vuile slijkstraat). In de moze
deefelen. Door de moze berschen. " Dat by tzelve
ghelt nichtemeer en spaerde, doen oft moose
gheweest hadde. " (N• Despars.)
MOOZEN, moosde, heb gemoosd, o.

w. Slijkerig,
modderig zijn. Als het lang regent, de akkers
moozen, en 't gaat niet om er op te werken. Het
nat saizoen is gekomen : 't begint in onze streek
te moozen en te slijken. Eene mooiende straat.
De weg moost als 't dooit.
— b. w. Baggeren, het slijk uit eenen gracht
halen. Eenen gracht moozen.
— Meest gehoord in Fr.–T1.; elders zegt men
Mozen.
MOOZIG, MOZIG, adj. Modderig, slijkerig, fr.
boueux.
MOPPE, V. Scheepsdweil, fr. vacdrouille.
MOR, m. Een woord dat men op iemand toepast in denzelfden zin als Duivel, bliksem, donder. Een mor van eenen vent, fr. un archiboufon,
un archidrole, un archifr-ipon, un archiméchant,
un demon, un hertule, enz. Aan eenen jongen
die woelig- of onbezonnen iets verricht, zegt de
moeder berispender wijze : Ge zijt een mor van
eenen jongen!
--- Is dit Mor nu hetzelfde als Moor, Moriaan,

MORA.714
fr. More, Maure, gelijk men van iemand zegt:
het is een Jood, een Turk, een Duivel; -- ofwel
is het eene verkorting van fr. sacremort of zoo
iets?

MORAS, o. Hetzelfde als Moeras, fr. marais. Die
vuile straat is een recht moras. Eertijds waren in
Vlaanderen veel morassen. " Het nederliggende
moras. " (P. Croon.) " Slick ende morrasch. " (N.
Despars.) " Vertreden in 't moras. " (Gheschier.)
" Tot half 't lijf in 't moras. " (Cl. Declerck.)
— Kil. Morasch, luíum.
-- Afl. Morassig, enz.
MORE, MOORE, en ook MORRE, v. Modder, moze,
slijk, fr. bone. De more van de straten. Door de
more gaan. Hij was al more tot aan de knie'n.
" Een weynigh moire oft slijck. " (J. David, s. j.)
" Een vercken in 't slijck en vuyle moire. " ( Id.)
MOREN, moorde, gemoord, b. en o. w. Modderen.
Zie MOOZEU.
— Ook Mooren en Morren.
MORGEND, m. Ochtend, voormiddag, fr. matin,
1. mane. In den vroegen morgend eene wandeling
doen. Alle morgenden naar de mis gaan. Van
's morgends tot 's avonds.

— " Morgen en Morgend verschillen in het
Zuiden zeer van elkander, schoon men in 't
Noorden geen morgend schijnt te kennen. Morgen
bet. den volgenden dag, fr. demain, 1. tras; mor
bet. voormiddag, fr. matin. " (Alg. Vl. Idiot.)-gend
Men zegt dan ook Morgendbezoek, Morgendeten,
Morgendgebed, Morgendlicht, Morgendrood,

Morgendstond, Morgendwijn, enz.
MORKELEN, o. W. Zie MURKELEN.
MORKE(N, o. Vklw. van Moeder (zie MODE$),

en van Moor (Moriaan, waterketel, zwarte hond,
enz.)
MORRE, v. Modder, slijk. Zie MORE.
MORSCH, adj. gevormd van Mor, en gebruikt

in den zelfden zin als Duivelsch, Dondersch, om
in iemand een zeer hoogen graad van boosheid,
van . wreedheid, van geweld, van macht, van•
slimheid, van vernuft, van blijmoedigheid of van
zoo iets anders aan te duiden. Een morsche vent.
Een morsche kerel. Een morsche jongen. Het is
een morsche vent om macht te hebben, om luid
te kunnen schreeuwen, om te vechten, om te
rijden, enz.
MORSELINE, v., met den klemtoon op li. Neteldoek, fr. mousseline.
MORTIER, m. Bij mulders. Stuk Doornijksch
steen met eene keep waarin de kleene hals van
den molenas draait.
]'TORTJE, o. Vklw. Zie MoRKEN.

MORT
MORTSELEN (uitspr. morseten, zie RTS), b. w.
Hetzelfde als Murtselen. Zie ald.
MOS, bijw. Zie onder OMMERS.
MOSSCHER, m. Hetzelfde als Masscher, masker, mom, fr. masque. Eenen mosscher aandoen,
dragen. Zie MASSCHER.
— MOSSCHEREN, mosseherde, gemosscherd, b. en
o. w. Zoo luidt in 't Ipersche wat elders Manscheren klinkt, en in de woordenb. Maskeren schrijft,
fr. 7nasquer. Het aanzicht mosscheren. Velen
mosscheren op vastenavond.
MOST, o. Hetzelfde als Mos,. fr. mousse. Het
most van de boomen. De vogels bouwen nest
met most, hooi, haar en wol. — Ook Monst.
MOSTAARD, m., fr. moutarde. De klemtoon van
dit woord is op most; doch tusschen Schelde en
Leie wordt hij verkeerdelijk op de tweede greep
gesteld, gelijk in 't fransch.

— Het is beter hespe zonder mostaard, als mos
zonder hespe, men moet over eene goede-tard
zaak niet klagen omdat er iets aan ontbreekt;
of tusschen twee dingen, waarvan men een missen moet, behoeft men zich met het beste te
getroosten.
-- Mostaard eten, aan eenen minderen prijs
verkoopen dan men eerst aangeboden was. Zij
wilde hare boter aan dien prijs niet laten, en zij
heeft dan moeten mostaard eten. Liever dan
mostaard te eten, is hij met zijne tarwe weder
naar huis gekeerd. Ik heb twee stuivers mos
graan.
-tardgeënphcoli
- MOSTAARDLEPELTJ10, o. Lepeltje waarmede
men aan tafel mostaard neemt.
— Eene kleine hoeveelheid. Een mostaardlepeltje wijn geven aan eenen zieke.
MOSTBIE, MONSTBIE, v. Hetzelfde als Mosbie,
fr.

petit bourdon des mousses.

MOSTÉLLE, v. Zie MA STELLE.
MOSTROOZE, MONSTROOZE, v.

Mosroos, fr. rose
mousseuse, 1. rosa muscosa.
IY[OT, m. Een putje of kuiltje in den grond
gemaakt, waar de spelende kinders marbels, enz.
in rollen of werpen; ook Mok genaamd.
— Oorvaag, kaaksmeer. Eenen mot geven.
MOT,1YIOTTE, V. Nachtvlinder, uiltje, fr. phalene.

— Te Brugge geeft men dezen naam aan den
Vlinder in 't algemeen, 't zij nacht -, 't zij dag
fr. papillon. De motten zuigen honing-vlinder,
uit de bloemen. " 't Onnoozel motteken, dat 's
avonds rond de keerse floddert. " (K. Callebert.)
Dat de motte die daer swiert,
Als een vriendt de keerse viert.

(P. Gheschier.)
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Vlieghter iemant van de sotten
In de Tocht gelyck de motten.
(Id).

MOTAAL, o. Metaal. " Loot, ysere, mottael,
houdt, steen. " (Z. v. Male.) " Ende weel ander
kercke goedt och, weel rynotael al dat zy costen
ghecryghen van alle cercken. " (G. Weydts.)
MOTE, V. Eene aardhoogte, gemeenlijk met
eenen gracht omringd. Een kasteel op eene
mote. Dat huis staat te midden de mote. Hij
woont op de mote. Eene meulen op eene mote
(zie MEULENMOTE). In Vlaanderen vindt men vele
moten. " Sullen oock den leene volghen de
brugghe van de mote ofte wal op datter er eenighe
is, maer isser gheene mote ofte wal besluytelick
met brugghe als vooren... " (Cost. van Belle.)
" Huysen, moten, scheuren, stallinghen, ovenkoten, alle ommegeworpen ende ghedestrueert
door de soldaten. " (Z. v. Male.)
-- Het Alg. Vl. Idiot. schrijft motte voor ons
mote, en zegt geheel juist : " in de middeleeuwen
groef men eene cirkelvormige gracht, men hoopte
de uitgeschoten aarde in 't midden opeen, en op
dien heuvel bouwde men sterke torens of burchten, kastcelen of kloosters. " De plaatsen, waar
vroeger zulke gebouwen stonden, en andere die
er aan gelijken, worden molen genaamd.
MOTJEDOLEN, motjedoolde, heb gemotjedoold,

o. w. Hetzelfde spel als Putjedolen; zie ald.
MOTJEKNEUKELEN, motjekneukelde, heb gemoljekneukeld, o. w. Een kinderspel" anders ook

Putjekneukelen; zie ald.
MOTS, MOTSCH, bijw. Hetzelfde als 't eng. much,
veel, fr. beaucoup. Men hoort dit woord meest
te Brugge in te mots, eng. too much, d. i. te veel,
te duur, te hoog van prijs, fr. trop cher. Dat kost
te mots. Het is te mots. Gij hebt dien visch te
mots gekocht. Het ging al veel te mots in die
verkooping.
MOTSCH, adj. Moeielijk. Zie MOTTIG.
MOTTE, v. Vlinder. Zie MOT, V.
MOTTEKRUID, o. Een geurig kruid dat men
in kleederkassen legt tegen de motten, asperula
odorata L., fr. petit-muguet, hépaíique étoilée.
— In de Wdb. is mottekruid eene andere plant
dan bij ons.

MOTTELIJK, adj. Moeielijk. Zie MOTTIG.
MOTTEREN, motterde, heb gemotterd, o. w. Zie
MOUTEREN.
MOTTERNEST, m.

Zie MOUTERNEST.

MOTTESTEKKER, m.

Kapellevogel, fr. traquet
tarier.
MOTTIG, MOTTELIJK, -MOTSCH, adj. Moeilijk,

M OLTS
lastig, eigenzinnig, gemelijk, fr. difficile. Een
mottige vent. Dat kind is mottig. Motsch zijn
in het eten.
-- Moeilijk, lastig, sprek. van dingen. Een
mottig werk. Dat is mottig om verveerdigen.
Zulk" eene stoffe is mottig om naaien. Woorden
die motsch zijn om uit te spreken. Eene mottige
taal, fr. une langue difficile. Een motschbruggetje
(moeilijk om over te gaan of te rijden).
-- Delikaat, bevallig en mooi maar tevens zeer
teeder of lichtelijk gekrenkt en ,bezoedeld, moeilij k om te behandelen zonder te schenden. Een
mottig mutsken. Een mottig printje. Een mottig
gebedenboekje. Die bloemen zijn mottig om ze
in eenen krans te vlechten.
-- Het deensch mode en 't zw. möda bet.
moeite, arbeid.
— Kil. Mottigh, vermiculosus, sordidus. " Mottigh huys " rot en bouwvallig. (A. Debuck.) " Een
molligh vuyl fatsoen. " (L. Vossius.)
- MOTTIGAARD, m. Eigenzinnige vent, moeilijk
mensch om mede te leven.
MOUSEN, mouste, gemoust, b. w. Verspieden,
bespieden, fr. mouther, espionner. Iemand mousen.
De meeester heeft eenige mannen aangesteld
om zijne scholieren langs de straat te mousen.
-Ik word gemoust in alles wat ik doe.
— Overdragen, beklappen, verklikken, fr.
denoncer. Hij heeft mij gemoust bij mijne ouders.
Eenen blauwer of smokkelaar mousen. De scholier wierd gemoust. Ge moet mij niet mousen.
— Veel gebruikt in Veurne -Ambacht en
Fransch- Vlaanderen.
- MOUSER, m. Verspieder, fr. espion, mouchard.
Wacht u van hem, 't is een mouser.
MOUTER (in Veurne-Ambacht MOTTER), adj.
Murw, meer dan rijp. Eene moutere peer. Fruit
laten mouter worden met te liggen.
- MOUTEREN (in Veurne-Ambacht MOTTEREN),
mouterde, heb gemouterd, o. w. Murwen, mouter
of murw worden. Laat die peren nog wat
monteren. Fruit moutert met te liggen. Appels
bergen om ze te doen mouteren.
-- MOUTERNEST (in Veurne -Ambacht MOTTERNEST), m. Plaatsje waar men fruit bergtomhetdaar
te laten monteren, murwnest, munk, prest. Een
mouternest in eenen hooiopper.
— Bij uitbreiding, ook gezeid van een plaatsje
waar men geld bergt en spaart. Eenen mouter nest hebben.
— Ook het fruit of het geld zelve dat in den
mouternest zit. Eenen mouternest vergaren.
MOUTVLOER, m. Bij brouwers. Een ondiepe
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MUDD

kelder waarin op den grond de natte gerst, die
uit den graanbak komt, eerst in hoopen geleid
wordt, en dan opengespreid om te schieten of te
kiemen; fr. germoir. Als de gerst in den mout
rijp is, dan brengt men ze over naar den-vloer
ast om daar te droogen. De gerst die gedroogd
van den ast komt, heet mout fr. malt. Het mout
wordt in de bultkas gezuiverd van zijne schoten,
dan gebroken in de moutmeulen; en eindelijk

MUDDE, v. Graanmaat, inhoudende omtrent
het vierde van een hectoliter, of iets meer dan
drie verkaart.
MUURBOOM (wvl. MEURBOOM, zie U), m. Leiboom,
boom op glinte, fr. arbre- en espalier.
MUURBREKER (wVl. MEURBREKER, zie u), m.
Iemand die groote lichaamskracht bezit. Die
vent is een muurbreker. Het is een muurbreker
van macht en geweld.
— Iemand die onbeschroomd en krachtvol te
werke gaat, die alle hinderpalen trotseert.
MUURPLAAT (wil. MEURPLATE, zie U), v. Hetzelfde als Gebintbalk, fr. plate forme.

gesturt op de brouwkuip. In de brouwkuip
krijgt het mout den naam van draf, fr. dreche.
MOUW (wil. MOWE, zie AU), v. fr. manche d'un

habit.
-- In de mouwe geraken of zitten, iemands gunst
winnen of hebben. Hij tracht bij hem in de mouwe

MUFFELEN, me

te geraken. Hij zit in de mouwe. Hij zit diep in

de mouwe.
— Eene wijde mouwe, een ruim geweten, dat
geenszins nauwgezet is, fr. une conscience large,
a principes elastiques. Eene wijde mouw hebben.
Het wordt ook gezeid van den persoon zelve die
eene wijde mouw heeft. Die biechtvader is eene
wijde mouw.
.— Iets in de mouw houden, geheim houden,
niet verzeggen. Ge moet dat in de mouwe hou-

Het muffelen.
— Ook de spijs waar men aan muffelt, smakelijk voedsel. Dat is goede muffeling. Zij vielen
aan de muffeling.
MUFFEN, mufte, gemuft, b. w. Rieken, fr. flairer.
Wordt maar gebruikt in deze en dergelijke onbeschofte zegswijzen : Ga, muf het (ga, riek het,
d. i. ik wil het u niet zeggen). Als gij niet zegt
wat ik doen moet, ik kan 't niet muffen (d. i. ik
- MUFFELING, V.

den.
— Uit de mouwe preken, pleiten, prediken of
pleiten zonder bereiding, zonder de zaak overwogen te hebben.
— Iemand de mouwe vagen, hem streelen,
vleien, flikflooien, fr. flagorner, flatter. Iemand de
mouwe vagen om iets te verkrijgen, om niet
gestraft te worden, om de gunst niet te verliezen,

kan het niet weten). Hij zegt nooit wat hij wilt,

men zou 't wel moeten muffen.
— Spotten, den aap houden met iemand, fr.

enz.
-- Een mes in de mouw hebben. Zie MES.
— Iemand zijne mouwe vullen, hem leugens
ophangen, iets doen gelooven. Zij hèbben hem
daar zijne mouwe gevuld.

— Ergens geen mouwen aan vinden, geene
mogelijkheid zien van het te verrichten. Ik
vond er geene mouwen aan om mijne zieke
moeder te helpen.
- MOUWVAGER, m. Pluimstrijker, flikflooier.
HOUWEEL, o., mv. mouweelen. Halve overmouw
of morsmouw die den arm bedekt van aan de
hand tot den elleboog. De vrouwlieden doen lijn
aan om in den oeg st of in het-wadenmoul
hooi te werken. De visschers van Oostende hebben lederen mouweelen.
1VIOUWSPELDE (wil. MOWSPELLE), V. Zie onder
SPELLE.

MOZE, V. Modder. Zie MoozE.
HOZEN, b. en o. W. Zie Moozi c,

gilde, heb genre gild, o. w. Smul-

len, lustig eten. Ik heb daar aan zijne tafel eens
goed gemoffeld. Het kind muffelde aan zijnen
peperkoek. Hij kan wel muffelen. Uit den vuist
muffelen, uit den zak muffelen (hertelijk eten
aan brood of andere drooge spijs die men in de
hand houdt of uit zijnen zak haalt, zonder aan
tafel te zitten; smuigen).
- MUFFELAAR, m. Smuller.

exploiter la simplicité on la vanité de quelqu'un.

Men vraagt hem konsuis raad en uitleg over
iets, maar 't is om met hem te muffen. Ik gel oof dat gij muft. Zie UITMUFFEN.
MUGGELEN, muggelde, heb gemuggeld, o. w. Hetzelfde als Peuzelen, d. i.

-

— 10 Treuzelen, prutsen, broddelen, fr. chipoter. Wat muggelt die jongen daar P Wat zit gij

daar te muggelen P Zij heeft haren twijn verwar
meer zij er aan muggelt, hoe erger.-reld,nho

-- 2° Lustig maar traagzaam eten, fr. pluchoter,
manger a soit aise. Hij zat aan een kieken te
muggelen. Na de eerste eetlust gestild is, dan
muggelt men.
- MUGGELING, V. Peuzeling; eten, goede spijs,
maaltijd. Ik zal u vandage de muggelinge geven.
Dat is lekkere muggelinge.
— collectief zonder mv. Kleene afval of brij
vermolmd hout, van gebrokenen-zelingva

MUID
turf of kolen, van brood, enz.; uitschot van graan,
van zaad, enz.; bucht, mul, fr. rebut.
MUIDE, V. Zeker onkruid ook Meide en Kantjoen geheeten (zie aid.), fr. camomille pisante.
MUIKEN (wvl. MUKEN, zie ui), muikte, heb gemuikt, o. w. Achterhoudend en geveinsd zijn, fr.
etre sournois. Een muikend karakter. Hij gaat
altijd al muikende (d. i. stilzwijgend en in gedachten verslonden die niets goeds voorspellen).
Wacht u van muikende lieden.
-- Het holl. mokken bet. pruilen, Cr. bouder;
doch ons muiken verschilt van dit mokken juist
zooveel als het fr. être sournois van bouder verschilt. — Volgens het Alg. Vl. Idiot. zegt men
in Braband daar meikt' iets voor daar broeit iets.
Daar meikt iets in die wonde, daar zit iets te
etteren of te broeien in die wonde. Men zegt
ook daar en - elders appels of peren muiken voor
murwen.
-- MUIKACHTIG (wvl. MUUR-, zie ui), adj. Geveinsd,
fr. sournois. Een muikachtige vent. Hij ziet er
muikachtig uit. Een muikachtig gelaat.
-- MUIKEIt (wvl. MUKER, zie ui), m. Iemand die

meikt, fr. , un sournóis, taciturne, rêveur, dissimule. Een muiker van eenen vent. Een leelijke
muiker. De muikers zijn weinig van zegs, in
diepe gedachten verzonken, en bezig met hetµ
een of het ander kwaad te broeien. Een muiker
is nooit te betrouwen. Een muikers aanzicht, fr.

une mine sournoise.
-- MUIKERIJ (wvl. MUKERIE), V. Het muiken, fr.
sournoiserie.
MUIL (wvl. MULE, zie Ui), v. en niet m. Wordt
v-erachtender wijs gezeid van den mond van
eenen mensch, smoel. Houd of stop uwe muile
(zwijg, fr. taisez-vous). Iemands muile stoppen
(hem tot zwijgen brengen). Eene leelijke muffle.
Eene vuile muile (onzedige klapper; lasteraar).
Eene stoute muile (een stoute, onbeschaamde
klapper). De muile roeren (klappen, babbelen).

-- Zijne muil is vertind, fr. it a le Bosier pavé,

sprek. van iemand die zeer heete spijs of drank
kan nemen.
— Vertrokken gezicht, grijns, fr. grimace.
Eene leelijke, vieze, aardige, scheeve muile trekken of maken, hetzij dat men iets in den mond
neme dat uit der mate zerp of slecht is, hetzij
dat men gestoord, misnoegd, vernederd of te
leur gesteld is. Muilen maken achter of naar
iemand (om hem te beschimpen). Het is moeielijk eenen ouden aap leeren muilen maken.
-- MUILBAND (wvl. MUULBAND, zie ui), m. Bij
landb. Een ijzeren beleg rond het vooreinde van
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MUIS
eenen ploegboom, om het opensplijten te beletten.

-- Bij mulders. Een ijzeren band, die tegen
den kop van den molenas, rond den pestel en
het roe -einde ingekeept ligt, en met vijzen toegehaald om ze vast aan elkander te klemmen.
Aangezien er vier roe- einden zijn, zoo zijn er
ook vier muilbanden.
- MUILBLAAU (wvl. MUULBLARE), v. Hetzelfde
als Muilplaag, fr. sto-matite, aphtheuse.
-- MUILEMAKER (wvl. MULE -, zie UI), m. Grimasmaker, fr. grimacier. •
- MUILEMENT (wvl. MULEMENT), o. Muil van
groote dieren. Het muilement van den hond.
Hij brak met eenen stok het muilement van 't
zwijn open.
-- Verachtender wijze ook van menschen.
Een leelijk muilement. Iemand eenen slag op
zijn muilement geven.
-- MUILERO ERDER (wvl. MULE -, zie uI), m.
Klapper, babbelaar, zwetser.
- MUILESTOPPER (wvl. MULESTOPPER), m. Soort
van caramel _ gemaakt van siroop en suiker,
anders ook Babbelare geheeten.
-- MUILPLAAG (wvl. MUULPLAGE, zie UI), V. Ontsteking van het slijmvlies des monds bij koeien,
enz., fr. stomatite aphtheuse.
MUIS (wvl. MUUS), m., en ook MUIZE (wvl.
MUZE, zie UI), v., fr. souris. " Een uytgedroogden
muys. " (Vaelande.)
— Bij moortelgieters en plafonneurs. Klontje
haar dat, in den moortel geroerd, niet opengegaan is.

— Het is eene arme muis die maar een gat
7heeft, fr. souris qui n'a qu'un trou, est bientót pise . Wordt gezeid van iemand die b. v. niet anders
kan dan metselen, zoodanig dat, waneer er niet
te metselen is, hij noch geld noch brood en heeft.
— De muizen eten geen dagen, wij mogen den
tijd afwachten, er is geene schade bij dat wij
uitstellen van te koopen of te verkoopen, enz.
b. v. een landbouwer houdt zijn graan bij, omdat
het van den eenen kant tegenwoordig te goed
dat hij van den anderen kant plaats-kopis,en
heeft om het gemakkelijk te bewaren, geld genoeg
in kas om zijne zaken voort te zetten, en gegronde
hoop dat later de prijs zal rijzen : zoo een landbouwer zal zeggen : ik ga nog watwachten, de
muizen eten geen dagen.
— Zoo stil als een muis, zeer stil, zonder de
minste beweging. De dief zat daar achter ver
stil als een muis. Zie MUIZESTIL.
-borgen,z

— Het de ;huis spelui, eene schoone gelegen-

MUIZ

MUIT718.

heid onachtzaam laten voorbijgaan, gelijk eerre
kat die, in plaats van de muis op te eten, er mede
speelt tot dathet muisje haar eindelijk in 't een
of 't ander hol ontsnapt. Studenten, die hunnen
leertijd verwaarloozen, spelen met de muis. Hij
heeft lang de keur gehad van dat huis te koopen,
maar hij heeft met de muis gespeeld, en nu is hij
't kwijt. Zondaars die hunne bekeering uitstellen,
spelen met de muis.
--- Gelijk een muis in eene blom eel e, neerstig
en gretig. In eenen boek zitten snuisteren gelijk
een muis in eene bloemteel.
-- MUISUAA1DE (wvl. Muus-), adj. Die grauw
haar heeft lijk muishaar. Een inuishaarde hondeken. Een muishaarde peerd, fr. cheval poll de
sours.
--- MUISIIOND (wvl. MUUSHOND, zie ui), m. Wezel,
fr. belette.
Veel gebruikt t' onzent.
mv. Een kruidje dat in de
veronica
chayncedrys
L. heet.
wetenschap
zie
ui), v. Eene
MUUSOORE,
-- HUISOOR (wvl.
-- MUISOOGSKENS, o.

plant die in 't Brugsche de - hieracium pilosella L.
is, fr. oreille de rat; en in 't Kortrijksche de myosotis.
MUIT (wvl. MUUT), m. Het muiten, fr. mue.
Veel vogels vergaan in den muit. De vogel komt
in den muit, en schuifelt niet meer.
MUIT (wvl. MUUT), m. zonder mv. De daad van
muiten in den zin an Murmelen, morren. Men
hoorde daar noch ruit noch muit (het was er
zeer stil). Zie RUIT.
MUITEN (wvl. MUTEN, zie Ui), muitte, heb gemuit, o. W. Natuurlijk veranderen van pluimen,
van vel, van haar of van stem, fr. mnuer,1. mistare.
De vogel muit. De slangen muiten. De kat muit.
De jongeling muit als hy omtrent zestien jaar
is. Zijne stem begint te muiten.
MUITEN (wvl. MUTEN), muitte, heb gemuit, o. w.
Fluisteren, murmelen, morren, fr. murmurer, 1.
mutire. Hij ruit noch muit niet meer (hij is
morsdood). -- Zie RUITEN.

MUIZEBREIDELEN of MUIZEBREIELEN (wvl.
zie UI), muizebreidelde, gemuizebreideld,
b. w. Iemand twee grashalmen in den mond
leggen zoodanig dat er aan elken hoek van den
mond een zaadauwtje uitsteekt, en dan die twee
halmen kortweg doortrekken zoodanig dat het
zaad van de auwtjes in de tanden afrispe en den
mond volle. Het knaapje liet zich muizebreielen.
De jongens hebben leute in het muizebreidelen.
MUIZEBREIER (wvl. MUzE -), m. Pezenwever,
MUZE -,

lanterfanter, fr. mu$ard.

MUIZEGOTZ (wvl. MUZE-) v. Murwnest voor
fruit, prest, plaats waar men appels of ander
fruit in verbergt.
--- Ook Muizekot.
-- Het fr. musser, mucher bet. verbergen; en
musse bet. schuilhoek.
MUIZEKOT (wvl. MUzE-) m. Prest. Zie MUIZEGOTE.

MUIZEL (wvl. MUZEL, zie ui), m. Hetzelfde als
Meuzel. Zie aid.
IMIUIZEL (wvl. MUZEL), m. Doedelzak, fr. corneruse. Op eenen muizel spelen. Met eenen muizel
rondgaan om aan de deuren te spelen, is eene manier van bedelen. " Als de muzel zweech. " (Ed.
De Dene.) " Sommige van de Geuzen dansten
.op muizelen, rondom kerken ende capellen. "
(R. d. H. v, 115.) " Doe was dood ghesteken
eenen die men hiet Reubin, ende by was eenen
7nuczepyper, ende hy en hadde maar eene ooghe. "
(K. v. B.)
— Ook Moezel.
-- Bij kaartspelers, zie MUIZELEN.

'MUIZELEN (wvl. MUZELEN), muizelde, heb ge-

muizeld, o. w. Een kaartspel zonder troef : elke
speler heeft vier kaarten in de hand, en de
eerste speler geeft eene van zijne kaarten aan
zijnen gebuur, die insgelijks eene van zijne kaar
geeft aan den derden, en alzoo voort; naar--ten
mate iemand nu vier kaarten in hand krijgt van
hetzelfde kleur, deze heeft eenen muizel, en hij
houdt op van spelen; de twee of drie laaatste die
zijn de verliezers, als het hun onmogelijk is van

vier gelijke kaarten samen te krijgen. Willen wij
muizelen. Hij muizelt geern. Het muizelen is
een kinderspel.
-- Men zegt ook De vier gelijke spelen.
MUIZEN (wvl. MUZEN, zie um), muisde, heb gemuisd, o. w. Muizen vangen. " En gelijck men
seght van de vatten, datse het muysen niet en
tonnen ghelaten, saghmen wel haest waer toe
de gheneghentheyt zijns geests was streckende. "

(C. van Mander.)
-- Het is nauwe muizen als de kat voor haar zelve muist, men is zorgvuldig en spaarzaam als
het onze eigene belangen geldt.
-- Bij de werklieden is dit woord bedrijvend
gebruikt voor Werpen en opvangen, sprekende
van briken, graszoden, deringstukken, enz., die
door eenen werkman successief geworpen worden naar eenen anderen die ze opvangt. De
briken of steenen uit het schip muizen. Ze zijn
bezig met steenen te muizen. De afgehouwen
deringstukken worden uit den :put gemuisd.

MUIZ
Afgestekene graszoden muizen om eene vlasroote in 't water te doen zinken.
MUIZENEST (wvl. MUZENEST, zie ui), m. IJdele
bekommernis, gewetenstwijfel, viezevazerij, beuzelachtig denkbeeld dat onze aandacht boeit.
Daar moet een schrikkelijke muizenest in zijn
hoofd zitten, dat hij sedert zoo veel dagen stil
diepzinnig is. De minnaars zitten-zwijgend
met veel muizenesten in het hoofd. Steek dat
uit uw hoofd, 't zijn al muizenesten. " In een
hooft vol muyse- nesten. " ( L. Vossius.) " Siende
aldaer ligghen een doodts-hooft, daer -een deel
muysen uyt liepen, seyde den keyser : desen
mensch moet immers wel r2uyse-n- nesten in syn
hooft ghehadt hebben, als hy leefde, vermits hy
doodt zynde, daer noch soo wel van versien is."
(I. de Grieck.)
D'ydel hope zaeyt
Hun het hoofdt vol muyse- nesten.
(A. Debuck.)
't Geselschap, soo gy komt, schynt syn propoost" te
. [breken,
Terstont is uw gepeis : 't is van my dat-se spreken;
Ontmoet gy iemànt, die u niet ten vollen groet,
't Is uyt afgunstigheit, uyt haet dat hy dit doet;
Ja doet een andE r wel, nog kond'et niet verdragen.
Uw inuisenesten, vriend, doen alles u mishagen.
(L. Demeyer.)
Listig muuse- nesten hoofdt,
Jupijns hersens uut-ghekloofdt.
(Cl. D eclerck, van Minerva.)
--

Kil. Muisenisse int hooft, imaginatio, phan-

tasia.
MUIZER (wvl. MUZER), m. Iemand die stil alles
afspiedt en onderzoekt. Hij is zoo een muizer.
Die muizer gaat nooit op reis, of hij heeft veel
dingen belet en onderzocht, waar anderen geen
acht op nemen.
— Bij deringgravers. Zie STOELING.
MUIZESTIL, bijw. Zoo stil als eene muis, zeer
stil. Hij zat muizestil en roerde niet. " De
Turcken staen muyse -stil in hunne kercken. "
(P. D evynck. )
MUIZETRAAP (wvl. MUZETRAPE), v. Muizenkip.
Zie TRAAF.
MUL, m., zonder mv. Voedsel, goed eten, smulling. Haver is goede mul voor peerden. Iemand
den mul geven (hem te eten geven). Veel houden
van den mul (geern smullen). Aan den mul zijn
of liggen (bezig zijn met lustig te eten, aan tafel
zitten). Ik kreeg daar den mul en nog reisgeld
toe. Aan den mul gaan (de maaltijd beginnen).
Jongen, zijt ge niet braaf, gij hebt te noen geen
mul.
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MUL, o., zonder mv. Stof, stuivend zand, zeer
fijn poeder van aarde, enz. fr. poussiere. Het mul
afvagen van tafels en stoelen. Hij leest niet veel
in zijne boeken, want zij staan bedekt van het
mul. Laat mij het mul van uw kleed afborstelen.
Zijne schoe'n lagen vol mul. De wind jaagt het
mul op. Het mul vliegt in de oogen. — Veel
gebruikt in Fr-Vl.; zie MULLEN en BEMULLEN.
-- Vuil stof en zand van de vloeren. Het mul
van den vloer opvagen en wegscheppen. Zie
MULHOEK.

— Fijn puin, ondienstig steengruis. Van dat
afgebroken gebouw neem al wat dienstig is, en
voer het mul in den gracht. Men vond daar oude
munt in het mul.
— Fijne afval, poeder en gebrijzel van turf,
van steenkolen, van briken, van suiker, van
smoortabak, enz. In die steenkolen is er meer
mul dan er brokken zijn. Ik wil dat mul, dat
tabakmul niet rooken.
— Poeder van vermolmd hout. Die oude knotwilg is rot van binnen en zit vol mul. Zie wULGEMUL.

— Mul van eikeschors. Zie SCHORSEMUL.
— Mul van gezaagd hout, zaagsel, zaagmeel,
fr. sciure. Zie ZAGEMUL.
-- Mul van zaad of graan, uitschot, bocht,
vernepen of verminkte korrels, fr. grains of
graines de rebut.

— Gebrokkelde afval van stroo, van hout, enz.
Vuur maken met mul. Hij wierp eereen hoop
mul aan den heerd.
— In mul liggen, verbrijzeld en vermorzeld
liggen. Geheel de oegst lag in mul na die hagelvlaag.
— In mul knagen. De muizen hebben dien
boek in mul geknaagd.
-- In mul slaan, te morzel slaan. De dronkaard kwam thuis en sloeg geheel zijnen huisraad
in mul.
— In mul treden, rijden. De noten, de appels,
die op den grond lagen, wierden in mul getrappeld van (te peerden, in mul gereden van den
wagen.
— In mul vallen, in brijzels neervallen, in
poeder openvallen. De teljooren ontglippen zijn
hand, en vallen op den grond in mul. De drooge
aardkluiten vallen in mul, als men er op slaat.
Gekookte aardappels zijn goed als zij in mul
vallen (zie MELEN). Dat brood is slecht gebakken,
het valt al in mul.
MULDER, m. Molenaar, fr. meunier. Hij is mulder lijk zijn vader. " Alle mulders en zyn geen

MULE
dieven, schoon zy den naem voeren. " (F. Van
den Werve.) " Wy zyn alte-mael Mulders, die alle
ons koren van Godt moeten ontfangen, ofte anders
wy en souden niet te maelen hebben. " (Id.)
" Soo moet den mulder hebben dat den mulder
toekomt " (Id.) " Een kindt van eenen muldere
verdranek te wylent dat den muldere was malende. " (C. Vrancx. )

Meulder die met alle winden
Weet profyt en baet te vinden. (P. Croon.)

— God en den mulder iets laten scheiden, eene
verwikkelde zaak laten lijk zij is, er zich niet
meê bemoeien. Hoe dat hij zich uit den slag zal
trekken, dat zullen wij God en den mulder laten
sehee'n. " Het is een gemeyn spreekwoord : ik
laet het Godt en den Mulder scheyden. " (F.
Vanden Werve.)
-- MULDERIN(NE, v. De vrouw van den mulder.
1ULET, m. en o., ook MULETTE, v., met dery
klemt. op let. Hetzelfde als Muildier, fr. mulet.
Op eenen mulet rijden.
MULFEN, m. Smuller brasser, iemand die veel
eet, vraat .
MULHOEK (wvl. -HOUK, zie ou), m. Een hoek
waar men stof en vuiligheid in thoope vaagt,
mothok..
— In geringe huizen met eenen aarden vloer
(gelijk er voorheen velen bestonden) was er ach
deur aan den hoek van den drempel een-terd
kuil waarin men het zand en stof van den aarden
vloer samenvaagde, en als die kuil vol was, dan
ijdelde men hem en wierp er den inhoud van op
strate. Deze kuil droeg in 't bezonder den naam
van Mulhoek. De bezem staat in den mulhoek.
-- Fig. In den mulhoek staan, anders gezeid
staan waar de bezem staat, veracht en verstooten
zijn, niets te zeggen hebben in huis. Het is ongelukkig voor eenen ouder van te moeten in den
mulhoek staan (als zijne ontaarde kinderen zijn
gezag ontkennen en hem verdrukken). Nu laat
hij zijne kinderen al doen wat zij willen; maar
later zal hij nog moeten staan waar de bezem
staat. Hij mag in den mulhoek staan (zijne vrouw
miskent zijn gezag en speelt meester).
HULKEN, molk, gemolken, b. w. Hetzelfde als
;

Melken, fr. traire.
MULLEGEWIN, o. De hoeveelheid meel die de
mulder schept voor zijnen loon; anders ook Mul -

ter geheeten. Het mullegewin is de loon van den
molenaar. Hij verkoopt zijn mullegewin.
— Meest gehoord in Veurne-Ambacht.
MULLEN, mulde, heb gemuld, o. w. Lustig eten,
smullen. Hij kan goed mullen. Hij heeft daar
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geweest mullen. Hij heeft er zich daar uit gemuld
(daar zoo veel en zoo lustig geëten, dat men hem
niet meer wil aan tafej nooden).
MULLEN, mulde, heb gem?cld, o. w. Stuiven, fr.
faire de la poussiere, sprek. van fijn stof dat opvliegt en eenigen tijd in de lucht zweeft. De vloer
mult, als men hem vaagt zonder te besproeien.
Een kleed mult als men het uitslaat. Ge moet
die boeken buiten huis zuiveren, want het zou
hier te veel mullen. Dat hooi, dat stroo is niet
zeer goed meer : het molt te geweldig (als men
het opschudt).
-- Met zijn. In poeder openvallen. Drooge
aardkluiten snullen, als men er op treedt of slaat.
Dat hout is zoo rot en verstorven dat het mult.
Dat zijn slechte briken : zij mullen bij den minsten stoot. Dat kouterland mult als het beploegd
wordt.
MULTEN, mulle, gemult, b. w. Hetzelfde als
Milten, lanken. Eene koe multen.
-- 1MULTEPUT, m. De holte bij de linkere heup
van eene koe.
MULTER, o. zonder mv. De hoeveelheid meel
die de mulder neemt in plaats van geld tot loon
van zijnen arbeid. Het multer is de loon van den
mulder. Een zak met multer gevold. Multer
verkoopen. " Vercreech Mer Roelant van Uytkercke zekere privilegie ten voordeele van zijn der meulene te Blanckenberghe, daer by dat
alle die inghezetenen van der plaetse verboden
wiert elders te malene, ofte meil ofte multre te
coopene dan daer, ende daer malende, zouden
ghehouden zijn daer voren te betalene ende te
ghevene die ordinaire meulen rechten, dat es
tveerthienste deel van tghemalen coorene.
(N. Despars, ii, bl. 209.)
— Kil. Molster, Molter.
MULTER, adj. Mul, mullig, mulzig, licht en los,
lulde, sprekende van land dat niet taai noch
vast is, maar gemakkelijk openvalt en luchtig
ligt, fr. meuble. Multer land is gemakkelijk om
bewerken. Een akker wordt multer met veel
beploegd te worden. Vlas groeit geern in mul teren grond. Multer land is vruchtbaar. Die
akker ligt multer.
MULTEREN, multerde, heb gemulterd, o. W. Los
openvallen, sprekende van land. Dat land multert
schoon, als men het beploegt. Vette en taaie
grond multert niet.
,MULTEREN, mulíerde, heb gemulterd, b. en o. W.
Wordt gezeid van den mulder die eene zekere
hoeveelheid meel neemt voor zijnen loon. over
het malen van 't graan. De mulders die eenen

MULT
ketser hebben, multeren gemeenlijk vier a vijf
pond op honderd. Te veel multeren is stelen.
Molenaar, in plaats dat gij multert zou ik u
liever betalen. Voor multeren zegt men ook
Scheppen. Eenen zak meel multeren, eene bakte
multeren (er het multer uit nemen). Is die bakte
al gemulterd P
— Bij uitbreiding ook gez. van tabaksnijders.
Ge meugt daar niet gaan met uwe bakte tabak,
hij multert te veel.
— Afl. Multering.
MULTERHEID (wvl. ook MULTERI, zie IIEID), V.
Mulheid, mulzigheid. De inulterheid van een

land.
MULZIG, adj. Mul, multer, lulde, licht en los,

fr. meuble. Mulzig land. Zulk eene vrucht groeit

geern in mulzigen grond. Mulzig en vruchtbaar
kouterland.
-- MULZIGHEID (wvl. ook MULZIGI, zie REID), V.
Het mulzig zijn. De mulzigheid van 't land.
MUMMELEN, mummelde, heb gemummeld, b. en
o. W. Mommelen, mompelen. Ik hoorde ze iets
onder malkaar mummelen. De stervende mummelde onverstaanbare woorden. Eene koe die
mummelt (zie NEUNEN).

— Afl. Mummeling.
IVIUNK, m. Verborgen hoekje of plaatsje waarin
men zijn geld wegsteekt of fruit te murwen legt,
anders ook PQnk genaamd, en. Prest. Zijnen
munk maken of hebben in eenen hooischelf, in
een strooien onderbed, enz.
— Ook het geld of het fruit dat in zoo een
plaatsje verborgen ligt. Zijnen munk uithalen.
Iemands - mank rooven. Iemand eenen munk
appels geven. Hij heeft eenen goeden munk (geld)
zitten.
MUNKEN, mv. Langs den grooten steenweg
van Brugge op Kortrijk vond men vroeger uitgestrekte bosschen waarvan er een gedeelte nog
bestaat op de gemeenten van Wynghene en

Ruddervoorde. Die bosschen hieten en heeten
nog de Munken, d. i. de munkebosschen, omdat
zij toebehoorden aan de Duinheeren van Brugge,
of Munken van de orde der Cisterciensen. Op
Wynghene langs den steenweg ziet men heden
een kasteeltje, de Munke genaamd, dat vroeger
een landhuis was van de Duinheeren, en vooral
diende voor de zieke munken (moniken) om daar
hunne gezondheid te herstellen. Zie MEUNINK.
MUNKEN, mankte, gemankt, b. w. Ponken, in
een verborgen plaatsje wegsteken tot bewaring.
Zijn geld munken. Appels of peren munken.
- MUNKER, m. Iemand die al 't fruit of 't geld,

MUNS
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dat hij krijgt of wint, in een bergplaatsje ver
-zameltn
spaart.
MUNSEL, m. Zie MINSEL.
IYIUNTE, v. Koe die reeds gekalfd heeft, maar
die niet meer aanveerden wilt, onvruchtbaar
gewordene koe die geene melk meer geeft. Eene
oude magere munte.
MUNTEPEMEN, v. mv. De wortels van de munte, die in den akker lijk pemen voortkruipen, fr.

racines de menthe.

— Ook die plant zelve, mentha ar°vensis L.
MUREN (wvl. MEUREN, zie u), mu-urcle, heb
gemnv,urd, o. W. Een kinderspel, anders ook Knibbelen geheeten, d. i. marbels tegen eenen muur
beurtelings doen afbotsen, om ze te doen
butten.
MTTRKE, v. zonder mv. Hetzelfde als Murik
(even als vlerke-vlerik, leeuwerke- leeuwerik, enz.),
muurkruid, fr. mouron. De murke vindt men
overal. De keukenmeid schuurt hare koperen
ketels met eenen duts murke en zand.
— Er zijn twee soorten van Murke : de eene,
van de familie der caryophylceenz, heeft witte
bloempjes en heet in de wetenschap stellaria
media Vill., fr. mouron des oiseai,ux, mouron blaas,
morgeline; -- de andere, van de familie der prim-zulacceen, heeft roode of blauwe bloempjes en
heet anagallis aarvensis L., fr. mouron des champs.
— Het Alg. Vl. Idiot. spelt Murken, en zoo
vond het ik bij G. Simons : " Eene handvol van
elk van deze kruyden : papelle, viollette- bladeren,
plane, kervel, marken. "

MURKELEN, murkelde, heb gemurkelcd, o. w.
Murmelen, ruischen. Het water stroomt al murkelende over de steenen. De wind murkelde
door 't gebladerte. Hoor, zei vader, 't murkelt
zoo in de boomen : het 'zal hagelen.
— Morren, mompelen, preutelen. Hij murkelt
geheele dagen, omdat hij veel tegenspoed heeft.
Nooit te vrede zijn, altijd murkelen.
— Ronken, sprekende van iets dat, nog niet
openlijk gekend zijnde, in de ooren gefluisterd
wordt of raadselachtig verteld. Ik heb al iets
hooren murkelen van dat huwelijk te vege. Weet
gij dat die ambtenaar gaat afgesteld worden P
Ik heb het al lang hooren murkelen.
— Kil. Morkelen, morren. Dit Murkelen is
gevormd van Murren, morren, fr. murmurer, gelijk Openspankelen, Stolckeren bij Kil., Varkelen, van Openspannen, Stollen, Varen. Men zegt
ook Murtelen in denzelfden zin. In Meetjesland
luidt het Meurkelen, en in 't Land van Aalst
is 't Meurtelen, met den eu- klank.
40
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-- MURKELING, MURTELING, V. Gemor, preuteling," fr. murmure.
— Gemurmel, geruisch.
— Gerucht dat loopt. Eene kwade murkelinge
(slecht gerucht, wegens de eer van iemand).
MURM, adj. Murw. Eene murme peer. Murme

appels.

— Fig. van eene zweer of etterbuil. De zweer
breekt uit als zij muren is.
-- Wegens m = w, zie M.
MURMEN,

murmde, heb gemurm cl, o. w. Mur-

wen, murw worden. De appels murmen met te
liggen. Laat dat fruit nog wat murmen.
-- Ook van zweren. Eene zweer doen murmen met er oliebroodpap op te leggen.
MURMNEST, m. Zie MURWNEST.
MURMTE, V. Murwte, murwheid. De eerste
graad, de hoogste graad van murmte.
MURRE, V. Murke, meure, fr. mouron. Zie
MURKE.

MURTEL, m. Morzel, stukje van iets dat gebrijzeld is. In murtels vallen. In murtels slaan.
-- Dit Murtel verschilt bij ons van Moortel,
fr. mortier, waarvoor de Hollanders Mortel zeggen, hoewel hun ww mortelen juist hetzelfde
beduidt als ons murtelen.
1VIURTELEN, mnurtelde, gernurteld,

b. en o. w.

Hetzelfde als het holt. Mortelen, morzelen, brij zelen. Eene noot murtelen met er op te trappen.
Die oude muur begint te murtelen.
Wordt ook gebruikt voor Murkelen, fr.
—

ald.
--- Afl. Murteling.
MURTSEL (uitspr. murzel en mutsel, zie RTS),
m. Morzel, brijzel. Hij had geenen murtsel brood
in huis.
MURTSELEMENT (uitspr. nutselement en mnurzelement), o., meest mv. murtselernenten. Gruizel ment, morzel. De hagel heeft den oegst geheel in
murtselementen geslegen. " Aldaer zy thuysekin
met hamers in 7nutselementen smeten ende in de
reye wierpen. " (N. Despars.)
MURTSELEN (uitspr. 'uurzelen en mutselen, zie
RTS), murtselde, gemurtseld, b. w. Murtelen, morzelen, brijzelen. Eene brike murtselen met eenen
hamer. Zijn been was overreden en al het vleesch
gemurtseld. `.` Herte ghemurselí met den steen
van berouw. " (J. de Harduyn).
murmurer. Zie

Ach ! siet den vyandt eens mijn siele nu verdrucken:
Mijn lichaem teghen d'aerd oock murselen in stucken.
(Id.)

-- Ook o. w. De drooge aardkluiten murtselen
als er men op treedt.

MURW
-- Afl. Murtseling, en Murtselement.
MURWNEST, MURMNEST, m. Munk, ponk, verborgen plaatsje waarin men appels, enz. te
murwen legt.
MURZELEN, b. w. Zie MURTSELEN.
MUSKUS, MUSCUS, m. Eene geurige plant die
men kweekt, mimulus mnosehatus Dougl.
— In de Wdb. is fr. herbe an muse eene
andere hofplant, t. w. amberboa moschata DO.
1VIUSPEL, in. Het eigenste of Mispel, fr. nèfle.
Met tijd en stroo rijpen de muspels.
- MUSPELBOOM, m. Mispelboom, fr. néflier.
MUSSCHEBEEN, O. Zie MEZIEBEEN.
MUSSCHEBEKTE, adj. Wordt gez. van hout dat,

doorzaaid met kleene vlekken, kortbrakig is
zonder juist rottig te zijn. Musschebekte hout
kan niet dienen voor timmerhout.
1VIUSSCHEBUIK (wvl. –BUUK), m. Een groote
kloef (fr. sabot), eene boomschors of zoo iets, dat
men met strooi omvlecllt, en in de takken van
een boom stelt opdat er de musschen in wonen.
De jongen had verscheidene musschebuiken op
de boomen gedregen. Eenen buik rooven.
MUSSCHEKRIEL, o. zonder mv. Musschenhagel,
kleen zaad om te schieten, fr cendrée, n2 enuise,
menuisaille. Een pond nzusschekriel. Met mus
schieten.
-schekril
MUSSCHENDRUL, m. zonder mv. Melkpap
waarin meelbloem, zurkel en geklutste eiers
geroerd zijn. Men eet den musschendrul met
lepels. 'S avonds in de warme zomerdagen is de
musschendrul verfrisschend en smakelijk. Vgl.
Antentrul.
— Drul of Trui schijnt in 't algemeen een
Mengeldrank te beteekenen, bestaande uit melk,
suiker, enz. --- Ed. De Dene bezigt mortroel, dat
is misschien moedertrul, bij Kil. Moederzog, polio
miscellanea, mengeldrank van melk, enz. Zie hier
zijne verzen (waarin hij op zijn Brugsch, het vr.
zou voor 't m. li y gebruikt) :
Joseph die vul vruechden wys
Cooctte tkyndekin mortroel;
Hy roerde, by pufte ende by blies,
Maar zou wierdt van passe cel.

Bescherelle zegt dat mortreux een oud fr. woord
is beteekenende mélange #de pain et de laic.
MUSSCHEPEER, v. Soort van kleene sappige
peer, met eene peel die groen is in den pluktijd,
maar later grauw wordt gelijk eene reinette.
MUSSCHESCHUW, o., mv. – schuwen. Een hoed
op eenen stok, of zoo iets anders spookachtig,
dat men in het land of op de fruitboomen stelt
om de vogelen te verschrikken, fr. epouvantail.

MUSS

— Fig. Een zeer leelijk mensch, een spook.
MUSSCHESTOF, o., zonder mv. Zoo heeten de
landlieden een Mengsel van aluin, sulfer en arsenik, dat zij naar de apotheek halen, en waarin
zij het graan wasschen dat zij op den akker
zaaien. Het musschestof, zegt men, maakt dat
het graan min slechte aren voortbrengt, en ook
dat het in den akker liggende, min van de
musschen weggepikt wordt.
MUSSEL, m. (niet v.) Hetzelfde, als Mossel (ook.
m.), fr.. maule. Mussels roepen eer men aan strand
is. Noch mussel noch visch zijn (den moed niet
hebben van de eene of de andere partij te volgen;
de bekwaamheid niet hebben om 't een of 't ander
ambacht uit te oefenen, enz.).
MUTEEREN, muteerde, heb of ben gemuteerd,
o. w. Van stem veranderen, fr. muer. Hij is aan
't muteeren. Zijne stem begint te muteeren.
-- Van 't 1. mutare.
MUTS(E, V. Even als 't fr. bonnet wordt mutse
gebruikt voor het hoofddeksel van mans en
vrouwen; doch in vele streken t'onzent en elders
geldt het maar voor vrouwemuts, fr. bonnet de
femme; en van daar fig. wordt het ook voor
Vrouw genomen, b v. Eene dwaze mutse. Eene
zotte mutse.
— Muts af! of Mutsken af! Elleptische uitdrukking voor Neem uwe muts af, even als men
zegt Hoed af! fr. chapeau bas ! Vandaar het ww.
Mutsken-allen voor De muts afnemen om te
groeten.
Stuypen, neggen, mutsken aten,
-

En, 'ken weet niet wat al meer
Dat gy doet, om sulken heer
Naar den moat te liffelaffen.
(P. Croon.)

-- Bij veeartsen. De tweede maag bij hilkerende dieren, bij Weil. de Huif geheeten, fr.
bonnet. Zie PENs.
— Bij zwijnslachters. De maag van het zwijn,
verkeerdelijk onder 't volk ook Strontzak genaamd.
MUTSAARD, m. In de Wdb. fr. fagot; tonzent
ook gebruikt voor eenen stok of schier uit eenen
bondel hout, fr. bilton de fagot. Zie onder AMMELooS.

--Een blad of een mutsaard. Fraai! doe entwat,
zei een kaartspeler aan eenen andere die haperde
en trantelde, leg een blad of eenmutsaard.
— Bondel ! samengeharkte koornhalmen en
aren die de bindsters op den akker achtergelaten
hadden. In plaats van te zanten, zijn er streken
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Waar men de achtergelatene halmen en aren
bijeen rakelt en aldus in bondels of mutsaards
bindt.
MUTSELEN, b. w. Zie MURTSELEN.
1VIUTSEIVIALEN, mutsernaalde, gemutsemaald (fvl.
emutsemaald, zie GE), b. W. In 't verborgen iets

beramen, ter sluik iets schikken en bereiden. Zij
hebben dat gemutsemaald onder elkander. Dat
was reeds gemutsemaald van te voren. Zij mutsemaalden te samen hoe zij hem gingen bedriegen.
Zij zijn bezig met iets te mutsemalen.
— Dit woord schijnt gevormd uit rrn4sen en
malen, gelijk Hulzebulzen, Sehossebrossen, enz.
uit Hulzen en buizen, Schossen en brossen, enz.
Zie FLIKFLOOIEN.
-- MUTSEMALERIJ, —RIE, v. Het mutsemalen, fr.
compérage, manigance, cabale, machination. Het
is al mutsemalerij.
MUTTEN, m. Zeer jong kalf, anders ook Kippe
en Nuchtere Jake geheeten.
— Meest gebruikt in 't Land van Aalst, waar
bovendien de moeders hare kindertjes in slape
zingen met:
Dauderaudau mijn mitte, mijne matten,
Dauderaudau mijn knotshoofd !
MUZEEL, o., mv. mnuzeelenn. Bek of snuit van

eenige dieren, zooals muizen, ratten, wezels, enz.
fr. museau. Hjj greep de rat en sloeg ze met
haar muzeel tegen de steenen dood.
-- Fig. bij timm., enz. De bek van eenen beitel
fr. bee, tranchant en biseau. Het muzeel herslijpen (eenen beitel verbekken). Een lang, een
kort miszeel. Eenen beitel slijpen met een lang
muzeel. De snee van 't muzeel. Dit muzeel is in
schaarden uitgebrokkeld.
1VIUZIJK (wvl. MUZIIK, zie U; en niet Muziek),
is v. in de woordenb., maar o. t'onzent. Het
muzijk. Een schoon muzijk.
— MUZIJKEN (wvl. MUZIKEN), muzijk-te, heb gemuzijkt, o. W. Muzijk zingen of spelen. Hij kan
schoon muzijken. Op eene viole muzijken. Hoort
gij ze daar in de herberg muzijken en dansen P
Voor iemands deur muzijken om hem eer aan
te doen.
— Ook van zingende vogels en gonzende
insecten. De vogels muzijken in de boomen als 't
lente wordt. Ik heb dezen nacht geene ooge
geloken, dat de muggen zoo rond mijne ooren
muzijkten.
--- Schertsende ook van kinderen die luide
schreien en weenen.

N. Welluidendheidshalve voegden de Grieken eene n achter een woord dat, eindigende op
eenen klinker, gevolgd was van een woord dat
met eenen klinker begon; en de Franschen zeggen mon espérance, sort hurilité, voor ma espérance, sa humilité. Insgelijks voegt 't vlaamsche
volk eene n achter het lidwoord of het adjectief,
als er een mannelijk naamwoord op volgt beginnende met b, d, 1, of met eenen klinker

of h, b. v.

ne(n hooge(n boom (een hooge boom); de(n donkeren avond; enz. En, omdat, in de uitspraak,
deze euphonische n met het volgende woord
verbonden wordt, als het met eenen klinker of
met eene h begint, daaruit is gevolgd, gist L.
Tenkate, dat eenige van deze woorden zich de
n aangematigd hebben, zoo als:
— adder,
Nadder
— aars,
Naars
Navegeer — avegeer,
Navenante — avenante,
Navond — avond,
Negge
-- egge,
Neglantier — eglantier,
Nelleboog — elleboog,
Nere
•— ere (fr. aire, 1. area),
— onkel,
Nonkel
-- oom,
Noom
Noorboom — oorboom,
Nuchtend — uchtend,
— haaien (geeren, fr. biaiser),
Naaien
Nagelsteen — hagelsteen,
Necht
— hecht (van een mes),

Niep
Nippen
Nem
Nukken
Nijf

-- hiep (doornbezie),
— hippen (vlasknot),
— hem,
— hukken,
— hijf (fr. luette), enz.

-- In samengestelde woorden wier eerste deel
op eene stomme sylbe in en eindigt, laat de
volksspraak de n dikwijls wegvallen, b. v.
Bovekamer
— bovenkamer,
Buitegoed
-- buitEngoed,
Keukemeid
keukenmeid,
binnenwerk,
Binnewerk
kiekenvleesch,
Kiekevleesch
avenrulle, avondrulle,
Averulle
lakensnijder,
Lakesnijder
negenmaal,
Negemaal
Ovekoek
ovenkoek,
Hersepikker
hersenpikker,
Tusschepersoon
tusschenpersoon,
Wagemaker
wagenmaker,
Wapekasteel
wapenkasteel,
zedenbederf, enz.
Zedebederf
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Dit is af te keuren telkens de uitgang en een
bestanddeel is van 't woord, gelijk in de aangehaalde voorbeelden; maar is en enkelijk 't teeken
van het meervoud zoo als in Bieënkorf, havengeschrei, enz., dan mag men schrijven zoo men
spreekt Biekorf, hanegeschrei, enz.
-- De n is dikwijls ook eene ingeschovene

letter, b. v.
Blak
Bok

— blank,
— bonke (fr. bouquet),

NA
— glanzen,
Gleis
Haken — hankeren,
-- heunink,
— jong,
Kanonik .— kaneunink,
fr. catharre — kanteern,
Kikhoest — kinkhoest,
— loensch,
Losch
— lijnk (fr. comme),
Lijk
— lijps,
Lijs
— monst,
Most
Radijs
— randij ze,
Schraag --- schranke,
-- streng,
Strak
Treden — tranten,
Veuzen — vunzen,
Waggelen — wankelen; enz.
Honig

Jeugd

-- Wegens den invloed der n op de klinkers i
en o in kind, ding; grond, long, enz., zie IND en
OND.

NA, bijw. en voorz., is t'onzent niet gebruikt;
wij zeggen altijd Naar. Het woord Navenaiit
maakt geene uitneming (zie AVJ NANT), noch ook
Nader (zie NAAR, adj.).
-- Na zijn (wvl. naar zijn), o. w. Dicht bij zijn,
't opposiet van verre zijn. Ge moet u weren,
student, om na te zijn in de compositie (om eene
schoone plaats te hebben, om niet ver te zijn
van de eerste). Kind, als er opgevraagd wordt
voor de eerste communie, en dat gij na zijt (dat
gij, wel antwoordende in den catechismus, eene
van de eerste plaatsen bekomt), dan krijgt gij
van uwen peter eene schoone belooning.

— Te na (wvl. te naar) konen, te bij komen,
fig. Kwetsen, beleedigen, fr. offenser, attaquer.
Hij mag mij niet te na komen, of ik zal 't hem
doen bezuren. Iemand te na komen in zijne eer.
" Zegghende dat zijt noch goed noch expedient
en vonden den coninck eeneghen uploop ofte
anstoot te doene, voor anderstont dat by den
lande van Vlaenderen yevers inne te naer quame. " (N. Despars.) " Met veel quade injurieuse
woorden, grootelicx haren huwelicken staet te
naergaende. " ( Id.) " Hy moeste tzynder eeuwigher scande ende cleenicheit te jube commen,
oft hem lief of leet was; twelck hem, die een zeer
fier prince was, zo naer ghinck dat een wondere
was. " (Id.)
--- Te na (wvl. te naar) spreken, iets zeggen
dat beleedigt. Ik . wil niet te naar gesproken
worden. " Dat nyemandt en zoude nyemandt
te naer spreken ofte met melcanderen schympen. "
(G. Weydts.) " Hoewel men daeghelicx ziet vele
officieren (niemant te naer gheseit) grootelicx
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daer inne mesdoende. " (I. de Damhoudere.)
" Ghevende te kennen der waerheit naer myn
beste vermueghen, niemant nochtans te naer
sprekende noch hinderende. " (Id.)
— Dat is al nader (naarder), hé. Wordt overal
gebruikt voor Dat is al erger, niet waar, fr. voilà
qui est bies plus fort, in deze en dergelijke wendingen. Gij zult niet aleen die lesse leeren, die ge
nu niet kunt, maar nog geheel de volgende bladzijde vertalen eer ge aan tafel gaat : dat is al
nader, hé. Verre van de belooning te krijgen die
gij vraagt, zal ik u eene straffe geven : dat is al
nader, hé. Ge beweert dat ik dat gewicht niet
kan opheffen; maar ge moogt er nog eenen kilo
bijdoen, en ik zal het naar huis dragen : dat is ail
nader, hé.
— Ten naasten aan, bijw. Ten naasten bij, bij
raining, fr. approxirativerrtent. Ik weet het maar.
ten naasten aan. Ik kan ten naasten aan rekenen
hoe oud hij is. Kunt gij mij ten naasten aan niet
zeggen waneer hij gestorven is ?
— Ten, naasten bij, ten dichtsten bij, geheel
bij, fr. tout près, le plus prrès. Hij ging naar de
herberg die ten naasten bij stond. — Wordt
schertsende gebruikt voor Ten versten af: b. v.
Hij gaat expres naar Brussel om dit of 'dat te
koopen, 't is ten naasten bij!
--- Over naasten, onlangs, fr. naguere, receminent. Dat is over naasten gebeurd. Ik heb hem
over naasten gezien. Hij is over naasten in stad
geweest.
— Men gebruikt ook Na (bij ons Naar) in den
zin van Bijna, bijkans, albij, fr. presque. Hij was
na dood (het schilde weinig of hij was dood).
Hij heeft na honderd frank vergaárd. — In
dezen zin valt het accent op na, en wij zeggen
ook vklw. naarkens, naartjes. Hij was naarkens
over de brug, als deze brak en in 't water stortte.
Het is naartjes noene, fr. ii est tout près de midi.
— Na gebruikt als adj. (zie NAAR). " Waer uyt
wy sien hoe na gebuerkens dat zyn de dood en
het leven. " (F. Van den Nerve.)
NAAARDEN (wvl. NAARAARDEN, zie NA), aardde
na, nageaard, b. w. Den aard erven van iemand.
Dat kind aardt zijnen vader na (heeft hetzelfde
karakter als zijn vader).
NAAD, m. Het naaien, de naaikunst, fr. la couture. Den naad leeren. Zij kent geheel wel den naad.
Zij is goed voor den naad (zij kan wel naaien).
— De plaats waar men naait, naaischool, enz.

Daar zijn twintig kinderen in den naad.+Zuster
Agnes is op den naad (is leermeesteres in de
naaischool).

NAAD
--- Laat elk zijnen naad naaien, bemoei u niet

met andermans zaken.
-- Een naadje ten einde naaien, een werk voltrekken dat begonnen is. Wraak nemen over
onzen gebuur is 't naadje van mijnen broeder,
en ik ga 't ten einde naaien.
NAADSTEREGE, NAAISTERIGGE, NAAISTERINGE,

naaivrouw. — Zie —IGE.
zonder mv. Het naaien, fr. la eonluie. Den naai leeren aan de kinders. Met den
naai heeft zij veel geld gewonnen. Op den naai
zijn (naaien) . Zij heeft drie weken op den naai
geweest in dat huis. Op den naai gaan (het
naaien aangaan, zich tot het naaien begeven).
NAAIEINDE (wvl. NAAI -ENDE, zie ENDE), o. Een
dikke draad, snoer of riem waarmede men twee
dingen aaneenrijgt. Een naaiwelster is een naaieinde waarmede men de lederen kap vastsnoert
aan de vleigeerde. Het spinaal van den Schoemaker is een naaieinde. Het naaieinde is te dik,
te lang.
NAAIEN, o. w. Hetzelfde als Haaien. Zie ald.
— Zie N.
NAAIIGGE, NAAIEGE, NAAIINGE, v. Naaister,
naaivrouw.
NAAISKE(N, o. Zacht streelingsken. Zie AAI.
NAAISPAAN, o. Bij greelmakers, enz. Soort
van houten nijptang waarin men het leder klemt
dat men naaien wil. Men houdt het naaispaan
gesloten tusschen de knie'n.
NAAIWELSTER, 0. Smalle riem of snoer van
zwijnsleder, waarmede men b. v. de vleikap aan
de geerde vastrijgt. -- Zie WELSTER.
NAAIWIEL, o. Een naaigetuig van americaansche uitvinding, fr. machine a couclre. " Hadden
de Vlamingen ooit de sewing machine of de
machine a coudre uitgevonden, verre zij van
daar dat zij zouden drie woorden den nekke
gebroken hebben, om dat dingen eenen name te
geven; ze hadden rechtuit gezeid het naaiwiel of
het naaigelouwe, en het had een schoonder, gemakkelijker en beter name geweest als tegen
ze zeggen immers wel het spinnewiel. "-wordig:
(R. d. H. iv, bl. 356.)
NAALDE, v., fr. aiquille. Op de Naalde met
haren draad is het volgende raadsel:
V. Naaister,

NAAI, m.,

Een stalen peerdje,
Een vlassen steertje:
Hoe zeerder dat het peerdje lópt,
Hoe zeerder dat het steertje kort.

— Naar eene naaide in eenen hoodilte zoeken,
fr. clzereher zone aigzcille clans ume botte de foinz.
-- Iets van de naalde tot den draad vertellen,
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of uiteendoen, of weten, iets vertellen in 't lang
en breed met al zijne omstandigheden, met kanten en abouten, 1. ab acia et acu omnia exponere.
Alles willen weten van de naalde tot den draad.
— Bij mulders. Een stuk hout dat rechtstaat
in 't midden van den windweeg, en dient om den
steefelbalk te ondersteunen.
-- Soort van insect, ook Akkernaalde en Hinkerbinkernaalde genaamd, fr. demoiselle, agrion
vierge (espece de libellule) .
NAALDEKRUID (wvl. -KRUUD, zie ui), o. Een
slecht-riekend kruid dat in de wetenschap
geranium Roberfianum heet, fr. herbe-d-Robert,

bec-de-gr'zu,e.

-- Niet te verwarren met Duivelsklauw, noch
met Spoorkruid.
NAALDHUISKEN, o. De schaar waar de naald
van eene weegschaal in staat, fr. chásse d'une
balance.
NAALDJE, v. Naalde, fr. aiguille. Eene naaldje
draden. Eene dikke naaldje.
-- Zoo zegt men nog Paalde en Paaldje,
Baalde en Baaldje, enz. Zie -ALLE.
NAAR, voorz., fr vers, en apres. Zie NA.
— Wij gebruiken naar in eenige uitdrukkingen
waar de Hollanders aan zeggen. Hij had lust
naar (aan) een glas wijn. Geenen trek gevoelen
naar (aan) iets.
— Zoo zeggen wij nog Naargaan, Naargang,
Naarnemen voor het hbll. Aangaan, Aangang,
Aannemen.
— Naar mijn best. Zie. onder BEST.
NAAR, compar. naarder (wvl. ook nader, even
als men 7needer, eerier, vooder, zeeder zegt voor
?aeerder, eerder, voortier, zeerder), superlatief
naarst (uitgespr. naast, zie Rs), adj. en bijw. Na,
het opposiet -van Ver, dat ook adj. en bijw. is.
Verre en naar. Nare vrienden en verre vrienden.
Hij is nare vriend aan mij. Geene nare vrienden
hebben, fr. ne pas avoir de proclzes parents. Ze
zijn nare geburen. Hij woont naarder de kerk
dan ik. Geef mij daar naarderen uitleg van.
Ziedaar mijne meening : weet het iemand naarder, hij diende 't te zeggen. " Hoe naerder den
avont, hoe verder van Nuys, dats te seggen, hoe
naerder der doot, hoe minder in duechden. "
(Th. van Herentals.) " Daer wy geene kinders en
hebben, en geen' nare familie, zoo zult gy nog wel
den besten hoir zyn van 't sterfhuys. " (C. Duvillers.)
-- Zie NA.
NAARDURVEN, d ioo fcle, dier f of dorste naar, heb
na.arged rfcl of - gedorst, o. w. Ergens durven
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naargaan, d. i. ter loops binnengaan. Zij riepen
hem binnen, maar hij dorste niet naar.
NAARGAAN, ging en gong naar, heb of ben
naargegaan, o. w. Ergens ter loops binnengaan,
ergens voor eend wijl langs de baan intreden om
eenen vriend te groeten, een kleen bezoek af te
leggen, een weinig te rusten, of zoo iets; bij
Kramers Aangaan, aanloopen. Telkens ik daar
voorbijtrek, ga ik naar. Ik ging naar in die
herberg om wat te rusten. Hij gaat nooit meer
naar, sedert dat men hem daar beschimpt heeft.
Wij gingen in het voorbijtreden in die kerke
naar om een gebed te storten. De dronkaard
gaat al de herbergen naar, die hij vindt. Dewijl
gij langs daar afreist, ga eens naar bij mijnen
broeder met mijne groetenissen.
— In 't Poperingsche zegt men Benaargaan.
— Fig. b. w. Aandoen, roeren, aangaan, raken,
fr. toucher, einouvoir. Zijn ellendige staat ging
mij naar. Dat gaat mij naar dat hij daar zoo
mishandeld is geweest. " 0 alle creaturen laet
u dit sterven naer gaen ende wort beroert, want
die scepper en salichmaker der creaturen es in
dootsnoot. " (P. Bacherius.) " Men heeft uw geslaegen, gesteken, gequetst, men heeft uw jet
geseyd dat uw geweldig nagael, het raekt uw
eere en reputatie, gy berst uyt, gy en kont de
traenen niet inhouden van spyt. " (F. Vanden

Werve.)
NAARGANG, m. Aangang.
van pas aankooogenblik dat- iets begint of geschiedt,
bij geval en zonder inzicht er bij komen. Ik
kwam juist te , naargange als zij bezig waren
met kijven. Het moest wel lukken, maar 't kind
viel pas in het water, of daar kwam iemand te
naargange die 't redde. De vader kwam juist te
naargange als zijn kind overreden wierd. " Hy
quam er te naerganghe. " ( Ed. De Dene.) " Uyt
het hooren van d'Evangelie, daer by by gelucke
te nae-ganghe quam, is S. Antonis vermaent en
gheroert gheweest. " (J. David, s. j.) -" Als ik te
naer-gange gekomen was, zeide by : Vader in
uwe handen beveele ik mynen geest. " (C. Hazart.)
— Overal dagelijks gebruikt. De Hollanders
zeggen Op den aangang komen. Oulings was 't
ten aengange tomen. Zie Aangang in het Wdb.
— Te naa'rgange komen, juist

men op 't

der Nederl. Taal.
NAARGERAKEN, gerochte naar, ben naargerocht,

o. w. Eindigen met ergens ter loops binnen te
gaan. Gy zijt eindelijk toch eens te mijnent naar
gerocht ! - Zie NAARGAAN en NAARKOMEN.

NAAR
NAARKENS, bijw. Zie onder NA.
NAARKOMEN, kwam naar, heb of ben naargekomen (wvl. -KOMMEN, -kam, -gekommen), o. w. Voor

eene korte wijl herwaarts binnenkomen als men
op reize is. Gij gaat altijd mijn huis voorbij zonder naar te komen. Kom eens naar. Ik zou naar
gekomen hebben, maar ik had geenen tijd. Hij
kwam naar om mij te groeten, om een weinig te
rusten. Ik ben eens naargekomen om te " zien
hoe het gij al stelt. Ik heb liever dat hij niet

naarkomt.
— In 't Poperingsche heet het Benaarkomen.
NAARKUNNEN, kon of kost naar, heb naargekunnen, o. w. Kunnen naargaan, d. i. ter loops

binnengaan. Ik had u willen bezoeken in mijne
reize, maar ik koste niet naar, bij gebrek aan tijd.
NAARMOETEN, moest naar, heb naargemoeten,

o. w. Ergens -ter loops moeten binnengaan. Wacht
hier een stondeken : ik moet in dit huis ne keer
naar : ik zal varinks weder bij u zijn.
- Zie NAARGAAN en NAARKOMEN.
NAARIVIOGEN (wvl. —MELIGEN), mochte naar, heb
naargeifogen, o. w. Ergens ter loops mogen bin-

nengaan. Ik ben gisteren langs uw huis voorbijgegaan : ik mochte niet naar, omdat ik te haastig
was. Moogt ge nu te mijnent niet naar voor
eenen stond ?
NAARNEMEN, nam naar, naargenomen, b.

w.

Aannemen, tot zich nemen, aan iets gevoelig
zijn. Ge moogt dat al zoo naar niet nemen,
't geen ik zeg. Een wantrouwig mensch neemt
veel naar, waar een ander niet aan denkt. Ik heb
daar eenige onvoorzichtige woorden gezeid, die
moeder geweldig naargenomen heeft. " De woorden Godts zyn Boete, soo verde wy die wel willen
naer- nemen. " ( J. David, s. j.)
— Naarnemende zijn, nauwnemend, zeer

ge-

voelig zijn, zich licht iets toepassen, licht geraakt
zijn, fr être susceptible, sensible. Ge moogt zoo
naarnemende niet zijn. Mistrouwige menschen
zijn naarnemende. Een naarnemend mensch.
Mijne schertsende woorden hebben hem gestoord : ik wist niet dat hij zoo naarnemende
was. Zij is geweldig naarnemende : de minste
berisping doet haar weenen.
NAARROEPEN, riep naar, naargeroepen en —geropen, b. w. Eenen voorbijgaanden persoon ver-

zoeken van eens naar te komen (zie NAARKOMEN).
Als gij hem hier ziet voorbij gaan, roept hem
naar; ik moet hem iets zeggen. Ik wierd daar
naar geroepen, maar ik spoedde voort, ik had geen
moete om binnen te gaan.

-- In 't Poper. Benaarroepein.
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NAARSPREKEN, sprak naar, heb naargesproken.

Ergens ter loops ingaan en eenige woorden zeggen. Zij kan daar nooit voorbij gaan zonder naar
te spreken. Ik heb bij mijnen vriend daar eenen
keer naargesproken. Ik kom, in 't voorbijgaan,
eenen keer naarspreken.
Alle winkeltjens naerspreken,
(P. Croon.)
Alle ambachten bespien.
-- Vgl. Naargaan en Naarkomen.
NAARZEN (uitspr. nazen, zie Rs), naarsde, ge

en o. w. Naderen. Hij sloeg op al wie-narsd,b.
hem naarzen dorst. De vijand naarst allengs de
stad. Haast u naar huis, de avond naarst. Ik
zag hem gedurig naarzen. " De dood was naar
Ed. De Dene.) " Jan moest maar zijnen-send."(
boek uithalen, ze naasden al. " (K. Callebert.)
En God alleene weet wanneer
Ik nog myn vaderland zal nazen!
(K. De Gheldere.)

— Nader brengen. Naars uwen stoel bij de tafel.
— Naar zich nemen, gaan ontvangen, sprek.
van geld, enz., fr. loucher. Eene som geld bij
den notaris naarzen. De intrest van zijn geld
naarzen. Zijne jaarwedde naarzen. Een meubel
van iemand naarzen als betaling eener schuld.
-- In al deze beteekenissen zegt men ook
Naderen.
NAARZIJN, ben near, heb of ben naargeweest,

Ergens naargegaan zijn (zie NAAIWAAN).
Waar is hij nu ? Hij is daar eens naar bij zijnen
vriend. Waarom hebt gij niet naargeweest, aan
gij langst het huis voorbij moest. Ik heb-gezin
daar naargeweest om een weinig te rusten.
o.

W.

— In 't Poperingsche Benaarzijn.
NAATJE, o. Zacht streelingsken. Zie AAi.
NAATJES, NAKENS (wvl. NAAKTJES, NAARKENS),
bijes. Bijkans. Zie onder NA.
NABIECHT (wvl. NAARBIECHTE, zie NA), v. Een
kort formulier, dat men na de belijdenis zijner
zonden voegt om vergiffenis en absolutie te
vragen over al zijne zonden, bekende en onbekende. De nabiecht zeggen.
NABIJ (wvl. NAARBI, zie NA), adj. Nabij of
dichtbij zijnde. In de nabijë stad. " Isaias heeft
nabyë en verafgelegene gebeurtenissen voorzeid."

(C. Van Hullebusch).
-- Het compar. is Nabijer, en 't superl. Nabijst.
Het nabijste huis van de kerk.
NABOETSEN, b. w. Nabootsen. " De Latynen
die de grieksche vatlov door y naeboetsen. " ( Vaelande.)
- Zie BOETSEN.
NACHT, m. Bij slotmakers. De nacht van een

NACH
slot is een schof met twee of drie barbeelen, dat
maar in- en uitvaart bij middel van den slotel,
fr. pêne dormant. De nacht ligt verwarreld, hij
kan niet meer uitschuiven. De nacht wordt ook
Nachtschof genaamd.
-- Wordt ook voor Nachtslot gebezigd. Is de
deur in den nacht ?
NACHTBEL(LE, v. Belle aan eene poort, waar
men 's nachts aan klinkt om binnengelaten te
N orden, fr. sonnette de nuit. De nachtbelle van
een klooster, van eene brouwerij.
NACHTDOEK (wvl. –DOLIK, zie on), m. Zoo hee ten de nonnen van Sint Jans Hospitaal te
Brugge, het hoofdhulsel of de muts die zij
'S nachts dragen om bij de zieken te waken. De
nachtdoek met eenen wompel daar rondom, ver
bruinijk en het huifken die zij bij-vangtde
dage dragen.
NACHTEGAAL -BLEKSTEERT, m., vklw. nachtegaalken-bleksteert, o. Een vogel anders ook
Blesse- nachtegaal, sylvia phcenicur-us, fr fauvette
rouge-queue, ross-ignol de mu'i aille.
NACHTERGALE, m. Nachtegaal. Zie ACHTERGALE.

De nachtergale zingt, zegt men, aldus:
Mi wuuf es altijd ziek ziek ziek
Heel de weke en 's zundags niet niet niet niet;
'K en geef ze anders niet te drinken als zeur zeur zeur
Sulkerzop zop zop zop zop.
NACHTKAPOTE, v. Nachtkeerle, nachttabbaard.
NACHTKEREL (wvl. NACHTKEERLE), m. Nacht
fr. robe de chambre. - Zie KEERLE.
-tabrd,
NACHTMANNEKE(N, o. Zoo heet een zwart
sieraadje dat vast is op den nachtdoek van de
geprofeste nonnen in Sint Jans Hospitaal te

Brugge.
NACHTSCHOP, o. Bij slotmakers. Het schof of
de tong van een nachtslot, fr. pine dormant. —
Zie NACHT.
NACHTSLOT, o. Een slot met een nachtschof,
slapende slot, fr serrere a pine dormant (soit a
un tour, soit

a double tour) .

NACHTUIL (wvl. NACHTUUL, zie ui), m., vklw.
nachtui leke (n. Nachtvlinder, fr. phalene.
— Nachtraaf, nachtlooper, die tot diep in den
nacht blijft drinken, spelen of rinkinken.
- NACHTUILEN (wvl. NACHTULEN, zie ui), nacht
(wvl. ook nachtuuldege, zie IMPERFECT), heb-uilde
ge-nnzachtuuild (fvl. enachtuuld, zie GE), o. w. Nacht
rinkelrooien, 's nachts loopen in kroegen,-raven,
fr. ribler.
- NACHTUILERIJ

(wvl. NACHTUULDERIE), v. Het

nachtuilen, liet nachtloopen. De nachtuilerij is
eene grootti plaag voor de maatschappij.
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NACHTVENTE, v. Zoo heet te Brugge een
vaartuig dat 's avonds vertrekt naar Gent, en
'S anderdags avonds van Gent terugkeert naar
Brugge. Eertijds was de nachtvente zooveel als
eene bargie, om reizigers te vervoeren. Tegenwoordig dient zij meest voor de koopwaren. Met
de nachtvente naar Gent gaan.
NACHTZWALM, m. en v. Nachtzwaluw, geitemelker. — Fig. Nachtraaf, nachtlooper, fr coureur

de guilledou, debauché.
NADER(E, m. Zie ADER(E.
NADEREN, naderde, genaderd, b.

w. Nader

brengen, fr. approcher. Nader uwen stoel bij het
vier. Nader de tafel tegen den muur.
-- Naar zich nemen, gaan ontvangen, sprek.
van geld, enz. Eene som geld naderen. Den intrest
van zijn geld naderen. Zijn traktement naderen,
fr toucher son traitement. Een erfdeel naderen.
Iemands gouden uurwerk naderen voor schuld.
— Zie NAARZEN.
NADEROLIE, NATEROLIE, v. Spijkolie, geurige
olie uit eene plant die spijk heet, lavendula silica
L., fr. huile de spit, en bij misverstand ook huile
le
d'aspic. -- Ons Naterolie schijnt ontstaan uit
Adderolie dat de vertaling is van fr. huile d'aspic.
Men zegt ook Naderzaad en Naterzaad, fr. graine
de spit. Naderzaad is eene remedie tegen het

strangeljoen van de peerden.
NADIEN, NADIE, NADI (wvl. NAARDIE), bij w., met
de stemrust op dien. Naderhand, later. Ik heb het
nadien gehoord. Hij heeft het nadie ondervonden.
" Eenen oogenblik nadien rolden de wolkskens..."
(K. Callebert.) " Den zesden dag werden eerst de.
aerddieren geschapen, en nadien de mensch.
(C. Van Hullebusch.)
— Vgl. Bedie. Wegens Naardien, voegw., zie
de Wdb.
NADIENST (WVl. NAARDIENST, zie NA), m. Lijk dienst die gedaan wordt 's anderdags na eene
uitvaart of plechtige begraving. Morgen de begraving, en overmorgen een nadienst. Naar den
nadienst gaan van eenen afgestorvenen vriend.

NADRETSEN (wvl. NAARDRETSEN, zie NA), dretste
na, nagedretst, b. w. Al dretsende volgen. De
hond dretst zijnen meester na. " 'k Wil u niet
meer naedretsen. " (J. de Harduyn.)
NADURVEN (wvl. NAARDURVEN, zie NA), durfde,
dierf en dorste na, nagedurfd en pagedorst, b. w.
Durven volgen. Hij zwom door den stroom en
ik dorst hem niet na.
NAFFEL, m. Affel, navel, fr. nombril.
— NAFFELSTRING, AFFELSTRING (WVl. —STRIING,

zie IND), m. en v. Navelstreng.

NAGE
De naffelstring vooren geboren
Is 't kindje ze zieltje verloren.
(Volksspreuk.)
— NAFFELSCHROO, V. Zie NAVELSCHROODE.

NAGEL, m. Spijker, fr. clou.
— Den nagel op den kop of op het hoofd slaan,

fig. Iets juist treffen, b. v. in het antwoorden op
eene vraag, in het oplossen van een raadsel, in
het voorstellen van een gedacht, in het weder leggen van eerre opwerping, in het bestraffen
van eene ondeugd, enz. Ge slaat den nagel op
den kop, fr voilà qui est rencontré juste, voilà le
mot. " Hoort oft ick niet den naghel op het hooft
en slae. " (A. Poirters.) " Noyt naeghel en is oyt
soo recht op sijn hooft gheslaeghen, als hier in dit
sinne-beelt de waerheyt wordt ghetroffen. " (Id.)
— Ge r qet den nagel op den kop slaan, om te
weten wat toon hij heeft, fig. Men moet iemand in
zijn zwak tasten, zijne meening vlakaf tegenspreken, zijne gevoeligheid op de proef zetten,
om zijnen inborst te leeren kennen; men moet
hem meesterachtig en gebiedend aanspreken of
behandelen, om te weten welke gedachten en
karakter hij heeft.

-- Hebt g,' eenen nagel, hij heeft seffens een gat,
lij weet voor alles een middeltje, eene uitvlucht.
— Iet zwart van den nagel. Zie ZWART.
— Sint Elois nagels, soort van welziekte. Zie
onder SINT.
— Nagel en vel zijn, zeer neerstig en profijtig
zijn om geld te winnen en door de wereld te
geraken. Die huisvrouw is nagel en vel. " Moeder
was ne nagel en een vel, zei iemand, en hij wilde
zeggen een kloek en taai vrouwmensch.

(R. d. H.)
— Nagel om vel kijven of schreeuwen, met alle
geweld, fr. de toutes ses forces.
— NAGELBORSTEL, — BURSTEL (uitspr.

bustel, zie

m., vklw. - borsteltje, -burstelke(n. Borsteltje
om de nagels van de vingers te zuiveren.
-- NAGELLET, O., mv. — letten. Nagellid, het
eerste let of lid van den vinger, fr. phalange
Rs),

2ung2uifère. Zie LET.
— NAGELPOER, NAGELPOEDER, O. Bittere en peperachtige kruiderij die men bezigt in 't bereiden
van sommige spijzen, fr. piment en poudre. Het
nagelpoer is de fijngeklopte vrucht van eene
plant die Piment genoemd wordt, 1. capsicum.
— NAGELZWEER, V. Nagelontsteking, fr. onglade.
NAGELSTEEN, m. Wordt in eenige gewesteri
gezeid voor Hagelsteen, fr. grélon. Zie N.
NAKE(N, o. Zacht streelingsken. Zie AAI,

NAKE
NAKEN, adj. Hetzelfde als Naakt, bloot; deen.

negen, ijsl. naken, pool. nagi. Met zijn naken
balg, 1. nucdo corpore.
-- Weiland zegt dat men bij sommige schrijvers Nakend vindt, b. v. " De schande van
nakend gezien te worden. " (Guardiaan.)
NAKEN, naakte, genaakt (wvl. nikte, genakt, zie
KLANKVERK.), b. w. Raken, aanraken, aanroeren,
fr. toucher. Naak mij niet. Durft gij mij naken P
Dat knip staat zoo licht dat het valt zoohaast
men er aan naakt. — Kil. Naecken, attingere.
-- NAKENDE, bijvr. (eig. deeles. van Naken). Dicht
bij, op het uiterste punt, fr. tont pres. Neem de
melk van 't vuur : zij is nakende om over te
loopen. De tafel stond nakende tegen den muur,
fr. tout pres du mur. Die teljoor staat nakende
(nipte, op den uitersten boord van de tafel). Die`
vogelmuit hangt nakende om te vallen.
NAKERMIS (wvl. NAARKERMESSE, zie NA), V.
Wordt gebruikt in den zin 1° van Kandeeldag,
en 2° van Koekezon dag. Zie ald.
NAKUNNEN (wvl. NAARKUNNEN, Zie NA), kon Of
-koste na, nagekunnen, b. w. Iemand kunnen vol
iets kunnen nadoen. Hij stapte zoo spoedig-gen,
aan, dat ik hem niet nakon. Hij doet kunsten
die niemand nakan.
NALING, m. Hetzelfde als Haling (zie N), Aalding, d. i. erfgenaam, fr. heritier. Zijn goed is
onder de nalingen verdeeld. Sterven zonder
nalingen achter te laten. .
-- Kil. Naelinck, proxignus heeres.
NAMEN, naamde, genaamd, b. w. en o. w. Zie
NOEMEN.

NANACHT (wvl. NAARNACHT, zie NA), m. Achter

tweede deel van den nacht. Neem gij-nacht,e
den voornacht, ik zal den nanacht nemen. Daar
hij in den nanacht gestorven is,.wordt hij maar
overmorgen begraven. Ik waak liever in den
voornacht dan in den nanacht.
NANNE, v. Hetzelfde als Anna, vrouwenaam,
met de voorgevoegde n. Zie N.
NANNE-TEK, m., vklw. nannetje-tek. Hetzelfde
als Hantje-nul; zie ald.
NANOEN (wvl. NAARNOENE, zie NA), m. Achternoen, namiddag, fr apres midi. " Den naer-noen
is hem gheoorloft in deser voeghen over te
brenghen. " (J. Steeghius.)
NANTIEREN, en bij I. de Damhoudere, in de
Cost. v. 'Vlaand., enz. NAIVIPTIEREN, b. w. Hetzelfde als Antieren. Zie ald.
NAOEGSTEN (wvl. NAAROUGSTEN, NAAROUSTEN),
oegste na, nageöegst, b. w. Nazanten, fr. glaner
me seconde foss.

NAPA
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NAPACHT (wvl. HAARPACHT, zie NA), m. Onderpacht, fr. sons-bail. Die pachter heeft veel geld
gewonnen met eenige napachten die hij gegeven
heeft van zijne landen. De eigenaar verbood aan
zijnen pachter van aan iemand eenigen napacht
te geven.
NAPAPEGAAIEN,papegaaide na, nagepapegaaid,
b. w. Naspreken gelijk een papegaai. " Wy
West-vlaemingen, die, soo 't schynt, maar goed
syn om andere na te papegaeyen, hebben ook
met j aengenomen. " (Vaelande.)
— Vgl. Naapen.
NAPOETSEN (wvl. NAARPOETSEN, zie NA), poetste
na, nagepoetst, b. w. Nabootsen, namaken, fr.
i nitei•. Iemands stemme napoetsen. Iemands
manieren napoetsen. De apen poetsen na hetgeen
zij zien doen.
NAPOLEON, m. Napoleon, keizer van Frankrijk.
— Haarbosje onder de onderlip, fr. imperiale.
Met eenen napoleon op den kin.
NAREDEN (wvl. NAARREDEN, zie NAAR), v. en m.
Hetzelfde als narede in de Woordenb., slotreden,
fr. postface. De voorreden en de nareden.
— In 't kaartspel hoort men dikwijls : hacldet

dij eei•clei getroefd, het ware beter geweest, of waar
hebt gij geen ander blad uitgekomen ? — Antw.-o;u
Tut t,-ut tut, 't zijn al naredens, d. i. woorden of
bemerkingen die gemakkelijk zijn om zeggen
achterna, en die de zaak niet kunnen verbeteren.
--- Zie REDEN.
NASPE, m. Hetzelfde als Haspe, haspel, fr.
clev iclo iirr. - Z ie N.
NAST, m., fr. touraille. Zie AST.
NATE, v. In Veurne -Ambacht zegt men Overal
de mate toe slaan, d. i. overal in een gesprek het
laatste woord willen hebben, en de zaak beslissen
waarover men redekavelt. Hij wilt overal de nate
toe slaan. Hij is daar weerom om de nate toe te
slaan.
— Te Brugge zegt men Overal cie note toe slaan.
NATEROLIE, v. Zie NADEROLIE.
NATIE, NACIE, v. De Fransche Republiek in de
jaren negentig begon hare verordeningen met de
woorden La Notion clécrete, schreef op hare assignaten La J\Tatio7Z francaise, enz.; en daarom,
werd zij bij de Vlamingen de Natie genaamd,
welk woord in Veurne- Ambacht tot heden voortleeft : men zegt er b. v. ten tijde dat de Natie in
ons land viel.

-- Een nation is schertsende gebruikt voor
Een franschnnan. De deur van de herberg ging
open, en er kwamen drie nations binnen.
-- NÁTIEGOED, 0. Nationaal goed, zwart goed,
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gestolen kerkgoed, ten tijde van de Fransche
Republiek in de jaren negentig.
--- NATIEVLOEK (wvl. —VLOUK, zie or), m. Fransch
vloekwoord. Er eenen natievloek door leggen
(een fransch vloekwoord uitslaan). Een leelijke

natievloek.
NATIEHUIS, o. Te Brugge heet men zoo die
oudewetsche huizen waar verschillige achter- en
voorkeukens, achter– en voorkamers, bovenkamers, enz. in zijn, en die elk door een huishouden
bewoond worden. In zulk natiehuis wonen er
dikwijls vijf, acht, tien menagien. (Die menagien
zijn gemeenlijk niet talrijk : 't is een man met
vrouw en een kind of twee, en somwijlen een
man of vrouwe aleen.) Hij heeft zijn meeste goed
verkocht en gaat nu in dat natiehuis wonen. Er
staat eene keuken, eene groote achterkamer ledig
in dat natiehuis. Men gaat dat natiehuis afsmijten en twee schoone huizen in de plaatse stellen.
Dat natiehuis loopt diepe (er is veel plaats in).
Het natiehuis is geen Godshuis.
— Oulings waren de Natiehuizen Handels.
kantooren van vreemde natien te Brugge.
NATTE, v. Nattigheid, natheid. De natte van
`den akker. In het najaar valt er dikwijls veel
natte (d. i. regen).
NATUUR (wvl. NATEURE, zie U), v. Teelvocht.
NAUW (uitspr. now, zie Au), adj. en bijw. Niet
wijd. Nauw stappen (met kleene schreden gaan).
-- De nauwste prijs, de leegste prijs van iets
dat men verkoopen wilt. Zeg mij den nauwsten
prijs of zeg mij het nauwste, opdat ik niet moete
afbieden. Is dat het nauwste P Dat is het nauwste,
ge moet niet dingen.

-- Iemand het nauwste zeggen, hem over den
hekel halen, hem zijne zaligheid zeggen.

— Nauw en bij zijn of Nauw en dicht zijn, uit
der mate spaarzaam zijn, gierig zijn. Zijne vrouw
is nauw en dicht.
De maeltyd was gering; vos had voor zynen vriend
Niets dan een dunnen pap; want gy moet weten
Hy was zeer nauw en by.

(J. B. Decorte.)
-- Branden verhuist nauw, waar een huis
afbrandt blijft er weinig over, wiens woning
afbrandt heeft weinig te verhuizen (omdat er
gemeenlijk alles mee verbrandt).
NAUWER, NAUWERS, NAUWAARS, NAUWAARST,
NAUWAARSTEN (wvl. NowER, zie AU), bijw. Nie-

wers, nergens. Hij is nauwers te vinden. Hebt
gij hem nauwers gezien ? Dat kan nauwer toe
dienen. " Nauwers in o besorcht als in hem te
dienen. " (Th. van Herentals.)
1

NAUW
Niet zeggen is zwijgen,

Buiten is voor de deure,
En nowaarcdsten gaan is thuis blijven.
(R. d. H.)

— Ook met een versterkende negatief er bij.
De zondaar vindt nauwers geen geluk. Er is
nauwers geen troost. Ik heb dat nog nauwers
niet gevonden. Er was nauwers niemand te zien.
Zie NIET.
— Zie NIEVERS, en Vgl. Dauwaarts.
-- NAUWEROPUIT (wvl. NOWER-IP-UUT), bijut.
Gansch niet, almendalle niet. Het is nauweropuit geen waar (het is in 't geheel niet waar, het
is volstrekt valsch). Hij weet er nauweropuit niet
van, fr. ii n'en sail absolument reen. Ik kan hem
nauweropuit niet verstaan. Hij deed er nauwer
-opuit
niet van.
-- Men ziet uit deze voorbeelden dat het woord,
hoewel negatief in zichzelven, nog versterkt met

niet of geen er achter.
— NAUWERVOOR (WVI. NOWERVOOREN), bijw. Nergeuus voor, nievers voor. Hij zou nauwervoor
willen liegen. Ik wil nauwervoor alzoo leven lijk
hij. Ik zou dat nauwervoor verkoopen.
NAUWTE (wvl. NOWTE, zie AU), v. Schaarschheid,
gebrek, fr. pénurie, vianque. Nauwte van geld, in
geld. Er is nauwte van geld. In die streek is er
groote nauwte van volk (al te weinig menschen).
Er is nauwte in (de) levensmiddelen. Nauwte
hebben in werklieden (er te weinig kunnen krij

-gen).

NAVEGEEL, m. klemt. op ana, en scherpl. ee in
geel. Hetzelfde in Veurne - Ambacht als Navegeer,
Avegaar, fr. tarière.
NAVEGEER, in. klemt. op na, en scherp]. ee in
geer. Avegeer, avegaar, fr. tarière.
NAVELSCHROODE (wvl. NAFFELSCHR00, AFFEL-

v. Eene strook lijnwaad die men de
kindertjes om liet lijf bindt om den navel zijne
behoorlijke plaats te doen nemen.
NAVENANT(E, bijw. Zie AVENANTE. " Eene
goede berste gaeven zy voor xxv schel. gr., dat
eene goede melcoe. was; ende een dye maer
reedelycke en vas dye vas ghegheven voer xv
sch. gr., ende alzoe alle bersten navenante. " (G.
scxR0O),

Weydts.)
NAVETTE (wil. NAARVETTE, zie NA), v. Bij landti.
Mest dat in den akker overblijft nadat de vrucht
geoegst is; bij Weiland Gonst genaamd, fr.
arrière-graisse. Dit land ligt goed in de navette.
Er is nog veel navette in dien akker. Zie 'VETTE.

NAVOND, NAVEND, m. Avond, fr. soli. 'S na-

vonds. Zondag navond.

NAZE

NEDE
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Ende als de navond kwam dan zonk de groote zon,
Stille achter de aerde weg en d'heldere nacht begon.

(K. De Gheldere.)

NAZEN, b. en o. w. Zie NAARZEN.
NAZWERM, NAZWARM (wVL. NAARZWERME, NAAR -

m. en o. Bij biemelkers. Een biezwerm
die eenen korf verlaat twee of drie weken na eenen
anderen zwerm. Het Nazwerm verschilt van het
Maagdezwerm hierin dat het Nazwerm een tweede zwerm is uit denzelfden korf, terwijl het
Maagdezwerm een zwerm is uit eenen korf waarin een eerste zwerm van dat jaar is opgevangen
ZWARME),

geweest.

ND. Men weet dat ng, bezonderiijk als er eene
stomme e op volgt, eenen neusklank vormt met
den voorafgaanden klinker, zoodanig dat langer,
mengelen, Longe, enz. klinken alsof men schreve
enz.
— In 't Poperingsche en elders heeft dit ook
plaats met ND gevolgd van ei of er. Dus
spreekt anger, anhër;
Ander
Bezonder
— bezonger, bezonhër:
--- bongel, bonhël;
Bondel
Handelen
— hangelen, hanhëlen;
Honderd
— hongerd, honhërd;
kangelare, kanhëlare;
Kandelaar
Wonder
— wonger, wonhër;
Onder
— onger, onhër;
Zonder
— zonger, zonhër;
Prondelmarkt. — prongelmart, pronhëlmart;
Wandelen
— wangelen, wanhëlen;
en voor Amandel heeft Kramers Mangel.
--- Dit hoort men ook te Brugge, uitgenomen

lanhër, menhëlen, tonhë,

--

voor donder, bezonder, wonder, bewonderen, zon
die men uitspreekt gelijk men schrijft.
-der,
N. Zie onder NEM.
NECHEL, NEGCHEL, NEGGEL, EGGEL, m. Zie
ECHEL.

NECHT, NICHT, m. Hetzelfde als Hecht (dat m.
is bij ons, maar o. in Holland), handvatsel van
een mes, enz., fr. manche. — Zie N.
NEDER, bijw. Zie NEER.
NEDERBOKKEN (wvl. NEEREB -, zie NEER), o. w.
Nederbotsen. De rijpe appelen bokken neer op
den grond, als het hard waait. " 't Onnoozel motteken, dat 's avonds rond de keerse vliegt, tot
dat het eindelinge, met zijn half verbrande vlerken, neêrebolct. " (K. Callebert.)
NEDERBUIKEN, o. W. Nederbukken. Zie BUIKEN.
NEDERBUISCHEN (wvl. NEEREBUSCHEN, zie ui),
buischte neder, nedergebuischt, b. w. Met eenen

buisch, vooral van roer of kanon, nedervellen.
Ik zag den jager het wild vervolgen en neder-

buischen. " Een van onse gasten het ghetier niet
kannende lijden van een menighte van kraeyen,
waer de palmboomen swart van Baten, ghaffer
een keer in met sijn roer, ende buischt' er een
deel van boven neder. " (P. Desynck.)
NEDERDREELEN (wvl. NEEREDR -), dreelde neder,
nedergedreeld, b. w. Nederwaarts strijken, met

eene streelende hand nederduwen. Het verburstelde haar neêrdreelen. De gerezene. wol van
een kleed neêrdree]en. Eene rechtstaande balslobbe nederdreelen. - Zie DREELEN.
NEDERDU TSELEN, dutselde neder, ben nedergedutselcl, o. w. Dutselende nederdalen. De sukke-

laar dutselde van (e trappen neer. " God laet ze
dolen, verre van den weg af der waerheid en der
rechtveerdigheid, om eindelinge in den afgrond
nee r te dutselen. " (***)
NEDEREN, nederde, genederd, b. w. Nederdoen,
fr. baisser. De venstergordijn nederen. Neder
iT, fr. baissez-eo-us. " So mach den prijs (van de

koopvaren) ghehooght of ghened ert worden.

(C. van Dordrecht.)
NEDERHEBBEN (wvl.

NEEREIN,

zie

EIN),

had

neder, nedergehad, b. w. Neergebogen of neerge-

haald houden. Hij boog den tak, en terwijl hij
hem neêrhad, plukte hij de vruchten af.
NEDERHELLEN, helde neder, nedergeheld, b. w.

Nederbuigen. Een tak neêrhellen om er het fruit
van af te plukken. Zich nederhellen om Bene n.
last op den rug te nemen.
NEDERHELPEN, hielp of holp neder, nedergehol-

pen, b. w. Helpen nederdalen. Ik hielp hem
neder in den put.
— In den grond helpen. Ik was niet wel te
pas, en dat lastig werk heeft mij geheel neêrge-

holpen.
NEDERHOF, o. Zie NEERHOF.
NEDERHUKKEN, hukte neder, heb of ben neder gehukt, o. w. Nederhurken, fr. s'asseoir croupetons.
NEDERING, v. Leegte, vallei.

De regen vloeit
van de bergen af naar de neêringen. Ginder in
de neêring graast het vee. " Item datmen niet
en sal vermoghen straeten met straeten te vermaken, nemaer die aerde nemen buyten kante
vander straten ten minsten griefve vanden grondenaer, ten sy daer de bergh- straten ende opdragen zyn, die sal men moghen effenen ende
voeren in de nederinghe sonder misdoen. " (Cost.
v. Ipre).
--- Kil. Nederinghe, vallis. Het woord bloeit
in vele gewesten.

NEDERLEGGEN, Zei neêr, neergeleid, b. w. Zijn

NEDE
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hoofd nederleggen, sterven. Als ik kome mijn
hoofd neer te leggen, wie gaat er dan voor_mijne
ouders zorgen P Eer hij zijn hoofd nere lei, riep
hij zijne kinderen bij hem en zeide.....
NEDERMOGEN (wvl. NEEREMEUGEN), mocht neder,
heb nedergemogen, o. w. Mogei i nederdalen, mogen
neergelaten worden. Mag die venstergordijn niet
neder?
NEDERPLETSEN, pletste , neder, nedergepletst, b.
en o. w. Pletsende nederstorten. De regen heeft
het lange gras neêrgepletst. De regen pletst
neder op den grond. - Zie PLETSEN.
NEDERSAVELEN, savelde neder, nedergesavelcd,
b. w. Nedersabelen. --- Zie SAVELEN.
NEDERSPRIETELEN, sprietelde neder, heb neder
w. Nederstralen. " De zonne liet-gespritld,o.
hare luisterlyke stralen over geheel die menigte
van schoonheden nedersprietelen. " (G. G.)
-- Zie SPRIETELEN.
NEDERSTUIPEN (WV1. NEERESTUPEN, zie UI),
stoop neder, nedergestopen, o. w. Zich nederbuigen. Nederstuipen om zijne schoe'n te sluiten.
Een oud vrouwken dat nedergestopen ging.

Een der twee knapen
oester op te rapen.

Stuipt near om de

(J. B. Decorte.)
NEDERTERDEN, lord of lard neder, nedergetorden, b. w. Nederdrukken onder den voet. Eei ie
plant nederterden. Het neêrgetorden gras.
— Men zegt ook en meest Nederterten.

- Zie

TERDEN.

NEDERTRAMPELEN (wvl. NEERETR -), trampelde

neder, nedergetrampeld, b. w. Nédertrappelen.

Het gras lag nedergetrampeld van het volk dat
er door geloopen was. Het leger trok over de
akkers en trampelde de vruchten neder in den
grond.
NEE, bijw. met scherpl. ee. Hetzelfde als Neen.
Hij zegt van nee. Het is ja of nee. Nee, nee, alzoo
niet.
— In antwoord op eene vraag, voegt men aan
Nee of Neen het persoonlijk voornaaamwoord,
met onderdrukking van 't ww. dat uit de vraag
licht te raden is. Hebt gij dat geschreven ? Neen
ik (neenk, neink, ninke). Mag ik medegaan ? Neen
gij (neeg). Gaat hij komen ? Neen hij (neeni,
neehi, nei) . Willen wij het wagen P Neen wij
(neeuwe, neew). Is zij genezen ? Neen zij (neens,
nees). Kan dat gebeuren ? Neen het (neent).
Zie JA.
— Wordt veel gebruikt als interrogatief voor
Niet waar ? fr. n'est-ce pas ? J. nonne ? Nee, hij
heeft dat gedaan ? Nee, 't is hij die dat gezeid

- NEEL
heeft ? Nee, broeder, ge bemint mij ? Nee, gij
hebt mij daar niet gezien ? — Men zegt ook
En-nee, Enee, bezonderlijk als 't achter de vraag
volgt. Ge gaat dat zeggen, epee?
NEEL, NELE, v. Bij kaartspelers. Troef negen,
in 't jassen; fr. neef d'atout.
— Kramers heeft Nel, in denzelfden zin.
— Onnoozel vrouwmensch, ook Wanne, Sooize
en Treze genaamd.
Pier, waerom syn 't altoos nélen,
Flauwe geesten, vrauwelien,
Die of spook of geesten sien.
(Vaelande.)
NEEME, voor Neen wij. Zie
NEEN, bijw. Zie NEE.

JA.

NEENKE, voor Neen ik. Zie

JA.

Hebt gij dat

gezeid ? Neenke.
NEENS, voor Neen zij. Zie JA.
NEEP (wvl. NEPE), v. Al wat dient om te nijpen

of te prangen, fr. mdchoire, pince, mordaches.
Ook fig.
Men is seer dickmael in de grepe
En vastghebonden in de nepe
Eer dat men iet daer af bedocht.
(A. Debuck.)

— Een halfgesplitste stok waar men iets in
klemt. Eenen hond eene nepe op den steert zetten,
dat hij al huilende henenloopt.
— Een prangijzer of dwingkoorde waarin men
de neus, de ooren, de boven— of onderlip van een
peerd klemt om het te bedwingen. Een peerd

eene nepe opzetten. " Tangen oft nepen om de
peirden op den neus ofte ooren te stellen. " (Jac.
De Smet.)
— Getuig bestaande uit twee dikke ijzeren
latten waartusschen de smid eene ijzeren plaat
vastklemt om ze te plooien en met den hamer in
scherphoek om te slaan.
-- Bij schoemakers. Alaam bestaande uit twee
lange kromme stukken hout, die aan den eenen
kant verbonde ii zijn door een stuk leder, en aan
den anderen kant als eene tang gebruikt worden
om het leder te klemmen dat men spannen of
stikken moet; ook Peerd en Spanberd genaamd.
— De nepe van 't been of van den arm is de
plaats waar 't been of de arm toenijpt of toeplooit,
anders ook de Loke of Luike genaamd. Kil. vertaalt de Nepe (van 't been), 1. poples, fr. jarret.
NEER (wvl. NERE), v., zware ee. Derschvloer,
fr airs d'une grange, etc., 1. area.
- Ook ERE en AAR.
NEER (wvl. NERE), v., zware ee. Vlijt, ijver, fr.
zele, aicleuc. Met eene nere werken. Al wat hij,

NEER
doet, doet hij met nere, met veel nere.
— Vandaar Nerig, Generig.
NEER, NEERE, bijw. Bij ons altijd gebruikt
voor Neder.
— In samenstelling met een werkwoord zeggen
wij altijd neere, tenzij er een klinker of h op volgt,

b. v. neêredalen, neêreduwen, neêresmijten, neêretrekken, enz. — In andere samenstellingen is
het neer, b. v. neerkan•, neêrkleed, neêrlandsch,
enz. Zie BINNE, OMME, enz.
NEERHOF, o. Eene hofstede of boerderij bij een
kasteel waar het aan toebehoort. Die op het veer
is een kastelein. " Quameu zy naer-hofwnt
sheer Boudewynsch-burch aldaer zy tgheele
heerhof ende die schuere verbarnden. " (N. Despars.) " Track hy ten casteele van Varssenare
stellende daer Inederhof metten brauwerie in
gloeyen. " (Id.)
NERING, o. Zie NEDERING.
NEERKLEED, o. Neêrdak. Te lande ziet men
oude huizen met een strooien dak wiens achter
neerdaalt tot drie a vier voet van den grond,-kant
zoodanig dat men er de hand kan op leggen, ja er
bijkans op springen : dit leeg dak heet een neer kleed. Een huis met een neêrkleed. De dief was
op het neêrkleed gekropen en had langs daar eene
opening gemaakt om in huis te breken. Een dak
met een neerkleed is onregelmatig in dezen zin
dat de achterkant veel langer is dan de voor
-kant.
— Men leest in R. d. H.: " Een huizetje zoo

leege dat de jongens van al achter op het heirkleed hadden kunnen springen. " Dit heirkleed
is eene misse, zoo de schrijver zelve mij verklaard heeft.
NEERNST, m., met zware ee. Hetzelfde als
Neerst. Zie aid.
NEERS (uitspr. nees, zie Rs), m., zware ee. Hetzelfde als Eers, aars. Neers en neuze, neus en
aars, zie onder

AARS.

NEERST, m. NEERSTE, v. (uitspr. nest, met
zware ee, zie Rs). Ernst. Uit neerst, met neerst,
in neerst iets zeggen. Voor neerst nemen, fr.
prendre au sérieux. Het is geen neerst, 't is maar
om te lachen. Is 't heerst P Is dat neerste (wvl.
es dadde neerste) ? fr. est -ce sérieux ? " Ghemerct
dat die Franschman daerof noch in spele noch
in neerste hooren en mochte. " (N. Lespars.)
" Gemerct dat hy nog in spele noch in sneersfe
teenegher betalinglie gheraken en conste. " (Id.)
" Ach, wat doet de simpelheyt van tvolck als sy
qualyck beraden is : wat? zyt gy so slecht dat ghy
meent dat suleke teekenen van de medecyns

734

NEER
in nerste ghestelt zyn. " (F. Rapaert.) " Iniurieuse
woorden in ghecke, in iockinghe, ende niet in
neerste spreken. " (I. de Damhoudere.)

No in nerste no in spele.
(Doctrinale.)

In weet, of si in spele
Of in naerste seiden dat.
(M. Stoke.)
In weet, of ghijt hout in spele,
Sprac Walewein; hets nerenst met mi.
r

(Walewein.)

- Zie NEERNST.
NEERSTIG (uitspr. neestig, met zware ee, zie
Rs), adj. bet. niet alleen Werkzaam, ijverig, fr.
diligent, appliqué; maar langs de Leie ook Beval lig, hupsch, snel, vlug. Een neerstig meisje.
NEERZINK, m. Leegte, dal, vallei,, neêring. Het
water vloeit naar den neêrzink. Een huis in eenen
neêrzink gebouwd. Het vee weide langs den
neerzink.

NEET, NETE, V. Eitje van luizen, en ook van
vlooien. Luizenete, vlooinete. — Ook Neten, m.
-- Fig. Arglistig en vinnig mensch, die zijn
vermaak vindt in alles te beknibbelen en kwalijk
uit te leggen, in anderen verdrietig te zijn door
zijn grillig karakter, enz. Eene nete van eenen
jongen, van een ventje, van een wijveken, van
een meisje. Zij is zoo eene nete. Eene leelijke

nete. Eene onverdragelijke nete.
— In Veurne - Ambacht, te Brugge, enz. is het
een gierig mensch. Eene gierige nete. Eene nete
van een wijf.
NEEP, voor Neen wij. Zie

JA.

-NEGE, uitgang die, onder eenen halven klemtoon, gevoegd wordt aan eenen eigennaam van
een land, stad of familie, in den zin van inwoon

of dochter, b. v.
-ster
Bruggenege, fr. 'ene Brucjeoise.
Veurne -Ambachtnege.
Ghellincknege, fr. une fille Ghellinck.
-- Men zegt ook Gebuurnege (buurvrouw) en
Geusnege (geuzin, protestantsche vrouw).
NEGEIN, NEGEINS, bijw. Nog eens. Zie AGEIN.
NEGENJAARSCHOTE, -SCHEUTE, v. Een hak
-bosch
wiens hout reeds negen jaar oud is.
-- Zie SCHOTE.
NEGENKANTTE, adj. Negenkantig, negen kanten hebbende.
-- Zie -DE.

NÉGENLES(SE, V. Lijkdienst met de negen lessen, d. i. de drie nocturnen en de lauden. Iemand
begraven met de negenlesse. Eene negenlesse
zingen. Morgen ten tien ure is er eene negen-

NEGE
lesse. De negenlesse verschilt niet van de hoogste klas, ten zij dat deze met meer plechtigheid
en pracht geschiedt.
— Vgl. Drielesse.
NEGENMAN, m. Zoo heet, in 't kegelspel, de
groote kegel die te midden de andere staat. Den
negenman omsmijten, ombollen.
NEGENMIS (wvl. NEGEMESSE, zie N), v. De Mis
die ten negen ure gelezen of gezongen wordt,
maar die de hoogmis niet is. Naar de negenmis
gaan.
NEGENMOTTEN, o. Kinderspel met negen mot-

ten of kuiltjes. Elk legt een marbel in den mid-

densten en schiet op zijne beurt. Die in de
Moenial (middensten mot) of Koemie rolt, heeft
er geheel den inhoud van. Die op de vier hoeken
komt, steekt een marbel, en komt hij in een
der andere, hij trekt eenen.
NEGENOOGE, v. Kraaibliekje, stekerling, fr.
epinochette.
NEGENTUITTE (wvl. NEGETUUTTE, zie ui), adj.
Met negen tuiten of hoeken. -- Zie TUIT, en -DE.
NEGENVAAM, o. Bij zeevisschers. Eene geule
bewesten Antena en bezuiden de Kwijnte. De
geule van het Negenvaam hangt aan die van
Antena, en zijn te samen drie uren lang, tusschen
Oostende en Nieupoort. De hinderbank van het
Negenvaam. De zeebank van 't Negenvaam.
NEGENWEKER, m. Witte aardappel die vroeg
volgroeid is. De negenwekers zijn onze vroegste
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NEGG
eenen mensch. Dat is kwa negge van volk.
NEGGEL, m. Zie NECHEL.
NEGGEN, neyde, genegd, b. w. Bij naaisters.
Het eigenste als Overnaaien, met eenen overhandschen naad naaien, fr. sw jeter.
NEIEN, neide, heb geheid, o. w. Brieschen (van
peerden), fr. hennir, eng. to neigh. Zie HEIEN.
" Dat gheen van alle die peerden binnen xii daghen gheneyt en hadde. " (N. Despars.) " Tpeert
neyde, t'beet, t'schraefde, t'wilde slaen,. " (Ed.
De Dene.)
— Grijnzen, fr. faire la grimace. Dat bier, die
melk, enz. is zoo zuur dat men er van neit.
Zerpe drank die neien doet en schuddebollen.
Azijn, onrijpe appels, groene druiven doen neien.
— Eenigen gebruiken 't woord in den zin van
doen neien, fr. faire grimacer quelqu'Hn, zeggende

b. v. Dat bier neit van de zurigheid. Die melk is
zoo zuur dat ze neit.
--- Vgl. het ww. grinniken dat in de W db. ook
de twee beteek. heeft van Grijnzen, fr. grimacer,
en Brieschen, fr. hennir.
NEIKE(N, o. Zachte streeling. Zie AAI.
NEIN, bijw. Hetzelfde als Neen, fr. non.
— Vandaar ne i-nj e (neen gij), neink, neinke
(neen ik), reins (neen zij), neint (neen het).
Zie J A.
NEK, NEKKE, m., fr. nZuque. Iemand den nekke
kraken (hem den hals breken).

— Iemand in den nekke schuppen of schippem,

aardappels. Negenwekers planten. Negenwekers

met iemand spotten, onder den schijn van hem

eten.

te vleien of te prijzen, met hem muffen.

— Staan kijken lijk een negenweker, er beteu-

terd uit zien, te loor gesteld zijn. Ge staat daar
te kijken lijk een negenweker.
NEGGE, EGGE, v. De snede of scherpe kant van
een mes 5 van een zweerd, enz. De negge en de
oesel of rug van 't mes. De negge van dat mes
is blonk.
— De scherpe boord van een stuk hout, van
eenen steen, van eenen muur, fr. arete. De neggen van eenen balk afbeloenen. Hij viel met zijn
hoofd op de negge van de zulle (dorpel). Een
teerling heeft zes kanten of vlakten, acht hoeken
of punten, en twaalf neggen of boorden.
— De zelfkant van gewevene stoffen; ook
Zelfegge genaamd. De neggen worden niet gezoomd. De wever .moet opletten dat hij de neggen niet schende of scheure met den tempel.
- – Fig. Aard, inborst, fr. naturel. Goed van
negge (goedaardig). Kwaad van negge (boosaardig). Een mensch van goede negge. Een vent
die kwaad van negge is. Eene kw& negge van

-- Zich laten in den nekke schuppen, zich
laten beschimpen door iemand die u moest eerbied en achting bewijzen. Die vader laat zich
in den nekke schippen van zijnen zoon. Ondank
hij die zijnen weldoener in den nekke-baris

schupt.
— Als je van den duivel spreekt, je hebt hem op
uwen nekke, fr. q.uand on pane du liable, on en
volt la queue.
— Iets van zijnen nekke schudden, een lastig
werk op een ander verschuiven, zich eene zaak
niet aantrekken.
— Bij mulders. De nekke van eenen molenasse
is het deel tusschen den grooten hals en den kop.
NEKELVEE, m. Zie HEKELVEE.
NEKKEBAND, m. Bij mulders. IJzeren band
die rond den nekke ligt van den molenas.
NEKKEN, nekte, genekt, b. w. Dooden, ombren-

gen, fr. tuer, 1. netare. De hond heeft het keun
genekt (doodgebeten). Eene beest nekken (dood

-slan).

NEN
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NEKK
NERKER, m. Nikker, waterduivel, fr. ondin.
— Schreer2en lijk een nekleer, geweldig schreeuwen, fr. crier comme un for cene . De oproerlingen
schreeuwden gelijk nekkers. Op iemand soireemen gelijk een nekker (schrikkelijke scheldoorden tegen hein uitbraken).
- NEKKERJONG, o. Hetzelfde als Nekker.
Schreeuwen lijk een nekkerjong.
NELS, NELLE, V. Zie NEEL.
NELLEBOGE, m . Elleboog , fr. coude.
NELTEN, nelíte, genelt, b. w. Helten. Zie aid.

NEM, gebruikt voor Hem. Zie HEM.
NP1VI, westvlaamsche vorm van Neem (zie
KLANKVERK.) , imperatief van Nemen, gebruikt in
den zin van fr. liens, voilà. Nèm, ga daar mee
naar huis. Nèm, daar is uw geld, en loop nu.
Nèm, gij zijt hier ook!
-- Men zegt meest Nè : Ik geef u dit, nè. Ne,
ga, draag dat naar huis.
-- Men hoort ook in 't Kortrijksche Neg,
samengetrokken uit Nè g' (nèm ge, neem gij).
Nèg, draag dat weg.
NEIVIAAR, voegw. Hetzelfde als Maar, fr. mais.
--- Kil. heeft dit woord, maar noemt het ver
leeft nog bij 't vlaainsche volk.
-ouder.Ht
NEMEN, ncJ-^)2, genomen, b. w., fr. prendre.
— Over zich nemen (wvl. over eens nemen, zie
EENS) , de gewoonte nemen, fr. prendre l'habitutide..
Hij heeft sedert eenigen tijd eene vieze manier
van spreken, van gaan, van handelen, over hem
.

genomen. Hij heeft over hem genomen van maar

's avonds te gaan wandelen. Zie ovER.
— Voor zich nemen, besluit nemen, fr. se proposer. Ik heb voor mij genomen van nooit meer
naar die herberg te gaan. De predikant zei
dat hij, ter gelegenheid van den feestdag, voor
" Hij
hem genomen had te spreken over
bekende dat by voor hem ghenomen hadde den
hertoghe Philips secretelick in Vranckerijcke te
voerene. " (N. Despars.) " Oversulcks hebbe ick
voor my genomen het voorseyde boecxken te ver
Zijnde buyten hope van-taeln."(FHI)',
menschelijcke remedien, nam voor hemp van boven
een hulpe te soecken. " (Id.) " Waer -om ick voor
my ghenomen hebbe te besighen ende ghebruycken myne koningh-rycken, machten, vrienden,
lichaem, bloedt en leven, op dat dit schadelijck
beginsel geen meerder schade en doet. " (I. de
Grieck.)
— Men hoort ook het deeles. genommen met
korte o.
....

-

Waerom dan tot den Heer' uw toevlucht niet
[genonime ,a.

(G. De Dous.)

NEN, gebruikt voor

Hem. Zie HEM.

NENNE, v. Moeder.

-- Dit woord hoort men in de Nieuwmarkt te
Housselaere.
NENNEN, pende, heb genend, o. w. Noenstonden,

een noenslaapje doen, fr. faire la meridienne. Hij
is een beetje gaan nennen.
NEPE, v. Zie NEEP.
NERE, v. Zie NEER.
NERF, m . Dit huidevetterswoord, dat goed in

de Woordenb. vertaald wordt, fr. grain du cuir,
is vr. in Holland; maar bij ons is het m.
- NERF, V. Zie NERVE.

NERFBRAND, m . Zie ERFBRAND.
NERFWORM, m. Zie ERFwoRM, porrigo scutulata.
NERIG, adj., met zware e. Vlijtig, ijverig, neer
aan 't werk zijn. Die nerig arbeidt,-stig.Ner

mag nerig eten. Eene nerige huisvrouw.
— Het Idioticon Hamburgense heeft " Nehrig:
sparsam, der nicht gern ein Vortheilchen fahren
lasset. "
— Ook Generig.
-- Zie NEER.

NERNST, m. Hetzelfde als Neerst. Zie ald.
NERST, m. Hetzelfde als Neerst. Zie aid.
NERVE, V. Bij kantwerksters. Eene smalle,
sikkel- of halvemaanvormige ijdele plaats in het
platte van eene speldewerkkant. Eene nerve
maken. Het plat moet met nerven zijn.
— Kil. Nerve, cicatrix, stigma.
NESCH, NISCH, NUSCH, adj. Vochtig, natachtig.

Een nesch ei (een ei dat maar half gekookt is,
dat zacht is en niet hard, fr. ceuf ,nollet, en niet
ceuf frais dat een versch ei beteekent in tegenoverstelling met een oud ei). Kook die eiers
nusch. Nessche kaas (niet droog, maar jeugdig
nat en vetachtig). Nesch brood (nat brood, te
weinig gebakken). Nessche pudding, nessche
amandeltaart (die te vochtig is), enz. Smoortabak
die te nesch is vat moeilijk vuur. Dat land ligt te
nesch. Drooge aarde, drooge grond wordt nusch
toen-hij eens goed beregend wordt. Nesch weder,
fr t saps humde. Nesch rieken (fleeuwsch rieken,
eenen onaangenamen geur geven, sprek. van
laffe uitwasemingen). In de keuken riekt het
nusch, als men ingeleide boonen en dergelijke
spijzen gekookt heeft. De plaats, waar ,appelen
liggen, riekt nusch. De nussche wasems van een
secreet of aisement.
-- NESCIIHEID, NISCHHEID, NUSCHHEID (wvl. ook

NESSCHI, NUSSCHI, zie HEID), v. Het nesch zijn. De
neschheid van 't land.
-- NESSCHEN , neschte, genescht, b. w. Nesch

NEST
maken. De tabakbiaderen nessehen om ze te
snijden Eenen droogen grond nesschen met er
water op te sproeien. Den droogen mond van
eenen zieke nessehen met water.
- 0. W. Nesch worden. De snuiftabak neacht
met ineene vochtige plaats te staan.
- Ook Nisschen en Nnssclien.
NEST is in. bij ons, en o. in Holland; fr. nid.
- Nest dragen, wordt gezeid van vogelen die
met hooi, wolle, haar, pluimen, enz. in den bek
vliegen om hunnen nest te maken. De vogels
beginnen nest te dragen als de zomer nadert.
Eene mussche doodschieten die nest draagt.
Waer eick cleyn voghel -dier bevlietight om te best
Tusscben syn becksken scherp te voeren zijnen nest.
. (J. de Harduyn.)

- Zijnem nest kuisch.en. Zie KTJISCIIEN.
- In nesten zittem, in 't L. v. Aalst in itestelinçjen zitten, in moeielijkheden zijn, in eenen

neteligen toestand zijn. Iemand in nesten steken,
brengen of helpen. " Wie zou er geen tranen
storten als er u al met eenen keer, een weldadig
man uyt de nesten komt helpen. " (C. Duvillers.)
- Eierkrans, fr. ovaire. De nest is uit, of de
krans is uit, fr. itt menopause eat arivée.
NESTELAAR, m. Iemand die overal blijft nestelen, overal zijnen tijd verzit, en bij gevolg
overal ook op zijn achterdeel is.
- Een getuig om ratten te vangen, anders
Rattekasteel genaamd. Zie ald.
NET, 0. en ook NETTE, v., fr. filet. Eene nette
breien, boenen, enz.
NETEL, NETTEL, NITTEL, ITTEL, HITTEL, m.

en v., fr. ortie, 1. urtica.

- Engelsehe netel, eeilë hofpiant, 1. urtica
mana.
op netels zitten, iaiet kunnen stil zitten van
verlegenheid en ongeduld, fr. étre sur des épines.
--

Hij zat op netels om voort te gaan. ik zat op
netels tot dat de bode met het nieuws aankwam.
NETEN, m., mv. netens. Hetzelfde als Neet, fr.
lente. Neten in 't haar.
- Fig. Een nijdig ontevreden mensch die
alles kwalijk uitlegt en tweedracht zaait. Een
neten van eenen vent.
- Meest gebruikt in Fr.-V1. waar men ook
Doelen zegt in plaats van Doel.
NETPERTSE (uitspr. —perse, zie RTS), V. Bij visschers. Eene hooge pertse of staak waaraan men,
bij middel van een katrol, de groote vischnetten
ophijscht om ze in den wind te droogen te hangen.
NETTE, V. Verkorting van Renette, soort van
appel. Grauwe netten (grauwe renetten).
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- NETTE, V., fr. filet. Zie NET.
NETTEL, m. en v. Zie NETEL.
NETTER, m. Hetzelfde als Etter, in VeurneAmbacht, te Brugge en elders. - Zie N.
- NETTE]TEN, netterde, heb genetierd, o. w. Hetzelfde als Etteren. Eene zweer die nettert. Netterende wonden.
NETZAK, in. Een zak die met mazen gebreid
is gelijk men netten breidt. Kiekens in eenen
notzak dragen. Een netzak vol krieken of noten.
- Eene eonsc'ienlie gelijk een neizak, die geenszins nauwgezet is, fr. une conscience élastique.
NEUINT, bijw. Nooint, neuit, nooit, fr. jamais.
- Wegens e'u o, zie o.
NEUIST, bijw. Nooist, nooit, fr. jamais.
- Wegens e = 0, zie 0.
NEUIT, bijw. Nooit.
- Wegens eu = o, zie o.
NEUK(E, v. Harde duw, stoot of sla . Iemand
eene neuke geven. Eene neuke krijgen van
iemand.
NEUKEN, neukie, geneu1t, b. w. Eenen harden
duw, stoot of slag geven, fr. dauber. Iemand in
't water, in den gracht neuken. Hij dreigde mij
in den grond te neuken. Iemand tegen den muur
neuken. Men neukte gedurig zakken met aarde
in de scheuren van den dam, om 't doorspoelen
van 't water te beletten.
- Plagen, tergen, voor den aap houden, foppen, duivelen. Kom aan, wij gaan hem eens neuken. Men heeft hem daar geneukt. Hij doet niet
liever, hij kan niet anders dan menschen neuken.
Als hij u eerst geneukt heeft, dan komt hij u
vleien en dienen.
- Men zegt ook Nukken. Kil. heeft Nucke,
astus, astutia (slimheid, schalke trek). Ygi. Verneuken en Wegneuken.
NEUKER, uh. IJzeren band die de sprang van
eene gaaipertse vastklemt aan den mast. Het is
aan clan neuker dat de pinkels verbonden zijn,
die den mast rechthouden. De schutters breken
somwijlen hunne pijlen tegen den neuker. Hij
kan maar tot aan den neuker (hij kan tot in de
sprange niet schieten). Op den neuker stelt men
somtijds een houten volgeltje, Uil genaamd, tot
schimp van dezen die 't afschiet.
,- VkIw. nerthertje. Bij timmerl. Spokschaaf.
- Een drinkglas inhoudende eene halve pint
of zoo goed, anders ook I)jooren en Kapper geg

heeten,

fr. chopine. Een neukertje bier.

De daad van te neuken. Iemand eene neukinge geven. Van iemand
NEUKING, NUKRINGE, v.

eene neukinge krijgen. Met eene neuking het
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stof uit den hoed slaan. Gij verdient eene neuking.
NEUNEN, neunde, heb geneund, o. w. Hetzelfde
als Kneunen, mummelen , sprek. van os of koe
die een zacht en langzaam gemompel laat hooren. De koe ligt en neunt. Hoort ge den os

neunen ?
NEUNING, m. Hetzelfde als Heuning. Zie aid.
NEUR, m. Hetzelfde als Eur, uier, r. mamelle
de vache, de chèvre. Zie N.

NEUR, wordt in Fransch-Vl. gezeid voor Heur,
haar. Neur vader (haar vader). Men heeft het
peur gezeid (haar gezeid). Ik vond peuren boek
niet.
NEURIJN, m., klemt. op neu. Vervrozen smoor
die aan de boomtakken hangt, brimmel, fr. givre.
— Dit Neu is misschien hetzelfde als Nevel
dat er mee samenhoudt.
-- NEURIJMEN,

neurijmde, heeft of is geneurijmd,

onpers. w. Neurijm maken. Het neurijmt. Het
heeft dezen nacht geneurijmd.
NEUS, V. bij ons, is m. in Holland. Zie NEUZE.
NEUSWIJS, adj. Zie NEUZEWIJS.
NEUTE, V. Zie NOOT.
NEUTELHOUT, o. Kaafnoot, een stuk hout horizontaal in beide standflijken van eene schouw
gemetseld, en op zijne voorste uiteinden het
mantelhout ondersteunende. 't Mantelhout rust
op de neutelhouten.
NEUTELTREUTEN, neuteltre utie, heb geneutelteltreut, o. W. Nutselen en frutselen, fr. lambiner,
chipoter. — Vgl. Treuteneuten.

NEUTER, m. Zie IURDER.
NEUTERAAR, m., vklw. neuteraartje. Dwergje,
een verneuteld ventje, fr. petit homme rabougri.

Kleen zijn lijk een neuteraartje. Een oud neuteraartje van een wijveken.
— Ook Neutenaatje. Kil. Neuteler, neutelerken, 1. holnunczo frivolus.
NEUTSCHAAP, v. Zie NOOTSCHAAF.
NEUTSTEEN, en ook NUTSTEEN, m. Een orduinen steen waar een balk op rust in den muur. De
balk rust doorgaans niet onmiddelijk op den
neutsteen, namelijk als er een sloter of brasem
is tusschen beide. Als de neutsteen uit den muur
uitspringt, dan heet hij Korbeel.
— Kil. Not, notsteen, balck- steen, 1. mutulus.
Zie NOOT.
NEUZE, V. Hetzelfde als Neus, m., fr. nez,1. naens, oul. nose : " Bestreec zijn ooren ende sijn
n os e

. "

—

( Th.

van Herentals.)

Uit de neuze hangen, uit der mate tegen-

steken, walg en afkeer veroorzaken, fr. en avoir
ai c dessus da Bosier. Het gezwets van dien mensch
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hangt mij uit de neuze. Ik lees dien boek omdat
ik moet, maar 't hangt mij waarlijk uit de neuze.
.

— Door de neuze zijn of door de neuze geboord
zijn, dronken zijn, fr. avoir une pointe. Een
weinig door de neuze zijn. Hij was ferm door de
neuze. " Soo by maer en begint den wyn te
smaeken, het loopt hem in den kop, by word
geheel door synen neus geboord. " (F. Vanden
Werve.) " En hebt gy my wel ooyt weten t' Nuys
komen, dat ik door den neuze geboord was, en
myn bedde niet en kost vinden. " (C. Duvillers.)

-- Die niet besnot is moet zijne neuze niet vagen,

die niet plichtig is, moet het zich niet aantrekken.
Vgl. fr. qvi se sent 7norvevv-a3, se mouche.
— Zijne neuze opsteken, zie OPSTEKEN.

— Ergens zijne neuze in (of over) steken, nieuwsgierig iets bekijken, fr. y fourrer son nez. Als hij
in de keuken komt, steekt hij overal zijne neuze
over. Vriendje, gij hebt daar nievers uwe neuze
over te steken.
---- In de neuze krijgen of hebben, iets rieken,
den reuk van iets ontwaren. De jachthond kreeg
den haas in de neuze. Fig. Iets gewaar worden.
Het verwondert mij niet dat hij bankeroet
maakt : ik had het reeds lang in de neuze.
--- Neuze hebben van iets, iets vernomen of
gehoord hebben, er kennis van hebben. Ge moet
hem dat niet zeggen : hij moet er geene neuze
van hebben. Hij heeft er ook al neuze van.
— In iemands neuze zitten, hem mishagen, bij
hem in ongunst staan, slecht aangeschreven

zijn, fr. ne pas être en bonne odeur auprès de q.
Hij zit in de neuze van zijne overheid. Ik geloof
dat ik in de neuze zit, en ik weet niet waarvoor.
-- Van zijne neuze maken, beslag maken, zich
veel laten voorstaan, fr. faire de l'einbarras, se
dunner de grands airs, a ff ecter des pretentions. Hij
moet hier zoo van zijne neuze niet maken, wij
weten wel wat hij ;geldt. Hij peisde daar van
zijne neuze te maken, maar hij vloog al gauw
buiten.
-- Iets aan iemands neuze knopen, hem iets
zeggen dat hij nieuwsgierig trachtte te weten.
Ge moet dat aan niemands neuze knopen. Ik zal
het aan uwe neuze niet knopen hoeveel ik daaraan
gewonnen heb, wat hij mij gezeid heeft, enz. Ik
zal 't aan uwe neuze knopen, hebt gij geen koordeken P (zegt men spotsgewijs aan iemand wiens
nieuwsgierigheid men niet wilt voldoen).
-- Neuze en aars (wvl. eers, uitspr. ees, zie RS),
top en aars, kop aan steert, fr. tête-beche. Zie
AARS.

NEUZ
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— Neuze en neuze, neus aan neus, aanzicht
aan aanzicht, fr. huze a huze, face à face. T wee
aanzichten neuze en neuze schilderen. Twee
standbeelden neuze en neuze plaatsen.
— Met eene neuze staan, teleurgesteld zijn. Hij
stond daar met eene leelijke neuze. " Dyt aldus
gheschyende de Guezen zaeghen, rynet nuesem. "
(G. Weydts.)
— De neuze van eene dakpan is de klamp
waaraan de pan op de latten vastgeleid wordt,
fr. crochet d'une tuide.
— De neuze van eereen appel, peer, enz. is de
kruin of de top tegenovergesteld aan den steert,
fr. tête. De oog (teil, normbril) van eenen appel
zit te midden de neuze. Een appel met eene
groene neuze, met twee neuzen.
— De reuze van eenen zweeptol of peretop is de
kruin tegenovergesteld • aan de pinne. Eenen
blinkenden tatsnagel slaan in de neuze van
eenen top.

— Schendt ge uwe neuze, ge schendt uw aan
een vader of meester mag geen kwaad-zicht,
zeggen van zijn kind of zijnen onderdaan, zon
-derzichlvn
te verhinderen.
— In sommige plaatsen zegt men Neuze voor
wat elders overal heuz-i,e, euzie genoemd wordt.
De neuze van het dak. Onder de neuze staan.
Het Alg. Vl. Idiot. zegt dat Neuzeldrup voor
Oosdrup gebruikt wordt in de Kempen en N.-Br.
NEUZEKE-BLOED, NEUZETJE-BLOED, NEUSKEN-

BLOED, o. Een bloedende neus.
— Een neuzetje-bloed vallen, op de neuze vallen dat er het bloed uit vloeie. Het kind heeft
een neuzetje-bloed gevallen. Terwijl hij onder
de eik lag en sliep, eene eikelnoot viel hem een
neuzetje-bloed. Ik zou daar nog willen een neuzetje-bloed over vallen (zegt men om zijne begeerte uit te drukken van iets . te bezitten, b. v.
eerie somme geld, enz.)
NEUZELAAR, m. Iemand die door de neuze
spreekt.
-- Neutelaar, fr. chipoteur.
NEUZELAP, NEUSLAP, m. Bij schoemakers. Hetzelfde als Neus, fr. carre, bout d'un soulier.
NEUZELEN, neuzelde, heb geneuzeld, b. en o. w.
Door de neuze spreken, mompelen, fr. nasi lier.
Wat heeft hij daar geneuzeld P Hij heeft daar
eenige woorden geneuzeld die ik niet verstaan
heb. Ge moogt zoo niet neuzelen. Het kind antwoordde al neuzelende.
— Neutelen, nusselen, prutsen, zich met kleenigheden bezig houden, fr. chipoter.
- NEUZELING, v. Het spreken door de neuze.
-

-

— Neuzeiwerk.
Prutsewerk, puntwerk,
prullewerk. Het gebouw is voltrokken, er is maar
wat neuzelwerk meer over. Zich met neuzelwerk
bezig houden.
NEUZEN, neusde, heb geneuscd, o. w. De neuze
vooruit steken om te kijken. Hij stond te neuzen
over de haag om te zien wat er al in den lochting
groeide. Wat komt hij hier neuzen in mijn huis P
Ga eens neuzen wat er al gebeurt. Ik kom neuzen
hoe het met uwe gezondheid gaat.
— Snuffelen, snuisteren, fr.fureter. Hij zit altijd
in boeken te neuzen.
— Rieken, kwalijk rieken, fr. repandre une
(mauvaise) ocdeur. Dat neust hier (het riekt hier,
er is hier een onaangename geur).
— Een kinderspel. Iemand houdt eene spelde gesloten in . de hand waar een ander eene
andere spelde op legt; dan doet de eerste de hand
open, en, liggen de spelden kop aan kop, de
tweede is gewonnen; maar liggen zij top aan kop,
hij is verloren. Het zijn de meisjes die zich bezig
houden met te neuzen. Willen wij neuzen P —
Men zegt ook Neuzen -en- eerzen. Zie AARS.
NEUZEWIJS, NEUSWIJS, adj. De schrijvers gebruiken dit woord in den zin van Waanwijs, fr.
présomptueue, pédant; doch Kil. verklaart het
- NEUZELWERK, 0.

door 1. odorus, sagaai, emunctce naris; curiosus;
en zoo verstaan het ook de Vlamingen.
— Die eene fijne neuze, eenen scherpen reuk
heeft, die licht en gemakkelijk iets geriekt, fr.
(lui a le nez fin, l'odorat subtil. De jachthonden
zijn neuzewijze beesten. Iemand die neuzewijs
is geriekt de minste geuren, die een ander niet
gewaar wordt. Ge zijt gij neuzewijs, ge geriekt
gij alles (zegt men van iemand die in huis of
elders eenen geur ontwaart die aan de anderen
ontsnapt). = Dit hoort men meest in VeurneAmbacht.
— Fig. Fijn van begrijp, schalk, slim, scherpzinnig. Hij is zoo neuzewijs, ge zult hem niet
bedriegen. Die vent is nog al neuzewijs, hij zal
daar wel eenen middel toe vinden. Hij is neuzewijs, hij weet overal zijne baat uit te trekken, zijne
waren aan den man te brengen, enz.
— Nieuwsgierig, begerig en schalk om iets te
weten, fr. curieus;. Dat is een neuzewijze, hij
tracht van alles het slotje en het sleutertj e te
kennen. Ge zijt gij al veel te neuzewijs.
-- Heintje Neuzewijs was een verwaand ventje
dat zelf zijne boomen wilde snoeien, en zijnen
hovenier wegzond, en het snoeide al zijne boomen
dood. (Volkszeise.)

NEVE
NEVEL, bijw. met denklemtoon op vel. Zie EVEL.
NEVEN, nee f'de, geneefd (fvl. èneefd), b. w.
Iemand " neef" noemen. Die vrolijke ouderling
neeft en nicht allen die hij ziet. " Die elckandren
zijt nichtende of nevende. " ( Ed. De Dene.)
— o. W. met hebben. Gedurig " neef " zeggen.
Het is neef alhier en neef aldaar, ik ben moede
van al dat neven.
NEVEN, NEVENS, NEVENST, voorz. en bijes.
Nefl"ens. Zie s.
NG. Vgl. ND.
— Dikwijls verloopt ng in m, b. v.
Ameldonk
— ameldom,
Bingbong
— bimbom,
Bongelen
— bommelen,
Dringen, drungen — drummen, drommen,
Kring, kronk
— krom,
Perzonge
— perzomme (fr. ecopan),
Pingpangpoen — pimpampoen,
— prammen, pramen,
Prangen
— schimmeren (fr. briller),
Schingen
Schongelen
— schommelen,
Schranken
— schrammen (fr. écorcher),
— slom,
Slonk
Streng
— strem, stram,
-- wrommelen.
Wrongelen
— Tusschen Schelde en Leie langs de Oost
grenzen, wordt ng, staande achter-vlamsche
eene a of o en gevolgd van eene stomme e, uitgesproken als w, b. v.
Lange tonge — lawwe towwe,
Gevangenis — vawwenesse,
Gezongen — gezowwen;
maar staande achter e of i en gevolgd van eene
stomme e, spreekt ng als eene j, b. v.
Brengen — brijën (uitspr. breien) .
Zingen — zijën (uitspr. zeien) .
Vinger — vijër (uitspr. veier)a
NI, NIE, bijw. Neen.
NICHT, m. Richt, hecht van een mes, enz., fr.
manche de couteau.
NICHT, bijw. Niet, hd. nicht, neders. fig, nick,
angels. nocht. Wordt bij ons maar gehoord in
Nichtemeer. Zie aid.
NICHTEMEER, bijw. Niets meer, fr. pas plus,
aassi pea. Zie NICHT. " Nichtemeer up den weke
dan up andere - daeghen. "-lickenmartdh
(Cueren van Rousselaere.) " Dat by tzelve ghelt
nichtemeer en spaerde, doen oft moose gheweest
hadde. " (N. Despars.) " Nichte meer van de
ghenscher dan van de inghelsche zijde. " (Id.)
" Daer en quam nichtemeer of dan te voren. " (Id.)
" Zonder yeuwers eenighen cost te sparene,
nichtemeer nopende - tzeer chierlick behancsele
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van alle die huysen, als anghaende de menigherande spectaclen ende overvloedicheit van bars
nende toortsen. " (Id.)
— Dit woord hoort men nog dagelijks, bezonderlijk tusschen Schelde en Leie, waar men
ook nichtjes meer, nichtig meer, nichtegemeer zegt,
en er dikwijls zoo of alzoo voor plaatst, en altijd
als ofwel of achter stelt. Hij is van niemand ver
bij nachte als bij dage. Hij-vard,nichtem
heeft zoo nichtemeer verstand of een steen. Hij
kent daar alzoo nichtig meer van als gij. Hij is
niet ziek, nichtjes meer als ik of gij. Kent gij
hem P Zoo nichtegemeer als dat ik hem nooit
gezien en hadde.
— Voor Nichtemeer schrijft N. Despars som
Zo datter nyewers niet gheel-wijlenLchtmr."
en bleef, lichte meer in Vranckerijcke dan binnen
den lande van Buck. -- Welke croone hem
gheensins toe en behoorde, lichte meer dan zij
zijnen vadere en dede. "
NICHTEN, nichtte (wvl. ook nichtege), genicht,
(fvl. ènicht), b. w. Iemand " nicht " noemen. Hij
nicht alle vrouwlieden.
— o. W. met hebben. Gedurig " nicht " zeggen.
Hij nicht hij maar helder op, wetende dat zijne
nicht daarmede gemokkeld is. Zie NEVEN.
NICHTIG MEER, bijw. Zie NICHTEMEER.
NIE, bijw. overal gebruikt voor Niet. Ik heb
dat nie gezeid. Hij wilt the gehoorzamen. Dat is
nie wel, nie schoon. Ge spreekt daar nie van.
— Kil. Nie, noyt, nun quam.
NIEBEDAL(LE, bijw. Hetzelfde als Niemendal,
niet niet al.
— Wegens b — gym, zie B.
NIEG, voor Neen gij. Zie JA.
NIEMANDSVRIEND, m. Die niemand bemint
en van niemand bemind is, baatzuchtig en afjonstig mensch. o Gij leelijke niemandsvriend !
Daar, neem liet al, niemandsvriend. Niemandsvrienden worden van niemand aangetrokken.
NIEMEDAL(LE, NIEMENDAL(LE, NIEBEDAL(LE,

bijw. Niet met al, in 't geheel niet. Hij antwoordde
niemedalle meer. Gij zult daar niemendalle van
hebben. Hij kent er niebedalle van.
-- Vgl. Almendalle.
- - Te Brugge en in sommige andere plaatsen
klinkt al als of : niemendolle, olmendolle. Zie L.
NIEMEN, onbep. voornaamwoord. Hetzelfde als
Niemand. Ik heb daar niemen gevonden. Weet
er riemen van deze zaak ?
NIEMER, bijw. van dagelijksch gebruik voor
niet meer, fr. ne plus. Ik heb daar niemer van
gehoord. Hij zal het niemer doen. Hij wilde
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niemer antwoorden. Ge. meugt dat niemer zeg
fr. to ne peux plus dire cela.
-gen,
NIEIVIER1VIEER, bijw. Nooit meer. Hij heeft beloofd van dat niemermeer te doen.
NIEN, voor neen hij. Zie JA.
NIEP(E, v. Doornbezie. Zie HIEPE. " Een rooseboom met xv uytnemende wel riekende roosen
ende drie schoon bluesende ghespende niepkens

daer inne. " (N. Despars.)
NIEP-ENDE, NIEPEINDE, o. Zie LIEPEINDE.
NIERKEN, o. Soort van marktkantje waarin
figuurtjes gewrocht zijn op wijze van niertjes.
Een nierke maken. Een nierke verkoopen voor
zeven stuivers de elle.
NIET, bijw. Wordt dikwijls bij een ander
negatief gevoegd om het te versterken. Dat
boek is nievers niet te vinden. Hij heeft nooit niet
het minste gestolen. Is er niemand niet die dat
vragen durft P Hij zal nooit niet wederkeeren.
" Ten betaemt oock gheensins niet, dat men....
(B. Gheysen.) " Wie zyn de ghene die hun
ooghen hebben op eene andere plaetse P niemandt
niet. " ( Jr. de Harduyn.) " En voor wie zulde
swygen P Voor nieman1, niet in de weirelt : gy zult
altyd het leste woord moeten voeren. " (F. Van
den Werve.) " Mids dat niemamdt eenighe Brug
niet hebben en wild@. " (Z. v. Male.)-scheayn
" Een ijghelic sal weten dat de viant, sonder
tghehinghen Godts, niets niet eermach. " (Boëtius).
Meent ghy dat ick de lueghenaers van Ardenburch
[slachtti P
— Neen ick niet. 't ware emmers qualick ghedaen.

(Ed. De Dene.)
All' of 'er geen gevaer int' minste niet en ware.
(G. De Dous.)
Vie sal iet ter weereldt loven
Dat meer heeft in schoonheydts cracht P
Niemandt niet.....
(Cl. Declerck.)
NIETEN, niette, geniet, b. w. Staat bij Kil. als
een oud vlaamsch woord voor Vernieten, ver
om die-nietg."Nmaslrdehn
superstitien te versmooren en te nieten. " (Th.

van Herentals.)
„ — Wij gebruiken het thans onz. met hebben,
in den zin van Niets doen, niets verrichten, fr. ne
Tien faire, fainéanter. Gij zijt nog eens bezig met
nieten.
-- Kramers vertaalt Nieten door fr. river; bij
ons is het Nijden. Zie ald.
NIETWEERD, NIEWEERD, m., mv. nietweerds,
met den klemtoon op nie. Die nergens toe deugt
of dient, die niet weerd is. Een nieweerd van

NIEU
eenen werkman (een luie werkman die zijnen
kost niet weerd is). Daar loepen vele nieweerds
langs de straten. Een nieweerd van eenen hond
(een hond die te lui is dat hij basse of wake, die te
laf is dat hij zich verwere).
NIEUW, adj. Benieuwd, fr. curieux de savoir.
Naar iets nieuw zijn. Nieuw zijn om iets te weten. Zeg, hoe is dat geschil geeindigd P Ik ben
er nieuw naar.
-- Van nieuw en her. Zie HER.
-- Van nieuw en of hin. Zie HIN.
-- Van nieuw en oor. Zie ooR.
— Op een nieuw (sippe niew), op nieuw, fr. cie
nouveau. Zij begonnen op een nieuw. " Zy beroefden de lanslyeden vederomme op een nyeu. "

(G. Weydts.)
NIEUWAVOND, NIEUWJAARAVOND, JAARAVOND,

m.. Da avond voor Nieuwjaardag, fr. la veille du
jour de l'an. Met nieuwavond eindigt de pacht.
Hij is nieuwjaaravond gestorven.
NIEUWBAKKEN, adj. Versch. Nieuwbakken
brood. " Syn vrienden eten het nieuw-backen, de
andere moeten het beschimmelt oudbacken brood
eten. " (F. Vanden Werve.)
-- De klemtoon in nieuwbakken en oudbakken
is op de eerste greep. Kramers stelt hem op de
tweede.
NIEUWDAG, m. Nieuwjaarsdag, fr. jour du nouvel an. Hoe lang is het geleden P Sedert nieuwdag.
NIEUWELINGE, adv. Nieuwelings, fr. nouvellement. Hij is nog maar nieuwelinge getrouwd.

Het is nog maar nieuwelinge gebeurd.
NIEUWERS, bijw. Zie NIEVERS.

NIEUW(E)WASSCHER, m. Iemand die de kleederen zuivert van hunne vlekken, en ze herverwt zoo dat zij er gansch nieuw uit zien, fr.
teinturier-deggraisseur, (faveur a neuf) . Dit kleed

heeft bij den nieuwewasscher geweest. Die nieuwewasscher wint veel geld.
NIEUWJAARZOTJE, o. Zie FIJKERLOOT.
NIEUWJAREN, nieuwjaarde, genieuwjaard, b.

w. Nieuwjaar wenschen. Hij is zijnen oom gaan
nieuwjaren. Ik ben genieuwjaard geweest met
een nieuw kleed.

NIUWLOOPTE, adj., klemt. op nieuw. Die veel
voor veranderingen is, die gemakkelijk iemand
of iets verlaat, denkende dat iets nieuws misschien ook iets beters zal zijn. Het wordt gezeid
van iemand die gedurig nieuwe vriendschappen
aansluit om ze weldra te verzaken; van onstandvastige kalanten die telkens bij andere koopmans
te winkel gaan; van zieken die lichtzinnig veel
van geneesheer verleggen; van dienstboden die
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nooit lang bij denzelfden meester verblijven; van
werklieden die uit louter grilligheid gedurig van
ambacht veranderen; enz. Die mensch is zoo
nieuwloopte ! Nieuwloopte lieden denken altijd
beter te varen in de verandering, maar ze zijn
dikwijls bedrogen. Die jongeling zal nooit trouwen : hij is al veel te nieuwloopte (te onstandvastig in de liefde, beminnende nu de eene, dan
eene andere). " Nieuloopteghe voyaidgiers te water te lande. " (Ed. De Dene.)
— Zie, -DE.
NIEUW1VIARIST, m. Liefhebber en verspreider
-

van nieuwtjes, fr. nouvelliste. " Den eenen seyde
sus, den anderen seyde soo : immers gelyk de
niewinaeristen in de kaffé-huysen. " (Vaelande. )
NIEUWMODE, adj. Nieuwmodisch, nieuwer
Een nieuwmode kleed. " Onze nieuw--wetsch.
mode lampen. " (K. Callebert.)
NIEUWMOLKEN, adj., klemt. op nieuw. Versch
gemolken. Nieuwmolken melk. " Een stoop ni,-

molcken melck. " (Z. v. Male.)
NIEUWSTEERTIG, adj. Nieuwloopte, begerig
naar nieuwigheden, naar veranderingen. Een
nieuwsteertig mensch. Nieuwsteertig . zijn. Die
nieuwsteertige vent is nievers te vreden.
— Kil. heeft Steerten, fuuger°e (vluchten). Het

eng. to start bet. acoi 't loopes gaan; en het hd.
sterzen, rondzwerven; het opperd. landsterzer is
een Landlooper. Dus Nieuwsteertig is juist hetzelfde als Nieuwloopte, nieuwloopig.
— Doch vgl. Plaagsteert en Vraagsteert.
NIEUWTE (wvl. NIEWTE), v. Nieuwigheid, nieuwheid, het nieuw zijn. De niewte is er af, fr. la

fleur en est ótee, on n'en2 fait plus de cas.
NIEVERANS, NIEVERINGS, NIEWERINGS, bijw.

Nievers, nergens. Hebt gij hem nieverings gezien ? Hij is nieverings te vinden. " Maer ne
Balvet dese wonden nieuwerincs dan met deser
salve. " (J. Yperman.)
NIEVERS, NIEUWERS, NIEWERS, bijw. Nergens,
nauwers. Hij is nievers te vrede. Ik heb hem
niewers gezien. " Men Biet nu by kans nieuwers
naer. " (Z. V. Male.) " De mirakelen die Sigherus
soude ghedaen hebben en leze ick niewers. " (L.
de Huvettere.)
Sekers anders nieuwers om
Dan tot pracht en enckel rom.
(P. Gheschier.)
NIEVERST, NIEVERSTEN, bijw. Nievers, nergens. Dat i nieverst aangekondigd. Hij gaat
nieversten vandaag. Nieverst -wel is op de wereld
(op de wereld is er geen geluk, geene rust).
NIEW, samengetrokken uit Neen wij. Zie JA.

NIEW
NIEWEEK, adj., klemt. op mie, scherpl. ee.
Frisch, sprek. van brood dat noch nieuwbakken
noch oudbakken is. Nieweek brood.
-- Vgl. Lieweeken.
NIEZEN, nods, heb genozeyz, o. w., fr. éíernuer.
Hij noos er van. Aan iemand die niest, zegt men:
" God zeint (zegen) u ! " en hij antwoordt
" Dank u."
— Zie MAZEN .
NIG, fr. tiers. Zie onder NE3s.
NIJD (wvl. NIID, zie ia), m., vklw. nijdje. De
omgeklonken of overgeslegene punt van eenen
nijdnagel of liijdspille. Eene spil met twee nijdjes.
— De woordenb. hebben niet, v., klinknageltje;
doch dit is juist hetzelfde niet, want ons nijd is
maar de punt van het klinknageltje.
NIJDBOUT, m. NIJDSPIL, v. Bout of spil die
vernijd is, d. i. wier punten omgeklonken zijn,
fr. riv i i e. De twee dealen van den hecht van een
scheers, enz. vesten aaneen door nijdspilletjes.
— Weil. heeft Nijdnagel, maar er is dit verschil
tusschen, dat een nijdnagel enkel aan den punt
vernijd is, fr. rivet, » terwijl de nijdbout of nijd
aan beide kanten vernijd is, fr. rivzure.
-spile
NIJDEN (wel. NIEN, zie -TEN), nijdde, genijd, b.w.
Hetzelfde als Vernijden, omklinken, fr. i iver.
Eenen nagel nijdcn.
— Kil. Nijden en Neten.
NIJDIG (vvvl. NIDIG, zie IJ), adj. Driftig, hevig,
geweldig. Nijdig arbeiden, fr. travailler vigoureusement. Een nijdige werkman. Hij is nijdig om
te werken, nijdig in 't werk. Daar wierd op het
slagveld nijdig gevochten van beide kanten. Een
peerd loopt nijdig (als het met driftigheid loopt
en zijne oorar strijkt). Het vroos gedurende dien
nacht nijdiger dan het ooit gevrozen heeft. De
brand, door den wind aangeblazen, was zoo nijdig
dat er niet aan te blusschee viel.

NIJDSPIL (wvl. NIIDSPILLE), V. Zie NIJDBOLJT.
WIJF, in. Huig, fr. luette. Zie nIJF.
NIJFEL (wvl. NIFEL, zie IJ), in. Mispel, fr nèfle.
Murwe nijfels.
-- Mispelaar, fr. néiier. Eereen nijfel planten.
- NIJFELEN (wvl. ook NIFELI, zie EN), adj. Mispelaren, van nijfelhout. Een nijfelen hamer.

NIJFERAAR (wvl. NIFERARE), m. Iemand die
nijfert, vernuftige knutselaar. Een nijferaar van
een jongen. Hij heeft geheel zijn leven een nijferare geweest. Dat hij mochte, die jongen zou
goede studiën doen : want het is een eerste nijferaar.
NIJFEREN (wal. NIFEREN, zie is), nijferde, heb
y ni,ferd, b. -en o. w. Altijd bezig zijn met het
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een of het ander te verzinnen en te knutselen,
dat, hoewel van kleene weerde en belang in
zichzelven, nogtans werkzaam vernuft en schranderheid te kennen geeft, zoo als figuurtjes teekenen, houten beeldetjes snijden, speeltuigen
maken, enz. zonder het geleerd te hebben. Wat
nijfert die jongen daar?
-- Vgl. Nijver, ijverig. Kil. Nuveren, uveren,
flagilare, appetere.

NIJKEN (wvl. NIKEN, zie IJ), m. Verkorte eigennaam bij 't volk, voor Dominicus.
— Van Nijken geven, van Nijken krijgen, eenen
pak slagen geven of krijgen. Zij hebben hem van
Nijken gegeven. Hij heeft van Nijken gekregen.
— Van Nijken geven, met ,driftige kracht iets
verrichten. De muzikanten gaven van Nijken op
hunne speeltuigen. Allo, zei de smid aan zijne
knechten, geeft maar van Nijken (slaat maar toe
op het gloeiend ijzer).
— He geeft van Nijken, zegt men als het geweldig waait, regent of hagelt.
— Aangezien het woord altijd van voorop
heeft, kan ik niet beslissen of het Nijken, IJken
of Rijken is; maar 't schijnt, in alle geval, een
eigennaam of als een eigennaam gebruikt. Vgl.
fist geven, van de neute geven.
NIJPEKRIJT (wvl. NIPEKRIIT, zie IJ), m. Een
muiker, een geveinsd , en genijpig mensch, fr.
sournois. Gij zijt een muiker, een nijpekrijt, een
deugniet, een valschaard. Wacht u van dien
nijpekrijt. o Gij nijpekrijt!
— Hoewel de stemrust op de eerste lettergreep zij, en dat het eerste ' deel van 't woord
gelijke aan het adj. genijpig, geniepig (d. i. geveinsd, gluipsch), nogtans meen ik dat ons
nvpekriit of nypekryt hetzelfde woord is als fr.
hypocrite, omdat men in zekere gewesten ook
ypekryt, ypokryt zegt.
NIJPER (wvl. NIPER), m., vkl. n " ertje, nijperken. Bril zonder stangjes, die op de neuze toenijpt, anders ook fokke genaamd. Zijnen nijper
,

opzetten om de gazet te lezen.
NIJPSCHAAR (wvl. NIIPSCHARE, zie IJ), v. Bij
naaisters. Soort van schaar met twee ronde
beenen (in plaats van twee platte snijdende lemmers), om pijpen of ronde plooien te vormen in
lubben en schrooden van vrouwemutsen; anders
ook Pijptang geheeten.
NIJSTERACHTIG, adj. IJsterachtig, fr. fuileur.
Nijsterachtig mensch. Hij is zoo katijvig en zoo
nijsterachtig als dat hij groot is. Nijsterachtig
zijn wordt dikwijls als een teeken van onpasselijkheid aanschouwd.

.

NIK
— Slechtgezind, gemelijk, fr. maussade. Er
nijsterachtig uit zien. Ge moogt er niet veel tegen
zeggen, hij is maar nijsterachtig van daag.
NIK, m. zonder mv. Wrok, pik, haat, ekel,
afkeer, fr. pique, aversion, rancune. Eenen nik
hebben op of tegen iemand. Eenen grooten nik
opvatten tegen iemand. " Dieder secretelick
eenen grooten nick up hadde. " (N. Despars.)
" Dies zeylden zy met eenan veel te meerderen
nick haestelick te Damme waert. " (Id.) " Tnaervolghende j aer ghecreech heer Jan eenen fellen
nick jeghens den hertoghe. " (Id.) " Die nick rees
van allen zyden zo varre ende hoghe (tegen den
keizer) dat men hem wel hadde willen dooi heb
ende van cante spelen. " (Id.) " Hy zoude-ben
ontwijffelick meester ghewerden hebben van die
stede, ten hadde gheweest die oude en onsterffelicke nick van den hertoghe. " (Id.)
— Overal gekend en gebruikt.
NIKKEN, nikte, heb genikt, b. w. Knikken. Het
hoofd nikken b. v. om iets toe te staan, enz.
De aande gaat al nikkende. Met de oogen nikken
(knipoogen).
NILLEN, ww. Hetzelfde als het 1. nolle, niet
willen. Wordt gehoord in willens of nillens, d. i.
lief of leed, met of tegen dank, fr. bon gré maal
gré. Hij zal dat doen, willens of nillens. Alle
menschen moeten sterven, willens of nillens.
— Dit woord bestaat ook in 't oud eng. (nyle
ye demmien, 1. nolite judicare), en in 't angl.--sax.
(and thu noldest, 1. et noluisti). Zie Delfortrie,
Analogies, bl. 502.
NILTEN, niltte, gevilt, b. w. Helten. Zie aid.

NINK, voor Neen ik. Zie rA.
NIP, in. zonder mv. Het nippen, het knippen.
Zie NIPPEN.
— Op den nip, op den knip, op het uiterste
puntje van te vallen, te springen, te slaan, enz.
Eene muizeval staat op den nip, waneer zij zoo
licht en lijze staat dat zij toeknipt bij de minste
beweging. De teljoor is op den nip van te vallen,
als zij op den uitersten boord van de tafel staat.
Is het bijkans acht ure P het is op den nip van
te slaan. Haast u, het convooi is op den nip van
te vertrekken. Op den nip komen (juist aankomen op den laatsten stond). Zie NIPTE.
NIPPEN(E, o. Knot van 't vlas, fr. tête de lin.
Zie KNIPPEN.
NIPPEN, nipte, heb genipt, o. w. Hetzelfde als
Knippen, sprekende van iets dat lijze of nakende

stond en al met eens afvalt, losspringt, neerslaat,
voortvaart, enz. Zoohaast de muis aan 't lokaas
roerde, de sprenkel nipte (knipte).

NIPS
hetzelfde als Op den nijp. Zie
Op het nippen staan van te vergaan.
NIPS, bij w. Zie NIPTE.
NIPTE, bijw. Op het uiterstepunt, op den nip, op
denuitersten boord. Hang die vogeinmit zoo nipte
niet aan den nagel, zij zou afvallen. Eene maizeval moet nipte staan, dat zij, bij de minste beweging aan 't lokaas, toekijippe. Eerie teljoor
staat nipte, als zij op den boord van de tafel
staat en dreigt te vallen. Gij meugt dat zoo
nipte niet zetten of leggen.
— Het gaat nipte, zegt men b. v. in 't kaartspel, in eene kiezing, enz., als de beide partijen
op het punt zijn van te winnen, en dat de zegepraal van de eene boven de andere afhangt van
nog eenige punten of stemmen te krijgen.
— Voor Nipte gebruiken wij ook Lijze, Lijzig,
en Nakende. Zie aid.
— Wij zeggen ook Nips, en in Braband ook
nip en nippens (Alg. Vl. Idiot.). Vgl. liet deensch
neppe en knap, d. i. nauwelijks, fr. cc ?seine.
NISCH, adj. Zie NESCIT.
NISCH, adj. Gemelijk, ontevreden, fr. -mccussade,
cie mauvaise humeur. Nisch gezind zijn. Het
weder heeft invloed op hem : is het koud en regenachtig, hij is nisch.
— Afl. Nischheid. Hij heeft dat in eene nischheid gezeid.
NITTEL, m. Netel, fr. ortie. " Laet in uwen
hof geen distelen groeyen van hooveirdigheyt,
nogte nulels van brandende begeirlykheyt. " (F.
Vanden Werve.) — Zie NETEL.
N0. Eigennaam voor hou. Na, d. i. Anna, veel
te Brugge gebruikt. Mijne zuster No heeft het
gezeid. Ik ga naar tante N oo's. Ik heb dien boek
gehad van No.
— No of Noo is ook eerie verkorting van
Noode, d. i. ongeern, fr. cc conti•e-ccezcr. Van daar,
bij woordspeling, deze spreuk : Noo was ook een
groote Heilige, om te zeggen dat men, hoewel
ongeern, het toch moet doen.
NOBLESSE, v. Naam van eenen zomerappel die
aan de kalverhanke gelijkt.
NOCHTE, voegw. Hetzelfde als Noch, fr. ei.
Nochte vader nochte moeder hebben. Nochte in
stad nochte buiten. " Die banck van de raden en
wiert niet verandert, nochte ooc die tresoriers. "
(N. Despars.)
— Vgl. Ofte voor Of, fr. ou.
NOEKEREN, noekercle, heb of ben genoekerd, o. w.
Zie OEKEREN.
NOEMEN (wvl. NOMMEN, zie on), noemde, genoemd, b. w. Namen, fr. nom?ner.
— Op liet nip

NIP.
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--- Zeggen, kenbaar maken, fr. dii•e, fccii•e conziiti•e. Hij durft het niet noemen, uit vreeze van
beschimpt te worden. Hij heeft iets verricht dat
niet eerlijk is en dat hij ook niet noemen zal.
Hij noemde 't, hoewel hij er beschaamd voor was:
Van hem quamen, dats bekint
Die Amoniten, die ie sal nomen,
Hiernaer, daer icker an sal comen.
(Maerlant.)
-- Met klem iets zeggen of herhalen, bevestigen fr. cí fivmec. Hij heeft mij genoemd dat mijn
vriend morgen zal komen. Ik noem u, dat die
historie eene fabel is. Durft gij dat noemen ? fr.
oses -tU c (fl niter•, maintenic celcc ? Ik noem u dat
(zegt men als men iets met kracht staande houdt),
fr. je voos le garanlis, je voos maintiens que Bela
.

eet veal.

— o. w. niet zijn. Heeten, eeeen naam dragen.
Hoe noemt hij ? Hij noemt Jan. Dat boekje noemt
De pelgrimagie van Jesus. " Zyde bandekens,
die faveurken en leveryen noemen, aen den hoed,
aen 't rapier oft aen den arm. " (Boëtius a Bolswert.)
-- In al de beteekenissen zegt men ook Na
-men.
dat
NOEN(E, nl. Overal gebruikt voor Middag,
•
weinig gehoord wordt, fr. midi. Kom van den
noene eten, fr. viers diner ee midi. Het is tegen
den noen, fr. it est presque mid 1. De gestrafte
scholier moest over noen blijven (moest in school
blijven op den middag, mocht maar naar huis
gaan ten halteenen, of ten eenen).
— In Braband wordt noen gebezigd in den zin
van Middagmaal, fr. diner, b. v. hij heeft zijnen

noen al binnen. (Alg. Vl. Idiot.)
NOEN(E, rn . Hetzelfde als Oen met de voorgevoegde n. Zie OEN.
-- Ovee• none?, over noesch, over einde, in
wanorde, scheef en noesch. Stoelen en banken,
het stond al over noene. Eene mutse staat over
noene, als zij scheef op het hoofd staat. Iemand
gaat of loopt over noene, die 't hoofd en de
schouders scheef houdt naar den rechten of linken kant. Het volk loopt over noene, als er
gewoel is van menschen. Over noene kijken
(scheel zien, fr. etre louche; ook met schalkheid
scheefuit kijken, lonken). Het gaat al over noene
('t geraakt al in de war, liet gaat al aan 't woelen). " 'T wyle dater aldus in Vlaenderen al over
noene. ghinek. " (1sT. Despars.) " Zo dat men niet
en meenden of ten zouder al over noene ghegaen
hebben. " (Id.) " Want het gaet'er over koene
door de g'heele Ghendsche stadt. " (L. Vossius.)

NOEN
Want als sy de broeck aen -doen,
Gae 't in hugs al over noen.
(P. Devynck.)
Doen ghingh 't al over noen, de boose schempers
[stonden
Straf teghen een gbekant als felle greinsende honden.
(Cl. Declerck.)

- Tuit over noene of top over noene, wordt
gezeid b. v. van eenen lap die onbehendig op een
kleed genaaid wordt zonder orde noch schikking
met den val van de wol, en de strepen of bloemen. Dat kleed is scheef en krom gelapt, 't staat
al tuit over noene.
NOENEN, 'noencle, heb genoemd, o. w. Een noenslaapje doen, nennen.
— Het wordt meest gezeid van schapen die
in den bocht te rusten liggen, hetzij dan 's noens,
of op eetren anderen tijd van den dag. Terwijl
de kudde noende, ging de schaper naar huis
.eten.
NOENGETIJ, ó. Het getij (zie GETIE) of eetmaal
dat men 's middags neemt, middagmaal, fr.
cdïner.

NOEN(E)KERF, m. Kerf of keep die de geringe
lieden in de zulle van hunne deur of in 't kasijn
van de venster snijden, zoodanig dat, als er de
zon vlak in schingt, het noen of middag is. De
noenekerf is eene soort van zonnewijzer, bij
gebreke van uurwerk. Somwijlen zijn er verscheidene kerven, om ook de andere uren van
den dag te kennen. Zie eens aan den noenekerf
hoe laat het is.
— Aarskerf. Iemand eenen schop onder den
noenekerf geven. (Anderen zeggen Iemand eenen
schup onder zijn noeneteten geven.)
NOENLUIKER (wvl. -LUKER, zie ui), m. Sleutelbloem, fr. primevère, brairète. Een kapeeltje
noenluikers. -- Zie HOLEERZE.
NOENHAALTIJD, v. Middagmaal, fr. cl ner.
" Ende daer dode by zin noenmaeltycd. " (Kr. v.
Brugge.)
NOEN(E)SLAAN, 0. Het slaan van den middag
op de uurklok, anders ook Twaalveslaan geheeten. " 't En duurde geen noeneslaan (d. i. in min
tijd dan de uurklok twaalf slagen klopt), of hij
was beneên. " (D. C.)
\

NOEN(E)SLAAP, m., vklw. -slaapje, -slaapli en.
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de kinderen spelen, en de koeiwachters gaen
vogels zoeken. " (C. Duvillers, Alg. Vl. Idiot.) De
werkman ging in den noenstond eens naar huis.
Kaffi drinken na den noenstond.
— In plaats van in den noenstond, zegt men in
Veurne-Ambacht in d'uie van den eenen. Ik zal
dat doen in de ure van den eenen.
- NOEN(E)STONDEN, nnoen (e)stoncicie, heb genoen(e),stond, o. W. In den noenstond slapen, een
noenslaapje doen, fr. fciiie la inériclienne. Hij is

gaan noenstonden. Hij ligt te noenestonden. Ik
heb vandage niet genoenestond.
NOEN(E)TUK, m., vklw. -lukje, - lu..lksken. Noen
poos slapens na het middagmaal.-stond,e
Eenen noenetuk doen. Zijnen noenetuk nemen.
Zijnen noenetuk uitdoen (uitslapen, ten volle
nemen).
-- N OEN(E)TUKKEN, noen(e)tukte, heb gennoe'n(e) tl,ct, o. w. Noenstonden, na het noenmaal een
tukje slapen, fr. faire la mér°idienne.

NOENZON, NOENZUNNE, vr. Middagzon. Dat huis
staat vlak in de noenzon (vlak in het Zuiden,
zoodanig dat de middagzon recht in de deur
straalt).
NOERIE, m., klemt. op iie. Zie ORIE.
NOERS, bijw. Schuin. Zie NOES.
NOERSCH, adj. Hetzelfde als Noesch, Schuinsch.
-- Dit hoort men in Veurne- Ambacht. In oude
kerkrekeningen vindt men Noersch en Noursch.
NOES, NOERS, bijw. Schuin. Noors en dweers.
NOESCH, adj. Schuinsch, fr. oblique; in onder
fr. transversal. Eene dwer--scheidmtDwr,
sche linie maakt rechthoeken, eene noesche linie
niet. Een akker met eenen noeschen kant. Eene
kamer met eenen noeschen hoek. De noesche rug
van een ones. Het noesche muzeel van eenen
beitel. De ijzeren weg loopt noesch door mijnen
akker. Een stuk kleederstof noesch snijden.
Noesch kijken. Eenen noeschen oogslag geven.
De kogel botste er noesch van af.
-- Noesche haak, ni. Bij timm. Zwei of winkelhaak die eenen hoek niaakt van 45 graden,
juist de helft van den rechthoek; anders Angeletzwee. Een verstek afschrijven met den noe
-schenak.

— Noeselz en' dwersch (wvl. tw e,seh), fr. obl queiment et transversale leflt. Eenen vlaschaard

NOEN(E)STOND, m. De ledige tusschentijd van

noesch en (lwersch eegden (eggen), d. i. eerst in
de richting van de diagonaal, en dan in de rich-

het middagmaal tot omtrent twee ure. De noe-

ting van de breedte des lands. — Verders in

Noenetuk.
nestond heeft maar plaats in den zomer. " Binst
den noenstond slapen de knechten, de werklieden
rooken hunne pijp, de meisjes zitten te - praten,

't algemeen Scheef en schuin, kruiswij s-vanewij s,
in alle richtingen. Die strat en loopen noesch en
dwersch door het veld. De soldaten doorkruisten

NOES
het woud noesch en dwersch om den rooversnest
te vinden. De vogels vliegen noesch en dwersch
door de lucht. Het ligt al noesch en dwersch.
— Over noesch, in schuinsche richting, fr. obliquement. Over noesch zitten op eenen stoel. Iemand over noesch bezien. Over noesch kijken
naar iemand. De zon straalt over noesch op onze
landstreek. Zijne muts stond over noesch op zijn
hoofd. Hij'gaat over noesch (met de eene schouder
veel hooger dan de andere). Eene lange tafel over
noesch plaatsen in eene kamer. De honden loopen

over noesch.
— Noesch over, schuinsch over, niet recht over,
aan den overkant in schuinsche richting; fr. cie
l'aufre colé en direction oblique. Zijn huis staat
noesch over 't mijne. Hij stak de schuit noesch
over, want de stroom te geweldig was om dwersch
over te varen.
— Noesch toe, her- of derwaarts in schuinsche
richting. Het schip vaarde noesch toe naar de
haven. Wij liepen noesch toe op het vijandig
leger.
Noesch weg, schuins weg. Deze straat loopt
noesch weg naar de stad. Hij woont noesch weg
aan den oostkant van het dorp. Hij dorst mij
niet in de oogen zien, maar keek altijd noesch
weg.
— Van noeschen, in de schuinsche richting.
Eenen boom van noeschen afzagen. Eene vlakte
is langer als zij gemetenwordt van noeschen,
dan als zij gemeten wordt van dweerschen. Hij
lag van noeschen in zijn bed.
NOESCHEN, noeschte (wvl. ook noeschtege, zie
IMPERFECT), genoescht (fvl. enoescht), b. w. Ergens
door of over gaan in schuinsche richting. Een,
straat noeschen (van den eenen kant van de
straat overgaan naar den anderen kant, maar
schuins weg; want gaat men er over rechtdoor,
dan zegt men Eene straat d`veerschen). Ik
noeschte de straat om hem te ontwijken.
-P---

NOESCHHEID, v. Noeschte.
NOESCHTE, v. Noeschheid, schuinschheid, fr.

obliquité. De noeschte van eene kamer, van een
stuk land, van eene gesnedene stoffe, enz.

— In cie noeschte, colgens de schuinsche richting, fr. diaçjonaleinent, obliq?temmmeitt. Die stoffe
moet gij in de noeschte snijden. Een stuk papier
in de noeschte plooien. Ge moet uwe richting in
de noeschte nemen.
NOESEL, m. Rug van een mes. Zie OESEL.

NOESEL1VIES, bijw. Bij timm. Met eenen noe schen of schuinschen kant, sprek. b. v. van eene
plank wier eene zijde in de lengte schuins afge-
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minderd is zoodanig dat de eene boord dik zij,
en de andere dun. Eene plank noeselmes zagen
of schaven. Als men eenen muur bekleedt met
noeselmes gezaagde planken, die men horizontaal
aannagelt, valt de dunne boord van de eene
plank boven den dikken boord van de -andere
die er onder is. -- Vgl. Mesvierkantte.
NOF, voegw. Hetzelfde als Noch, fr. ni. Nof 't
een nof 't ander, fr. ni l'un ni l'autre. Nof 't een
not 't ander is goed. " Niet van Godt not van
Gods weghen, uof en gheven die ghehoor nof
gheloove. " (A. Adriaenssens.) " Dat by den roep
Gods niet en versmade noft hem selven en excusere. " (Id.)
— NOF, of beter 'xv or, voor EN oF, voegw. dat
maar aan 't hoofd van eene wending gebruikt
wordt in den zin van 't enkel of, d. i. al, al of,
fr. q uo ique, alors même que. Nof ware hij nog
zoo sterk, fr. fut -il vee fois plus fort quu'il n'est.
Nof gaaft ge mij geld toe, ik zou 't nog niet
doen. Nof het drek regende, ik ga er door.
— Nof hij, nof gij, not het; en of hij, g ij het;
,

elliptische uitdrukking die men als antwoord
geeft in den zin van Niettegenstaande dit, fr.
alors 7nêine, alors encore, nnz'imporrte. Trouw niet
met hem : hij is een dronkaard, en hij zal u arm
maken. — Nof hij (d. i. dat hij, het geeft er niet
aan). Stel uwe reis uit tot morgen : liet weder
is zoo slecht van dage. -- Nof liet.
NOG, bijw., fr. encore.
— Wordt veel gebruikt voor ten minste, fr. du
moms, in optatieve of con ditioneele wendingen,
als b. v. Haddet gij hem nog eene aalmoes gegeven (ge moest hem ten minste eene aalmoes
gegeven hebben) ! Ik zou veel van hem kunnen
verdragen, dat hij mij nQg niet en sloege, fr. si

do moms 'ii ne me battait pas. Ware 't nog noodig, maar 't is zelfs niet nuttig. Indien hij nog
dankbaar ware, maar hij is er verre van. Hadden die roovers, na hem uitgeplunderd te hebben, nog het leven gelaten!
-- In uitdrukkingen als ik peisde 't nog, ik
heb liet nog glevreesd, -ik heb het nog verwacht, beteekent nog dat men eenig vermoeden of voor
gehad heeft van 't geen er gebeurd is.-gevoln
het
nog gepeisd dat hij van het dak zou
Ik heb
gevallen hebben (d. i. hij is van het -dak geval
ik heb het meer of min voorzien, zonder-len,
nogtans zeker te zijn). Ik heb het nog gevreesd
dat de hond het kind zou gebeten hebben (d. i.
de hond heeft het kind gebeten, en, hoewel ik
eenige reden had van het niet te moeten vreezen,
had ik er toch ook die mij dede vreezen).
-

NOG
Om den meerderen of minderen graad van dat
vermoeden of voorgevoelen aan te duiden, voegt
men bij nog dikwijls eenigszins, halvelinge, wel,
enz. Ik peisde 't nog wel dat het aldus zou omgekomen hebben. Ik vreesde 't nog halvelinge,
maar ik heb het algelijk gedaan. Ik heb 't nog
eenigszins verwacht.
— Ook in den zin van Nogtans. Ik heb het
hem nog ontraden, en hij heeft het algelijk gedaan. Ik heb nog wel gekeken, en hem nievers gezien. Hij heeft mij nog genoeg vermaand, maar
'k heb er niet naar geluisterd, en ik beklaag
het nu.
— Nog zoo groot, nog zoo rijk, nog zoo veel, enz.
met liet accent op noq, wordt algemeen gezeid
voor nog eens zoo groot, nog eens zoo rijk, nog
eens zoo veel, d. i. tweemaal zoo groot, tweemaal
zoo rijk, tweemaal zoo veel, enz. Dit stuk .hout
is nog zoo lang als dat ander. Hij gaat nog zoo
zeere als ik. Uwe woorden zijn nog zoo krachtig
als de mijne. De vijanden waren met nog zoo

velen als wij.

— Nog al, genoegzaam, tamelijk, redelijk, fr.
assez. Hij is nog al rijk, fr. it est assez riclze. Die
werkman is nog al neerstig. Het heeft dezen
winter nog al gevrozen. Er zijn tegenwoordig
nog al vele zieken. Dit woord, deze uitdrukking
wordt hier en daar nog al gehoord, nog al veel
gebezigd. Ik heb hem nog al vermaand, maar
het heeft niet gebaat.

— Dan nog, toera nog (wvl. tónnog), achter eene
stellige wending, beteekent wat meer is, dit
niettegenstaande, fr. inalgeé cela, ouwe cela. Hij
heeft geen verstand, en hij denkt toen nog dat
hij er veel heeft. Als hij geheel den dag gewrocht
heeft gelijk een slave, hij moet toen nog een deel
van den nacht bij zijnen zieken broeder waken.
In eene conditioneele wending, heeft toen nog
den zin van ten minste. Dat die jongen, die zoo
veel zorge vraagt, toen nog dankbaar ware; maar
neen. Indien ik toen nog eenen behoorlijken loon
krege voor al mijne moeite, ik zou 't mij getroosten.
-- Ja, en, nog, altijd voort zoolang het God
belieft, ik weet niet hoelang, zeer lang zonder
nogtans te kunnen den tijd bepalen. Dat de menschen matig waren, zij zouden leven ja en nog.
Die kerk is kloek gebouwd : zij zal staan ja en nog.
Deze uitdrukking, even als de volgende op dZen
nog, rust op eene legende die zegt dat, waneer
de Apostelen aan den Zaligmaker vroegen of de
wereld nog wel duizend jaar ging duren, Hij
hun antwoordde : Ja en nog.
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-- Op den Nog, op eenen toekomenden tijd die
onbepaald en onzeker is. Sedert 't jaar duizend,
leeft 't menschdom op den Nog (zegt het volk).
Zondaar, hoewel gij gezond en jong zijt, reken
noch steun op den Nog niet, om uwe bekeering
uit te stellen.
— Om' nog, wordt achter eenige werkwoorden
elliptisch gebruikt voor Om nog te krijgen, oni
nog te ontvangen, enz. Die wijn smaakt om nog
(d. i. smaakt zoo wel, dat men er nog van begeert). Die hond heeft nooit genoeg, hij kijkt
altijd om nog. Ik had hem nauwelijks geld gezonden, of hij schreef al om nog. Gij hebt mij
zaaigraan gegeven, maar 'k heb er te weinig, ik
kom om nog. De gierigheid is nooit verzaad:
zij roept gedurig om nog, om nog.
— Nog niet toe. Zie onder TOE.
NOGTAN, NOGTANNE, voeges. Nogtans, evenwel, fr. cependani. Ik heb hem nogtan genoeg
vermaand. Nogtan wil ik van mijn gedacht afzien. " Nochtanne trac hi achterwaert. " (Martyn
van Thorout, Leven van J1ieszi,s.)
En eer si begraven wart noclztcoi,
Wart si levende.
(Bormans Christina.)
Wat sprack God tot Cairn, eer hij de moordt began ?
tquaet mueght ghij verwinnen, dat hij niet en verwan,
maer heeft nochtan zijnen broeder verslaghen.
twas zijn schuldt, niet gods schuldt, quam hij in
[plaghen.
(A. Biins.)

— Nochtan, samengesteld uit noch, d. i. nog,
en clan is de oude en dus de ware spelling, die
tot het oudsaks. nochtan, en zelfs het got. nauhdcan opklimt, zegt Prof. Bormans, Christina, bl.
56. " Er is geene reden om ons nog in dit woord
alleen met eh te schryven " zegt Prof. David
(Belgisch Musaeum, i11, bl. 151.)

NOK, m. Knoop, fr. uceud. Een nok in eene
koorde. De paters omgorden zich met eene
koorde wier uiteiiiden drie of vier nokken heb
nok in zijnen neusdoek maken om-ben.E
iets indachtig te blijven.
— Schuifknoop, fr. ncud coulamt, eng. slipknot.
— In Veurne -Ambacht zegt men Nokke, v.
Zie HORKE.
NOK(KE, v. Bij mulders. De top, het bovenste
uiteinde van de molenstake, waarop de steen
draait, fr. sommet de l'attaehe. De-balkrusten
nokke is plat en met ijzer beslegen.
— Ook de top, het opperste punt van den
perestaf waar de rijne op rust.
— Men zegt ook Okke.
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-- DTOTKEGAT, o. Gat of kuil in den steenbalk,
waar de nokke van de molenstaak in past.
NOKKEN, nokte (wvl. ook noktege, zie IMPERFECT),
genokt, b. w. In knopen vlechten, fr. nouer. Eene
kletsoore nokken. (Zie daar breeder over bij
KNOKKEN, dat hetzelfde beteekent.)
--- Crocheteeren, met het haakje breien of borduren, fr. tricoter ou bi'oder au crochet. Handschoe'n nokken. Eene genokte halskraag, fr.
chemisette brodee au crochet. Grof nokken, fijn
nokken.
-- In Veurne—Ambacht gebruikt men dit ww.
in 't algemeen voor Knopen, fr. nouer. Eene gebrokene koorde herstellen met liet een einde aan
't ander te nokken. Hij nokte zijn geld in den
hoek van zijnen neusdoek.
NOK(K)ERBOOM, m. Nokkernootboom. De bladeren van den nokkerboom verdrijven de muggen.
" Men sal ontgraven, ende singen pater noster,
de wortelen van den nokerboerne die dat point
noten drouch. " (J. Yperman.)
-- Afl. Nokkerboomen, adj. Nokkerboomen
hout.
NOS(K)ERNEUTE, v. Okkernoot.
NOMMEN, noorde, genonici, b. en o. w. Vlaamsche
uitspraak van Noemen. Zie ald.
NOMMER, NOMMERMEER, bijcc. Hetzelfde als
Nimmer, Nimmermeer.
-- Vgl. Ommers.
NONKEL, in. Onkel, oom, fr. uncle.
-- Vklw. Nonkeltje, berg van bermhertigheid.
Zie ETooM.
NOOD, m. Drukkend gebrek, fr. pénuri e. In nood
zijn van geld. De schoemaker was in nood van
leder (had volstrekt geen leder meer).
— Nood zweren. Zie ZWEREN.
— Nood doen. Zie onder DOEN. " Door sijnen
mout, als 't noot doen sal, sullen wij ancwoorden. "
(L. de Huvettere.) " Als 't nood deed wiste de
eerbiedweerdige grijzaard altijd waar gaan klinken, en hij was er wel gekomen. " (K. Callebert. )
-

l e GRASMAEIER.

Maar wy, eylaes, wy weten van hun sing en,
Soo hoog geroemt, heel weynig voort te bringen.

2 e GKASMAEIER.
't Doet oock geen noodt, als gy maer, aen does liên,

Van dit vertoog de meyninge kont doen sien.
(Beschryv. van de Vreugdeteeck.)
— ])e Nood Gods, de droefheid van Maria

hebbende het lijk van Jesus op haren schoot, na
de afdoening van '.t kruis. Eene mis ter eere van
den Nood Gods. Den Nood Gods aanroepen,
(Maria aanroepen, matrem dolorosan?,). In de

NOOD
kathedrale te Brugge is er eerie kapelle van den
Nood Gods. " Ik ga seffens naer (0. L. V. van)
Blindekens, of naer den Nood Gods (d. i. naar de
kapel van den Nood Gods), om voor u te lezen. "
(C. Duvillers.) " Zeght my waerom dat ons lieve
vrauwe van Lede by Aelst werdt ghenoemt den
Noodt Gods? Om dat te Lede liet beeld ende de
ghelijckenisse van Maria is eene figuere van
Maria die Jesus, zijnde van het cruyce ghedaen
ende doodt, heeft ligghende op haeren schoot.
Weerom heet alsulcken. Mari-beelde den Nood
Gods, daer God die alznachtich en onbedwijnghelick is, in gheenen noodt oft bedwanc en can
ghecommen? Om dat is een ghelijckenisse en ghedinckenisse van Jesus doot die was onsen noodt.
Want het was an noode dat tot onser allen ver
Christus soude sterven, op dat wy-losinghe
louden moghen liet eeuwich leven verwerven,
ende de eeuwighe doot ontgaen, die was onsen
noodt eer Jesus sterf de dood.... en quam inden
noodt van zijader doodt.." (C. Vrancx.) " Maer
laet ons dezen Noodt Godls, dat is, de grondeloose
droefheyt van Maria, noch in dicht een weenich
hervatten. " (A. Poirters.)
Iek stierf en sterf met u die light op mynen schoot,
Eylaes waer wasser doodt soo fel als delen Noot !
(zei Maria hebbende Jesus lijk op )naren schoot. Id.)

-- Eene schilderij of beeldhouwsel verbeeldende Maria met het lijk van Jesus op haren
schoot aan den voet van 't kruis, ital. la pieta.
Eenen Nood Gods laten schilderen.
-- In nood van weer, in noodweer, tot lijfsver-

dediging, om een aanval af te weren, fr. à son
coops défendant. " Hy en sloegh zynen naesters
niet doot, dan in noodt van veere, midts dat by
hem zelven teghen hem verweeren moeste.
(C. Vrancx.)
NOODDORST, NOODDURST (uitspr. nooddust, en
somwijlen noord dust, zie RS en METATHESIS), M.
Dringende dorst, fr. sof aedente, inex► tinguible.
Ik heb lijk den nooddurst, ik kan mij niet ver
drinken. Hij dronk water op water-zadigenv
alsof hij den nooddurst hadde. Hebt gij den
nooddurst dan, dat gij zoo veel drinkt P
— Nooddruft, noodig levensonderhoud. " Een
seer dorre en inaegher contreye, daer sy heuren
nootcl2Grsl niet en costen ghecryghen." (C.Vranex.)
-- Kil. Nooddorst, nooddurft (nooddruft),
-

negens egestccs.

NOODVRIEND, m. Een vriend die ons getrouw
blijft in het ongeluk. Zie BROODVRIEND.
NOODWEER, NOODW2RE, v. Iemand of iets
waarmede men zich verweert of verhelpt in den

NOOT
nood. Iemand die bereid is onze plaats te vervangen en ons werk te verrichten, als wij het zelve
niet zouden kunnen, is onze noordwere. Ik
schrijf met ganzepennen; stalen pennen dienen
mij maar tot noodwere. De schoemaker behoudt
een deel van zijn versletene werktuigen voor
noodwere. Het is goed altijd een spaarpotje te
hebben tot noodwere.
NOOT, bijw. Noo, noode, ongeern. Hij deed het
zoo nooi. " De ghene die noy sterven, en van de
doodt noy hooren spreken. " (J. David, s. j.)
-- Zie N o.
NOOINT, bijw. met scherpl. oo. Hetzelfde als
Nooit, fr. jamais. Het- zal nooint meer gebeuren.
Hij heeft dat nooint willen bekennen. " Ic ne
deet noint, want het is te aventuerlic. " (J. Yperman.) " Sy en behooren noynt de eerste plaetse
te soucken. " (B. Gheysen.) " Voorwaer hij en
hadde hem zelven izoynndt verhanghen. " (C. Van
Dordrecht.) " tiran zulck een cabouterken was
noyndt ghehoort. " (Ed. De Dene.) " So wierdt
zijn hand ghenesen soo wel al oft hy er nooynt
letsel en had aen ghehadt. " (C. Vrancx.)
NOOIT, bijw. In Vlaanderen ook Nooint, Neuit,
Neuist, Neuint, Noois, Nooist, Nooisten (zie s),
fr. jamais. Hij is nooisten te vrede.
-- Nooit maar eens, nooit tenzij eenen keer,
eenen keer aleen, fr. une seude fois. Hij heeft
nooit maar eens zijn morgengebed achtergelaten. Ik heb nooit gereisd maar eengin keer in
Frankrijk. " Ende noyt en misvielt hem maer
een reyse, dat hy misdede tegen God, ende het
quam noch schamelijck genoech bi, na smenschens
duncken. " (Th. van Herentals.) Ik heb nooit maar
drie keeren met hein gesproken. Hij was nooit
maar eenen dag zonder naar de kerk te gaan.
NOOITGEDEUGD, NOOISGEDEUGD, NOOISTGEDEUGD, NOOINTGEDEUGD, m. Iemand die geheel

zijn leven ondeugend was. Haar man is een
nooitgedeugd.
NOOITVOLDAAN, m. Iemand die nooit voldaan
en te vreden is. " De wolven zijn wreede nooit voldaans. " (R. d. H.)

NOOM, m., vklw. asoompje, noomken (wvl. nn
tje, nómke, zie KLANKVERK.), Oom, fr. onele.
--- Lombaard, berg van bermhertigheid, fr.
moet- de-piété. Zijn zakuurwerk is bij Noompje.

Zij komt van Noompjes. Naar Noompjes gaan.
Adieu myn oom van Leentjens weghe.
(Ed. De Dene.)
Keerle, cuevel, manthel, cappe naer myn oomkens
[neimt scoy. (Id.)
Die tsmaendachs by een schaepshooft poyt,
Tsdysendaeghs naer myn ooraken schoyt. (Id.)
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Een partie (van myn habyten) es tot

ntyn ooms in
[de wouckere.
(Id.)

— Ergens eenera noom van dood hebben,

bij ondervinding weten dat iets niet pluis is. Gij zult
hem tot daar niet overhalen, hij heeft er eenen
nóom van dood. Ik zal mij daar wel van wachten,
'k heb er eenen oom van dood.
NOORBOOM, in. Zie OORBoo3z.
NOORDSE, N00RDHEEDE, v. Naam van eene
rivier die door de wateringe van Blankenberghe
loopt en hare waters lost in de vaart van Brugge
naar Oostende, op eene halve uur van de zee.
Het volk zegt Noord(h)ee; in de liggers en omloopers leest men Noordheede.
- " Voorheen droeg water ook den naam van
ee of ei, als in Beland nu eiland, zijnde land met
water omgeven. " (Weiland op AA.) In de oude
kerkrekeningen, enz. Vindt men heecde voor waterloop, vliet. " Dat de Sluys-meesters hemlieden
niet en vervoorderen eenighe heeden, zesenen ofte
ander water-ganghen ende water-loopen te doen
delven dan daer 't van noode veesen sal. " (Keure
vande Waeteringhe van Blankenberghe.)
NOORDHINDER, m. Bij zeevissch. Groote zandbank liggende acht uren noord-noord -west van
Oostende. Tot aan den Noordhinder varen.
NOORDKOMPAS, o. Zeekompas, fr. boussole.
NOORLOOS, adj. Nutteloos. Zie OORLOOS.
NOOT, NOTE, NEUTE, v. De vrucht van den
-

notelaar, bij Kil. Not,

1. nun', fr. nom. Spaansche

note, zie BLOKNoTE.
— Alsje de nut hebt, je moet ze kraken, men
moet de gelegenheid waarnemen. Hij heeft de
neute gehad en ze niet gekraakt.
— Eenen donderslag maken van eene neute die
kraakt, groot lesweit maken van eene zake van

niet, iets veel gewichtiger, veel vreezelijker achten dan het waarlijk is.
— Neuten met gatjes, slechte noten die wormstekig zijn, 1. mees cassce. Fig. Iets dat geene
trouw verdient. Al zijne beloften zijn neuten met
gatjes, treuteneuten.
— Harde noten moeten kraken, harde waarheden
moeten hooren. De ministers hebben daar harde
noten moeten kraken, ter gelegenheid van hun
wetsontwerp. De spreker gaf hun harde noten te
kraken.
-- Raadsel op de Note
Hooge verheven,
Nedergedaald,
Opengekloven
En 't hert uitgehaald.

NOOT
Een ander :
Hooger als een huis,
Kleener als een muis,
Groener als gras

En witter als vlasch.

— Eikel, fr. gland de la verge.
— Van de neute geven, fut geven, met driftig
geweld te werke gaan. De muzikanten geven
van de neute, als zij krachtig zingen of spelen.
Het geeft van de neute (zegt men als het geweldig regent, hagelt of waait) .
— Het gewricht van de beenderen, fr. articulation, diarthrose. De arm was uit de note, fr.
disloqué, deboïté. Een been weer in de neute
stellen, fr rernboïter un os. " Dit been dat tot de
keien loopt, heeft van achter eenen aenlast die
wel een palme hoogher komt als de note ofte
joncture. " (Jac. Desmet.)
Ach ! myn armen syn my seker
Uyt de noten en gestel. (Vaelande.)

-- Het hoofd of de kookel van een been, dat
zich in de panne beweegt van een ander been,
en aldus het gewricht uitmaakt, fr. tete, condyle
d'un os. " Het bostbeen (van een peerd) dat is
gheheel dick op 't eynde, om dattet ander been
oock met zijn dicke note soude vervoeghen. "
(Jac. De Smet.) " Het groot bovenste been (dijbeen) is iedt krom met de bovenste eynden, om
dat de nodt haer soude konnen voeghen in het
panneken van het ysbeen. " (Id.)
— Zijnen buik uit de note springen, lachen,

eten, zoo geweldig springen, lachen, eten, dat
men er ongemak in den buik van Nebbe, dat men
er meer of min onpasselijk van zij.
— Een blokje orduin aan elken kant van de
zulle, waarop de deurstijlen rusten. Men stelt
de houten deurstijlen op noten (neuten), om het
verrotten te beletten.
— Een orduinsteen in den muur, waar een
balk op rust, anders ook Neutsteen, bij Kil. Not,
Not- steen, Balck -steen genaamd. De note ondersteunt den balk.
— Een stuk hout in de standflijke van eene
schouw gemetseld om het mantelhout te onder
anders ook Kaafnote en Neutelhout-steun;

geheeten.
— De note van een dagslot is het ijzeren of
koperen pijpje waar de steert of pinne van het
krikkeljoen door steekt, en dat onmiddelijk in
verband staat met de krulveêr. Als men het
krikkeljoen draait, draait men de neute, en de
neute beweegt de krulveêr, en de krulveêr
haalt het schot uit of in.
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NOOT
— De note van eene lede of sch,arniec, is ieder
van de pijpjes of buizetjes waar de nijdspille in
zit, fr. charnon; ook Leênote, Leêneute geheeten.
Eene lede met vijf noten.
-- De vereeniging van twee stukken hout
waarvan 't eene voegt en sluit in eene halve
cirkelvormige groef van 't ander, heet eene Note
of Neute, anders ook krees en ronde, fr. noix.
Eene venster sluit met eene neute, waneer het
eene raam toevalt en sluit in de groef van het
ander, fr. ,fermeture a noix. Vensters draaien open
met neuten, waneer de ramen, niet aan lechten of
hengsels hangen, maar met hunnen zijdstaander
op eene spor of spil draaien in de groef van den
stijl van 't kasijn.
NOOTSCHAAF, NEUTSCHAVE, v. Bij timmerl.
Eene schaaf om neuten te steken, b. v. in een
vensterraam of -kasijn. — Zie NOOT, ad fin.
NOOTSTEEN, m. Zie NEUTSTEEN.
NOPPEN, o. Vlasknot. Zie HIPPEN.
NOPPER, in., vklw. noppertje. Maat, makker, fr.
eama-rade, compagnon. Dat zijn goede noppers
(maatjes, vrienden).
— Minnaar, vrijer, fr. amant. Ik zag haren
nopper voorbijgaan. Zij is met haren nopper
naar stad. Zij heeft eenen nopper.
— Modeheertje, opgepronkte jonker, fr. petit-

maître.
— Aan een knaapje ofjongentje zegt men b.v.
Dag, noppertje. Noppertje, toon mij den weg. Zeg
mij, noppertje, is vader thuis P enz.
— Ook Opper.
NORIE, NOERIE, m. en v. in twee lettergrepen,
met den klemtoon op de tweede. Hetzelfde als
Orie, Oerie. Zie ORIE.
NORMANDER, in. Soort van zware wielploeg,
anders ook Waleploeg genaamd, fr. normpand.
NORRE, v. Norsche en barsche vrouw. Leelijk
kijken, bot en kortweg antwoorden, voor eenen
niet opstuiven en uitvallen, enz. is het doen van
eene norre.
NOTE, v. Hetzelfde als Ote, wilde haver.
NOTE, V. Vrucht van den notelaar, fr. noiu, enz.
Zie NOOT.
NOTE (nooit Neute), v., mv. noten. Akkervrucht,
aanschouwd als opbrengst of product tot nut van
menschen en dieren, gewonnen akkervrucht, fr.
recolte. Eene akkervrucht die nog maar bloeit,
die haren behoorlijken wasdom nog niet heeft,
is geene note, maar zal eene note worden. Vlas,
koolzaad, klaver, en bezonderlijk tarwe, rogge
en andere graangewassen, die bekwaam zijn om
ingezameld en veroorbaard te worden, zijn noten.

NOTE
De aardappels zijn eene note waar vele mensehen
meé leven. Vlas, dat wel lukt, is eene rijke note.
De klaver is eene goede note voor het vee. Het
koorn is de bezonderste note van den landbouwer.
Die note is wel gelukt van de jare. Die note is
verleden jaar tegengeslegen, mislukt. Die peerdeboonen staan jeugdig : komt er geene ramp op,
zij zullen eene overvloedige note geven. De
akkers geven gemeenlijk maar eene note 's jaars,
doch men kan er ook twee noten op winnen, als
men b. v. eerst koolzaad plant, en daarna aardappels. Achter de eerste note is gemeenlijk de
vette (het mest) uit het land. Een land vetten
(mesten) voor vijf noten, d. i. voor vijf jaar lang
vruchten tewinnen. Sedert dat deze weide in
zaailand verkeerd is, heb ik er reeds drie noten
van gehad, d. i. drie jaren akkervruchten. Eene
slechte note. Eene goede note. Eene magere note.
Eene overvloedige note. Al wat oegst is, is ook
note, maar al wat note is, is geen oegst, fr. tokte
moisson est recolte, mais foute récolte uu'est pas
moisson. " De vette in het landt gevoert daer
een note gestaen heeft, wort gherekent voor halve
vette. " (Cost. v. Lande v. Vryen.) " De pachter
sal moghen ghenieten ende hebben de note van
het jaer... ofte de proprietaris sal moghen t' synewaerts nemen de note van 't selve jaer, midts
betaelende zuele ende zaet. " (Id.) " Ende omme
dat de hoeftmeyerie beter es alse de renten, die
Wi jaerlicx darute schuldech zyn te hebbene, es
te wetene dat wy syn schuldech te hebbene van
den voorseyden leene van Justace voerseit ende
van sinen hoire : zo welcker tyt dat zy versterven,
de beste note van drien ofte thien pond; ende ten
vercoepene, den thienden penninck ende de beste
note van drien ofte thien pond also dickent alst
ghevalt. " (Gends charter- boekje.) " De selve
pachters vermoghen ten expireren van haeren
pacht, daerin te blijven woonen tot half-maerte
daer naer, sonder nochtans eenige noote te mogen
trecken van de say- landen ende hommel-hoven
naer de ghevallen Baef- misse, in prejuditie van
den aencommenden pachter. " (Cost. v. Poper.)
Daer staen borne....
Die apple draghen scone en grote,
En alsi ooc ripen te haerre note
So wint men daer asschen in.
(Maerlant.)
Tiende Niet hem God daer bringen
Van corne, van borne, van allen dingen
En, d' eerste note die int ghedichte
Mach gheheten sijn hantghiehte.
(Id.)

751

NOTE
-- Dit woord, bij Kil. onbekend, is zeer gemeen bij de vlaamsche landbouwers, en synoniem
van Vrome dat wij ook gebruiken en bij Kil. ver
wordt door 1. fracius, utilitas, usus
-klard
Het is gevormd van nieten, genieten, even als 't 1.
fmuctus van rui, en is eigenlijk zooveel als nut,
als blijkt uit te;' note brengen dat onze schrijvers
bezigden voor Ten profijte brengen, nuttig maken, vruchtbaar maken, fr. faire valoir, utiliser,
euploiter, cultiver. " Hy dede veel polderen ende
schorren ter note brenghem, ende men wander
schoone vruchten up. " (N". Despars.) " Vellende
veel bosschen ende haghen alomine daer omtrent, daer of dat by tlandt al te goeder note
brocli te. " (Id.) " Gheen pachters en vermoghen
haer ghepachte landen te laten onbedreven, ofte
die te bedrijven in onbehoorlicke tijden, oft die
andersins te legghen buyten note. " (Cost. van
Berghen S. Winocx.) ,
- Zie NOTEN en BENOTEN.
NOTEBEEN, NEUTEBEEN, o. Een been met eene
note of een hoofd dat draait in de panne van een
ander been, fr. vu os dooit, la fête on le condyle
bums dans la, cavite d'un, autre os. " Dit kort
been is van vooren met een note-been uyt gheholt, by naer ghelijck een cotrol, omdat de knien
souden konnen vouwen ende beweghen. " (Jac.
'

Desmet.)
NOTEBRUIN, NEUTEBRUIN (wvl. -BRUUN, zie
adj. Bruin gelijk eene rijpe hazelnoot, kas
eng. nut-brown, fr. chdtainz. Een note--tanjebrui,
bruin kleed.
NOTEKRAKER, NEUTEKRAKER, m., vklw. neurtekrcdde7•tje. Een lief vierpootig dier, in de boeken
Eikhoorn geheeten, fr. ecie,r•euu,il. Rap en vlijtig
gelijk een notekrakertje.
NOTEN, nootte, genoot, b. w. Zich iets ten nutte
maken, fr. exploiter. Een land noten, fr l'eaxploiter•,
UI),

en réeolter les fruits. Zie NOTE. " Die van eenighe
landen scheeden die sy gh,enoot hebben, sijn ghehouden metten ghonen diese daer-naer bedrijven
ende nooten willen, te comers by den ConinckStavel (ontvanger), om aldaer effen te stellen hoe
vele ende hoedanighe landen elck van hemlieden
possesseert, ende by gebreke van dien, worden
suicke persoonen gepoint op alle de landen die

sy ter laetster voorgaende settinghe pooteden.
(Cost. v. Hondtschote.)
— Gemeenlijk vindt men dit woord vergezeld
van ploten. " Die het selve leen sal moghen innen
ende ontfaen, n ooten, ploten de vruchten. " (Cost.
V. Ipre.) " De selve afwinninghe en sal niet langher gedueren nochte effect hebben, ten fijne

NOTE
van noorder noten ende ploten, dan een jaer ende
ses weken. " (Cost. v. Lande v. Vryen.) " Eenen
eredi-rentier van eenen leen-grondt, verkreghen
hebbende wysdom in handen; tot noten ende
ploten, moet restitueren de ghenoten vruchten,
baeten ende profyten, voor soo vele sy excederen
de schuit met de kosten daerom geschiet ......
oock al is 't saecke dat in tegendeel den crediteur, noten ende ploten ende oock de Cheyns-heeren ghemeenelij ck niet en kennen gheraecken,
tot hun volle goedt-vinden. " (VI. Setting-boec.)
" Zal t' Assignement ende Hypotecque ghewesen
worden in s' heeschers handen, omme dezelve te
noten ende ploten t' zijnder rechter note, ende
anderssins niet, tot ander-stondt dat sy van heurlieder achterstellen costeloos ende schadeloos
betaelt zullen werden. " (Cost. V. Veurne.)
-- Maerlant gebruikt het ww noten voor de
samenkomst beider geslachten, sprek. van vogelen en dieren, zegt Prof. David (Glossarium op
.

Maerl ants Rymbybel) .
Die esel es van groter coutheden :
Hine wint niet in couden steden;
Bedi en draghen si none winnen
In lande die coat sijn binnen;
Noch sine noten in gheene stede
In herfste no in lenten mede,
Maer in des heets somers eracht.
(Naturen Bloeme, bl. 52.)
Plinius seit, alst comt ten tiden
Dat si (die kemele) willen noten cii riders,
Dan sijnse verweet eli vreet.

(Ibid. bl. 67.)
NOTESLOTSE, -SLUTSE, -SLOOTSE, -SLOSSE, v.
Sloester van eene noot, fr. bron de noix. — Zie
SLOTSE. .

NOTSCH, adj. Hetzelfde als Norsch (even als
Batsch voor Barsch), d. i. stuursch, fr. brusque,
rogue, 'rude, rebutant. Notsch zijn. Een notsche
vent.
NOVENE, V. Kwade luim, kwinte, kwatiene . In
zijne novéne zijn. Laat hem hem in ruste : hij
is in Zijne novene.
NUCHTEN, NUCHTEND, m. Uchtend, ochtend ,
fr. ma/in. Morgen nuchten. 's Nuchtends. In den

nuchten. Met den vroegen nuchtend. " Tot morgen nuchtent. " (M. Lambrecht.)
Naer zijn glorie wilt eenpaerlyc suchten
(A. Biins.)
Avont en nuchten. ,

-- 's Nuchtens druk en 's noens geluk, spreekw.
dat in eenen omgekeerden zin hetzelfde betee-

kent als dit ander : De vogeltjes, die 's nuchtends
vroeg schuifelen, worden_ van de katte gepakt. Het
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t UCH
eerste wordt gebruikt als vertroosting en aanmoediging; het tweede als vermaning, b. v. aan
een kind dat 's morgens al te uitgestort is, om
het bezadiger te maken.
In samenstelling verliest nuebten dikwijls
zijne eind -n, en men zegt b. v. nuclztegebed, nuelt
tekapelle, enz. Zie daarover bij x.
-- NUCHTENDAUW, NUCHTENDDAUW (wvl. -DOW,

zie AU), m. Morgendauw, fr. rosée dit maim.
-- NUCHTENETEN, NLTCHTENDETEN, O. Ochtend maal, fr. déjeïc naerr. De poester gaat vroeg met
zijne koeien ter weide en draagt zijn nuchtendeten mede.
,

i

- NUCHTENGEBED, NUCHTENDGEBED, o . Ochtend gebed, fr. pri ère du maim. Het avond- en nuchtengebed.
- NUCHTENGETIJ, NUCHTENDGETIE, 0. Untbljt,

achtengetij, fr. déjeuner. — Zie GETIE.
-- NUCHTENKOELTE, NUCHTENDKOELTE, V.

Mor -

genkoelte, fr. le frais du maim. In de nuchtenkoelte gaan wandelen.
- NUCHTENMAAL, UCHTEND MAAL, OCHTENDMAAL,

o. Ontbijt, fr. déje^cner. Zijn nuchtendmaal nemen.
- NUCHTENKAPELLE, UCHTENDKAPELLE, V. Zoo

heet te Brugge de zondagschool die duurt van
8' f tot 11 ure voormiddags, en waarin de kinders,
die nog hunne eerste communie niet gedaan
hebben, onderwezen worden in de christelijke
leering; dit onderwijs wordt ten 9 ure onderbroken door het H. Sacrificie van de Mis dat in
datzelfde lokaal opgedragen wordt. De nuchtenkapelle en de achternoenkapelle. Naar de nuchtenkapelle gaan. Zondag toekomende is er Beene
nuchtenkapelle. De nuchtenkapelle eindigt ten
11 ure. De meesters en meesteressen van de
uchtenkapelle. — Zie KAPELLE
- NUCHTENSTOND, NUCHTENDSTOND, m . Ochtend stond, morgenstond, fr . aurore; matinée . Iets
verrichten, ergens gaan in den nuchtendstond.
De frischte van den uuhtenstond.
NUCHTER, adj. Dat in den nuchtend is. Zie
.

NUCHTERIIiS en NUCHTERGEBED.

— Die nog niets genuttigd heeft, fr. d jean.
Ge moet die medicine op uw nuchter herte
(d. i. maag) nemen. Men vertelde mij dat op mijn
nuchter herte.
-- Het opposiet van Dronken. Is hij dronke?
Neen, hij is doodnuchter, hij heeft nog geenen
dreupel drank over zijne lippen gehad. Dronkaard, ge moet komen als gij nuchter zijt. —
Vandaar Ontnuchteren, fr. désenivrer.
- NUCHTERGEBED, 0. Ochtendgebed , morgen gebed, fr , p) iè, L' (Ic litoiin . Kind, laat nooit uw

..a

^^ '

N UCIT
nuchtergebed achter. Zijn nuchtergebed lezen.
De nuchtergebeden zeggen. — Vgl. Nachtermis.
— NUCHTERMIS (wVl. —1VIESSE), v. De

eerste Mis

in den morgen, anders ook de Vroegmis geheeten. Naar de nuchtermis gaan. Die priester doet
eiken zondag de nuchtermis. De nuchtermis
begint in die kerk ten zes ure. Moeder gaat naar
de nuchtermis, en vader met de kinderen naar
de hoogmis.
— In dit woord, even als in 't voorgaande, is
nuchter gebruikt in zijne eerste beteekenis, t. w.
dat in den nuchten is. Zie Weiland.
— NUCHTERMONDE, NUCHTERMONDS, bijw . Nuch
teren, fr. a- jean. Hij ging nuchtermonde gaan
werken. Dagelijks zegt hij nuchtermonde zijn
morgengebed. Men moet nuchtermonde te communie gaan. " Coopmanschappen, ghebeurende
in dronckenschap, worden ghehouden voor nul
ende negeen, tensy dat de contractanten binnen
derden daghe nuchter mondts, ratifieren...... ',
(Cost. V. Ipre.)
— Kil. heeft Nuchters monds spreken, ore
-

jejuno loqui.

NUCHTING, m. Nuchtend, morgen, fr. matin.
Morgen nuchting. 's Nuchtings vroeg. Hij is
gisteren in den nuchting gestorven. Van den
nuchten, fr. ce matin.
NUDDEREN, nudderde, heb genudderd, o. w.
Nusselen, talmwerk doen, knutselen, prutsen,
fr. chipoter. Wat zit gij daar te nudderen P Hij
nuddert. Nudderen in plaats van spoedig zijn
werk voort te zetten. Ge moet daar niet blijven

nudderen in dat huis (d. i. niet blijven haperen,
uwen tijd nutteloos verzitten).
— Nudderen aan iets, traagzaam aan iets bezig
zijn. Hoe lang zult ge daar nog aan nudderen
eer 't gedaan is?
-- Nudderen op iets, langdurig bezig zijn om
iets duisters te ontwarren. Op oude munten nudderen om er het opschrift van te kunnen lezen.
Op een raadsel nudderen. Op een gedacht nudderen (er mede bezig zijn, er gedurig op mijmeren). Hij heeft er lang op genudderd, eer hij het
begrepen heeft.
— Vgl. eng. to nod, tukkebollen, sluimeren.
-- NUDDERAAR, m . Iemand die nuddert, nusaelaar, sammelaar.
— NUDDERING, V. Het nudderen, nusseling.
Ook Nudderwerk.
o. Beuzelwerk, kleene bezigheid. Ik heb nog wat nudderwerk. Het huis is
opgemaakt : er blijft maar wat nudderwerk meer
-- NUDDERWERK,

over.

ETUI
--- Puntwerk, .werk dat veel zorge en nauw
vraagt, zooals b. v. een uurwerk ver -keurighd
-maken.
NUI, bijw. Nu, fr. onaintena)i1. Het is nui zes
jaar geleên.
— Dit woord rijmt (even als het pronom u)
in onze sprekende taal, op al de woorden die, in
de schrijvende taal, met ni eindigen, zoo als
Gelui, Lui, enz.
-- De West - Vlamingen zeggen nu even als
lac voor lui, enz. (zie Ui); de Oost-Vlamingen,
althans deze langs de Schelde, zeggen nui even
als lui, enz. Aangezien dan de klank van u in
liet voornaamw. u en in het bijw. nu juist gelijk
luidt als de klank van ui in brui, bui, gelui, enz.,
waarom verbeeldt men in de schrijftaal dien
zelfden klank door twee verschillige teekens,
stellende van den eenera kant nu en u, en van
den anderen kant brui, bui, gelui ?
NUIS, UIS (wvl. UUs, Dus, zie ui), personeel
en bezittel. voornaamw. in Fransch- en Noord
gebruikt voor Ons, fr. nous, notre. Hij heeft-Vl.
het huis gezeid. Nuis geld. Nuize dagen zijn
geteld. Hij wilt met uis niet medegaan. Uize
knechten.
— In andere streken zegt men Oes. M'ein oes
daar verneukt (wij hebben ons daar verneukt).
Dat is oes hondeken. Water uit oezen steenput.
Hij komt van t'oezent.
NUK, m. zonder mv. Hetzelfde als Huk, holl.
Hurk. Op zijnen nuk zitten, fr. être assis sur les
talons. Zij zette zich op haren nuk bij den heerd
om te warmen.
NUKKEN, nokte, genukt, b. w. Zie NEUKEN.
NUKKEN, nukte, heb genukt o. w. Hetzelfde als
Hukken, zich op den nuk zetten, fr s'asseoir sur
les talons.

— Ergens lang blijven zitten. Hij gaat daar

nooit, of hij blijft er nukken, somwijlen een stuk
in den nacht. Gij moet daar weerom niet blijven
nukken. Waar hebt gij nog eens zoolang blijven
nukken ?
— Ik geloof niet dat men ooit in dezen zin
Neuken zegt.
— NUKKEN, RUKKER, m. Iemand die gewoon is
lang weg - te blijven, zich , in eene herberg of
ander huis te vergeten, te blijven zitten. Het is
zoo een nukker : hij zou een stuk in den nacht
.

blijven zitten.
NULIER, adj. possessief. Mulder, hun, fr. leur.

Eten is nulder eerste werk. Nulder huis wordt
verkocht.
45

NULT
NULTEN, nultte, genult, b. w. Heten. Zie ald.
NUM, voor Hem gebruikt. Zie HEM.
NUMER, en ook UMER, m. Hetzelfde als Nummer, fr. numéro. Welken numer heeft die loteIing P Hij woont in deze straat, umer 9.
NUNNEKOUSE, v. In Veurne-Ambacht heet zoo
de Sleutelbloem, die elders Noenluiker, Boschtijboze, enz. genaamd wordt, primula veris L.,
fr. primevère.
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NUPP
NUPPEN(E, o. Knot van 't vlas, fr. tête de tin.
Zie KNIPPEN.
NUSCH, adj. Zie NESCS.
NUTSTEEN, m. Zie NEUTSTEEN.

NUTTIG, adj. Net, rein, zindelijk.
— Afl. Nuttigheid. " De nuttigheid is een
uytnemende genoegte. " (Boëtius a Bolswert.)
— Vgl. Onnuttig.

0. Deze klinker is lang of kort.

Kanonink --- kaneunink.
Kloteren -- kleuteren.
Knokel
-- kneukel.
-- keuning.
Koning
Loteren --- leuteren.
Overheid -- euverheid.
Overleêr -- euverleêr.
-- reumer (glas).
Romer
Schotel
-- scheutel.
Slotel
-- sleutel.
Spoor
-- speur (fr. trace).
veugel.
Vogel
Vore
veure (fr. sillon).
Woning -- weuning.
Zoon
-- zeun.

I. VAN DE LANGE 0.
--- 10 In Fr-V1. is de lange o altijd zacht vóór
eene g, f, k, 1, m of p; vóór andere letters en op
het einde van een woord is zij scherp. Dus zegt
men daar:
Droge,

elders drooge, fr. sec.

Schoven, -- schooven, fr. gerbes.
Roken, --- rooken, fr. furrmer.
Dromen, -- droomen, fr. rêver.
Dopen, --- doopen, fr. baptiser.

—

En wederom:

—

Goote,

elders gote, fr. gouttière.
Schoote,
-- schote, scheute.
Verkooren, -- verkoren.
Gebooren, -- geboren.
Gloorie,
-,- glorie.
Zoone,
-- zone, fr. fits.
Oo,
-- o (letter).
---
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-- doppen (indompelen)
Doopen
Grootte
grotto (fr. grandeur).
Joken
--- jokken (jeuken)
Kloteren -- klotteren.
Knoteren --- knotteren.
Komen
--- kommen.
Koorts
-- korts (bij Vondel).
Knokel
-- knokkel.
Proost
prost.
Soorte
-- sorte.
Spoor
-- sporre (fr. éperon)
Toorts
-- torts (bij Vondel)
Toren
-- torre.
Woord
word.
—

.

" Verloren en gesproken : luyden die twee

o by ul. gelyk P het kan syn : by ons sy luyden
verschillig, en daerom schryf ik verlooren en
gesproken. " (Vaelande.)
Waèr. is dan uwen G odt ! o hebt gy hem verlooren!
Gaet, vindt hem, of ghy zyt tot ongeluck gebooren.
(G. De Dous.)

—

-- 2° De zachtlange o verloopt dikwijls in eu.
Boter -- beuter.
-- deur (voorzetsel).
Door
Dromen -- dreumen.
Holen --- heulen (met de heulhouw).
Honing -- heuning.

De lange o verwisselt somwijlen met de

korte o.

.

.

—

Zomer
---

—

zommer.

Zie ook bij KLANKVERKORTING.

.

0
— 40 In een gewest van Brugge wordt de
scherpl. oo uitgesproken als au vóór eene lip- of
keelletter (b. V. cdrauge, gelauve), en als oe vóór
eene tandletter (b. v. broed, doed, enz.).
-- Bij de Oost -V1., niet bij ons, klinkt de
scherpl. oo gelijk eu, b. v. dead, read, enz.
II. VAN DE KORTE 0.
--- 10 De korte o verwisselt dikwijls met de
korte u.
Bok

-- buk.

Bol

-- bul (boomschacht).

Bolster
Borze

— bulster.

Brol
Dol
Donder
Donderdag

--- burze.

— brul.
--- dul.

— dunder.
— dunderdag.

Drok

-- druk (bijw.).

Droppel

-- druppel.
-- hurde.
-- hurken.

Horde

Horken

— hursel (insekt) .
Kloosternon — kloosterhun.
--- kunnen.
Konnen
— kunst.
Konst
— kurk.
Kork
-- kurf.
Korf
— kurren.
Korren
Horsel

Korzel

Korts
Kort
Korten
Londeren
Nommer
Op

Plok
Plokken
Plonderen
Polver
Pop

— kurzel.
— kurts (fr. fièvre).
-- kurt (fr. court).

— kurten.
-- lunderen.

— nummer.
— up.
— pluk.
— plukken.
— plunderen.
— pulver.
— pup.

Schop

-= schup.

Schorde

--- schurde.

Schors
Slorpen
Snokken
Solfer
Trokken

— schors (fr. écorce).
— slurpen.
— snukken.
-- sulfer.
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OBST
OBSTINAAT, adj. Hardnekkig, stijfhoofdig, fr.
obstiné. Een kind dat obstinaat is. Obstinaat in
de boosheid. Er was niet aan te zeggen; hij bleef
obstinaat in zijne dwaling en is alzoo gestorven.
--- Kil. in App. Obstinaet.
OCHTENDMAAL, o. Zie NUCHTENDMAAL.
OE. In de tegenwoordige schrijftaal kan de
klank oe vóór alle medeklinkers staan, tenzij
vóór de 2v : troebel, hoed, droef, genoeg, boek, gevoel, roem, koen, geroep, rumoer, kroes, stoet, bedroeven, kroezel. Zoo is het niet in de gesprokene
taal van de West-Vlamingen; want I° Vóór eene
keel- of lipletter zeggen wij ou en nooit oe. Zie
oU. 2° Vóór eene m stellen wij eene korte o in
plaats van oe, b. v.
Bloem
--- blomme.
Doemdag -- domdag.

Noemen
— nommen.
— rom.
Roem
-- rommen.
Roemen
Verdoemen -- verdommen, enz.
OEGST, OEST (wvl. OUGST, OUST, zie ou), m. Oogst,
fr. moisson. In den oegst zijn (het rijpe koorn
afpikken, opbinden en inmennen).
-- Zijnen oegst opdoen, de goede gelegenheid
waarnemen om zich grooten voorraad van iets
te verschaffen. Hij heeft in dat feestmaal zijnen
oegst opgedaan (deftig geëten). In den tijd dat
het lijnwaad goed koop was, heeft hij zijnen
oegst opgedaan (d. i. veel lijnwaad gekocht).
— Het is daar alsanne oegst en goo vrijdag,
zegt men voor : Men moet bij dien meester altijd
veel arbeiden gelijk in den oegsttijd, en men
krijgt er nogtans maer slechten kost en mager
voedsel gelijk op Goeden - Vrijdag.
— Hij slacht de hennen in den oegst, zegt men
10 van iemand die zoo neerstig met iets bezig is
dat hij niet hoort noch ziet wat rond hem gebeurt;
2° van iemand, die, door den voorspoed verblind
en verhooveerdigd, naar niemands raad luisteren
wilt, en denkt dat er hem niets kan deren.
- OEGSTEN (wvl. OUGSTEN, zie oU), oegste (wvl.
ook oegstege, zie IMPERFECT), geöegst, b. en o. w.
Oogsten, fr. moissonner.
— De achtergelatene koorharen oprapen van
den akker, anders gezeid Zanten, fr. glaner. Er
lagen veel auwen te oegsten. Er was weinig te
oegsten. Iemand laten oegsten op zijnen akker.
Men mag maar oegsten na dat de schooven opgebonden en weggenomen zijn. " Pieter quam

Zon

— trukken, trekken.
— tun.
— turf.
— vul.
— wul.
— zun.

Zondag

— zundag.

met eenen achtelinck coorens, die by selve hadde

— 2° Wegens den fr. ou -klank dien men in Fr.-

moeten ougsten op de bloote stoppelen. " (C.
Vrancx.) -- Ook Oesten (wvl. Ousten) zonder g.

Ton

Torf
Vol

Wol

Vi. aan de korte o geeft vóór nd, ng, enz., zie oND.

OEI
- OEGSTF001, OESTFOOI (WVb. OUGSTFOOIE, OUST-

v. Feestmaal bij de boeren op den dag dat
het laatste graan van den akker ingemend is.
Morgen is het oegstfooie. De werklieden hebben
zich wel verlustigd op de oegstfooie.
— In Limburg -zegt men de Martelgans.
- OEGSTKERWEI, OESTKARWEIE (wvl. OUGSTKERWEiE, OUGSTKRAWEIE, OUSTKRAWEIE), v. Het arbeiden van menigvuldige werklieden op eenen
oegstakker.
--- Wordt ook gezeid voor Oegstfooi.
- OEGSTMAAND, OESTMAAND, v. Oogstmaand, fr.
FOOIE),

mois d'aout.

v. Kleene ronde gele pruim
van - lekkeren smaak, rijpende op het einde van
oegstmaand, fr. mirabelle.
— Bij' anderen is het eene blauwe pruim, wat
dikker dan de alteeze.
-OEGSTSCHOOF, OESTSCH00F, m. Een graanschoof
met linten en bloemen versierd, dien men onder
gezang en geklang van den akker naar de hof
voert, waneer de oegst geheel ingezameld-sted
is. Den oegstschoof inhalen.
-- Ook Pikhoop.
-- OEGSTSCHOOT, OESTSCHOTE (wvl. OUGSTSCHEUTE,
OUSTSCIIEUTE), v. Het jeugdig uitschieten van
gekapte boomera, van afgemaaide klaver of gras,
enz. in de oegstmaand. Die klaverij heeft eene
schoone oegstscheute.
- OEGSTPRTJIM,

OEI ! OEIE ! OEI OEI ! OEIE OEIE ! OEI Al ! OEI EI!

Roepwoorden van smert en pijn. Oei! het doet
zoo zeer. Oeie oeie! mijn hoofd. Oei ei ! ge doet
mij zoo lijden.
- OEIAIEN, oeiaide, heb geoeiaid, o. W. Oei ai
roepen, kermen van de pijn. Hij oeiaide zoo als
men hem moest verbedden.
— De klemtoon is op ai.
--- OEIEIEN, oeieide,

heb geoeieid, o. w. met den

klemtoen op ei. Oeiaien.
-- OEIEN, oeide, heb geoeid, o. w. Oei roepen,
een smertgevoel uitdrukken met oei oeie te zeggen. Gij zijt al te teergevoelig, gij oeit eer het
zeer doet.
-- Vgl. Aien.
OEKER (WVI. OUKER, zie ou), m. Woeker. Zie

ald.
OEKEKAAR (wvl. OUKERARE, zie oi), m., fr.
usurier.

-- Gierig mensch die 't al voor zichtelven heeft,
en niets voor anderen. Een leelijkce oekerare.
OEKEREN (wvl. OUKEREN, zie oU), oekerde, heb
of ben geoekerd, o. W. Sterk en spoedig vermenigvuldigen, vermeerderen, aangroeien, fr. s'ac-
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OEKE
eroitre rapidement, pululler. De pemen (fr. chiendents) oekeren in dat land. De paddestoelen

oekeren op het rot hout. De bie'n oekeren in de
korven. De muizen oekeren, alsans oekeren in
den muur. Ziet gij die dondervlaag daar oekeren
op de kim ? De typhus oekert in dat geveste.
De zedeloosheid oekert in de groote steden.
Blijven die vrijers malkander nog aangekleefd P
Wel ja : het oekert van langs om meer (hunne
liefde groeit nog gedurig aan). De wijngaard
oekert in steenachtige plaatsen, fr. la vigne se
plait dans les terrains pierreux.

— Men zegt ook : Dat land oekert van de
pemen. Die fruitboomen oekeren van het ongedierte. Enz.
-- onpers. W. Het oekert daar lijk de mieren.
Het oekert van slecht volk in de steden (d. i.
het krielt er van). Het oekert in die arme huizen
(het krielt er van de kinderen). Het oekert van
de wilde keuras in de duinen. Het oekert lijk de
luizen.
Ergens veel verkeeren, nestelen, zijn verblijf houden, gelijk onkruid dat ergens veel en
geern groeit, enz., gemeenl. in eenen slechten
zin. Er oekert eene rooversbende in dien bosch.
Hij oekert in dat huis, of hij is in dat huis
geoekerd, fr. it fréquen ie assidument cette maison.
Hij oekert te mijnent (hij komt er gedurig en
blijft telkens lang). Zij oekeren daar te samen
(zij leven in boelagie).
--- Ook Noekeren (zie N), en bij de schrijvers
Woekeren (zie w). " Nerghens mede bedijght

ende woeckert men soo als met den koop-handel. " (P. Devynck.) " De Turcken zijnder soo
vermeerdert dat van drie ofte vierhonderdt die sy
waeren, nu wel tot see of seven duyst gjhewoeckort zijn. " (Id.) " Waerlyk, ik stae het Westvlaemsch by, wyl het op synen laetsten snik
ligt, ende (gelyk de katte jongen van de katers)
van syn eggen geslacht verscheurd word : toch
kan' er maer een saedje op goeden grond vallen,
het sal by honderd jaeren nog tyd syn om op
te schieten end te woekeren. " ( Vaelande).
— In den zin van fr. exercer l'usure, zeggen
Wij ook Woekeren zoowel als Oekeren.
-- Ons Oekeren is 't frequent. van het oude
Oeken, bij Kil. Oecken, d. i. vermeerderen, zw.

ocher, deen. aager, 1. avgere.
- OEKERACHTIG (wvl. OUK -, zie ou), adj. Dat
gemakkelijk en geern oekert. Pemen zijn oekerachtig. Sommige zeeren zijn oekerachtig (als
het vocht dat er uit vloeit, nieuwe zeeren voort.
brengt).
,

OELA
- OEKERNEST (wvl. OUKERNEST, zie OU), M.
Wordt verachtende _gezeid van een huis of van
eenen wijk waar dat er machtig veel gespuis van
volk woont. Die wijk van de stad is lijk een
oekernest. Er wonen drie arme huisgezinnen in
dat hutteken : 't is er een ware oekernest.
- OEKERIJ, v. Woekering, het woekeren, fr.
pret usuraire.
OELALAAM, OELALME, HOEL-, o. De gereed
waarmede men de lading van eenen-schapen
wagen oelt, bestaande uit de klavie, den teers,
den kommel en den wringstok. De wringstok
dient om den kommel, die over de lading ligt,
aan te halen en te winden op den teers die bij
middel van de klavie vastligt aan den langwagen.
OELBERD, HOELBERD, o. Hetzelfde als Klavië.
OELE, v. Armeel. Zie OENE.
OELEN, oelde (wvl. ook oeldege, zie IMPERFECT),
heb geoelcd, o. w. Spartelen, woelen, fr. frétiller.
De visschee oelen in 't water, als het warm en
donderachtig weder is.
-- b. w. Eenen band sterk toehalen om er iets
in vast te klemmen, toewringen met het oelalaam,
Men oelt den reep of kommel over de lading van
eenen wagen. De koorde was niet genoeg geoeld,
en de lading stroo is van den wagen afgeschoten.
Zie TOEOELEN.
-- Dit oelen of hoelen is hetzelfde als woelen,
met de weggelatene w, zie w. Wij gebruiken ook
Woelen, sprekende van menschen die woelig zijn.
Kil. Hoelen, lorquere. -- Afl. Oeling.
OELIE, V. Hutsepot van verscheidene soorten
van vleesch en van groensels, zooals kieken
worsten, kalfvleesch, rapen, aardappels,-vlesch,
wortels, enz. De oelië is een lekker eten.
-- Dit woord, even als 't fr. oille, komt van
't spaansch olla podrida (1. olla pctrida), fr.

pot-pourri.
OELIE-BROELIE, OELI-BROELI, v.

Mismas, har
wanorde. Het is eene geheele oelië-broelië.-rewa,
De stad was in oelie-broelie. Dat huisgezin is in
oelie-broelie. Zij zijn allen in oelië-broelië tegen
malkander. -- Zie OELIE en BROEL.
OELKOORDE, HOELKOORDE, v. Dikke touw of
kommel om eene lading te oelen.
OELSTOK, HOELSTOK, m. Wringsel om te oelen,
fr. tortoir.
OEN, ook NOEN (zie N), m., mv. oenen

en oens.
-- Bij landb., wagenmakers. Armeel, fr. armoe.
De oens van eenen wagen zijn de twee armen of
beenen van den voortrein waar het dikste einde
van den dijsel tusschen vastligt. De oenen waren
gebroken. De oenen van eene hales of koetse.

OENE
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— Ik vermoed dat dit oen nog eene andere
bet. heeft, die misschien helpen zou om oenekerf,
noen en noenluiker te verklaren.
OENEBOUT, m. Armeelspil.
OENEER, bijw. Hetzelfde als Waneer, fr. quand.
Oeneer gaat hij komen ? -- Zie w.
OENEKARTE, OENEKERTE, v. IJzeren plaat ge
nageld onder het voorste deel van de armeelen
eens wagens, ,om den dijsel te ondersteunen.
OENEKERF, m. Hetzelfde als Aarskerf bij Kil.
- Zie NOENEKERF.
OENSDAG, m. Hetzelfde als Woensdag. Zie w.
OENTJES, bijw. Zie ONTJES.
OEPEN, bijw. in 't Land van Aalst gebruikt
voor Open.
OERIE, m. en v. met den klemtoon op rie. Zie
ORIE.

OES, OESE, OESKE, uitroeping van pijn, fr. ahi!
Zie HOES. In 't spaansch is het oxte..
OES,'persoonlijk en bezittelijk voornaamw. in
een gedeelte van Vl. gebruikt voor Ons, fr. nous,
potre. Laat oes voortdoen. Hij heeft oes weggejaagd. Hij heeft het oes gezeid. Dat is oes land,
oeze koe. Ga naar oezen gebuurman.
— T'oezent, t'onzent, fr. chez nous. Ze doen
dat alzoo t'oezent. -- Zie NUIS, UIS.
OESEL, HOESEL, m. Rug van 't lemmer van een
mes, het opposiet van de snee of negge, de dikste
kant van een mes. Hij sleeg met eenen hamer
op den oesel, om het mes in 't hout te drijven.
Dat mes is in 't midden versleten tot tegen den
oesel. Het is al oesel dat er aan is (zegt men van
een mes wiens snede zeer blonk is).
-- Noch oesel noch sneê weten, geene kennis
noch verstand hebben van iets, fr. n'entendre
goutte a. Ik dacht dat hij mij daarin zou onder
hebben, maar hij weet zelve noch oesel-wezn
noch snee. Wat wilt gij dat ik die zaak verrichte P
ik weet noch oesel noch sneê.
— Bij landb. Hetzelfde als Oeselaar. Zie aid.
-- Men zegt ook Oezel, Hoezel, in Fr.-Vl.
OESELAAR, OESEL, en bij gewesten ook OEZELAAR, OEZEL, m. Bij landb. Een werktuig waarmede men het land oeselt of slingerende sleept.
De oeselaar verschilt van de eegde (egge) meest
hierin dat de tanden der eegde scherp zijn en
schuin voornitstaan om het land open te krauwelen, terwijl de tanden van den oesel stomp en
dik zijn, en schuin achteruitstaan om over het
land te slepen. Eene eegde wier tanden langs
boven doorschieten, kan als oeselaar gebruikt
worden, namelijk als neen ze op haren rug om
verschilt ook van het Sleep--kert.Dosla

-

OESE
hout, want 1° de oeselaar heeft altijd tanden; het
sleephout heeft er gemeenlijk, doch niet altijd;
2° de oeselaar, voortgetrokken aan twee ketens
waarvan de eene langer is dan de andere, en weg
en weêr bewogen door den landman die er wijd beende op staat, maakt in het land slingerende
reven, terwijl het getande sleephout eene rechte
richting volgt. Een houten oesel. Een ijzeren
oeselaar. Met den oeselaar werken.
-

OESELEERZE (wvl. uitspr. oesel èze, zie Rs), v.
Oesel -aars, eene vrouw die oeseleerst. Zie eens
die oeseleerze, hoe zij gaat op haar fransch!
OESELEERZEN (wvl. uitspr. oeselezen, zie Rs),
oeseleersde, heb geoeseleersd, o. w. Oeselaarzen,
wringaarzen, draaibillen, hooveerdig den aars
weg en weder bewegen gelijk eene aande, fr.
caneter, marcher comme une canne. Zij gaat al

oeseleerzende.
OESELEN, oeselde, geoeseld, b. w. Bij landb.
Eenen akker met den oeselaar bewerken, in eene
slingerende richting slepen. De landman, die
oeselt, staat wijdbeende op den oeselaar, en
beurtelings hellende naar de rechte en de linke
zijde, doet hij den oeselaar gedurig weg en
weder drijven en aldus een slingerend spoor in
den akker achterlaten. Een land oeselen, na dat
het geploegd is, om het fijn en lulde te maken.
Die akker ligt geoeseld. Twee uren lang oeselen.
-- o. W. met hebben. Eene manier van scha
een slingerend spoor in 't ijs laat,-verdijn,
anders ook den paling steken. Hij kan wel oese-

len. Leeren oeselen.
-- In Fransch-Vl. zegt mon Oezelen.
OESELHOUT, OEZELHOUT, o. Een houten oeselaar. Een oeselhout is juist geen sleephout. Met
het oeselhout eenera akker fijn en mulzig maken.
OESELING, OEZELING, v. Het oeselen.
OESTER is m. bij ons, niet vr., fr. huitre.
- OESTERLEGGE, OESTERREGGE, V. Genie in de
zee waar men oesters vischt.
OEVALLIG, adj. Zie OUVALLIG.
OEVER (wvl. OLIVER, zie cm), m. Zie HOEVER.
OEVERPAD, HOEVERPAD (wvl. OUVERPADDE), V.
Dikke opgeblazen padde.
—Fig.met verachting. Dik opgeblazen mensch.
GEZEL, m. Zie OESEL.
OF, voegw. en voorz. Wordt algemeen gebruikt
voor Af. Ofdoen, ofsnijden, ofzagen, enz. Hij viel
of den boom. Zie AF.
-- Als, waneer, indien; fr. quand, lorsque, si.
Ik kwam daar juist te naargange of hij van den
boom viel. Ge moet hem altijd wel ontvangen of
komt. " Ende, ofte ghi hoort uwe onghe-
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OF
nouchte, verdraget goedertierlicke. " (J.Yperman.) " God hebbe zyn ziele of datter God beede
vooren begeerd. " (K. v. B.) " Ende ofter eenighe
waren die onse privilegien vercrancken wilde,
dat men daer jeghens sonde gaen. " (Z. v. Male.)
— Van of, van zoohaast als, fr. des que. De
vogels zingen van of het dag wordt. Ik ging
henen van of , hij inkwam. Van of hij iets
gevoelt, hij meent dat hij ziek is. Van of de
mensch gestorven is, wordt hij geoordeeld.
— Zeer gemeen is het gebruik van of (als,
indien) om iets met kracht te bevestigen, in deze
en dergelijke antwoorden : Is hij dood? Antw.
Of hij dood is, fr. certainement it est mort. Wij
hebben schoon weder wandage, niet waar? antes.
Of wij (of me, en bij assimilatie omme) schoon
weder hebben, fr. je le crois bien ! Wilt gij dat ik
u genees P Antw. Of ik wil, fr. si je le veux !
Deze wending, die ook in het fr. bestaat (zie
Bescherelle op si), is elleptisch en kan aangevuld
worden b. v. door deze of dergelijke woorden:
Hoe kunt gij toch vragen of hij dood is, of wij
schoon weder hebben, of ik wil genezen, aangezien
de zaak 1 laar en zeker is.
Deze ellipsis is nog meerder, als men enkelijk
antwoordt : of hij! of wij (omme) ! of ik ! enz. b. v.
Hij zal zeker ook naar die feeste gaan ? Antw.
Of hij ! Het vriest toch uit der mate; eneen P
Antw. Of het ! Gaan wij ook voor hem stemmen P
Antw. Omme.
-- Of ik, of ge, of hij, of me (omme), of ze (oase),
als antwoord worden elleptisch gebezigd even
als dat ik, dat je, dat hij, dat we, dat ze, in den
zin van fr. n'imnporte. Doe dat niet, ge zult het u
beklagen. Antw. Of ik. Hij zal het kwalijk nemen.
Antw. Of hij. Ik zal het u doen bezuren. Antw.
Of ge.
-- Of zoo goed, omtrent, bijkans, 't schilt weinig,
fr. on pen s'en faut. Hoe laat is het nu P negen of
zoo goed. Daar zijn honderd frank of zoo goed.
Het is eene uur of zoo goed van hier. Dat stuk
laken is dertig ellen lang of zoo goed. Hij heeft
al zijne studien gedaan of zoo goed. Hij is zot of
zoo goed.
-- Voor als of dan in comparatieve wendingen
gebruiken wij meest of. Er was niets anders te
branden of stroo en 't was nog nat. Het rookt er
al meer of dat het brandt. Hij kan zoo zeere
loopen of een peerd. Zoo leelijk of een beer. Het
is alzoo onnoozel of dat het groot is. Hij is zoo
noodig in bed of zwijnevleesch in 't zout. Het is
beter vroeg gekropen of te laat geloopen. Het is
beter sterk geblazen of de kaken verbrand. Het

OFFS
is beter een luis in den pot of geen vet. Het is
beter aan tijden gezorgd of te late beklaagd.
Niet fijner of de menschen : ze gaan de apen te
boven. Het is beter waar 't slijk aan de schoen
hangt, of waar 't brood aan 't mes hangt (d. i. er
is meer weelde in eene vette en vruchtbare
streek, dan in eene magere die meest roggekoorn
voortbrengt : roggebr ood kleeft aan 't mes,
tarwebrood niet). " Die dicke tonghen hebben,
ne spreken niet soe claer ofte die dinne -tonghe
hebben. " (J. Yperman.) — Men zegt ook Os.

— Dat ik of gij ware (met het accent op gij),
indien ik ware gelijk gij, ware ik in uwe plaats,
fr. si j'étazs gee de voos, si f étais a volre place,
Dat ik of gij ware, 'k zou dat anders doen. Dat
ik of de koning ware, ik dankte dien minister
af. Dat ik of hij ware, ik ging er naar toe. Dat
ik ware of uw broeder, ik zou wederkeeren.
-- Of wordt dikwijls weggelaten in deze en
dergelijke zegswijzen : twee drie 7nenschen; chr°ie

vier dagen; vijf zes weken; zeven acht frank; enz.
Soo te Sperbers aengekomen,
Hebben sy terstond vernomen
Of 'er ergens op dat pas ,
Voor vyf zesse plaetse was.
(Vaelande.)
Die fransche knechten
... met een duyst vyf ses
Geven 't dorp wel eene les. (Id.)
OFFERANDEPATEEL, o. Een pateel, gemeenlijk
van koper en met kunstige sieraden, dat in de
kerken dient om de penningen te ontvangen van
dezen die, binst de Mis, ten offer gaan.
OFFERDAG, m. Dag op welken men onder de
mis ten offer gaat.
— In 't bezonder Elkeen van de drie zondagen
die volgen na de plechtige uitvaart van eenen
overledene, en waarop men onder de hoogmis ten
offer gaat. De offerdagen worden ook Genachten

genaamd.

OFFERMIS (wvl. —MESSE), v. Eene Mis waaronder men ten offer gaat. Eene offermis wordt
altijd gedaan voor de zielrust van eenen overledene.
OFT, OFTE, voeges. Hetzelfde als Of. Men vindt
het gedurig bij onze vorige schrijvers, en hoort
het nog dagelijks bij het volk. Ik ga eens zien
oft hij thuis is. Vader ofte moeder. .Eene aalmoes
geven ofte _wel een kruisgebed lezen.

-- Dit ofte, even als noclz-te en elide, maakt de
wendingen sleepachtig, en moet maar gebezigd
worden als men er op steunen wilt om een gedacht beter uit te drukken, b. v. Het Evangelie

760

OGGE
zegt niet dat wij moeten waken ofte bidden, maar
't zegt dat wij moeten waken ende bidden.
— " Het woordeken ofte word gebruykt als
men twee saeken noemt van de welke men twyfelt aen welke van twee men sich houden moet :
het schil) is in de haven, ofte het ligt 'er voor. Als
in dit geval of staet, het is verkort voor ofte.
Daer is een ander woordeke of, waer voor men
nooyt mag ofte stellen : dat is als men iet in
onsekerheyd trekt : b. v. Wie weet of het ooyt geschied is ? leen Iwyffelt of het kan syn. Die in sulke
gevallen ofte stelt, mist grootelyks. " (Vaelande.)
OGGE, v. Zie ROGGE .

OJE, samengetrokken uit Os ^ je of Of ,je d. i. als
gij : zie OF en os. Ik zal u dat geven, oje komt
(als gij komt).
* OJEVAL, o. Brugsche uitspraak van Haaievel,
Haaivel (zie A en L).
OJIEF, o. (m. bij Weil. die Ojief en Odief spelt).
Bij schrijnw., enz. Eerie lijst gedeeltelijk bol en
gedeeltelijk hol, fr. cy raise.
— Hoewel dit woord in de uitspraak klinkt
gelijk fr. olive, is de beteekenis nogtans geheel
anders.
OK, zie OSK.
OKE, bijva. te Brugge en elders dagelijks gebruikt voor Ook, fr. aussi. Gaat je oke mee ? Hij
zegt het oke. Niet aleen rijk en geleerd, maar oke
zeer deugdzaam.
OKELAAR, EUKELARE, m. Okkernootboom, fr.
mo yep-•. Kil. Okeler.
— Afl. Okelaren, fr de mo yer. Okelaren hout.
OKER, m. Okernootboom, fr. noyer. De noten
afslaan Pan eenen oker. Een grooté oker.
— OKEREN, adj. Van den okkernootboom. Okeren hout.
OKEREN, okerde, geokerd, b. w. Met okergeel
verwen, fr badigeonner en jaune. Eenen muur
okeren. — Afl. Okering, Okersel.
OKERNEUTE, v. Okkernoot, akernoot. Oker neuten plooschen. " Haghelst`eenen ghelyck
-

.

okerneu,tem. "

(N. Despars.)

OKERSEL, o. Okerverw. Okersel maken om een
huis te verwen. Het okersel valt af van den muur.
OKKE, V. Bij mulders. Zie NOKKE.
OKKE, v. Knoop. Zie HOKKE.
OKKEMUILEN, b. W. Zie HOKKEMUILEN .

OKSEL(E, v. (doch n1 . bij Kramers), fr. aisselle.
OKSELBALK(E, mn. Bij mulders. De okselbalken

van eengin houten windmolen zijn schooren die
de molenstaak steunen en rechthouden. Zij
verschillen van de schoorbalken ofineesterbalken
slechts hierin dat zij korter zijn.

OLIE, v:, fr. huile.
— Het is eene olie, zegt men van iets dat
overvloedig wel is en veel voldoening verschaft.
Wij hebben daar geschaverdijnd op dat glad en
uitgestrekte ijsveld : het was eene olie. Het is
eene olie, zulk eene wandeling in het groeiende
en bloeiende akkerveld, als het weder helder is
en de vogeltjes fluiten. o Hoe schoon was die
redevoering, het was eene olie. -- Men zegt ook
Het is eene zee ! Het is eene benedictie!
— De olie komt altijd boven, zegt men, bij
gelijkenis, sprekende van de waarheid die altijd
eindigt met te zegepralen.
--- OLIEBAAI, m. Bij schippers. Een waterdicht
bovenkleed van beteerd of beolied lijnwaad of
katoen. Den oliebaai aantrekken boven 't vuiltje
tegen den . regen. De mouwen van den oliebaai.
-- OLIEBLOEM (wil. OLIEBLOMME, zie OE), V.

OLIE
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OLIE

zon-

der mv. Het gebeurt dikwijls dat er in het rijpe
koolzaad vele korreltjes zijn die openbersten van
dikte zoodat er de bloem van uitpuilt : deze
uitpuilende bloem heet men Olieblomme. De
olieblomme in 't koolzaad wordt aanzien als een
teeken dat er veel olie van komen zal. Er is
veel olieblomme in dat koolzaad.
- OLIEBLOK, m. Bij olieslagers. De persbak
waar het gebroken zaad in de stampzakken zoodanig gedrukt wordt tusschen de jachtijzers,
dat er de olie van uitzijpelt.
-- Kil. geeft aan Olie -block den zin van Heye,
pilum ruidum.
-- OLIEBOON, v. Slechte kaffiboon die aan den
kaffi kwaden geur en kwaden smaak geeft. De
kaffi is slecht : er is eene olieboone in. De kaffi
is geheel bedorven van die olieboone. Zou de
olieboone geene onrijpe kaffiboone zijn P
— Vgl. Olienoot.
-- OLIEBROOD, o. Fijngemalene lijnkoeken, anders ook Lijnzaadmeel en Koekpoeder geheeten.
Oliebrood is wintervoedsel voor de koeien. Veel
oliebrood aan de koeien geven. Het oliebrood
wordt met gesneden rapen in water gemengeld.
— Het lijnzaad schiet zijn oliebrood, zegt men
als het begint te bederven.
-- OLIEKOEK (wil. - KOUKE, Zie ou), m. Een bol
deeg, van een vuistje groot, gemeenlijk met
rozijnen gekneed, in olijfolie gebakken. Oliekoe-

ken eten.
— Vgl. Reuzelkoek.
- OLIEKOEKHUIS, v. Een huis waar men olie
koeken bakt en verkoopt. Hij zit weêral in 't
oliekoekhuis. Als gij voorbij 't oliekoekhuis
gaat, breng eenige oliekoeken mee.

-- OLIEKOPPEL, m., OLIEKOBBE, V. Soort van
groote spinnekop, met een gespikkeld vel en
eene soort van kruisje op den rug, in de fr. wetenschap épéire diademe. De oliekoppels spinnen
hunne netten tusschen de boomen en de bloemen
in de hoven. Dus genaamd omdat men ze op
olie steekt waarin zij ver. tèren; welke olie dan
gebruikt wordt bij 't volk om kwetsuren te ge-

nezen.
- OLIENOOT, OLIENEUTE, V.

Slechte okkernoot

of beuknoot, die eengin bitteren smaak heeft. De
note die gij mij gegeven hebt was juist eene
olienote. Olienoten zijn geen boze noten.
— Zou olieboone en olienote, te Brugge gebruikt,
geene samensmelting zijnvan oolijke boone,00lijke
note, zoo men elders zegt. Zie OOLIJK.
- OLIEPLEK(KE, v. Olievlek, fr. tache d'huile.
Olieplekken in den vloer. Eene olieplek in een
kleed.
- OLIEPRULLE,

v. Oliepulle, oliekruik. — Zie

PRULLE.
- OLIEZUIPER (wil. - ZUPER, zie uI), m. Dikke
avondvlinder die men meest vindt op de popelierboomen, anders ook Uil geheeten.
OLIETTE, OLIËTE, v., klemt. op et. Soort van
heul of mankop die veel op de akkers gekweekt
wordt, papaver somniferum L., fr. ceillette, pavot.
De witte bloemen van de oliëtte. Oliëtte zaaien.
- OLIETTE -OLIE, OLIETOLIE, v. Olie van papaver,
fr. huile d'ceilleite.'
OLIFANT, m., klemt. op o. Een van de namen
die men geeft aan den zonnekever, fr. coccinelle,

tortue, vache

a .Dieu, bête du bon Dieu.

— In het Wdb. der Nederl. Taal is Olifant of
Olifantje de benaming van eene soort van avondvlinders, en ook de naam van den snuitkever, 1.
curcul io.
OLIFLAMME, OLIVLAMME,

v. Hetzelfde als fr.

orif ammne, naam van de francche krijgsvaan
voordezen. De vorm ohf amore staat hier en daar

in Despars cronijcke van Vlaenderen; maar het
volk zegt olivlamnie, sprekende van de vroegere
invallen der Franschen in ons land, vooral van
deze van Peetje quatorze (Lodewijk xis-).
OLIJFKOEK (wil. OLIIFKOUKE), m. Soort van
peperkoek die de kraamvrouwen meest eten.
OLIJNE (wil. OLINE, zie IJ), v. Bij keersgieters,
enz. Een van de bestanddeelen van roet of ongel,
fr. élaine, oléine. Als het roet met zwavelzuur
(aside sulfurig2ce) gesmolten is, wordt het in eene
presse gedwongen, en de olie die er uit vloeit is
olijne, terwijl het overige stéarine is. De olijne
Wordt gebruikt om wielen te smouten, enz.

OLIP
OLIPOLIKOORNDIEF, m. klemt. op o, po en koorra.
Zonnekever, olifantje, fr. coccinelle.

Olipoli-koorndief
Vliegt uit naar zijn lief,
zeggen de jongens die dit beestje op den top van
hunnen vinger stellen, vanwaar het opvliegt
recht naar de zon.
OLKAAN, ALKAAN, m., ook OLKANE, ALKANE, v.

Hetzelfde als Orkaan, fr. ouragan, westindisch
hurracan, zegt R. d. H., III, bl. 83. " Een schip,
te midden in zee, overvallen van den olkaan, zoo
de Vlamingen zeggen. " (G. Gez.)
OLM, m. Olmboom, fr. orme.
-- Wilde olm, eene houtachtige plant met
witte geurige bloemtrossen en met bladeren lijk
de olmboom, ook Lijsorboom, fr. ulmaire, reine
des pres.
-- Zachte olm, ijpenboom, fr. ipréau.
-- Afl. Olmen (wvl. ook Olmi, zie --EN), adj.
Van ohn. Olmen hout. Een olmen boog.
OLM, m. Hetzelfde als Molm, fr. vermoulure,
Kil, 1. caries. Die balk begint van den olm te
weten. " Timmerman, en hebde noyt voor goed
hout gebruykt hetgene dat bedorven was, ofte
op synen tydt niet gekapt P En hebde niet genomen hout dat spekachtig ofte spattig was, daer
den witten ofte rooden olim in was, dat ontsteken
ofte vierachtig was, en vervolgens niet lank hebben stand gehouden P " (F. Vanden Werve.)
— Kramers, in zijn bijvoegsel Fr.-Holl., ver taalt fr. abreuvoir door Olm, inwatering, inwendig
gebrek van eenen boom.
— In Brab. is Olm " een wormkeu, maaiken
of dierken dat in 't graan zit, b. v. den olm zit in
ons graan. " ( Alg. Vl. Idiot.)
OLIVIENDOLLE, bijw. Zie ALMENDALLE.
OLS, voeges. Zie AS.

* OM, v. Hom, haam, fr. garret.
OM, voorz. en bijes., zie OMME.
-- Het gebruik van om in den zin van rond
(fr. autovr de), is zeer gemeen bij de Hollanders,
maar schier niet gekend bij de West - Vlamingen,
die in de plaats rond zeggen; b. v. Eengin doek
om (rond) het hoofd doen. Er is eene haag om
(rond) dezen akker. De rivier loopt om (rond) de
stad. Hij wandelde om (rond) de kerk. Er stonden twintig soldaten om (rond) hem. Reizen om
(rond) den aardbol. Dat gebeurde om (rond) den
middag. Ik zal om Pinksteren (rond Sinksen)
vertrekken. Hij is om (rond) de zeventig jaar.
Breng het glaasje nog eens om (rond). In eenen
bosch omdolen (ronddolen). Eene kudde den
berg omdrijven (ronddrijven). Het glas laten
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OM
omgaan (rondgaan). Aan tafel eereen, schotel omgeven (rondgeven). Den sleutel tweemaal omdraaien (ronddraaien). Hij loopt in de stad om
(rond). Gelijk een blinde in het donker oortast
(rondtast). Iemand in de stad omvoeren (rond
omwonende (rondweunende) men--voern).D
schen. Een vaandel omzwaaien (rondzwaaien);

enz., enz.
— In plaats van te, fr. d, tusschen zekere adjectiefs en eenen infinitief, zeggen wij dikwijls
oïn. Dat is hard oen hooren. Moeielijk om krijgen.
Gemakkelijk om zeggen. Een last zwaar om dragen. " Onmoghelijc om doen. " (Th. van Heren
Schoon om zien. Goed om eten. Bitter om-tals.)
drinken. Een boek gevaarlijk om lezen. Het was
droef om zien hoe de hagel geheel den oest ver
-pletrdha.
-- Voor niet le, niet om te, zeggen wij ook niet
om. Dat is niet om verdragen. " De gratie Godts
is als eenen muer oft veste, niet om verwinnen."
(J. David, s. j.) `' Als elck d'leste wilt houden,
ten is niet om stremmen oft ghenesen. " (Id.)
" Ten is niet om schrijven. " (B. Gheysen.) " Van
al desen uwen weldaden, die niet o7n tellen en
zijn, bedanc ik u. " (Th. van Herentals.) " Och
ick ben soo vervaert dat niet om zegghen en is. "
(C. Vrancx.) " De menschen en hebben nu gheen
redene meer om claghen dat het paradijs deur
Adam en Eva is verloren gheweest. " (Id.)
— Men zegt om zien, oriz hooien, om voelen,
enz., in den zin van fr. èt ne juger que par la vue,
l'oui-e, le toucher, enz. Die mensch, om zien, is
kloek en gezond; men zegt nogtans dat hij flauw
en ziek is. Om hooren, hij heeft alle boeken gelezen. Die jenever, om smaken, is met peper ver
rieken, er is muskus in huis.
-mengd.O
— Om] sterven of om gaan liggen, stervende
zijn, fr etre nzourant. Hoe is het met dien zieke
nu ? hij lag om gaan, als ik van daar kwam.
" Die nu om sterven light. " (J. David, s. j.)
-- Om mijn best, zoo ik best meen, fr si je ne
me trompe; ook Naar mijn best, zie onder BEST.
— Gm zeggens, om zoo te zeggen, fr. pour
ainsi dire. Ik heb op die reize veel geld verteerd,
en er, om zeggens, geen genot voor gehad. Hij
is zoo spaarzaam dat hij om zeggens armoede
lijdt. " Meermalen per week hield die leerling
zich afwezig, ja was meer op straet dan in de
school, by zoo ver dat hy, sedert dat zyn vader
den ouderen broeder Jan had afgetrokken, omit
zegge-ns nooit meer te vcorschyn kwam. " (***)
" Die anders, oint segglte'ns, ontallijck waren. "

(Jr. David, s. j.)

OMBE
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— In wendingen als schreeuwen on de keel te
scheuren, loopen om de beerven te breken, eten of
drinken om te bersten, enz. heeft ons om, evn alse
fr. à, de beteekenis van genoegzaam om, op het
punt van, fr. su fisammnent pour, an point de. Dus
ook zegt men hij was om te sterven, d. i. zoo
slecht, zoo verschrikt, enz. dat hij op het punt
was van te sterven. De koe staat om te bersten
(t. w. van te veel geëten te hebben).
— Om en Voor zijn dikwijls gevolgd van een
complement dat afhangt van een onderdrukt
werkwoord, b. v. Deze druiven zijn om aan tafel,
(versta daarbij, geëten te worden). Dat is een
krachtig middel voor in ziekte, (versta daarbij,
gebruikt te wordén). Een licht kleed om des
zomers, en een zwaar om des winters, (versta
daarbij, te dragen).
Maer in de Sterre -stra _t de lampen over-duyster
Versonden op den muer ter nauwer nood wat luyster.
Dit syn, sey mynen maet, Lanteirnen om by daege.
(Vaelande.)

— Om dood, met alle geweld. Werken om
dood. Hij liep om dood, uit vrees van te laat te
komen. -Hij riep om dood. Wat moesten zij zich
spoeden ! het was om dood.
— Om 's wille, om dies wil. Hij mag niet
medereizen, om 's wille van zijnen vader. Hij
hoorde 't niet, om 's wille dat hij doof is.
.

Moord ! Kareltje is èpakt.
En waarom is Kareltje èpakt P
Om 's wille van een hoepeltje.
En 't had è karrewiel èstolen.

-- Het Alg. Vl. Idiot. stipt aan dat men in Braband dikwijls om zegt in plaats van on. In 't land
van Aalst is dit algemeen: ormtzeggen, o^mmogelijk,
enz. N. Despars, M. Lambrecht, enz. schrijven
ook alzoo, b. v. omgheschaet ende omgeschent,
omthouden, omtslaen, ombestiert, ombekent, enz.
Te Brugge hoort men omklee'n (ontkleeden),
omsteken (ontsteken), omzag (ontzag), enz.
OIVIBEEREN (wvl . OMMEBEEREN, zie OMME), beerde
om, omgebeerd, b. w. Met den beerploeg omrijden.

Eene klaverij ombeeren.
OIVIBERDELEN (wvl . OMBERRELEN) omberdelde,
,

omberdeld, b. w. Rondom met berdels of planken

beslaan. Een perk omberdelen.
OMDAT, voegw. dikwijls gebezigd voor Opdat,
fr. afin que. Ik zeg het u omdat ge niet zoudet
bedrogen zijn. Ga tijdig voort, omdat ge niet
zoudet te laat komen. Bidt omdat ge moget zalig
worden. Ik heb alles gedaan omdat hij zou
komen. " Sijnen sone sont ointdat s ij hem soudeil

ontsien. " (A. Deboeye, s. j.)

OMDO
En om dat hem sulle bliven,
So ghebieden wi in dit scriven,
Dat by vrilike houde ditte, enz.
(M. Stoke.)

-- Het Wdb. der Nederl. Taal geeft daar nog
andere voorbeelden van, ad v. omdat.
OMDOEN (wvl . OMMEDOEN, zie OMME) , deed om,
omgedaan, b. w. Bij landti. Eenen akker, waar
eene note gestaan heeft, met den ploeg of de
spade omwerken om er eene andere vrucht in
te zaaien of te planten. Eene klaverij, een stoppel
omdoen. Is dat stuk land al omgedaan?
OMDRAAIEN (wvl. OMMEDRAAIEN, zie OMME),

draaide of droei om, omgedraaid, b. w. Iemand

omver werpen in den grond. Als ge niet ophoudt
mij te tergen, ik ga u eenen keer omdraaien.
— o. W. Eenen slag krijgen dat men er omver
van valt. Ik gaf hem eene vaag dat hij omdraaide.
-- b. w. Een huis omdraaien, zie OMKEEREN.
OMDRU1Vi1VIEN (wvl . OMMEDR--, zie OMME), drumde om, omgedrumd, b. w. Al drummende omver

drijven.
en. Het volk drumde de omheining om. Zie
DRUMMEN.

OMEERDEN (wvl. OMME—EERDEN), eerdde om,
omgeëerd, b. w., zware ee. Omploegen, omakke-

ren. Eenen akker omeerden. " Een stick landts
met lijnsaedt besaeydt dwelck niet voort en
quam : oversulcx sy was vanden zin om haer landt
omme te eerden om daer raepsaedt te zaeyen. " (C.

Vranex.)
— Ook Omèren, Omeeren. Zie EERDEN.
OMEINDEN (wvl. OM —ENDEN), omeindde, om-

eind, b. w. Verrichten, uitvoeren, afmaken, vol
iets dat moeite vraagt. De-trekn,sp.va
oude man moest liet al aleen ooreinden (al doen
wat er in huis te doen was); de anderen lagen
ziek. De winkelier gaat daar iets aan dat hij
moeielijk zal kunnen omeinden. Ik heb verstand
noch moed genoeg om zulke eene onderneming
te omeinden. God zij gedankt : dat is gelukkiglijk
omeind.
— Ook Omeindigen (wvl. Oméndigen).
OMENDOM, bijes. Overal . Zie ALOMENDOM.

Al zyn 't niet dan blaneke berghen
Om end' omme die ghy siet...
(L. Vossius.)
OMGAAN (wvl. OMMEGAAN, zie OMME) , ging of

gong om, heb omgegaan, o. w. met voor. Uit den
weg gaan, zwichten, wijken, onderdoen, fr. céder
(U. Een sterke kerel die voor niemand omgaat.
Hoe rijk hij is moet hij voor mij nog omgaan.
Die kunstenaar, die arnbachtsman moet voor

niemand omgaan. " Die willen doen met de groote

OMGA
en handelen al of ze voor niemand en moesten
ommegaen. " (C. Duvillers.)

-- Veel gebruikt.
OMGAANS, bijw. Omtrent. Hij is omgaans genezen. Dat is omgaans een uur van hier. " Eenen
steen die omrnegaens acht duymen lanck ende
vijf duymen breedt was. " (C. Vrancx.)
— Vgl. Doorgaans.
OMHEBBEN (wvl. OMME -EIN, zie OMME en EIN),
had om, omgehad, b. w. Neêrgeveld hebben. Na
lang graven en houwen, heeft hij den boom toch
omme.
OMHELLEN, helde om, omgeheld (wvl. OMME HELLEN,

helde omme, ommegeheld), b. w. Ombui-

gen, schuin nederbuigen. Eene ton, een vat
omhellen om er het vocht uit te laten vloeien.
OMKEER (wvl. ook OMMEKEER, zie OMME), m.
De draai of kromte van eene straat of waterloop.
Ik ontmoette hem in den omkeer van de straat,
fr. au tournant de la rue.
OMKEEREN (wvl. OMMEKEEREN, zie OMME), keerde om, omgekeerd, b. w., fr. burner.
— Zijne hand voor iets niet omkeergin, zich

volstrekt onverschillig houden nopens eene zaak.
Hij doe wat hij wil, ik keer er mijn hand nie
voor om.
— Een gebouw,. een koornschelf (of zoo iets dat
in den draai eener straat staat) omkeergin, langs
daar rondheep zijne richting nemen. Om van
hier naar die kerk te gaan, volg dezen weg eene
halve uur verre, keer dan het kasteelken om dat
gij op uwe rechter hand zult vinden, en gij loopt
recht op de kerk.
OMKLAAIEN (wvl. OMMEKLAAIEN, zie OMME),
klaaide om, ben omgeklaaid, o. w. Omkeeren, omvallen. Hij klaaide om in den gracht. De lading
van den wagen is omgeklaaid.
-- Zie KLAAIEN.
OMKOMEN (wvl. OMMEKOMMEN, zie OMME en
KOMEN), kwam om, ben omgekomen, o. w. Ten einde
komen, afloopen, vergaan, fr. se terminer, finir.
Ik heb het wel gepeild dat het alzoo zou omgekomen hebben. Het is te zien hoe 't zal omkomen.
Is de zaak niet omgekomen gelijk ik voorzeid
had?
— Als 't al omkomt, op 't einde van de zaak, fr.
finalement, en définitive. Hij maakt veel beslag
van zijne geleerdheid, en, als 't al omkomt, hij
kan zijnen naam niet schrijven. Hij wekte iedereen op om in die onderneming mede te werken,
en, als 't al omkwam, hij deed zelve niet. Ik ver
mij aan eene kostelijke schenkagie, maar-wrachte
als 't al omkwam, ik kreeg een pennemes. " En,
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alst al om comb, by maeckt datter sulcke met
minder bereydtschap gaen. " (J. David, s. j.)
" Álst al om compt soo sullent maer viesvasen
ènde pronselinghen ende kinderwere veesen. "
(A. Adriaensens.)
OMKRUIPEREN (wvl. OMMEKRUPEREN, zie OMME
en in), kruiperde om, omgekruiperd, b. w. Bij
landb. Schijvelen, met den beerploeg omwerken.
De hommelbakken omkruiperen. Ga en kruiper
dat land om. - Zie KRUIPEREN.
OMLAAIEN, omlaaide, omlaaid, b. w. Met vlammen omringen. De brand omlaaide den toren.
" Zy zijn omlaeyt met 't vier. " (J. de Harduyn.)
- Zie LAAIEN.
OMLAPPEN (wvl. OMMELAPPEN), lapte om, omgelapt, o. W. Met eenera lap of slag omwerpen. Ie-

mand omlappen.
-- Ook Omver lappen. " Seyde datse waeren
in Enghelant half Papisten om datse daer de
kercken hadden laeten staen, maer datse in
Schotland volcomentlijck gereformeert waeren
om datse alle hunne kercken hadden om verre
gelapt. " (R. Versteganus.)
OMLEEG(E, bijw. Hetzelfde als holl. Omlaag,
naar beneden.
OMLEG, m. Bij kleermakers. De omgevouwen
kant van een kleed op de borst, anders ook Baverooze genaamd, fr. revers d'un habit.
OMLEGGEN (wvl. OMMELEGGEN, zie OMME), lei(de
om, omgeleid, b. w. Omkeeren en nederleggen
langs den grond. Men moet de wijnflesschen in
den kelder omleggen. De wind en de regen
hebben het vlas op den akker omgeleid.
— Iemand omleggen, hem omver werpen, niet
uit wrok of gramschap, maar om zijne macht te
doen blijken of om te spelen. Kunt ge mij omleggen ? Zij worstelden om elkander om te
leggen.
OMLOOP (wvl. OMMELOOP, zie OMME), m. Kaafkleed, schouwkleed. Een katoenen omloop. Een
gepijpte omloop.
OIVILOOPER (wvl. OMMELOOPER, zie OMME), m.
Register waarin al de landen en gronden van
eene gemeente of provincie vermeld staan met
hunne ligging, hunne uitgestrektheid en de
namen der eigenaars. Eertijds gebruikte het
staatsbestuur de omloopers om de zettingen en
poontingen te bepalen; nu bezigt men daarvoor
het cadaster. De omloopers waren gemaakt door
gezworene landmeters. De omloopers van de
Wateringen in Vlaanderen.
-- Niet te verwarren met den Ligger; want
1 de Omlooper behelst al de gronden van eene
0
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gemeente, gewest of kanton; terwijl de Ligger
enkel die landen behelst die, hier en daar gelegen, eenen enkelen eigendom uitmaken van eene
kerk, van een armbestuur, enz. 2° Daarenboven
dient de Ligger nog als Ontvangstboek waarin
men ziet hoeveel ieder grond verpacht is, en
waneer de betalingen geschied zijn.
OMME, hetzelfde als Osme, zie OSME.
OMME, voorz. en bijw. In plaats van om ' zeggen wij omme 1° in de samengestelde woorden
waar de klemtoon op om valt, b. v. ommedraaien,
ommegang, ommeweg, ommekijken, ommeslaan,
ommespitten, enz. 2° Achter er, daar, waar, hier,
nievers, Zevers, rond, enz. Gij liegt er omme. Hij
zegt het daaromme. Waaromme doet gij dat.
Hij geeft nievers omme. Rondomme de stad.
-- Maar wij zeggen om 1° in alle samenstel
waarin om geenen klemtoon voert, of on--linge
scheidbaar is, b. v. omhelzen, omgrenzen, omstralen, omvámen, enz. 2° waneer om gevolgd is
van een complement, b. v. om die reden; om geld
spelen; om u te overtuigen; enz.
OMMERS (uitspr. ommes, zie Rs), bijw. Hetzelfde als Immers. Hij is ommers vertrokken,
fr. it esi been parti, n'est-ce pas ? Ommers, het is
waar ? Gij zult dat doen, ommers P fr. to le feras,
n'est-ce pas ? Hij heeft het ommers gezeid. Hij
is ommers nog niet vertrokken. Dat is nu ommers al lang gebeurd. " Die volghe Christum
na, in ommers tsavonts ende smorghens syn hert
met Godt te becommeren. " (A. Adriaensens.)
" Maer moet het ommers zyn. " (L. Vossius.)
" Wel myn heer, seyden de boeren, als het ommers soo sijn moet, wy weten dan raet. " (R.
Versteganus.) " Antekerst sal van jonex, ommers
van dat hy comers sal tot zynen verstande, van
den boosen gheest ghereghiert veesen. " (M. Lambrecht.) " De coninghen tonnen de menschen het
leven niet gheven, ommers de ghene die dooi
zyn. " (Id.) " Hem ghelatende al oft hy kersten
geweest hadde, oft ommers goetionstich den kerstenen. " (Id.) " De nydigheydt soeckt d'alderbeste
dinghen te verderven, oft ommers te verdrucken
en te verduysteren. " (J. David, s. j.)
--- Men vindt het ook in den zin. van Althans,
fr. du moires. " Hope door goats ghenadigheyt
dat se doch met de catholycken rnoghen leven,
ommers ten alderquaetsten met een nateurlyck
leven, als een ander doende, ghelyck sy souden
willen dat men hemlieder dede, ommers ick hope
in Godt almachtigh datter sommighe in wetten
lijn die alsoo doen sullen. " (Z. v. Male.)
--- Voor ómnmes hoort men ook ón-zmos; ja te

oMMo
Thielt stelt men den klemt. op de tweede greep
ommós (dat men zelfs verkort tot mos) in den zin
van niet waar, fr. 7n'est -ce pas ? Ommós, hij heeft
het gezeid. Mos, ge gaat morgen vertrekken?
Ge gaat meedoen, mos?
OMMOETEN (wvl.

OMMEMOETEN, Zie OMME), moest

om, heb omgemoetenz, o. w. Moeten uit den weg
gaan, moeten wijken of zwichten. Die kunstenaar
moet voor niemand om.
-- Moeten geveld worden. Al die boomen
moeten voor den winter om; in het voorjaar,
plant ik er andere in de plaats.
OMNÉDER, OMNEER, bijw. Omleege, naar beneden. Kom omneêr. Hij kwam van den boom
omneêr. De bucht brak, en de vlieger kwam al
slingerend omneêr. De lampte, die hoog in het
Heiligdom hangt, omneêr trekken. Men bong
hem op met het• hoofd oinneêr.
OMPIJKELEN (wvl. OMMEPIKELEN,) pijkelde om,
omgepijkeld, b. w. Omkeeren, omkappen met de
pijkhouweele. Een steenachtige grond ompijkelen. Zie PIJKELEN.
O1VIPLOEVEN (wvl. OMMEPLOUVEN, zie on), ploefde
om, omgeploefd, b. w. Omploegen, omakkeren.
01VIPLOOIEN (wvl. OMMEPLOOIEN), plooide om,

omgeplooid, b. w. Ombuigen, fr. recourber. Den

boord van eene koperen plaat omplooien. Het
einde van eene ijzeren spil omplooien, om er
eenen haak van te maken.
OMRIJDEN (wvl. OMMERIEN, zie OMME en —IEN),
b. w. Bij landb. De boveiikorst van eenen akker

met den ploeg scheuren en breken, ombeeren,
slooven. Een stoppelveld omrijden, fr. déchaumer.
Een akker, die slechts omgereden is, wordt dan
later voor goed geploegd om te planten of te
zaaien.
OMROERTE (wvl. OMMEROERTE), v. Omroer,
omroering.
— Omwenteling, revolutie. Eenen afkeer hebben van omroerten.
* OMSCHIER, o. Zie HAAMSCHIER.
OMSCHINGEN (wvl. OMSCHIINGEN, zie IND),
omschang en omschong, omschongen. b. w. Omstralen, met glans omringen, fr. environner de
lumiere, luire autour. Van licht omschongen.

-- De Woordenb. geven daar Omschijnen voor.
Doch zie SCHINGEN.
OMSLAAN (wvl. OMMESLAAN, Zie OMME), steeg of
sloeg om, omgeslagen, b. w. Achter een gebouw of
zoo iets, dat aan den draai van eene straat staat,
inkeeren, fr. tourher une maison, enz. Volg deze
straat tot aan den knok, sla daar links de herberg
om, en ga dan altijd voort rechtuit. Hij miste den
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weg omdat hij het eerste huis, in plaats van het
tweede omgeslegen had. — Ook Omkeeren.
— Den voet omslaan, hem eerpijnen of ver
tred, fr. se fouler-wringedo schvn
le pied, se donner une entorse an pied. Ik heb
mijnen voet omgeslegen.
-- o. w. Zwikken. Laat het kindje niet omslaan,
fr. n'éreintez pas l'enfant. Mijn voet sloeg om, is

omgeslegen.
OMSLOOVEN (wvl. OMMESLOOVEN), sloofde om,
omgesloofd, b. w. Bij landb. De bovenkorst van

eenen akker, waar eene vrucht gestaan heeft,
met eenen beerploeg scheuren en breken, lichtjes
omploegen. Eenen stroboel, een stoppelveld
omslooven.
- Zie SLOOVEN.

OMSLUNSEN, omslunste (wvl. ook omslunstege,.
zie IMPERFECT), omslunst, b. w. Met eene sluns of
stukje lijnwaad omwinden. Eenen gekwetsten
arm omslunsen. Hij ging met zijn zeer hoofd
om slun sd.
OMSTANTENIS (wvl. OMSTANTENESSE), V. Gesteldheid, staat, toestand, fr. situation, condition.
Hij is in slechte omstantenis. Zij is in eene gezegende omstantenis. Zich in eene gevaarlijke
omstantenis bevinden.
— Omstandigheid, fr. circonstance. Eene zaak

met al hare omstantenissen.
— Ook Omstand. " Want d'omstanden des
tijdts zijn ghelijck d'ooghen der historien die
den lener in den wegh des wetenschaps stieren;

soo ist dan dat wy ulieden hier eenighe omstanden des tijts voor ooghen legghen. " ( L. de
Huvettere.)
OMSTIG, adj. Zie HOMSTIG.
OMTROKKEN (wVh. OMMETROKKEN), trak om,
omgetrokken, b. w. Hetzelfde als Omtrekken. —
Zie TROKKEN.
OMWILLEN (wvl. OMMEWILLEN, zie OMME), wilde
om, heb omgewild, o. w. Willen omgaan, willen
wijken of zwichten. De voerman wilde met zijnen
wagen niet om voor den stoet.
OMWONEN (wel. OMMEWEUNEN, zie OMME), woonde om, omgewoond, b. w. Zoo lang of zoo gewelddadig een huis bewonen dat 't bouwvallig worde.
Dat huis is omgewoond. Een huis omwonen.
OMZETTEN (wvl. OMMEZETTEN, zie OMME), zette
om, omgezet, b. w. Door vleiende beleefdheden,

enz. iemand wenden en geleiden gelijk men wilt.
Gij weet hem om te zetten. Hij kan hem omzetten. Ge moest hem dat vragen voor mij : ik ben
zeker • van het te krijgen, want ge weet hem
om te zetten.
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OMZIJN (wvl. OMMEZIIN, zie OMME en ir), was
om-, heb o-nzgeweest,, o. w. Omgeploegd of omgespit zijn. Dat land is om. Haast u, dat die akker

omzij, om morgen bezaaid te worden.
— Geveld zijn. Die boomen zijn om, behalve
drie die ook oormoeten.
— Langer zijn, sprek. van eenen weg. Die
weg is om. Ik denk dat het langs daar moet
omzijn (dat de weg langs daar verder is). Laat
ons langs hier gaan, het is wel een weinig om,
maar 't is betere weg.
OMZOLEN (wvl. OMMEZEULEN, zie OMME, en Z0LEN), zoolde om, omgezoold, b. w. Bij landb. Omploegen, labeuren, fr. labourer. Eenen akker
omzolen. Het omgezoolde land bezaaien of beplanten.
ONBEDREVEN, ONBEDRIFT, ONBEDRICHT, adj.
Onbebouwd, ft. non-cultivé. Eenen akker onbedricht laten. " Gheen pachters en vermoghen
haerlieder ghepachte landen te laten onbedreven
ofte onghebruyckt, ofte die te ghebruycken ende
bedrijven in onbehoorlicke tijden. " (Cost. van
Berghen S. Winocx.)
ONBEGOED, adj. Ongegoed, die geene goederen
heeft, niet rijk.

— Afl. Onbegoedheid (ongegoedheid).
ONBEKALFD, adj. Die niet bekalfd is, die geen
kalf draagt. Eene onbekalfde koe. Verkooping
van bekalfde en onbekalfde koeien.
— Afl. Onbekalfdheid.
ONBEKLOKERD, adj. Bij Kil. is dit woord onbekend, maar door onze vorige schrijvers
dikwijls gebruikt voor Onfatsoenlijk, onbetamelijk, fr. inconvenant, indecent, grossier. " Andere
loopera totten barbiere om laten (bloedlaten),
mer soe onbeclueckert ende onbereet, dat iet
niet swijgen can, verhit, besweet, ende verarbeyt. " (F. Rapaert.) " Men vraechde daer ooc
den voorscreven Morissus wat hy zo diswils
totten prince te reysene hadde, ten ware dat hy
hemlieden alle gelij ck verraden ende teeneghadere
up den vleeschbanck bringhen wilde, welcke
onbeclokerde woorden ende onverdraghelicke
injurien hoorende... " (N. Despars.)
Een dronckaert es onbeclokert, zassaem,
Met veel onbesuustich ghetiers.
(Ed. De Dene.)
ONBEKWAMIGHEID, o. Hetzelfde als Onbekwaamheid (zie IG). " Onse onbekwa migheyt toe
schrijven. " (B. Gheysen.)
ONBELEEFDERIK, m. Onbeleefd mensch. " lek
,

weet dat ick den onbeleefelerick sou maecken, soo

ick u by dese wilde verghelijcken. " (A. Poirters.)
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ONBEPEIZELIJK, adj. Onbedenkelijk, fr. inim-n.ginable, inconcevable.. Het is onbepeizelijk hoe

boos en kwaad die roovers waren. " In onwtsprekelike ende onbepeynseliken ende menichfuldigen
pinen des viers. " (Th. van Herentals.)
ONBESCHAALD, adj. Die niet beschaald is (zie
BESCHALEN). Eene onbeschaalde plank.
ONBESCHEED, o., zonder mv. Hetzelfde als
Onbescheid, onheusche woorden, fr paroles desobligeantes, blessantes. Ik heb niemand onbescheed
gezeid. Ge meugt de menschen geen onbescheed
zeggen.
ONBESCHEMERD, ONBESCHEMELD, adj. Niet beschemerd, niet verblind door den glans, fr. non
ébloui.
Met open ooghen, onbeschemelt, onbedroghen.
(A. Debuck.)
ONBESTIERIG, adj. Die niet te bestieren is,

ongedwee, fr. indocile. Onbestierige kinders,
Een onbestierig peerd.
Al ben ick quaet, hert -neckich, onbestierigh.
(J. de Harduyn.)
ONBESUISTIG, adj. Zie ONPATJUISTIG.
ONBETAAMD, adj. Onbetamelijk, fr. indecent,

inconvenant. Onbetaamde woorden.
- ONBETAAMDHEID, V. " Omme dommenschelicheit ende donbelaempheit vanden ontfanghen
ghelde. " (I. de Damhoudere.)
ONBEVLAMD, adj, Niet bevlamd, zonder vlam.

Maer als gy voor uwen over.
Staet*en siet den fellen brand
Die van onder noch van boven

Noch ter syden, niet een sier
onbevlamt en laet van 't vier.
(P. Croon.)
ONBEWEUGELIJK, adj.

Dat niet te beweugen
is. De boot is onbeweugelijk in dien fellen
stroom. -- Zie BEWEUGEN.
ONCHANCE, v. Zie ONSANS.
OND, ONT, ONG, ONK, ONS. De korte o, gevolgd
van nd, nt, ng, enz. klinkt in Fr.-Y1. juist lijk
onze on in goud, stout, zout, -enz., d. i. gelijk de
korte hoogd. u in gebonden, gefunden, gesprungen, enz.
bounte,
Dus Bonte
gezound,
Gezond
gevounden,
Gevonden
hound,
Hond
ground,
Grond
round,
Rond
gesproungen,
Gesprongen
gezounken,
Gezonken
geflounker,
Geflonker
bounke.
Bonke
--

—

--

—

—

—

—

—

--

—
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— Dit heeft ook plaats met omp:
Dompelen — doumpelen,
Klomp
— kloump,
Lompaard -- loumpaard,
Plompen
— ploumpen, enz.
— Vgl. het gezeide bij IND.
ONDANKBARIG, adj. Hetzelfde als Ondankbaar
(zie iG). " De leelijcke boosheydt der ondanckbaerighe menschen. " (F. de Smidt.) " Dat den
ondanckbaerighen Malchus was. " (A. Poirters.)
" Verquistigh, ondanckbaerigh. " (J. de Har
Te beclaeghen sijne ondanckbaerighe-duyn.)"
boosheyt. " (J. Steeghius.) " Het vervrosen ondanckbarigh 's menschens herte. " (B. Gheysen.)
ONDEFFEN, adj. In Fransch-Vl. gebruikt voor
Oneffen, fr. inégal; impair. Die weg is ondeffen.
Ondeffene vloer. Een ondeffen getal (b. v. 3, 5,
7, enz.). Effen of ondeffen, fr. pair on impair.
ONDER, voorz., fr. sous.
— Wordt veel gebruikt voor gezamentljk, fr.
ensemble, in de volgende en dergelijke wendingen. Daar zijn in 't gevang tegenwoordig honderd vijftig veroordeelden onder groote en kleene.
In 't hospitaal liggen dertig zieken onder oude
en jonge. Duizend boeken onder oude en nieuwe,
onder kleene en groote. " Tot sessenveertich
toe onder mans en vrouwen. " (M. Lambrecht.)
— Onder te boven, onders te boven, hol over
bol, 't onderst boven. Hij viel onder te boven
van den trap. -- `In wanorde, overhoop. Het ligt
al onder te boven. Alles onder te boven gooien.
— In groote beroerte en ontsteltenis. Ik ben
geheel onders te boven, van dat schrikkelijk
ongeluk gezien te hebben. — Ook van iemand
die ziek is. Hij ligt geheel ouders te boven.
— Onder of boven, min of meer, sprek. van
een getal. Daar zijn twee honderd handteekens,
drie of vier onder of boven. Dat weegt honderd
pond : een vierendeel onder of boven kan de
zake niet maken. In vier weken moet dat werk
voltrokken zijn; doch er steekt niet in eereen
dag onder of boven.
— Onder de rechten (der H. Kerk) liggen, berecht zijn, de laatste heilige Sacramenten ontvangen hebben, stervende liggen. Bidden voor
dezen die onder de rechten liggen. " Zy hadde
eiij daghen gheleghen onder t'heylich Olyssel
zonder kennisse. " (C. Vrancx.)
ONDERATE, v., klemt. op on. Eene grassoort,
ook Verbasterde ate geheeten, brommus sterilis L.
— In Veurne-Ambacht ounderate (zie OND),
misschien voor Hoenderate.
ONDERBAAI, m. Een borstrok van wol of katoen

ONDE
geweven of gebreid, dien men onder eenen anderen baai draagt of onder het hemd. Een onderbaaitje van flanelle.
— In eenige streken ook voor Onderlijf, ondervest, fr. gilet.
ONDERBED(DE, o. Kaf- of stroozak waarop de
matras ligt in een bed. Het onderbed vernieuwen.
ONDERBEST, adj. Het best op een na, het tweede
best. Mijn onderbeste mantel. Zijn onderbeste
hoed. Zijn onderbeste tafelservies is nog beter
dan mijn beste.
ONDERBLAD, o. Het onderblad van een snaren.
speeltuig heet in fr. table inférieure, dos de violon,
enz.
ONDERBOL, ONDERBUL, o. Stameinde, het onderste deel van het bul van eenen boom, met of
zonder het eersgat. Een onderbul van tien voet
lang. Een onderbul in planken zagen. Onderbullen in blokken zagen om er kloefen van te
maken.
ONDERDIES, bijw. Ondertusschen, bijdies, fr.
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en met t' hoofd van den peirde, en ik ben een
geheel man. " (Leven v. Uylspiegel.)
ONDERHAVE, v. Een kruid, ook Sint-Jansrank, en Dreesem geheeten, fr. lierre terrestre, 1.

glechoma hederacea L.

ONDERETEN, onderat, onderéten, b. w. Zoo veel
eten dat een ander zijn deel niet Nebbe. Iemand
ondereten. Hij onderat al de anderen.
ONDERGESLACHTE, o. Het ondergeslachte van
eenen wagen of ander rijtuig bestaat uit het
voorgeslachte en het achtergeslachte, d. i. de
voorwielen en achterwielen met de assen, de
blokken, de schaar, den langwagen en de armee
-len.
ONDERGÉVEN ZICH (wvl. EENS ONDERGEVEN, zie
EENS), onderpaf mij, heb mij ondergeven, wederk.w.
Zich onderwerpen, fr. se soumettre. Zich ondergeven aan den wille Gods. Een kind moet zich
ondergeven aan zijne ouders.
— Het verl. deelw. Ondergeven wordt gebezigd
voor Onderworpen, onderhevig, fr. sujet a. Ons
lichaam is aan vele kwalen ondergeven. Die jongeling is ondergeven aan eenen schandigen drift.

ONDERHAVIG, adj. met aan en van. Hetzelfde
als Onderhevig, fr. sujet a, exposé a. Hij is onder
aan het flerecijn, aan de vallende ziekte.-havig
Dat is een gebrek waar veel peerden van onder
zijn. " Ghy onderhavig zyt om uwe reke--havig
ningen yder dag te worden opgevraegt. " (G.
De Dous.)
— Kil. Onderhaevigh, obnoxius, subjectus.
— Bij H. Herp vindt men dikwijls het deelw.
verhaven voor verheven, b. v. " Der blooter ver
-havendr
gedachten. "
ONDERHEBBEN (wvl. ONDERFIN, zie EIN), had
onder, heb ondergehad, o. w. Een getal of nummer
hebben dat onder het vereischte getal is. Die in
de loting onderhebben, moeten soldaat worden.
De eene hebben onder, en de andere hebben
boven.
ONDERKELDEREN, onderkelderde, onderkelderd,
b. w. Eenen kelder maken onder een gebouw,
enz. Eene onderkelderde kamer. Geheel dat gebouw is onderkelderd. Eene kleene hoogte die
mij scheen onderkelderd te zijn.
— Eene holte of ruimte maken onder iets. Men
onderkelderde het kasteel om het met buspoer
in de lucht te doen springen.. Het ijs is onder
waneer het water zinkt en eene ruimte-keldr,
laat onder het ijs. Zekere dieren onderkelderen
den grond om daar te nestelen.
ONDERKOMEN (wvl. - KOMMEN, zie aid.), kwam
onder, ben ondergekomen, o. w. Onder water komen, overstroomd worden. Telkens het overvloedig regent, zwelt de beek zoodanig dat de weiden
onderkomen.
ONDERKOOPEN, kocht onder, heb ondergekocht,
o. w. Bij kaartspelers. Een troefblad leggen dat
leeger is dan hetgeen een ander reeds geleid heeft;
ook Ondertroeven: Ik moest onderknopen, en
verloor aldus een troefblad.

ONDERHALF, adj. Anderhalf, fr. un et demi.
Het is eene onderhalve uur gaans van hier. Eene
onderhalve elle. " Hebbende acht voeten in de
langhde, en onder-half voet in de breede. " (P.
Mallants.) " Is ghehouden te leveren onder-halven
voet van sijnen grondt. " (Cost. v. Pitgam.)
" Een langhe wiecke van onder half vierendeel."
(C. Vrancx.) " Is er iemand in huys ? Ulenspiegel
autwoorde : ja, onderhalven man en een peirdshoofd; want gy zijt met den halven lijve in huijs

ONDERKOTIG, adj. met de stemrust op on. Achterhoudend, geveinsd, bedriegelijk, behendig om
iemand te leur te stellen. Een onderkotig mensch.
Onderkotig te werke gaan. Onderkotig kaarten
(d. i. met of zonder recht de anderen opzettelijk
in dwaling brengen, met hen te doen denken
b. v. dat men weinig of geen troef in hand heeft,
om door deze slimheid aldus meer slagen te
winnen). Slepen in het kaartspel is onderkotig
kaarten.

entretemps.
Den vader onderdies door weedom ingenommen,
Noodt zynen Heere Godt om in syn huys te kommen.
(G. De Dous.)

-

-
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ONDERKRUIPEN (wvl. - KRUPEr, zie UI), ondeï
kroop, heb onderkropen, o. w. Zie VERKRUIPEN.

-

ONDERLAT, o. Een afdak, fr. appentis. Het on-

derlat van een huis. Een huis met een onderlat.
Onder het onderlat van de schuur bergt men
alle slag van landbouwersalaam.
ONDERLEG, o. Een stukje hout of steen dat

men onder iets legt om steun te geven. Een
wijnstuk op de stelling vastplaatsen bij middel
van onderleggen aan beide kanten. Den stijper
van eene tafel op een onderleg steunen. Een
onderleg plaatsen vóór het wiel van een rijtuig
om het stil te houden.
ONDERLEGGEN, lei onder, heb ondergeleid, o. w.
Bij kaartspelers. Onderspelen. Zie ald.'
ONDERLEGPUP(PE, v. Bij vogelkweekers. Een
wijfjes-vogel (bezonderlijk een kanarievogel) van
gemeene soort, - die men te broeden zet op eiers
van een ander wijfje dat zeer fraai en schoon is,
en misschien in het uitbroeden zou vergaan.
ONDERLIJF, o ., vklw. onderl2jveke(n. Wordt langs

de Leie veel gebezigd in den zin van fr. gilet,
elders ook Onderbaai en Ondervest genaamd.
Een zijden onderlijf met zilveren knopen. Een
onderlijf zonder mouwen. Zijn uurwerk dragen
in den onderlijfszak.
ONDERLOOPER, m. Bij wevers. Een boom in het
weefgetouw waarop men het lijnwaad windt
naar mate het geweven wordt, fr. dechargeoir.
De kraag van den onderlooper. De onderlooper
ligt voor aan de knie'n van den wever.
ONDERMOER(E, v. Bij deringgravers. De

onderste laag van eene deringmoer. De ondermoer wordt onder de beste soort van dering
gerekend.
ONDERPLOEF, ONDERPLOEG (wvl. - PLOUF,

-

PLOUG,

zie ou), m. Bij landb. Ploeg zonder nester om
het land te diepgronden. De onderploeg wordt
weinig gebruikt en is in vele streken niet gekend.
ONDERPRIJS, m . Hetgeen de kooper of nieuwe
pachter van eenen akker betaalt aan den voorzaat
voor de navette die er in is. Immers waneer
een akker goed is gemest geweest, blijft er, na
den oegst, nog vaag in den grond, zoodanig dat,
als die akker verkocht of aan eenen andere
verpacht wordt, deze die den akker gemest had,
recht heeft om voor het mest, dat nog in den
akker is, betaald te worden. Den onderprijs betalen. De onderprijs beliep tot 100 frank.
ONDERREEZE, v. Zie REEZE.
ONDERSCHALIER(E, v. De onderriggel van eene
wagenladder. Eene wagenladder (fr. ridelle) be-
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staat, gelijk eene andere ladder, uit twee dikke
lange riggels of schalieren waar tusschen de
sporten of schetten zitten. De onderste riggel
die langs den grond van den wagen ligt, heet
de onndersehalier; en de andere waarop men leunen kan, heet de opperschalier. Zie SCHALIER .
ONDERSCHEE, v., mv. onderschee'n (zie onder
De onderste schee of dwarsriggel van
eene vergaring in timmerwerk. De onderschee
van eene deur. -- Zie SCHEE.
ONDERSCHEE, ONDERSCHEED, o . met de scherpl.
DRIE) .

ee. Hetzelfde als Onderscheid, verschil. " Dat
onderscheet isser tusschen. " (C. Vrancx.)
ONDERSCHEEDEN, ONDERSCHEE'N , onderscheedde, onderscheed, b. w. Hetzelfde als Onderschei den. "Die namen waren donckerlick gheschreven
zoo dat mense quaelick ghelesen ende onder
-schedn
cost. " (C. Vranex,)
- Zie SCHEEDEN.

ONDERSCHEEL, ONDERSCHELE, v. Zie SCHEEL.
ONDERSPELEN, speelde onder, heb ondergespeeld,

o. w. Bij kaartspelers. Een kaartblad leggen dat
leeger is dan hetgeen een ander reeds geleid
heeft; ook Onderleggen.

— Onderspelen en Onderleggen worden gezeid
van alle kaartbladen; en zoo .verschillen zij van
0nide-rkoopen en Ondertroeven die maar gezeid
worden van de troefbladen.
ONDERSTAAN, onderstond, onderstaan, b. W. Lij-

den, verduren, fr. soft -ir. Hij heeft veel moeten
onderstaan in zijn leven. Christus Jesus heeft
de schrikkelijkste tormenten en de bittere dood
van 't kruis onderstaan. " Den pynbank onder staen, is Lyden op den pynbank; den pynbank
cc ytstaen, is Alle de folteringen verdraegen sonder misdaed te kennen; den pynbank onderyaen,
al heb ik het gedrukt gesien, beteekent niets

met al. " (Vaelande.)
---

ONDERSTAAN,

stond onder, heb ondergestaan,

o. W. Onder water staan, overstroomd liggen.
Die meerschen staan geheele winters onder. De
wegen stonden allen onder, na die schabouwelijke
stortvlaag..
ONDERSTEKEN, onderstak, ondersteken, b. w.
De kaarten ondersteken, versteken, kappelen, fr.
meler les cartes.
ONDERTEBOVENHEID, ONDERSTEBOVENHEID,
v. Het onder te boven liggen (zie ONDER), ont-

redderde toestand, fr. boucleverse-^nent. Iedereen
heeft zijne onderstebovenheden (komt liet een
of het ander tegen dat hem ontstelt en overhoop
werpt). -- Vgl. Tendenheid.
ONDERTIJD, ONDERTÏJDS (wvl. - TTID) , bijes.
49
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Somwijlen, somtijds, nu en *dan, fr. par foes, 1.
interdum. Hij komt mij ondertijds bezoeken.
ONDERTROEVEN (wvl. -TROUVEN, zie ou), troefde
onder, heb ondergetroefd, o. w. Bij kaartspelers,
zie ONDERKOOPEN.
ONDERVAUTEN, ondervautte, ondervaut, b. w.

Onderwelven. Een gebouw ondervauten, fr faire
une voute sous un bátiment.

— Men gebruikt dit woord ook voor Overvauten, fr. couvrir d'une voute, voiter; even als Wydts
in zijne Chronyke van Vlaenderen Onderwateren
bezigt voor 0 verwateren, fr. inonder, als hij zegt
dat " het land door eene overstrooming onderwatert was ", en dat " den Dender de leegte
onderwatert had. "
ONDERVLIEGEN, vloog onder, ondergevlogen, b.

w. Door het zand van de zeeduinen bedekt moor den. Een ondergevlogen land, weg, kerk. In de
oude omloopers en liggers staan er gronden
aangeduid die tegenwoordig ondergevlogen liggen en niet meer te vinden zijn.
ONDERWERK, o. Bij metsers. De grondslag, het
zolement van een gebouw.
Als beswyckt het onderwerck
Valt den toren met de kerck.
(P. Gheschier.)

— Bij schoemakers_ Alles wat de zool van
eenen schoe uitmaakt zoo als de hiel, de terd,
enz. Het onderwerk van eenen schoe vernieuwen.
Het onderwerk kloek maken.
ONDERWIJL, ONDERWIJLEN, ONDERWIJLS, bijw.

Somwijlen, somtijds, fr. pal fois. Hij komt onder
ij l s naar mijnent. .
-w
ONDERZÉT, adj. (eig. deelw. van Onderzetten),
klemt. op zet. Bij landb., enz. Wordt gezeid van
eene koe die hare achterpooten te verre voor
stelt onder den balg, zoodanig dat geheel-warts
er van neerhukt. Eene onderachtergelent
haar
zette koe. Onderzette koeien worden niet gezocht.

ONDERZIJN, was onder, heb of ben ondergeweest,
o. w. Ondergegaan zijn, van de zon of de maan.
Be zon is reeds eene uur onder. De zon was nog
niet onder, als ik t' huis kwam.
-- Ook schertsende voor In bed zijn. Zij waren
al onder, als ik t' huis kwam. Hij is reeds twee
uren onder.
— Overwonnen zijn, fr. avoir le dessous. Onder
zijn in 't loopen. Hij weert zich om zijnen broeder te overtreffen in 't schrijven, maar tot nu toe
is hij nog altijd onder. Hij heeft lang ondergeweest, maar nu is hij boven.
ONDERZULLE, ONDERZILLE, v. Het onderste
dwarshout van een vensterkasijn, dat in den
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muur gemetst is. De onderzullen van die vensters

worden rot.
ONDOM (P Ondoem, zie oE), met den klemtoon
op on. Wordt maar gebruikt in ten ondomme
(P ten ondoeme), d. i. zonder reden, noodeloos,
met verlies en zonder eenig nut, fr. en pure perte,
sans raison ou utilite. Iets doen ten ondomme
(onbedachtzaam iets verrichten dat geld of moeite
kost en geen nut noch voordeel aanbrengt). Het
is onbezonnenheid van iets ten ondomme te
verrichten. Daar is geld om te koopen al wat gij
noodig hebt, maar ge moogt niets ten ondomme
doen (geenen noodeloozen onkost doen, er een
verstandig gebruik van maken). Die onbehendige
werkman doet veel ten ondomme (verricht zijn
werk op eene manier die veel meer tijd en onkost
vraagt dan het noodig en nuttig is). Dat is ten
ondomme gedaan (dat is eene nuttelooze daad
waaraan men tijd en geld verloren heeft). Geld
dat men in 't water smijt, dat men voor iets betaalt boven de weerde, of waarmede, men iets
koopt dat men geenszins noodig heeft, dat is geld
ten ondomme. Iets ten ondomme koopen. Eene
keukenmeid, die niet spaarzaam is, gebruikt
veel boter ten ondomme. Men mag het water
niet ten ondotnme verbezigen, als er korteres in
is of dat men het ver halen moet. De jager verschiet zijn poer niet ten ondomme naar eene
mussche, waar hij wacht op hazen en patrijsen.
Hij had ten ondomme zijn brood aan de honden
gegeven, en nu moest hij zelf honger lijden. Zijnen
tijd ten ondomme besteden aan 't lezen van ijdele

romans. Hadde die student geen tweejaar ten
ondomme doorgebracht, hij ware reeds advocaat.
— Het woord Ondom of liever Ondoem (zie oE)
is samengesteld uit het negatieve on en het oude
doem, d. i. oordeel, fr. jugeutent, discernernent (zie
DOEMDAG) : zoo dat ten ondoeme eig. zoo veel zegt
als zonder oordeel, onbezonnen, gelijk ten onrechte
bet. zonder recht. Daaruit volgt dat b. v. ten ondomme brengen zou beteekenen zonder oordeel
brengen, en geenszins dienen kan voor te kwiste
brengen, verkwisten. Zie ook 00nLOOS.

— Dit woord is overal van dagelijksch gebruik.
ONDRINKELIJK, adj. Ondrinkbaar. " Appelcidre die ondrinkelyk was. " (Verslype).
ONEFFEN, adj. Zie ONDEFFEN.
— Na een bepaald getal voegt men dikwijls
en oneffen in den zin van en nog iets meer, fr. et
quelque chose en outre. Twee frank . en oneffen
(d. i. nog eenige centimen daarboven). Drie honderd frank en oneffen (d. i. en nog eenige franken
meer). Honderd briken en oneffen.

ONFO
ONFORTUINIG (wvl. ONFORTUNIG), adj. Niet door
't lot begunstigd, ongelukkig. Hij is onfortuinig
in zijne peerden (hij verliest er meer bij dan hij
wint, omdat b. v. de peerden ziek worden).
ONGAVIG, adj. Ongaaf. Ongavige appels. Zijn
die planken gavig ? Er zijn eenige ongavige
onder.
ONGEBAARD, adj. Ongeveinsd, oprecht, fr.
sincère. Hij luisterde met opgebaarde aandachtigheid, hoewel er eene andere zaak was die zijn
hert bekommeren moest. — Zie GEBAREN.
* ONGEBARIG, adj. dat Kil. vertaalt door rucl s,
immodestus. Plantin. heeft Ongeberich zijn, étre
pétulant, ne tenir geste ni coutenance, 1. lascivire.

" De schippers vreesen den voor-wind als by
ongebaerig, en ongetoomt is : want gelyk sy
vaeren met zulken gewelt, 't schip vliegt ergens
tegen eene klip, ofte het verselt op eene Sandplaete. " (F. Vanden Werve, die eenige regels
daarna zegt : den Voor-wind die ongebonden en
ongetoomt' is).
ONGEDEERD, adj. Ongehinderd, ongeschonden,
zonder schade of nadeel te lijden. Hij is ongedeerd uit den slag gekomen. Betrouw op den
Heer, en ge zult ongedeerd wandelen over slangen en draken.
ONGEDOEF (wel. ONGEDOUF, zie oi), o. Groot
gedruisch. Was dat daar een leven : het was
gelijk een ongedoef. Veel ongedoef maken. Wat
maken de jongers daar een ongedoef: men kan
niet hooren schier wat een ander zegt.
— Ook Ongedoefte.
ONGEDOOPT, ad. Die niet gedoopt is, fr. qui

n'est pas baptisé.
— Niet bidzalig, die mislukt in al zijne onder
niet gunstig is. Hij is-nemig,Whtlo
ongedoopt in 't bollespel, in 't kaartspel (hij ver
altijd). Ongedoopt zijn in de lotingen (nooit-liest
prijs winnen). Hij heeft zich in 't lot getrokken
(hij moet soldaat zijn) : hij is altijd zoo'n omgedoopte. Ik ben een ongedoopte in 't spel. Ik ben
een ongedoopte : al wat ik aanga, mislukt. —
Het opposiet van ongedoopt zijn is bij 't volk
met een helmet geboren zijn, fr. être né coiffé.
ONGEDUUR (wvl. ONGEDEUR, zie u), o. met den
klemtoon op on. Iemand die ongedurig en woelig is, die noch rust noch duur heeft. Dat kind
is een ongeduur. Een ongeduur van een ventje.
-- Zie GEDUUR.
- ONGEDURIG (wel. ONGEDEURIG), adj. Niet
stil, onrustig, woelig, hetzij uit aard en karakter, hetzij uit ziekelijkheid, enz. fr. agité, rentuant. Een ongedurig kind. De zieke heeft geheel
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den nacht ongedurig geweest. Een boos geweten
is altijd . ongedurig. " Wat pynen in 't hooft en
heeft de moeder dickwils niet onderstaen ? hoe
ongedurig ende verdrietig is sy somwijlen geweest in haar seleen P " (C. Hazart.)
ONGEGRAAND, adj. Niet gegraand, graanloos.
Ongegraande appels (zonder zaadkorrels).
ONGEKALSIJD, adj. Ongekeid, fr. qui n'est pas
pavé. Ongekalsijde voorlanden. Ten tijde dat

deze baan nog ongekalsijd was. " De straeten
seer enghe, vuyl ende onghekalsiedt. " (P. Devynck.)
ONGEKEID, adj. Met geene keien (d. i. kalsij d
geleid, fr. pas pavé. Een ongekeide weg.-sten)
De ongekeide zoomen van eenen steenweg of
kalsij de, heeten zomerwegen. — Zie KEIEN.
.

ONGELABEURD, adj. Ongeploegd, onbebouwd.
Ongelabeurd land. Eenen hoek van den akker
ongelabeurd laten. " Eerie plaetse onbewoont en
oughelabeur•t. " (P. Mallants.)
ONGELDEN, o. mv. Opgeld in eene verkooping,
anders gezeid Gereed. Zie GEREED.
ONGELIJK (wel. ONGELIIK, zie ir), adj. Verschillig van geslacht. Ongelijke persoonen, fr. personnes de d il érents sexes. Verkeeren met eenen
ongelijken persoon.,
- ONGELIdKIG (wvl. ONGELIKIG), adj. Hetzelfde
als Ongelijk, niet gelijk van grootte, van gedaante, enz.
— Afl. Ongelijkigheid.
ONGEMAK, o. Bij beenhouwers, enz. Galblaas,
anders ook Zieltje geheeten, fr. vésicule biliaire.
Het ongemak bevindt zich tusschen de twee
lobben van den lever.
ONGEMAKKELIJK, adj. Onpasselijk, fr. incommodé. Ik heb daar iets gedronken waar ik geheel
ongemakkelijk van ben.
— Fig. Verontrust, ontsteld, fr. mal a l'aise.
Hij heeft mij zoo spijtig aangesproken dat ik er
ongemakkelijk van ben. Ik ben er ongemakkelijk
van dat ik mijne plicht niet beter gekweten heb.
Zeg het hem niet, hij zou er zoo ongemakkelijk
van zijn.
ONGENAAMD, adj. Die niet genaamd is. De
persoon, die dat gezeid heeft, blijft ongenaamd.
— Te Brugge en elders gebruikt men enge
voor hoegenaamd. Ongenaamd niemand-namd
(volstrekt niemand). Ik weet er ongenaamd niets
van.
ONGEPELD, adj. Niet gepeld, waar de pel niet
van afgedaan is. Ongepelde aardappels. Eene
ongepelde roede. " Die ghepelde roeykens oft
wieskens en half omzghepelt. " (J. David, s. j.)
,

ONGE
Eenen paander vlechten met ongepelde wissen.
ONGEPROEFD (wvl. ONGEPROUFD, zie . ot), adj.
Die niet geproefd is geweest, fr. qui n'a pas été

goïute.
— Ongeproefd best, wordt gezeid van iets dat
van zijne weerde verliest met geproefd te worden. Ook van menschen, b. v. Het is met hem
gelijk met veel anderen, ongeproefd best (d. i.
hij verliest met gekend te worden, hij ziet er
goed en fatsoenlijk uit, maar hij is zoo niet als
men er mede handelen moet).
ONGERAAKT, adj. Onbetamelijk, fr. indécent.
Ongeraakte woorden spreken. Ongeraakte gedachten.
— In 't L. v. Waas bet. het Onbezonnen, onbedachtzaam. Een ongeraakt mensch (een los
— Alg. Vl. Idiot.
-bol).
ONGERADIG, adj. Ongeraden, niet geradig, niet
raadzaam. Het is ongeradig van 's nachts te reizen. " Indien vader ofte moeder eenighe redenen hadden daeromme dat hemlieden soude
duncken ongheraedigh te wesen dat hunne kinderen souden bedyden hun selfs, sullen.... " (Costumen vanden Lande vanden Vryen.) Hij vond
het ongeradig op dien brief te antwoorden.
ONGEREED, adj. Niet gereed.
— In 't ongereed zijn, op den hort zijn, niet
bij de hand zijn, verloren zijn. Die boek heeft
lang in. 't ongereed geweest. Het is bijkans twee
jaar dat die jongeling in 't ongereed is (niemand
weet waar hij is). " Den amman is in sulcken
ghevalle ghehouden, sonder anschau oft regard
te nemen op dat partije soude moghen allegieren sijn sloteten verloren ofte in 't onghereet
t' hebben, de openinghe van suicke ghesloten
saken te doen by eenen sloot-maker. " (Cost. v.
Broucburch.) " Dat elck zyn seylen, leedren
ende andere munimenten ten brande dienende,
teerkenen zal met zynen naeme, ofte, by faulte
van dien, inghevalle eeigeghe van dien ten brande ghebroken ofte in tonghereede bleven waeren,
danof gheen restitutie, beteringhe ofte betaelinghe thebbene. " (Cueren van Eousselaere.)
— Het zijn er die Ongereedheid zeggen; zoo
vond ik in een vlugschrift : " Ik heb hem
beroepen, zei de klerk, en by blyft in ongereedhezd noch er is eenig nieuws van hem. "
ONGERIESTERD, adj. Die niet geriesterd is,
die geenen nester heeft. Ongeriesterde ploeg.
- Zie BIESTER.
ONGERINGELD, adj. Die niet geringeld is. Een
ongeringeld zwijn. Een ongeringelde stier (die
geenen ring door de neus hebben). " Dat nie-
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mandi eenighe swijnen houde gaende ongherin
ghelt, op de boete van thien ponden parisys. "
(Ordonnantien vanden Lande vanden Vryen.)
ONGEROOT, adj. Niet geroot, fr. non rout. Ongeroot vlas.
ONGERUSTIG, adj. Ongerust, onrustig. Eer)
ongerustig mensch.
— Wegens de vorming van dit woord, vgl.
Ongestuimig, Ongetrouwig, Liefgetallig, enz.
ONGESCHIEDELD, adj. Zonder schiedel of schildje (kennewe). Een ongeschiedeld zwijn. " Dat
niemant zyne swijnen laete gaen ongeschiedelt
noch ongherijngelt, negheene tijden vanden
jaere. " (Cost. v. Ipre.)
ONGESCHIKT, adj. en adv. Onverwacht, ongedacht, onverhoedsch, fr. imprévu, inattendu. Ongeschikte dood. Ongeschikt sterven.
-- Van Schikken (denken).
ONGESCHOEFT (wvl. ONGESCHOUFT, zie ou), adj.
Ruw, ongeschaafd, knoestig, hobbelig, fr. raboteux. Ongeschoefte planken.
-- Onbeschoft, onbelompen. Een ongeschoefte
kerel. Ongeschoeft zijn. Eene ongeschoefte antwoord geven.
— Afl. Ongeschoeftheid.
— P. Devynek schrijft Ongeschoft. " Niet min
als die verkeert met ongeschofte Pier. "
ONGESNUISTERD (wvl. ONGESNUUSTERD, zie ui),
adj. Onzindelijk, slordig. Een ongesnuisterd
mensch (die zijn haar niet schikt, zich onachtzaam kleedt, enz.). Ongesnuisterd gekleed zijn.
— Ook Versnuisterd.
-- Snuisteren, zegt Weil., komt van snoeien:
zoodat Ongesnuisterd eig. bet. Ongesnoeid,
ongeschaafd; en Versnuisterd, misgesnoeid.
ONGESTUIIVIIG (wvl. ONGESTUMIG, zie UI), adj.
Onstuimig. Ongestuimig weder. Ongestuimige
wind. De zee was ongestuimig. " Door ongestuywnich kyven. " (J. Cats.)
-

't Goedt en is u niet gegeven
Tot een ongestuymigh leven.
(P. Devynek.)

Ik sie met ongeduld dat gy al -om de stof
Syt van hun tyd-verdryf en ongestuymig roeren.
(Vaelande.)

— Men vindt ook Ongestuimd : " Opgeblaesen
winden ende ongestuy2de zee. " (N. Vanhove.)
-- Vgl. Ongerustig.
ONGEVLEERD, adj. Die geene vléren (d. I.
vlerken) heeft, ongevleugeld, fr. sans alles.
ONGEVALLIG, adj. Ongelukkig, die 'tegenspoed
heeft. Die mensch is ongevallig in zijnen handel,
in zijne nering, in zijne ondernemingen.

ONGE
ONGEWEDER, ONGEWEÊR, ONGEWEERTE, o.

Onweder, fr. orage. Een schrikkelijk ongeweêr.
Er kwam een ongeweerte op.
ONGEZIND, adj. Misnoegd, kwalijk gezind, fr.
mécontent, de mauvaise humeur. Hij is ongezind
van daar wedergekeerd. Hij was ongezind omdat
men zijnen voorstel van de hand wees. Ongezind
zijn om dat men ergens niet in lukt.
ONGROEI, o. zonder mv. Ongedierte, fr. ver mine. Het arme kind zat vol ongroei in het hoofd,
in de kleederen. Het ongroei (slekken, eziz.) doet
veel kwaad aan de akkervruchten. De bladeren
van dien boom zijn afgeknaagd van het ongroei

(rupsen).

- - Fig. Slecht volk.
--- Men zegt ook Ongrui, en in 't Leven der
Studenten vind ik zelfs Onkruid
'k Sal 't hun ouders laeten weten
Dat sy schier syn op-ghe -eten
Van het oncruydt 't gon' sy voen,
Of sy sullen anders doen.

mv. Zie ONGROEI.
ONHEEL, o. met scherpl. ee. Hetzelfde als Onheil. — Zie E.
— Meest gebruikt in den zin van Oneenigheid,
twist, tweedracht. In onheel leven. Twist en onheel. — Ook, en zelfs gemeenlijk, in 't mv. Hij
ligt in onheelen met zijnen gebuur. Er zijn groote
onheelen in die familie. Twist en onheelen veroorzaken, of vereffenen.
* ONKUSSELD, adj. Een woord waarschijnlijk verbasterd uit Kurzel, korzel (misnoegd,
spijtig, gram), en dat ik maar eens gehoord heb
van een ongeleerd mensch die zei : " Men es
somwilen ne keer onkusseld. "
ONLANGE, ONLANGST, ONLANGSTEN, bijw. Hetzelfde a]s Onlangs, fr. naguere; 1. nuper. Dat is
nog maar onlange gebeurd. Ik heb hem onlangsten gezien. " Onlangst in den latyne uytghestelt. " (J. de Harduyn.)
— Onlange wordt ook gebruikt in den zin
van Niet lang, geenen langen tijd, fr. pas longtemps, 1. non diu. Hij is nog te onlange weg om
reeds te kunnen wederzijn. Ik wil maar onlange
wegzijn. Lange of onlange aan iets werken.
" Maer onlanex hebben hem goe daghen gheduert. " (Ed. De Dene.)
ONLOSSELIJK (wvl. —LIK), adj. C)nlosbaar. Onlos.selijke renten.
ONGRUI, o. zonder

io

ONNO
ONNOOZELAARD, m. Eenvoudig mensch die
lichtgeloovig is en zich gemakkelijk laat bedriegen. — Meest zegt men Onnoozelare. Zie daarover

onder OoIEVAARD.
ONNUTTIG, adj. Vuil, smerig, morsig, fr. sale,
dégoictant. Een onnuttig mensch. Een onnuttige
hond. Zijn kleed was onnuttig. Het is er onnuttig in dat huis. " Deze onnuttige rabauwen
hebben Jesus genomen ende geleid in de zale van
Cayphas. " (P. Rousseau.)
— Fig. Ontuchtig, zedeloos, Onnuttige klap.
- ONNUTTIGAARD, m. Vuilaard.
- ONNIJTTIGIiEID, v. Vuilheid, morsigheid, fr.
salete. De onnuttigheid van dien mensch geeft
iedereen af keer. " Men ghynch alomme de kercken zuveren van de stronte ende van de onnut
dye daer in vas. " (G. Weydts.)
-teych.
— Ontuchtigheid. " Alle vuyle onnutticheyt
ende onnutte vuylicheyt, ende alle oneerbaer
sassaemheyt ende sassame oneerbaerheid. " (Th.

van Herentals.)
ONPATIENTIE, v. Ongeduld. " Alsser yemandt
in lyden zijnde deur onpatientie daer Leghen
murmureert. " (C. Vrancx.)
- ONPATIENTIG, adj. Onverduldig.
ONPATJUISTIG, ook ONPETSUISTIG, doch meest
ONPETJUISTIG (uitspr. on-pe-tjuustig), adj. Ver-

keerde uitspraak van Onbesuistig, dat Ed. De
Dene gebruikt:
Een dronckaert es onbeclokert, zassaem,
Met veel onbesuustich ghetiers.

Eis Onbesuistig is hetzelfde als Onbesuisd,
even als wij ook ongestuimig, ongerustig, liefgetallig, enz. zeggen voor ongestuiin, ongerust, liefgetal.
— Kil. vertaelt Onbes cyst door inconsideratus,
incogitans, temerarius; et ferns, bellu'inus, immanis. Wij gebruiken Onpetjuistig in de volgende
beteekenissen.
— Oneffen, hobbelig, fr. raboteux. Een onpotjuistige weg. Een onpetjuistige vloer. Een onpetjuistig stuk hout. Onpetjuistige akker.
— Wild, ongetemd, boosaardig, niet pluis, niet
te betrouwen, schuw, vervaarlijk. De zee is een
onpetjuistig water.
— Ruw, onbehouwen, onbeleefd. Een onpetjuistige vent. Een onpetjuistige jongen.
— Onzedig, wulpsch, ongebonden. Die oneer
woorden uitslaat is een-barenotmd
onpetjuistig mensch. Een onpetjuistige vent die

ONLUSTIG, adj. Niet recht wel, niet op zijn
gemak, fr. qui éprouve un malaise. Ik weet niet

zijne vrouw niet getrouw blijft.

wat ik heb dat ik zoo onlustig ben vandage. Ik
ben onlustig, ik vrees ziek te worden.

dégoutant. Hij is

— Vuil, morsig, onnuttig, fr. sale, malpropre,
van eigen vuil, en met zijne
leepoogen is hij nog te onbetjuistiger.

ONPR
-- ONPETJUISTIGAARD, m. Lomperik, onbeleefd
en ruw mensch, fr. homme sans éducation; een
ongebonden vent, fr. un mnauvais gar-neinent.
-- ONPETJUISTIGHEID, V. Het onbetjuistig zijn.
ONPROFIJTIG (wvl. ONPROFITIG, zie IJ), adj.
Zonder profijt, zonder voordeel. " Wy timmeren
op 't zand, en onsen arbeyd is onprofytig, soo
den H. Geest in 't herte niet en spreekt. " (F.
Vanden Werve.)
ONSANSE, ONCHANS, ONSCHANSE, v., met den
klemt. op on. Miskans, misluk, tegenspoed, fr.
rnauvaise chance, insucces, guignon. Vol onsanse
zijn (in al wat men onderneemt, mislukken, veel
tegenspoed hebben). Ik heb daar eene onsanse
gehad. Die koopman komt veel onsansen tegen.
Die menschen waren eertijds nog al bemiddeld,
maar zij hebben sedert eenigen tijd zoo veel
onsansen, nu in den koeistal, dan op den akker,
dan in het huisgezin, dat - zij bijkans arm zijn.
-- Samengesteld uit on en sanse van 't fr.
chance, d. i. kans.
ONSASSAMIG, ONSASAMIG, adj. (met den klemtoon op de eerste en de derde greep gelijk in
ongelukkig). Ongemakkelijk, niet volgens den
eisch. Een onsassamige vent (d. i. een ruwlokte,
een ongemanierde, een moeielijke vent). Een
onsassamig kot (d. i. een ongerieflijk huis).
— Kil. Sassem, Sassaem, Satsaem, lascivus,
petuulans, protervus. Vgl. Onkusseld voor Kurzel,
en Onverschil voor Verschil.
ONSCHANSE, V. (de sch uitgespr. lijk in schande).
Hetzelfde als Onsanse.
ONS-HEEREN- TRAANTJES, o., mv. Zie ONZE LIEVEN-HEEREN- TRAANTJES.

ONTBEIDEN,ontbeidde, heb ontbeid, o. w. Toeven,
wachten. Ontbeid een beetje, ik ga mee. Hij wilde
niet meer ontbeiden. Als ge nog langer ontbeidt,
zal de gelegenheid voorbij zijn.
-- Meest gebruikt in Meetjesl., waar men Ontbeien zegt. — Kil. Ont-beyden, ea pectare, manere.
ONTBLOOT, o. Eene afgemaaide weide of meerschagie, fr. une prairie fauchee.
— Nagras, etgroen, fr. regain. De koeien
weiden in het ontbloot.
ONTBLOOTEN, ontblootte, ontbloot, b. w. Bij
deringgravers. Met de smakspade de aarde weg
boven eene deringmoer ligt. Eene-ruimend
deringmoer ontblooten.
— Ook absolutelijk. Men moet eerst en vooral
ontblooten.
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ONTD
ONTDIJSELEN (wvl. ONTDISELEN, Zie IJ), oul d2j
selde, ontdijseld, b. w. Den dijcel afnemen. Eenen

wagen ontdijselen.
ONTDRAAID, adj. Niet wijs, niet wel bij 't-hoofd.
Hij is ontdraaid, en wie weet of hij nog zal rechte
draaien.
ONTDRAGEN, ontdroeg, ontdregen, b. w. Iemand
kunnen onderhouden door zijn eigen zelven,
anderen niet noodig hebben om iemand te kleeden en te reeden, fr. su fire c`. Hij wint genoeg om
vrouw en kinders te ontdragen.
(Eer gij trouwt) Sie of-ge een huysgezin
Ontdretegt door uw gewin.
(Vaelande.)

-- wederk. w. Zich zelven genoeg zijn, zonder
behulp van anderen zijn brood winnen en door
de wereld geraken, fr. se sufare. De kinderen
kunnen henzelven niet ontdragen. Ik heb lang
voor hem gezorgd, maar nu doe ik er mijne hand
van af, hij moet voortaan zich zelven ontdragen.
Ge moet trachten uzelven te ontdragen. Hij kan
zichzelven ontdragen. "Alle eenclipte lieden, niet
ghegoedt nochte souffi.santelick ghestaet zijnde,
omme hemlieden te ontdraghene op heurlieder
incommen. " (Cost. v. Veurne.) " Jan vrochte,
en, met neerstig te zijn, koste hij zijn zelven ontdragen. " (K. Callebert.)
ONTFUTSELEN, ontfutselde, ontfutseld, b. w. Met
loosheid ontstelen. Iemand zijn geld ontfutselen.
" Wy moeten ons de victorie niet laeten ontfutselen en uyt de handen slippen. " (A. Poirters.)
ONTGEVEN, b. w. Eenen zieke het leven ontgeven (van zijne genezing wanhopen, hem als
verloren aanschouwen, fr. le considérer cormme
perdu). " Hy hadde die cortsen seer fellicken
ghehadt coo dat de medicijns hem het leven ontgaven. " (C. Vrancx.)
— Zich iets ontgeven, uit het gedacht steken,
er niet aan denken. Ge moet trachten u dat te
ontgeven. Zie Kramers Wdb.
ONTGLETSEN, ontgletste, ben ontgletst, o. w. Ontglijden. De paling ontgletste mij uit de handen.
Als het hun

tyd is, hun voet zal ontgletsen.
(G. Gez.)

ONTGROEIEN, ontgroeide, ben ontgroeid, o. w. Ontwassen. Hij is zijn kleed, zijne schoe'n ontgroeid.
-- Men zegt ook : Dat kleed zal hem ontgroeien.
Die schoe'n zijn hem ontgroeid, enz.
ONTGUNNEN, ontgon en ontgost, ontgonnen en
ontgost,

b. w. Hetzelfde als Ontginnen, fr. enta-

ONTBUNSELEN, ontbunsele'n, ontbunseld, b. w.

-mer. Een brood ontgunnen. Eene hesp ontgun-

Ontzwachtelen, fr. demailloter. Een kindje ontbunselen.

nnen. Eenen akker ontgunnen. Eene ton, eerre
flasch ontgunnen.

ONTH
— Dus zegt men ook Begunnen voor Beginnen.
ONTHOUD, o. zonder mv., met den klemt. op

houd. Herinnering, geheugen, fr. souvenir. Ik
heb daar geen onthoud meer van. Ge moet daar
nog onthoud van hebben. Hij is goed van onthoud, fr. it a, u ne bonne mémoire.
ONTHOUDEN, onthield,

heb onthouden, o. w.

Drachtig worden. Indien de koe onthouden heeft,
zal ze met de lente vernieuwen. Die merrie heeft
onthouden, fr. cette jument a retenu.
— Zwart op wit onthoudt wel, het geen men
op het papier aanteekent wordt niet vergeten,
sprek. van eene schuld, enz.
ONTHOUDENSWEERDIG, adj. Dat verdient in
't geheugen bewaard te blijven. Eene onthou
zaak, gebeurtenis, enz.
-denswrig
ONTHUIZEN (wvl. ONTHUZEN, zie ui), onthuisde,
onthuisd, b. w. Eenen grond ontblooten van het
huis of de huizen er op staande. Men zou waar
wijk onthuizen om eene-achtigens
strate recht te maken. " Dat men gheen hofsteden ont-huysen sal, noch oock weeren noch
afdoen schueren noch stallen. " (Cost. v. Ipre.)
ONTJES (wvl. OUNTJES, zie oND), bijw. In oneffen
getal. Effen of ontjes, fr. pair ou impair. Effen
of ontjes spelen, fr. jouer a pair ou impair, eng.
to play at even and odd. Wat raadt gij, effen of
ountjes P Ik sta ountjes (zeggen de jongens, als
zij 5, 7, 9, 11, enz. marbels of centen hebben in
't spel). Hij heeft er ontjes en ik heb er effen.
— Weiland heeft daar on voor. Wat raadt gij,

on of even t
ONTJUNNEN, ontjunde, ontjund, b. w. Misgunnen, benijden. Iemand iets ontjunnen. Ik ontjun
het u niet, maar ik hadde 't ook.gewild.
— Ook Ontjeunen. " Hetgene niemand hem
ontjeund of beneden hadde. " (K. Callebert.)
ONTKEEREN, ontkeerde, ben ontkeerd, o. w. Hetzelfde als koeren in den zin van Beginnen bederven, van goed slecht worden. Die melk is
ontkeerd. Het gezaaide graan in den akker is
ontkeerd, zeggen de boeren, als het in de melk
komt, als het begint te kiemen. " Het slecht
gezelschap dat de beste herten bederven en doen
ontkeeren kan. " (K. Callebert.)
— b. w. " De sonde die de conscientie soo
ontstelt ende ontkeert, als oft men een knaghende
serpent in 't herte hadde. " (J. David, s. j.)
ONTKIJVEN (wvl. ONTKIVEN, zie IJ), on tkeef, ont

b.w. Ontnemen door chicane, door kijving.-kevn,
Heb ie letter goeds dat werdt mij ontkeven,
(A. Biins.)
Onttelt en ontscreven.
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ONTK
ONTKLAPPEN, ontklapte, ontkiapt,

b. w. Ont-

praten, fr. dissuader. Hij heeft zijn gedacht, en
ge zult het hem niet ontklappen.
ONTLETTEN, ontlette, ontlet, b. w. Hetzelfde als
Ontleden, de letten of leden van een lichaam
scheiden, fr. disséquer. Een gebraden kieken
ontletten. " Gy zult u wagten een anders gedrag
t' ontletten. " (J. Devloo.)
- Zie LET.
ONTLIJSTEN (wvl. ONTLIISTEN, Zie IJ), omlijstte,
omlijst, b. w. De lijst of zoom van laken afsnij-

den, afscheuren. " De laeckens ontlystende ende
snydene. " (Cueren van Rousselaere.)
- Zie LIJST.
ONTLUISTEREN (wvl. ONTLUUSTEREN, zie UI),
ontluisterde, ben ontluisterd, o. w. Zijnen luister

verliezen, fr. se ternir; s'obscucrcirr.
De geesten dolen, d'oog ontlwystert en ontverft...
Hy kucht ... maer kan niet meer ... by snikt ... men
[kykt ... by sterft.
(Vaelande.)
ONTLUTSEN, ontluiste, ontluist, b. w. Los maken
door lutsing. Eene staak, een boompje ontlutsen.
ONTLUTTEREN, ontlutterde, ben ontlutterd, o. w.

Los geraken door luttering. Het slot is geheel
ontlutterd.
ONTMAKEN ZICH, ontryniek snij, heb mij ontmaakt, wederk. w. met van. Zich ontdoen van
iemand of van iets, fr. se défaire de, se débarrasser
de. Ge moet u van dien dienstbode ontmaken.

Ik wil mij van die slechte gezellen ontmaken.
Hij heeft zich van zijnen ontrouwen hond ontmaakt.
ONTKETEN, ontmat, ontmeten, b. w. Ontnemen
door meting, te kort meten. Die winkelier tracht
altijd iets te ontmeten op de waren die men
koopt. Die lakensnijder is een deugniet : ik
kocht hem tien ellens toffe, en hij heeft er mij
een vierendeel op ontmeten.
Zuick profijt doet deewighe glorie derven;
Nochtans aerbeijden zij hier na zoo vlijtelijck
Al oft zij nemmermeer en souden sterven:
Zij ontwegen, zy ontmeten, zy ontkerven;
Waer duer zij comen in de helsche allinde.
Profijt sonder eere wordt verlies int inde.
(A. Biins.)
ONTMOEREN, onlmoerde, ontmoêrd,

b. w. Bij

biemelkers. Eenen biekorf berooven van zijne
koningin. Eenen korf ontmoeren. Een ontmoêrde korf kan geen nieuwe bietjes uitbroeden.
ONTMOSKEREN, ontmoskerde, ontmoskerd,

b. w.

Ontmaskeren, ontmommen.
ONTNAAIEN, ontnaaide, heb of ben ontnaaid,
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ONTN
o. W. Losgaan (van naden, van naaiwerk spiek.),
fr. se d ecoudre. Heeft die naad eenen keer ontnaaid, ik verzeker 't u, hij zal nu niet meer ontnaaien. De elleboog van uw kleed is ontnaaid.
ONTNACHTEN, ontnachtte, onmacht, b. w. Van

den nacht ontdoen, uit de duisternis ontgraven.
Vele dingen in den nacht
Van onwetendheyd versmacht
Moeten ménige eetyen wagten,
Eer 't verstand hun kan ontnacihte-n.
(Vaelande.)
ONTNOKKEN, ontnokte, onztnokt, b. w. Ontknopen, fr. denouer, dÉfair ram na?ucl. De dief had

behendig de koorden ontnokt die zijne armen
vastbonden. -- Zie NOKKEN.
ONTPEZEN, ontpeesde, o-ntpeesd, b. w. De pees
afdoen. Eenen boog ontpezen.
— Ed. De Dene zegt onz.
De ghespannen boghe dient somtyds tontpesene.
ONTPLAKKEN, ontplakle, ontplaU, b. w. Iets

dat geplakt of gelijmd is, losmaken.. Eenen brief
ontplakken zonder hem te schenden.
-- Vgl. Ontbinden, Ontsluiten, enz.
ONTREILEN, ontreilde, ontreild, b. w. De reilen
afdoen. Eene venster ontreilen (zie nEILE).
— o. W. Uit de reilen of schenen loopen, fr.
dérailler. Het convooi ontreilde. Elders zegt men
Ontriggelen. " De stoomtrein is tusschen Antwerpen en Mechelen ontriggeld. " (Alg. Vl. Id.)
ONTRENT, bijw. Algemeen gebruikt en vroeger
geschreven voor Omtrent.
ONTRIESTEREN, ontuiesterde, ontr ieste'r'd, b. w.
,

Den nester afdoen van eenen ploeg. Eenen ploeg
ontriesteren. Ontriesterde ploeg. - Zie RIESTER.
ONTRIEVEN, ontriefde, ontriefd, b. w. Ontrijven, van iets berooven dat men meer of min
noodig heeft. Ik zou dat geern aanveerden, maar
ik wil u niet ontrieven. Ik zou 't u geven, maar
ik wil mij niet ontrieven.
.

ONTROEREN, ontroerde, ontvoerd, b. w. Door

roering stooren, troebel maken. Het water ontroeren, fr. trou,bler lean.
— Door roering losmaken.
Maer 't is die scheiding, 't is die wonde,
Die hare dood me in 't herte liet,
Die my dien traen ontroeren konde.

ONTROUWIG, adj. Wantrouwig, mistrouwig, fr.
Een ontrouwige inensch. Ontrouwig zijn
van iemand of van iets, fr. se défcer de. Gij zijt
al te ontrou`vig. Hij is altijd ontrouwig dat men
hems bedriegen zou.
déiant.

ONTSCHACHTEN, ontsehachtte, ontsclutcht, b. w.

Een tuig, dat uit verscheidene stukken aaneen-

ONTS
gevoegd en verzameld is, losmaken en vaneen
scheiden. Een kraam ontschachten. De wagen
lag in den gracht en men moest hem geheel ontschachten en dus bij deelen uithalen. Een stoel
is onttschacht als er de stijpers en de sporten van
losvallen.
ONTSCHAKELD, adj. Niet meer aaneengeschakeld.
— Fig. Van zijnen goeden gang afgebracht.
gestoord, ontredderd, fr. clélraque, diislogvé. " Wy
waren t' eenemaal ontselzakelí van den aerbeydt. "
(P. Devynck.) " Wij waren seer ontschakelt ende
vermoeyt door de zee, de welcke seer dul ende
ontstelt was. " (Id.)
ONTSCHAMPEN, ontschainple, ontsclzampt, b. w.

Ontwijken, ontsnappen, fr. échapper a. Eene straf
ontschampen. Hij is het gevaar ontschampt. De
dood ontschampt.
ONTSCHEEDEN, ontscheed de, onischeed (wvl. ONT-

w. Van elkander scheiden, afscheiden,
fr. disjoindre, sépa7ee.
ONTSCHOKKEN, ontschokíe, ontscliolkt, b. en o. w.
Hetzelfde als Ontschutsen.
0NTSCHUDDEN, omschudde, ontschud, b. en o. w.
Uit zijn verband schudden, door schokking uit
het lid rukken. " Te bedde liggende gheheel
ontsehv-c-dt door een val meer als van vyf voeten
hooghe. " (N. Vanhove.)
— Fig. Ontstellen, ontroeren. Ik ben er geheel
van ontschud (van dat ongeluk te zien gebeuren,
enz.).
— In Vlaanderen zegt men Ontschutten, even
als Schutten, Afschutten, Uitschutten, enz. voor
Schudden, Afschudden, Uitschudden, enz.
SCHEE'N), b.

ONTSCHUTSEN, ontschulste, ontschutst, b. w.

Ontschudden, uit zijn verband schokken. Geheel
mijn ingewand is ontschutst van het hossebossen
van dien wagen. " Dat tcaekharnasch es gheel
huter zwe ontschutst. " ( Ed. De Dene.) " Met
zulck een crachtighe impetuositeit dat by alle
zijne leden teenegadere omnschutste ende uyt haerlieden polye stelde. " (N. Despars.)
-- Fig. Geweldig ontroeren. Ontschutst zijn
van schrik.
ONTSCHUTTELEN, ontschuttelde, ontschutteld, b.

en o. w. Ontschutsen. Geheel ontschutteld van
den val.
--- Fig. Ontstellen, onthutsen, verbijsteren.
Hij was er geheel van ontschutteld. Hij ziet er
gansch ontschutteld uit.
— Dit is een frequent. van Ontschudden, bij
-

Ontschutteii.
ONTSLOTSEN, ontslotste, on-tslotst, b. w. Ontbol-

ons

ONTS
stenen, plooscheii, doppen, fr. écaler. Noten
ontslotsen. Ontslotste erwten.
— Ook Ontslutsen, Ontslootsen en Ontslossen.
Zie SLOTSEN.
ONTSLOOVEN, ontsloofde, ontsloofd, b. w. Ont-

blooten, de bekleeding afslooven. " D'ander
stondt ontslooft in 't water tot den hals. " (P.
Gheschier.)
ONTSLUITEN, ontsloot (wvl. scherpl. oo, zie bij
DUIGEN),heb of ben ontsloten, o. w. Vermanen,
afsteken, sprek. van eene staande of hangende
horlogie, waneer de klink of pal, fr. détente, die
het wiel van het slagwerk vasthoudt, oprijst om
dit wiel te laten draaien en de uur te slaan. De
horlogie ontsluit.
— Meest onpers. Het ontsluit. Het is ontsloten.
Ik heb het hooren ontsluiten. Het ontsluit gein.
twee of drie minuten vóór dat de ure slaat.
" 't Ontsloot in de oudewetsche horlogekasse, en
't sloeg eindelinge achte. " (K. Callebert.)

ONTSLUNSEN, ontslunste, ontslunst, b. w. Ontdoen van eene sluns of stukje lijnwaad dat op
eene wonde ligt. Ge moogt uw been niet ontslunsen dan bij drie dagen. Ontsluns uwen vinger
maar, hij is genezen.
ONTSPAREN, ontspaarde, ontspaard, b. w. Sparen, fr. epargner. Ik ga dat geld ontsparen (niet
gebruiken). Men kan veel ontsparen, als men
niets ten ondomme doet. Hij ontspaart het uit
zijnen mond om zijne kinderen geenen nood te
zien lijden.
— De moeite ontsparen, de ruize ontsparen, fr.
épargner la peine. Ik zal u die moeite ontsparen.
Ik ben blijde dat een ander dat verricht heeft
voor mij, het is eene ruize ontspaard (ik moet
zelve de moeite niet doen).
— Met zweren te krijgen, ontspaart men dik
fr les ulcères nous épargnent-wijlsenzkt,

souvent une nzaladie, la préviennení.

— Wordt dagelijks gebezigd.
ONTSTAAN, ontstond, ontstaan, o. [w. Ergens

van vrij of verlost zijn. Het ontstaan met, fr. en
être quitte pour. Ik zou geern honderd frank geven,
kon ik het daarmee ontstaan. De dief ontstond
het met eenen pak slagen. Mocht ik het daarmee'
ontstaan ! Het ontstaan met eene boet, met eene
maand gevang. " Die t zonder groot rentsoen
niet en omtstonden. " (N. Despars.) " Voor dese
reyse liet by hem lossen ende ontstaen met twee
toortelduyfkens oft duifionghen, die voor hem
wierden gheoffert. " (C. Vrancx.)
ONTSTEKEN, ontstak, ontsteken, b. w. Doen
branden, fr. all'amer. De stove, de k -ichel ontste-
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ONTS
ken. Het vier ontsteken. De lampte, de keers
ontsteken.

— De tabakpi,jp ontsteken, fr. allumer la pipe.
Een pijpje ontsteken. Hij ontstak zijn knagertje.
— Ook absoluut. Ik ga eenen keer ontsteken.
Hij ontstak en ging al smoorende henen. Mag
ik een kooltje vier hebben om te ontsteken. Ontsteken aan de keers. " Naasken stopte een van
Jans (tabak), en ze ontstaken alle twee te gare,
rond den heerd. " (K. Callebert.)
— Behalve de gekende beteekenissen van dit
woord, heeft Kil. nog deze van 1. amovere, abscondere, welke onze vorige schrijvers ook gebruikten,
b. v. " Verscheyden horzen ende die een dander
wat te ontsteken, en salder niet lichtelic ghevonden
worden " bij gehuwde lieden, fr. Bens mariés
n'auront pas bourse distincíe, et ne mnettront quelque
ai gent a part, èa l' insu l'un de l'auíre. (Th. van
,

Herentals.)
ONTSTRIJDEN (wvl. ONTSTRIEN, zie

—IEN),

out-

streed (wvl. scherpl. ee, zie DUIGEN), ontstreden, b. w.

Ontkijven, aftwisten. Iemand zijn recht ontstrijden. Ik heb gelijk en hij wilt het mij ontstrijden.
Het geen ik zeg is zuivere waarheid, en gij zult
het mij niet ontstrijden.
ONTTAAIEN, onttaaide, ben onttaaid, o. w. Zijne
taaiheid verliezen. Het stroo onttaait met in de
tonne te droogen.
ONTTODDEREN, ónttocdcderde, onttodderd, b. w.
Uiteen doen wijken, uit de voegen brengen, ontzetten, fr. dejoindr°e. De zon onttoddert de kuipen, de speeken van wagenwielen, enz. Eene
onttodderde kuip komt weer op haar pas met
eenigen tijd in 't water te staan, omdat de duigen dan zwellen en de banden weerom klemmen.
Eene onttodderde stoel.
— o. W. De kuipen onttodderen van de warmte.
— Fig. Onpasselijk zijn, ziekelijk zijn. Onttodderd zijn van vermoeidheid. Ik ben geheel
onttodderd. Die zinking heeft hem onttodderd.
— Onthutselen, uit den haak helpen, fr. decontenancer, décourayer. Bij 't hooren van die
slechte maar, ging hij onttodderd naar huis. Hij
stond van die antwoord geheel onttodderd.
— Ook Onttudderen. De Oost - Vlamingen zeg gen Onttuieren voor Ontbinden, den band los doen.
ONTTROKKEN, onttrak, onttrokken, b. w. Hetzelfde als Onttrekken. — Zie TROKKEN.
ONTVANGBOEK, m. Boek waarin men de ontvangene betalingen aanteekent, fr. registre des
recettes. " Sal den ontfangher ghehouden zijn te
stellen by goeden verclaerse inde omloopers

ONTV
beede de hoofdinglie ende antfanck-boeck de
namen vande coopers ofte die t' landt aenghecommon is. " (Keure van de Waeteringhe van
Blanckenberghe.)
ONTVIJZEN (wvl. ONTVIZEN, zie is), ontvees (wvl.
scherpl. ee, zie DUIGEN), ontvezen, b. w. De vijs
of de vijzen van iets losdraaien. Een getuig ontvijzen en ontschac)iten. Eenen schroefbout ontvijzen. -- Zie VIJZE.
ONTVLEREN, ontvlèerde (wvl. ook ontvleerdege,

zie IMPERFECT), ontvleerd, b. w. De vlèren (d. i.
de vlerken) afdoen, ontvleugelen.
ONTVLIEGEN, ontvloog (wvl. scherpl. oo, zie
onder DUIGEN), ontvlogen, b. w. Ontsnappen,
licht uit het geheugen ontvallen. Die naam is
mij ontvlogen (ik herinner mij hem niet meer).
Dat is mij ontvlogen. Het ontvliegt u al seffens.
Het was mij geheel ontvlogen, maar hij heeft het
mij herinnerd.
ONTWEGEN, ontwoeg, ontwogen, b. w. Ontnemen
door weging, te kort wegen. Die winkelier verkoopt zijne waren eenen cent per pond minder
dan elders; maar het helpt mij weinig, want hij
ontweegt het (d. i. hij geeft zooveel te minder
gewichte).
— Vgl. Ontmeten.
ONTWEKKEN, ontwekte en ontwiek, oniwekt, b.
w. Wakker maken. Gij zult mij morgen nuchtend
ontwekken ten vijf ure. Die zieke wilt gedurig
slapen, en de geneesheer wilt dat men hem telkens ontwekke. Hij ontwiek snij.
-- o. W. met hebben en zijn. Wakker worden,
ontwaken. Ik heb dezen nacht verscheidene keeren ontwekt. Ik ontwiek van den donderslag..
Hij was ontwekt. Geheel den nacht ontwekt
liggen.
ONTWERRENEN, ontwerrende (ontwernde), oniwerrend, b. w. Hetzelfde als Ontwerrelen, ontwarrelen, ontwarren, ontwerren, fr. debrouille'i•,
deméler.
ONTWEUNEN, ontweunde, ontweund, b. w. Het-

zelfde als Ontwennen, eene gewoonte doen afleggen. Iemand het vloeken ontweunen. Ge moet
trachten u dat te ontweunen. Hij is het tabak
sedert lang ontweund.
-roken
ONTWRIKKELEN, ontwrikkelde, ontwikkeld, b.

w. Los wrikken.
— Ontvreemden, behendig wegnemen. Ik heb
hem dien boek ontwrikkeld. Dat is mij ontwrikkeld, ik weet niet hoe.
ONTZAG, o. Vrees en eerbied voor eens anders
macht en grootheid. Die kinders hebben geen
ontzag voor hunne ouders. Er is geen ontzag
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in die kinders (zij zijn oneerbiedig en ongehoorzaam).
— Ontzag onder de neus, schimpende uitdruk
voor Knevelbaard, fr. moustache. Hij laat-king
ook al een weinig ontzag onder de neuze groeien.
Veel ontzag onder de neuze dragen. Een vent
met wat ontzag onder zijne neus.
ONTZANEN, ontzaande, ontzaand, b. w. Ontroomen, de zaan wegnemen, fr. écrémer. Ontzaande melk.
ONTZEGGEN, ontzei (de, ontzeid, b. w. Weigeren.
— Zich ontzeggen (wvl. eens ontzeggen, zie
EENS), zijnen dienst opgeven, aan eenen meester
zeggen dat men hem niet meer dienen zal. De
dienstbode heeft zich gisteren ontzeid. Het spijt
hem dat hij zich ontzeid heeft, hij zou nu willen
blijven.
ONTZEILEN, ontzeilde, ontzeild, b. w. De zeilen
of doeken afdoen van de molenwieken. Men ontzeilt de molen als het stormen gaat.
— Zich ontzeilen, zich ontkleeden. Als hij
thuis kwam van de kermis, ontzeilde hij zich
(deed hij zijne beste kleederen af).
ONTZETTEN, ontzette, ontzet, b. w.

--- Het ontzetten, wegvluchten, wegloopen. De
haas heeft het ontzet. Zoohaast hij mij gewaar
wierd, de dief ontzette 't. De werklieden, die
aan de kateien arbeiden, moeten het opzetten,
telkens de zee opkomt, om dan, als de zee af is,
hun werk te hernemen.
ONTZIENIS(SE, v. Ontzieuuing, ontzag, eerbiedige vrees. Er zit in die kinders geene ontzie
voor hunne ouders. " Ben ie u lieder here,-nise
als ie ben, waer is myn vreese ende ontsienisse P "
(Th. van Herentals.)
ONTZIENLIJK, adj. Ontzachlijk, vreeslijk, fr.
redoutable. Het is ontzienlijk zoo iets te verrichten. Eene ontzienlijke reis.
ONTZWELKRUID, o. Eene wilde plant met gele
bloempjes, anders ook Kanteernkruid geheeten,
in de wetenschap lysimaclaia nummmularia L.
Deze plant heeft den naam van alle vurige gezwellen spoedig te troosten en te doen slinken.
L. Fuchs; die ze. Natercruyt heet (bij Kramers
Adderkruid), zegt : " Het is oock excellentelijcken goet tot alderhande wonden ende sweeringhen.
ONUITSTAANLIJK (wvl. ONUUTST--, zie UI), adj.
Onverdraaglijk, niet uit te 'staan, fr. insupportable. Eene onuitstaanlijke pijn in 't hoofd.
ONVERDACHTS, bijw. Onverwachts, onvoorziens, £r. a l'improviste. Onverdachts aankomen.
ONVERHIJSELD (wvl. ONVER.HISELD, zie IJ), adj.

ONVE
Ongedeesemd. Onverhijseld brood. — Zie Hias^L.
ONVERJUNNEN, b. w. Zie OVERJUNNEN .
ONVERLET, adj . Onverhinderd .
— Iets onverlet laten, iets tegenwoordig onaangeroerd laten en verschuiven tot dat men
het beter en gemakkelijker doen zal. Als men
franken en centimen samentelt, laat men dik
onverlet (d. i. men telt eerst-wijlsdecntm
de franken samen met verwaarloozing van de
centimen die men daarna op hun eigen ook
samentelt en bij de samengetelde franken voegt).
In het schrijven van dezen boek, heb ik dikwijls
woorden onverlet gelaten (d. i. van kante geleid
tot dat ik er nadere inlichtingen op kreeg, en
intusschen voortgewerkt aan de anderen). Werkman, als gij twijfelt of niet weet hoe gij dit of
dat verrichten moet, laat het onverlet tot dat ik
kome (d. i. werk voort aan andere dingen, en
laat hetgeen gij niet wel kunt tot dat ik kome
en het uiteen doe). " Siende dat men in de conferentie van Cortryck syn saecken onverlet liet "
d. i. ongerept liet, gedurig verschoof. (N. Vanhove.) " Hoe dat Jan naar stee ging gaan werken, hoe dat er vader tegenkwam en al die Jan
beminden, dit laat ik onverlet. " (K. Callebert.)

— Ten onverlette, zonder tijdverlies, zonder
zijn werk te verletten. Hetgeen de werklieden
doen in den vrijen tijd dien de meester hun
verleent om wat te rusten, dat is ten onverlette
gedaan; zoo vlechten zij b. v. eene mande ten
onverlette, zoo loopen zij eens naar huis ten
onverlette, enz. Ge moet mij daarvoor niet betalen, ik heb het ten onverlette gedaan. Ik zal
dat eens doen ten onverlette (als ik wat vrijen
tijd heb, in een snipperuurtje). Ik kwam te vroeg
aan de statie en, aangezien ik daar moest wachten, liep ik ten onverlette mijnen vriend bezoeken die daar omtrent woonde. Lees nooit
gazetten dan ten onverlette.
ONVERMEUGEN, Kil. ONVERMOGEN, adj. met
den klemtoon op men. Onmachtig, fr. impuissant.
" Zijn si ter armoede gecomen, oft onvermoglhen
om de costen solve te winnen, so beveelt God
dat de kinders Baer ouders sullen onderhouden,
al souden zijt met sweetige leden winnen. "
(Th. van Herentals.)
— Onmachtig om te betalen, fr. insolvable. Hij
is onvermeugen verklaard. — Men gebruikt ook
liet subst. Onvermeugen, o. in den zin van fr.
insolvabilite; maar dan valt de klemtoon op on.
— Machtloos, krachtloos, zwak. Een onvermeugen kind, fr. un enfant débile, rachitique.
-- Ontzenuwd en, of 't ware, lam van te groote
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hoeveelheid spijs genomen te hebben. Hij is onvermeugen. Zich onvermeugen eten. Onvermeugen zijn van eten. Ik heb daar zooveel van:
geëten, dat ik er louter onvermeugen van ben..

— Onvermeugen vet zijn, zoo vet zijn dat men
als verlamd en ontzenuwd is. Onvermeugen zijn
van vettigheid. " Die welcke zo ondierlieke ende
onverrnueghen vet was, dat by qualick ghegaen
ende niet gheslapen en conste dan al zittende.
(N. Despars.)
— Men zegt ook Onvermeugend. Onvermeugend zijn van te veel te eten.
ONVERMIJD (wvl . ONVERMIID, zie IJ), adj. Niet
blood, stoutmoedig. Hij antwoorde onvermijd.
Segghende gantsch onvermyt:
Ghy verquist al uwen tydt,
Die soo snel te poste rydt.
(P. Gheschier.)

ONVERPORRELIJK, adj . Niet te verporren, dat
uit zijne plaats niet bewogen kan worden. Dat
stuk orduin is onverporrelijk. De peerden hadden
schoon te trekken : de wagen bleef onverporrelijk in den modder zitten.
Kruyt, sleypt of draegt gy
Onverporrel yke pakken en sakken P
(P. Croon.)
ONVERSAAFD, adj. Onversaagd, onverschrok-

ken. Een onversaafde kerel. " Herten die stout
en onversaeft zijn; andere flauw ende vreesachtig. " (Jac. Desmet.)
— Afl. Onversaafdheid.
ONVERSCHIL, o. Geschil, verschil, oneenigheid,

fr.' désaccord, bisbille. In onverschil zijn, leven.
Er ontstond een onverschil tusschen hen wegens
die zaak.
— Dit woord, dat veel gebruikt wordt, heeft
eene beteekenis die de etymologie afkeurt, aangezien Verschil reeds hetzelfde zegt. Doch vgl.
Onkusseld en Onsassamig.
— Ook Ongeschil.
ONVERSTORVEN, adj. Niet verstorven, zinnelijk, fr. immortijlé. Een onverstorven mensch (die
zijne zinnen voldoet, die den trek van de natuur
volgt). Hij is nog zoo onverstorven van zinnen.
Een onverstorvene wil. " Bewaert my van alle
onvoorsichtighe, onghemanierde, ende onverstorven woorden en wercken• " (B. Gheysen.) " On.
verstorven ooghen. " (Id.)
— Afl. Onverstorvenheid.
ONVERWIST, bijw. Onwetens, niet willens en
wetens, zonder er aan te denken, zonder opzet,

fr. inscie-rnment. Ik heb dat onverwist gedaan,
gezeid. Hij sprak daar onverwist een woord dat
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grootelijks mishaagd heeft. Heb ik u benadeeligd, het is onverwist geweest.
-- Van on en verwist deeles. van 't oude ver
Wissen, dat nog in 't hd. bestaat, is-wisem.
't zelfde als .. het liedendaagsche weten.
.- Eenigen zeggen Onverwits.
ONVERZICHTIG, adj. Hetzelfde als Onvoorzichtig, fr. imprudent, inconsidéré. Onverzichtig zijn.
Een onverzichtig woord. " Een onverrichtigh,
schieloos ende lichtveerdigh mensche van manieren, verliest licht Jesus wt zijn herte. " (C.
Vrancx.)
ONVOORZIENIG, ONVERZIENIG, adj. Die niet
vooruit ziet, fr. imprévo yant.
— Dat niet voorzien wordt, fr. i'inprévu. Eene
onvoorzienige dood. " Dat ghi mi ghespaert
hebt van dye onversienigh,e dooi. " (Claes Zegers.)
— Afl. Onvoorzienigheid, fr. i inprévoyance.
ONWEL, ONWELLIG, adj. Niet wel te pas, onlustig, fr. ne pas n, soit aise. Hij is sedert eenige
dagen onwel. Ik gevoel mij onwellig.
-- Afl. Onwelligheid, fr. malaise.
ONZE, samengesmolten voor het mv. os ze,
d. i. als zij (zie os), fr. quand its, quand elles.
Onze komen, ontvang ze beleefd. Die peren zijn
sappig, onze rijp zijn.
ONZE-LIEVEN-HEEREN-AANDEKEN, o. Wateraandeken, schrijverken, konneken, 1. gyrinus
„

natans, fr. tourniquet.
ONZE-LIEVEN-MEEREN-BEESTJE,

o. Zonneke-

ver, fr. cocc-inelle.
ONZE-LIEVEN-MEEREN-NAGELTJES, o. meere.

Naam hier of daar gegeven aan eens kruid dat
meest overal Burzekenskruid heet, fr. boaïse-à
pasteer, thlaspi bursa pccstoi'is L.
ONZE-LIEVEN- MEEREN-TRAANTJES, o. meere.
Naam van eene hof bloem, anders ook Druppeltjes-bloed geheeten.
ONZE-LIEVE-VROUW-BEDSTROOI, o. Soort van
wild tymoen, in de wetenschap thymus serpill ioit
L., fr ser polet.
ONZE-LIEVE -VROU W-BEESTJE, o. Een kevertje
dat men veel op de leliën vindt, en daarom i. in
het fr criocère da lis heet.
ONZE-LIEVE -VROUW-DISTEL, nl. Eene soort van
kloeke distel met groote gevlekte bladeren,
carcdu-us Maria,tus L. De Onze-Lieve-Vrouw -distel groeit veel in de zeeduinen.
ONZE-LIEVE- VROUWE-DOORN, nl. Soort van
kaardendistel, fr. cardere des beis.
ONZE-LIEVE -VROUW-SCHUD-DE-PANNE, ONZE
VROUW-ROER-DE-PANNE, V. Zoo heet het-LIEV

volk den feestdag van 0. L. V. Lichtmis, fr. la

ONZE
Dit gebeurde op Onze-lieve-VrouwSchud-de-panne.
— Op 0. L. V. Lichtmis roert en schudt men
de pan om koeken te bakken.
chancleleur.

ONZE-LIEVE -VROUW-TERTETEE, of -TERTENTEE,

m. Zoo heet, in de omstreken van Thielt,
de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw-Boodschap
(25 Maart), op welken er een groote toeloop
van volk is naar de kapel van Onze-lieve-Vrouw
van Bijstandte Meulebeke,en ter dier gelegen
dikwijls minnehandel begint bij de jong--heid
heden, en teetje getorten wordt. Zie teetje tertem
onder TEE.
ONZE-LIEVE-VROUW-TROONKRUID, o. Eene
plant in de wetenschap sedum reflexcm L., fr.
orpin penthé.
ONZE-LIEVE -VROUW -VISCH, m. Bij

visschers,
enz. Een zeevisch, in ieder van wiens schelpen
men het beeld van de H. Maagd kan zien, fr.
maigre d'Europe, 1. scicenia umnbaa.'(Van Beneden,
Af n. Parlem. 1865-66, docum. bl. 602.)
ONZIENDE, adj. Leelijk voor het oog. Iets kan
onziende zijn, en nochtans zeer goed en nuttig
in zich zelven. Koopwaren die onziende zijn (die
geen aangenaam uitzicht hebben, die geene oog
hebben), verliezen van hunne weerde. Dat huis
is geheel onziende van buiten, maar 't is zeer
gerievig van binnen. Een onziende mensch (met
slordige kleederen en ongeschikt haar).
— Eene goê onziende is eene bezondere soort
van peer die leelijk is van buiten maar zeer goed
van binnen, paddepeer, fr bonne vilaine. Verders
wordt het in 't algemeen gezeid van appels of
peren die leelijk en ruw en afzichtelijk zijn van
pelle, maar lekker van smaak.
— C. Vrancx gebruikt onzien : " Gillis hadd©
een viertael Roghs ghesaeyt, ende nae Paesschen
lagh het cooren soo onsien, dat scheen datter
luttel of niet af commen soude. " — " Ende
ontrent Paesschen stondt desen rogghe soo
onsien, dat by vreesde datter niet een mudde
coorens af commen en soude. "
-- Ook Maerlant heeft Onsiene voor Leelijk:
Daer si die viande entie engiene
Mede begaedden harde onsiene
(d. i. Daar zij de vijanden en het stormgetuig
Mee beschadigden zeer leelijk).

ONZOCHT, adj. Onzacht, hard. Onzocht liggen
(niet zacht liggen, op een hard bed liggen).
Onzochte spijzen (die niet zacht gekookt zijn).

" Iemand onsochte biouwen " d. i. hard slaan.
(Nlaerlant.)
-- Hard tegen oitzochte en gaat -niet, een hard-
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nekkig of lastig mensch kan geenen weg als hij
met eenen anderen te doen heeft die even hardnekkig of lastig is, 1. durum est contra stimulum
calcitrare.

OOG(E, v. fr. ccil. Zoo ver mijn oogen dragen
(reiken). Hij ziet door geene andere oogen (zegt
men van iemand die maar denkt en handelt
volgens een ander). " Floorken en zag door geen
andere oogen als door Jans. " (K. (Jallebert.) Eene
ooge knippen, een oogje maken of trekken (een
teeken maken met de eene ooge vluchtig toe te
knippen). Hij miek een oogje naar mij. Gij zijt
't eens om mij te bedriegen, want ik heb u eene
oog zien knippen. Hij heeft eene vlieg in zijne
oog (zegt men van iemand die bijkans dronken
is). Uit onze oogen zien (op zijn hoede zijn, met
voorzichtigheid te werke gaan). " Maer dat is
't ergste : 't is altyd daghuren te betalen, en wy
moeten nog al uyt onze oogen zien, en wy en
mogen wy 't geld niet breken met hamers. "
(C. Duvillers.) Het zal wel uit uwe oogjes loopen (gij zult het later wel beweenen, beklagen,
uitboeten).
— Bij der oog, oogenschijnlijk, zichtbaar, fr.
a vu 6 cd'ceil. Hij vervalt bij der ooge. " Jan genas
en hij verkloekte bij der ooge. " ( K. (Jallebert.)
-

— Zeere oogen, zieke oogen. Fig. de naam van
eene vetplant, anders Podding genaamd. Zie aid.
— Schoon uitzicht, uiterlijke gedaante die
behaagt, fr. belle apparente. Dat huis heeft geene
oog. Die appels zijn goed, maar hebben geene
ooge (zijn onziende). Eene ooge geven aan iets.
— Fig. Glimp, valsche schijn van waarheid of
deugd. Hij weet aen zijne leugens eene ooge te
geven. Hij tracht altijd aan zijne booze daden
nog eene ooge te geven.
— Oogwit, fr. but. " Myn ooghe heeft gheweest
desen boeck soo cleyne te maken alst moghelick
was. " (M. Lambrecht.)
— Punt van eenen teerling, enz., fr. point.
" Laet er ons omme het lot werpen met een
mommecanse : die meest ooghen werpt, die salt
winnen. " (C. Vrancx.)
— De oog van eenen appel, peer, enz., fr. teil,
nombril.
— In haken en oogen liggen, met iemand in
geschil zijn. Sommige huisgezinnen liggen dik
haken en oogen. Zij liggen weer al in-wijlsn
haken en oogen. Hoe kunt gij toch altijd alzoo in
haken en oogen liggen?
— De woorden oog en oor zijn onzijdig in
Holland; maar over gansch Zuid- Nederland bijna
zoowel in de schrijvende als in de sprekende taal,
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zijn zij vrouwelijk, en van ouds hebben zij het
altijd geweest, als blijkt uit onze vlaamsche
schrijvers van de 13e, 14e, 15e, 16e, 17e en 18e eeuw.
Desniettemin zijn er die beweren dat wij, naar
het voorbeeld van de Hollanders, voortaan moeten zeggen het oog en het oor, om reden 1° dat
die woorden onzijdig waren in de oude aanverwante talen, en 2° dat, volgens Jacob Grimm, dit
geslacht hun beter voegt. Ons dunkt dat deze en
dergelijke redenen niet kunnen gelden om zoo
een algemeen gebruik dat boven de zes eeuwen
oud is omver te werpen, en dat men beter doet
met te zeggen dat, even als veel andere woorden,
oog en oor v. zijn bij de Vlam., en o. bij de Holl.,
latende aan de schrijvers den keus van 't een of
't ander.
OOGENBLIJK (wvl. OOGENBLIIK, zie IJ), m. Hetzelfde alg Oogenblik. Ik kom in eenen oogenblijk.
" De vlamme van eenen oogenbiyk in de helle. "

(F. Vanden Werve.)
OOGEPIKKER, OOGEPEKKER,

nn. Schertsnaam

dien het volk geeft aan den klaphoed, fr. chapeau claque, uit hoofde van zijne twee scherpe
tuiten, waarvan de voorste dreigt in de oogen te
steken. Eenige staatsambtenaren dragen oogepekkers. In Benige steden hebben de politie bedienden ook eenen oogepekker.
— Ook de persoon die zoo eenen klapholed
opheeft. De burgemeester was vergezeld van

eenen oogepekker.
en somwijlen
pinkel, pinkhaar.

OOGEVLEGGE, v. OOGEVLEGGER,

ook OOGEVLIEGER, m. Wimper,

-- Zie VLEGGER.
OOGEZIENS, bijw. Zichtbaar bij de ooge. " Deel lieden sullen houden voor catheyl alle steen
oogesiens uyter aerde (binnen d'aerde volgende
den grondt), alle fruyt-draghende boomen. "
(Cost. v. Brouc-burch.)
OOGMAN, m. Schouwer, lijkschouwer, beambte
die gelast is naar huizen en hospitalen te gaan
om te oogen (te zien) en te bestatigen dat iemand
wezentlijk dood is.
--- Het woord hoort, men meest te Brugge.
-- Oogen bet. zien, kijken, mikken (zie Kramers
Wdb.).
Is uw' rechtveerdigeidt niet meerder
Als van de Scriben. . . . .
.... nimmer zult ghy gaen
In t'heil-gezegent Rijek. .. . .
Al wat ghy poogt en oogt, ghy werdt'er uyt gezeidt.
(G. De Dous.)

OOGPINK (wvl. —PLINK, zie IND), m. Oogwenk,
fr. din cl'ceil. Eenen oogpink geven, fr. clignier° cle

oom
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OOGS
l'a? 1. In eenen oogpink (in eenen oogenblik, fr.
en un clin d'cei,l). Ik zal hier in eenen oogpink
weerzijn. Wacht eenen oogpink, ik ga mee.
OOGSLAG, m. Vluchtige blik, fr. coup d'ceil.
De oogslag verschilt van den oogwenk, gelijk fr.
coup d'ceil van clip d'ceil. Eenen oogslag geven,
werpen, smijten op, fr. jeter un coup d'ceil sur.
Ik heb de gazette met eenen oogslag overloopen.
OOGST, m. Zie OEGST.
00I. Dit klankteeken bestaat uit de scherpe oo
gevolgd van de i die er aan gesmolten wordt in
de uitspraak; zoodat bij de West-Vlamingen, deze
klank al ver luidt gelijk de fransche oy in voyons.
Geheel anders is het bij de Oost-Vlamingen die,
vooral in 't Land van Aalst, aan ooi den klank
van eu geven, gelijk men dien hoort in deur, enz.;
dus :
Dooien — deuën,
Vlooi — vleu,
Schooier — scheuër, enz.
OOIEVAARD, m. Hetzelfde als Ooievaar, fr.

cicogne.
— Dus zegt men ook
— baggaar, bagger.
Baggaard
— geernare (garnaal),
Geernaard
Hapschaard — hapschaar,
— liebaere, bij Kil.
Luipaard
Onnoozelaard -- onnozelaar,
Spannaard — spanáre.

zijn). Oolijke schoe'n. Een oolijk hoedje. Oolijk
geld (dat niet meer gangbaar is). Oolijke boeken
(die versleten zijn). Oolijk hout (dat nergens toe
kan verbruikt worden). Oolijk land (dat van aard
onvruchtbaar is). Oolijke bouwstoffen (slechte
briken, slechte moortel, slecht hout). Oolijk papier, oolijke pennen, oolijke inkt.
-- Slechter of oolijk, slechter dan oolj jk, zeer
slecht, fr. tres mauvais. Dat brood, die kaffi is
slechter dan oolijk. Dat land is slechter of oolijk.
— Lui en traag, onbedrijvig en nergens toe
goed. Een oolijke hond of kat (die geene wakkerheid heeft en altijd ligt en slaapt). Een oolijke
werkman, dienstbode.
-- OOLIJKA9 RD, m. Schalke kerel, slimmerik.
— Luiaard.
OOM, m., vklw. oomken (wvl. ómke, zie KLANKV.)
Zie NOOM.

-- Eerst oomken, dan zijne kinderen, fr. eharité
bien ordonné commence par soi-meme.
OOIVIELING, -m. Oogenblik. In eenen oomeling.
Wacht een oomeling, ik kom. Een oomelingsken,
en 't is gedaan.
— In Braband is het oomelik, zegt het Alg.

vi. Idiot.
OOR, o. Slijk. Zie HORE.
OOR, OORE, v. (niet o. Zie onder ooG), fr. oreille.
--

Iemand iets in zijne oore laten leken, hem

iets zeggen met voorzichtigheid.

OOINT, EUINT, EUIT, OOIS, OOIST, OOISTEN,
bijes. hier en daar gebruikt voor Ooit, 1. unquam

(zie Noorr). " Adieu an alle die oyndt liefver namen dan ghaven. " (Ed. De Dene.) " Wie ghijncker oyndt ten oorloghen up zijn eeghen sault "
d. i. solde P (C. van Dordrecht.)
DOLIJK, adj. Slim, schalk, fr. fin, mnalin. Een
oolijke dief. Een oolijk kind. Ge zijt zoo oolijk.
Hij weet het oolijk aan te gaan om iets te bekomen. Hij is niet stijf oolijk. Oolijk zijn om geld
te winnen.
— Wordt ook gezeid, even als Boos, van iets
dat zoo schalk gesteld of gelegen is dat men het
moeilijk vinden of bereiken kan. Een oolijk
hoekje, fr. un coin cache. Zijnen schat in eene
oolijke plaats verbergen. De vogels maken oolijke nesten (d. i. verscholen in het hout of het
gras, dat zij aan de oog ontsnappen, of geplaatst
in den top van eenen boom of van eene rots dat
men er niet aan naderen kan). Hij steekt zijn
geld oolijk weg. Dat vogeltje woont daar oolijk
in de haag.
— Slecht, niet goed. Oolijk eten (slechte spijs).
Oolijke drank. Oolijke kleedereii (die afgedregen
-

— Aan mijne ooren 't gatje van zijds, zegt men
onbeleefd voor : ik luister niet naar 't geen gij
mij vraagt, raadt of gebiedt, ik wil het niet doen.
— Men zegt eene onnoozele oore, eene wilde oore,
eene zotte oore, voor Een onnoozel, wild of zot
vrouwmensch.
OOR, OORE, v. Boord, zoom. De oores van een
handkleed, neusdoek, enz. zijn de omgenaaide
zoomen die in 't fr. ourlets heeten. De oore zoomen van eenen neusdoek, een kleed, enz. (er den
boord van omplooien en vastnaaien, fr. ourler).
--- De oore zoomen, wordt fig. ook gezeid bij
de wiedsters op den akker in den zin van nevens
den jaan, waar het onkruid is uitgerukt, eenen
nieuwen jaan maken waar men het onkruid uit
wiedsters kruipen in eene rij; deze die-rukt.De,
aan 't einde van de rij is naar de zijde waar men
nog niet gewied heeft, moet haar oore zoomen
(d. i. als men ten einde den akker gekropen komt
en men zich omkeert om wederóm den akker
te overkruipen, dat deze die aan 't einde van

de rij is, zich plaatsen moet nevens den jaan die
zij komt te maken).
— Vgl. 1. ore (boord) waarvan de Franschen
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OOR
hun orde en hun vklw. ourlet gemaakt 'hebben.
Kil. Oort, ora, extremitas. Sp. orillo.
- Zie OORBOOM, AARDOORE en DERINGOORE.
OOR, . bijw. met scherpl. oo. Hetzelfde als Her
in den zin van weder, op nieuw. Van nieuw en
oor (d. i. van nieuw en her, zie HER).
— In vele gewesten van Zuid- en Fransch-Vl.
wordt oor als afscheidbaar voorvoegsel gebruikt
in plaats van 't afscheidbare her in de werkw.,
b. v. Oordoen, oornemen, oorzeggen, enz. voor
Hérdoen, hernemen, herzeggen, enz., fr. refaire,
reprendre, redire. En dit vindt men zelfs onaf
somwijlen bij onze oudere schrijvers:-scheidbar
" Wat hunt ofte rugghe dat raeu is qualic ghevet, dat moet weder in de cuupe commen ende

oorvet zyn. " ( Cueren van Bousselaere.)
OORBEEST(E, v. Sprietworm, fr, perce-oreille.
OORBOOM, NOORBOONI, m.,

met scherpl. oo in

beide greep. Eig. zooveel als Zoombalk, Kantbalk (zie oon), doch in het gebruik bepaaldelijk
gezeid 1° voor het stuk hout dat tot negge of
zoom dient van een dak langs eenen puntgevel
hetzij hij overdekt is met pannen of met stroo,
fr. rivet; 2° voor het stuk hout dat, in een dak,
tot negge dient van twee panten die te samen
eenen uithoek vormen, fr. arétier, in tegenover stelling van eenen slaper, fr. none, die eenen
inhoek vormt. Dus het stuk hout dat van het
uiteinde van de veurst sleep weg neerdaalt op
het uiteinde van de muurplaat, en alzoo den
gevelpant (fr. croupe) verbindt aan den achter of voorpant (fr. long-pan), is een oorboom. In een

vierkantte dak zijn er vier oorboomen, twee aan
elk uiteinde van de veurst.
— Verders wordt Oorbóom gebruikt voor Den
schuinen driehoekten pant zelve die, in de plaats
van den puntgevel, met twee zoombalken aan
den voor— en achterpant van het dak verbonden
ligt, fr. croupe d'un toit. Een dak met eenen
oorboom (een oorboomde dak).

— Bij wevers. De schuine kant van eene geboomde ketting of schering. Als men eene keten
boomt, d. i. eene ketting om den garenboom
windt, zorgt men, bij middel van den effenaar,
dat de keten, onder het winden, allengskens
smaller en nauwer worde, zoodanig dat de afgeboomde keten aan beide kanten met eene schuinte
ligt gelijk een dak dat aan beide uiteinden eenen
oorboom heeft. Boomde men de keten zonder
oorboom op de kanten, het garen zou geen stand
hebben en het zou zijdelings afschieten. Die den
effenaar houden, moeten goed op de oorboomen
letten.

OORB
--- Het Alg. Vl. Idiot. heeft Horeboom, dat
het verklaart door Hoekbalk.
- OORBOOMDE, NOORBOOMDE, adj. Met eenen of
meer oorboomen. Een oorboomde dak van een
huis, schuur, enz. (d. i. een dak hetwelk aan den
kant, waar er een puntgevel moeste zijn, een
schuin afdak heeft dat, bij middel van oorboomen,
aan 't overige dak gevoegd ligt, zoodanig dat dit
afdak gelijkt aan eenen driehoek waarvan de
bovenhoek de nok uitmaakt met den veurst, en
de twee andere hoeken op de muurplaten rus
vele nieuwe huizen gemaakt-ten).Erwod
met oorboomde daken. Eene kerk met een
hoekte heiligdom, heeft boven dit heiligdom ook
een oorboomde dak. — Zie —DE.
OORBOOR(E, o. klemtoon op oor, en scherpl. oo.
in beide grepen. Nut, gebruik, gerief. Koorn
zaaien voor zijn oorboore (anders gezeid Voor
zijn gerief, d. i. zooveel er noodig is om te leven,
en niet meer). Lijnwaad weven voor zijn oorboore
(d. i. om zelve te verslijten, en niet om te ver
Dat is voor mijn oorboore. " Ten be--kopen).
houfve ofte oorboire van den meinsche. " (Cueren van Rousselaere.) " Weldaeden doen tot den

ghemeynen oirboor. " (A. Debuck.)
— Zie Weiland op Oorbaar.
OORD, o. In Fransch-Vl. veel gebruikt voor
Woord, fr. mot, .parole. Een oord spreken. Geen
oord zeggen. In drie oorden. — Zie w.
OORDJE (wvl. ORDJE, zie KLANKVERK.), 0. vklw.
van Oord, fr. liard, iets meer dan twee centimen.
— Achter de oordjes zitten of stekken, er gretig
naar zijn, ijverig zijn om geld te winnen.
— Voor het oordje zijn, geldgierig zijn. Hij is
nog al voor 't oordje.
— Tegen of voor een oordje 't voer, eig. Een
groote hoop voor zeer kleenen prijs, d. i. overvloedig, buiten alle maat, fr. excessivement.
Iemand bedriegen voor een oordje 't voer. Hij
liegt voor een oordje 't voer. Valschheden vertellen voor een oordje 't voer. Vloeken en zweren voor een oordje 't voer. Men dronk en at
daar voor een oordje 't voer. Iemand zoetigheid
zeggen tegen een oordje 't voer.

-- Ik geef er geen oordje voor, dat is geen vierde
van een oordje weerd, fr. cela ne vaat pas une maille.
— Altijd een oordje in de schale te leggen heb
altijd iets te zeggen, te bemerken, te be--ben,

knibbelen hebben.
-- OORDJEKEERSJE (wvl. ORDJE -), o. Roeten
kaarsje van twee centimen. Een oordjekeersken
ontsteken ter eer van 0. L. V.
- OORDJESPLETTER

(wvl. ORDJESPLETTER), n1.

OORD
Splijtmijtè, gierigaard, die uit wrekheid eenen
cent in twee'n zou bijten liever dan eene centiem
te veel te geven.
— OORDJESPLIJTER (WVl. ORDJESPLITER), m . Splijt
mijte, gierigaard, vrek.
-- OORDJESPIJS (wVl. ORDJESPIZE), v . Metaal
waar de oorden en dergelijke munt van gemaakt
zijn, klokspijs. Eene klok van oordjespijze.
-- OORDJE-STEK (WVl. ORDJE- STEK), o. Een spel

waarbij elke speler eenen cent overeinde stelt
in een rondeken op den grond, en dan met eenen
marbel die centen uit liet rondeken tracht te
stekken (d. i. te schieten, te werpen) : hetgeen
men zoo uitstekt is winste. Oordje-stek doen.
Oordje-stek spelen.
— OORDJE -STRUF (wVl. ORDJE—), m . Gierigaard
die b. v. in 't verkoopes iets ontmeet of ontweegt.
OORDOWN, deed oor, oorgedaan, b. w. Herdoen,
fr. ref aire. Dat is kwalijk genaaid, ge moet het
oordoen. Ik' heb u dat verboden, waarom doet gij
het oor P Zie ooR.

OORLAP, m. Eene oorkwaal of ontsteking die in
de fr wetenschap inflammation de la trompe
d'Eustache geheeten wordt. Den oorlap krijgen,
hebben. Met den oorlap loopen.
-- Ook Ontsteking der oorklieren, fr. oreillon.
OORLEZEN, las oor, oorgelezen, b. w. Herlezen.
Lees dat eens oor, ik heb niet goed verstaan.
Zie ooR.
OORLING, OORELING, m . Hetzelfde als Oorring,
fr. boucle d'oreille. Gouden oorlingen dragen.
— Kil. Oorlinck. Vgl. Vingerling, Beenderling, Voeteling, enz.
— OORLINGEN, m. mV. OORLINGKRUID, 0. OORLING-

v. Eene plant die men somwijlen in de
bosschen vindt, en in de wetenschap arum mnaculatu7n heet, fr. gouet tacheté, pied-de-veau.
-- Dus genaamd omdat het bloemkolf ken of
" cudseken " zoo 't L. Fuch heet, fr. spadice, de
gedaante heeft van eene oorbelle (fr. perndeloque).
PLANTE,

De kinderen noemen die plant ook Berstebezen:
zie ald.
OORLOOS, adj. Niet oorbaar, nutteloos, noode-

loos. Oorlooze woorden. Oorlooze praat. Een oor loos werk doen. Oorlooze onkosten. Het is al oor loos dat hij doet.
— Ten oorlooze, te vergeefs, vruchteloos, nutteloos, zonder baat. Het is ten oorlooze gevraagd,
gij zult het niet krijgen. Hij gebruikte alle middelen om hem te overtuigen, maar ten oorlooze.

Het is ten oorlooze gemeesterd : hij kan niet genezen. Al uwe moeite is ten oorlooze.
--- Men zegt ook Noorloos, te noorlooze. Zie N.
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00RM
— Er is groot verschil .ttisschen ten oorlooze en
ten ondoo2,mne, want dit laatste behelst het gedacht
van onbezonnene verkwisting, en het eerste beduidt enkel weg eene daad zonder voordeel of
uitwerksel. Zie ON DQM.
— Overal gekend en gebruikt.
OORM(E, m., mv. oormen en ooryns, reet de
scherpl. oo. Hetzelfde als Orm, d. i. worm (zie w),
1. vei'^nis, oud fr. verre en bourme. Dat kind heeft
oorms. Oormen in het fruit, in het hout, enz.
Vandaar Eerdoorme (aardworm), blekoorme
(blikworm), sprietoorme (sprietworm), enz.
— Den oorroe door groeid zijn. Zie onder DOORGROEIEN.

— Ergens eenen ooi•mn van dood hebben, hoort

men somwijlen voor Ergens eenén oom van dood
hebben. Zie Noors.
— OORMEN, oor-rode, ben geoormd, o. w. Hetzelfde
als Wormen, den wornT krijgen, van den worm
in de wortels aangerand worden, sprek. van
plaatgewassen.
— OORMSTEEKTE, adj. Wormstekig, fr. véreuE;
7nouline. Oormsteekte hout. Oormsteekte appels,
noten, enz.
— Fig. Met klieren behebd, van 't koningzeer
geschonden, fr. seroficleuax.
OORN(E, m., mv. oorns, vklw. oorntje. Wordt in
sommige streken gezeid voor Oorm, worm, fr.

ver, 1. vermis.
OORNAAM, m., klemt. op de scherpl. oo. Spotnaam, scheldnaam, fr. sobriquet. De scholier
klaagde dat zijne maatjes hem altijd oornamen
gaven. Hij is meest gekend onder den oornaam
van Heintje Pek.
— Wordt ook gebruikt in den zin van Familienaam, fr nonn de famille, tot onderscheid van
den Doopnaam. Men weet dat Bijnaam en Toenaam ook die dubbele beteekenis hebben van fr.
sobriquet en nom de famille.
— Zie ooR (her), en vgl. Hernoemen en Ver.

noemen, fr. doneer un sobriquet cc quelqu'ucn.

OORNEMEN, nam oor, oorgenomen, b. w. Hernemen, fr. reprendre. Ik wil dat geld niet dat gij
mij gezonden hebt : neem het oor. — Zie ooR.
OORPULM, m. Oorpeuluw, oorkussen, fr. oreiller.
Op eenen oorpulm het hoofd leggen om te slapen.
Een oorpulm met pluimen gevuld.
-- Bij M. Lambrecht heet het Hoorpul en
Oorpul. — Zie PULM.
OORSCHILDEREN, schilder de oor, oorgeschilderd ,
b. w. Herschilderen. Die muur is te bleek, ge
snoet hem oorschilderen. -- Zie ooR.
OORSCHRIJVEN, .gelwreef onr, oo3ge.eli,reven, b. w.

OORT
Herschrijven, fr. copier de nouveau. Die brief is
niet leesbaar : schrijf hem oor, ge moet hem oor schrijven. — Zie OOR.
OORTE, HOORTE, V. met scherpl. oo. Hetzelfde
als Woorte, Warte, d. i. èen zware bondel van
vier, zes, negen of meer uitgedorschen schooven
of viuwen die top en aars liggen met twee of
drie banden vastgebonden. De schooven in oorten
binden. Eenen dilt vol oorten steken.
— Een verwarrelde bondel goed en lang stroo.
Als de . koe het beste van een bond stroo uitgepeuzeld heeft, dan vergaart men den overschot
en maakt er eene oorte van. Als de pikkelingen
of huggen in den oegst niet regelmatig en in
orde genoeg liggen om ze in behoorlijke schooven te binden; dan maakt men er oorten van. —
Nogtans de bondels die men maakt van het verwarde kort stroo dat uit de gedorschen graan
valt en geschud wordt, heet men schud -schoven
-debonls,
en niet oorten.
— Een bondel dorre blaren in afgehakte bramen, hagelte en dergelijk struikgewas met eene
wisse of touwe vastgebonden. De arme vrouw
kwam uit het bosch met eene oorte op den rug.
Oorten maken. Oorten branden.

OORTEN, oortte (wvl. ook oortege, en oortede, zie
geoort (fvl. oort, zie GE), b. w. Eene
oorte of oorten maken. De arme jongers ravelden
dorre blaren en struikgewassen bijeen, en hun
oude vader oortte ze. De bondels van uitgedorschen stroo worden geoort.
— o. W. Uit onbehendigheid, onbezonnenheid
of moedwilligheid, enz., zekere dingen vermooschen en er een verwarden hoop van maken. De
koeien oorten in het stroo, in de klaver, als zij,
bij gebrek van eetlust, dat voedsel met de muil
in wanorde keeren of het met de voorpooten
onder zich wegklauwen. Geef de koeien niet te
veel stroo, zij zouden oorten. Die koornpikker is
een onbehendig werkman ; in plaats van behoorlijke huggen te maken, hij doet niets dan oorten.
— Men zegt ook Warten.
OORWANTE, v. Oorveeg, kaakslag. Eene oor
krijgen of geven.
-wante
OORZAAG, V. Bij timen., ,enz. Soort van kleene
handzaag waarmede men b. v. de ooren of handvatsels van eene kuip, enz. uitzaagt.
— Ook Bomzaag geheeten.
OORZAAIEN, zaaide oor, oorgezaaid, b. w. Herzaaien. Uw koorn is vervrozen : ge gaat het
moeten oorzaaien.
- Zie OOR.
OORZEGGEN, zei(de oor, oorgezeid, b. w. HerIMPERFECT),

OOST
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zeg gen, fr. r•dire. Zeg dat eens oor, dat ik het
versta. — Zie OOR.
OOST, m. (met scherpl. oo). Lichtnis, verlichting, solaas, baat, hulp, fr. aide, eng. ease. Men
gebruikt het maar vergezeld van troost. Dus
sprekende van oude of kranke menschen, en
van onbejaarde of ondankbare kinders, zegt men:
Gij hebt daar noch oost noch troost van. Wat
zijt gij daar mede P dat geeft u noch oost noch
troost. " Ai Heere ! 'k en heb noch oost noch
troost van dat kind, zei my eene oude vrouwe,
het gaet my voorby lyk de Schelde voor Antwerpen. " (G. G.) Aan iemand, wiens kinders neerstig
zijn en geld winnen, zegt men : zijt ge daar
mede niet wel ? gij hebt daar nog oost of troost

van.
— G. Weydts zegt : " Zoe vye dat deze capeteyn Guillaeme Rang huust ofte hoest, zoude
ghestraeft zyn zonder ghenaede. "
OOSTERLI VG, m. Oost - Vlaming. Al wie den
oostvlaamschen tongval spreekt, wordt bij het
westvlaamsche volk een oosterling of oostersche
geheeten. " Oosterlingen schryven " lekkernye ",
't gene sy " lekkerneye " iiytspreken. " (Vael.)
OOSTERSCH, adj. Van 't Oosten. De oostersche
wind. Als het vinnig koud is zegt men dat de
oostersche vliegen bijten (omdat de wind dan
gom. uit het Oosten blaast).
— De oostersche taal, de oostersche spraak is de
naam dien de West - Vlamingen geven aan den
bezonderen tongval die de Oost - Vlamingen onderscheidt in het uitspreken van het vlaamsch,
en vooral van de klanken a, ij, ui, ou en au. Hij
spreekt oostersch.
— Het oostersch vink, de vinken die 's winters
in onze streken overkomen uit het Oosten, en
met de lente weer verdwijnen. Zie viu .
— Eene oostersche vinke, eene van die vinken
die 's winters uit het Oosten naar onze streken
in groote menigte overkomen, en onder den collectieven naam van Oostersch vink gekend zijn,
fr. Pinson de 7nontagne, pinsom d'Ardennes,1. montifringilla. De oostersche vinken zingen weinig
en slecht. — Van daar komt dat de vinkeniers,
sprekende van eene appelvink (fr. pinson commun) die kwalijk slaat of haren zang niet geheel
of valsch eindigt, fig. zeggen : het is eene oostersche vink, die vink slaat oostersch, zingt oos-

tersch, enz.
-- Oostersche hespe, oostersche hamme, die, beginnende een weinig te besterven, een eigenaar
smaakje heeft, of, gelijk Horatius zegt (ii-dig
Sat. viii, 6) lent austvo captor, fr. usa peis faisanr.le.
60
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Eene hespe laten oostersch worden, fr. ma yencei
un dambon (Mayence of Mentz is eene duitsche
stad vermaard om hare hammen). Oostersch
smaken. Oostersch rieken. Die hesp is 'op haar

oostersch. " Twee schuetelen rentvleesch met
eender oostersche hamme." (N. Despars, III, bl. 249.)
Hesp, die oostersch is, wordt van de liefhebbers
gezocht; maar 't volk maakt er niet veel van en
geeft aan 't woord kortweg den zin van Lichtjes
bedorven, niet ten beste meer, slecht van smaak.
Die hesp is al oostersch.
— Verders wordt 't gezeid van alle gezoutene
spijzen die, door het keeren of aankomen van
den pekel, beginnen te bederven en haren goeden smaak kwijt zijn. Oostersch vleesch. Oostersche haring, abberdaan, droogevisch, enz.
Oostersche boter, anders gezeid Schilde boter,
iets min dan Sterke boter. Hetgeen oostersch is,
kan nog wel geëten worden, maar is niet lekker
meer.

OOSTGOTE, v. Bij zeevisschers. Eene geule beoosten de Gote en bezuiden de Bree-achttiene,
waar men vischt. De hinderbank van de Oost
zeebank van de Oostgote.
-gote.D
OOSTWEELE, v. Bij zeevisschers.. Eene geule
beoosten de Weele en bezuiden de Oostgote. De
hinderbank ende zeebank van de Oostweele. In

de geule van de Oostweele visschen.
OOTE, v. Wilde haver. Zie ATE.
OOTJE-STROP, o., met zachtl. oo in ootje vklw.
van de letter 0. Kinderspel met negen ootjes
of oo's gerangschikt drie en drie; de kunst bestaat in reven of liniën te trekken van de eene o
naar de andere, die men ons aanwijst, en dat
zonder ooit door eene reeds getrokkene linië verhinderd te worden. Ootje -strop spelen. Men zegt
ook Ootje gestropt en Ootje-bot, o., en in Braband
Okentrek.
OOZING, v. Zie EUZING.
OP (wvl. iP en ui), voorz. Hij drank tisane ip
gerst gezoden. " Alle die voornoemde landen
ende heerlicheden quamen up hem, ende zyn
tsydert altyts up de zelve familie ghebleven
totten daghe van hedent. " (N. Despars.) Up
den hoek van de tafel zitten, fr. etre assis au coin
de la table. Ip almoesen leven.
— De Hollanders gebruiken zeer dikwijls op in
den zin van open : dat is t'onzent volstrekt niet
gekend, en in Braband ook niet, zegt Alg. Vl. Id.
— Wij gebruiken op, en de Hollanders aan
tusschen twee zelfsi. naamwoorden om eene onmiddelijke opvolging van dezelfde soort van
voorwerpen aan te duiden; b. v. Boek op boek
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(boek aan - boek) uitlezen. Dag op -dag (dag aan
dag). Jaar op jaar (jaar aan jaar). Dorp op dorp
verbrand. Eene hen die ei op ei legt. Slag op slag.
Ze (de peerden) trappelen en steigeren; 't is stamp al
[op stamp.

(K. De Gheldere.)
Nog sliep hy, snorrend grol op grol.
(Vaelande.)
Sterk uw geheugen met te leerera dag op dag.
(Id.)
(Id.)
Die lof op lof verdient.
Al nypt hy in syn vel, of géft sich lap op lap.
(Id.)
— Op straffe van, fr souspeine de. Dat is verboden op -uw leven, fr. cela voos est défendu sous
peine de la vie. " Ende sdachs daer naer banden

die van Brugghe Jacob Edelinck een termijn van
L jaren uytten lande van Vlaenderen, up zijn
hooft. " (N. Despars.) " Hy was dryjaer ghebannen up zyn een hoore. " ( Kr. v. Br.) " Datter
gheen soldaden en mochten buten gaen om roeven ofte stelen eet goet van de lanslyden, op de
gadghe, noch hudt gaen zonder paspoert, op ghe1 ycke straffe. " ( Id.) — Iets gebieden of verbieden
" op den hals, op groote correctie. " ( Id.)
— Hij spelt zijn geld met twee letters o, p, op,

d. i. hij heeft geen meer, 't is al op.
— Het is er op, het gaat schurde, de toorn
berst los, fr. forage éclate. Mijn mannetje, zoo
gij niet fraai zijt, 't is er op, of het zal er op zijn.
Als vader thuis kwam, 't was er op (hij keef, hij
was kwaad).
— Behalve, uitgezonderd, fr. sauf, excepts'. Zij
waren er allen op één (er was maar één te kort).
Ilet komt niet op een of twee (een of twee te
kort of te veel kan de zake niet maken).
Meest voegt men in deze uitdrukkingen het
woordje na (wvl. naar) achter het telwoord. Het
komt niet op twee of drie na. Hij . heeft al zijn
peerden verkocht op twee na, fr. a deuce près.
" Als zij alle haer kijnderen, deene vooren ende
dandere naer, allincx jonek zach sterven, up den
oudsten naer. " (N. Despars.) " Ghelijck den hals
is het hoochste let van het lichaem, op een nae;
alsoo Maria is het hoochste let van de heylighe
kereke op een nae, te wetèn op Christus nae, die
dat hooft is. " (C. Vrancx.)
— Op en weg (wvl. up ende weg, ip end weg),
krijgt zijne bepaalde beteekenis door de woorden
waarbij het aangewend is, b. v. In eereen oomeling was hij op en weg, fr. dans un instant it
était debout et parti. Als hij toekwam om te
eten, was alles op en weg (was er niets meer te

OPAA
eten, en de tafel was afgediend). Men moet een
werk op en weg doen, fr. it faut actiever corrzplé-

tement un ouvrage avant d'en commencer uit autre.
— Op en op, op end op (wvl. ip end ip), is hetzelfde als op ende uit (wvl. ip end scut), bij Kil.
op- en-wt, 1. plane, omnino. Hij gelijkt zijnen
vader • ip end ip (d. i. gansch en geheel). Het
vlaamsch volk verandert dikwijls ip end ip in
ip nen tip, en ip end uit in ip nen tuit,, even als
de Hollanders op ende uit veranderen in op eenen
duit (zie Weil. op DUIT). Vgl. ook het holl. aan
en aan (d. i. onophoudelijk) dat bij Hooft aanendaan en anendan geschreven staat. In Braband
zegt men op en dop (op end op) : hij gelijkt.
zijnen vader op en dop gelijk twee druppelen

water. (Alg. Vl. Idiot.).
OPAARDEN (wvl. IPEERDEN, UPEERDEN), aardde
op, opgeaard, b. w. A.anaarden, fr. terrer, butter.
De aardappelen opaarden. Een boompje opaarden
OPALDIEN (wvl. IPALDIEN, UPALDIEN), voegw.
Bijaldien, in geval, indien. Ik ga u strengelijk
kastijden, opaldien gij dat nog eens durft doen.
Opaldien hij zijne belofte niet houdt, zal ik hem
eenen trouwlooze noemen. " Daerom en is die
vreese gheensins te verachten, maer seer te prij sen, op al dyen dat men arbeyde daer bi weder te
comen. " (Th. van Herentals.) " Ist dat mer een
blide maeltijt hout metten vrienden, this wel
gheoorloeft, op al dien datmen die hout also die
scriftuere leert in Thobias boet. " (Id.)

OPBARNIEN (wvl. IPB-, UPB -), barmde op, opgebarmd, b. w. In barmen of balken ophoogen, oplanden. De aardappels opbarmen.
— o. w. In barmen oprijzen. De zee barmt op,
als zij onstuimig wordt.
OPBESTELLEN (wvl. IPB -, urn-), bestelde op,
opbesteld, b. w. De beesten op stal hun laatste
voedsel geven, omtrent den achten 's avonds.
Neem de lanteern en bestel de koeien op. De
knechten zijn nog niet thuis van de kermis, en de
peerden moeten nog opbesteld worden. Men bestelt de beesten op met stroo of hooi.
— Zie BESTELLEN.
OPBINDEN (wvl. IPB--, UPBIINDEN, zie IND), bond
op, opgebonden, b. w. In bundels binden. Afgemaaide klaver opbinden. Het koorn, dat in den
oegst gepikt wordt, opbinden.
— Eene haag opbinden, de stammen langs
bandroeden vastbinden omdat de omheining goed

samengesloten opgroeie.
— Afl. Opbindster, v. Vrouw die op den akker
het afgepikte koorn opbindt. De opbindsters
konden de pikkers niet volgen.
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OPBLAZEN (wvl. IP-, uP -), blaasde op, opgeblazen,
b. w. Bij kalsijleggers. Eenen steenweg die gezonken is, doen rijzen en zijne behoorlijke hoogte
wedergeven, met er de steenen van op te tillen
bij middel van den handboom, en er zavel tusschen de voegen in te laten. Die kalsij moet niet
herleid, maar wat opgeblazen worden. Blaas die
leegte wat op. Als de kalsijsteenen zeer kleene
zijn, kan men niet opblazen.

OPBOENEN (wvl IPB-, UPB -), boende op, opgeboend, b. w. Bij huidevetters. Den huid ten einde
boenen, hem zijn vol gezwel doen krijgen met
hem twee weken lang in de boenkuip te laten.
Als de huiden opgeboend zijn, dan worden zij
weggestrooid.
OPBOLLEN (wvl. IPB-, UPB -), bolde op, opgebold,
b. w. Bij pottebakkers. De 'potaarde in bollen
maken om ze in de plaats te werpen waar zij
moet getrapt worden.
— o. W. met hebben. Voortgaan met bollen,
voort met de bol spelen. Bol maar op.

OPBOTTEN (wvl. IPB -, urn-), botte op, ben opge-

bot, o. w. In eene botte of bubbel oprijzen, sprek.

van eene zweer, enz. Die zweer botte wederom
op, na dat zij reeds genezen was. Dat bot alle
jaren op (zegt men b. v. van eenen vervrozen
hiel).
OPBRENG, m. Opbrengst, fr. produit, revenu.
De opbreng van uitgeleend geld. _ Hij kan met
den opbreng . van zijn land nauwelijks leven.
Mijn opbreng is kleen, fr. le produit de mon tra

-vailestp.
OPBRADEN (wvl. IPB-, UPBRAAN), braadde op en
bried op, opgebraden, b. w. Vleesch, enz. een
weinig braden, niet om het op tafel te dienen,
maar om het te langer goed te bewaren. Dat
kalfvleesch begint te bederven : haast u, braad
het op, dat het goed blijve tot overmorgen.
— o. W. met zijn. Zoodanig braden dat er niets
of bijkans niets van overblijve. Laat die appels
in den oven zoo lang niet : zij braden op.
OPBROBBELEN (wvl. IPB-, uPB -), brobbelde op,
heb opgebrobbeld, o. w. Opborrelen, fr. ?nonter en

bouillonnant.

— Ook Opbrubbelen. Kramers heeft daar Op
bobbelen voor. Zie BROBBEL.
OPBUISCHEN (wvl. IPBUSCHEN, UPB -, zie uI),
buischte op, opgebuischt, b. w. Door buischen opwekken. Als ik aan de deur kwam, waren zij in
slaap, maar ik heb ze opgebuischt.
— Fig. Hij huischte en hij buischte iedereen
op tot de revolutie.
OPBULSTEREN (wvl. IPB—, UPB —), bulstercle op

OPDE
opgebulsterd, o. W. Zich bolsterachtig uitzetten.
Zijne hand is opgebulsterd (bol opgezwollen).
Opgebulsterd zijn (dik en onfatsoenlijk aangekleed zijn).
OPDERSCHEN en OPDARSCHEN, (wvl. 1PDESSCHEN, UPD -, zie Rs), dorsch op, opgedorsehen, b. w.
Ten einde derschen. In eene week heeft men
den tarweschelf opgedorschen.
— o. w. met zijn. - Aenrennen, fr. arrives au
galop. De ruiters kwamen opgedorschen. Zie
DERSCHEN.

OPDEUNEN (wvl. IFD-, UPD —), deunde op, opgedeund, b. w. Bij wevers. Opdraaien, met den
deunstok de keten spannen om te weven. Telkens men eene schobbe geweven heeft, slakt
men de keten, om het geweven gedeelte op den
onderlooper te winden : als dit gedaan is, deunt
men de keten wederom op. Zie DEUNSTOK.
OPDIJSELEN (wvl. IPDISELEN, UPDISELEN, zie IJ),
dijselde op, opgedijseld, b. w. Den dijsel aanleggen.

Eenen wagen opdijselen.
-- Fig. Aankleeden, fr. habiller, accoutrer. Ik
ging hem wekken, en in een kwaart was hij gewasschen en opgedijseld. Het duurt lang eer zij
opgedijseld is.
OPDOEN (wvl. IPD-, UPD -), deed op, opgedaan,
b. w. Opmaken, het laatste fatsoen aan een werk
geven, fr. rachever. Een kleed, eenen hoed, een
paar schoe'n opdoen. Uw kleed is gemaakt, maar
het is nog niet opgedaan. Hare muts was ge
maar nog niet opgedaan. De muur --waschen,
witter doet eenen muur op, waneer hij, na hem
gekaleid te hebben, er dan het witsel over strijkt.
-- Het haar opdoen, opmaken, optooien, fr.
arranger, coiffer les cheveux, sprek. van de vrou-

wen.
-- Een kindje opdoen, inzwachtelen, fr. emmailloter. Is het kindje al opgedaan?
-

-- Vruchten winnen met den akkerbouw. Die
boer doet jaarlijks veel vlasch, maar •weinig
koolzaad op. Aardappels opdoen. Genoeg opdoen
om mede te leven en zelfs nog wat te verkoopen.
Hij heeft op zijn gebruik (op zijn land) veel
opgedaan.

OPDOOMEN (wvl. IPD-, upD -), doomde op, ben
opgedoomd, o. w. Opdampen. Vergiftige wasems
die opdoomen uit dat kokende vocht.
OPDOPPEN, (wvl. IPD -, urn-), dopte op (wvl. ook
doptege op, zie IMPERFECT), opgedopt, b. w. Eenig
vocht opnemen al doppende met eene spons of
zoo iets. Zij dopten met witte doekjes het bloed
van den martelaar op.
OPDRACHT, m. Rijzende grond, opgang, hoogte,
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fr. montée. Die steenweg loopt over verscheidene
opdrachten. Eenen opdracht beklimmen. Van
den opdracht langzaam afdalen. Een huis, eene
herberg boven op dien opdracht gebouwd.
— OPDRACHTIG, adj. Opgaande, klimmend, stijgend, fr. montant. Een opdrachtige weg, fr. un
chemin montant. De wagen reed moeilijk voort
overal waar de grond opdrachtig was.
OPDREELEN (wvl. IPD-, UPD -), dreelde op, opgedreeld, o. W. Opwaarts streelen of strijken. Het
haar opdreelen (het haar opwaarts strijken met
de hand of anderszins).
OPEEL, m. met den klemtoon oppeel. Hetzelfde
als Kapeel, ruiker, bloemtuil. " Ieder heer van
het magistraet hadden een oppeel blommen in
de hand. " (Verslype.) — Zie KAPEEL.
OPEEN (wvl. IP-, up-), bijw. Achtereen, de een
na den anderen, fr. l'un apres l'autre, successivement. Hij ging voor, en de anderen volgden al
opeen. De tijd vliegt en de dagen rollen opeen.
" Hy ghecreech by haer Gort up een drie zuenen. "
(N. Despars.)
— De een op den anderen, op malkaar. Leg
al die steepen opeen. De viggens lagen al opeen
in de benne.
OPEENKOMEN, kwam opeen, ben opeengekomen
(wvl. -KOMMEN, kam-, -gekommen), o. w. Niet
verschillen van resultaat, fr. revenir an même.
't Comt op een, wat dat ghy schryft,
Als den esel, esel blyft.
(P. Gheschier.)
— Ook Overeenuitkomen.
OPEEREN (wvl. te—, uP—), eerde op, opgeëerd,
b. w. Bij landb..Opploegen, een land voor goed
beploegen om het te bezaaien of te beplanten,
zaadvoren, vromen.
-- Ook Opeerden. Zie EEREN.

OPEN, adj. en bijw.
die in den herfst nog
niet toegevrozen, of die in het voorjaar reeds
ontdooid en bebouwbaar is. Terwijl het nog opene
aarde is, moeten wij zaaien en planten. Zoohaast
het opene aarde wordt na den winter, ziet men
den landman op zijnen akker. Zie OPENAARDIG.
--- Open en toegaan. De hemel gaat open en toe
(zegt men als het in eene dondervlaag geweldig
weerlicht). De dagen gaan maar open en toe (zegt
men van de korte winterdagen die nauwelijks
begonnen zijn als zij reeds eindigen). " De dagen
en gaen maer open en toe, 't en is de moeyte niet
weerd om ze voor een uer of dry naer schole te
zenden. " (C. Duvillers.)
-- OPEN, m. Opening, de opene kant. Dat huis
-- Opene aarde, grond

OPEN
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staat met den open (met de voordeur) naar het
zuiden.' — Vgl. Buiten, m.
OPENAARDIG (wvl. OPENEERDIG), adj. Wordt
gezeid van het weder na den winter als de warme
lentezon sneeuw en vorst verjaagt, en den akker
los en mul en voor 't bedrichten veerdig maakt.
Reeds in Maarte zijn er dikwijls openaardige
dagen. Als het weder openaardig wordt begint
men te planten en te zaaien. Het is openaardig
weder, zegt men van eenen helderen lentedag.
— Van open en aarde, omdat ' het land, dat
's winters gesloten ligt, opengaat en ontsluit.
Vgl. April (van 1. aperire). Zie OPEN.
OPENDURVEN, durfde of dorst open, heb opengedurfcd of gedorst, o. w. Zich durven openen. Die

bloem durft nog niet open, omdat 't te koud is.
— Durven zijn gedacht uiten. Hij norst niet
open in die vergadering.
OPENEN, opende, ben geopend, o. w. Opengaan,
fr. s'ouvrir. De zaadbotten van de planten openen
van zelfs als zij rijp zijn. De locht begint te
openen (de wolken scheiden uiteen).
OPENGERAKEN, gerocht open, ben opengerocht,

o. w. Eindigen met open te gaan. Na veel poogingen, gerocht de deur eindelijk open.
OPENHEBBEN (wvl. OPENEIN, zie EIN), had open,
opengehad, b. w. Opengedaan hebben. De smid

had weldra het slot open.
-- Iets hebben dat openstaat. Morgen zal ik
drie roozen openhebben. Ik heb nog niet eene
bloem open.
, OPENHOUDEN, b. w.

— Een huis openhouden, wordt gezeid van
iemand die een huis in de afwezigheid van zijne
inwoners, gadeslaat en er bij dage de vensters
openstelt en de deur ontsluit en dezen ontvangt
die er komen. Die familie is voor drie maanden
op reize, maar er is iemand die 't huis openhoudt
(hun huis staat niet opgesloten).
OPENKLAKKEN, klakte open, ben opengeklakt,

o. w. Klakkende openspringen. De puit blies zich
zelven zoo op dat hij openklakte.
OPENKOKEN, kookte open, ben opengekookt (wvl.
kókte open, opengekókt, zie KLANKVERK.), o. w.

Door koken opengaan. Die aardappels koken
open.
-- Fig. Onder den invloed van de eene of de
andere oorzaak zijn hert openen en rechtzinnig
spreken.

OPENKRAUWELEN, krauwelde open, opengekrauweld, o. w. Openkrabben. Met de nagels het vel

openkrauwelen.
OPENLEGGEN, lei (de open, heb opengeleid, o. w.

Wordt gez. van eenige dingen die kunnen opengeleid worden. Eene tafel die openlegt (vouwtafel, fr. table pliante). Ik heb eene openleggende
tafel gekocht.
— Niet te verwarren met Openliggen. Eene
openleggende tafel ligt niet altijd open.
OPENLUCHTIG, adj. Helder en klaar, sprek.
van het weder, zonder mist noch wolk. Een
openluchtig weder. Het is vandaag openluchtig.
Een openluchtige dag.
— Waar de lucht zuiver en gedurig ver
waar men ruim en gemakkelijk-verschti,
ademhaalt. Hoe openluchtig was het op die bergen ! Het is buiten openluchtiger dan in stad.
Een openluchtig huis. Die werkplaats is niet
openluchtig genoeg.
— Ook gebruikt in den zin van Doorluchtig,
fr. a jour. Een openluchtig torentje, fr. une tourelle lravaillee a ,dour. Het dak is openluchtig,.
ge moet het weder dichtmaken. Dat arm ' huisje
was langs alle kanten openluchtig, het waaide
en het regende er in dat het niet uit te houden

was.
— Vgl. Openaardig en Openhertig.
OPENPIJKELEN (wvl. —PIKELEN, zie IJ), pijkelde
open, opengepijkeld, b. w. Met de pijkhouweele
openbrekep, fr ouvrir, separer a coups de pie.

Een rotsige grond openpijkelen. — Zie PIJKELEN.
OPENPLETSEN, pletste open, ben opengepletst,

o. 'w. Pletsende openspeerzen. Een. waterplas
pletst open, als er een steen in valt, of ?dat men
er met de platte hand in slaat. Een glas water
van hoog uitgegoten pletst open op den vloer.
Een rotte appel pletst open als hij met kracht
tegen iets geworpen wordt. Gesmolten lood pletst
open als het op den grond stort. - Zie PLETSEN.
OPENPINSEN, pinste open, opengepinst, b. w.

Iets openmaken met eenen priem, mes, nijptang,
enz. Een schakeltje openpinsen van eene zilveren keten.
OPENPOEPEN (wvl. —POUFEN, zie ou), poefte
open, ben opengepoeft, o. w. Openbersten van ge-

zwollenheid. Boonen in 't vier poefen open. Zoo
gezwollen van eten dat men openpoefen zou.
OPENPRAIVIEN, praamde open, opengepraamd,

Nu ... . . , voor uw part,
Dat is rechtuit gesproken;
Maer vele mannen zyn zoo hard
Dat y nooit openkoken.

()

b. w. Met geweld openduwen. De muil van een
verken openpramen met een stuk hout.
OPENRAKELEN, rakelde open, opengerakeld, b.
w. Met eene rakel openkrabben. Het land open-
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rakelen dat van den *regen toegeslegen was.
Eenen hoop graan openrakelen om te laten
droogen. Eenen ho 3p dorre bladeren, die vochtig
zijn, openrakelen.
— Men zegt ook Openraken. — Zie RAKELEN.
OPENRIBBELEN, ribbelde open, opengeribbeld;

ook Openrippen, o. w. Met een mes of zoo iets
in eenen trek opensnijden of openrijten. Eenen
visch den buik openribbelen. Het vliem ribbelde
de wonde open. — Zie RIBBELEN.
OPENRIPPEN, ripte open, opengeript, b.

w. Met

een mes of zoo iets in eenen trek opensnijden,
openharken. De heelmeester ripte met zijn vliem
den bobbel open. In een barbaarsch gevecht
iemand den buik openrippen.
OPENRUIFELEN (wvl. OPENRUFELEN, zie UI),

ruifelde open, opengeruifelcd, b. w. Men den ruifel

openroeren. Eenen hoop graan openruifelen om
te gemakkelijker te droogen. — Zie RUIFELEN.
OPENSCHEIEREN, scheierde open, opengescheierd,

b. w. Openspreiden, fr. epan dre. Het geroot
vlasch lag opengescheierd om te droogen. Eenen
hoop graan of ontbolsterde noten openscheieren
op een vloerkleed om ze te verluchten en te
droogen.
OPENSCHERRELEN, scherrelde open, opengescherreld, b. w. Wijd openzetten, fr. écarquiiller.

De beenen openscherrelen. Met opengescherrelde
oogen.
OPENSCHOOREN, schoorde open, opengeschoord,

b. w. Met stevigheid wijd vaneen zetten gelijk
schooren. De voorpooten van eene koe staan wijd

opengeschoord in 't begin van de kwaadaardige
longziekte, " fr..' leuropneu7nonie exsudative. (***)
OPENSPANKELEN, spankelde open, opengespankeld, b. w. Openspannen, opensperren. Den mond

de muil openspankelen. Zijne oogen openspankelen, fr. ecarquiller les yeux.
— Dit spankelen is een frequent. van spannen,
gelijk Varkelen van varen, enz. Zie VARKELEN.
OPENSPEERZEN (uitspr. spezen, zie ns), speersde

open, ben opengespeersd, o. w. Openspatten. De
zak viel af, en het graan speersde open langs
den grond. Het water speerst open als men er
met de hand in pletst.
- - Ook Openspaarzen.
OPENSPETTEREN, spetterde open, opengespelterd,

o. w. Openspatten. De zaadhuisjes van zekere
planten spetteren open als zij rijp zijn. Het slijk
spettert open als er een steen in valt.
OPENVEUREN, v?urde open, opengeveurd, b. w.
Met sneer of min geweld opensnijiden. De beenhouwer veurde liet doode zwijn open. Zie V UREN.
,

OPEN
OPENVIER, o. Eene ijzeren stove (fr. sin poêle)
waar men hout of kolen in brandt enkel om zich
te warmen, en die, met den blaker af- of aan te
doen, open of toe is, fr. foyer. Een openvier in de
eetplaats of in de studiekamer stellen. Een openvier van 80 frank. Een openvier is gezonder dan
een toevier.

OPENVLIEMEN,vliemde open, opengevliemd, b. w.

Met een vliem of lancet opensteken. " Als men
die bobbels open-vliemt, daer komt een vochtig
-heytu."(JacDsm)
OPENZIJN, was open, ben opengeweest, o. w.

Sprekende van eene wonde, beteekent of Smerten
of Etteren of Weien.
OPERATEUR, m. Kwakzalver, tandetrekker,
uitventer van geneesmiddels, fr. charlatan. Er
stond een operateur op de markt. Er kwam in
't dorp een operateur die, na de hoogmis, het
volk bijeen trompette en de wondere kracht van
zijne poeiers verkondde.
OPFAARZEN (wvl. IPFAZEN, UPFAZEN, zie FAZEN),
faarsde op, opgefaarsd, b. w. Opvullen, proppen,
fr. farcir, bourrer. De maag opfaarzen met spijs.
Opgefaarsd zijn van eten. Een opgefaarsd kieken,
fr. un poulet farci. Eenen opgefaarsden kalkoen
aan tafel opdienen. Eene matras opfaarzen met
wolle. Eenen zak opfaarzen met kaf. De zate
van eenen stoel opfaarzen met peerlshaar. Een
dier opfaarzen (er den huid van opvullen met
stroo, enz., fr. empailler un animal). Een opgefaarsde vogel, fr. un oiseau empaille'. Opgefaarsd
zijn van hooveerdij, fr. etre bouffi d'orgneil.
— Hij is er van opgefaarsd, fr it a le coeur
plein, it a l'esprit plein. Wordt gezeid van iemand
die geheel verslonden is in een gedacht, die
geheel vul is van een gevoel dat hij uitdrukken
moet. Laat mij u van mijne droefheid spreken:
ik ben er van opgefaarsd. Hij vertelt altijd van
zijne reis : hij is er van opgefaarsd.

— Afl. Opfaarzing, Opgefaarsdheid.
OPFIGGELEN (wvl. IPF —), figgelde op, opgefiggeld,
b. w. Figgelende opsnijden. Al het brood is opgefiggeld. Zie FIGGELEN.
OPFRETTEN (wvl. IPF—, UPF -), frette op, opgefret,
b. w. Opvreten.
— Ook Opfressen. Zie FRESSEN.
OPFRUITEN (IPFRUTEN, UPFRUTEN, Zie UI), frrniUe
op, ben opgefruit, o. w. Ten volle gefruit worden.

Vleesch met wat boter in de pan laten opfruiten.
OPFRULLEN (wvl. IPF—, UPF —), frulde op, opgefi•uld, o. W. Met frullekens en krullekens optooien,
fr. attife'r. Zij fruit zich nog op in haren ouden

dag, dat het belachelijk is.

OPGA
OPGAAN (wvl. IPG-, UPG -), ging en gong op,
opgegaan, b. w. Een gezang aanheffen, fr. entonner. Hij ging den Te Deum op met eene plechtige stem.
— Ook absolutelijk. Gij zult opgaan, en de
andere dan medezingen. Zoohaast hij wat veel
gerucht hoort, de vogel gaat op (begint te zingen) in zijne muit.
— Bij bolders, kork- en schreveschieters. Het
spel beginnen, de eerste spelen. Sa, Jan ! gá
maar op. Hij wilde opgaan.
— Soldaat worden, naar 't leger vertrekken.
Hij moet te naaste week opgaan. In ons dorp
moeten er zes opgaan.
— Verbruikt worden, fr. se consommer, s'epuiser, sprek. van voorraad. De oude aardappels gaan
allengskens op; ik vrees dat wij er geene genoeg
en zullen hebben tot dat er nieuwe zijn. De zeep
begint op te gaan (het is er niet veel meer).
- OPGANGER, m. Deze die opgaat, d. i. die
begint, hetzij in 't spel, 't zij in 't gezang, enz.
OPGEMAAKT (wvl. IPG-, UPG -), deelw. van Opmaken. Voleindigd. Een opgemaakt huis. Een
opgemaakt kleed kropen.
- Opgemaakte mensch, volgroeid .mensch, fr.
un homme fait. Opgemaakte mensehen kunnen
zulk een werk verrichten, maar anderen krenken
er hunne gezondheid aan.

OPGESTOPTHEID (wvl. IPGESTOPTI, UPG -, zie
-HELD), v. Verstopping, hardlijvigheid, fr. consti-

pation.
OPGEVEN (wvl. IPG-, TJPG -), gaf op, opgegeven
(wvl. ook - gegeen), b. w. Door de keel gieten,
ingeven, sprekende van dieren wien men een
geneesdrank toedient. De koe eenen drank opgeven. Ik weet niet hoe dat dier zulk een drankje
-

opgeven.
— Afstand doen van, fr. renoncer a. Zijn ambt,
zijnen post opgeven. De keukenmeid heeft haren
dienst opgegeven (opgezeid). Zijnen pacht opgeven (aan den eigenaar verklaren dat men gaat
verhuizen). Zijn abonnement opgeven. Eene gazette opgeven.
— Prijs opgeven, iets laten varen of verzaken,
geene kans zien van te lukken. Ik kan niet meer
genezen, ik geef prijs op.
— Ingeven, inblazen, fr. suggerer. Wie heeft
er u dat gedacht opgegeven van uwe studien te
staken ? Ik dorst het zelve niet zeggen aan de
ouders, maar ik gaf het op aan hun kind. De
rechters gevoelden dat de antwoorden van dien
getuige door eenen advokaat moesten te voren
opgegeven geweest zijn.

791

OPHA
— o. W. met hebben. Terugstuiten, fr. reboncdir.
Die bal geeft niet op, fr. ne rebondit pas.
— Veerkrachtig opwaarts bewegen. Dat kaats zeven geeft niet genoeg op (geeft den bal niet
genoeg op, stuit hem niet genoeg terug). Die
plank over den gracht is te dun, zij geeft te veel
op als men er over gaat.
— Fig. Opwekken, aanmoedigen. Juich som
redenaar met handgeklap toe : dat-wijlend
geeft op, om met betrouwen en met geestdrift te
spreken.
OPHALEN (wvl. IPH -, urn-), haalde op, opgehaald, b. w. Bij goudsmeden, enz. Eene plaat van
koper, zilver, enz. met den hamer hol uitkloppen
om er eene schaal of zoo iets van te maken, fr.
retreindre. De kuip van eenen kelk ophalen.
— Bij zangers. Eene zangnote zingen die zeer
hoog of zeer leeg is. Die note is te hoog, ik kan
ze niet ophalen. Die basstem zal die leege not en

wel ophalen.
— Bij landb. Een stuk land rondploegen,
beginnende in 't midden, zonder ergens voren
te laten. Een vlaschaard haalt men gemeenlijk
op. Zie HAAL.
OPHANGEN (wvl. IPH-, upH --), hong en hing op,
opgehangen, b. w. Wijs maken, op de mouwe
spitten. Iemand iets ophangen, eene leugen op-

hangen.
— Op het vuur hangen, van spijzen. Hang den
pot op. De aardappels ophangen. — Ook o. w.
Hangt de pap reeds op ? --' Vgl. Overhangen.
OPHEBBEN (wvl. IPEIN, UPEIN, zie EIN), had op,
opgehad, b. w. In de maag hebben. Een glas ophebben. Eenen druppel ophebben. — Wordt dik
schertsende gezeid voor Te veel gedronken-wijls
hebben, een weinig dronken zijn.
— 'Drachtig zijn, sprek. van dieren. De koe
heeft een kalf op.
— Sprek. van vogels. Die vogel heeft een ei op.
— In 't marbelspel. Zaden ophebben, knikkers
of marbels, die men uit de rooie schiet, in de hand
houden tot dat de partij, die aan is, eindigt, ofwel
tot dat men die afgeven moet aan dezen die ons
verwint. Hij heeft drie zaadjes op. Hoeveel zaadjes hebt gij op ? Laat hem leven, hij heeft geen
zaan op.
OPHEFFEN (wvl. IPH-, urn-), hief op, heb opgeheven, o. W. Opgeheven worden. Die klokhen heft
op van de kiekens (dat er zoo veel onder haar
zitten). De storm was zoo fel dat er de daken van
ophieven.
Die arke hief up, ende vloot
Hoghe in die lucht.

(Maerlant.)

OPHE
-- Het huis hief op van 't volk, zegt men om te
beteekenen dat er uit der mate veel volk in huis
was.
OPHELDEREN (wvl . IPH-, urn-), helderde op,
opgehelderd, b. w. Opbeuren, oprichten, tot welstand brengen, fr. relever. Iemand uit zijne ar
ophelderen. Zij waren bijkans geheel te-moed
kwiste, maar een rijke vriend heeft ze opgehelderd. Die medecijn heeft mij geheel opgehelderd.
Hij was ontmoedigd, ik ' leb hem opgehelderd.
OPHEULEN (wvl. IPH-, urn-), heulde op, opge-

heulcid, b. w. Met de heulhouw aanaarden of op-

lichten. Men heult de aardappels op, als zij uitstaan en beginnen op te schieten. Dat raapland
ligt van den regen toegesloten : ga het wat opheulen.
— Bij uitbreiding, Oplichten op wijze van iemand die heult, b. v. Met den vinger heulde zij
den snuiftabak op die in de potijze al te vast
toegeprest lag. — Zie IIEULEN .
OPHOOREN (wvl . IPH=, UPH-), hoorde op, opgegehoord, b. w. Opbiechten, de biecht hooren van
allen die aan den biechtstoel zitten tot den letsten
toe. Die priester verlaat nooit zijnen stoel eerdat
hij al de biechtelingen opgehoord heeft. In die
geestelijke zending bleven de biechtvaders Tede
in de kerk tot dat al het volk opgehoord-rendag
was.
OPHUISCHEN (w vl. IPHUSCHEN, UPH—, Zie UI),
huischte op, opgehuischt, b. w. Aanhitsen, opjagen.
Eenen hond ophuischen. Hij huischte de twee
knapen op tot het gevecht. Iemand ophuischen
tegen eenen andere.
— Ook Opruischen.
OPIJNIG (wvl . OPINIG) , adj. met den klemtoon
op pij. Hardnekkig, sterk aan zijn eigen gedacht
houdende, fr. opinidtre. Een opijnig mensch.
Opijnig zijn in iets. Opijnig iets betrachten.
Opijnig in zijn gedacht.
— Van 1. opirnio, denkwijze, gedacht.
-- OPIJNIGAARD, m .

Eigenzinnig en stijfhoofdig

mensch.
OPJAGEN (wvl . IPJ -, UP -), joeg op, opgejaagd
en opgejogen, b. w. Een gewas zeer spoedig doen
groeien. De guano jaagt de vruchten op. In de
broeikassen jaagt men de groensels op. Opgejaagde bloemen bloeien lang vóór haren tijd.
— Een dier spoedig vet doen worden. Eene
koe, een zwijn opjagen met ze op stal bezonder
voedsel te geven. Kiekens of ganzen opjagen.
OPKANTEN (wvl . IPK—, UPK—) , kantte op, opge-

kant, b. w. De ingezakte kant of boord van eenen

gracht of waterleiding weder opmaken. Eenen
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gracht opkanten met eerde of met gersvodden.
OPKAPPEN (wvl . IPK -, UPK - ), kapte op, opgekapt,

b. w. Bij landb. De aarde oplichten met eene kouwe
of krauwel. Men kapt het land op als het. door den
regen te vast gesloten ligt en bijgevolg den wasdom der planten verhindert. Den tabak opkappen
(d. i. de aarde tusschen de tabakplanten).
OPKARKEREEREN (wvl . IPK-, UPK-), karkei.eerde op, ben opgekarkereercl, o. w. Zoodanig
vermageren en uitmergelen dat er niets van
overblijft. Het arme zieke kind lag daar opgekarkereerd.
OPKEZEN (wvl . IPK—, UPK -), keesde op, opgekeesd,

b. w. Oppikken, sprek. van pluimgedierte. De
hoenders hebben al die krensen opgekeesd. Let op
dat de vogels het gezaaide graan niet opkezen.
Zie KEZEN.
OPKLAARZEN (w vl. IPKLAZEN, UPKLAZEN, zie Rs),

klaarsde op, opgeklaarscl, b. en o. w. Hetzelfde als
Opklaren, helder' maken of worden. De wind
zal de lucht welhaast opklaarzen. Het weder
begint op te klaarzen.
— onpers. w. Het klaarst op (de lucht wordt
helder).
OPKLAASTEREN, b. w. Zie OPKLEFFEREN.
OPKLAVEREN (wvl . IPK-, UPK-), klaverode op,

opgeklaverd, b. w. Opklefferen.
OPKLEFFEREN (wvl . IPK-, UPK-), klefferde op,
opgeklefferd, b. w. Opklauteren, opklaasteren.

Het katje klefferde den boom op. " Om daer te
komen, moet men twee hooghe berghen meer
op-kle eren als op- klimmen. " (B. Surius.)
OPKLËREN (wvl . IPK—, UPK -), kleerde op, opgeklèerd, b. w., zware e. Kant en klèer maken,
voltooien, fr. achever. Een werk opkleren. Zorg

dat het huis opgeklèerd zij (dat alles in orde zij)
tegen dat wij aankomen.
— In den zin van Helder worden, zeggen wij
Opklaren.

OPKLI1VI (wvl . IPKLEM, UPKLEM•), m . Het opklimmen. De opklim van eenen berg. " Wy vonden
den neer -gangh moeyelycker als den opklem. "

(P. Devynck.)
OPKLOPPEN• (wvl . IPK-, UPK-), klopte op, opgeklopt, o. w. Wordt gezeid van de laatste poos die

men klipt met de klokke om het volk ter kerke
te roepen. Als men opklopt, is het uur van den
dienst nabij.
— Ook onpers. w. Het klopt op, het is opgeklopt. Het klopt reeds op, gy gaat u moeten

spoeien,
OPKLUTTEREN (wvl . IPK-, UPK-), klutterde op,
r)p) leklatte^°Cl, 1b. w. Al kluttei-cude op schudden.

OPKN

Het drooge onkruid opklutteren om er de inhangende aarde uit te schudden.
Ook Opklo(t)teren en Opkleuteren.
OPKNASPEN, knaspte op, opgeknaspt, bb w. Zie
-- 1

OPKNOSPEREN.

OPKNOSPEREN (wvl. IPK—, UPK —), knosperde op,
opgeknosperd, b. w. Al knospende opeten. Eenen
appel, een beschuitje opknosperen.
— Ook Opknospen, Opknaspen, Opknasperen.
Zie KNOSPEN.
OPKOMEN (wvl. IPK-, UPKOMMEN, zie KOMEN),
kwam op, opgekomen, b. W. Vijandiglijk aangaan,
aanranden. Waarom komt gij mij op ? Hij kwam
mij op met eenen zwaren knodsestok.
— o. W. Opbreken, sprek. van spijs in de
maag, fr. doener des rapports. Ik mag van dat
voedsel niet nemen, want het komt mij telkens op.
— Fig. Dat zal u opkomen, dat zal u berouwen,
gij zult het bloeden, beklagen. Nu bedroeft gij
uwe ouders, maar later zal het u opkomen. " Dat
zy sgravens standaertdraghere ter stede doot
sloughen, loopende niet min torts daer naer
haerlieder veerden te Zeelant waert, van vreese
of hemlieden tzelve noch upcommen zoude, ghelijct ontwijffelick anders ghebuert zoude hebben. " (N. Despars.)
- OPKOMEN, o. De eerste jeugd, het opwassen
van eenen jongeling van aan de eerste communie
tot rond de twintig jaar. In zijn opkomen zijn.
Ik was in mijn opkomen, als mijn grootheer
stierf. Dat is in mijn opkomen gebeurd. Ik heb
u in mijn opkomen niet gekend. Eenigen ster
hun opkomen. Zij heeft in haar opkom --veni
men dikwijls ziek geweest. " Braver jongen en
was er nooit uitgekomen als hij kleene was en
in zijn opkomen. " ( K. Callebert.)
OPKO (T) TEREN, ko (t) terde op, opgeko (t) terd, b.
w. Doen opstaan met te kotteren. Zij wierden
's morgens vroeg opgekotterd uit het bed.
— Ophitsen, aanporren, fr. talonner. Iemand
opkotteren om zijn gedacht uit te voeren. Kotter
hem wat op dat hij spoediger werke.
OPKRUTTEN (wvl. IPK-, uPK-), krui te op, opgekrut, b. w. Geheel beschadigen, krenken, bederven. Den mes opkrutten (in schaarden doen
uitbrokkelen, met in steen of op ijzer te houwen).
- Zie KROTTEN.
OPKRIJGEN (wvl. IPKRIGEN, UPK -, zie IJ), b. w.
Verzwelgen, verduwen, verdragen, fr. digerer.
Ik kan dat niet opkrijgen, fr. cela est plus fort
que moi, je ne p-uis me faire a cette idee. De moeder kon het niet opkrijgen (zich getroosten) dat
haar hiild gestorven was. Ik kan het niet opkrij-
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gen dat hij mij zoo ondankbaar is, dat hij mij
dien smaad heeft aangedaan. Dat een kind zijne
noodlijdende ouders niet helpt, dat kan niemand
opkrijgen, wie kan er dat opkrijgen P " Zij droegen haat tegen hem, omdat zij de liefde van het
volk tot hem in hunne nijdige herten niet konden opkrijgen. " (C. Van Hullebusch.)
-- OPKRIJGELIJK, adj. Verdragelijk, fr. supportable. Het is niet opkrijgelijk. Rijk zijn en niets
aan den armen geven, dat is niet opkrijgelijk
van menschen.
OPKWELMEN (wvl. IPK-, UPK-), kwelmde op,
heb of ben opgekwelmd, o. w. Opwellen, fr. sourdre. Het water kwelmt overal op uit den grond.
— Fig. De tranen kwelmen op in de oogen.
OPLAAIEN (wvl. IPL-, UPL-), laaide op, ben opgelaaid, o. w. Opvlammen, door de vlam verslonden worden. Stroo laait spoedig op. Schaverlingen zijn seffens opgelaaid.
OPLANDEN (wvl. IPL-, Z PL-), landde op, opgeland, b. w. Aanaarden. De aardappels oplanden.
- Zie LAND in den zin van Aarde.
OPLAVEEREN (wvl. IPL-, UPL-), laveerde op,
opgelaveerd, o. w. Eig. Al laveerende aanzeilen,
-fr. arriver en louvoyant.
— Verders in 't algemeen Ergens aankomen,
toenaderen. Na eenigen tijd gewacht te hebben,
zagen wij hem eindelijk komen opgelaveerd. Hij
kwam daar ook opgelaveerd (anders gezei Opgestreken.)
OPLEEDEN (wvl. IPLEE'N, UPLEE'N, zie LEEDEN),
leedde op, opgeleed, b. w. Hetzelfde als holt. Opleiden. In vele plaatsen is het gebruik dat een
priester de familie opleedt achter het lijk dat
naar de kerk gedregen wordt.
OPLEG (wvl. IPL-, UPL -), m. Betaling, fr. paiement, remboursement. Den opleg doen van 't geen
men schuldig is, van eene rente, van een kapi .
taal, enz.
— Hetgeen men meer betaalt of toegeeft. Hij
vroeg eenen opleg van tien frank. Ik wil uw
peerd overnemen voor 't geen gij het gekocht
hebt, maar zonder eenigen opleg.
OPLEGGEN (wvl. IPL-, UPL -), lei op, opgeleid, b.
w. Betalen. Eene schuld opleggen. Eene rente
opleggen, fr. amortir une rente, rembourser le
capital. " Hondert ende XXII duyzent guldenen, die zy contant uplegghen moesten. " (N.
Despars.) " Bidde alle de gone die soo ghepoint
ende gheset sullen wesen redelijck, tamelyck, sy
dat oplegghen ende betalen wel ende vriendelijck
sonder eenig wederseggen. " (Vl. Setting- boet).
— Meer betalen, toegeven. Hij wilde mij zijn
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graan niet meer laten voor den prijs dien hij
over acht dagen vroeg : ik heb eenen stuiver
per zak moeten opleggen. Hij wilde zijn peerd
niet laten voor hetgeen hij het gekocht had,
tenzij ik vijftig frank oplei.
--- Aantijgen, te laste leggen, fr. imputer. Iemand eene misdaad eene diefte opleggen.
— Visch opleggen, jonge visch in eenen vijver
brengen om hem daar groot te kweeken. Hij
heeft dit jaar tinken opgeleid. x
-- o. W. met hebben. Met de vuisten slaan,
iemand hard slaan. Hij begon op te leggen dat
het schrikkelijk was. Hij verdreegde mij dat hij
ging opleggen.
-- OPLEGGING, V. Aantijging. " Valsche opleg
schimpen, eerdieverye. " (F. Vanden-gine,
;

Werve.)
OPLET (wvl. IPL—, UPL -),

m. Oplettendheid,

aandacht, fr. attention. Iets zeggen zonder oplet.
Het is het verstand niet, maar de oplet die aan
dien scholier ontbreekt.
OPLEVEN (wvl. IPL-, UPL -),

leefde op, opgeleefd,

b. w. Verbruiken om te leven. Zijn geld opleven..
Als hij stierf, geheel zijn fortuintje was opgeleefd
(er schoot niets meer van over). Hetgeen hij
gewonnen heeft, leeft hij nu op zijn gemak op.
OPLOOPEN (wvl. IPL-, UPL-), liep op, opgeloopen,
b. w. Bij timm. Eene groef wijder uitschaven,
met de schaaf wijder maken. Om een slag op te
loopen, gebruikt men de boordschaaf.
--- o. w. met zijn. Spoedig vet en dik worden.
Hij loopt op, dat is niet goed. Hebt ge niet bemerkt dat hij zoo oploopt P
-- met hebben. Op de been zijn, het bed kun
verlaten, fr. être sur piece. Hij is genezen -ne
hij loopt al op, hij begint al op te loopen.
OPLUTTEREN (wvl. IPL-, UPL-), lutterde op, opgelutterd, b. w. Al lutterende oplichten. Met eene

spade den grond oplutteren om de wormen te
doen uitkruiper.
OPMAKER (wvl. IPM—, UPM —), m. Aanhitser,
aanstoker, fr. instigateur, excitateur, boute feu.
Een opmaker van 't volk.
-- Kramers zegt dat het ww. Opmaken in den
zin van aanhitsen weinig gebruikt wordt. In
Vlaanderen wordt het dagelijks gebezigd. Iemand opmaken tegen eenen anderen. Het volk
opmaken tegen zijne overheid. Had hij niet
opgemaakt geweest, hij zou 't niet gedaan heb
daar Opmaking. Het is al opmaking.-ben.—Va

OPMANEN (wvl. IPM —, urn—), maande op, opgemaand, b. w. Door bezwering oproepen en doen
verschijnen, sprek. van den duivel, enz., fr. évo-

OPMA
quer. Den duivel, de ziel van eenen doode opmanen. Zie MANEN.

Sy beginnen hunne naeken
Met een grooten kring te maeken,
Dobblen kring op synen rand;
Daer in schryven-se in het sand
Pas nae de vier weireld- oorden
Heylig- schendig dése woorden:
Ho theos, Atharnatos, Kyrios en Agios,
Met wat kruyssen en wat vaenen,
Om de hellings op te naenen;
Ook het beeld van een serpent
Op wit maegde-parkement;
Teekens die de geesten dwingen.
(Vaelande.)
OPMANTELEN (wvl. IPM-, UPM -), mantelde op,
heb opgemanteld, o. w. In 't schoeljespel. Hooger
mancelen dan een ander. Zie

MANTELEN.

OPMASTEN, mastte op, opgemast, b. w. Hetzelfde
als Opmassen, d. i. optassen, in eene vaste massa

ophoopen. Eenen koornschelf opmasten (de
schooven dicht opeen leggen en den schelf hoog
opmaken). -- Zie MAST voor Massa.
OPMETSEN (wvl. IPM-, UPM-), metste op, opgemetst, b. w. Opmetselen. Is die muur reeds opgemetst? " Gy hebt menig huys helpen apenetsen."

(F. Vanden Werve.)
-- Te Brugge en elders. Opmatsen.
OPNIEUZELEN (wvl. IPM—, urn—), snouzelde op,
opgemeuzeld, b. w. Al meuzelende opeten, opmug-

gelen, traagzaam opeten. De scholier meuzelde
zijne boterhammen op binst de school. Een kieken opmeuzelen. -- Zie NEUZELEN.
OPMIJKEN (wvl. IPMIKEN, UPMIKEN, Zie ia),
mijkte op, opgemijkt, b. w. Opsmijken, lustig ofeten. Een kieken opmijken.
OPMIJTEREN (wvl. UPMITEUEN, IPM —, zie IJ),
mijterde op, ben opgemijterd, o. w. Door de wormen
opgeknaagd worden. Die korken mijteren op.
-- Door de roest verteerd worden. Het ijzer
mijtert op. -- Vgl. Uitmij teren.
OPMOETEN (wvl. IPM-, UPM -), moest op, heb opgemoeten, o. W. Moeten verteerd worden. Al mijn
geld moet op vandage. Naarmate dat hij 't wint,
moet het op.
OPMOKKELEN (wvl. IPM-, uPM-), mokkelde op,
opgemokkeld, b. w. Smakelijk opeten. Hij mok kelde dat op .
OPMUFFELEN (wvl. IPiVI-, UPM-), ~felde op,
opgerufeld, b. w. Muffelende opeten.
— Zie MUFFELEN.
OPMUGGELEN (wvl. irM—; uPM—), b. w. Zie orMEIZELEN.

OPNA
OPNAAI, m. Opnaaisel, fr. troussis. Een opnaai
in een kleed maken opdat het niet slepe. Den
opnaai losmaken.
OPNEEMSEL (wvl . IPN —, UPN—), o. Aanwensel,
,slechte gewoonte, fr. habitude. Slechte opneem sels zijn moeilijk om afleggen. Waarom pulkt
gij altijd aan uwen baard ? Ik weet niet, het is
een opneemsel.

OPNEMEN (wvl . UPN , IPN—), nam op, opgenomen,
—

b. w. Afschrijven, opteekenen, fr. copier, annoter.
De namen opnemen van de tegenwoordigen. Al
de vreemde spreuken opnemen die 't volk gebruikt. Eenen zerk opnemen (er het opschrift
van afschrijven). Al de meubels opnemen die in
een huis, in eene kerk zijn, fr. inventorier.
— Zich eene gewoonte maken van iets te zeggen of te doen. Hij heeft dat sedert eenigen tijd
opgenomen van te*vloeken, van tegen te spreken,
van aan zijne vingers te knagen, enz. Ik weet
niet waar of hoe hij die slechte gewoonte opgenomen heeft.
OPNETTEN (wvl. UPN--, ipN-), nette op, opgenet,

b. w. Reinigen, schoonmaken, fr. nettoyer. Het
huis opnetten (den vloer vagen, de meubels
schikken, enz.). Zij nette het huis op tegen dat
de genoodigden aankwamen.
OPNIF^TIGEN (wvl . IPN—, UPN—), nietigde op, ben
opgenietigd, o. w. Op niet komen, zoo afteren of

opdroogen of uitmageren dat er schier niets van
overblijft. Slekken, die aan een stokje gespit of
doorregen zijn, nietigen op. Eenige akkervruchten
nietigen op als het langdurig droog weder is. Hij
was schier opgenietigd als hij stierf. Opnietigen
van verdriet.
OPOOGSTEN (wvl. IP-, UPOUGSTEN, zie ou), oegste

op, opgeoegst, b. w. De achtergelatene koornaren
van den akker oprapen, fr. glaner. Al de verlorene auwen opoegsten.
OPPAMPEREN (wvl . IPP -, UPP-), pamperde op,
opgepamperd, b. w. Opkweeken met teedere be-

zorgdheid, iemand die ziek is zoo wel kloesteren'
dat hij geneze. Wordt gezeid van kinderen en
groote menschen zoowel als van koeien en andere
huisdieren. Een ziek kind oppamperen. Wij zul
wel oppamperen. — Zie PAMPEREN .
-lenhm
OPPAS, m., zonder mv. Oppassing, zorg, bezorging, fr. soin. Kleene kindertjes vragen grooten
oppas, veel oppas. Ik heb niet anders noodig, zei
de zieke man, dan de gratie Gods en een weinig
oppas. De oppas is de helft van de genezing. Die
oude roan heeft zijnen oppas niet (wordt niet wel
bezorgd).
— Wordt ook gezeid van andere dingen. Zulk'
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een huis vraagt veel oppas. Het graan bederft
bij gebrek van oppas.
OPPEKKEN (wvl . IPP -, UPP-), pekte op, opgepekt,

.b. w. Oppikken, met den snavel opnemen. De
hoenders pekken het graan op . Zie PEKKEN .
OPPEN(E, o. Zaadhuis van 't vlas, fr. téte de
Zin. Zie KNIPPEN.

OPPER, m . Zie 1° HOPPER, en 2 ° NOPPER.
OPPERAL (wvl . IPPERAL, UPPERAL), m. De Op-

perheer, God. Den Opperal aanbidden. De wil
van den Opperal. " Het Al is 't geschapen Al,

de wyde weireld; den Al is God. Den Al die 't
Al bestiert. " (Vaelande.)
... Wy moeten Godt beminnen
Of nimmer is' er hop' dat onzen Opper-Al
Door heele d'eeuwigeidt ons oyt beminnen zal.
(G. De Dous.)
OPPERBEST, adj. Allerbest. Het is opperbest,

fr. e'est pa?fait.

OPPEREN (wvl. UPPEREN, IPPEREN), opperde, geopperd, b. en o. v. Bij dè visschers van Blanken
naar het strand ophalen-bergh.Dviscut
naarmate de vloed rijst. Opperen is 't opposiet
van Afkorten . Zie AFKORTEN .
OPPERGAAI (wvl . IPP UPP -), m. De houten
vogel die in den top van de gaaisprang staat,
en waarop de hoogste prijs gesteld is. Hij heeft
den oppergaai geschoten. — Zie GAAIPERTSE .
OPPERHEMDETJE (wvl . IPPER - UPPER -), o. Half
llemdeken, borsthemdeken, fr. chemisette.
OPPERKAP (wvl . UPP-, IPPERKAF), o . Grof kaf
bestaande uit de opperste (d. i. buitenste) hulsels
van tarwegraan; in tegenoverstelling van het
mul/en het stof. Eenen beddezak met opperkaf
vullen. Het voedsel voor het vee met opperkaf
mengen.
-,

,

OPPERKIL (wvl. IPPERKELLE, UPPERKELLE), V.

De kil naast de duinen, de eerste diepte die men
tusschen twee droogten vindt als men van het
strange in zee gaat.
OPPERLUCHT (wvl . IPP -, UPP-), m. Luwer. De
opperlucht van eene deur zijn de twee of vier
ruiten die, op wijs van eene venster boven de
deur zitten, en langs waar het licht in den gang
komt. De opperlucht van eene venster zijn de
ruiten boven de antilie. — Vgl. Waaier.
OPPERPAND (wvl . IPP -, Ur-), in. Pand of gang
boven den koorpand van eene kerk, fr. galerie,
triphorium . In de oude kerk van Sint Donaas te
Brugge was er een opperpand rond den koor,
waar de graaf Karel de Goede vermoord wierd.
" Tot in die opper pant van Ste Donaes kercke. "
(N. Despars.)

OPPE
OPPERPASTOR (wvl. IPPERPASTER, UPPERPASTER),
m. Naam dien het volk aan den pastor van eene
prochie geeft, om hem te onderscheiden van de
onderpastors, fr. curé.
— Men weet dat pastor bij 't volk sijnoniem is
van priester.
OPPERS, OPPERST, OPPERSTEN (wvl. IPP —, ure—),
bijw. Dat ligt mij oppers, dat ligt mij boven, dat
beheerscht al mijne gedachten, daar denk ik gedurig aan, dat kan ik niet verduwen. Het ligt
hem nog altijd oppersten dat hij daar zoo ver
geweest. Dat zijn van die dingen die-smadi
iemand blijven opperst liggen. Dat ligt hem
oppers, men hoort het aan al wat hij zegt. " Jans
kruis lag hem wel opperst : zijn (ondankbaar)
kind stond wel dikwijls voor zijne oogen; maar
hij peisde.... " (K. Callebert.)
OPPERSCHALIER (wvl. rep-, UPP-), V. Zie ONDERSCHALIER.

OPPERST (wvl. rep-, UPP -), adj. Bovenst, fr.

superieur. De opperste stagie van een huis. De
opperste laag briken van eenen steenoven. " In
de upperste veinster. " (Kr. v. Br.)
- OPPERSTE, o. De hoogste zolder onder het
dak. Hij moet op het opperste slapen. Hout op
het opperste steken.
— Het huis op het opperste steken, anders gezeid
het huis op den zolder sluiten. Zie ZOLDER.
OPPERWAARTUIT (wvl. IPPERWAARD-UUT, UP]?-),
bijw. Met alle geweld, sprek. van den wil. Hij
wilde er opperwaartuit naar toe gaan. Hij en
wilde er opperwaartuit niet van hooren (d. i. in
geener maniere). " Hewel terwijl dat gij opper
weg wilt, die zaken zijn effen, maar,-wartui
nog ne keer gezeid, daar en is geen haaste bij."
(K. Callebert.)
OPPERZOLDER (wvl. we-, up-), m. De hoogste
zolder onder het dak, ook Scheerzolder. Hout en
schaverlingen op den opperzolder steken. Het
vuil lijnwaad op den opperzolder hangen.
OPPINNEN (wvl. rep-, UPP -), pinde op, opgepind,
b. w. Bij schoemakers. Het overleêr van eenen
schoe met stalen pinnen vasthechten op den leest.
OPPINTEN (wvl. IPPIINTEN, UPP -, zie IND), pintte
op, opgepint, b. w. Opsieren, opschikken, fr. pare]-.
De zaalwas opgepint met eenewonderzame kunst.
Zij gaat opgepint gelijk eene prinses. Zij pint
haar dochtertjen op dat het -te veel schilt. Zij
pint zich op om naar de kermis te gaan. Eene
opgepinte modepop. Zie PINTEN.
OPPLUISTEREN (wvl. IPPLUUSTEREN, UPP -, Zie
UI ) , pleisterde op, opgepluisterd, b. w. Al pluizende
opeten. Eenen druiventros oppluisteren.
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OPPOEFEN (wvl. IPPOUFEN, UPP -, zie OU), poefte
op, opgepoeft, b. w. Doen uitzetten. Iemand oppoefen (opproppen) met spijze. Opgepoeft zijn
van eten. Opgepoeft aanzicht, opgepoefte kaken,
fr. visage bout. Zijre zakken waren opgepoeft
van appels en snoeperijen.
OPPOETS (wvl, ipp-, UP]?-), m. Het oppoetsen,
oppoetsing, opschik.
OPPOETSEN (wvl. IPP-, UPP -), poetste op, opgepoetst, b. w. Met borstel of kam opschikken. De
schoe'n oppoetsen, fr. cirer les souliers. De soldaten
poetsen hunne kleederen, knopen, lederen riemen
op. Zijn haar oppoetsen, fr. arranger ses cheveux.
Zijnen hoed oppoetsen (van stof zuiveren en de
wolle strijken).
OPPRUISCHEN (wvl. IPPRUSCHEN, UPP -, Zie UI),
-

pruischte op, heb of ben opgepruischt, o. w,. Opborrelen. Het bronwater pruischt op uit den grond.
Het schuim pruischte langs de bom op uit de
bierton.
OPRABBELEN (wvl. wit-, UPR -), rabbelde op, heb
of ben opgeretbbeld, b. en o. w. Ergens op klimmen
met haastige beweging van armen en beerven. De
jongen rabbelde den trap op. De kat rabbelde den
boom op.
— Men zegt ook Oprobbelen.

— Zich oprabbelen, zich oprobbelen (wvl. eens
ipr-, upr-, zie EENS), in aller ijl van den grond
opstaan, zich haastig weder oprichten, fr. se lever
précipitamment. De vluchtende dief subbelde en
viel, maar fluks rabbelde hij zich op en was henen.
- Zie RABBELEN.
OPRAKELEN (wvl. IPR-, UPR -), rakelde op, opgerakeld, b. w. Opharken. Rakel dat hooi wat op.
-- Zie RAKELEN.
— Men zegt ook Opraken.
OPRAPELEN (wvl. IPR-, UPR -), rapelde op, opgerapeld, b. w. Oprapen, fr. ramasser. Hij rapelde
het al te samen op. Dor hout, dat langs den grond
verspreid ligt, oprapelen.
OPRAPEN (wvl. IPR-, UPR -), raapte op, opgeraapt,

b. w. Uit de armoede ophelpen. Eenen huishoud
oprapen, fr. celever une famille. Hij heeft zijnen
broeder opgeraapt.
— Zijne voeten oprapen, niet sleepvoetende
gaan. Dat peerd raapt schoon zijne voeten op
(heeft een flinken en vluggen tred).
-- Zich oprapen (wvl. eens iprapen, zie EENS),
opstaan. In zijnen loop viel hij, maar zoo seffens
raapte hij zich op, en was voort. Raap u op, en
vertrek van hier!
OPRAVELEN (wvl. IPR-, UPR -), ravelcle op, opgeraveld, b. w. Opschrapen, opscharten. Hij ravelde
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haastig enthoeveel dorre bladeren op, en liep er
mee henen. — Zie RAVELEN.

OPREEDEN (wvl. IPR-, UPR -), reedde op, opgereed
(fvl. upëreecd), b. w. Voltooien, ten volle verveerdigen, fr. achever. De schoemaker is bezig met
uwe leerzen op te reeden.
Geen timmerwerk, gelijk gy weet,
En wort ten vollen opgereet,
Oft al de stukxkens moeten eerst
Gemindert wesen om het s' eerst'.
(P. Croon.)

OPREEP (wvl. IPR-, uPR -), m. Bij zeevisschers.
Het deel van de touw eener drijffokke, tusschen
de waterschote en de schuit. De opreep is boven
het water.
OPREEPEN (wvl. IPR-, UPR -), reepte op, opgereept,
b. w. Met koorden ophijschen. De gebinten van
een nieuw dak worden opgereept met 't schalk.
Iemand opreepen (opknopen, ophangen) aan

eenen boom.
OPREEUWEN (wvl. IPREEWEN, UPREEWEN), reeuwde op, opgereeuwd, b. w. Zorgen dat, iemands

lijk behoorlijk afgeleid, geschrijnd en begraven
worde. Eenen doode opreeuwen. Hij heeft reeds
drie vrouwen opgereeuwd (d. i. hij is reeds
weduwaar van drie vrouwen). Ik zal u nog opreeuwen (ik zal u overleven, ik zal u zien begra-

ven).
- OPREEUWEN, b. W. Verwoesten, schenden en
scheuren, fr. ravager. Die jongen zou 't al opreeuwen. Zijn nieuwe broek is reeds opgereeuwd.
- Zie REEUWEN.
OPRIDDEREN, b. w. -Hetzelfde als Opredderen
in de woordb., fr. arranger. Als 't nu al in het
sterfhuis opgeridderd was. Ik ben opgeridderd
(ik ben gereed, b. v. gekleed en veerdig om af
te reizen.)
OPRIJDEN, reed op, opgereden (wvl. IP-, UPRIEN,
ree ip, ipgereên, zie -IEN), b. w. Bespringen, aanranden, bestormen, fr. assaillir, attaguer. Den
vijand oprijden. Eene stad oprijden.
— Fig. aanranden met scheldwoorden of ver
tegen iemand uitvaren, fr. invectiver.-wijtsel,
Zij reed hem op omdat hij zoo laat thuis kwam.
— Bij landb. Diep omploegen om te zaaien of
te planten, opeeren, zaadvoren. Een stuk land
oprijden. (Niet te verwarren met Omrijden, d. i.

OPROEIEN (wvl. IPR-, uPR -), roeide op, opgeroeid,
b. w. Opruien, opmaken, aanhitsen. Het volk
oproeien tegen de overheid. Den hond oproeien.
" Sy hebben andere opgheroeil om te vechten. "
(J. David, s. j.) " Die u tegen Godt, tegen de
reden, en tegen uw conscientie oproepen, die moet
gy laeten. " (F. Vanden Werve.) " Als beede daer
toe upgheroyt ende uytghemaect zijnde by joncvrau Geertruyt. " (N. Despars.)
OPROEP (wvl. IPROUP, i7PROUP, zie ou), m. Beroep, fr appel. Eenen oproep doen aan of tot het
volk, tot de milddadige menschen, fr. faire un
appel au peuple. Eenen oproep doen aan de
kiezers.
OPROEPEN (wvl. IPROUPEN, UPROUPEN, zie ou),

riep op, opgeroepen (wvl. Zpgeropen, fvl. iperopen),
b. w. In eene venduwe te koop aanbieden, fr.

rm2,ettre a l'enchère. Een huis -wordt gemeenlijk
driemaal opgeroepen (op drie verschillige koop dagen aangeboden) eer het voor goed verkocht
blijft. Mijn huis staat nu op tien duizend frank,
maar het moet nog eenmaal opgeroepen worden,
en ik hoop dat het wel tot 12,000 fr. zal klimmen. Het zal nog wel eene uur duren eer die
stoelen en tafels opgeroepen worden.

OPROKKEN (wvl. IPR-, UPR -), rokte op, opgerukt,
Al -het vlas, waar men van spreekt, op den
spinrok rollen. Mijn laatste steert vlas is opgerokt. Zie ROKKEN.
OPROSTEN (wvl. IPR-, UPR -), roste op, ben opgerost, o. W. Door de roest verteerd worden. Dat
ijzer is geheel opgerost, ligt daar op te rosten.
— Ook Oprosteren.
- Zie ROSTEN.
OPRUISCHEN (wvl. IPR-, UPRUSCHEN, zie UI), b.w.
Hetzelfde als Ophuischen.
OPSCHACHTEN (wvl. IPS -, ups-), schachtte op,
opgeschacht, b. w. De verscheidene deelen van een
timmerwerk samenvoegen en vestigen, fr. monter,
dresser, assembler. De kap van een huis opschacliten. Eiken marktdag schachten de winkeliers
hunne kramen op in de stad.
— Ook Opslaan.
OPSCHAFFEN (wvl. Irs-, UPS -), schafte op, heb
opgeschaft, o. w. Opletten, acht geven. Ge moet
wel opschaffen dat ge niet bedrogen en wordt.
b.

w.

beeren, slooven, schijvelen).
OPROEI (wvl. IPR-, UPR -), m. Het oproeien,
ophitsing. De oproei leidt tot de muiterij. Den

OPSCHEREN (wvl. irs-, urs -), schoor of schoer
op, opgeschoren, b. w. Met geschoren touwwerk
ophijschen, fr. hisser avec un . sgstème de poucli es
on de moufles. Zie SCHEREN (eene touw). Een zwaren

oproei tegengaan.
— Ook iemand die oproeit, aanhitser, fr, boutefeu. Hij was de oproei van 't volk.

balk opscheren. Dat gewicht wierd opgeschoren
met eene viere, met eene zesse (d. i. met twee
schijfblokken die elk twee of drie katrollen heb-

-

-
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ben, zoodat er vier of zes katrollen werken). Als
eene koe of een peerd gevallen ligt en niet meer
opkan, de boeren, bij gebrek van katrollen, scheren het dier op met vier dwarsstokken, twee die
zij onder 't dier schuiven en twee die zij hooger
vastmaken aan staken boven het dier; aan elk
uiteinde van de bovenste dwarsstokken knoopen
zij eene koorde, die zij dan eerst onder het
correspondeerende einde van de onderste dwarsstokken, en van daar weerom opwaarts over de
bovenste halen; eindelijk mannen staande aan
de vier hoeken, trekken gezamentlijk op een
gegeven teeken, aan de vier koorden die over de
dwarsstokken glijden en het dier ophalen.

OPSCHEUT (wvl. IPS-, UPSCIIEUTE), v. Aankomeling, opwassend jongen of meisje, fr: adolescent.
Eene opscheute van 12 jaar, van 16 jaar. 0pscheuten van jongens. Het is jammer dat al die
jonge opscheuten zoo veel slechte voorbeelden
zien.
OPSCHEUVELEN ZICH (wvl. EENS IPS -, zie EENS),

scheuvelde' mij op, heb mij opgescheuveld, wederk.
w. In gramschap opvliegen. Voor 't minste dat
men hem tegenspreekt, scheuvelt hij zich op.
OPSCHIETEN (wvl. ips-, ups-), schoot op, ben
opgeschoten, o. w. Wordt, even als opgaan, gezeid'

van planten die rechtuit met eenen stengel in de
hoogte groeien, b. v. koorn; doch in 't bezonder
van zulke planten die eerst eenen struik maken,
en dan later in eenen stam of stengel opgroeien
om zaad voort te brengen, b. v. andijvie, salade,
kooien, raaploof, enz. Andijvie die seffens opschiet is eene slechte soort. Men nijpt den top
van de tabakplanten uit, opdat zij niet zouden
opschieten. Eene tabakplant laten opschieten
om zaad te hebben.
-- wederk. w. Zich opschieten (wvl. eens opschieten, zie EENS), opstuiven, driftig opvliegen.
Zoohaast hij dat hoorde, schoot hij zich op.
Moet ge voor eene prul u alzoo opschieten.
-- OPSCHIETEND (wvl. IPS -, ups-), adj. Opvliegend, oploopend, driftig, korzel. Hij is geweldig
opschietende. Ge meugt zoo opschietende niet
zijn.
OPSCHOBBEREN (wvl. irscH—, uPscu—), schob

-

berde op, opgeschobberd, b. w. Opschoffelen, haastig en druistig wegnemen. Hij schobberde alles
op, als ik binnenkwam.
— o. W. Haastig en druistig opkomen. Zij
kwamen opgeschobberd.
OPSCHOEPEREN (wvl. uP-, IPSCHOUPEREN, zie ou),

OPSC
schavelingen waren in eenige stonden opgeschoe-

perd.
OPSCHOFFELEN, b. en o. w. Opschobberen.
OPSCHUREN -(wvl. IPSCHEUREN, UPS -, zie u),
schuurde op, opgeschuurd, b. w. Door schuring
verslijten. Eenen bezem opschuren.
OPSCHURSEN (wvl. uitspr. Upschussen, Ipsch-,
zie ns), schurste op, opgeschurst, b. w. Opschorsen,
opschorten, opgorden, fr. trousser. Een kleed
opschursen. " Nauwelycks begonst zich den
dageraet te verthoonen, oft wy en schorsten ons

op tot de reyse. " (B. Surius.)
OP-SIGNOR (wvl. ips-, ups-), m., vklw. opsi-

gnorke (n. Een spel waarbij men iemand met
eene sargie omhoog wipt en opvangt, fr. bernement. Opsignor spelen, fr.. berner.
OPSLAAN (wvl. IPS-,. ups-), sloeg en sleeg op
opgeslegen, b. w. Vermeerderen, • fr. augmenter,

sprek. van eene jaarwedde, huurloon, enz. Den
werkloon opslaan. Iemands traktime opslaan.
— In dezen zin zegt men ook Iemand opslaan,
fr. augmenter son traitement. Eenen pachter opslaan (zijn pachtgeld vermeerderen, hem aan
eenen hoogeren prijs doen pachten). -- Ook o. w.
met zijn. Die pachter moet honderd frank opslaan (d. i. 100 fr. meer betalen dan te voren). De
dienstbodevroeg om op te slaan (om eenen
hoogeren loon te trekken).
— Eenen weg opslaan, eenen weg ingaan, fr.
_prendre tel on tel chemin. Als gij aan den knok
komt, dan moet gij rechts de straat opslaan,
-- Ook o. w. Slinks opslaan, rechts opslaan (d. i.
den weg nemen ter linker of ter rechter zijde).
Hij stond te loeren langs waar zijne vijandei
gingen opslaan. — Vgl. Inslaan.
OPSLAFFEREN (wvl.'ips-, ups-), slafferde op, ben
opgeslafferd, o. w. Slofferende optrekken, voortsukkelen naar. Zij is opgeslafferd naar de kerk.
OPSLAG (wvl. Irs-, Urs -), m. Bij speldewerks.
Zie VLECHT.
OPSLAGER (wvl. IPS -, ups-), m. Opslag, de omgeplooide zoom van eene mouw, ook Opsloover
en Handstuk genaamd, fr. parement. Mouwen
zonder opslagers.
OPSLENZEN, b. w. Zie OPSLINZEN.
OPSLEUVEN (wvl. IPSL-, UPSL -), sleufde op, opgesl eufd, b. w. Hetzelfde als Opslooven.
OPSLEUVEREN (wvl. IPS-, UPs -), sleuverde op,
opgesleuverd, b. w. Opsleuven, opslooven, fr. re•

trousser.

schoeperde op, ben opgeschoeperd, o. w. Opzengen,

OPSLEUVEREN (wvl. IPS -, ups-), sleuverde op,
opgesleuverd, b. w. Opslurpen. De hond sleuverde

opvlammen, door de vlam verteerd worden. De

den pap op dien men in zijnen schotel goot. .

0 PSt

OPSLINZEN (wvl. ns-, ups--), slans op, opgeslonzen, b. w. Opvreten, gulzig opeten. Die koe slinst
het al op. Dat zwijn heeft al den draf opgeslonzen. De wilde dieren slinzen elkander op.
— Ook van menschen. Hij slans het al op dat
men hem gaf. De jongen slans de appels op.
— Zie SLINZEN.
OPSLOOVEN (w'v1. IPS -, ups-), sloofde op, opgesloofd, b. w. Opstroopen, opstrijken, in vouwen
opschuiven, fr. retrousser. De mouwen opslooven.
De bakker slooft zijne mouwen op om te kneden.
De broek opslooven om door slijk of water te
gaan. Met de broek opgesloofd tot de knie'n.
— o. W. met zijn. De broek slooft op, als zij,
te nauw zijnde, langs de beenen in plooien opklimt.
— OPSLOOVER (wvl. IPS -, ups--), m. Opslag van
eene mouw, opslager, fr. ' parement. Nieuwe opsloovers aan de mouwen zetten.
— Ook Oversloover.
— OPSLOOVEREN (wvl. IPSL—, UPSL—), slooverde
op, opgeslooverd, b. en o. w. Freq. van Opslooven.
De mouwen opslooveren. De beenderlingen van
Bene broek slooveren op als zij te nauw zijn.
OPSLUIT (wil. IPSLUUT, UPSLUUT), m. Het opsluiten. Een appeltje na demaaltijd voor eenen
opsluit.

OPSMIJKEN (wil. IPSMIKEN, UPSMIKEN, zie IJ),
smijkte. op, opgesmijkí, b. w. Hetzelfde als Op-

799

OPCP
kieken opsnaren. In een kwart had hij alles
opgesnaard. -- Zie SNAREN.
OPSPELEN (wvl. IPS-, UPs -), speelde op, heb opgespeeld, o. w. In gramschap over iets uitvaren,
zijne misnoegdheid driftig uitdrukken. Tegen
iemand opspelen omdat hij onzen wil niet
gedaan heeft of weigert te doen. Als de dronkaard thuis kwam, zijn wijf speelde op. " En den
pastor kan zich altemet nog kwaed maken ook.
— 't Is voor 't goed, Triene. Eenen knecht die
voor ons niet en zou schermen, ik zou hem
wegzenden. — En gelyk hebben, mevrouwe. —
Ik versta het ook zoo. — 't Is toch voor Ons
Heere dat den pastor opspeelt. — ' t Is voor zyn
meester, ja. " (C. Duvillers.)
— Opspelen is hetzelfde niet als Op zijnen poot
spelen. Dit laatste beteekent Lastig en moeilijk
en onwillig zijn uit grilligheid, eene vreemde
vlaag hebben. Zij is door den band lieftallig en
zoetaardig : het gebeurt zelden dat zij op haren
poot speelt. Dat kindje kan ook al op zijn pootje
spelen.
OPSPELLEN (wvl. IPS -, uPs-), spelde op, opgespeld, b. w. Met spelden hechten op. Een lintje
op een kleed spellen. — Zie SPELLEN.
OPSPERELEN (wvl. Irs-, ups-), sperelde op, opgespereld, b. w. Met den sperel sluiten. Eene deur,

eene poort opsperelen.
OPSPRINGEN (wvl. UPS-, IPSPRIINGEN), sprong en

mij ken.

sprang op, heb opgesprongen, o. w. Zich gedoen,

OPSMIJTEN (wvl. IPS—, UPSMITEN, zie IJ), smeet
op, opgesmelen, b. w. Iets, dat men gekocht heeft,
niet willen aanveerden, weigeren, den koop breken. Een peerd opsmijten. Zijn vlasch is opgesmeten (de kooper wilt het niet).
-- Van iets eenige melding maken om het
gesprek daarop te brengen, anders ook Opwerpen. Ik smeet het nu en dan wel op, doch te
vergeefs : men liet het varen. Het een en het
ander opsmijten, om iemand te doen praten en
aldus het geheim van iets te achterhalen.
-- o. W. Kinderspel bestaande in geldstukken
omhoog te werpen terwijl iemand raadt of zij
zullen kop of munte neervallen. Zij zijn bezig
net op te smijten.

zich behelpen, fr. se contenter. Het arme kind
moet 's morgens altijd opspringen met twee
boterhammen. Dat is veel te weinig om daarmee
op te springen. Met deze twintig frank moet gij
eene geheele maand opspringen. Gij zult daarmee
opspringen tot het einde van 't jaar.
OPSTAAN (wvl. Irs-, ups-), stond op, heb opgestaan, o. w. Op het vuur staan, sprekende van
spijzen. Staande aardappels reeds op ?.Dat vleesch
moet lang opstaan eer het zocht is.
— Bij vogelkweekers. Opgezet zijn, gepaard
zitten. Het is reeds eene week dat mijne vogels
opstaan.
OPSTEEK (wvl. IPSTÉK, UPSTEK, zie KLANKVERK.),
m. Voorwendsel, fr. prelexte. Hij ging naar de
begraving niet, zeggende voor eenen opsteek
dat hij geene rouwkleederen had. Dat is een opsteek. Hij gaf voor opsteek dat hij ziek was.
— Ook Opsteeksel.
OPSTEEKSEL (wil. IPSTEKSEL, UPSTEKSEL, zie
KLANKVERK.) o. Eene opkomende dondervlaag is
dikwijls voorgegaan van eene laag zwart gewolkte dat er, of 't ware, van afgescheurd is, zoodat

— De maag smijt op, zekere spijzen smijten op,
als er de zuurheid van opbreekt in de keel.
— De vorst smijt op, als het weder warm én
£looiende is, en dat nogtans de oppervlakte van
den grond nog voort bevriest, uit krachte van
de koude die in de aarde blijft.

OPSNAREN (wvl. irs-, ups-), snaarde op, opgesnaard, b. w. Neerstig en spoedig opeten. Een

OPST
er eene klare streep ligt tusschen dat gewolkte
en die dondervlaag : deze klare streep heet men
een opsteeksel. De mulders voorspellen uit de
opsteeksels grootera wind en storm.
— Ook Voorwendsel, fr. p etexte. — Zie or
STEEK.

OPSTEKEN (wvl. IPS—, ups—), stak op, opgesteken,
b. w. Op stal sluiten om te vetten. Eene varrekoe
opsteken. Ik ga die koe opsteken en, als zij vet
is, verkoopes.
— Wegleggen, sparen, sprek. van geld. Hij
wint genoeg om gemakkelijk te leven, en jaarlijks
nog wat op te steken. Gij zult daar niet veel van
opsteken. Hij moet niet veel opsteken (hij heeft
niets over). " Is 't dat gy niet veel en verliest,
soo en winde ook niet veel, gy blyft martelaer
yonder iet te koenen opsteken, het is al dat gy kont

door de weirelt geraeken." (F. Vanden Werve. )
Opstoken, ophitsen, tot opstand verwekken.
Het volk opsteken. Iemand opsteken tegen eenen
-- .

anderen.

— De neus opsteken of opkrullen, hetzij om
zijnen tegenzin en zijne misnoegdheid uit te
drukken, hetzij om met iemand te schimpen.
— Het opsteken, vluchten, wegijlen. Allo, steek
het maar op (loop henen). De haas stak het op,
als de jager naderde. Als ik daar kwam, was 't de
dief al opgesteken. — Ook het zich opsteken. Steek
het u op, fr. va -t-en d'ici. 'k Ga 't mij opsteken.
— o. w. Opklaren, van 't weder. Het weer steekt
op (wordt helder, de wolken verdwijnen).
OPSTOPPEN (wvl. irs—, UPS—), stopte op, opgestopt,
b. w. Hardlijvig maken, fr. constiper. Die spijs
stopt den eenen op, en den anderen niet. -- Ook
absolutelijk : Dat voedsel stopt op.
— Al stoppende verbruiken. Een vierendeel
- sayette opstoppen in 't vermaken van kousen.
Al mijn garen was opgestopt.
— Afl. Opstopping, fr. constipation. •
OPTREKKEN (wvl. IPT-, UPT -), trok of Irak op,
opgetrokken, b. w. fig. Iemand vleiende prijzen
en roemen, fr. exalter. Zij trekken hem op om
des gemakkelijker zijn geheim te vernemen, om
hem tot iets te bewilligen, enz.
OPSTREUVELEN (wvl. irs-, UPs -), streuvelde op,
ben opgestreuveld, o. w. Oprijzen, sprek. van haar
of pluimen. Als de hond gram . is, zijn haar
streuvelt op. Opgestreuvelde pluimen.
— Ook b. w. Doen oprijzen. Zijn haar opstreuvelen met de hand.
— Fig. " De see wierdt door eenighen windt
opgestruyvelt. " ( J. de Harduyn.)
-- Ook Opstruivelen en Opstruwelen.
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OPSTRIJKEN (wvl. IPS-, UPSTRIKEN, zie Is), streek

op, opgestreken, b. w. Strijkende opnemen, sprek.

van geld dat op de tafel ligt. Ik telde hem zijn
geld en hij streek het op.
— Verders Geld ontvangen in 't algemeen.
Hij zal daarvoor niet veel moeten opstrijken.
Dat hij alle dage zoo een sommeken mocht.
opstrijken, hij zou haast rijk zijn..
— o. w. Opgestreken komen, ergens toekomen,
fr. arriver. Hij kwam daar ook opgestreken. Na
dat ik eene wijle gewacht had, kwam hij opge-

streken.
OPSTROPPEN (wvl. IPs -, ups-), stropte op, opgestropt, b. w. Opstroopen, opslooven, fr. retrousser.

De mouwen opstroppen. De armen opstroppen
om te wasschee.
— o. w. Wordt .gezeid van twijn of gedobbeld
naaigaren waarvan dat er een draadje los is zoodat het, onder 't naaien, de naalde niet volgt,
maar langs den twijn afschuift en ineen kronkelt.
Dat is slechte twijn, hij stropt den helft van den
tijd op. Uw draad stropt op..— Zie STROPPEN.
OPTEL (wvl. IPT-, UPT -), m. Optelling.
-- Ten optelle, boven het vereischte getal, niet
noodig. Ik heb dat boompje ten optelle, ge moogt
het hebben. Gij zijt hier ten optelle. Ik was daar
ten optelle, en ging henen..
OPTEREN (wvl. IPT-, UPT -), teerde op, opgeteerd,
o. w. Al terende teniet gaan. Het mest teert op
in het land. Er zijn wolken in de lucht die regenachtig zijn, maar ik peis dat zij wel zullen opteren
(zonder dat het regent). Wat wordt die man toch

mager ! hij téert geheel op.
OPTEUTEREN (wvl. IPT-, UPT -), Leuterde op, opgeteuterd, b. w. Optooien, fr. parer, attifer. Het
hoofd opteuteren. Zij teutert zich te veel op. Opgeteuterd gaan gelijk eene prinses.
OPTREKKEN (wvl. IPT-, UPT -), trok op, ben opgetrokken, o. w. Naar 't leger vertrekken, soldaat
gaan zijn. Hij moet morgen optrekken.
— Henen gaan. Als hij dat hoorde, trok hij
spoedig op. Trek maar op. Hij trok op van hier
naar elders.
— Opklaren, helder worden, van 't weder. De
lucht trekt op. -- Ook oppers. Het trekt op, fr.

le temps s'éclaircit.
OPTROKKEN (wvl. IPT-, UPT -), trak op, opgetrokken, b. en o. w. Hetzelfde als Optrekken. — Zie
TROKKEN.

OPTUITEMATOOIEN (wvl. IPTUTEMATOOIEN, UPTUTEM -, zie UI), tuitematooide

op, opgetuitematooid,

b. w. Belachelijk optooien, te veel opschikken,
fr. attifer. Zij kwam daar met hare lintenmuts

í'

OPVE
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opgetuitematooid. Zij tuitematooit zich op gelijk
eene zotte modepup.

OPVESTEN (wvl . rev -, try-), vestte op, opgevest,
b. w. Vasthechten op iets. Eene pluim opvesten
op den hoed. De speldewerksters vesten hun
werk, hunne kant op.
— Fig. Iemand iets wijs maken, iets op de
mouw spelden of spitten. Men heeft hem daar

OPVAARZEN (wvl . IPVAZEN, UPVAZEN), b. w. Het-

zelfde als Opfaarzen. Zie ald.
Hoe JEsope, wat ghy raest;
Sal men wesen opghevaest
Met de toughen P

iets opgevest.
(L. Vossius.)

OPVEUNZEN (wvl . rev- , vvv - ), veunsde op, ben
opgeveunsd, o. W. Door het vuur allengskens op-

uPv-), vaagde of voeg op,
opgevaagd, b. w. Hetzelfde als 't holl. Opvegen,
te samen vagen en opnemen. Vaag die vuilnis
OPVAGEN (wvl . Irv-,

opgeveinsd, o. W. Zie OPVEUNZEN.

teren zonder te vlammen. De kolen veunzen op
in den heerd. De hoed was in de vurige arch gevallen, en bijkans geheel opgeveunsd.
-- Men zegt ook Opvunzen, Opveinzen, en
Opveuzen . Zie VEINZEN .

OPVERBEZIGEN (wvl. iPVV-, upV-), verbezigde op,
opverbezigd, b. w. Gansch en geheel verbezigen.

OPVEUNZEN.

op. — Zie VAGEN.

OPVEINZEN (wvl . rev-, t^Pv-),

veinsde op, ben

OPVEUZEN, neusde op, ben opgeveusd, o. w. Zie

— b. w. fig. Aanvuren, iemands haat of gramschap allengskens ophitsen. Ge moet hem niet
opveuzen tegen mij.

Eenen pot zalve opverbezigen aan eene wonde.
OPVERBRANDEN (wvl . IPV-, ury-), verbrandde
op, opverbrand, b-. w. Gansch en geheel verbranden. Verbrand dat hout niet ten oorlooze op.
— Ook o. w. Het verbrandde al op dat er in
huis was. Al het hout is opverbrand. Ten pulver
opverbranden.

OPVIJZEN (wvl . IPV—, UPVIZEN, zie Is), vees op,

opgevezen, b. w. Met eene vijs of met vijzen vast-

OPVERDRINKEN (wvl. IPVERDRIINKEN, UPV-),

verdronk en drank op, opverdronken, b. w. Gansch

en geheel verdrinken. Zijn geld opverdrinken
(tot den laatsten duit).
OPVEREN (wvl . rev-, UPV-), veerde op, opgeveerd,
b. w. met zachtl. e. Opwekken, aanhitsen, fr.
exciter. Iemand opveren om iets aan te gaan. Hij
veert de anderen op, maar doet zelve niets. Die
student moet gedurig opgeveerd worden om te
werken. — Zie VEREN.

OPVERSCHRIJVEN (wvl . IPVERSCHRIVEN, try—),

verschreef op, opverschreven, b, w. Gansch en ge-

heel verbruiken met te schrijven. Pennen, papier
en inkt, het is al opverschreven (er blijft niets
meer van over).
OPVERSLIJTEN (wvl . IPVERSLITEN, try—), ver

-

sleet op, opversleten, b. w. Gansch en geheel verslijten. Eenen bezem opverslijten. Opversletene

kleederen.
. OPVERSPELEN (wvl . Irv-, try-), verspeelde op,
opverspeeld b. w. Gansch en geheel verspelen. Al
zijn geld opverspelen.A
OPVERTEREN • (wvl . IPV-, vvv- ), verteerde op,

opverteerd, b,. w. Gansch en geheel verteren. Hij
heeft vandage al het geld opverteerd dat hij in
de week gewonnen had.
— o. W. Gansch en geheel in niet vergaan. Eene
zweer die opverteert. Eene wolk die in de locht
opverteert. De afgevallen boombladeren verteren

allengskens op.

I

en toedraaien. Eenen schroefbout opvijzen. Een
getuig opvijzen. Ge moet de moeren meer opvijzen.
-- Iemand iets opvijzen of opdraaien, hem wat
wijs maken, op de mouwe spitten. Men heeft
hem daar eene geheele historie opgevezen. Zij
vezen hem op dat hij ging een eerkruis ontvangen.
Iemand eene leugen opvijzen (ophangen). Iemand
een werk opvijzen ' (ophangen, fr. parvenir à le
charger d'un besogne). Tracht het hem op te vijzen.
Ik kon het hem niet opvijzen.
OPVOEREN (wvl. WV - , try- ), voerde op, opge-

voerd, b. w. Eenen grond verhoogen met er aarde
op te voeren. Eene straat opvoeren. Die plaats
is te leeg om er op te bouwen, ge zult ze eerst
twee voet moeten opvoeren.
OPVORTEN (wvl . Iv y - , vvv -), vortte op, ben opge-

verrotting geheel ver1 vort, o. w. Oprotten, doorafgevallen
boombladen

gaan en verdwijnen. De
Í vorten op langs den grond. Al gravende vond
men een lijk geheel opgevort. — Zie VORTEN.
OPVORTIGEN, o. w. Hetzelfde als Opvorten. —
Zie ti ORTIGEN.

OPVULBIER (wvl. IPV-, try-), o. Bij brouwers.

Bier dat, onder het gisten van de tonnen, te
samen met de kappe in het gistvat zijpelt, en
gebezigd wordt om de tonnen wederom vol te
gieten en aan te laven.
OPVUNZEN,_vunsde op, ben opgevunnsd, 0. W. Zie
OPVEUNZEN.

OPVUREN ( wvl. IPVIEREN UPV- ,^ zie U ) , vuurde
op, bega opg(^.'urti)•d, o. w. Wordt gezeid van hout
bl
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dat, door het vuur (d. i. de rottigheid) aangedaan
zijnde, bederft en vergaat. Dat hout viert op,
is opgevierd.
OPWAGEN (wvl. iPw -, upw-), waagde op, opgewaagd, b. w. Met eenen hefboom optillen.
• Zie WAGEN.
OPWILLEN, o. w.. Hetzelfde als Opwalmen.
OPWALIVIEN (wvl. irw-, urw-), walmde op, heb
of ben opgewalmd (fvl. upèwalmd), o. w. Opwellen,
opborrelen, opwaarts zwalpen. Het water walmt
op uit de bron. Kokende water walmt op. — Zie
--

WALMEN.

— Afl. Opwalming.
OPZANDEN- (wvl. IPZ -, urz-), zandde op, opgezand, b. w. Met zand ophoogen. Eenen weg
opzanden. Eene slijkstraat opzanden en kalsijden.
OPZANTEN (wvl. ipz-, UPz -), zantte op, opgezant,
b. w. Al zantende wegrapen. Zijn al de korenaren
opgezant P Het is al opgezant dat er lag.
- Ook Opzangen. - Zie ZANTEN.
OPZEGGEN (wvl. IPz-, UPz -), zei(de op, opgezeid,
b. w. Afdanken, fr. congédier. Eenen knecht,
eenen werkman opzeggen. Den doktor opzeggen
(hem zeggen dat hij den zieke niet meer kome
bezoeken).
OPZEND (wvl. IPz -, urz-), m. Opzending, het
opzenden, fr. envoi, expédition. Opzend van geld
naar eenen soldaat in 't leger. Ik belast mij met
den opzend van de gevraagde bewijsstukken.
OPZETTEN (wvl. IPz -, upz-), zette op, opgezet,
b. w. Optooien, opschikken, fr. parer. De moeder
zet haar dochtertje op boven haren staat. Zij
zet zich geweldig op. Eene opgezette modepop.
— Op het vuur zetten, sprek. van spijzen.
De aardappels opzetten. De melk opzetten.
— Bij vogelkweekers. Twee vogels, een mannetje en eene pup, in eene kweekvlugge samenzetten opdat zij zouden paren en voortbrengen.
Vogels opzetten. — Ook absoluut. Hebt gij reeds
opgezet P Ik ga van de jare niet opzetten.
-- Bij landti. De zakken graan, de boterklompen, enz. die men op de markt niet kan verkoopen, in eene herberg of bij eenen burger wegzetten tot den volgenden marktdag. Ík heb
mijne tarwe opgezet. -- Ook absolutelijk. Ik heb
verleden marktdag moeten opzetten. " De granen
staen waerlyk een beetje te leeg, en 'k hoore
dat de boeren nog al dikwyls eens mogen opzetten, omdat de koopmans geen geld en biên. "
(C. Duvillers.)
— Vandaar komt dat sommige herbergen,
die aan eene markt palen, den naam dragen van

in den Opzet.

0PZI
— Land opzetten, het in winterbedden leggen.
-- Met opgezetten wil, met opzet, fr de propos
délibére. Iemand dooden met opgezetten wil. Hij
ging er met opgezetten wil naar toe.
OPZICHT, o. Opslag van de oogen. Met het
eerste opzicht (bij den eersten opslag, fr. a la
première vue, d'abord, au premier moment). Met
het eerste opzicht meende ik dat gij zijn broeder
waart.
— Mensehel-ijk opzicht, vrees voor het oordeel
der menschen, fr respect humain. Het menschelijk opzicht is eene oorzaak van veel kwaad. Menschelijk opzicht hebben. Uit menschelijk opzicht
iets doen of laten. Het menschelijk opzicht verschilt van de eerlijke schaamte : het menschelijk
opzicht belet ons van 't goed te doen; de eerlijke
schaamte doet ons liet goed doen tegen onzen
lust. In de bedorvene steden is er veel menschelijk opzicht; in de deugdzame buitenprochien is
er meer eerlijke schaamte. Een weldenkend
man ;durft te biecht niet gaan uit menschelijk
opzicht; een bedorven vent houdt zijnen Paschen
uit eerlijke schaamte.
OPZIEN (wvl. UPZ-, iPZ -), zag op, heb opgezien,
o. w. Opkijken, de oogen opslaan. Met den eersten
opzien (bij den eersten opslag, bij het eerste opzicht). Met den eersten opzien bekende ik hem
niet. Zie INFINITIEF.

— Noch op- noch omzien naar iemand of naar
iets, er zich niet het minst mee bekommeren, er
volstrekt niet aan denken. Sedert dat hij dien
deel gedaan heeft, is hij zoo trotsch geworden
dat hij naar ons noch op noch omme meer ziet.
OPZIJN (wvl. IPZIIN, uPZIIN), was op, heb of ben
opgeweest, o. W. Ergens op geklommen, gevaren, gevlogen zijn, enz. Ik schoot naar het doel
maar ik was er niet op (ik bereikte 't niet).-wit,
— Er is eene rente op dat huis (dat huis is
belast). Hoeveel bier is er nog op de tonne (hoeveel is er nog in) P
— Naar 't leger vertrokken zijn (zie OPGAAN).
Hij is al op sedert eene week. Hij is nog niet op.
ORAANJE, ORANJE, v. Oranjeappel, fr. pomme-

-

orange.
-- ORAANJEBROOD, 0.

Zie =ARANJEBROOD.

ORDER, o. (en nooit v.) wordt gebruikt niet
aleen voor Bevel, last; maar ook in al de beteekenissen van holl. Orde, dat bij ons nooit gehoord
wordt.
ORDINARIS, ORDINAARLIJK, .ORDINtERLINGS
(zware ee), bijw. Gewoonlijk, gemeenlijk, fr.
ordinairement. Het gaat ordinairlijk alzoo. Hij
komt ordinairlings den maandag naar , stad.

ORDU
" Men seght ordinaris voor een spreckwoort dat
het vat uyt laet hetgene dat in- heeft. " (Jac.
Desmet.) " Op den dijnsdagh singht de H.
kercke ordinaris den dienst der Misse van de
H. Enghelen. " (F. H. I.)
— Men vindt ordinaris ook als adj. gebruikt:
" De ordinarisse onderhouding van de Regels. "
(F. Vanden Werve.)
ORDUIN (wvl. oRDuuN), m. en o. Hetzelfde als
Arduin, fr. pierre de taille. — Ook Orduinsteen.
— Afl. Orduinen (wvl. ook Orduni, zie -EN),
fr. pierre de taille. Orduinen muren.
— Wordt bij onze vroegere schrijvers ook
gebruikt in den zin van 1. ordo, d. i. Verordening
of schikking van de wijs op dewelke men de
Getijden van den Brevier moet lezen. " Ick heb
onser liever Vrauwen Ghetyen begost alle daghe
te lesen, naer het Roomsch Orduyn. "(C. Vranex.)
ORE,,v. Slijk. Zie HoRE.
ORGEL, m. (en niet o.), fr.

orgue. Op den orgel
spelen.
— Wordt fig. gezeid van eene klare rijke
stem. Hij heeft eene stem gelijk een orgel. Zijne
stem is een orgel. Hij zingt gelijk een orgel.
ORGEN, orgde, georgcd, b. w. Worgen, wurgen,
fr. étrangler. — Zie w.
— Vandaar Orgkoorde, Orgpeer, enz.
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DRIE
— Dit woord is niet te verwarren met Horie,
hoorie, hoirij (fr. hoirie, héritage), dat men bij
onze vorige schrijvers vindt, doch maar weinig

in 't gebruik meer is, hoewel hoor (fr. héritier)
nog veel gebezigd wordt. — Kil. vertaelt oorye
door origo, en hoorie door hoeriditas.
ORIEN (in twee sylben, met den klemtoon op
riep), oriete (wvl. ook orietege, zie IMPERFECT), heb
georiet, o. W. Voortzetten, zich voortteelen, zich
voortplanten, . fr. se propager. Het ongedierte
slacht van 't onkruid :. 't een en 't ander oriet
zonder einde. Daar zijn zekere krankten die
orien (die voortzetten van ouders tot kinders,
die gemeen zijn aan al de leden van eenen stam
of familie). Het is geen wonder dat hij krankzinnig is, zijne moeder was het ook : dat is iets dat

oriet, fr. c'est un vice origine?.
— Hoewel wij biên, vlien, en zelfs lie'n, wie'n
(in ééne greep) spreken voor bieden, vlieden, en
lijden, wijden (zie -IEN), zijn er nogtans twee ww.
korien (van fr. curée), en orien (van 1. origo, orior),
die niet meer uit korieden, orieden, of uit korijden, orjden ontstaan zijn dan het ww. zien, fr.
voir, uit zieden of zijden, en die bij gevolg korien
en orien moeten geschreven worden. Zij worden
vervoegd als volgt:

Tegenw. tijd
orie.
Ik
ORIE, OERIE, m. en v. met den klemtoon op
korie.
rie. Oorsprong, geboorte, afkomst, fr. origine;
oriet.
Gij,
geslacht, ras, artsoen, soort, hij
fr. race. Wordt
koriet.
gezegd in eenen goeden zin, doch meest in eenen
origin.
Wij,
zij
slechten zin van menschen, dieren en
planten.
korien.

Van eene goede of slechte on zijn. Booze one
Verleden tijd
van volk. Het is niet wonder dat hij een dief is,
oriete.
Ik,
hij is van den hij
one (hij stamt van dieven af). Hij
koriete.
is van eenen slechten orie. Eene goede one van
orietet.
Gij
peerden. Dat is een dier van kloeken ori.e, van
korietet.
orieten.
gezonden orie. Konijnen van kleenen orie, van
Wij,
zij
korieten.
grooten one (van kleen ras, van groot ras).
- ORIETSEL, 0. met den klemtoon op riet.
Eene slechte one van tarwe. Koorn van eene
Voortzetting, voortteeling. Het orietsel van de
goede one (van eene goede soort). Die perzikpemen in den akker.
boom is van de one niet (is van de soorte niét,
OEM (E, m. Worm. Zie oom
is van de beste niet). Dat is maar van gemeenen
- ORMSTEEKTE, adj. Zie OORMSTEEKTE.
orie. " D'eerste quetse in 't ghesichte is ons
ORNAAL (vl. ORNAEL, zie AE), m. Zie ARNAAL.
ghecomen van Eva, en daer af, als van oirie, hebORSEROT (uitspr. ossekot, even als osbare bij
ben wy al te samen sijpende ooghen ghecreghen. "
N. Despars voor Orsbare, rosbaar, zie Rs), o. Een
(J. David, s. j.) " Tot inde vierde orye oft genegebouw waarin molensteenen om graan te malen,
racie. " (Th. van Herentals.) " Een lant dat eenen
of heiblokken om olie te slaan, bewogen worden,
here erfachtich bi natuerlike orye oft gheboerte
niet door zeilen die in den wind draaien, maar
heeft. " (Id.)
door een peerd dat in eenen cirkel gedurig rond
— Overal in dagelijksch gebruik.
anders ook nob Rossekot en Peerdekot-gat;
— Men zegt ook Norie, Noerie, met de voor
geheeten.
n. Zie .
-gevod

ORSK
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— Eengen zeggen asselcot en essekot.
--- Het woord Ors is hetzelfde als Roc, peerd.
Zie METATHESIS.
— ORSEKOTEN (uitspr. ossekoten, assekoten, esse kolen, zie Rs), orsekootte, heb georsekoot (wvl. ossekótte, geossekQt, zie KLANKVERKORT.), o. w. Graan
malen in 't orsekot. We gaan een beetje orsekoten. Bezig zijn met orsekoten. — Zie ROSSEKOTEN.
ORSKOP, m. Een scheldwoord. Allah, orskop!
houd op, orskop ! (zegt b. v. eene onbeschofte
moeder aan haar koppig kind).
ORTJE-BI, m. Naam dien de vinkeniers geven
aan eene appelvink die zingt top-top-top-ortje -bi.
Eenen ortje-bi koopera. Die vink is een ortje-bi.
OS, voegw. voor Als. Zie AS, en ook 05K, OJE,
.

OSSI, OMME, OSSE, ONZE, OST.

OSK, en ook OK, samengetrokken uit Os'k, os
ik, d. i: als ik : zie os. Ik zal het doen, ok het
maar kan (d. i. als ik 't maar kan). Ik zal hem dat
zeggen, osk hem vinde.
OSME, OMME, samengesmolten voorAls wij (zie
os en ME). Osme daar kwamen, hij was weg.
Omme willen, hij zal meegaan. Me zullen wel
sterven, omme wel leven.
OSSAN, OSSANNE, OSSANS, bijut. Zie ALSANNE.
OSSE, samengetrokken uit Os ze, d. i. als zij:
Zie os. Geeft die arme vrouw eene aalmoes, osse
komt. De kinders zijn braaf, osse slapen.
OSSEBILK, OSSEBULK, m . Bilk of weide waar
ossen op gevet worden. Die ossebilk brengt hem
jaarlijks veel geld aan.
— In den ossebilk zijn, schimpende van eene
dochter die te oud is om nog te trouwen.
OSSEKROSSE, en ook OTTEKROTTE, v. Artsenij mengsel ' waar de crocus of saffraan deel van
maakt. Eene plaaster van ossekrosse, in de apotheek emplastrum oxycroceu m, anders ook Lendeplaaster omdat zij tegen de lendezweer veel
gebruikt wordt.
OSSEPLEK(KE, V. Hofstedeken waar men ossen
houdt, waar men met ossen, in plaats van geerden,
ploegt en voert. — Zie PLEK.
OSSI, OTTI, samengetrokken uit os hij, d. i.
als hij : zie os. Hij kent mij maar, otti in nood
is, fr. quand it est dans le besoin. De appelboom is
zoo schoon, ossi in bloei staat. De storm is wreed,
ossi raast.
OST, OT, verkorting van os het, d. i. als het:
zie os. Ik ga morgen op reis, óst schoon weder
is. Een kind zij beloond ot braaf is, maar gestraft
ot droef is.
OTE, v. Eene grassoort. — Zie ATE.
,

OTTEKROTTE, v. Zie oSSEKROSSE.

OTTE
OTTEKROTTEN, o. w. Zie HOTJEKROTTEN en ROTTEKOTEN.

OU. Dit klankteeken luidt bij de Oost-Vlamingen wijd open, omtrent gelijk au. Bij de WestVlamingen luidt liet nauwer en korter, gelijk de
hoogd. u in gebunden, gefunden, enz.: het is een
middenklank tusschen de korte o en de langere
oe (God, goud, goed). Nogtans ouw klinkt als ow,
zie ouw.
— In de hedendaagsche schrijftaal vindt men
zelden of nooit on vóór eene keel- of lipletter,
maar wel oe. Zoo was het vroeger niet. Eene menigte schrijvers stelden daar nooit oe maar altijd
OH, gelijk het de Vlamingen tegenwoordig nog
doen in hunne gesprokene taal; want wij zeggen
Behouftig voor behoeftig.
Drouf
— droef.
Geboufte — geboefte.
Klouf
— kloef.
Troubel
— troebel.
Houpel
— hoepel.
Roupen — roepen.
Snoupen -- snoepen.
Bedrouven — bedroeven.
Touven
— toeven.
— zoeven, enz.
Zouven
Droug
— droeg.
Genouá — genoeg.
Long
— beg.
Plouáen — ploegen.
Sloug
— sloeg.
Vroug
— vroeg.
Bouk ' — boek.
Douk
— doek.
— hoek.
Houk
-- kloek.
Kiouk
Vlouken — vloeken.
Zouken
— zoeken, enz.

Wij zeggen ook somwijlen ous voor oes, b. v.
Housten — hoesten.
— oesel.
Ousel

-- Even als wij ijde samentrekken in ie (zie IE
en TEN), zoo trekken wij oude samen in oe, b. v.
Vouden — voen, fr. plier.
Zouden — zoen.
Schouder — schoer.

— Waneer 0V, gevolgd is van d of t, schuift
er het volk te Brugge eene k tusschen in.
Goud — goukd.
— houkt.
Stout -- stoukt.
Houden — houkden.
Touter -•-- toukter.
Hout

OUD, adj. fr. vieux. Oud gelijk de straat.

805

OUDB

OUDELEUREMARKT, V. Oudekleerenmarkt. Zie

-- Oude leur, zie OUDELEUR.
— Oude man, zie, OUDEMAN.

LEUREMARKT.

OUDBAKKEN, adj. Beregen. " Terwen oudtbacken broot ghegeten, dat stopt den loop des buycx;

terwen nieuwbacken broot in water ende sout
gheweyct, dat verdrijft quade schorfticheyt. "
(L. Fuchs.)
— De klemtoon van dit woord is op de eerste
greep (oud), even als in nieuwbakken, verschbakken, nieuwmolken, huisweven, en dergelijke.
OUDE, m. Deze benaming gebruiken de jonge
als zij spreken van. hunnen vader, de-linge
matroozen als zij spreken van hunnen kapitein,
de werklieden als zij spreken van hunnen
patroon, enz. Ik zal er aan den ouden van spreken . Raad vragen aan den ouden. In geschil zijn
met den ouden. Eene berisping krijgen van den
ouden.
— Dit woord, oostwaarts Ouwen uitgesproken,
behoort tot de taal van 't gemeen leven, en, hoewel het geene versmading medebrengt, nogtans
bezigt men het niet om iemand aan te spreken.
OUDE, v. en ook ELDE, v. Leeftijd, verloopel
tijd sedert de geboorte, fr. enge, Welke is uwe
oude (hoe oud zijt gij) ? Wij zijn van dezelfde
oude. Er is eene oude dat de driften woelen, en
eene oude dat zij koelen. Er komt eene oude dat
men bezadigd wordt. Hij is in dezelfde oude
gestorven als mijn broeder. " Die nu ter goeder
oude ghecommen zynde, een man gheworden was
ghelyck een reuse. " (N. Despars.) " Medicyns

die aenmercken sullen u siecte, u oude, den tyt,
de plaetse, u tracht. " (F. Rapaert.) " Nae dat
by zijn volle jaren ende bequame oudcde soude
hebben. " (C. Vrancx.) " Dat ghy gheen oud' en
kent, oock in u ouderdom. " (L. Vossius.) " De
kynderen doende leeren, onderwysen ende styleren naer heurlieder oude, staet ende qualiteyt. "
(Cost. v. Veurne.) " Beede wesende van ghelijcko
oudde. " (Id.)
-- Een os van oude, een os van meer dan drie
jaar oud, bekwaam om gevet te worden voor den
slachtbank.

— Spreekw. Haddet jo en zoudet je zijn van één
oudetje.

--- Kil. geeft aan Oude ook de beteekenis van
Grijze ouderdom, 1. senectus, fr. vieillesse; doch
in dezen zin gebruiken 't wij zeer weinig meer.
" Gheel blent gheworden van oude. " ( N. Despars.)
" Die blent was van groter oude.

OUDE

"

(

Maerlant.)

OUDELEUR, m. Oudekleerenkooper, leureinan.
— Dit woord is eene verkorting van Oudeleurenkooper.

OUDEMAN, m. Eene kwaal bezonderlijk eigen
aan kinderen wier aanzicht gerompeld wordt en
geheel de gedaante van een oud wezen krijgt, fr.
chartre, inarasme a la suite de l'entéri te chronique.

Den oudeman hebben.
— Wordt ook gezeid van gewassen die hunne
groeizaamheid verliezen en allengskens vergaan.
Dat koorn heeft den oudeman (blijft kleen en
mager en zal niets voortbrengen dan vernepen
graan). Die tabakplanten krijgen den oudeman.
Die appelboom heeft den oudeman.
OUDEMANNEKRUID, o. Mentekruid.
OUDERSCH, adj. gevormd van Ouder, dat bij
Kil. en ook nog,in de Kempen hetzelfde is als ons
Oude, ouderdom, fr. cage : zoodat het eigenlijk
beteekent Van oude, van jaren, fr. d'dge, dgé.
Wij gebruiken het maar in een oudersch jong knecht of jongman, eene ouclersclhe jongedochíer,
d. i. een jongeling of dochter die reeds bejaard is

en ongehuwd. Die hofstede is bewoond door twee
gebroêrs, oudersche jonge knechten. Zijne moei
is eene deugdzame oudersche jongedochter.
OUDE-VENT, m. Bij visschers. Een zeevischje
van geringe weerde, fr. aspidophorre,1. aspidophorus calapliract'us. De geernaarvangers vinden het
veel in hunne netten en werpen 't weer in zee.
(Van Beneden, Ann. Pan. 1865-66, doe. bl. 602.)
OUDEWETSCH, adj. Ouderwetsch, uit vroeger
tijd. " Een oudew3tsclzé toortelstoel. " (K. Calle-

bert.) Oudewetsche mode.
OUDWIJF, OUDEWIJF, o., mv. oudewijfs.

— Overwinterde maluwsalade.
-- Soort van bittere erwten die men zaait tot
voeder van het vee. De oudewijfs zijn meerder
dan de velten.
— Bij visschers. Een zeevisch die zelden gevangen wordt, en in de wetenschap brama raii
heet, zegt prof. Van Beneden (Ann. Parl. 186566, doe. bl. 602).
OUDEWIJFSKERKGANG, m. De kerkgang (fr.
1•elevailles) van een oud wijf.
. -- Fig. Eene arintierige kermis waar kleene
toeloop van volk is en weinig vreugd bedreven
wordt. De kermis van die prochie is maar een
oudewijfskerkgang, is gelijk een oudewijfskerkgang.
OUSELAAR, in. Zie OESELAAR.
_- Het Alg. V 1. Idiot. wilt van dit woord
ouwsalaem of orsalaem maken; wij niet.
OUVALLIG, adj., klemt. op ou. Slordig, vuil, fr.

0UW
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dégoutant, hideux. Een ouvallige baard. Ouval-

lige vent. Ouvallige klap. — Zie UIVALL1G.
OUW. Wij hebben gezeid op AU, dat an, auw
en ouw bij de West -Vamingen maar eeneis en
denzelfden klank hebben, namelijk dien van ow.
Nogtans in Fransch -Vi. zijn er eenige woorden
waarin auw klinkt als aw met den helderen
a- klank, t. w. Auw (aw, fr. epi), Blauw (blaw),
Lauw (law), Grauw (graw), Klauw (klaw), Rauw
(raw). Overigens nauw, benauwd, pauw, kauwe
(vogel), dauw, krauwen, paus, faute, enz. worden
daar gelijk elders uitgesproken now, benowcl,
pow, kowe, dow, krowen, pows, fowte, enz.
* OUWDOUW (uitspr. owdowv, zie AU), m. Zie
-

AUWDAUW.

OUWE (wvl. uitspr. owe, zie AU), V. Weide, am,
fr. paturage. Eene ouwe rondom met diepe
grachten afgesloten. De koeien grazen in de
ouwe. Het gulzig gers van de ouwen.
OVAAR, OVARE, m. met den klemtoon op o.
Hetzelfde in Veurne - Ambacht en 't Brugsche
Vrije als Ooievaar, fr. cigogne. De ovaars ver
zelden in onze streek. Eenen ovaar zien-schijne
vliegen. " Hij zandt den Hovaere. " ( Ed. De Dene.)
" Ghelijck de Aerne, Hovaers ende dierghelijcke
ander beesten. " (C. van Dordrecht.)
OVEN, m., fr. four.
— Dat gaapt (zoo wijd) als een oven, dat is
zonneklaar, dat is tastbaar, fr. c'est evident, 1.
patel. Hoe kunt gij daar nog aan twijfelen ? het
gaapt gelijk een oven. " Nu is 't saecke dat men
dese fortuyne voor goedt acht de welcke den

mensche stiert tot de deughdt, hoeveel beter en
moet de zulcke niet wesen die aen de godtvruchtige zielen ghegheven wordt voor eenen loon P
-- Dat gaept veel opender als eenen oven.

(A. Debuck.)
Seker meught ghy dat gheloven,
Want het gaept ghelijck een oven.
(P. Devynck.)

-- Op den oven steken of zetten. Zij heeft hare
zuster op den oven gesteken (zij is eerder getrouwd dan hare zuster, hoewel deze ouder was).
Zij is op den oven gezet (hare zuster, die jonger
is, trouwt eerder dan zij).
- OVENBEEST(E, v. Soort van zwarte tor die
veel in de bakkerijen gevonden wordt, ook Koolbrander geheeten, fr. blatte.
- OVENBUUR (wvl. OVENBEUR, zie U), o. Bakkeete, huisje waarin de oven is waar men brood
bakt. Er is bijkans niet eene hofstede die geen
ovenbuur heeft. Het ovenbuur is gemeenlijk
afgescheiden van de andere gebouwen. Vlas

OVER
zwingelen in het ovenbuur. " Het beste roockhuys, poorte, t' Doven--beur, ende duyf-huys. "
(Cost. wanden Leenlove van Dendermonde.)
- OVENDEKKER, m. Een vogeltje anders ook
Ovenmetserken geheeten.
- OVENHEETSEL, 0. Alle brandstof die dient
om den oven te heeten, doch vooral bramen,
doornen, duinhelm, en heestergewas dat weinig
geschikt is om in den heerd te branden.
- OVENJONG (uitspr. ovejong, zie N), o. Een
appel met deeg omwenteld en in den oven gebakken, bollebuize. Als men brood bakt, bakt
men er dikwijls ovenjongen bij. Taarten en ovenjongen bakken voor de kermis.
— De steenbakkers geven den naam van
Ovejong, o. aan den jongen knaap die belast is
met vuur te stoken in de pijpen van den steen
Alg. Vi. Idiot. zegt dat men in 't-oven.—Ht
Limburgsche Oberjong, m. en Operknecht, m.
heet wat men elders Metselaarsknecht, metsers knaap, metsersdiender noemt.
- OVENKOEK (wvl. OVEKOUKE, zie N en on), m.
Ronde platte koek van eenen vinger dik, gevormd
van deeg en te samen met het brood in den oven
gebakken. De ovenkoek is geen heetekoek.
- OVENKOT (wvl. OVEKOT, zie N), o. Ovenbuur.
" Scheuren, stallinghen, ovenkoten. " (Z. v. Male.)
- OVENMAKER, m. Een vogeltje, ook Ovenmetser genaamd.

m. vklw. —rnetserke(n. Een vogeltjé,_ nog minder dan het koningsken, met een
fijn scherp snaveltje, grauwendig van vlerken,
en geluw onder den buik, fr. troglodyte, vulgo bis
-- OVENMETSER,

buissop, ratereau, rebe--sourdet,bvichnfnet, rebetre, rebetriin, reblette, reblot, roable, roitillon.
- OVENPAAL, -PALE, v. (en niet m.) Platte
houten schop met eenen langen steel om het
brood in den oven te steken.
- OVENSTOPSEL, 0. Soort van blind of luik
waarmede de mond of opening gestopt is, terwijl het brood bakt, fr. fermnoir de four.
OVER, voorz. Wordt bij ons dikwijls gebruikt
in eenen zin dien men elders door een ander
voorzetsel uitdrukt, b. v.
— In den zin van Op, fr. sur. De handen over
zijne oogen houden (d. i. vóór zijne oogen, op
zijne oogen). " Hy troop voort overhanden, over
voeten tot binnen den choor. " (N. Despars.)
" Als met eenen donderslagh wierden sy over

rugghe gheworpen. " (J. Desmidt.)
— Over zijne beenen vallen van flauwte, zich op
zijne beenen niet kunnen rechthouden, knikke-

beenen.

OVER
— Over zich hebben (wvl. over eens ein, zie EENS
en EIN) , bij zich hebben, fr. avoir sur soi. Eene
relikwie, eenen paternoster over zich hebben. Hij
had geenen duit geld over hem. Ik had noch
stok noch zweerd over mij om mij te verdedigen.
" Hy heeft altydts syn rapier ende poignart, oft
iet anders over hem, om hem te verweeren. " (J.
David, s. j.)
In zich hebben, in 't bloed, in geheel 't lijf
hebben, fr. avoir dans le corps. Hij is stram van
't rhumatism dat hij over hem heeft. " De peerden die veel verbrant bloei over hen hebben. "

(Jac. Desmet.) " Stinckende van den grooten
brant die alsulcke beesten over hun hebben. " (Id.)
" Ghy segt datse een quade viese locht over hun
hebben. (Boëtius a Bolswert.)
In zijne ziel, in zijn karakter, in zijne doenswijze hebben. Hij heeft iets over zich dat behaagt,
dat mishaagt. Eene beleefde en aangename
manier over zich hebben om met de menschen te
spreken en te handelen. Gij hebt te veel zwier
en beslag over u. Hij heeft eene zedige doenwijze
over zich. Eenen vloek, een aanstoptelijk woord
over zich hebben (dikwijls herhalen onder 't spreken). Aardige en wondere spreuken over zich
hebben. Al het verstand en de behendigheid die
iemand over hem heeft. " Den doctoor die een
manier over hem hadde om den naem van den
persoon te weten. " (R. Versteganus.)
— Over zich dragen, bezonderlijk als behoed middel op zich, bij zich dragen, fr. porter sur soi.
Eene relikwie over zich dragen. " Ghelijck sommighe quade menschen tooverbrieven over hoer
draghen. " (J. Vanheumen.) " Die eenige briefkens oft boecxkens over hem draghen, meynende
-

daer bi beschermt te zijn van misvalle oft grieve
daer dickens duyvelsce namen in staen, onder
godlike namen gescreven. " (Th. van Herentals.)
— Eene pil over zich steken, zich eene zetpil
steken.
— Over iemand blijven, in zijn lichaam blijven,
sprek. van 't geen hij genut heeft. Al wat hij
eet, moet over hem blijven (omdat b. v. de stoelgang, de ontlasting onmogelijk is). Er blijft
schier niets over hem van al wat hij neemt (de
spijzen verblijven niet in de maag, maar worden
onverduwd uitgeworpen).
— In den zin van Langs, achter, 1. sper. Láat
uwe kinderen geheele dagen zoo over strate niet
loopen. " Bemerckt hoe die discipelen over weck
van sijne verrysenis spraecken. " (F. Desmidt.)

Over bergen en dalen.
---- In den zin van Binst, gedurende (zonder

OVER
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lidwoord), fr. pendant, cdurant, 1. per. Over school
niet leeren. Over nachte werken, waken. Over
dage werken en over nachte waken is te lastig
voor eenen mensch. " Vyftig uren moest hy
rollen over dagh en over nacht. " (L. Vossius.)
Ge moet alle twee uren van die medecijn nemen,
ook over nacht. Dat kleed is te warm over zomer
en te koud over winter. De boeren zijn over
zomer weinig in huis. Hij drinkt nooit geen
bier over tafel (d. i. gedurende de maaltijd). Een
glaasje wijn over tafel geven. " Daar wordt ver
dat hy over syn noen en-haeldtvniokyzr
avondt-mael, niet meer dan dry reysen dronck. "
(I. de Grieck.) Over noen (d. i. gedurende den
noentijd, van ten 12 ure tot omtrent halftwee,
fr durant le te nps du diner). Iemand over noene
gaan bezoeken (dat is, binst het noenmaal, b. v.
ten een ure meer of min). Kom morgen over
noene terwijl ik nog 't huis ben. Die stoute scholier moet voor zijne straf vandage over noene
blijven (mag te middag naar huis niet gaan,
moet in school blijven). — Wegens over noene d. i.
schuins, in de war, zie NOEN.
— Over tafel zitten, aan den disch zitten en
eten. " Des avondts als den landt-grave over tafel
sat. " (I. de Grieck.) " Eenen dronkaert die met
hem zat over tafel. " (C. Hazart.)
— Als voorzetsel van tijd wordt over gebruikt
nu eens in den zin van na en dan in den zin
van vóór, hetgeen uit de bijkomende woorden
bepaald wordt. Dus:
Over tijd bet . 1° vóór eenigen tijd, zie OVERTND;
2° na den gestelden tijd, b. v. acht dagen over
tijd, fr. hult jours apres temps. Het was tien minuten over tijd, als het convooi vertrok.

Over eene wweehh, over veertien dagen, over eeve
iaaaud, enz. bet. 1° in Vlaanderen : Vóór eene
week, vóór eene maand, vóór veertien dagen, fr.
il. y a une semaine, un mods, guinze jours. D at is
over twee weken gebeurd. Morgen over acht
dagen was hij hier. Over jaar was ik ziek. Maar
2° in Holland bet. liet na eerie week, na eene
^naanzd, na veertien dagen, fr. d'ici (t une semaine,

dans tbne se'Fnaine, enz.
,

— Oulings en thans nog dikwijls gebruikt in
den zin van voo , fr. pour. Iets verrichten zonder
daar over (d. i. daar voor) betaald te worden. Zij
hebben hunne k(Yeien verwisseld kop over kop
(d. i. kop voor kop, zonder eènig geld er bij te
geven). " Te bidden over die sielen int vaghevier. " (Th. vai Herentals.) De gebuurvrouw
was dien dag daar over de waschte (om te wasschen, fr pour faire la lessive). Over den doodman
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OVER
werf en (zie

D00DMMAN). Over

veel overeen, fr. ils out entre euv beaucco'tup de
relations. Wie is de geneesheer die over dien
zieke komt r De geneesheer komt drie maal te
week over hem. Er gaan twee doktors over hem,
fr. it est trccité par deur médecins. Zij heeft over
geheel hare familie geweest om vaarwel te zeggen,
en is vandage vertrokken.
— Bij het gaat, het moet gaan, heeft over dik
bij middel van. Het-wijlsdebtknvaM,
gaat bij dien werkman al over aardappels (hij
heeft geen ander voedsel). Als liet al moet over
brood gaan in een huis, dan is een zak graan
alhaast verdwenen (d. i. als men niet anders te
eten heeft dan brood). Het moet al over oliebrood
gaan, als er geen groen is voor 't vee. Er is niet
veel te winnen als het moet over spinnen gaan.
Die advokaat zal kwalijk rijk worden, als 't moet
over pleiten gaan. Het is zoo een groot dingen,
als de huisvrouw ziek ligt en dat alles over
vreemder hand moet gaan (door vreemden moet
bezorgd en gedaan worden).
— Iets over zijn hert laten gaan, een geleden
ongelijk vergeten, geene wederwraak gebruiken.
Hij had veel redens van misnoegd te zijn, maar
hij liet het al over zijn herte gaan. Hij liet over
zijij herte gaan al wat zijne ondankbare zoon
hem misdaan had.
— iVlaclit zien over iemand, over iets, gelooven
dat mei t er boven is. Ik zou hem wel aanranden
dat ik er macht over zag. Kunt gij dat gewicht
opheffen ? Ik zie er'geen macht over. " De lants-

duivels ziele (zie

DUIVEL).

Dies weende al der Joeden kant,
Want si hildene alle over doot.
(Maerlailt.)

— Over dood, bijkans dood, zoo goed als dood,

slecht genoeg om te sterven. Over dood moede
zijn. Over dood zijn van schrik. Hij kwam over
dood naar huis. Ik heb liever te laat te komen
dan mij over dood te loopgin. Hij was over dood
gezongen. Zij sloegen hem over dood. Zij lieten
hem over dood liggen. Hij lag daar over dood.
" Zy slouchen eenen waker hover dood. " (K. v. B.)
" Deze 3 waren dood inghebrocht, ende daer zo
was noch een inghebrocht hover dood. " (Id.)
" Ende sy vandtse levende en ghenesen, die sy
half doodt oft over Boot hadde ghelaten " (C.
Vrancx.) " Onder weghen viel zy tweemael over
dooi ter aerden. " (Id.) `-* Den metser is over
doodt gevallen, blyvende acht uren van sy selven. " (B. Surius.) " Philips Stael wiert over
dool ghequetst up Steen ghedregen, ende sdaechs
daer naer onthoofd. " (N. Despars.) " Bleef in
syn hutte ligghen heel machteloos ende over
doodt. " (P. Mallants.)
't Vlieghsken lag in -een ghekrompen
Op de tafel, naeckt en bloot,
Sonder roeren over-loot;
Al syn beentjens waeren stompen;
Willigh had het op-ghestaen,
Maer, helaes ! 't en kost niet gaen.
(L. Vossius.)
Hadden die wachters vaer so groot
Dat si laghen al over loot.
(Maerlant) .

— Over dood luiden, wordt gezeid van de
doodkiok die geluid wordt 's avonds vóór Bene
begraving of uitvaard. Het luidt over dood, er
is morgen een jaargetijde. Men luidt over dood.
— Over aarde liggen, anders gezeid in lijpe
liggen, sprek. van een dood lichaam dat nog niet
begraven is. Hij heeft drie dagen over aarde
gelegen. In . tijd van besmettelijke ziekten laat
men de lijken niet lang over aarde liggen. Men
sluit deuren en vensters waar dat er iemand
over aarde ligt, tot teeleen van rouw. (" Zo wiert
dat doode lichaem begraven, twelcke tot dier
tyt toe altyts boven der eerde gheweest hadde,
zegt N. Despars.)
. -- Over iemand gaan of komen, hem gaan of
komen bezoeken. Die geburen gaan over malkaar
(of over een) niet. Zij gaan dagelijks over mal.kaar (tot rnalkaar, in malkanders huis). Zij gaan

1

lieden, waer sy macht over sagen, handelden sy

mnedoogenloos. " (Pauwel Heinderycx.)
— Iemand over 't hoofd trekken, hem overklap
overhalen, van gedacht doen veranderen.-pen,
Ik zal hem wel over 't hoofd trekken. Hij liet
zich over 't hoofd trekken.
- Over ander. Zie OVERANDER.
— Over hoen, overhoeks, in eene richting van
den eenen hoek naar den tegenovergestelden,
fr. diagonale2ment. Eene lange tafel over hoek
zetten in eene salette (zoodat de lengte van de
tafel gericht zij naar de hoeken van de salette).
Iets over hoek rechtstellen (d. i. met eenen hoek
neerwaarts, en den opposieten hoek opwaarts).
Een vierkantte lap die over hoek op een kleed
genaaid is. Over hoek gaan (d. i. langs de binnenwegen gaan om de hoeken en kromten van
de groote baan af te snijden).
— Over kant. Even als over einde gezeid wordt
van iets dat, in zijne lengte, rechtstaat met het
een uiteinde boven het ander; zoo wordt ovei'
kant gezeid van iets dat, in zijne breedte, recht
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anderen, d. i. beurtelings een van twee, fr. de
cleux l'unz alíernativemnent. Hij wandelt overan-

staat met den eenen boord boven den anderen,
fr. sur le can, de champ. Eene plank staat over
kant, als zij streks neêrligt op de dikte zoodat de
breedte in loodrechte richting is: Eene brike over
kant plaatsen, fr. mettre une b-riq'ue de champ.
Een mes ligt over kant, als hèt op den oesel
rust met de negge naar omhoog, of vice-versa.
— Over stier, achter tijd, te laat, na de gestelde uur. Werklieden, ge moet morgen wat
vroeger komen, ge waart vandaag over stier. Ik
moet mij spoeden, want ik ben eene uur over
stier. Hij komt altijd over stier. Het convooi
kwam over stier toe. — Men zegt ook Buiten
stier.
— Over dat, voegw. Gelijk, zoo als, dusdanig
als,. volgens, fr. tel que, comme. Iets doen over dat
het gaat, fr. faire une chose comme on peut. Ik
verkoop . u dat huis over dat het is. Over dat je
't ziet, dit kleed is niet veel meer weerd. Ik zal
dat verrichten over dat ik kan. Ik ga naar de kerk
over dat ik kan. " Hopende dat ghy sulcx, over
dat het is, in dancke sult nemen. " (M. Lam-

brecht.) " Ontfanct onse lofsanghen over dat se
syn. " (Id.)
— Over naasten, onlangs, fr. naguère, réceminent. Dat is over naasten gebeurd. Ik heb hem

over naasten gezien.
-- Over en over (wvl. over ent over), van den

eenen kant tot den anderen. De weide stond
over en over vol water. Hij ging over en over
de straat. Honderde vendels die hoog aan koorden over en over de straten hongen. Hij sprong
over en over de tafel. Over en over eene rivier
zwemmen.

-- Over en weer (wvl. over ent weer), weg en
weder. Hij wandelde over en weer in de dreef.
De klok, die geluid wordt, zwiert over en weer.
Ik vermoedde dat er iets gaande was, omdat hij
gedurig over en weer liep. " Dat hij diewils over
en weer ghegaen is. " (M. Lambrecht.) — Zie
OVERWEER.

-- In samenstelling met werkwoorden, stellen
wij somwijlen over in plaats van 't voorvoegsel
ver, b. v.
Overlezen -- 'verlezen, fr. éplucher;

Overschaffelen — verschaffelen;
Zich overslapen — zich verslapen;

en bij de Oost-Vlamingen:
Overmangelen — vermangelen.;
Overwisselen — verwisselen.

OVERAL, m. Een kiel in 't algemeen, fr. blouse.
hij deed zijnen overal aan.
OVERANDER, adj. Ietzelfde als hell. om den

OVER,
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deren dag (b. v. den maandag, woensdag, vrijdag,
zondag, dijsendag, enz.). Wij waken overanderen
nacht bij den zieke (d. i. ik waak dezen nacht, en
a hij waakt den tweeden nacht; ik wederom den
` derden nacht, en hij den vierden; enz.) Zij gaan
overander keer naar stad (d. i. fr. alternativement,
1. vicissi-m). Hij bezaait dat land maar overander
jaar (d. i. hij laat het na elke note een jaar rus
koorts keert overanderen dag terug. Die-ten).D
lessen worden niet jaarlijks, maar slechts overander jaar gegeven. Er staat in dien boek overander blad een printje. Overander woord (bij de
helft der woorden, telkens). Zijne keel is beroest,
` hij moet overander woord kuimen. Hij heeft
altijd vloeken in den mond; overander woord,
legt hij er eenen door.
-- Kil. Over- ander, alíernus. Men schrijft het
woord beter in twee'n (over ander), aangezien de
i klemtoon op ander valt.
OVERANDERDAGSCH, adj. Dat om den anderen
dag weerkeert. Eene overanderdagsche koorts,
fr. fievre tierce (qui revient de deux jours l'un) .
OVERBABBELZAKKEN, b.

w. Zie VERBABBEZAK-

KEN.

OVERBALGD, adj. Die eenen te grooten balg of
buik heeft op navenante van de andere deelen
van 't lichaam. Eene overbalgde koe wordt misprezen.
OVERBLAKEN, blaakte over, ben overgebla.alct,
o. W. Al blakende spoedig optèren. Als men eene

stove of kachel ontsteekt met bakkerskolen,
moet men er hout of hoeljekolen opdoen, eer de
bakk&rskolen overblaken.
OVERBLIJVEN (wvl. -BLIVEN, zie ia), bleef over, -heb of ben overgebleven, o. w. Ergens uitslapen,

ergens blijven tot over den nacht. Het was te
Iaat om naar huis te keeren; ik ben daar overgebl even .

— Niet meer regenen. Zou het vandaag overblijven ? Indien het veertien dagen overblijft,
de oegst is binnen.
OVERBOFFEN, overbofte, overboft, b. w. Al te veel
iets prijzen, veel meer goeds zeggen van iets
dan het weerd is. Hij overboft zijne koopwaren.
OVERBREEDTE, V. Hetgeen boven de vereischte
breedte van iets overschiet. De overbreedte van
eene straat is dat deel van eene al te breede
straat, dat men er mag van afscheiden zonder
de wet te schenden. De Wateringen verpachten
de overbreedten van de straten. Een huis bouwen op de overbreedte van eene straat,

OVER
OVERBRIJNEN (wvl. -BRINEN, zie Ij), overbrijnde,
overbrijnd, b. w. Geheel in pekel zetten. De

vleeschkuip overbrijnen.
OVERDENKEN ZICH (wvl. EENS OVERDINKEN),

wederk. w. Nadenken, fr. réfléchir. Wij hebben
. ons overdocht, en wij gaart dien muur niet bouwen. — Vgl. Zich overpeizen.
OVERDILTEN,• overdille, overdilt, b. w. Van
eenen dilte voorzien, met balken en ribben bezolderen. Eenen stal overdilten. Stroo leggen op
eenen overdilten stal. Zie DILT.
OVERDOEN, overdeed, oveîdaan, b. w. Overladen,
–P-

iemand iets opleggen dat boven zijne krachten
is, fr. surchargerr•.
-- Meest gebruikt in 't passief. Overdaan
zijn (te veel hebben, bezwijken). De ezel knikkebeende van den last, hij was overdaan. Ik ben
overdaan van 't werk. Overdaan zijn van te veel
te eten. De koning is overdaan (overmand, overheerscht) van zijne ministers.
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gong mij aan de brug. Ik heb hem overgaan.
— Overstrijken. Het kind streelde den hond
en overgong hem met de hand. De metser overgaat den muur met eene breuze om hem te
kaleien. De wever overgaat het lijnwaad met
den kozen. Hij moet zijne les maar tweemaal
overgaan. (lezen) om ze van buiten te weten.
— Iemand overgaan met eenen stok of roede,
hem afrossen, hem slaan, fr. battre. Neem deze
roede en overga er eens deftig mijnen zoon mede.
— Afrossen, slagen geven om tot beternis te
brengen. De vader overgong zijnen zoon. De
meester zal dien leerling eens moeten overgaan.
— Met strenge woorden berispen, doorhalen,
hekelen. Ik heb hein overgaan voor zijn slecht
gedrag. De moeder overgong hare dochter omdat
zij te laat was thuis gekomen. " Wel waerom

overgaet hy hem soo ? Waerom verwyt hy hem
dit aen de volle tafel ? " (F. Vanden . Werve.)

overdommelen.

" Daerom ghi'nc haer Maximiaen leelic over.
(M. Lambrecht.) " o ! met wat straffe woorden
overgonck hy dien hertneckigen. " (A. Poirters.)
" Hoe sult ghy het maken met een soodanich
verstandt ? sult ghy dat beschuldigen, berispen,
overgaen ? " (J. Steeghius.) " Welcke men met
veel harde ende ruyde woorden zeer gruwelick
ende leelick overghinc, omme dieswille dat zy
den vlaemschen stroom niet bet " bescermt ende
bevrijdt en hadde. " (N. Despars, III, bl. 380.)

OVERDRAG, m. Transport, het overbrengen
van eene som aan 't hoofd van de volgende

o. W. Wordt gezeid van eene bekalfde kie die

OVERDOMMELEN, overdommelde, overdommeld,

b. w. Eig. een geluid overheerschen en verdooven door dommeling. De trommel. overdommelde
de stem van den spreker.
-- Overbluffen, overschreeuwen. Hij over,dommelt iedereen met zijne grove taal. Laat u
niet overdommelen. Hij beeldt zich in dat hij
gelijk heeft, als hij zijnen tegenstrever kan

bladzijde, fr. report.

OVERDRAGERIJ, v. Verklikking, fr. delation,
dénonciatiom.

OVERDRONKEN (wvl. OVERDRONKE), adj. Zeer
dronken, fr. tres ivre. " Die daer light heel sat

en overdroncke. " (P. Devynck.).
OVERDWERS (wvl. OVERTWEERS, 0VERTWEERSTEN,
OVERTWEERSCHEN), bijw., fr. en travers.
— Overdweers komen, wordt gezeid van iemand
die ontijdig en overwacht aankomt. Ik peisde
een uitstapje te doen, maar iemand kwam overdweers, en ik moest thuis blijven. Ik zal vandage
-

dit werk wel gedaan krijgen, als er niemand

overdweers komt.
OVEREENUITKOMEN, kwam overeeenuit, ben
W. Op hetzelfde uitloopera,
niet verschillen in resultaat, fr. revenir an mime.
Het komt overeenuit. Weer gij schrijft of zelve
gaat, het komt al overeenuit.
OVERGAAN, overging en overgong, overgaal ?,
b. w. Voorgeraken, voorbijstreven al gaande, fr.

overeenuitgekomen, o.

devancer en marclhant, gagner Ze devant. Hij over-

--- OVERGAAN,

gong of ging over, ben overgegaan,

vernieuwt achter haren tijd, die haar kalf later
werpt dan men gerekend had. Die koe gaat over.
Zij zal waarschijnlijk overgaan.
OVERGANGIJS (wvl. -iis, zie IJ),

o. met den

klemtoon op over. IJs zoo sterk dat men er zonder gevaar mag over gaan. In eenen enkelen nacht
vroos het overgangijs. Hei is overgangijs gevrozen. Het was overgangijs.
OVERGOTEN, deelw. van Overgieten.
— Overgoten van of met, in overvloed bedekt.
Die boom staat overgoten met appels. Die weide
is overgoten van bloemen. Het landwas overgoten
van ongedierte.
OVERGRIJPEN (wvl. -GR1PEN, zie Ia), overgreep,
overgrepen, b. w. Verpijnen met te grijpen, verrekken. Zijne hand overgrijpen. " Die de hand
overgrepen heeft. " (G. Simons.)
OVERHAND, OVERHANDS, bijw. Beurtelings,
afwisselend, 'fr. alternativement. Wij waken overhand bij den zieke (d. i. den eenen nacht ik, den
anderen mijn broeder). Drie smidsknechten sloegen gedurig overhands op het ijzer zoolang het
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gloeide. Een kleed met striepen overhands wit
en rood.
Ik meynde dat Godt overhandt
De blydschap en den rauwe sandt.
(Gheschier.)

— Het Alg. Vl. Idiot. denkt dat men dit woord
beter zonder h schreve, en vgl. overander.
OVERHANGEN, bong en hing over, overgehangen,
b. en o. W. Hetzelfde als Ophangen,'d. i. boven
het vuur, over den heerd' hangen, sprek. van
spijzen. Hang den pot over. " Sy hadde water
over hanghende om de hinne te schauwen ende
te plucken. " (C. Vranex.)
OVERHÉFFEN, overhéfie en overhief, overheft.

b. w. Verpijnen met iets zwaars op te nemen.
Ik heb mijne hand overheft, fr. je me suis donné

une entorse a la main, en levant un fardeau. Zich

-

overhéffen (zijn lichaam hinder doen met te veel
te heffen).
- Zie de nota bij HEFFEN.
OVERHELPEN, hielp en holp over, overgeholpen,
b. w. Hetzelfde als Iemand over het peerd heen
zetten, dat C. Tuinman verklaart door Iemand
door eene al te groote drift en gedienstigheid
nadeel toebrengen; — iemand, die iets valsch
houdt staan, zoodanig gelijk geven en ondersteunen dat er zijn ongelijk te meer door uit
Spreek hem nooit tegen, maar help hem-schijne.
over. Ik hielp hem zoodanig over, dat hij beschaamd wierd en zweeg. Ge meugt mij in den
twist wel helpen, maar niet overhelpen.
OVERHOEK, bijw. Zie onder OVER.
OVERHORKEN ZICH (wvl.

EENS OVERHORKEN,

zie EENS), overhorkte mij, heb mij overhorkt, wederk. w. Eene redevoering, enz. afluisteren met
zoo eene ingespannene en angstige aandachtigheid dat men als bedwelmd wordt en het verband der gedachten verliest. Ik heb zoodanig
gehorkt dat ik mij overhorkt heb. Ik zou u den
gang van die redevoering niet kunnen vermoeden, ik heb er mij bij overhorkt.
OVERJAARSCH, adj. Overjarig, dat meer dan
een jaar oud is. Een overjaarsch kieken, fr. poule
de plus d'un an. Overjaarsch zwijn (dat meer dan
een jaar oud is).
OVERJUNNEN, overjunde, overjund, b. w. Misgunnen, benijden. Hij overjunt het mij dat ik
welvare. Iemands geluk overjunnen. Het is de
eerste keer dat ik een goed lot treffe, en 't is mij
nog overjund.
— Eenigen zeggen Onverjunnen.
-- Meest gebruikt in Fr. -Vl.; elders zegt men
Qntjunnen.

OVER
- OVERJUNSTIG,

ad]. Nijdig, afjunstig, fr. en-

vieux, jaloux.
— Eenigen zeggen Onverjunstig.
OVERKALFD, adj. Wordt gezeid van eene koe
die, drachtig zijnde, eenen grooteren balg heeft
dan het behoort. Eene koe, die overkalfd is,
heeft dikwijls veel brandwater in 't ingewand.
OVERKANT, bijw. Zie onder OVER.
OVERKEEREN, keerde over, ben overgekeerd,
o. W. Naar de eene of de andere zijde omverre-

keeren. Dat voer stroo keerde over in den gracht.
OVERKLAAIEN, klaaide over, ben overgeklaaid,
o. W. Omverrekeeren, overkeeren, overslaan,

naar de eene of de andere zijde omklaaien, fr. se
renverser d'un colé on d'autre. Let op dat het
voer hooi niet overklaaie. Hij klaaide over in
den gracht.
OVERKOEID, adj. Die meer koeien heeft dan
hij behoorlijk voeden kan. Een overkoeide boer.
Hij is overkoeid, hij gaat moeten verkoopen.
OVERKOLEN, overkoolde, overkoold, b. w. Met
hoeljekolen overstrooien. De steenbakker overkoolt elke laag steenen of briken die den oven
uitmaken, om ze te branden.
OVERKOMEN, kwam over, ben overgekomen (wvl.
OVERKOMMEN,

kam over, overgekommen), o. w. Van

zijn gedacht afzien en zich naar 't gedacht van
een ander voegen, fr. ceder. Ik heb veel moeten
zeggen, eer dat hij overkwam. Hij wilde niet
overkomen. Het gebeurt zelden dat iemand
overkomt in den drift van het twisten.
OVERKOMST(E, v. zonder mv. Iemand die eens
overgekomen is, vrienden of kennissen die ons
ten huize zijn komen bezoeken. Ik heb overkomste. Ik verwacht ook overkomste t' avond of
morgen. Hij kan dezen noen tot uwent niet aan
tafel zijn, hij heeft zelve overkomste. Hij krijgt
veel overkomste. " 'K en had zooveel pataters
niet gescheld; maer wy hebben overkomste : onzen
proprietaris is gekomen en mevrouw ook. " (C.
Duvillers.)
— Fig. en schertsende, De jicht, het voeteuvel, fr. la goutte. Hij heeft overkomste gekregen.
Hij ligt met overkomste. Men zegt ook de ko-

zijníjes.
OVERKOOPEN, overkocht, overkocht, b.w. Te duur
koopen, boven de weerde koopen, zich miskoopen. Hoe veel hebt gij voor dat peerd gegeven P
Ik durf het schier niet zeggen : ik geloof dat
ik het overkocht heb.
OVERLAAIEN, laaide over, ben overgelaaid, o. w.

Oplaaien, opvlammen, al vlammende opteren.
Schaverlingen zijn seffens overgelaaid.

OVER
OVERLAATST, OVERLAATSTEN, bijw. Onlangs,
fr. dernièreinent, naçjuère. Hij heeft overlaatst
hier geweest. Ik heb hem overlaatsten gezien.
— Ook Over naasten. Zie onder OVER.
OVERLEGGEN, overlei (de, overlaid, b. w. Overlasten, te zwaar beladen, fr. surcharger, accabler.
Gij hebt den ezel overleid. Dat ambt is te zwaar
voor mij, 't overlegt mij. Overleid zijn van werk
(niet weten wat eerst doen, al te veel werk hebben).
'Zijne maag overleggen (te veel eten). Overleide
maag (indigestie van te veel ` te eten). Ik ben
overleid, fr. j'ai trop mangé.
- OVERLEGGEN,

lei over, heb overcjeleid, o. w.

Bij schaverdijnders. Schrankelbeenen in het
schaatsrijden, beurtelings den eenen voet over
den anderen plaatsen. Leeren overleggen. Hij
legt schoon over. Schoon overleggen is eene
kunst.
- OVERLEIDHEID (wvl. ook OVERLEIDI, Zie -HEID),
V. De staat van overleid te zijn. De overleidheid
van de maag, fr. indigestion.
OVERLEZEN, overlas, overlezen, b. w. Verlezen.
Salade overlezen, blad voor blad nemen om er de
slechte bladen, het ongedierte, enz. uit te werpen.
Ge moet dat groensel nauwkeurig overlezen en
zuiver wasschen.
OVERLIJK (wvl. -LIK, zie -LIK), bijw. Overvloedig, boven mate, fr. excessivement. Die landstreek
is overlijk schoon. Die medicijn is overlijk bitter.
Hef was overlijk koud. Overlijk wel spreken.
" Daer suldy God so overlike goet vinden dattet
te verwonderen is. " (Th. van Herentals.)
— Kil. zei reeds dat Overlick, abunide, uber/i mm,
verouderd was; in Vlaanderen is het nog jeugdig.
OVERLOOPEN, liep over, heb of ben overgeloopen,
o. W. Over

den boord uitvloeien, sprek. van gistende of kokende dingen. Begin maar te bakken
eer de temper overloopt. De melk loopt over.
Laat den pap niet overloopen. " t' Ghene dat vol
is, dat loopt haest over. " (J. David, s. j.)
— Ergens van overloopen, schertsende, iets in
grooten overvloed hebben. Bewonder zijne vader
hij loopt er van over. Hij loopt niet-landsief,
over van religie.
— Het loopt over, het gaat te verre, meest
sprekende van eene vriendschap of liefde die
buiten de palen der redelijkheid gaat en gemeenlijk niet blijft duren. Het liep over, hoe zij elkaar
beminden. Die groote gemeenschap is wat geslabakt, het loopt niet meer over. Het loopt er over,
het zal niet duren. Hoe ontvongen zij hem met
blijdschap en welkomwenschen, het liep over. Ge
moogt wandage kermis houden en u verlustigen,
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maar 't mag niet overloopen. Hij volbrengt zijne
christene plichten, maar 't loopt niet over.
OVERMONDEN, mondde over overgeni.ond, b. w.

Overzeggen, overdragen, overbrengen, fr. rapporter. Hij heeft het mij overgemoed. Ge meugt
het niet overmonden aan mijne zuster.
— Kil. Monden, fari, logui. Vandaar ook Vermonden (verhalen, fr. raconter).
OVERNAAIEN, overnaaide, overnaaid, b. w. De
vlakte van eene stof met garen besteken of benaaien. Men overnaait de schoerbanden van eene
1 broek, enz. om ze sterker en kloeker te maken.
OVERNAME, v. Het overnemen. " Dat hy eerren
j autaer zou maken voor 300 gulden, mits overname van den ouden, prysweerde. " (G. Gezelle.)
OVERNOESCH, adj. en adv. Zie onder NoESCH.
OEVERPAKKEN, overpakte, over pakt. b. w. Overgrijpen.

1

-

— Zijne hand over pakken, zich overpakken,

zich de hand vergrijpen, fr se donner une entorse
a la main en saisissant giuelq-ue chose. Hij heeft
zich overpakt met dat gewicht op te heffen.
OVERPEIZEN, ove72peisde, overpeisd, b. w. Hetzelfde als Overpeinzen, dat wij nooit gebruiken,
schoon het onze vorige schrijvers bezigden.
— Zich ovelpeizen2-, ernstig nadenken, fr. réflechir. Overpeis u wel, en gij zult het u herinneren.
Eer ik op uwen voorstel antwoord, ga ik mij
nog eenen dag of twee overpeizen. Na zich wat
overpeisd te hebben, veranderde hij van gedacht.
Zich overpeizen op iets, fr. bigin réfléchir a quelque chose. Dat is eene zalige vermaning, overpeis
er u op.
Hem overpeynsende dus ten fine
Begheerd hy int huus zyns vaders te zyne.
(Ed. De Dene, van den verloren zoon.)
OVERPEKELEN, over pekelde, overpekeld, b. w.
Met pekel overstelpen. Ingeleide boongin moeten
overpekeld zijn (geheel in den pekel liggen).
OVERPOEFEN (wvl. -POUFEN, zie or), over poefte,
overpoeft, b. w. Te veel doen uitzetten of opzwellen door oppropping, fr. empi1rer. Een kind
overpoefen met aardappelen. Hij is overpoeft,
hij heeft zich overpoeft (te veel opgepropt met
eten).
— In Braband zegt men Overboffen, maar dit
is bij ons wat anders.
— VgL. Oppoefen.
OVERPOOTELEN, oveipootelde, overppooteld, b. w.

Onzindelijk hanteeren, beduimelen, fr. patrouiiler.
Ge moet dat vleesch zoo niet overpootelen.
OVERRAKELEN, overrakelde, overrakeld, b. w.

Overharken, met de rakel overgaan. Een seha-

OVER
mei in den moeshof overrakelen, om hem los en
lulde te maken.
— Ook Overraken. — Zie xAKELEN.
OVERREUZEN, overreusde, overreusd; ook Overreuzelen, b. w. Met reuzend zaad, graan, gruis,
enz. bedekken. De wind, als hij te hevig den rijpen
oegst zweept en schudt, overreust den grond
met graan. De vloer lag overreusd van den molm
en liet stof der oude zoldering. — Zie REUZEN.
OVERRIEREN, overrook, overroken, b. w. Iets
geheel berieken. Zij - overrook het vleesch of 't
nievers bedorven was.
OVERRIDDEN, overreed, overreden (wvl. ovERRIE'N, overree, overseen, zie -IEN), b. w. Al rijdende
voorbij streven, fr prendre le levant en voiture
ou a cheval. Ik heb hem overreên halverwege.
Hij overreed mij aan die herberg. " Met zulcke
eene groote snellicheit dat by al zyn volck varre
overreedt ende achterliet. " (N. Despars.)
OVERROEPEN (wvl. -ROUPEN, zie ou), overriep,
overroepen (wvl. overropen), b. w. De weerde van
iets overdrijven, iets meer prijzen dan het verdient, fr. surfaire, eragérer la valeur d'une chose.
Een peerd overroepen. Daar zijn er die alles
overroepen wat zij te verkoopen hebben. Hij

overroept al zijne warei9i.
OVERROMPEN, overrompte, overrompt, b. w. Hetzelfde als Overrompelen. Van de vijanden overrompt worden.
OVERSCHAFFELEN, ook OVERSCHOFFELEN, b.w.
Al te haastig iets verrichten. Zie VERSCHAFFELEN.
— Zich overschoffelen, zich overhaasten in iets
te verrichten. De dienstmeid heeft het een en
't ander gebroken of geschonden, met zich te
overschoffelen.
OVERSCHELFEREN, overschelferde, overschelferd,
b. w. Overschreeuwen, groot geschal maken in
't spreken, zoodat men de stem van de anderen
overheerscht. Laat u niet overschelferen. Hij
denkt dat hij gelijk haalt omdat hij de anderen
overschelferd heeft.
OVERSCHEUTE, v. Overschot, overblijfsel. De
overscheute van de maaltijd weggeven. Maak
mij een kleed van deze stoffe, en zorg dat er
wat overscheute zij. De overscheute van dat
geld is voor U.
OVERSCHIETEN, overschoot, overschoten, b. w.
Al schietende overspreiden of bedekken. Iets
overschieten met aarde. Het vriest : reeds ligt
het water overschoten met ijsnaalden. Overschoten oogen, fr. des yeux injectés. Zijne oogen
waren met bloed overschoten.
— Bij landb. Een koornveld in de lente met
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aarde overspreiden die men uit de voren steekt
en over de bedden werpt met de spade. Het
land overschieten. De tarwe, den rogge overschieten. Hij heeft die tarwe overschoten. — Dit
Overschieten verschilt van Zeeuwen : men overschiet in de lente, als het koorn reeds uitstaat;
men zeeuwt in den herfst, om 't gezaaide graan
te dekken.
OVERSCHOT, o. in Holland, is m. in Br. en
Limb., zegt het Alg. Vl. Idiot. Het is ook m. bij
de West -Vl. Den overschot weggeven.
OVERSCHRIKIKELEN, overschi,ikkelde en schrikheide over, overschrikkeld en overgeschrikkeld, b. w.

Voorbijgaan, achterlaten, fr. passer, négliger,
omnettre. De drinkebroêrs schrikkelden niet eene
herberg over. In het uitroepen van de namen,
heeft hij er eenigen overgeschrikkeld. De meester
vroeg de les aan al de leerlingen, zonder eenen
te overschrikkelen. Die historieschrijver heeft
vele belangrijke daadzaken overschrikkeld. Hij
heeft, in het uitschrijven van dien akt, eenigé
woorden: overgeschrikkeld. Hij sclirikkelt nooit
eenen dag over dat hij naar de kerk niet gaat
(d. i. hij gaat er dagelijks). " Iek wil den leser
vermaent hebben dat wy al willens eis wetens veel
saecken hebben over-geschrickelt die den desen
proposte niet noodigh en waeren. " (J. Iennyn.)
Een blad, een kapitel overschrikkelen.
— Dit is. een frequent. van Overschrikken dat
Kil. vertaalt 1. prcetermittere, en, volgens Alg.
Vl. Idiot., in 't Land van Waas nog gebruikt
wordt.
' Eest dat ie door vergetelheyt yet overschricke.
(A. Biins.)

en sleep over, overgeslegen,
b. w. Toewijzen, toeslaan bij openbare verkoopingen, aanbestedingen, enz., fr. adjuger. Niemand
meer hoogende, sloeg men hem deze meubelen,
dit land, dit huis over. De stokhouder moet het
voorwerp overslaan aan den meestbiedende.
" De geestelicke goederen stelden sy te coope in
de maendt October; ende die wierden al overgeslegen aen wereltlicke persoonen. " (Pauwel Heinderycx.)
— o. w. met zijn. Zwikken, ontheupen. Een
kindje laten overslaan, fr. éreinter um enfant. Het
kind, dat zij op den arm droeg, sloeg over.
OVERSLAAN, sloeg

,

- OVERSLAAN, oversloeg en oversleeg, overslegen,
b. w. Overwegen, berekenen, overdenken. Hij
oversloeg hoeveel dat gebouw zou kosten. Hij
oversloeg wat de predikant gezeid had. " Och!
als ick 't overslae, myn bloed ghevoel ick stellen."
(J. de Harduyn.)

OVER

OVER
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OVERSLAG, m. Toeslag, fr. adjudication.
OVERSLAPEN, sliep over, heb overgeslagen, o. w.
Ergens uitslapen bij eenen vriend dien men bezoekt, anders ook Overblijven. De vriend, die
mij kwam bezoeken, heeft drie nachten overgeslapen. Het is te slecht weder om naar huis te
keeren, ik raad u van over te slapen dezen nacht.
- ZICH OVERSLAPEN, oversleep mij, heb mij overslapen, wederk. w. Zich verslapen, te lang slapen.
Ik was in de kerk niet, ik had mij overslapeil.
Hij heeft zich dezen morgen een uur overslapen.

OVERSLOOVER, m. Opsloover, opslager, fr. parement.

OVERSNUFFELEN, oversnuffelde, oversnuffeld,
b. w. Snuffelende geheel onderzoeken. De hond
oversnuffelt de plaats waar hij het spoor ontwaart
van eenig dier.
Hy houdt zyn adem op, ligt stil al was by dood.
Fluks komt de beer op hem gevlogen.
Hy oversnuffelt hem, en keert hem met zyn poot.
(J. B. Decorte.)
OVERSNUISTEREN (wvl. – SNUUSTEREN, zie UI),

oversnuisterde, oversnuisterd, b. w. Oversnuffelen.
— Fig. Met eerre onderzoekende pogoverloopen.
Eenen boek oversnuisteren om er eigenaardige
uitdrukkingen te vinden. Hij oversnuisterde
geheel de oudeleuremarkt om een kleed te koopen.
OVERSTAP, m . Een stuk van eenen ouden zerk
in
eenen
steen of zoo iets dat overeinde staat
doorgang om de koeien en zwijnen te beletten er

kunnen
door te trekken, doch waar de menschen
overschrijden; anders ook Stapsel geheeten.
OVERSTEEK, m. Overzet, de plaats waar men

Hij
een water overvaart in eene schuit of boot.
kwam aan den oversteek met het vallen van den
avond. Er liggen twee booten aan dien oversteek.
OVERSTEKEN, overstak, oversteken, b. w. Met
garen of sayette benaaien. Eene kous oversteken
opdat
(het voetstuk geheel benaaien met sayette,
oversteekt
Men
het te kloeker zij tegen de slete).
gemeenlijk nieuwe kousen.
b. w. Bij
- OVERSTEKEN, stak over, overgesteken,
wijnverlaters. Van 't een vat in 't ander overbrengen, fr. transvaser. Wijn oversteken.
— o. W. met hebben. Ergens gaan om te bezoeken, fr. aller of venir visher. Ik ga in 't. korte eens
oversteken, fr. je vzendrai vous voir sous peu. Ik
hoop dat gij te nieuwjaar wel eens zult oversteken,
dikfr. que vous me rendrez visite. " Jan ge moet
" (K. Calliever.
hoe
meer
hoe
oversteken,
wijls
lebert.)
-- Vgl. Overkomen.
OVERTERDEN, o^'ertord, overtorden, b. w. Over-

treden, verbreken, schenden, fr. . transgresser.
" Ic overlord de wet met mijn sonde. " (Boëtius

de Boodt.) " Hoedat Adam en Eva Godts ghebot overtorden hebben. " (M. Lambrecht.) " Ghy
hebt de placaten des keysers overtorden. " (Id.)
— Geheel betreden. Hij overtord den zolder,
om te zien' of al de planken vast lagen.
— O'ERTERDEN, Lord over, overgetorden, b. w.
Hij tord de zulle over, fr. it 7nit le pied par dessus

le scull.
-- OVERTERDING, OVERTERTING, v.

0 vertreding.

" Overterdinghe des reghels. " (M. Lambrecht.)
OVERTERTEN, overtorten, overtorten, b. w. Het-

zelfde als Overterden.
OVERTEUVEL, EUVERTEUVEL, m. Overtrek van
een oorkussen, fluwijntje, fr. taie d'un oreiller.
De euverteuvels wasschee.
— Dit woord hoort men in S. Jans hospitaal
te Brugge.
OVERTIJD, OVERTIJDS, bijw. met den klemt.

op tijd. Over eenigen tijd, eenigen tijd geleden,
fr. it y a quelque temps. Ik heb hem overtijd
gezien, fr je l' ai vu l' autre jour. Hij heeft overtij d
mij een bezoek afgeleid. Hij heeft overtijds nog
in stad geweest, en nu is hij dood.
OVERTINTEN, overtintte,

overtint, b. w. Geheel ..

de vlakte van eenen grond met de tinte (tentijzer)
onderzoeken. Geheel de streek is overtint geweest om eene bronader te vinden . Zie TINTEN .
OVERTRAMPELEN, overtrampelde, overtrampeld,

b. w. Overtrappelen. Een bezaaiden akker overtrampelen om het zaad in den grond te dekken.
Zie TRAMPELEN.

OVERTREKKEN, overtrok, ben overtrokken, o. w.

Met wolken bedekt worden, sprekende van de
lucht. De lucht overtrekt : het gaat regenen. De
lucht is overtrokken. Eene overtrokkene lucht.
Het weder gaat verbreken, want de lucht overtrekt, fr. le temps se charge.

OVERTUITEN (wvl. – TUTEN, zie UI), overtuitte,
overtuit, b. w. Overschreeuwen. Hij overtuitte 't
al dat er was (d. i. hij sprat of zong met zoo een
stemgedruisch dat men de anderen niet hoorde) .
,

- Zie TUITEN.

OVERTWEERSCHEN, OVERTWEERSTEN (uitspr-.
-

twèesten, zie

Rs), bijw. Hetzelfde als Overdwers,

overdwars.

OVERVALLENHEID (wvl. ook OVERVALLENI, zie

v.. De staat van overvallen of overlast te
zijn. De overvallenheid van den slaap. De overvallenheid van den kost (overlasting van' de
maag, fr. indigestion). Eene overvallenheid hebben van te veel te eten.
-HEID) ,
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OVERVEUZEIT, veuscde over, ben overgeveuscd,
o. W. Al smeulende spoedig opteren. Al te drooge

tabak veust over (de pijp is uitgesmoord in wei
togen). Laat de stove niet overveuzen (laat-nige
de kolen niet te spoedig opgloeien).
- Zie VEUZEN.
OVERVOEREN, overvoerde, overvoerd, b. w. Overrijden, afrijden, fr. surmener, exceder 1 harasser

un cheval.

— Overlasten met werk, te veel doen werken,
- fr. aceabler, surcharger. Een meester overvoert
zijne` scholieren waneer hij hen leeren doet boven
hunne macht.

— Overklappen, met overvloed van woorden
beheerschen, fr. accabler quelqu'un. de mots et de
phrases. Zij overvoerde ze allen. Ge moet hem
trachten te overvoeren, alg ge met hem twist.
OVERWATEREN, overwaterde, overwaíerd, b. w.

Onder water zetten. Eene weide overwateren.
" De rotse die by met lauwe rouwige traenen
heeft over- watert. " (F. Vanden Werve.)
OVERWEÊR, bijw. Over en weer, heen en weder.
Ge moet daar zoo overweêr niet loopen. De
schaaphond draaft altijd overweêr langs de kudde. " Dicwils over weer gaende ende de cloosters
visiterende. " (M. Lambrecht.) " Antonius ghinc
somtyts overweer, vermanende . zyn discipels.

(Id.)
OVERWELMEN, overwelmde, overwelmd, b. w.
Overwellen, overstroomen, fr. inonder, submerger

par un debordement d'eaux jaillissanies.
- Fig. Overwelmd zijn van werk, fr. être obéré,

surcharg,é de travail.
OVERZET, m.

Veer, plaats waar men in eenen
boot of pont overzet over een water. Als ik aan
den overzet kwam, waren de lieden reeds in bed.
Vijf centen betalen voor den overzet.
OVERZETTEN, zette over, heb overgezet, o. w.

Van den eenen kant naar den anderen overgaan,
fr. passer a l'autre cote. Ik kwam aan den stroom
en zette daar over op eene popte. Hij zat in den
linkeren beuk van de kerk, maar, om 't sermoen
beter te hooren, zette bij over in den rechteren.
-

OVER
– Aanhalig zijn, zich voortzetten, fr. se íransmettre. Besmettelijke ziekten zetten over. De
hertziekten zetten gemeenlijk over van ouders
tot kinders.
— b. w. Bij bolders. Eene trekbolle overzetten,
zoo stellen dat zij in rechte richting loope, in
plaats van te krullen gelijk zij anderszins natuurlijk doen zoude. Eene overzette bolle spelen.
Gij hebt uwe bolle te veel overzet.
- OVERZETTER, m. Veerman.
OVERZIJN (wvl. -ZIJN, zie ia), was over, heb of
ben overgeweest, o. w. Overschieten. Er was tien

frank over.
— Overgekomen zijn bezoekingshalve. Mijn
vriend was juist over te mijnent, als ik ziek
wierd. Vgl. Overkomen, Oversteken.
-- Voorbij zijn, sprek. van slecht weder. De
vlaag is over. De regen is over. — Ook absolute.
Het is over. Zoohaast het over was (ophield van
regenen), ging hij buiten werken.
— Bedaard, kalm of stil zijn, sprek. van driften, grillen, enz. Zijne gramschap is over. De
razernij van dien zinnelooze is bij poozen over.
Hij moet nu en dan eene vlaag hoesten, maar
als het hoesten over is, lijdt hij niet veel. De
droefheid is over. " De tranen moesten eerst over
zijn. " (K. Callebert.)
— Bij landb. Wordt gez. van eene drachtige
koe die -nog niet gekalfd is, hoewel zij, volgens
den berekenden tijd, reeds moeste gekalfd zijn;
anders gezeid achter of over haren tijd zijn. Die
koe is reeds veertien dagen over.

— Het werk is over, de taak is af. Zoohaast
ons werk 's avonds over is, gaan wij slapen. Als
mijn werk over is, ga ik wandelen.
OVERZOPPEN, overzopte, overzopt, b. w. Iets
geheel in water of in ander vocht stellen tot
boven toe. Men overzopt de aardappels om ze te
koken.
— Ed. De Dene zegt:

Al taptedhy de cannen overghezopt.
— Wij. zeggen Zop voor Sap.
OZIE, V., mv. oziën. Zie EUZIE.

P.

Deze consonant, die in de eene streek pe
met zachtl. e, en in de andere pee met scherpl. ee,
wordt uitgesproken, is somwijlen vervangen door
b, b. v.
Bikkel.— pekkel.
Klibbertanden -- klippertanden.
— spinnekop.
Kobbe
— . rippen.
o> Ribbelen

-- Aan een woord dat eindigt op eene m (na
eenen korten klinker) wordt somwijlen de p

bijgevoegd:
-- klamp,.fr. mzoite.
— klomp, fr it monta.
— komp, fr. bassin.
— kwamp, fr. ii venait.
Nam -- namp, fr. it grit.
Schram — schramp, fr. égratignure.
Duim — eng. thumb.
Lam -- eng. lamb.
Kam — eng. comb.
PAAIEMENT, POOIEMENT, o. Eig. Betaling,

Klam
Klom
Kom
Kwam

fr.

paiement; paai, termijn van betaling, fr. terme.

Iemand bij paaiementen voldoen.
--- Bij uitbreiding van 't gedacht, ook van
andere dingen. De zieke zal die flasch medicijn
nemen in drie paaiementen (in driekeeren). Hij
heeft, voor het bouwen van die kerk, tien duizend
briken gezonden in verschillige pooiementen.
-- Aan iemand die vraagt : waneer gaat gij mij

betalen? antwoordt men somwijlen schertsende:
in drie pooiementen, nu niet, toen niet en nooit
niet.

— Ook Pontjuisten. Betalen, enz. in verscheiden pontjuisten.
PAAIER, m., vklw. paaierken. Iets waarmede
men iemand paait. Een kind een paaierken
geven (b. v. een printje, een speelding, enz.),
opdat het niet meer krijten zou. Eenen schuld
wegzenden (d. i. met-eischrmtnpa
eene belofte, enz.). — Zie —ER.
PAAIHOOFD, o. Zie PUITELOMPE.
-- Fig. Onbehendig mensch.
PAAIS, m. Peis, vrede, fr. paix. In paais leven.
Paais maken met iemand. Den paais met iemand
sluiten. " Gheeft uwe dienaers den waerachtigen
paeys ende vrede. " (Z. van Male.) " Daerna
maekte Jacob paeis met zynen broeder Esau.
(C. Van Hullebusch.)
-- Te Stalhille langs den steenweg tusschen
het dorp en den vaard staat er eene hofstede
boven wier ingangdeur dit opschrift in steen
gebeiteld is :
Paeys Hope
D'hope Van PaeYs heeft MY herstlCht
CID ID C X

— o. Kunstig bewerkt blad van metaal, hout
of been, dat de priester aan den autaar kust, na
het Agnus Dei, en dat de koorknaap daarna te
kussen draagt naar de priesters en sommige
andere personen die in de mis tegenwoordig zijn,
fr.paix. Het paais dragen. Het paais kussen. Een
paais van zilver. Zie KUSSPAAN.
PAAISBERD, o. Zegenberd, fr. poite.paix. " Zy

PAAI
hadden eet pasebaert voeren n eet hoeft van een
peerdt gheanghen. " (G. Weydts.) " Plateelen,
ampullen, paysbarderen, dwaelen, gordin en, ca
-sulen,tikafvsolen."(dDmhoudere.)
PAAIZELIJK, adj. Vreedzaam. " Sy was zeer
paeyselick en vriendelick met die andere levende
en omme gaende. " (C. Vranex.)
PAAL, PALE, v. Platte houten schop om het
brood in - den oven te schieten. " Ik vreese dat
gy nog de paele door den oven zult steken, om
dat al het gene gy van vooren zult insteken, van
achter zal uytvallen. " (F. Vanden Werve.)
— Dit woord is overal in zwang.
-- Afl. Ovenpaal, Koekepaal.
PAAL, PALEW, PALUW, adj. Blauw, zwartachtig, fr. bleuatre. Het wordt gezeid van geroot
vlas dat een donkerblauw kleur krijgt omdat het
te lang in 't water gezeten heeft, ofwel omdat
het, uit het water zijnde, te lang beregend wordt
eer het droogen kan. Er zijn reeds pale stressen
in 't vlas. Dat vlasch is paluw. Het is niet goed
voor 't vlasch van paluw te worden.
— Misschien is het eene metathesis van
Blauw.
— L. Demeyer gebruikt het in den zin van
fr. pct e, 1. pallidus.

Gy waert heel bleek en pael, uw oogen draeiden om' ,
Gy wierdt den aessem quyt, en waert van beven stom.
PAALDE, PAALDJE, v. Zie PALIE.
P ALLEPEL, m. In eenige plaatsen gezeid voor

'
Pollepel. '
PAAN, V. Fluweel. Zie PANE.
- PAANACHTIG, adj. Fliuweelachtig. De bladeren
van eenige planten zijn zacht en paanachtig.
PAANDER, PANDER, PENDER, m. Eene ronde of
ovale mande met een hengsel, en vooral 1° uit
ruwe wissen gevlochten, hetzij met bolronden
bodem (zie KANSEL), hetzij met platten bodem;
2° uit gepelde wissen gevlochten, met platten
bodem, en met of zonder deksel. In zulke paanders, die hier en daar ook Manden heeten, draagt
men eiers, speldewerkkanten, fruit, enz. Zij ging
naar de markt met eenen paander aan den arm.
De schoolkinderen dragen een paanderken mede
waar zij droog voedsel in bergen; 3° te Brugge,
een blikken gereedschap, hebbende geheel den
vorm van eenen platbodemden paander, doorluchtig of niet, met stevig hengsel, en gemeenlijk geverwd en met bloemen beschilderd. De
keukenmeid gaat naar de markt roet eenen
paander om visch en groensel te koopen.
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PAAN
D'eene slouch oock teghen d'ander
D'eene riep en d'ander smeet:
Melck, bueter ende pander,
'T lach daer al zeer onghereet.
(Cl. Declerck.)
;

--- Bij timm., metsers, enz. Zie PAANDERBOOG.
— Fig. Eenen paander draden, met eenen paander gaan of komen, eenen paander mecdehebben,
enz. Wordt gezeid van iemand die, uit vleierij
en i eigen belang, naar eene geestelijke of wereld
overheid • gaat om alles over te dragen wat-lijke
er gebeurt, en eenen hoop achterklap en nieuws
te vertellen. Zij gaat dagelijks met eenen paander of twee naar den burgemeesters. Zij heeft in
uw huis geweest : had zij geenen paander mee?
Zij had zeker Benen paander meê.
-- Kraamgeschenk. Het is een algemeen gebruik dat waneer eene moeder inzit (d. i. in de
negen dagen na de baring) de gebuurvrouwen
en vriendinnen haar gaan bezoeken, en bij deze
gelegenheid
legenheid het een of het ander mededragen
dat zij haar vereeren, b. v. een stuk kleederstoffe, eene doos lekkernijen, enz. Dit geschenk
heet een Paander of Pander. Eenen paander
ontvangen. - Zie PAANDEREN.

PAANDERBOOG, PANDERBOGE, PENDERBOGE, m.
Bij timmerl. en metsers. Een gewelfboog van
hout, steen of metaal verveerdigd op wijze van
fr arc elli ptique on en anse de panier.
bovendeel van eene
ee e venster of
deur in paanderboge metselen. De paanderboog
verschilt van den cirkel (die rond is, fr. are
en plein cintre), en van den puntboog (die spitsig
is, fr. ogive), en van den zinkboog die
doorgezonken is, gelijk fig. hiernevens.
-- Men zegt ook enkelijk Paander. Eene
v., ute met tenen paander steken.

PAANDERDRAGER, m. Fig. Iemand die aan de
overheid gaat vertellen en overdragen alles wat
hij weet en hoort en ziet, en al dus tracht de
gunst en de genegenheid te winnen. Vertrouw
uw geheim aan geenen paanderdrager. Die
vrouw is eene trouwlooze 'paanderdrager. Zie
onder PAANDER. --- Ook Pannedrager.
PAANDEREN, paancderde, gepaanderd, b. en o. w.
Op kraambezoek gaan, eenen paander geven. Bij
Weil. vanden. De gebuurvrouwen spreken dikwij is malkanderen af, zoodat zij al te samen op
eerie gestelde uur hun bezoek afleggen (zie
PB TKEDAG, PRONKING), en dan geeft hun de gepaanderde -moeder een klein feestmaaltje (zie
Gaan 1)aantlei°enn.
— Ook Paz deren.

KAFFIBALE).

PAAN
--- Dit ww. wordt bedrijvende gebruikt in
't Kortrijksche; doch elders slechts onzijdig,
even als te paanderen gaan of te paanderinge gaan,
op kraambezoek gaan. Die te paanderen gaan,
dragen gemeenlijk een paander of hullemande
meê met lekkernijen, waar de broertjes en zus
nieuwgeboren kind van profiteeren.-terjsvan'
- PAANDERING(E, PANDERING(E, V. Kraambezoek. Het was gisteren paanderinge te mijn
zusters. Te paanderinge gaan (op kraambezoek
gaan). Paandering houden (pronking . houden,
bereid zijn om, op zeker uur, de gebuurvrouwen
en vriendinnen te ont'vangen). De kraamvrouw
houdt morgen paanderinge.
PAANDERVAUTE,v. Bij timm. en metsers. Een
gewelf wier cinter een paanderboog is, fr. une

voute en anse de panier.
PAAP, PAPE, m. Aardhoop van bijzonderen
vorm, dien men bij uitgravingen in den put laat
staan, om er de hoeveelheid uitgegraven zand of
aarde naar te berekenen.
- Bij deringgravers, zie STOELING.
— Bij mulders. Elk van de twee standfijken
die op den ondersten trap van den steeger staan
eens windmolens. Ook knape geheeten.
- De page in eene reiskarre. Zie KOEKUIT.
-- De roode langachtige vrucht van den
egelentier, in de woordenb. joop en rozebottel
geheeten, fr. gratte-cul.
PAAR, o. Bij speldewerksters draagt het garen
dat zij in de kant brengen om het platte te
werken, den naam van de paren, fr.fournitures.
De paren inhangen (het garen aanleggen dat
dient om het plat te verveerdigen). De paren uithangen (die boutjes van kant leggen die men
maar gebruikt om een plat te maken).
.

— Dat is een ander paar mouwen, dat is eene
andere zaak, fr. c'est une autre paire de manches.
PAARBEKKEN, paarbekte, heb gepaarbekt, o. w.
Trekkebekken. De duiven paarbekken.
PAART, . o. Hetzelfde als Part, deel, aandeel, fr.
part. Een derde, een vierde paart. Dit is mijn
paart, en dat is 't uwe. Hij heeft van mijn paart
(fr. de ma part, de mon cote) niet te klagen. Ik
heb van zijn paart noch goed noch kwaad gedaan
geweest. -- Vgl. Perte.
PAAS, o. Zie PAAiS, o.
PAASCHBEEST(E, v. Vette koe of os dien de
beenhouwers slachten bij den feestdag van Paschen, fr. le bceuf gras.
PAASCHBLOEM (wvl. —BLOMME, zie 0E), v. Kerso uEe ,. adelief, fr..páquerette.
PAASCHHOUT, o., zonder inv. Soort van wilgen-
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PAAS
hout met witgele, korte dikke katjes, ook
Paaschwerf geheeten. Zie WERVENHOUT. Een bezemsteel van paaschhout. Latten van paaschhout.
-- Wordt in zekere gewesten ook gezeid voor
Buksboom, fr. buis.
PAASCHKEERSE (uitspr. —keèsse, zie Rs), v.
Groote keers die op paaschavond gewijd wordt,
en gedurende de hoogmis brandt op den feestdag
van Paschen, en op de andere Zondagen tot Ons
Hemelvaart, " als wanneer de Paeschkeerse-Her
na het Evangelie inde Hoogh-misse uyt-gedaen
wort, ende van dat jaer niet meer ontsteken.
(B. Gheysen.)
— Ook de naam 1° van eene hoogstammige
hofbloem, campanula pyramidalis, en g° van eene
plant, anders Vingerhoedkruid geheeten, fr. digitale.
PAASCHWERP, v., zonder mv. Hetzelfde als
Paaschhout. Paaschwerf verschilt van Waterwerf.
PACHELEN, o. w. Zie PAGGELEN.
PACHTBRAKE, v. Vernietiging van een pacht
pacht-braecke wande-contra."Opeyv
geheele pacht, indien het den proprietaris belieft."
(Cost. v. Lande V. Vryen.) " Op peyne pacht brake indient den proprietaris belieft. " (Cost.
V. Veurne.) De eigenaar wilde pachtbrake maken,
maar de pachter stelde er zich tegen.
PACHTBREKEN, o. w. Slechts gebruikt in den
infinitief. Het pachtcontract breken. De locataris
wilde pachtbreken, maar de proprietaris niet.
-

PACHTGOED, mv. pachtgoeden (uitsp. pd choe'n),
o. Pachthoeve, hofstede, huis en land van eenen
boer, hetzij inderdaad gepacht aan éenen eigenaar, hetzij bewoond door den eigenaar zelve,
fr. ferme. Een schoon, een groot pachtgoed. Het
meeste pachtgoed van de prochie. Op een pachtgoed wonen. De pachtgoeden zijn niet altijd
pachtgoederen.
PADAAN, PADANE, v. Eene plant, in de wetenschap tussilago farfara, fr. pas d'dne.
PADANT, m., mv. padanten, klemt. op dant.
Oorring, oorhanger, fr. pendant d'oreilles. Gouden padanten dragen.
PADDEGRAS (wvl. -GARS, -GERS, uitspr. gas, ges,
zie Rs), o. Soort van kleen biesachtig gras dat
in de wetenschap juncos bufonius L. heet.
— Kil. Padden-gras, holosteum.

PADDEPOOT, PADDEVOET, m. Bij wevers. Eene
dunne of ijdele plaats in het lijnwaad, fr. forlancure. Als er in eenen ketendraad een knoop is,
blijven de inslagdraden daar somwijlen aan haperen in 't weven, zoodat het weefsel daar niet
dicht is lijk het behoort : dat is een paddepoot.

PADD
Een stuk lijnwaad verliest van zijne weerde, als
er paddepooten in zijn. " Ende van elcken paddevoet (es de boete) nu deniers, ende van ele gat
XII deniers, ende van een nepe vi deniers. "
(Cueren van Rousselaere.)
. PADDEVLAS, o. zonder mv. Onkruid dat van
verre aan grof vlas gelijkt en gele bloemen
draagt. " Wildt vlas, dit heeten somreighe Onser Vrouwen vlas, padden vlas ende Navelcruyt.
In der Apoteken Linaria. " ( L. Fuchs.)
-- Bij landb. Varieteit van vlas dat met dikke
bladjes uit den grond schiet, met dikke en korte
herels opgroeit, en weinig hippens voortbrengt.
Het paddevlas is van geringe weerde.
PADOEL, m., klemtoon op doel. Hetzelfde als
Doel, d. i. aars, achterste. Op zijnen padoel gevallen. " Zijn verstuikte padoel. " (***)
PAP: Wordt veel gebruikt met slaan, liggen,
staan, zijn, enz. om eene schielijke en geweldige
ontsteltenis en verbaasdheid uit te drukken. Dat
nieuws sloeg hem paf. Zij kwamen allen paf uit
de kerk, na dat sermoen op het laatste oordeel.
Hij stond er paf van. De romeinsche soldaten
vielen paf, als zij Onzen Heer uit het graf zagen
verrijzen. Zij waren lijk paf geslegen (stom geslegen). •
PAFFEN, pafte, gepaft, b. w. Doen paffen, doen
openpoffen. Men paft boonen in het vuur. Gepafte boonen. Zie SPOKKEN.
PAGADÉT(TE, PAUWEDÉTTE, v. Soort van duif
met bruine vlerken en eenen witten hals met
bruinen karkant.
-- Fig. Pronkmeisje, modepop.
— Pagadét wordt ook als bij w. gebruikt in
den zin van Pupachtig, fr. pimpant. Zij was
pagadet gekleed.
- PAGADET, m., in den zin van Kaakslag.
Eenen pagadet krijgen. Iemand Benen pagadet
geven of draaien.
--- De speeljongers zeggen van eenen grooten
draaitop, enz. : is dat een pagadet
PAGADOORIS, m. PAGADOOREGE, PAGADOORIGE,

klemt. op doo. Bezondere persoon die, naar 't
voorbeeld van den Berg van bermhertigheid,
geld in leerring geeft voor een effect dat hij tot
pand ontvangt. Zij is de pagadoorige van geheel
dezen wijk. De burger in nood neemt zijnen toevlucht bij eene pagadoorige. " Naar den woeker
gaan heet men naar den Lombaard gaan, en de
bezondere vrouwen die geld tegen pand geven,
heet men pagadoorigen, van 't italiaansch pagadore dat betaalder is. " ( Rond den Heerd.)
-- Ook Iemand die als tusschenpersoon naar
V.
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PAGG
den woeker of lombaard gaat om daar een effect
te verpanden van iemand die beschaamd is van
zelve te gaan; bij Kramers inbrenger, inbrengster
geheeten.
-- Kil. in App. Pagador, solotor; qucestor.
PAGGELEN, paggelde, heb gepaggeld (fvl. èpaggeld, zie GE), o. w. Lastig en onbehendig gaan,
met moeite en zonder veerdigheid of fatsoen te
gange zijn, gelijk de kleene kinderen, en de oude,
zwakke of kreupele lieden. Hij was nog maar
half genezen, als hij reeds naar de kerk paggelde.
Dat arme wijf, geleund op eenen stok, paggelt
door de besneeuwde straten, Hij loopt al paggelen lijk eene aande.
— Moeilijk en onbehendig iets verrichten,
knoeien, wroeten, foefelen. Wat paggelt hij daar P
.(Het Alg. Vl. Idiot. heeft peggen voor Vastmaken
roet eene peg of plugge, en voor Knoeien; en
Pegger, slechte schoenlapper.)
— Paggelen en tigg elen aan iets, al de , kleinigheden verrichten die dienen tot de voltooiing
van een werk. Het huis is gebouwd : er moet
nog wat aan gepaggeld en getiggeld worden.
--- -Ook Pachelen.
-- PAGGELAAR, PACHELAAR, m. Iemand die paggelt.
-- PAGGELGAT, PACHELGAT, 0. Spotnaam van
iemand die paggelt, die traag en moeielijk te
been is. Een paggelgat van een kind, van een
vrouwtje, van een oud manneken. Daar komt het
paggelgat.
-- PAGGELING, PACHELINGE, V. Moeilijke en onbehendige gang. De paggelinge van een oud
kreupel manneken.
— Knutseling. Er is daar veel paggelinge aan
vast. Ergens paggeling mede hebben. Daar is
aan het lijndraaien veel meer paggelinge dan
winst. Het huis is gebouwd, 't en blijft maar wat
paggelinge meer over.
PAJEUL, PAJUL, PAJUIL, m. (de j uitgesproken
als in ja, jong, jeugd, enz., met den klemtoon op
de twee greep). Beplaasterd latwerk of vak tusschen twee stijlen van eenen plakveeg. Een gevel
met vijf pajuls. Eenen pajul uitbreken om eene
deure te steken.
PAK-AAN (wvl. PAK-AN), m., met den klemtoon
op aan. Hóuvast, handhave, iets waar men aan
pakt of houdt. Er is geen pak-aan aan die koffer
(geen handvatsel, ring, enz.). Eene potschijve
zonder pak-aan.
PAKKEBERD, o. Schoolberd. Met een pakkeberd
naar schole gaan.
P1.KKËN, pakte (wvl. ook paktege, zie IMPERF.),

PA KV
gepakt (fvl. ?pakt, zie GE), b. w. Treffen, raken,
gevoelig en bewogen maken, fr. loucher. Het zien
van die arme -weezen pakte mij. Die schielijke
dood van zijnen broeder heeft hem diep in 't hert
gepakt. Zij was zoo gepakt dat ze geen woord
kon spreken.
--- Wegnemen, stelen, fr. voter, derober. Die
jongen pakt altijd geld in zijn huis. Iemands
zakuurwerk pakken. Hij pakt al dat hij krijgt.
-- o. w. Vastkleven, zich vasthechten. De inkt
pakt niet op vet papier.
-- Fig. Zijn uitwerksel maken, indruk maken,
grijpen, fr. faire 2e l'efet, prendre, réussir. Zijne
woorden pakten niet op het volk. Uw voorstel
zal niet pakken. Hij gebruikte alle middelen om
mij te overhalen, maar het pakte niet.
PAKVODDE, v. Sluns of fakel om een heet ijzer,
enz. vast te pakken (te nemen). Met de pakvodde
eenen pot van den heerd nemen. De pakvodde
heet ook Pietjekadul.
PAL, adj. Blauwachtig, zie PAAL.
PAL (te Brugge POL, zie L), adj. als adv. gebezigd
in den zin van Gevangen, vast. De dief is pal,
fr. le voleur est pris. De policie zal hem wel pal
krijgen, pal grijpen, pal pakken. Hij zit pal (hij
is in 't gevang). Stoute jongen, moet ik u pal
pakken (pal grijpen), ge gaat het onthouden. De
jongen wilde wegloopen uit zijn huis, maar de
moeder greep hem pal. Gij moet niet denken
dezen werkman te krijgen : ik heb hem al pal
(hij heeft reeds dienst genomen bij mij).
-- In 't spel. Ik heb hem pal (hij moet er aan,
ik heb hem vast, ik zal 't spel winnen tegen hem,
hij zal voorzeker 't spel verliezen). Ik ben pal
(ik ben er aan, ik moet 't spel verliezen).
— Fig. Iemand pal hebben (zijn inzicht kennen,
zijn gedacht raden, en hem beletten van 't uit te
voeren, fr. tenir son homme). Hij zoekt mij te bedriegen, maar ik heb hem pal. Hij is pal, fr. it

eat atírapé.
-- Iets pal hebben, iets raden, iets vatten. Heb
je 't pal P Hij heeft het al pal.
PALDJE, v. Zie FALIE.
PALDJOMP, PALTJOMP, m., klemtoon op djomp.
Een groote plomp in 't water. Was dat. een paldjomp, als dat stuk arduin in 't water viel. Het
gaf eenen grooten paltjomp.
PALDJO1VIPEN, paldjompte, heb of ben 9epal-

cljompt, o.w. Plompen, met eenen grooten plomp
in 't water vallen. Ik hoorde 't paldjompen.
-- Ook Paltjompen. Zie PLADOMPEN.
PALEREN, paleerde, gepaleerd, b. w. Hetzelfde
als Pareeren, versieren, kroolen, fr. parer, orner.
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PALE
De straten paleeren voor de inkomst van den
koning. " Om u lichaem te palleren en te vereieren. " (A. Poirters.) " Doen gy soo rijckelijck
en ydelijck ghepalleert naer de kercke quaemt
ghetredèn. " (Id.)
Wat baet het hayr-cieraet
Voor 't spieghel te palleeren.
(B. Vanhaeften.)
-- PALEERSEL, 0. Hetzelfde als Pareersel, versiersel, tooisel.
PALEIS, v., klemt. op lei (zie onder ARMEIE).
Hetzelfde als fr. pellée, pelletée, d. i. eene schopvol aarde.
— Dunne schil aarde met de spade of met den
ploeg afgesteken. Paleien afsteken met de spade.
De akker ligt in paleien, als hij geploegd zijnde,
vol kleiachtige schollen ligt.
PALEIEN, paleide, heb gepaleid, o. w. Paleien
delven, zoo delven dat men bij elke steek de
spade vol aarde hebbe, fr becher a pleines pellees.
Men paleit als men b. v. winterbedden maakt of
het koolzaad uitlegt.
— b. w. Eene yore paleien (er de aarde met
volle spaden uit graven). Koolzaadpaleien, anders
gezeid Koolzaad uitleggen (de aarde, die men
uit de voren graaft, tusschen de koolzaadplanten
afschieten).
-- Bij landb. in de omstreken van Thielt,
hetzelfde .als Slooven, schijvelen, met den ploeg
de bovenkorst van het land in dunne schillen
omrijden, om dan later voor goed te akkeren.
Eenen stoppel paleien. Gepaleid land.
— Wordt in Fr. -Vl. onpers. gezeid van den
vervrozen grond die, als 't begint te dooien, eene
dunne slijklaag zet, welke aan de zool vastkleeft
of onder den voet wegglijdt, als men er door
treedt. Het is lastig om gaan, als 't paleit. Het
dooit, 't zal gaan paleien.
-- B. Surius gebruikt dit w., in den zin, meen
ik, van 1. palari, of van ons pleien (zie aid.) " Wy
saghen menighe wey- beesten in het laugh gras

paleyen. "
PALETTE, POLETTE, V. Pannekoek, fr. galelle.
Paletten bakken.
PALETTEMES, o. Bij schilders. Een buigzaam
mes om de kleuren van de palette af te nemen.
Het palettemes is veel minder dan 't steenmes.
PALEW, adj. Zie PAAL.
PALF, m., vklw. palf ke (n. Een loeverig mensch
of dier, iemand die dik en opgepoeft is. Een palf
van eenen vent. Een palCke van een kind. Een
palf van eenera hond. Is dat een palf, een dikke
palf.

PA.LI
PALIE, PAALJE, PAALDE, PAALDJE, PALDJE,
PELDJE, v., mv. palien, peldjen, enz. Pel of hulsel

van koolzaad, raapzaad, mok taardzaad, en dergelijke, fr. ilique, silicule, n enne paille. De paliën
van het uitgedorschen koolzaad verbranden. Op
peldjen slapen.
' Droog schilfertje dat zich van den huid
afscheidt en in het haar blijft hangen. Zijn hoofd
zit altijd vol paliën. De neervallende peldjen blij
schouders liggen.
-venopd
-- Bij koperslagers. Kleen nageltje om koper
--

aaneen te lappen.
-- Schilfertje dat van 't ijzer afspringt als het
gesmeed wordt. De paliën van 't ijzer heeten in
de woordenb. Hamerslag, fr. battitures.

— Schub van eenen visch. De paliën van eenen
bliek, snoek, karpel, enz.
-- Zie —ALIE.
PALING, m. Fig. Eenjongen die altijd in roere
en ongedurig is.
— Wordt ook gebruikt, even als kalant, kadé,
kerel, vogel, enz., in eenen zin die niet wel bepaalbaar is, maar altijd met schimp of verachtirng
gepaard gaat. Dat is een paling ! zegt men b. v.
van eenen dienstknecht die slecht zijn werk
verricht, van eenen rechter die de wetten niet
verstaat en kwalijk toepast, van iemand die ondankbaar is jegens zijnen weldoener, enz.
— De paling reedt zich zelven of braadt zich
zelven, of zijn eigen, wordt in zijn eigen vet gebraden zonder dat er boter bij nóodig is. --- Van-

daar zegt men van een kind dat genoeg wint om
zichzelven te ontdragen en ten laste niet meer te
zijn van zijne ouders : Het geslacht van den paling,
het reedt zich zelven. Ook van dieren die gevoed
of van zaken die verricht worden zonder zorg of
onkost, b. v. De ossen in de bilken en de ezels in
de duinen slachten den paling, zij reeden zich zelven (zij zoeken hun voedsel, zonder dat men
er voor zorge). De wijn in flasschen slacht van
den paling, hij reedt zichzelven (hij verbetert
gedurig met te liggen).

— Den paling trekken, deelnemen in het paling.
trekken (zie dit woerd). Hij gaat den paling trekken. — Ook den prijs behalen in 't palingtrekken.
Hij heeft den paling getrokken. -- Vgl. den gaai
schieten, ook in twee beteekenissen gebezigd.
.

-- Indien het woord Paling afgeleid is van
Poel, 1. palus, dan schreve men beter Paelling
(poelling, poelvisch). Zie —LING.
-- PALINGMOER(E, v. Een zwart waterdiertje,
anders ook Pater genaamd, fr. hydrophile brz ►,n.

PALJ
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— PALINGPEURDER, m.Visscher die paling peurt,
met de peure vangt. Zie PEUREN.
— PALINGSCIIAAR, v. Aalsteker.
— PALINGSOEP, PALINGSPIJS, v. Bene soepe waar
de paling het voornaamste deel van uitmaakt.
Liefhebber van palingsoep. Hij heeft eene bezondere kennis om palingsoepe te maken.
— PALINGSRANKE, v. Een kruid dat anders ook
Dreesem heet, fr. herre terrestre.
— PALINGSTEEK, v. Bij schaverdijnders. Manier
van, al varende op de schaatsen, een slingerend
spoor te laten op het ijs. De palingsteke leeren.
Hij kan wel de palingsteke.
-- PALINGTREKKEN, O. Bene soort van prijskamp,
hierin bestaande : Aan eenen kommel over het
water gespannen, hangt men eenen grooten paling met koorden omwonden; de kampers in het
wit gekleed zwemmen er naartoe, en, met de
handen aan den kommel houdende, trachten zij
met de tanden de koorden af en los te bijten die
den paling omvangen : die aldus den paling weg.
draagt, behaalt den prijs. Het palingtrekken
bestond te Brugge tot over weinige jaren. Veel
volk ging kijken naar 't palingtrekken.
— PALINGTREKKER, m. Iemand die deelneemt
in het palingtrekken. De gemeenschap (genootschap) van de palingtrekkers.
--- Fig. Een mager mensch.
--- PALINGWIJF, o. Vrouw die paling verkoopt.

PALJOEN, PALIOEN, o., vklw. paijoentje. Bij

goudsmids. Kleen stukje soudeersel, fr. paillon
de soucdure. Een paljoentje met de koorntang
grijpen.
PALLAS, m. met den klemtoon op pal. Vierkantte kartonnen deksel met lijnwaad overtrokken, liggende op den kelk in de Mis, fr. pale, 1.

valla.

— In den zin van Ruiterssabel zeggen wij
Pollas.
PALM(E, m. in den zin van Handvlakte, fr. la
paume, en van Vuistmaat, fr. le palme; maar vr.
in den zin van fr. buis; palme. — Bij de Hollanders integendeel is Palm m. in den zin van fr.
buis ofpalme; en vr. in den zin van Handvlakte
en Vuistmaat.
PALMETTE, v. met de stemrust op met. Plo.
makke, fr. férule. — Zie PLAMETTE.
PALODDEREN, palodderde, gepalodderd, b. w.

Hetzelfde als Paloesteren.
PALOESTEREN, paloesterde, gepaloesterd, b. w.

Lamoezen, paluffen, streelen, fr. cajoler. Iemand
paloesteren, Die hond wilt niet gepaloesterd zijn.
-- Ook Palodderen.

PALS
PALSATEN, palsaalle, gepalsaat, b. w. met den
klemtoon op sa. Met paalwerk bekleeden en
versterken. Men palsaat de kanten van eenen
vaard of kanaal, daar waar het water te geweldig
aanslaat, om het inzakken te beletten.
— Eenen weg palsaten, eenen slijkweg dwars
beleggen met sparren of eiken stukken, opdat
er de wagens kunnen rijden. Eene gepalsate
straat. — Van fr. palissade.
PALTE, V. Zie POLTE.
PALUFFEN, palufte (wvl. ook palufiege, zie iMPERF'ECT), gepaluft (fvl. epaluft, zie GE), b. w.
Streelen, troetelen, liefkozen, fr. caresser. Een
schreiend kindje paluffen opdat het zwijge. Eene
vrouw paluffen, fr. caresser. De schoothondjes
worden veel gepalufd.
--- Bekeukelen, tepdertjes bezorgen, kloesteren. Eenen zieke paluffen. Zij weet hem wel te
paluffen.
-- Flikflooien, fleemen, vleien, fr. amadouer,
flagorner. Iemand paluffen om zijne gunst te
winnen, om iets te verkrijgen, enz. Iemand weten
te paluffen. Ik kan al dat paluffen niet verdragen.
-- Vleiende bedriegen, foppen, verneuken. Ik
ben er leelijk aan gepaluft. Hij zou mij geern
paluffen.
— Bij de Oost-Vlamingen wordt dit woord
gebruikt in den zin van Krasselen, sukkelen,
altijd ziekelijk zijn zonder middel van genezing.
Er is niets aan te doen, hij paluft altijd voort.
Sterven na lang gepaluft te hebben. — Vandaar
Puluffer (sukkelaar), en Paluffe (sukkelaarster).
PALUL, m. met den klemtoon op lul. Iemand
die onbehendig en traag is, die niet werkzaam is,
noch van geest noch van lijf. Die werkman is
een trage palul : ik zou niet geern zoo eenen
palul hebben om mijn werk te verrichten. Een
palul is hetzelfde niet als Prulleman.
— Vandaar Krijschpalul, fr..pleurnicheur, en
Trijspalul, fr. niais.

PALUL(LE, en ook PLULLE, V. Afhangende gescheurde lap, sluns, flarde, flenter. Al zijne kleederen zijn maar slunsen en palullen. Die schooier
hangt geheel in palullen. Het dak hong vol plullen van bestoven en gescheurde kobbenetten.
" Mevrouwe, die menschen zyn schrikkelyk net:
gy en zult geen palulleken aen hunne kleerkens
zien hangen. " (C. Duvillers.)
Veel vodden en lueren
Oock veel oude palullen.
(Ed. De Dene.)
Een lange lange man
Met veel palullekens an,
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PALU
is een kinderrijmpje en raadsel op de schouw of
schoorsteen die van binnen vol bitter of roet
hangt.
-- Pannekoek, heetekoek, fr. galeUè, bourriol.
Palullen bakken. Eene palulle boteren.
— Sommigen schrijven pallulle, pallullen,
palluffen, met verdubbeling der eerste 1. Dit acht
ik mis, omdat pa volstrekt geenen klemt. voert
en in den grond geene 1 vordert; anders moeste
men ook kadelullen, kapanten, papier, kappelle,
enz. schrijven.
PALULLEN, palulde, gepaluld, b. w. Uit scherts
of uit moedwil plagen, tergen, lastig vallen,
knoeien, fr. coionner. Hij kan iemand leelijk
palullen. Hij doet niet liever dan menschen
palullen. Gaat gij ze palullen dan P (zegt men aan
iemand om hem van zijne plagerij af te keeren).

— Aan iets gepaluld zijn, er aan bedrogen
zijn. Hij denkt dat hij daar eenen schoonen
koop gedaan heeft; maar hij is er leelijk aan
gepaluld.
-- Met iemand gepaluld zijn, met iemand ingescheept zijn, tegen dank met iemand moeten
wonen, werken of handelen. Die eene daaste
trouwt, blijft er mee gepaluld. Hij zit leelijk
gepaluld met zijnen nieuwen werkman; want hij
heeft hem gehuurd voor drie maanden, en 't is
een poepgaai.
— o. w. met hebben. Knijzen, popelen, verdrietig aanhouden met iets te vragen, gelijk kinderen en bedelaars doen. Ge moet niet palullen,
'k ga 't u niet geven. Gedurig palullen om iets
te krijgen. De schooiers staan te palullen aan de
deur, tot dat zij iets ontvangen.
-- Knijzen en palullen, tautol. Dat kind is
verdrietig : 't knijst en 't palult gedurig, nu om
dit, dan om wat anders.
— Niet te verwarren met Paluffen.
PAMEELE, v., met scherpl. ee. Soort van gerst,
anders ook Knobbelgerst * geheeten, 1. hordeurn
distichon, fr. pamelle, paumelle. De pameele wordt
maar gezaaid in sommige streken, en dient meest
om zwijnen te vetten.
PANLEL, m., vklw. pameltje. Zoo heet te Poperinghe, de kandeeldag of kleene feest die, na de
groote kermis of ommegang van den eersten
zondag na 2aen juli, gevierd wordt op sint Jans
prochie. Pameltje houden. Pameltje vieren. Het
Pameltje is te Poperinghe hetgeen het Schin.
keltje te Kortrijk is.
--- 0. L. Vrouwe van Pamel te Audenaarde
is de tweede prochie (en Sinte Walburge is de
groote). Oulings was het de Heerlijkheid van
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823

Pamel, en de heer van Panrel gaf jaarlijks, achter
de groote kermis van de stad, eene grooté vreugdemaaltij d aan al dezen die van hem afhingen.
— Ook Pamelkermis(se.
PAMPEREN, pamperde, gepamperd (fvl. èpamperd, zie GE), b. w. Hetzelfde als het eng. to pamper, d. i. fr. choyer, dorloter, bien íraiter, bien
nourrir, engraisser, zegt Boyer; bekeukelen, steukelen, kloesteren, teedertjes bezorgen. Een zie
dier pamperen. Een kind pam--kelijmnschof
peren. Gepamperd worden van moeder. Eene
vernieuwde koe wilt gepamperd worden. Men
pampert eene koe met haar, b. v. warme sleuvering te geven die gemakkelijk verteert.
— Hij is niet gepamperd, zegt men van iemand
die vet en frisch is, die vast en stevig vleesch
aanheeft, in tegenoverstelling van éenen anderen
die ook wel vet is, maar wiens vleesch slap en
papachtig is.
PAMPERLUITE, v. Zie POMPERLUITE.
PANPIER, o. Papier. Wordt (even als holl.
pompoen voor papoen) . dagelijks gehoord bij 't
volk, en staat overal bij onze vorige schrijvers.
" Gy moet eenige pampieren oversien. " (F.Vanden
Werve.) " Oude brieven en quade pampieren om
in tuier te worpen. " (R. Versteganus.) " Op het
pampier te stellen. " (F. H. I.) " Boeck ende
pampieren. " (Z. v. Male.) " Zoe hadde up haer
hooft staende eenen myter van pampiere, ende
daer stond in ghemaect in figuere, den duvel. "
(K. v. B.) " Een pampierken daer eenigh goedt
werck op gheschreven staet. " (J. Van Heumen.)
" Een vliegher van pampier. " (P. Gheschier.)
" Boecken ofte pampier. " ( Ordonnantie vanden
Lande vanden Vryen 1663.) " Wit pampier."
(A. Debuck.)
Den tyd en tpampier werder mede versleten.

(A. Biins.)
Gheschreven staet ghij in mijnder herten pampier.
(Id.)
— Het mv. pampieren, even als papieren, beteekent dikwijls Geschrevene bewijsstukken.
— Pampierke dansen, appels dansen. Zie
DANSEN.

-- DAMPIEREN, adj.

Van papier. Eene pampie.

ren muts.
-- PAMPIERLING, PAPIERLING, 0. Stukje papier,
snipperling. Een hansworst met eene jukre van
pampierlingen. De vloer ligt vol papierlingskens.
Hij schrijft al zijne invallende gedachten op
pampierlingen. Een paander met pampierlingen.

PAIYIPOEN, m., ook PANPOENE, v. Hetzelfde of
Papoen, pompoen.

PAN
Daer een brugge van plantsoenen,
En daer schuytjes van parapoenen.
(Vaelande.)
-- Vandaar Pampoen(e)pap, m. Zie PAPOENPAP.

PAN, v. Zie PANNE.
PAND, m. Bij lijnwaadbleekers en vlaschrooters.
elke streng of afdeeling van begraasden grond
tusschen twee lanen of watergrachten. Zie PANT.
— Een vak of afdeeling in eenen muur, vaute,
dak, enz. fr. pan. Zie PANDSEL.
— Gallerij rond de binnenplaats van een
klooster, fr. le cloitre d'un convent. De pand van
't klooster hangt vol schilderijen. In den pand
wandelen. " Eene tombe ghemaeckt in den muer
van den pandt van Clairvaulx. " (N. Van Hove.)
" Als hy op den goeden vrydagh met bloote
voeten rondtom den Pandt de seven psalmen
hadde ghelesen. " (Id.) " Ten clooster van den
Freminueren (fr. freres mingurs), in den nyeuwen
pand. " ( Kr. v. Br.) " Met oli-verwe op de mueren
geschildert in de panden van de Cartuysers. "
(P. Mallants.) " Is hy gheheel bedroeft gaen
wandelen in den pant der Minder-broeders binnen Brussel. " (F. H. I.) " Na de processie rond
den pand. " (A. Duclos.)
— Pand in eene kerk. Zie KOORPAND en OPPERPAND.

-- Breede gang in een groot gebouw, fr. corridor.
De pand van de Halle te Brugge. In de Meifeest
te Brugge staan de kramen in den pand van de
Halle. En van daar: Naar den pand gaan, d. i. naar

de kermiskramen in den pand. Zie PANDFEESTE.
PANDER, m. Zie PAANDER.
PANDFEEST(E, v. Een kermisgeschenk dat
men, in de Meifeest te Brugge, voor iemand
medebrengt uit den pand van de Halle, waar de
kermiskramen staan. Hij heeft mij eene pand
gekocht, medegebracht. Iemand eene pand -fest
Ik heb eenen boekorgel gehad-festvrn.
voor mijne pandfeeste.
PANDHOF, m. Beluik tusschen de panden van
een klooster, enz. De pandhoven van de kloosters
dienden eertijds tot begraafplaats van de kloosterlingen. Bloemen en boompjes planten in den
pandhof.
PANDMUD R (wvl. -MEUR, zie U), m. Muur van
eenen kloosterpand. Een zerksteen in den pand.
muur. " De pleyn binnen de pandt mueren en is
in haer vierkandt niet minder dan een bunder
landts. " (B. Surius.)
PANDOEN, m. en o. Wordt in eenige gewesten
gezeid voor Pardoen. Zie aid.
PANDOER, m. Een kaartspel dat met 4, 6, of 8
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gespeeld wordt (fr. ppando2c -tir), en waarin deze die,
pandoer zegt al de slagen moet winnen; is er
twijfel, dan zegt hij rieseliepanndoer of pandoe7' op
riesclie, en hij heeft het voorrecht van te spellen
voor hem die enkelijk i)ec idoerr gaat.
— In het jassen, een ander kaartspel, bestaat
dit woord ook. Als men al de slagen ophaalt,
heeft men pandoer.
— Fig. wordt pandoer o1) riesehe, of rieseliepandoer gezeid van eene hoegenaamde onderneming die men waagt, en waar men geenszins
zeker is in te gelukken, fr. coacher gros. Ik ga in
dat dorp een lakenwinkel inrichten, 't is een pandoer op riesche. " Die sterven zonder te willen
de heilige sacramenten ontvangen, spelen een
schromelij ken rieschepandoer. " (***)
-- Pandoer geven,_pancloer krijgeit, slagen geven
of krijgen. Geef hem maar pandoer. Hij heeft

Maeckt gy d' eerre moge cleeren,
Gby moet d'ander oock vereeren
Oft met paen, oft met satyn.
(P. Gheschier.)
Om soo seer sich te verblijden
Met een seltsaem pane- kleedt
Waer gy mé gaet straete breet.
(P. Devynck.)
Het fr. panne bet. Trijpe.
PANEEL, o., mv. 19aneelen. .Bij Kil. Panveel,
rugdecksel, rugkleed, dorsuale: stratum, instram m. Zie SCHEURPANEEL.
— Eeg' de duivel zi jn paneel schudt, 's morgens

geweldig pandoer gekregen.
— Ook een oud muntstukje, meest Aandoe -rke(n
geheeten, dat elf oordjes, of twee stuivers en zes
deniers deed (22 1 1, centim.en). Een stuk van vijf
stuivers deed twee pandoerkens. Het pandoertje
wierd ook Vijfgrootenaar genaamd.

Adieu an alle wa;henaers elk met zyn panneel.
(Ed. De Dene.)
PANEELBORSTEL, -BURSTEL (uitspr. -bustele,zie

PANDOEREN, pandoerde, heb geppandoei•d, o. w.

Een kaartspel spelen dat fr. pandour heet.
PANDOERING(E,v. Rossing, pak slagen. Iemand
eene pandoering draaien of geven. Eerie duchti..
ge pandoeringe krijgen.
PANDSEL, PANTSEL, o. Hetzelfde als Pand,
Pant, in den zin van Afdeeliug, vak. De
pantsels van eenen plakweeg. Een vierkantte
dak heeft vier pantsels. Een molensteen oen
te breedmalen heeft gemeenlijk acht pantsels, dat is,
acht verdeelingen die door
geulen gescheiden zijn, terwijl elke verdeeling in kertels
gehouwen is op de wijze
van de fig. hiernevens.
Andere molensteenen om te kortmalen zijn
zonder pantsels en meest
gekerteld in kromme liniën
die van 't middenpunt uitkrullen naar den buitenboord, op de wijze van de
hiernevenstaande figuur.
PANE, V. Fluweel, fr. velours. Eene vest van
pane. Zijden pane. Een pelder van zwarte pane.
" Hy hout een tafel als eenen prins en gaet dage lyks in fyn paene ofte syde kleed. " (F. VandenWerve.)

--r-

vroeg. Opstaan eer de duivel zijn paneel schudt,
fr. se lever de très bon mat-zn.
— Vierkantte stuk stoffe waarmede de zitplaats
van koetsier Of voerman belegd wordt. Dat paneel
is versleten, het moet vernieuwd worden.

its), m. Een verwborstel om de paneelen van
deuren en vensters te verwen.
PANEN, (wvl. ook PANT, zie -EN), adj. Van pane,
fr. de velours. Een panen kleed. Eene panen oog
(een blauwgeslegen oog). Hij kwam met eene
panen oog uit 't gevecht. Iemand panen oogen
slaan, fr. pochel les yeur a, quelgzc'un. Eene panen
oog hebben, fr. avoir l'cnil en compote.
PANEN-BROEK (wvl. ook PANIBROU K) met den
klemtoon op broek, m. Zoo heet eene hofbloem,

in de wetenschap aster linifolius L. Eenigen

geven dien naam ook aan de Diamanthloexn.
PANEPESSE, PENNEPISSE, v. Peperkoek, fr.
pai-ii- d'éppice. Panepesse met oranjeschillen. Een
kluppel' pennepisse. Eene snede pennepesse met
een borreltje 's avonds.
PANETARWE, V. met den klemt. op pa. Soort
van enlgelsche tarwe wier graan met wuggelinge
bedekt is gelijk van pane of fluweel.
PANJEUL, PANJUL, PANJUIL, m. met den klemt
op de tweede greep. Hetzelfde als Pajeul.
PANNE, v. Bij zoutzieders. IJzeren bak wijd en
breed rustende op een fornuis waarin men vuur
stookt om den pekel, die in de panne is, te doen
uitwademen, en aldus zout te maken, fr. chaudière
de saline.
-- Bij olieslagers. IJzeren plaat met eenen
boord rondom, boven een fornuis, dienende om
het gebroken zaad te warmen eer men er de olie
uit perst.
-- Vallei of leege vlakte tnsschen de zeeduinen.
Eene breede panne. Eene panne met sodakruid
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PANN
overgroeid. Eene panne beplanten met hout.
Tusschen Ostende en Blankenberghe zijn elverscheidene pannen die dan ook al eenen bezon deren naam genieten, zoo als de Steenpanne, de
Waterpanne, de Doodemanspanne, de Zeepanne,
de Voorpanne, de Kerkpanne, enz. De panne bij
Veurne.
— Gewrichtsholte, fr. cavité arliculaire. De
note of knokel van het dijbeen draait in de panne

van het ischbeen.
-- De panne van eenen hamer is het platte
deel tegenover den kop, fr. panne de marteau. Is
de panne gekloven, dan heet zij Klauw; en is dat
deel rond en puntig af, dan heet het de Pinne.
— De panne bij den steert houden, goede voor
voorzichtige maatregels nemen om ergens-zorge,
geene schade of schande van te halen. Een gazettier houdt de panne bij den steert als hij de
verantwoordelijkheid van gevaarlijke artikels aan
den schrijver overlaat. Geld uitleenen op goede
hypotheek of waarborg is de panne bij den steert
houden.

— Iemands panne vermaken of vertinnen, van
hem kwaadspreken in zijne afwezigheid, zijne
doenswijze of zijn gedrag afkeurend beoordeelen.
Uwe zusters hebben daar gisteren avond uwe
panne vermaakt, zoo 't behoort.
-- Het is panne, zegt men van iets dat wel
uitvalt of eindigt, fr. e'est a souhait. De landbouwers die den gewenschten regen krijgen, de
reizigers die in eene herberg kost en slaping
naar wensch bekomen, enz. drukken hunne tevredenheid uit met te zeggen : 't is panne.
— Eene halve panne, wordt gezeid van iemand
die maar half gezond is, die niet al te best is.
Hij is maar eene halve panne, fr. e'est un emplatre. Ik ben .wandage maar eene halve panne. Het
is maar een halve panne met dien zieke, ik geloof
dat hij gaat sterven. — Ook van zaken die maar
half en lukken. De oegst is maar een halve panne
van de jare.
-

— Om pot noch panne geven, zich nergens aan
gelegen laten, aan alles ongevoelig en onverschillig zijn. Smeekingen, dreigementen, kastij
blijft al zonder indruk op dien jongen:-dinge,'t
hij geeft om pot noch panne.
— Panne(n leggen, in 't kaartspel. De kaart
zoo behendig steken en schikken dat men, onder
het deelen, de beste bladen ontvangt. Pannen
leggen is zeuren (valsch spelen). Ge moet daar
geen panne leggen. Hij heeft wederom drie azen:
hij moet eene panne geleid hebben.
-

PANNEDAKTE, PANNEDEKTE,

adj. Dat de ge-

PANN
daante en de schikking heeft van de pannen op
een huisdak, fr. i mbriqué. De schelpen van den
visch, de schubben rond den kelk van zekere
planten liggen pannedakte. -- Zie -DE.
PANNEDRAGE, m. Wordt in Veurne - Ambacht
gezeid. voor Panderdrager, Paanderdrager, d. i.

overdrager, fr. délateur.
PANNEKINKSKE(N, o. Vklw. van 't ongebruikte
Pannekin of Pannekink, dunne pannekoek anders
ook Vadde, fr. crêpe, genaamd.
— Dit pannekink is vervormd van 't fr. panneket,
pannequet, panekèque, ontleendaan't eng. pancake,
dat juist hetzelfde is als ons pannekoeke.
PANNELAPPER, m. Rondreizend ketellapper,
fr. dvouineur.
PANNELAT(TE, v.

Eene lat op de kepering om
de dakpannen te dragen. De pannelatten zijn
drie a vier vingers breed.
PANNEMUSCH, V. Soort van musch die gemeenlijk nestelt onder de veurstpannen vain een huis
of van eene schuur; anders ook Papmusch, Stroomusch en Tarwmusch geheeten, fr. pierrot, in
tegenoverstelling van de Boommusch of Steenrutje, fr. frig uet.
— Fig. Spotnaam van iemand die kaal gekleed,
en arm van verstand is.
PANNESTEEN, in. Steen waar de ijzeren panne
in gesoudeerd is in de welke de spoor van eene
lecht of gang rust en draait, fr. pierre a crapaudine.
PANNESTRIJKER (wvl —STRIKER, zie Ia), m. Bij
metsers. Een truweel omtrent twee vingers breed

en eene perzonge lang om, tusschen de dakpan.
nen, moortel in te strijken.
PANNEVENDITIE, V. Eene verkooping van panneja en dergelijke onbeduidende voorwerpen,
waarbij geen notaris noodig is.
PANT, m., inv. panteen. Bij lijnwaadbleekers en
vlaschrooters. Iedere afdeeling tusschen twee
lanen of watergrachten in eene bleekerij. Het
bleekveld is eene begraasde grond die in de
lengte doorsneden is van watergrachten, lanen
genoemd, zoodat er tusschen ieder paar lanen
een streng of lang gedeelte grond is, pant
geheeten, waarover men het lijnwaad openspant,
en met water uit de lanen besproeit. Een bleek
acht panten. Zie MONTEIE.
-veldan
— Een vak of afdeeling van eenen muur, enz.
fr. pan. In eenen plakweeg ieder pajeul is een
pant. De panten van eene vaute, van een dak, enz.
Eene windeweer van drie panten (luiken, ramen
die tegen elkaar kunnen toeplooien), fr. paravent
cc ti-ois fe. ud es.
.
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PANT
— Weil. heeft daarvoor Pand, en zoo spreekt
het woord ook in Braband, zoo men 't ziet in 't
Alg. Vl. Idiot. Zie PAND en PANDSEL.
PANTEKRUL, m. Verbasterd uit het fr. Pantagruel, naam van eene personakie in den boek
van Rabelais, en ook van een kluchtspel uit
Rabelais boek getrokken en over eene halve eeuw
veel gespeeld.
— Fig. Een mensch die kluchtig en origineel
is, maar dikwijls de welvoegelijkheid en de zedig.
heid kwetst. Ik heb liever dat die pantekrul in
,rijn huis niet kome.
— Vgl. Aymijnszoon.
PANTSEL, o. Zie PANDSEL.
PANUP, o. zonder mv., klet.t. op nuf. Gemeen
volk, gepeupel, gespuis. Het is al panuf. Al dat
panuf is niet te betrouwei. Panuf van volk.
-- Het fr. Pont-neuf is eene brugge te Parijs,
waar gemeene liedjeszangers vergaren. " Ces
fades chansons Bont le Pont-neuf se ,roue, " zegt
een fransche dichter.
PAP, m. (en niet v.), fr. bouillie, enz.
— Spaansche pap, soort van dikke zoetemelk soep met rijstbloem en suiker en veel eiers. De
spaansche pap is frisch en kloek. Spaansche pap
maken. De spaansche pap wordt koud geëten.
Door kitsich netel -saet geroert met spaensche pap,
Door artisocke-merch, en siltich oester -sap.

(J. Cats.)
-- Met.iets zijnen pap koelen, zich paaien, zich
bezig houden. Ik kan met zulken praat mijn pap
niet koelen.
— Iemand flen pap in den mond geven, hem op
eene indirekte doch vatbare wijze zeggen wat hij
moet antwoorden. De student kon in zijn examen
niet antwoorden, hoewel de ondervrager hem
den pap in den mond gaf.
-- Hij wint het zout in zijnen pap niet, zegt men
van iemand die uit luiheid of anderszins niemendalle wint. PAPBIES, PAPBIEZE, v. PAPBIEZEIVI, m. Naam
van twee soorten van biezen die zeer gemeen zijn,
en in de wetenschap juncus conglomerates L. en
juncus gifusus L. heet; hun stengel is 5 a 9 décimeters lang, glad, groen, met een merg dat
aaneen houdt. Een huttel papbiezen.
— Vgl. Steenbies.
PAPBOER, m. Smaadnaam dien de boeren van
Noord - Vlaanderen geven aan dezen van Zuid—
-

Vlaanderen.
— Bijzewachter. Zie PAPBOEREN.
-- PAPBOEREN,

papboerde, heb gepapboerd, o. w.

)Den spel bij 't welk men een kork, den Bijs ge-

•

'PAPE

naamd, tracht omver te werpen, terwijl een ander,
die Bijzewachter of Papboer heet, den omgeworpen bijs telkens weder rechtseelt, en zich
spoedt om daarna dezen, die den bij s omsmeet, te
kunnen grijpen eer hij zijne werpschijf weer
opraapt : lukt hij hierin, dan moet deze den bijs
wachten in plaats van den eersten.
PAPE, m. Zie PAAP.
PAPEGAAISBEK, m. Soort van ijzeren schaar
die eenigszins het fatsoenheeft van den bek des
papegaais, en die, gevestigd boven op eene pertse, dient om dunne takken van de boomen af te
knippen bij middel van eene touw waaraan men
trekt om de schaar te doen knippen.
PAPEI, m., mv. papeien, klemt. op de tweede
greep. Ovenbeest, kakkerlak, fr. blafte. Er zijn
veel papeien in die bakkerij.
— Ook Zwarte kever, Leenbijter, fr. earabe noir.
PAPEKUL, m. Eene woekerplant, anders Klaverpriem. Zie ald.
— Ook Roozebottel, fr. gratte-cul. Hij heeft
papekullen in mijnen nek gesteken.
PAPENEUZEN, V. meerv., vklw. papeneuzetjes.
Eene plant die ook Ratels heet, rhinanthus crista
1

galli L.
PAPESCHEREN, schoor of scheerde page, heb
papegeschoren, o. W. Kinderspel. Van eenera hoop
zand, waar te midden een stokje in geplant is,
moet elk op zijne beurt met den vinger iets
afschrepen, tot dat het stokje valt; die 't stokje
doet vallen, moet het dan, voor zijne straf, uit
het zand opnemen met de lippen.
PAPESTEEN, m. Soort van brike of kareelsteen
nog minder dan Brabandsch steen.
PAPHEI, v. Papwei, hui van pap. Wat paphei
drinken.
PAPIERLING, m. Zie PAMPIERLING.
PAPKOM, m. Hetzelfde als Papkomme, v. Een
diepe aarden schotel waar men pap in doet, of
uit eet.
PAPMUSCH, V. Zie PANNEMUSCH.
PAPOEN, m. Hetzelfde of Pompoen, fr. ei.

trouille, 1. pepo.

— P. Mallants schrijft Pepoen : ".concommeren ende pepoenen. "
— Wegens de ingeschoven m in parapoen en
holl. pompoen, vgl. ons pampier voor papier.
PAPOENPAP, m. Lepelspijs gemaakt van het
moes van papoenen (zonder de kernen) met
boekweitbloem en veel suiker.
PAPPEBLAREN, o. mv. Een kruid anders ook
Pappele genaamd.
PAPPEL, PAPPELE, m., meest mv. pappels. Eene

PAPP

PARD
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play it die in de Wdb. Maluwe heet, fr. mauve,
1. malva rotuncdifolia. Ook toegepast op malva
sylvestris. Gekookte pappels legt men op zweren
om ze te verzachten en te vermurwen. " Siedt
lynsaet met pappele in water. " (J. Yperman.)
Daerby wat gestoofde pappels,
Somtyds wat ghebraeden appels.
(A. Debuck.)

— Men zegt ook Pappelte en Pappebláren.
— Witte pappels, heemst, fr. guimauve.

PAPPELTE, v. Hetzelfde als Pappele, fr. mauve.
b. w. Stijven, met stijfselpap doorhalen, fr. empeser. Het lijnwaad
pappen. Dat is te veel, te weinig gepapt.
PAPPERLING, m. Naam van de vink, waneer
zij jong in het nest gevangen is geweest en door
den mensch opgekweekt; in overstelling met de
Takkelingen en de Winterlingen. — Zie —LING.
PAPPINGE, V. De daad van pappen, van pap
ergens op te leggen.
— In 't bezonder Weekmakende brij op zweren
en wonden, fr. cataplasme. Dat been moet genezen
met papping.
PAPRENTIER, m. Zie KERNMELKRENTIER.
PAPTAART, v. Roomtaart, taart van room,
eiers, wittebrood en suiker tusschen twee schelen
van deeg op een pateel in den oven gebakken.
— Lachen gelijk eene paptaart, eenvoudig,
wellustig en hertelijk lachen. Zij Joeg gelijk
eene paptaart. In Teniers schilderijen ziet men
er die lachen gelijk paptaarten.
PARADIJSHOUT, o. Bij hoveniers. Hout uit zaad
voortgesproten en niet geënt, fr. sauvageon. Op
paradijshout enten, fr. enter sur sauvageon.
PARAPLUW, PARAPLUI, m. Draagbare regen.
scherm, reinweer, fr. parapluie.
— De parapluw van eene cieze is eene soort
van klep boven aan den zoom van de kap; deze
klep ligt, met twee leisen of riemen, toegeplooid
en opgeschoven, als het schoon weder is; maar
men laat ze af- en neêrhangen als een schutsel
tegen den regen.
— Kramers heeft Paraplu, Parapluie, doch vr.
PARDAF, PARDAAP, PARDOEP, m. Hetzelfde als
Paf, Poef (zie onder FLADAKKEN), d. i. een slag
met gerucht. Iemand eenen pardaf geven. Eenen
grooten pardaf krijgen.
— Gerucht van eenen grooten slag. Was dat
een pardaf, als hij van het dak neerviel op den
grond. De pardaf van een geweerschot. Hebt ge
dien pardaf gehoord?
— Ook als interjectie gebruikt. Pardaf! daar
lag hij. Het ging pardaf! pardaf!
PAPPEN, papte, gepapt,

1

— Ook Perdaf, Perdaaf, Perdoef.
(maar niet PardQef) wordt schertsende gezeid voor chicoreimeel dat men in den
kaffie mengelt, anders ook fret. Er is te veel
pardaf in de kaflie. Slechte kaffie, 't is al pardaf.
Zij doet te weinig pardaf in den kaffie.
PARDAFFEN, pardafte, heb gepardaft, o. w.
Hetzelfde als Paffen (zie onder FLADAKKEN), den
klank van paf geven, fr. faire pouf. Iemand slaan
dat het pardaft. Het schutgeweer pardaft ais
het losbrandt.
— Op iets slaan, neervallen, enz. dat het
eenen poef geeft. Hij pardafte op zijnen weder
zoon. Hij viel en pardafte op den-spanige
grond.
— Ook Pardoefen (wvl. pardoufen, zie ou),
Pardoeven (wvl. pardouven), en Pardaven.
PARDAK, PERDAK, PARDAS, PORDAS, o. met
den klemtoon op de tweede greep. Luif, fr. auvent.
Het pordas boven eene deur.
— Afdak, kapluifel, fr. appeniis. Een pardak
aan een gevelmuur, waaronder men kordewa.
gens en andere gereedschappen kan in 't drooge
zetten.
— Het uitstekende deel van een dak, anders
ook Hozie genaamd.
— Het linnen dak van een marktkraam. De
wind rukte het pardak omverre.
— Men vindt dit woord in oude hs. vooral in
in den eersten zin. — Zie BORDESCH.
- PARDAF

-

PARDAVEN, pardaafcde, heb of ben gepardaafcd,

o. w. Pardaffen.
Peerdezurkel, naam van ver
soorten van rumex, doch vooral van-scheidn
den rumex patientia L., fr. parelle, patience. Zie
PARDELLE, V.

PAREELE.

PARDOEP (wil. PARDOUF, zie ou), m. Hetzelfde
als Poef (zie onder FLADAxKEN), fr. pouf, met al
de beteekenissen van Pardaf.
-- Paraloef ! pardaf! even als Poe/ ! paf! bootst
twee of meer opeenvolgende slagen na, b. v. van
een schietgeweer.
PARDOEN, m. en o. met den klemtoon op oen.
Vergiffenis, fr. pardon. Aan iemand pardoen
vragen. Zijn pardoen krijgen.
— Aflaat, kwijtschelding van tijdelijke pijnen.
die men verdiend heeft door de zonde, fr. pardon,
indulgence. " Leo den paus van Roomen heeft
pardoenen g_ ezonden in alle landen; Luther heeft
met evelen moede gaen predicken Leghen die
pardoenen. " (J. Vandevelde.) " Valsche pardoenen
ende aflaten. " (Th. van Herentals.) " Ten xii
daghe van hoymaent warender zule pardoenen

PARD
ende aflaten van zonden binnen der stede van
Aken te verdienene, dat hem alle die weerelt
derrewaert spoed. " (N. Despars.) " Hij ver
pardoenen en aflaten. " (M. Lam--condihe

brecht.)
— Het gebed van den Angelus, dat men klipt
aan de klok 's morgens, 's noens en 's avonds
met driemaal drie klopjes, en aan 't zeggen van
hetwelk er aflaat vast is. Den pardoen kloppen,
de pardoenen kloppel, fr. sonner le pardon, sonner
l'Angelus.

-- Wordt bij uitbreiding ook gezeid van de
driemaal drie klopjes die met de klok geklipt
worden als men de heilige sacramenten naar
eenen stervende draagt, of als men gaat luiden
over eenen doode, of als de mis aan de consecratie
is, om de geloovigen uit te nooden tot een gebed
voor dien stervende of voor dien doode of voor
zichzelven. Hoor, men klopt de pardoenen : wie
wordt er nu berecht dan ? Het pardoen klopt, de
Mis is aan de consecratie.
— PARDOENEN,

pardoende, heeft of is gepardvend,

onpers. Wordt gezeid van de driemaal drie kiopjes die met de klok geklipt worden voor den
Angelus, ofwel ook voor eene Berechting, of voor
en na eene Eindeklok, of aan de consecratie van
de Mis. Bid den Angelus, het pardoent. De priester is met het H. ~ Sacrament nog uit de kerk
niet, want het heeft nog niet gepardoend. Als het
pardoent na de eindeklok, bid eerren de profunclis.
-- Somwijlen ook pers. Zij pardoenen nog eens.
Men pardoent. Wie heeft er dezen morgen
gepardoend (den Angelus geklipt) P
-- PARDOENKERK, v. Eene kerk waar pardoen
of aflaat te verdienen is. Het woord staat bij
C. Vrancx : " gebed om vollen aflaet aen Maria te
halen, als aen een pardoen -kercke. "
-- PARDOENKLOK(KE, V. Hetzelfde als de Beêklok,
de klok die driemaal drie klopjes klipt voor den
Angelus, ofwel voor eene berechting, of ook binst
de consecratie van de Mis, enz. In sommige kerken
is er een bezonder klokje, pardoenklokje genaamd,
om te klippen onder de consecratie van de Mis.

PARE
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Water dat men brauwt van kruyden,
Van Parille en salsafras,
Indisch-hout en zuleken bras.
PAREIN, m., mv. ereins, klemt. op rein. Soort

van appel. Zie PERING.
PARET, o. Zie PORET.
PARETTE, v. Zie PRETTE.
PARETTE, PARÊTE (met zware

e), v. Naam van
twee soorten van kerzen, waarvan de eene, roodzwart, de vrucht is van den cerasus ,Tuliana, fr.
guignier (ook Gasconjeboom); en de andere,
bleekrood of geel, de vrucht is van den cerasus
Duracina, fr. bigai'reautier.

-- Ook Porète.
PARILLE, v. Zie PAREELE.
PARINNING, PAREINING, m., mv. -s, of -en.

Soort van appel. Zie PERING.
PARIZIJN, m. Parijzenaar, inwoner van Parijs,
fr. Paris ien.
— Fig. Eene koe die niet meer vruchtbaar is,
en die weinig vleesch aanheeft : dus genaamd
omdat zulke meest verkocht worden voor de
stad Parijs waar zij vervoerd en geslacht worden. Die koe is maar een parizijn. Anders ook
Soldaat en Schabernak geheeten.
PARKEMIJN, PERKEMIJN (wvl. PARKENIIIN, zie
ij), o. Parkement, perkament, fr. parchemin.
Gy hebt uw gift op 't pe•kemym
Gespogen en rond de aerd gezonden.
(K. De Gheldere.)
-- Afl. Parkemijnen, ad j.. Van parkement.
PARLAPPE, v. Hetzelfde als 't fr balafre, holl.

jaap. " Hy (een oud soldaat) droeg menige parlaffe -op zyn lyf, waerrneê de Persische soldaten
hem geteekend hadden. " (G. Gez.)
- Zie BARLAFFE.
PARLASJANTEN, o. w. Zie PARLESANTEN.
PARLE1%TENTEN, parlementte, heb geparlement,
o. W. Woorden wisselen, redekavelen, met Benige

hevigheid te samen spreken over iets. Hij parlementte tot dat hij gelijk haalde. Na lang geparlement te hebben, kwamen zij overeen.
Van buten hoordemen parlementen
Die riddders binnen, en mesbaren.
(Maerlant.)

PARDOMINIE, m. Zie PERDOMINI.
PAREELE, PARILLE, v. Groote plant

die veel`
in den akker en langs grachten groeit, anders
ook Pardelle, Dokkewortel, Merdellewortel en
Zevenjaar -spinagie geheeten, fr. patience, parelle,
1. rumex iialientia.

— Deze naam wordt ook toegepast op andere
soorten van deze plant, b. v. op den rumex hydrolapathum en op den rumei; aqualicus.
--- L. Vossius zingt

PARLESANT, m. Zwetser, babbelaar. Een verdrietige parlesant.
-- Ook Gezwets, gebabbel. Geheel zijn parlesant is het aanhooren niet weerd. Met al zijnen
parlesant heeft hij de zaak meer kwaad dan goed

gedaan.
PARLESANTEN, parlesantte, heb geparlesant, --

o. W. Veel `oorden den hals breken, zwetsen.

PARL
Veel parlesanten om iets te verkrijgen. Ge moet
niet parlasanten, ik ga 't u niet toestaan. Er zijn
dronkaards die veel parlesanten. Tegen iemand
parlesanten. " Dat is zoo best, soorte met soorte.
Hadde ik moeten trouwen, 'k zou ook myns ge
gewild hebben; dan en valt er niet te-lyken
perlesanten, en men ziet nog al dikwyls dat God
zulke huwelyken zegent. " (C. Duvillers.)
— J. F. Willems acht dit woord afkomstig van
den spaanschen eed per los sanctos.
-- Men zegt ook Parlasjanten.
-- Te Brugge wordt het veel gebruikt in den
zin van Wachten, toeven. Ik haastte mij naar de
statie, maar 'k heb daar nog wel een uurken
moeten pariasanten eer het convooi aankwam.
Dat lang parlasanten bij den geneesheer steekt
mij tegen.
PARLIJFE, v. Zie BARLIJFE.
PARLOVE, v. Zie PERLOVE.
PAROCHIE, v. Zie PROCHIE.
PARODEEREN, parodeerde, heb geparodeerd, o.w.
Meer of min uitvoerig over iets spreken zonder
voorbereiding, zijne invallende gedachten over
iets uiteen zetten, fr. perorer. Hij stond in de
herberg te parodeeren tegen den oorlog. Het is
moeielijk te moeten parodeeren op iets dat men
niet overwogen heeft. Hij parodeerde eene uur
lang over die kwestie.
PAKPIJN, PERPIJN, PURPIJN (wvl. —PIIN, zie IJ),
o. Met den klemtoon op pijn. Muur tusschen
twee vensters, fr. Irumeau. Het parpijn met
eenen spiegel of kruisbeeld versieren. Dat parpijn
is niet breed genoeg om er dien rebbank tegen te
plaatsen.
-- PARPIJNSPIEGEL, PERPIJNSPIEGEL, PURPIJNSPIE-

of ook -SPEGEL, m. Groot spegelglas dat een
parpijn bedekt. Eene zaal met groote parpijnspiegels. Een parpijnspiegel heet in fr. trumeau,
GEL,

glace de tru7neau.

PARSIJN, o. Zie PERSIJN.
PARTE, v. Zie PEKTE.
PARTENIER, m. Deelgenoot, fr. associé, intéressé. Partenier zijn in eene handelzaak. Iemand
voor partenier hebben. Hij is ook partenier in
die vischschuit.
PARTIJ, PARTIE, v. Eerbare benaming van het
gemacht. Een kanker aan de partie. " Die door
onvoorzienigheydt de partye wat gekwetst worden. " (G. Simc'ns.)
— Een stuk bezaaid of beplant land. Eene groote
partij klaver, koolzaad, koorn. Een partijtje vlas.
De eene partij is vroeger rijp dan de ander. Eene
partij van twaalf bunder. Geheel die partij rapen
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PART
is verhageld. Drie partijen tarwe. De jager ging
dwars door de partij klaver.
--- Hoop, menigte. Iemand eene partij zottigheid zeggen, eene partij scheldwoorden toewerpen, fr. une bordée d'injures.
PARTIJKIG, adj. Zie PATRIJKIG.
PAS, v. Zie PASSE.
PAS, o. Gestelde prijs op de eetwaren die te
verkoopen zijn, fr. taaie. Het pas van 't brood
verhoogt of verleegt volgens de graanmarkt.
-- Op hetzelfde _pas, op denzelfden stond, fr.
au mêrm2e moment. Een donderslag kletterde; en
op 't zelfde pas schoot ik wakker. Op hetzelfde
pas kwam daar een vreemdeling aan.
PASBAAN, PASBANE, v. Eene rechte ondiepe
bolletraag die een weinig uitgehold en overal uit
der mate effen en waterpas is, en in dewelke
men speelt met groote kogelronde kaasbollen.
Te Brugge bolt men veel in de pasbaan. Eene
goede pasbane leggen kost veel werk en geld.
-- PASBAANBOLLE, v. Groote kogelronde bol
van pokkenhout, om in de pasbaan te spelen.
PASBRUG(GE, v. Bij mulders. Een balk die op
den ezel rust en den sporrepot bevat waarin de
perestaf draait, fr. braie.
PASCHEMIE, PASCHÉNIE, v. mv..paschémiën,

.paschéniën. Zie POSKENIE.
PASCHEN, m. (bij Kr. v.) Paaschfeest. Van den
eenen Paschen tot den anderen.
— Den 'Paschen dragen naar de zieken, het
H. Sacrament dragen naar dezen die uit kraakte
naar de kerk niet kunnen gaan om hunnen
Paschen te houden.

. -- Zijnen Paschen halen of houden, fr. faire ses
Pd ques. Ik heb gisteren mijnen Paschen gehaald.
Gij zult morgen uwen Paschen halen. Hij is
thans zijnen Paschen gaan halen.
PASGELD, o. Mindere muntstukken, zoo als van
eenen frank, eenen halven frank, 25 centimen,
10 centimen, 5 centimen, en andere dienende om
eene som juist gepast te kunnen betalen, fr.

monnaie divisionnaire.
PASIJZER (wvl. PAS-IZER, zie IJ), o. Bij kleermakers. Soort van zwaar strijkijzer, om te
passen.
PASSÉNIE, v. Zie POSUÉNIE.
PASKOGEL, als bijw. gebruikt in den zin van
juist gepast. Dat is paskogel. De timmerman weet
zijne stukken paskogel te maken. Hij kwam
paskogel toe. Dat was paskogel geantwoord.
PASPLANK(E, V. Bij kleermakers. Stuk hout
waarop men den naad van een kleed past of
effenstrijkt, fr. passe-can ea uc.

PASS
PASSE, V. Hetzelfde als fr. passe, het deel van
eene vrouwemuts, dat het hoofd bedekt tusschen
het voorhoofd en den schedel.
— Kramers zegt het anders, want hij vertaalt
Pas, v. door fr. visagière (partie du bonnet de

femme qui encadre le visage).
PASSEETJE, PASSETJE; o., klemt. op seet. Kleene
stelling van hout of steen gemeenlijk vierkantte,
dienende b. v. tot voetstuk van eene stove of
kachel, fr. estrade. Een passeetje van eenen vuist
hoog. Een passeetje met eenen trap of met twee
drie trappen op. De zetel in de zaal stond op een
passeetje dat met een rijk tapijt. overdekt 'was.
Op een passeetje staan om tot het volk te spreken. De stoel van den leermeester staat op een
passeetje. " Niemant en vermach ter straten
inden gront van buyten sijnen muer jet te maken
ghelijck bordesschen, steeghers, overspronghen,
oft oock eenighe lieren, bancken ofte passetten. "
(Cost. v. Audenaerde xvi, 16. Cost. v. Ghent
XVIII, 29.)
— Daarvoor zegt men ook Staantj e en Zaatj e.
-- Bescherelle - zegt : " On appelait passets
autrefois les rayons sur lesquels les marchands
placent leurs marchandises, selon leur qualité. "
PASSELIJK, adj. Die op zijn pas is, wel gesteld,
gezond. Meest gebruikt met eene negatie. Het
gebeurt zelden dat hij niet passelijk is. Het kind
is sedert eenige dagen niet al te passelijk. Hij is
van dage niet passelijk opgestaan. — Vgl. Onpasselijk.
PASSIJNTJE, PASIJNTJE (uitapr. passivntje), o.
Penseebloem, fr. pensée. Het nederig pasijntje
bloeit. Eei kapeel van kersouwen en pasijntjes.
— Dit pasijn(tje is hetzelfde woord als het fr.

p ensée.
/ PASSEN, paste (wvl. ook pastege, zie IMPERFECT),

,`gepast (fvl. èpast, zie -GE), b. w. Bij kleermakers.
Met een warm ijzer effenstrijken. Eenen naad
passen. Er de knulten van passen.
PASTEI, v., fr. pd té.
— In pasteie vallen, liggen, enz. Wordt gezeid
van iets dat overhoop in stukken valt of ligt.
Het aarden vat viel in pasteie. Het dak is ingestort, en geheel het huis ligt in pasteie. Al zijn
schoone ontwerpen zijn in pasteie gevallen.
PASTEKOP, m. Zoo heet te Oostende wat elders
Hoofdvlak of Zult noemt, fr. fromage de cochon.
— Kil. paste, deeg, 1. pasta, fr. pate.
PASTER, PASTOR, m. De geestelijke herder van
eene prochie, fr. curé.
— Ons woord paster, van 1. pastor, is zoo goed
gevormd als het hol]. dokter, van 1. doctor. -f

so

PAST

Pastoor is bij ons niet in de taal; doch zie PASTOORT.
--- PASTERAPPEL, m. Groote ronde zomerappel,
geheel blozende met striepjes, zavelachtig en
zoet van smaak; ook Harding en Winterramborging geheeten.
- PASTEREN, pasterde, heb gepasterd, o. w. Dik
rede het woord paster uitspreken, be--wijlsnde
zonderlijk in den vocatief. Die kerksieraadmaker
pasterde geweldig, in de hoop van aldus de gunst
van den herder te winnen.
— 't Aanzien hebben dat eenen pastor betaamt.
Hij pastert wel (hij heeft als herder een , deftig
voorkomen). Hij is te klein van gestalte om goed
te pasteren.
— Somwijlen b. w. Van geestelijke herders
voorzien. Die prochie is wel gepasterd (zij heeft
deftige en genoegzame priesters).
- PASTERHOEDJE, o. Bij kantwerksters. Een
driehoekte sieraadje op wijze van een priesterhoed
in de marktkantjes gewerkt.
— Ook het marktkantje zelf dat zulke sieraadjes heeft.
- PASTERSCHAP, PASTORSCHAP, 0. Het ambt van
een prochieherder. De plichten van het pasterschap.
PASTOORT,
Pastor, geestelijke herder eener
prochie, fr. curé.
-- Dit woord, even als Onderpastoort, fr. vicaire, hoort men te Brugge. Men vindt het ook
in oude geschriften.
PATAKON, m., mv. patakons, met den klemtoon
op kon, dat rijmt op kanon, baron, enz. Oud
spaànsch geld van zilver, omtrent 48 stuivers
weerd, fr. palagon.
--- Een kalken schijf, anders ook Schild genaamd, die gebakken wordt in de bovenkorst van
den vollaard. Een vollaard met drie patakons.
Een patakon met gekleurde figuurtjes.
— Eene tuinbloem, ook Dukaat genoemd, ibe-

m.

ris umbellata L., fr. thlaspii des jardiniers.
PATAT, m., mv. patatten. Aardappel, fr. pomme
de terre.
- Kaaksmeet, kaakslag. Iemand eenen patat
geven of draaien. Een patat krijgen.
-- Patat zijn, dronken zijn. Hij is patat.
PATATER, m., mv. pataters. Aardappel, patat.
" Neemt die ongeschelde pataters in uw schortjen,
en draagt ze naer moeder. " (C. Duvillers.) " In
den zomer moesten zy de kiekens bewaken, of
pataters helpen planten. " (Id.)
--- Mensch met weinig verstand. Een onnoozele
patater.

PATE
-- PATATÈRGROEZE, V. Aardappelenloof, de stengels en bladeren. Groene, drooge, lange, korte
patatergroeze. Met verdroogde patatergroeze
vuur maken.
- PATATERKRUID (wVl. -KRUUD, zie ui), o. Een
onkruid dat van hetzelfde geslacht is als de aardappels en veel tusschen de aardappels groeit,
anders ook Asschale geheeten, in de wetenschap
solanum- nigrum. — Zie onder KRUID.
PATEEL, o., mv. pateelen, met den klemtoon op
de scherpl. ee. Platte schotel. Een aarden, een
tinnen pateel. Een taartepateel. Het offerandepateel in de Mis. " De pap wordt opgediend in
een pateel. " (J. B. Decorte.)
-- Van 't 1. patella. Dit w. heeft geen gemeens
met teele, teil; want de beteek. verschilt, de
klemt. in pateel is op de tweede greep, en het
geslacht van pateel is onz., daar het vr. is van teel.
— Bij Kil. en Maerlant plateel, van 't fr.

plateau.
-- Het vklw. pateelke(n wordt gebruikt voor
het plat schaaltje waar het H. Sakrament op
rust in de Mis, fr. patène. " Hy nam het Lichaem
des Heeren opt pateelken. " (M. Lambrecht.)
— Hier en daar ook gebruikt in den zin van
Teljoor, fr. assiette.
PATEELKENSDRAGING, V. Zie HUWHAVE.
PATEI, te Kortrijk PETJUI, PITJUW, m. klemt.
op lei, tjui. Mengelmoes of kipkap van vleesch
dat als zultkaas samengesteven is. Patei ver
geringe volk koopt en eet patei.-kopen.Ht
Eene schelle pe-tjui. Pitjuw wordt gemaakt van
afval van vleesch.
-- Fig. Slechte zaak, uitschot. Petjui van volk
(slecht volk). Geheel zijne redevoering was petjui
(kale praat). Die redenaar heeft daar petjui verkocht.
— Eig. het fr. patee. Zie onder ARmEiE.
--- PATEISAPPER, PETJUIXAPPER, m. Die petjui
maakt en verkoopt. De petjuikapper is eene
soort van spekslager (fr. charcutier).
- PATEIWINKEL, PETJUIWINKEL, PETJUWWINKEL

(wvl. –WIINKEL, zie IND), m. Winkeltje waar men
petjui verkoopt.
PATER, m. Een deugdzaam mensch die in de
wereld zeer godvruchtig en zedig leeft.
-- Soort van waterkever die in de wetenschap
hydrophilus piceus heet, fr. hydrophile bron.
— Bonte vlinder, anders ook Schoelapper
genaamd, fr. papillon bigarre.
--- Zwarte aalbezie, anders ook Planre geheeten,
fr. groseille noire. Zwarte paters op genever steken.
— Bij landb. Soort van strooien mantel waar-
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mede men een kleenen koorn- of hooischelf rondom bedekt. Zie PATEREN.
-- PATEREN, paterde, gepaterd, b. w. Bij landb.
Een kleenen schelf, eenè koornpeer, eenen hooiopper, rondom tot beneden bekleeden met stroo,
en er bovenop eene kallemoei stellen, tegen den
regen en de sneeuw. Eene peer pateren. Een
gepaterd schelveken of oppprken.
-- PATERNOSTER, ni. Bij speldewerksters. Een
fijn marktkantje met bolletjes gelijk van een
roozenhoedje. Over eenige jaren was dit zeer in
zwang, en ging omtrent 50 centimen de el.
-- PATERNOSTERBEEN, O. Ruggraat, fr. epine
dorsale. Hij is het paternosterbeen gebroken.
" Die het pater-nostersbeen verrekt hebben. "

(G. Simons.)
Monnikskap, fr. capuchon.
— Eene vergiftige plant die bij Kramers
Monnikskap heet, fr. napel, 1. aconitum napellus.
De paterskappen groeien in de hoven.
— Soort van handlamptje. Zie CAPUCIJNTJE.
— Ook eene tuinbloem die in fr. capucine heet,
- PATERSKAP(PE, V.

-

1. tropceolum.
PATIENTIG, adj. Verduldig. Een patientig
mensch. Een patientige zieke. Patientig werken
aan iets. Als ik den akker patientig bewrocht en
bezaaid had, een ander kwam het al verwoesten.
" David hadde die affronten al-te-mael met eenen
patientigen moet verdraegen. " (F. Vanden Werve.) " Dat ick patientich soude zijn. " (L. de
Huvettere.) " Het patientich lyden is een groote
benedictie. " (0. Vrancx.) " Dat lyden blydelick
oft patientelick te draghen. " (Id.)
-- Kil. in App. Patientigh.
PATIJN (wvl. PATINE, zie Ia), v. Kloef, holblok,
houten schoeisel, fr. sabot; doch vooral een holblok die licht en fatsoenlijk gemaakt is, en* meest
met eene lederen riem vast boven den wrijf van
den voet. Een paar patijnen. Patijnen dragen.
-- Bij peerdesmids. Soort van hoefijzer, fr. fer

d Patin.
— Bij bouwlieden. Houten blok die van afstand
tot afstand in de muurplaat gemetseld wordt, en
vanboven eene groef heeft waarin de scheerstijl
rust als in een schoeisel.

— De patijne staan, of De patijne afwachten,
op iemand wachten, fr. faire le pied de grue. Hij
stond de patijne aan de poort van 't paleis (om
iemand af te wachten die er moest uit komen).
Ik moet hier zitten de patijne afwachten.
-- PATIJNEN,

patijnde, heb yepatijnd, o. -w . Aan

de voeten aanladen, klamperen. De sneeuw patijnt
(klampt aan de voeten). Het gaat patijnen, man.

FATJ
-- PATIJNERIEM(E, V. Lederen riem vastgenageld
aan beide zijden van eene patijne of kloef, en
rustende op den wrijf van den voet om den stap
meer vastheid te geven.
- PATIJNEVUUR (wvl. PATINEVIER), o. Een vuur
dat men maakt met eenen hoop lemen die op
eene bezondere wijze in de heerdstee geschikt
zijn. Men stelt eene patijn of kloef in den uitgedoofden heerd, met den hiel naar den venster, en
eene andere recht op met den top in den hiel van
de eerste; die patijnen worden dan omwonden
met lange lemen en daarna met korte. overgoten
en met water besproeid, opdat zij in eenen laai
door de kave niet zouden vliegen; dan trekt men
behendig de patijnen uit, zoodat die lemen in den
heerd als een oventje gemetst liggen; eindelijk
ontsteekt men dat oventje al van binnen, en men
legt eenen dikkenbrandstok in devoorste opening
.om het vuur in gang te houden, terwijl de vlam
al boven uitschiet om met hare heete tong den
pot te lekken waar het avondmaal in kookt. Zulk
een patijnevuur blijft lange uren branden. in
Noord-Vlaanderen maakt men deringvuur, in
Zuid -Vlaanderen patijnevuur. (Zie R. d. H., III,
bl. 237.)
--- PATIJNNAGEL, m. Klein nageltje met eenen
ronden kop. Met patijnnagels vestigt men fib. v.
eene lederen riem aan een stuk hout, enz.

PATJAR, m. Patjik, hinkepink. Een arme pa-

tjak die zijn brood gaat schooien.
PATJARKELAAR, m. Hinkepink, iemand die
van ouderdom of anderszins kwalijk te gang is.
Een arme patjakkelare.
PATJAKKEN, patjakte, heb gepaíjakt, o. w. Hetzelfde woord als Patjikken, doch iets sterker
van zin. Door den modder patjakken.
-- Frequent. Patjakkelen.
- PATJAKKER, m. Patjakkelaar.
PATJIKKEN, patjikte, heb gepatjikt, o. w. Hinkepinken, mank gaan, slecht te beene zijn, fr.
clopiner. Hij kwam daar ook gepatjikt. Hij patjikte er naartoe. Dat peerd gaat al petjikkende.
--- Vgl. Hikpatjikken en Rikkepatjikken.
-- Men zegt ook Petjikken, Patjakken, Pitjakken.
-- PATJIKKER, PITJAKKER, m. Hinkepink, iemand
die moeielijk en onvast gaat.
-- In 't bez. Een slecht peerd dat kwalijk te
gang is, gene krake.
PATOEFEL (wvl. PATOUFELE, zie ot),. M. (niet v.)
'Pantoffel, fr. pantoufle.
PATOEFELEN (wvl. PATOUFELEN, zie ou), patoefel(ZP, gP2)cctoPfeld, o. w. Teedertjes bezorgen,
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kloesteren. Zij weet hem te patoefelen. Hij is
geern gepatoefeld.
PATOEFELGELD (wvl. PATOUFEL-), o. Somme
geld die een nieuwe pachter als geschenk moet
geven aan den grondeigenaar. In 't sluiten van
den pacht aan 500 frank 's jaars, besprak de
eigenaar dertig frank patoefelgeld. Het is eene
zware onkost van te verhuizen : de voerman
moet zijnen werkloon hebben, de voorzaat eenen
hoed, de meester patoefelgeld, enz.
PATRASSE, v. Beetraap, capucijnewortel, fr.
bette -rave.

-- Het fr. patraque bet. eene soort van aardappel.
PATRIJKEN (wvl. PATRIKEN, zie IJ), patr•ijkle,
gepat'ijkí, b. w. met den klemtoon op írij. Ver
uitvinden, vernuftig iets beramen of-zine,
uitwerken. Eenen middel patrijken om uit eenen
moeielijken toestand te geraken. Waar heeft hij
dat gepatrijkt? Hij zal wel iets patrijken om de
boet te ontgaan. Wat gaat hij nu patrijken om
dat ie bekomen P
PATRIJKIG (wvl. PATRIKIG, zie IJ), adj. Ervaren,
bedreven, behendig. Een patrijkige vent. Patrijkig te werke gaan. Vernuftig en patrijkig zijn.
— Dit woord is, bij metathesis, hetzelfde als
pratijkig, bij Kil. pracktijckigh, gevormd van
praktjke, fr. pratique, dat bij ons de beteekenis
heeft van Behendigheid, listigheid. Zie PRATIJKE.
En in dezen zin wordt praktijk, onz. ook gebruikt in Braband, zegt Alg. Vl. Idioí., b. v. hij
steekt vol pratijk, hij zit met pratijk (hij gaat
met boze trekken om). — Ook Partijkig.
PATRIJS (wvl. PATRISE, met de schuifel-s, zie
IJ), v., mv. patrijsen (en niet patrijzen), fr. perdri e.
- PATRIOTTENTIJD, m. Tijdstip van de Brabandsche Revolutie tegen keizer Jozef II.
PATROONWERK, o. Bij speldewerksters. Kant
die naar eenen patroon gespeldewerkt is, en
bijgevolg toekomt aan Jen eigenaar van dien
patroon, en aan niemand anders verkocht mag
worden. Marktkantjes zijn geen patroonwerken.
De fransche lelie, de dikkebloeme, het druiveblad,
de tuulpe, enz. zijn patroonwerken.
PATUIT (wvl. PATLTUT, zie Ui), m., vklw. paluitje, patuiterke(n, o. Wordt gezeid van iets dat
kleen is. Een patuit van eenen jongen. Een kleen
patuitje van een kind. Oh ! gij klein patuiterke!
-- In denzelfden zin zegt men Puit, puitje.
Zie de nota bij het woord FLADAKKEN.
PAUW (wvl. Pow, zie AU), m. Een vliegend
insekt, anders ook Bijspauw, Koepauw en Koe
fr taon des bo;vfs. De pauwen-hurselgtn,
zijn de plaag van het vee in de bilken.

PAUW
— In sommige streken wordt die naam ook
gegeven aan een ander insekt dat men gemeenlijk Daas heet.
— Ook de naam van een oud muntestuk, dat
de weerde van zeven stuivers had. Dat goed kost
drie pauwen de el.
-- De vliegende pauw of heke-penning is een
toovermuntestuk dat ons altijd terugkeert aan
Wien men het ook geve. Hij wilt aan die vrouw
geene winkelwaren meer afgeven, omdat zij
altijd betaalt met haren vliegenden pauw (namelijk een stuk van twee frank dat, zoohaast zij
verdwenen is, ook uit zijnen geldbak verdwijnt).
" Assa ! jongens, wie wilt er ne vliegende' penninck P Gaet 's nachts om elf uren gaen zitten
met een tafeltje en een blokstoel te midden een
kruisstrate, op de knok; op uw tafeltje zult ge
leggen een toegeknopten lynwaden zak met een
katte daerin; welhaest verschynt de prinse der
duisternissen met al zyn hovelingen, gekleed
gelyk groote hoeren, en ze vragen u wat dat ge
verkoopt. — Een haze ! antwoordt gy. — Hoe
veel moet hy kosten P — Ne penninck. - - De
zwarte menheere steekt u het gevraegde stuk
in d'hand en hy verzoekt u van nooit omme te
kyken, als je naer huis keert, of wel, dat ge zoudt
de nekke gekràkt zyn. Ge salueert ze gy, en ge
vertrekt, met uwen penninck, en hoe zeerder dat
ge loopt hoe eerder dat ge t'huis zyt. De duivels
maken bachten u en aenzyds u alle slach van
duivelderyen, spokeryen, gedruis, gespuis; ge
hoort ze kermen, zuchten, tieren, brieschen,
kraken, donderen; alles ,staet in vlamme en vier,
't weerlicht en 't weerschynt gedurig, maer g'en
moogt niet omme kyken, anders uw nekke.....
Ge ziet stroomen bloeds in de grachten ,liggen,
spoken, waterduivels, doo'keersen, padden, serpenten, enz., nevens u, in masse; hier end daer
vertoogt hem een duivel met zyn klauwen en
zyn hoorns, leelyk genoeg, en ze stinken nog
daerby; 'k belove-t -je dat ge er by zweet en beeft,
en, kykt -je omme, ge wordt seffens de nekke
gekràkt, net g'lyk Karel Leemans doet, te Merckem, met de wilde aenden die hy in de kooye
vangt, en daervan en geneest men niet. Als ge
t'huis komt, moe' je seffens nen dreupel brandewyn pakken, om 't verschot in te jagen, en alzoo
hebt gy ne vliegenden pauw volgens de tweede
matote. " (G. G.)
PAUWEDÈTTE (WVl. POWEDETTE, zie AU), v. Het
zelfde als Pagadette.
PAUWÉTTE, v. Soort van duif, ook Pauwsteert
genaamd, fr. pigeon paon.
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PAUWKLEED, o. Vliegenkleed voor de peerden
om ze te bevrijclQn tegen de pauwen en ander
gewormsel, fr. épissière.

— Dat zou niet dienen voor een pauwkleed,
zegt men schertsende van eene dunne stoffe
(waar de vliegen, of 't ware, door kunnen bijten).
PAUWSTEERT, m. Zie PAUWETTE.
PAVAANACHTIG, adj. Die naar eene pavane
aardt. Pavaanachtig mensch. Pavaanachtig zijn.

Pavaanachtige doenswij s.
PAVANE, v. Een verwaand, valsch, arglistig
mensch, fr. intrigant, írigaud, palle pelue. Eene
pavane van eenen vent. Eene pavane van eene
vrouw. Wacht u van die pavane. Die pavane
prijst mij in mijn bijwezen, en beliegt mij achter
den. rug. Pavanen zijn magere kalanten voor
eenen winkelier : zij halen hem zijne waren af,
en betalen niet. De vrouw van dien ambtenaar
is eene stoute pavane.
— Was eertijds ook de naam van een zekeren
dans, in spaansch pavana.
Dansen een courante,
Een pavaen.

(L. Vossius.)
D'Orengiere, de Pavane,
Springhen oock in dese bane.
(P. Gheschier.)

— Het ital. beffare, oud fr. beer bet. liegen,
bedriegen, foppen.
- PAVANEGEZICHTE o. Aangezicht dat list en
bedrog verraadt. Die vent, die vrouw heeft

een pavanegezichte. Ik . heb geen trouw in dat

pavanegezichte.

--- PAVANERIJ, PAVANERIE, V.

Valschheid, be-

drog, doenswijs van eene pavane. Ik maak niet
van al die pavanerij : ik heb liever te handelen
met lieden die frank en rechtzinnig zijn. De pavanerie van eene matrone.
PAVIANEPOOTEN m. mv. Zie BAVIANEPOOTEN.
PAVILJOEN, o. Draaghemel, baldakijn waaronder de priester het H. Sacrament draagt, fr. bal
Een paviljoen van zijden pane. Vier-daquin,s.
mannen droegen het paviljoen in de processie.
PAVILJOT(TE, v. Hetzelfde als fr. papillote, d. i.
10 Haarrolletje. Zijn haar in paviljotten leggen.
2° Eerie spekke of suikerkoekje in papier gewik=

keld. Paviljottcn en pierlootjes.
PEE, vklw. Peetje, met zachtl. e. Verkorte eigen
-namv
Petrus, Pieter.
— Man, kerel. Een oude pee. Een rare pee.
Een gierige pee. Een lastige pee. Dat is een pee!
PEE, o. zachtl. ee. Zie PEr.
PEE, V., met scherpl. ee, mv. peeën of pee'n. Bij
13

PEE
pottebakkers. Soort van aarden bloempot. De
bloempotten, volgens hunne grootte, voeren ver
namen; de bezonderste zijn, te beginnen-schilge
met de minsten : de kleene pee'n, de groote pee'n,

de vierendeelen, de stoopen, de drillingen, de
hollingen, de hagetronken, de twijfelaars.
PEE, PÉ, v., mv. peeën, pee'n, vklw. peetjes.

Eig. hetzelfde als Peen, mv. _penen, dat in de
Wdb. verklaard staat door Wortel, fr. carotte;
doch bij ons wordt het gezeid van eene bezondere
soort van smakelijke wortels die, zeer lang en
dun en fijn gesteerteld zijnde, meest bij de hoveniers gekweekt en op de markten verkocht
worden.

— Men zegt ook Peen, mv. penen, vklw. peentjes. Vgl. Tee, mv. tee'n (holl. Teen, mv. teenen),
Schoe, mv. schoe'n (holl. Schoen, mv. schoenen),
enz.
PEER, PÉLE, v. Hetzelfde als Pelle, vliesachtig
omkleedsel van peren, appelen, krieken, perziken, pruimen, druiven, citroenen, ajuinen, aardappelen, rapen, wortels, enz.; bast van vlasstengels of andere planten; schors van boomen en
takken; ook het vliesken dat de kernen van
noten, van krieksteenen, van zaad en graan
bekleedt, enz. Iets uit zijne peel doen. Fruit
eten met de pelen mee. Het vee heeft de peel
van dat boompje afgewreven. Een toethoorn
maken van de pele eens taks.
— In de eene streek, b. v. te Brugge, zegt
men Pele, in de andere Pelle. Zie PELLE.
PEELMES, o. Bij huidevetters. Blootmes, een
lemmer met stompe snee en twee krikkeljoenen,
waar men het haar van den huid mede afschaaft
en den nerf ontbloot. Zie PELEN.
PEELSE, v., zware ee. Zie PILSE.
DEEM, PENIE, v., mv. pemen. De lange peesachtige wortel van zekere grassoorten, voornamentlijk van het hondsgras, fr. la racine tracante du

chiendent (triticum repens L.) et d'autres graminées. De pemen zijn de plaag der akkers. Dat

land krielt van de pemen. Die akker is doornaaid van de pemen, is als eene pruik van
pemen. De pemen uitkappen. Eene tisane van
gekookte pemen drinken. " De steê zat in Jan,
en als de stee ne keer in iemand zit, tracht ze
der uit te krijgen ! 't is erger als de pemen in
het land. " (K. Callebert.)
— Wordt ook gebruikt voor Geheel de grasplant, d. i. niet aleen de peesachtige wortel, maar
ook de opschietende stengels en bladeren. Die
akkervrucht staat of groeit vol pemen. Laat die
pemen niet zaden.
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-- Men onderscheidt de Boschpemen of Zaádpemen of Witte pemen, holcus lanatus L., de
Knooppemen, arrhenatherum bulbosum Willd., de
Strekpemen of Tisanepemen, triticum regens L.,
de Struikpemen of Rijgkoorden, enz.
— De strekkende wortels van de akkermunt,
mentha arvensis, heeten ook Pemen. " Sommigen
zeggen dat de muntepemen niet moeilijk en zijre
om aan den hals te brengen; anderen beweren
dat ze niet wegkrijgelijk en zijn : waar ze ne
keer staan, ze blijven er staan. " (L. V. d. M.)
— PEEMBOER, M. Slechte en onachtzame landbouwer die zijne akkers laat vervuilen van de
pemen. De peemboeren doen magere vruchten
op. Het is eene ellende, op eene hofstede gaan
wonen waar een peemboer'gemooscht heeft.
— PEEMDRANK, m. Afkooksel van pemen, fr.
-

tisane de chiendent.
— PEEMGRAS (wvl. —GARS, —GERS, uitgespr. —gas,
–ges, zie Rs), o. Dravelte, bronrus mollis L.
— PEEMHOOP, m. Een hoop van uitgeroeide
pemen en onkruid.
— PEEMRAAK, PEEMRAKE, F.

Zie PEEMTREKKER.

m. Eene ijzeren hark, zeer
kort van steel, met zeven of acht tanden, om
pemen uit den akker te roeien, en ze te samen
met het andere onkruid op te klutteren en in de
zon te droogen te leggen; anders ook Peemraak
geheeten.
PEEMBOOM, m. Verbastering van Pijnboom,
fr. pin. De blauwe hagemusschen wonen geern
in peemboomen.
PEEMONT, m. met scherpt. ee. Bene italiaansche landstreek, fr. Piemont. `° Int landtschap
van Peemondt. " ( C. Vranex.)
— Afl. Peemontenaar, fr. Piémontais. " Denen
Peemondtenaer quam daer te peerde voorby. "
(C. Vrancx.)
PEER, PEKE, V. met zware e. Muilpeer, kaak
Iemand eene peer draaien, dat hij achter-slag.
— PEEMTREKKER,

zijn hoofd zoekt.
— Kleene hooi- of koornschelf die kegelvormig
opgaat, d. i. wijder van onder. Als het dreigt te
regenen, en dat het koorn nog niet droog genoeg
is om geschelfd te worden, draait men het in
peren.
— Bij mulders. Een dik peervormig stuk ijzer,
draaiende in de busse, en hebbende van onder
eene spil die in den sporrepot staat, en van
boven eene nokke die in de rijne grijpt. De'pere
is het dikste deel van den perestaf.
PEEB.APPEL, m. Soort van winterappel, geel
een weinig langachtig en peer--grauwvnpel,

PEER.
vormig. Peerappels, rainetten en ruischaards
zijn drie soorten van appels die meer of min aan
elkander gelijken. De peerappel wordt ook Pering en Kaneeling genaamd. --- Zie PERING.
PEERBLOED, PEREBLOED, o. Het donkerrood
siroopachtig zap van gebraden peren in eenen
schotel.
PEERBOOM, m. Zie PEREBOOM.
PEERD, m. Snijbank om stroo te snijden, fr.
hache-paille; of ook om tabak te snijden, fr. coupetabac.

— Bij schoemakers, zie NEEP.
— Bij zoetekoekbakkers, zie BRAAK.
— De kam van een snarenspeèltuig, fr chevalet de violon.

— Het scherp kapvormig bovendeel van eenen
muur. Eenen muur rond eenen lochting afinetsen met een peerd, in plaats van met eenen
veurst. Scherpe spijlen vestigen in het peerd
van eenen muur, opdat er de jongens niet over
kruipen.
-- Bij schaliedekkers. Houten stoel die met
een haak op het dak gevestigd wordt, fr. Croquet.
— Bij metsers. Soort van stapeel waarop de
metserdienaar zijn moortelbak stelt om hem te
vullen, en dan gemakkelijk op den schouder op
te nemen.
-- Een kloek winkelhaakvormig raam dat met
een haak langs den muur gevestigd wordt, in
uitspringende richting gelijk eene console, en
dient om een planken vloer te dragen waar de
metsers en timmerlieden op werken. Eene stel
metsers in stad maken-lagieoprdn.D
dikwijls hunne stellagie op peerden, in plaats
van op staanders.
— Bij wevers. De peerden van een weefgetouw
zijn houten riggels die met het een einde vastliggen onderaan de tramen, en met het ander einde
verbonden zijn aan de koorden die de geterten
aan den weefkam hechten. De peerden zijn niet
te verwarren met de sprenkels; zij liggen onder
de sprenkels en dienen om de onregelmatigheid
te voorkomen die de losse beweging van de
geterten aan de werking van den weefkam zou
geven.
— Het woord peerd, in samenstelling met een
naamw., dient gemeenlijk om iets buitengewoon
groots, of iets ongerijmds aan te duiden, b. v.
peerdedronken, peerdegedacht, peerdekoorts,enz.
PEERDEBIES, v. Soort van harde bies, ook
Steenbies geheeten, juncus glaucus Ehrhart, fr.

jonc des jardinier.s.
PEERDEBOER, m. Landbouwer die werkpeerden
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heeft, in tegenoverstelling van den koeiboer, die
geene peerden heeft.
PEERDEBOEVER (wvl. --BOUVIER, zie ot), in.
Peerdeknecht op eene hofstede. De peerdeboevers
ploegen het land, en rijden met den wagen.
-- Het vklw. pee%rdeboeverke (n is de naam ran
een vogeltje, ook peerdewachterke(nz geheeten, fr.

hoche-queue.
PEERDEBOEVERSMAANSCHING (wvi. PEERDE-

m. Zoo heet de volle maan
van October, omdat eertijds de peerdeknechten,
's nachts bij het schingen van die maan, de
akkers van de naburige koeiboeren plochten te
eegden en gereed te leggen, waarvoor zij veel
drinkgeld ontvongen.
PEERDEBOON(E, v. Soort van groote boon die
geplant wordt in den akker tot voedsel van de
beesten, fr. f eve gourgane, f è ve des champs, f èveBoUVERSMANESCFIIING),

role. .
— PEERDEBOONBLOEM (wvl. —BLOMME), V., fr.
farine de f èves gourganes.

PEERDEDAG, m. Dag van zwaren en lastigen
arbeid. Morgen is het een peerdedag voor mij,
is mijn peerdedag. Ik heb verleden week drie
peerdedagen gehad.
PEERDEDISTEL, m. Soort van kloeke hoog.
stammige distel met grootè bladeren en harde
stekels.
— Vgl. Koeidistel.
PEERDEDRANK, m. Medecinedrank groot van
plas en onaangenaam van smaak. Hij heeft mij
daar een peerdedrank gegeven ! Was dat een
peerdedrank!
PEERDEDRONKEN (wvl. –DRONKE), adj. Overdronken, uit der mate dronken. Hij was wel
dronken, maar niet peerdedronken. " Ik heb zoo
eenen gekend die alle zondagen even goed peerdecdronke t' huis kwam. " (***)
PÈERDEFEEST(E, v. Jaarmerkt voor de peerden,
fr foire aux chevaux. Er zijn drie peerdefeesten
'S jaars in die stad. Den tweeden dijsendag
van November is het peerdefeest. Naar de peerdefeest gaan. Een peerd koopen of verkoopes op
de peerdefeeste.
PEERDEGEDACHT, o. Een zeer dwaas, een ongerijmd gedacht, fr. une icdée softe, extravagante,
une pensée d'eléphant. Dat is een peerdegedacht!

PEERDEK00L(E, v. Soort van groene hoogstam
bladerrijke boerekool, brassica acephala,-migen
die gekweekt wordt voor de stalbeesten. De
peerdekoole draagt in de oksels van de bladeren
geene rozetvormige uitspruitsels gelijk de spruit-

kool (fr. chow de Bruxelles).

PEER
PEERDEKOORTS, v. (wvl. —KORTE, V., —KURTS,
m.) Eene geweldige koorts, fr. fièvre tres violente.
Hij heeft eene peerdekoorts.
PEERDEKOT, o. Zie ORSEKOT.
PEERDEKUTS, PEERDEKUTSER, in. Peerden.
kooper, fr. maquignon, revendeur de chevaux.
Oft op vrye peerde-merckt
Peerde-kutser heeft bemerckt.
(P. Gheschier.)
PEERDELEUGEN, V. Eene overgroote logen.

Peerdeleugens vertellen. Welk eene peerdeleugen!
PEERDEMAND(E,v. Eene ronde mande, omtrent
eenen meter hoog, uit ruwe wissen gevlochten,
met platten bodem. Eene peerdemande aard
-apels.
PEERDEMEESTER, m. Veearts, fr. vétérinaire.
PEERDEMOSSEL, -MUSSEL, m. Vijvermossel, fr.
anodonte. Als 't water af is, ziet men somwijlen
peerdemussels in het slijk, waar zij in voortkruipen en strepen maken. De zwemmer was
zijnen voet gekwetst aan eenen peerdemussel.
PEERDENARBEID, m. Zware lastige arbeid.
' Hij doet peerdenarbeid, en wint niet genoeg om
zijn gezin te spijzen. Dat is peerdenarbeid.
PEERDEPIJN (wvl. —PINE, zie w), V. Overgroote pijn. Ik heb peerdepijn geleden. Peerdepijn in den buik gevoelen.
PEERDEREEZE, v. Een dwarshout op twee
stijpers, nevens den ingang van eene herberg, en
dienende om er een peerd aan vast te binden,
terwijl de ruiter in de herberg rust en drinkt.
Zie REEZE.
PEERDEROL(LE, v. Bij landb. Groote zware
rolle die op duimen draait in een zwaar houten
raam dat bestaat uit twee kantstukken, schalieren
genaamd, en uit dwarshouten die schee'n heeten.
De peerderolle wordt over den akker voortgetrokken door een peerd.
PEERDESPREUK, v. Een gezegde dat uitneemt
van dwaasheid of ongerijmdheid. Gij hebt daar
eene peerdespreuk gegeven (of uitgegaan).
PEERDESTANDE, v. Hooge kuip die het drinken
bevat voor de peerden op stal.
PEERDESULKER, PEERDEZURKEL, V. Eene
groote plant die anders ookpareele en dokke heet.
- PEERDESULKERSTAAL, m. De stabel of stengel
van. peerdesulker.
PEERDEVLADER, m. Peerdeviller, fr. equarisseur. Zie vLADEN.
PEERDEVRAAG, V. Eene vraag te dwaas of te
onredelijk om beantwoord te worden. Dat is eene
peerdevrage. Eene peerdevrage doen, fr. une

question savgrenue.
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PEERDEWACHTERKEN, o. Een vogeltje, ook
Peerdeboevertje geheeten.
PEERDEWEEK, v. Eene week van zwaren en
lastigen arbeid.
--- Ook eene week van zes werkdagen zonder
feestdag daartusschen.
— Kil. Peerdsweke, ploeghweke.
PEERDEWORTEL, m. Varieteit van pee of carotte
die grooter en minder goed is dan de roode hovenierswortel. De peerdewortels zijn bleek en het
bovenste deel, dat uit den grond kijkt, is groenachtig : zij worden gekweekt voor de stalbeesten.
— Anders ook Koeiwortel genaamd.

PRERDHURSEL, PEERDHORSEL, m. Soort van
groote wesp die het maaksel en de kleuren heeft
van den fruitenier, maar drie of vier maal meerder
is. De peerdhursels wonen dikwijls in , uitgemolmde boomen. De peerdhursels knagen het
zachte hout af van oude boomen. Waneer zij
gestoord worden, zijn zij zeer gevaarlijk voor
menschen en dieren. De peerdhursel - heet in
't fr. guêpe frelon, I. vespa crabro.
-- Kil. Peerdshorsel, 1. crabro.
PEERDIG, adj. Hengstig. Peerdige merrie, fr.

jument en chaleur.
PEERDOOG(E, v. Kluchtwoord om een vijffrank
aan te duiden.
-stuk
— Het mv. peerdoogen wordt gebruikt voor

eieren in 't hemdetje, spiegeleieren, fr. ceufs au

miroir, ceufs sur le plat.
PEERDSCH, adj. Dat peerden toekomt, fr. de
cheval. " Hebde dan vergeten dien peirdschen
arbeyd, die gy te vooren moeste doen P " (P.

Vanden Werve.) Zie PEERDENARBEID.
-- Hengstig, peerdig.
— Die wel kan te peerde rijden en met peerden
omgaan. Een peerdsche kerel. Peerdsch zijn.
PEERDSHOVE, v. Peerdshoeve, hoefblad, padane, fr. pas d'ane. Er groeit daar veel peerdshove.
" Neemt een handvol peirde-hove. " (G. Simons.)
PEERDSVOET, m. Stompvoet, horrelvoet, fr.
pied bot. Peerdsvoeten hebben.
-- Iemand die peerdsvoeten heeft.
--- PEERDSVOETTE, adj. Die peerdsvoeten heeft,
stompvoetig. Hij is peerdsvoette. -- Zie —DE.
PEERGELEN, peergelde, heb gepeergeld, o. w.

zware ee. Zie PERGELEN.
PEERJAAR, o. Een jaar dat zeer vruchtbaar in
peren is, fr. annee riche en poires.
PEERKA, EERKA, m. met den klemtoon op de
eerste greep. Naam van de plant die in de we-

tenschap hypericurn heet, vooral hypericum per-
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foratum en hypericum tetrapterum; anders ook
Pereko.
PEERKOOL, v. Zie PEREKOOLE.
PEERLAAR, PEERLARE, PEERLERE, m. Pereboom, fr. poirier. " 1st dat men een taxken van
eenen peirlaer ent op eenen appelaer soo sijnder
twee aerten ende maer eenen boom. " (J. Poach.)
— Afl. Peerlaren, fr. de poirier. Peerlaren hout.
PEERLEMOEN, PERELMOEN, o. Parelmoer, fr.

nacre.
adj. Parelmoeren, fr. de
nacre. Peerlemoenen knopjes.
PEERS (uitspr. pees, met zware ee, zie Rs), adj.
Hetzelfde als holl. Paars, violetkleurig.
PEERSCHE, v. Zie PERSCHE.
PEERSTAF, m. Zie PERESTAF.
PEES, PEZE, v. Een snoer van samengedraaide
of aaneen gevlochten. draden. De pees van eenen
boog, van een wiel, van eenen draaitop. De pezen
van eene seine, namelijk de korkpees en de
loodpees, fr. coulures.
— Bij wevers. Elk snoer van losse draden in
eene ketting, fr. portée. Als de ketting geschoren
wordt, is de pees de hoeveelheid draden die, in
eens van de bobijnen afloopende, te samen op de
scheermolen gewonden worden. Als men de ketting boomt op het weefgetouw, liggen de pezen
gescheiden in den effenaar.
-- Dunne lange wortel dan hondsgras, en
dergelijke, peem.
--- Trekwortel van eenen boom dien men velt.
De pezen dienen om den boom in eene bepaalde
richting te doen vallen.
-- De peze steken, den bijs steken, boutsteken.
wegijlen. Hij stak de peze. Hij was de peze gesteken, tegen dat ik toekwam.
-- De peze beschijten, schertsende gezeid voor
Teleur gesteld worden, b. v. van iemand die
sterft, spijts het betrouwen dat hij had van te
genezen, en spijts al de artsenijen en de kunst
van den doktor. -- Ook gez. van dingen die
slecht uitvallen. Die onderneming zal wel de
peze beschijten. Gij hebt daar veel trouw in, als
't maar de peze niet en beschijt.
PEESJE-TREK, PEZETJE-TREK, o. klemt. op trek.
Bezondere manier van den top (fr. toupie) te
doen draaien, met hem in horizontale richting
uit de hand te werpen, en dan zonder schok de
pees naar zich te trekken. Peesje -trek doen. Hij
kent goed het pezetje-trek. Het peesje -trek is 't
contrarie van 't kappen, dat met eenen schok
geschiedt in eene richting van boven naar onder.
PEE•TAAL, v. Zie PE -TAAL.
-- PEERLEMOENEN,
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PEETJE (wvl. PETJE, zie KLANKV ERK. ), o. Vklw.
van Peet, Peter, doopvader. Pieter is zijn peetje.
Hij is peetje van dit kind.
— Oud peetje, oud mannetje. Hij is nog maar
veertig jaar en hij ziet er reeds lijk een oud
peetje uit.
Nerghens woonera ouder Pitjens,
Nerghens Biet ghy ouder Mitjens.
(P. Devynck.)
--- PEETJE -LAP (wvl. PETJE -LAP, zie KLANKVERK.),
m. Iemand die, bij den doop van een kind, de
plaats vervangt van dezen die eigentlijk de peter
is, maar om zekere redens in persoon niet kan
tegenwoordig zijn. Hij is geen peter geweest,
maar aleenlijk peetje-lap.
— Men zegt ook Lapje -peter.
-- N. Despars bezigt Lapkeu in dergelijken
zin, sprekende van Filips van Frankrijk (1328) :
" Dat zy hem niet en hielden dan voor eenen
coninck by faveure ghemaect ende ghecozen, ofte
zo men ghemeenelick zegt, voor eenen coninck
Lapkin, ghemerct dat trechte hoir in Inghelant
was."
PEEUWEN (wvl. PEEWEN), peeuwvde, heb gepeeuwd, o. w. Kijvers, twisten. Zie RITSEPEEUWEN.
PEGEL (wvl. PEKEL, even als men ook krekel en
trakel zegt voor kregel en trapel), m. Bepaalde
maat, peil. Twee borreltjes is mijn pekel. Ik ben
aan mijnen pegel.
PEGELAAR (wvl. ook PEKELARE), m. Die veel
pegelt, die te spaarzaam en te nauwkeurig alles
meet en weegt, rekent en telt, schikt en bedeelt.
Die winkelier is een pegelaar. Een pegelaar is
altijd bekommerd dat hij iets te veel zou geven
of te weinig ontvangen. De vrouw vindt er in
dat haar man zoo een pegelaar is. Ik handel niet
geern met pegelaars. " Sy weten wel dat hun
Godt meer zal geven als sy souden konnen won.
schen, en daerom maeken sy geenen koop met
hem; sy weten wel dat Godt geenen pegelaer en
is, en daerom en willen sy hem ook niet pegelen. " (F. Vanden Werve.)
PEGELACHTIG (wvl. ook PEKELACHTIG), adj.
Spaarzaam en nauwkeurig. Die huisvrouw is
profijtig en pegelachtig. Het is geene ondeugd
van pegelachtig te zijn, als men het maar niet te
veel en is.
PEGELBUSSE, v. Een houten of metalen koker
waarin men het vocht doet dat men pegelen (d. i.
wegen) wil bij middel van een zeker werktuig of
weger dien men er in dompelt. De zeepzieders
en de zoutzieders bezigen de pegelbusse, als zij
de zwaarte van de loog of van het pekel willen

PEGE
kennen, de eerste met den zuurweger (fr pèseacide), de andere met den pekelweger (fr. pèsesel).
PEGELEN, pegelde, gepegelcd, b. w. De inhoudsgrootte meten van een vat, fr. jaeger. Eene ton

pegelen.
— Het eten pegelen, de spijs spaarzaam bedeelen en, of 't ware, meten en wegen. In dat huis
is alles gepegeld (men leeft er zuinig). De kinderen lijden daar nooit honger; want, is hun het
vleesch wat gepegeld, zij hebben brood en groensel zooveel het hun lust.
-- Ook van andere dingen. Die moeder pegelt
het drinkgeld dat zij aan hare zonen geeft. Die
winkelier zal het wel pegelen dat gij geen overschot van maat of gewichte zult hebben.
Neemt Christus leven tot eenen spegele;
Naer Gods geboden elc zijn werck pegele.
A. Biins.

Iemand pegelen, iemand op nauwe maat
stellen van voedsel, drinkgeld, enz., hem maar
juist geven hetgeen. men moet, eerder gierig
dan mild zijn met hem. De kinderen worden
daar gepegeld aan tafel. Zij pegelt te straf hare
dienstboden : niemand woont er geern. " Des
werkendaegs misse te hooren, dat schynt te
veel; sondags, seggen sy, een misken met haeste,
dat is al genoeg : en soo wilt men Godt pege1 en. " ( F. Vanden Werve.)
— Met iemand pegelen, vrekachtig met hem
te werke gaan, zoeken om juist maar te geven
---

wat men volstrekt moet, of om absoluit alles te

krijgen waar men recht toe heeft, vooral in omstandigheden dat men zou _ moeten mild en
edelmoedig zijn. Het is niet schoon voor dien
rijken heer van zoo te pegelen met eenen armen
schuldenaar (d. i. van aan te dringen dat hij
betale tot het laatste centiemken.). Het is niet
goed voor eenen winkelier van te veel te pegelen
met zijne kalanten. " Wie stelde gy eenen pegel
en met wie pegelde het meest als met Godt, en
wanneer heeft u Godt gepegelt ? " (F. Vanden

Werve.)
— Wordt dikwijls gebruikt zonder regiem.
Te veel pegelen is vrekachtig. Men gaat noode
naar winkels waar men te veel pegelt. " En
pegelt niet; maer doet vry meer als uwe strenge
pligt vereyscht. " (F. Vanden Werve.)
-- Men zegt ook Pekelen.
PEGÉLROE(DE, v. Roede om te pegelen, om den
inhoud van een vat, enz. af te meten, fr. jccuge.
PEI, o. Hetzelfde als Peil, taak, fr. tache. Zijn
pei hebben (zijne taak of voorgeschreven werk
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afhebben, voltrokken hebben). Vandaag moet ik
maar een half pei werken.
— Dit pei is samengetrokken uit peeg, waar van pegel, dat wederom tot peil verkort is. Te
Brugge zegt men pee met zachtl. ee : is dit nu
voor pei, ofwel is 't eene enkele weglating ,van
de eindletter g, even als men ook la, bolletrca en
va zegt voor laag, bolletraag, vaag ?

PEIE, v. Poeiweeg, pooiweeg.
— Alg. Vl. Idiot. Pui, v. Delewand, denne-

wand, denneweerd, leege houten scheidmuur
tusschen den derschvloer en den tas in eene
schuur.

— Er zijn plaatsen waar men den naam van
peie geeft aan de windweer, fr. paravent.
PEIEN, b. en o. w. Betalen, fr. payer. Gij zult
moeten eindigen met te peien. Maak u maar
gereed om te peien. Hij heeft daar zoo een som
-mekngpidva
tien duizend frank.
-- Kil. Payen, solvere; en pacare. Voor dit
laatste zeggen wij paaien.
PEIEN, peicde' en pelcdege, gepeid, b. en o. w.
Hetzelfde als pelzen, peinzen, fr. penser. Ik peie
dat hij komen zal. Wij peiden daar niet op. Peije (peist gij, fr. croyez-moi). Het is waar, peije.
Ik zal het doen, pel je.
— Dit werkwoord hoort men maar in eenige
gewesten, b. v. rond Kortrijk.
PEIKAART(E, v. lletzelfde als Peilkaart(e, een
bezonder stukje papier gemeenlijk bestempeld,
dat de kinderen in de werkschool ontvangen om
tot bewijsstuk te dienen bij hunne ouders dat
zij hunne taak neerstig afgewrocht hebben. Die
leuzig is op school krijgt geene peikaart. Die
meest peikaarten ontvangt in het jaar, krijgt

eene schoone belooning. Het speldewerkmeisje
werd van zijne ouders berispt als het 's avonds
thuis kwam zonder peikaarte. Kind, waar is uw
peikaartje dan P — Zie PEI.
PEIL, o. Samengetrokken uit Pegel, maat.
Ghy met u soutteloosen kout
Verr uyt het peyl der reden gaet.

(P. Devynek.)
--- Taak, voorgeschreven werk, anders ook
Pei en Scheerwerk genaamd, fr. tache, bij Kil.
Peyl, 1. pensum. Zijn peil hebben of afhebben
(zijne taak afgewerkt hebben). Als de kinders
hun peil hebben, dan mogen zij spelen. Met zijn
peil gedaan krijgen. Luiaards krijgen nooit huil
peil. Een deugdzaam mensch tracht zooveel
goed te doen als mogelijk, en hij rekent nooit
dat hij zijn peil heeft. " Mijn daeghelijcx peyl en
bedrijf. " (J. de Harduyn). " Haer eyghen peyl
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volbringhende, ende haer ghestaect werck vol
-doen."(MLambrcht)
Laestmael was icl moe van blocken
En ick had' myn peyl ghedaen.
(L. Vossius.)

-- Iemand op peil stellen of zetten, iemand zijn
peil stellen of zetten, hem zijne taak voorschrijven,
fi•. lui prescrire sa táeehe, sa besogne. Die jongen
zou niets doen, wierde hij niet op peil gezet.
" Daer span hy en haspelde, ende deylde elk

haer peyl en werek. " (J. David, s. j.)
Te leven na de wet
U van den groeten Oodt voor eeuwigh peyl geset.
(P. Devynck.)

— Peil en pegel, tautol.
Wan t' voorbeeldt van dit kindt (Jesus), is yder's
[peil en pegel.
(G. De Dous.)
Doch is'et evenwel een vast gestelde regel,
En voor een gierig hert 'een vaste peil en pegel
Dat, enz.
(Id.)
PEILEN, peilde, gepeild, b. w. Op peil zetten,

de taak voorschrijven. Kinders moeten gepeild
worden, of zij doen niets. Die werkman is neer.
stig, maar hij wil niet gepeild zijn.
---- De woorden peil, peilen spreken bij 't volk
juist lijk pil, pillen. Zié daarover bij EI.
PEILTIJD (wvl. '- TIID, zie id), m. Ledige tijd
die mem heeft na zijne voorgeschrevene taak
afgewerkt te hebben. De kinders spelen in hunnen peiltijd. Hij heeft gisteren geenen peiltijd
gehad (hij heeft altijd voort moeten werken om
zijne taak af).
-- De tijd of uur van den dag dat de werklieden
gewoonlijk huiinen arbeid staken. Moed, jongens,
het is bijkans peiltijd. Naar den peiltijdverlangen.
In den winter is het 's avonds vroeger peiltijd
dan in den zomer. De klok luidt, het is peiltijd.
Nooit is hij ledig; in den peiltijd zelfs weet hij
nog altijd iets te verrichten.
PEISACHTIG, adj. Peinsachtig, fr. penrif. " Hij
ging met zijn hoofd neêrewaards en hij was
peisachtiger als naar gewendte. " (K. Callebert.)
PEISHOEK (wvl. –roux, zie ou), m. Een hoek
waar men zit te peizen of na te denken. In den
peishoek zitten, of in den peishoek kijken, fr.
ré echir. Hij kijkt in den peishoek hoe hij die
zaak zal bezeilen.

PEISTEREN, peisterde, gepeisíercd, b. en o. w.
Eig. Grazen, weiden, fr. paitre, pizturer, van 1.
pascere, bij Kil. peysteren en pesteren. Het vee
peistert in de bilken. " Soo oock niemant gheoorloft en is te wachten ende laten peuteren sijn

PEIZ
schapen, toeyen, valveren, zwijnen, peerden,
ofte andere beesten op strate, groot ende cleen,
breeder noch anders dan jeghens sijn landen die
hy ghebruyckt. " (Cost. V. Berghen S. Winocx.)
" Den Meester, Pachter ofte ander en sal sijne
beesten niet moghen Benden peysteren op 't landt
dan 24 uren naer dat alle de schooven ende
bundels inde schuere ghevoert ende ghebrocht
sijn, op dat d' arme lieden hunnen noodtdruft te
bet vinden ende moghen halen. " (Ordonnantien

van Eecloo, 43.)
— Hoeden, wachten, laten grazen, fr. menen•
païtre. Eene koe peisteren (dezelve bij den band
of zonder band langs de graskanten laten weiden).
Ik vond den ouden man die zijn koetje peisterde
langs den gracht van de baan. Josephs broeders
peisterden hunne kudden.
-- Ook van menschen. Voedsel nemen, eten
binnen of buiten huize. Als ik binnentrad, zaten
zij allen aan tafel bezig met peisteren. Langs de
baan peisteren in eene herberg. Het werkvolk
op den akker staakte zijnen arbeid en ging in
eene ronde neerzitten om te peisteren. Wat heeft
men u daar te peisteren gegeven P " Treckende
dweers duer de stede zonder of te beetene, ende
ooc te peysterene. " (Kr. V. Br.)
— b. w. " Verdwaeldt, verheijstert, pebjstert
mij in u taveerne. " (A. Biins.)
-- De Hollanders zeggen Pleisteren, dat bij
ons in dien zin niet gekend is.
-- FEISTERINGE, V. Het peisteren.
--- Ook het voedsel dat men neemt. Is er nog
peistering in den knapzak P Eenige peistering
mededragee als men op reine gaat.
-- PEISTERKOE, v., vklw. peisterkoetje. Eene koe
bij menschen die, geen eigen land in gebruik
hebbende, dezelve doen grazen langs openbare
straten en wegen. De man heeft zijn peisterkoetje
moeten verkoopen bij 't naderen van den winter.
-- Eene koe die op stal met bezonder voedsel
wel gespezen wordt opdat zij vet worde om verkocht en geslacht te worden. Hij heeft twee
peisterkoeien op stal.
-- PEISTERTIJD (wvl. -TIID, zie IJ), m. De tijd
dat men zich met voedsel verkwikt. Het is haast
peistertij d. Wacht van drinken tot den peistertij d.
-- PEISTERZAK, m. Knapzak, meuzel, een zak
waarin men voedsel mededraagt voor menschen
of dieren. De peisterzak van een schoolkind, van
eenen werkman, van eenen reiziger. Een peis terzak met brood of met haver voor het peerd.
PEIZEN, peiscde, gepeiscd, b. en o. w. Altijd ge-

bruikt in de plaats van Peinzen, nadenken, fr.

PEK
penset, 7•éf iéchir. Op de dood, op eene waarheid
peizen. Kunt gij raden wat ik peis, wat ik ge.
peisd heb.
— Peizende bereiden of maken. Hij was bezig
met een sermoen te peizen. Die redevoering is
wel gepeisd.
— Vermoeden, fr. se douter de. Ik peisde 't
wel, fr. je m'en doutais bien. Ik heb 't nooit ge
dat hij zoo iets zou gedurfd hebben.
-peisd
— Zich inbeelden, fr. s'imaginer. Peis eens
dat ge koning zijt. Men peist van alles in zulke
omstandigheden.
- PEIZER, m. Een diepzinnig mensch, fr.
reveur, penseur. Hij heeft altijd zoo een peizer
geweest.
PEK, m. Pik, fr. coup de bee. Die hen mag bij
de andere niet gaan, of zij krijgt eenen pek.
— Fig. Bitsig woord. Iemand eenen pek
geven. Eenen pek krijgen.
— Dit woord is, in de spreektaal, geheel verschillig van Pijk, piek, wrok, fr. pique, rancune.
PEK, o. Hetzelfde als het holt. Pik, fr. poix.
- PEKBOL(LE, v. Een bal pek, fr. une boute de
poix. De goudsmid vestigt op eene pekbol het
zilverwerk dat. ].ij drijven wil.
- PEKBROEK (wVl. PEKBROUK, zie ou), v. en m.
Iemand die niet weet van henengaan. Hij is zoo
eene pekbroek.
PEKEL, m. Zie PEGEL.
PEKEL, m. Bij kopergieters. Afgebruikt sterkwater dat weinig meer dient om te bitteren.
PEKELBAK, m. Bij zoutzieders. Groote wijde
stande waarin het gesmolten klipzout uit den
smeltbak langs eene kraan neervloeit, om van
daar in de panne overgepompt te worden.
PEKELAAR, m. Zie PEGELA.AR.
PEKELEN, b. w. Zie PEGELEN.
PEKELEN, pekelde, gepekeld, b. w. Bij koper
Vervuild koperwerk in den pekel steken-gietrs.
om het te zuiveren. Een koperen kandelaar
pekelen en dan schuren met zand en bier.
PEK(KE, v. Werktuig om het koorn af te houwen, fr. sage. Zie PIKKE.

.

— Gram gelijk eene pekke, zoo dul als eene
pekke, duidt eénen hoogen graad van gramschap
aan. — Het fr. pecque bet. een zot grillig wijf.
PEKKEDUL, adj. Pekkegram. Zij was pekkedul.
PEKKEGRAM, adj. Zeer gram, in groote gram-

schap. Zie PEKKE.
PEKKEL, m. Kootje, beentje waarmee de kinders spelen, fr. osseleí, in de woordenb. Bikkel.
— Hard lijk een pekkel, zeer hard. Dat fruit
is niet rijp : 't is zoo hard als een pekkel.
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— Been, fr. jambe. Lange pekkels hebben.
Hij zit altijd met zijn pekkels over den heerd.
Met de pekkels omhoog liggen.
— Stijper van tafels, stoelen, enz. Er is een
pekkel gebroken van dien stoel. Steek een blokje
hout onder dezen pekkel van de tafel om ze vast
en recht te zetten.
— Eenen pekkel draaien, eenen groven misslag
begaan tegen de taal, in het spreken, schrijven
of zingen, fr. faire uit cuir.
PEKKELBEENEN, pekkelbeende, heb gepekkelbeend, o. w. Met kleene en rasse stappen gaan.

Wordt meest gezeid van kinderen. Hij pekkelbeende er naartoe. De vader stapte langzaam
voort, en zijn zoontje pekkelbeende er achter.
— Men zegt ook enkel Pekkelen. De melkezel
pekkelt iederen uchtend naar de stad, al knikkebeenende onder den last. Hij zal geweldig
moeten pekkelen om bij tijd aan te komen.
PEKKELEN, O. w. Zie PEKKELBEENEN.
-- Afl. Pekkelaar, Pekkeling, Gepekkel.
PEKKELEN, pekkelde, heb gepekkeld, o. w. Een
kinderspel dat bij Weil. Bikkelen heet, fr. jouer

aux osselets.
PEKKEN, .pekte, gepekt, b. en o. w. Hetzelfde
als holl. Pikken in den zin van fr becqueter, met
den bek stooten en bijten. Die vogels in de kooi
pekken malkander en komen niet overeen. De
musschen pekken in de krieken. De afgevallen
appels worden van de hoenders gepekt. De vogels
pekken het graan uit de auwen.
— In loll. zegt men : de mug heeft mij gepikt
(gebeten, fr. piqué), en in Braband : zout pikt in

de wonden, de netels pikken, de steek van eene bie
pikt, enz.: al uitdrukkingen die wij niet kennen.
— Fig. Iemand eenen pek, d. i. een bitsig
woord, geven.
— Wegnemen, stelen, fr. dérober, vozer. Hij
pekt al dat hij krijgt. Iemands beurs of zakuurwerk pekken. — Hoewel wij ook pakken bezigen
in den zin van stelen, is dit pekken zooveel als
pikken, fr. becqueter.
- Zie PIKKEN, fr. sager.
PEKKEN, pekte, gepekt, b. w. Pikken, met pek
bestrijken, fr. poisser. De schoemaker pekt het
spinaal.
— o. W. met hebben. Ergens blijven zitten,
niet weten van henengaan, plakken. 'Let op dat
gij weer niet blijft pekken. Hij pekt daar altijd
tot diep in den avond.
— Afl. Pekker (iemand die niet weet van
henengaan). Hij is zoo een pekker. Ook voor
Schoepekker.

PEKK
PEKKOEK (wvl. PEKKOUKE, zie oU), m. Kalis
ingedikt zoethoutsap, fr. jus de-senbrod,p

réglisse.
PEL, v. Zie PELLE.
PELAAN, m. met den klemtoon op laan. Een
boom, anders Plane geheeten, fr. platane.
PELDER, m. Baarkleed, in oud fr. paile, nu
poêle. De zwarte pelder. De witte pelder wordt
ook Maagdepelder geheeten. Een panen pelder.
De hoeken van, den pelder houden.
Up myn vat ghebreict dan noch een peldere.
(Ed. De Dene.)
Alle die begraven zyn zonder pelders.

(Id.)
't Werd gedurig hier te klinken
Nu voor Pelder dan voor Baer.
(Vaelande.)

— Algemeen gebruikt. Kil. heeft Pelle, barekleed. Men vindt het woord ook in breedere
beteekenis : " Tervoorseyde poorte was ghespreed
eenen gouden pelder, ende een gouden cussen
daer up, ende daer op ligghende een gouden
truce. " (K. v. Br.)
PELDERIJN, o. Zie PILORIJN.
PELDJE, v. Zie PALIE.
PELE, V. Zie PEEL.
PELEN, peelde, gepeeld, b. w. De peel afdoen.
Gekookte aardappels pelen. Boekweit pelen. De
oogen pelen (zie PELLEN). " Niemandt en vermach
inde busschee eenighe plantsoenen te peelen, te
hauwen ofte snyden eenighe deck-roeden, byndroeden, wissen, bessemstocken. " (Cost. V.

Veurne.)
-- Bij huidevetters. Het haar van den huid
afschaven en de nerf kaal maken, anders ook
Blooten gezeid, fr. peter.
PELJE, V. (de j uitgesproken lijk het fr. je).
Hetzelfde als Palie, fr. paille. De peljen (uitgedorschen zaadhulsels) van koolzaad. Op peljen
slapen. Dat kind heeft veel peljen (schilfers). in
zijn hoofd, in zijn haar.
PELLE, PEL, v. Hetzelfde als Peel, pele, vel
vliesachtig omkleedsel van peren, prui--achtigof
men, aardappels, enz.; van kernen; van graan
en zaad; van vlasstengels en andere planten; enz.
-- De pelle verschilt van de schelle (schil) :
de pelle is maar enkel het omkleedsel, hetzij dit
aan de vrucht nog vast is, hetzij het er van
afgedaan is; maar de schelle is het omkleedsel
dat van de vrucht afgedaan is en dat wel met
een mes zoodanig dat er een deelken van de
vrucht aan vastkleeft : b. v. de pelle van eenen
aardappel is het vlies dat hem bekleedt, en dat
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men met de vingers gemakkelijk afplukt als hij
nieuwgegroeid of gekookt is; maar de schelle van
eenen aardappel is het bekleedsel dat men er
van afschroodt met een mes eer men hem kookt;
de pelle is het werk der natuur, en altijd even
dun; maar de schelle is het werk dan den mensch
en kan dun of dik zijn, volgens dat men ze afschroodt. — Hetzelfde verschil bestaat tusschen
de werkw. pellen en schellen : men pelt eene
perzik, men schelt eene peer.
-- De pelle van hout is de schors, fr. ecorce;
(maar de pelle van de schors is het buitenste welleken dat de schors bedekt, fr. épiderme). De koeien
wrijven somtijds de jonge pelle van eenen boom
af. Met de pelle van wilgenhout maken de jon
takken afbij--genschuifl.Dpevand
ten, afknagen, afscheuren. Een boom met witte,
bruine, zwarte pelle. Gladde, ruwe pelle.
— De pelle van een ei is de kalkachtige schaal;
doch het kan ook het vlies zijn dat onder de
schaal het ei omkleedt, namelijk als de schaal er
af is.
-- Pelle op de ooge, vlies op het oog, fr. taie
sur l'ceil; — ook de Staar, fr. cataracte.
. — Pellen en vellen, vliezen en pelsen. Dat
vleesch is niet lekker : 't zijn al pellen en vellen.
PELLEN, pelde, gepeld, b. w. De pel afdoen.
Gekookte aardappels pellen (kazakken). De kernen van noten pellen. Eenen boom, eenen tak
pellen. Een ei pellen (uit de schaal doen). De
oogen pellen, fr. oter la taie, la cataracte.
—' Fig. .Met iemand een eitje pellen, te pellen
hebben, met hem over eene zaak handelen, over
iets te spreken hebben, bezonderlijk met eenen
tegenstrever.
-- Iemands Longe pellen, iemand uithooren, fr.

tirer les vers du nez a quelqu'un.
-- De kaarte pellen, bij kaartspelers. Het bovenste kaartblad afnemen van den dos of doodboek.
-- o. W. Zijne pelle aflaten. Oude aardappels
pellen niet, tenzij gekookt. Het hout pelt gemakkelijk als het begint uit te loopen.
— Men zegt ook Pelen.
PELORIJN, 0. Zie PILORIJN.
PELS(E, v., mv. pelsen. Vlies of vel, bez. als
het afhangt of afgescheurd is. Geef die pelse
aan den hond. De soep lag vol pelsen van
vleesch. De heelmeester sneed de pelsen af van
de wonde. Pelsen van gekookte melk.
— Gescheurde of versleten lap, berliere, sluns,
flender. Zijn kleed hangt in sluissen en pelsen.
Het zijn al pelsen en drendels.

PELS

-- Gemeen vrouwspersoon, slons. Eene pelse
van een vrouwmensch.
-- Moerassige grond. Zie PILSE.
--- Wordt hier of daar ook nog gebruikt voor
Petje, palie, uitgedorschen zaadhulsel van kool
fr. balles de-zad,rplofen.Kzads,
wolza.

PELSEKLEED, o. Zoo heet in S. Jans Hospitaal
te Brugge het overkleed dat de nonnen 's nachts
boven haar andere kleedij dragen om de zieken te

waken.
PELSEPL4,GER, m. Iemand die geern een ander
kwelt, plaaggeest, plaagduivel. Die pelseplager
verveelt mij. Hij is zoo een pelseplager!
PELSIG, adj. Zie PILSIG.
PELTIEN, m., met de stemrust op tier. Peismaker, bontwerker, fr. fourreur, pelletier. " Kleermakers, moffelmakers, ,pelíiers. " ( Wet van een
recht van Patente voor het vyfde jaer van de
.

Fransche Bepublyke.)
PEXE, V. Zie PEEM.
PEMELEN, pemelcde, heb gepeuzeld, o. w. Peuzelen, fr. epinocker, ,pignocher. Aan een beentje
pemelen (er de vleeschvezeltjes van afplukken).
..— Prutswerk verrichten, peuteren. Wat pemelt hij daar weerom a Die werkman heeft geenen
schuif: het is a1 pemelen.
-- A fl. Pemelaar, Pemeling, Gepemel.
PENANTE, v. Hetzelfde als Penant, m., dat in
de woordb. staat, fr. trumeau. Men zegt ook
Pinant en Parpijn.
PENDER, M. »Zie PAANDER.
PEN, PENNE, v. Wordt gez. niet aleen voor
Schrijfpen, fr. plume (d'oie oat métallique); 'maar
ook voor de stift waarmede men teekent, fr.
crayon, of waarmede men cijfert op de lei, fr.

touche; zie POTLOODPEN, TEEKENPEN en CIJFERPEN.
Dus mag men ook Graveerpen zeggen voor

fr. burin, poinron.
PENE, PENNE, V. Eig. hetzelfde als Penech,
dat was gemeenlijk het tiende deel van eenen
penning of denier, en somwijlen een penning of
denier zelve. " xxx penninge die elc was werd

x peneghe Ilene. " (Maerlant.) " Betaelt ten zel
ven jaergh. xiii aerme lien ele een pene om tof-

f " (Dischrekening van Iseghem 1531.)
-- Wordtdikwijls bij verkorting gebruikt voor
Penewarijwinkel, d. i. een winkel waar men
aardappelen en hout in 't kleine verkoopt (voor
eenen penning of zoo iets). Er zijn penen waar
men niet aleen aardappelen en hout verkoopt,
maar ook nog andere waren van alledaagsch
gebruik, als kaffie, suiker, zout, droogvisch,
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jotjes en keeltjes, kloefen, enz. De pene verschilt
van eenen kruidenierswinkel hierin dat 'een
kruidenierswinkel geen hout noch aardappels
verkoopt, en dat hij vele waren heeft die om
hunne kostelijkheid of zeldzaam gebruik in de
pene niet te vinden zijn. In de steden zijn er
kruidenierswinkels en penen; te lande zijn het
meestal penen. Eene kleene pene. Eene groote
pene. Naar de pene gaan om een bos hout, om
twee kilos aardappels.
PENEKEER,S, PENNEKEERS (uitspr. –kesse, zie
Rs), v. Penningkeers, eig. eene keers van eenen

penning weerde; in 't gebruik Gewijde keers, fr.
cierge béni. De pennekeers ontsteken als het
dondert. De landbouwer, eer hij zaait, bidt over
zijn zaad, en zegent het met wijwater, en laat er
eenige druppelen van de brandende pennekeers
in vallen. Eenen stervende uitlichten met de
pennekeers.
-- In de Lamentatie van Zegher van Male,
uitgegeven door de Sociéte d'.Lmulation, staat
er bl. 72, den vierden regel van onder : " penninck ende kerse. " Moet dat niet penninckkerse
.

zijn P

-- " Weet gij waarom de gewijde keerse te .
Veurne dikwijls genoemd wordt de Penningkeerse P Over eenige jaren van hier was het daar
't gebruik van eenen penning, alsdan een stuk
met een kruis erop, te steken in de gewijde
keerse vooraleer ze in de handen van den ster
gegeven wierd. Na de dood wierd dat stuk-vend
aan de armen gegeven. Die penning was som-

wijlen een stuk kopermunte, zilver ofte goud.
Hetgene vooral vereischt wierd was dat liet
munte was met` een kruis erop. Daar zijn te
Veurne nog menschen die dat gebruik in zwang
geweten hebben en die dikwijls een zilveren
kroonstuk van Maria Teresia, in de gewijde
keerse hebben weten steken. Zou dat geen overblijfsel zijn van het zoo gemeen gebruik van de'
oude Germanen en van onze heidensche voorvaders, die geld voor reispenning en tot andere
behoeften, in de doodkiste staken? " (R. d. H.,
VI, bi. 28.)
PENEU, PINEU, adj. met de stemrust op neu.
Hetzelfde als fr. penaud, waarbij Bescherelle deze
bemerking voegt : " Ce mot a succédé à peneua
qui s'est dit dans le meme sens, et qu'on a ensuite éerit peineuux.
— Hij deed zoo pineu, hij was zoo beteuterd, hij
was er zoo lei van, b. v. van ierand die te leur gesteld is. Hij deed zoo pineu, als hij vernam dat hij
.

in de kiezing -zoo weinig steinlen gekregen had.

PENE
PENEWAAR, PENNEWARE, v., mv. -waren.
Bij Kil. Penne-waere, penninck-waere, merx.
Winkelwaar van kleene weerde gelijk men in
de pene verkoopt. " Op de verbuerte van ses

pondt parisys vande maeten vanden graene,
wijne ende biere, dry pondt parisys vande maeten ofte ghewichten van kleyne peneware, ende
tw_aelf ponden parisys vande eynsels. " (Ordonnantie vanden Lande wanden. Vryen, 1663.)
PENEWARIJ, PENNEWARIE, V. zonder mv.
met den klemtoon op rie. Penningwaren, winkelwaren van dagelijksch gebruik en kleene weerde,
fr. regralterie, marchandises de regraí. Hij verkoopt penewarie. Een winkeltje van pennewarie.
— Ook gebruikt voor Pe"newariewinkel. Vgl.
Vettewarij dat Kramers verfranscht door regratterie, en boutique de l'épicier-graissier.
— Bij onze vroegere schrijvers vindt men ook
-

penewaerde, pennewaerde, bij Kil. penninck-waerde. " Lieden de welcke de waren inne-koopen in
't grosse om die uyt te venten in 't kleene, ofte
by pennewaercdye. " (Vl. Setting-boec.) " De
winckeliers alhier sijn soberlyck in vente, anders
niet dan by penewaerde; want letter volckx woont
in deze stadt..... ende den landsman coopt seer
letter, jae anders niet dan dat hy noodelyck van
doene heeft : dat is al maer een maghere pene
(Z. v. Male.) " Onse stadt en is niet dan-waerd."
eene penewaerde. " (Id.) " Hy moet sijn boter by
eenen alfven ofte gheheelen steen in de pene waerde haelen..... soo moet hy het houdt ende
rysekens haelen in de penewaerde. " (Id.) " Hy
woonde in de Belzebuucstrate, in Sint Jooris,
ende tapte daer byer, ende hy hilt corte pene
-waerd."
(K. v. B.)

PENEW.ARIER, PENNEWARIER, m. met den
klemtoon op ier. Hetzelfde als Penier, iemand
die eenen penewarijwinkel houdt. Onze gebuur
de penewarier gaat trouwen. " De pennewaerdiers
en sullen hunne waren niet gaen haelen by de
grossiers in de vaste steden, als zy die ten platten
lande voor leegeren prys weten te bekomen.
(Vl. Setting - boec.)
PENEWARIJWINKEL, m. Winkeltje waar men
penewarie verkoopt, koomenijwinkel. Zie PENE.
PENIER, PENNIER, m. met den klemtoon op
nier. Die penewarij verkoopt, fr. regrattier. Zijn
broeder is een penier in stad. De peniers doen
veel kleene winstjes, zelden groote.
PENIGEN, penigde, gepewigd, b. w. In 't kleen
verkoopen, bij den penning verkoopen; bij Kil.
Penninghen, pecunia vendere. " Niemandt en

vermagh eenighe bieren van wat soorte die'ijn,

PENN
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noch hout als fasseelen, mutsaerden, fagotten te
ofte vercoopen, dan die ..... " (Cost.

penighen

V. Belle.)
— Meest zeggen wij Verpenigen en Uitver
penigen.
PENNE, V. Penning, enz. Zie PENE.
PENNEKEERS(E, v. Zie PENEKEERS.
PENNEPISSE, V . Zie PANEPESSE.
PENNEWARIE, PENNEWARIJ, v . Zie PENuwARZJ
PENNEWARIJWINKEL, m. Zie PENEWARIJWIN

-

.

-

REL.

PENNING, m. Muntstuk. Kwade penning
(slechte munte, ongangbaar geld).
-- G. Gezelle, sprek. van vlaamsche boeken
die den godsdienst of de zeden krenken, zegt dat
" het valsche munte is, die, volgens oud gebruik,
met 'nen nagel aen den toog moet:
Slagit al wat Kwaepenninck is,
Slaet Kwaepenninck aen den disch:
Dat van Brugge tot in Ghent
Heer Kwaepenninck stae bekent
Als dat hy Kwaepenninck is:

Slaet Kwaepenninck aen den disch !
— Iemand den penning junnen, bij hem iets
koopen. Jun mij ook eens den penning, zei de
winkelier aan zijnen ouden maat. Ik ga dien
kramer ook eens den penning junnen.
-- Bij brouwers en zoutzieders. Dikke ronde
ijzeren schijf in den grond van den brouwketel
of in het midden van de zoutpanne gevestigd.
Het is onder den penning dat de viering of het
fornuis is. De penning van de zoutpanne is omringd van de tromstukken.
PENNINGKEERS (uitspr. penninikkèsse, zie as),
V. Hetzelfde als Penekeers. Zie ald.
PENSE, PINSE, V. Buik, fr. pause, ventre. Eerie
dikke pense (dikbuikte mensch, smaadwoerd).
— Bij veeartsen. De eerste maag bij hilkerende
dieren, fr. ganse, rumen. Men onderscheidt vier
magen bij hilkerende dieren : de pense, de mutse,
den boek en de melkmaag.
— Meest in 't mv. De ingewanden, fr. les enrailles. In zijne wilde woede bedreigde hij zijnen
vijand den buik open te ribbelen en er de pensen
uit te scheuren.
-- In 't bezonder, De ingewanden van een
geslacht dier, zoo als de maag, het hert, de lever,
de longen, de darmen. De pensen van een zwijn
worden ook trijpen genaamd. De pensen in eenen
ketel koken. Een deel van de pensen is voor den
hond. " Ende _peynssen oft daermen braden op die
colen. " (C. Vrancx.)
, Verders al wt -op wijs van 't iz^gew d

•

PENS
aaneen hangt en dooreen gekronkeld is. Eene
pence pemen en strekgras (vadderij).
PENSEJAGEN, PINSEJAGEN, o. w. slechts gebruikt in den infinitief. Het vangen of schieten
van wild zonder recht. Met pensejagen leven.
Het pensejagen gaat met veel wild weg. Hij is
gaan pensejagen. Hij doet niets dan visschen
bij dage en pinsejagen bij nachte.
- PENSEJAGER, PINSEJAGER, m. Wilddief, die
wild vangt of neerlegt zonder recht van jagen te
hebben, fr. braconnier. Die pensjager vangt meer
wild aleen dan drie jagers. Eenen pensjager aan
de boete leggen.
PENSENIER, PENSIER, m., klemt. op ier. Die
de ingewanden van geslachte dieren aan de
beenhouwers afkoopt om ze voort te verkoopen,
fr. tripier; ` charcutier. " Olyslagers, kruydeniers,
vleesch-houwers, pensiers, pastey-bakkers. "
(Wet van recht van Patente voor het vyfde
jaer van de Fransche Republyke.)
- PENSENIEREGE, PENSIEREGE, V. Vrouw die
pensen verkoopt, fr. tripière. — Zie -EGE.
PENSERIE, PINSERIE, v., klemt. op rie. Ingewanden en andere afval van geslachte dieren,
vooral van zwijnen.•
PENSEZODE, PINSEZODE, V. Een kokagie van
de ingewanden eereer geslachte beest. Hij baadt
zijnen kranken voet in pensezode, fr. dans un

bain de tripailles.
PENSIER, m. Zie PENSENIER.
PENSOEN, PENTSOEN, o., klemt. op seen. Zie
PINTSOEN.

PENTEN, pentie, gepept, b. w. Hetzelfde als
Pinten, versieren.
PEPEIE, v., klemtoon op pei. Eene Longkwaal
der vogels, fr. pépie. Die hen heeft de pepeie.
" Een universele vercoudheit, snotere ende pepeye, daer veel menschen ende beesten by ver
ende storven. " (N. Despars.)
-ghine
— Men zegt ook Popeie.
PEPER, m., fr. poivre.
— Peper geven, iets doen met driftig geweld,
anders gez. fut geven, lament geven, snoer geven,
krépé geven, enz. Op iemand peper geven (hem
veel slagen geven, of bitter berispen en beschimpen). De smidsknechten staan gereed met den
hamer in de hand, en zoohaast het gloeiend ijzer
op den anebild komt, geven zij maar peper.
" Drinkt dat uyt, gy zult er te, klaerder om
zingen. Couragie ! geeft nu maer peper`, jongen."
(C. Duvillers.)
-- Peper en zout, • grauw en wit gespikkelde
stoffe, b. v. half zwarte half witte sayette. Sayette
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peper-en-zout. Kousen van peper en zout. Wat
kleur moet 't zijn P Peper en zout. — Ook adj.
Peper -en- zoutte, b. v. peper-en-zoutte kousen of
zokken. Eene peper-en-zoutte veste of broek.
- PEPERBOL(LE, v. Hard peperkoekbolleken.
De peperbollen zijn meest teerlingvormig. Een
pond peperbollen. Moeder bracht een zak peperbollen mede van de markt voor hare kinderen.
- PEPERBOLKRAAM, 0. Een kraamken waar men
peperbollen verkoopt.
- PEPERBOLLEN -OMMEGANG, m. Zoo heet men
te Kortrijk een volksfeestje op den tweeden
Cinksendag, wanéer de area (plein vóór SintMichielskerk) vol staat met peperbolkramen.
De peperbollen -ommegang wordt gevierd ter
gelegenheid van den feestdag van Onze Lieve
Vrouw van Groeninge.
v'ervaisch-- PEPERLOOGE, V. Schimpwoord
ten genever aan te duiden. " Die peperlooge die
ze gedronken hadden, zat in hunnen kop. " ()
PERBLA, V. Zie VERBELA.

om

PERCIJS (wvl. PERCIIS; en niet percies), bijw.,
klemt. op cijs. Hetzelfde als Precijs, fr. précis,
d. i. juist. Het is percijs gebeurd, gelijk hij zegt.
Het was percijs de tijd dat het convooi vertrekt.
Hij ging percijs weg als ik inkwam.
— adj. Nauwkeurig, fr. exact. Hij is percijs in
al wat hij doet. Hij is zeer percijs in het houden
van zijnen rekenboek. Een percijs verhaal van
een gebeurde. Zijne vrouw is zoo eerre percijze !
PERDAF, in. Zie PARDAF.
PERDAPPEN, O. w. Zie PARDAFFEN.
PERDÈLLE, v. Peerdesulker, pareele.
PERDJAKKEN, perdjakte, geperdjakt, b. en o. w.

Zie KERDJOKKEN.
PERDJOK (per-djók), m. Zie KERDJOK.
PERDJOKBEN, o. w. Zie KERDJOKKEN.
PERDJOMPEN, perdjompte, heb of ben geperdjompt, o. w. Plompen. Zie PALDJOMPEN en rLADOMPEN.
PERDOEVEN (wvl. PERDOUVEN), o. w. Zie PARDAFFEN.
PERDOMINI, PERDOIVIINO, m. Eig. per dominum

(nostru m Jesum Christum, enz.) waarmede een
gebed in de kerk gesloten wordt. Waneer veel
oratien in de Mis te zingen zijn, worden zij gezamentlijk achtereen als één gebed gezongen en
gesloten onder eenen per dominum enz. Vandaar
de fig. zegswijs
— In eenen perdomini, al te samen in eenen
,

keer, in eenen hoop. De notaris heeft die twee

venditiën in eenen perdomini gedaan, want het
was de moeite niet weerd van daarvoor twee
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verschillige verkoopdagen te stellen. Zend hem
al die ,e$ékten in eenen perdomini met den voerman.
PERE, v. Vrucht van den pereboom, enz. Zie
PEER.

PEREBOOM, m. Boom die peren draagt, fr. poirier. -- Zie ook PERREBOOM.
1

PEREIN, m. Soort van appel. Zie PERING.
PEREKO, m. Godewaar, peerka, hypericum.
PÈREKOOLE, PÈERKOOL, v. Kropkool, kabuis-

kool, fr. thou tabus.
PEREL, PEERL(E, m., met zware e. Hetzelfde
als holl. Parel, fr. perle.
-- Perel op de ooge, witte vlek op het hoorn
oog. " Als 'er eenig vel, duysterheyd-vliesdr
of peirel op de ooge komt. " (G. Simons.)
-- PERELGERST, PERELGEERSTE (uitspr. —geste,
zie Rs), v. Gepelde gerst die in korrelen gemaakt
is lijk perels, fr. orge perlée.
— PERELMOEN, 0. Zie PEERLEMOEN.
-- PERELNET, adj. Zeer net, blinkende rein, fr.
net et joli. Dat is perelnet. Een perelnet mutsken. Een perelnet kroontje.
Dan stond ik eerel-net .... .

Een broekske van nankin, en witte koussen me,
Aen 't hemde een lobbeke, gelyk men draegt in sté,
Met een sneew -witte muts, en net gewassche handen.
(Vaelande.)
m. Eene plant met harde witte
zaadhuisjes die aan perels gelijken, fr. lithosper— PERELTHEE,

me, gremil, herbs aux eerles.
PEREN, peerde, gepeerd, b. en o. w., zware e.

PERF
met de sieseroe, en den ijstop met de zweep.
PERFIJLEN (wvl. PERFILEN, zie N;" met den
klemtoon op ij), perfijlde, geperfijld, b. w. Bij
kleermakers. fezondere manier van eenen zoom
te naaien, hierin bestaande dat men, bij elke
steek, den twijndraad over den zoom toehale.
Men perfijlt den zoom van eene stoffe om de
uitvezeling te beletten. De neggen van twee
stukken lijnwaad aan malkander perfijlen. De
voeiering perfijlen in eene mouw.
— Vgl. fr. ,parfiler, enz.
— PERFIJLSTEEK (wvl. PERFIILSTEKE, zie IJ), v.
Bij kleermakers. De naaisteek met dewelke men
naait als men perfijlt. Met de perfijlsteke naaien.
Iets met de perfijlsteke zoomen.
PERGELEN, pergelde, heb gepergeld, o. w. Door
het slijk gaan, door den modder berschen. Hij
pergelde door de slijkstraat. Moe zijn van pergelen langs de ontdooide wegen.
-- Men zegt ook Peergelen (met zware ee) en
Perrelen.
— PERGELWEG, PEERGELWEG, PERRELWEG, m.
Slijkstraat, fr. chemin boueux. Is dat een pergelweg ! Er kan geen mensch door dien pergelweg.
PÉRICO, PÉRICOM, PÉRIKAMP, m. Eene plant
anders ook Godeware, hypericum perforatum, fr.
millepertuis. Thee van perikamp.
PERIJKEL (wvl. PERIKEL, PRIKEL, zie N), o. Gevaar. Die 't perijkel bemint, zal er in vergaan.
— Er is perijkel af (wvl. 't is perikel of), wordt
gebruikt schertsende in denzelfden zin als er is
geen perijkel af, d. i. er valt niet te vreezen dat
ik of hij zoo iets verricht, fr. it n'y a pas danger.
Het is perijkel af dat hij zou naar dat zedeloos
spectakel gaan ! Het gerucht loopt dat hij gaat
trouwen, ja, 't is perijkel af ! (fr. it s'en faut, it

Bij landb. De schooven op den akker in kleine
schelven zetten die, van onder wijd zijnde, peervormig opgaan. Als het ziet om te regenen, en
dat er geen tijd is van eenen grooten schelf te
maken, is het goed van te peren. Het koorn
peren.
PËREPOT - P2ERPOT m. Peervormige pot van
gegoten ijzer waarin het vuur gestookt wordt
van eene keukenkachel. Eene kookstove met
eenen perepot, en niet met eenen ronden pot. De
perepot is wijder van boven dan van onder.

risquer. Ik wil mij daar niet perijkelen op het

PEREPOTE, v. Pereboom, fr. poirier. Er staat
eene groote perepote voor de deur. Die perepote
heeft veel gebloeid, maar zij draagt weinig fruit.
-- Meest gebruikt naar de Scheldewaart.
PERESTAF, m. Bij mulders. IJzeren steefel
wiens dikste deel de peer heet. Zie PEER. De
perentaf is het klauwijzer niet.
PERETOP, m. Werptop, peervormige speeltop,
fr. toupie, geheel verschillig van den ijstop, fr.
sabot, loupin. Den peretop doet men draaien

ijs dat nog niet draagt.
-- PERIJKELEUS (wvl. PERIKELEUS, zie IJ), adj.
Gevaarlijk, fr. dangereux, périlleux. Eene perijkeleuze onderneming. Het is zeer perijkeleus
van langs die baan te reizen in den nacht. Die
zieke is in eenen perijkeleuzen staat.
PEKING, m. met den klemtoon op de zware e.
Soort van appel, anders ook Peerappel geheeten. Zie aid. De peringen zijn fijner van smaak
dan de ruischaards.

n'y a aucune apparente) .
— PERIJKELEN (wvl. PERIKELEN, PRIKELEN), perijkelde, geperijkeld, b. w. Wagen, fr. risquer. Ge
meugt dat niet perijkelen.

-- Zich perijkelen (wvl. eens perikelen, zie
EENS),

zich in gevaar stellen, zich wagen, fr. se

PERK
--- In eenige streken wordt Pering op zijn
fransch uitgesproken : perein, parein, met den
klemtoon op de tweede greep. En van daar wederom met den vlaamschen uitgang van appel
perinning, pareining, blijvende de klem--name:
toon op de tweede greep.
PERKA, in.

Zie PEERKA.

PERKAMENT, PARKEMIJN, o., fr. parchemin.
— Bij speldewerksters, meest vklw. perkamentje, hetzelfde als Fransijn. Zie ald.
I PERKEL, m. De vrucht van den perkelboom,

wilde persche. De perkels zijn zoo groot noch
zoo goed niet als de perschen.
— Kil. Perckel, peerckel.
— Wordt ook gebruikt voor den Perkelboom.
Benen perkel kweeken. Eenen perkel oculeeren.
/

PERKELBOOM, m. Perzikboom die niet geocu-

leerd is geweest, die nog paradijshout is gelijk
hij uit den steen is opgegroeid. De perzikboomen
bij - de landlieden zijn gemeenlijk perkelboomen.
— Van alledaagsch gebruik.
* PERKLAMENT, o. Perkament, fr. parchemin.
-- Afl. Perklamenten, adj. Eene perklamenten
,

spasein, fr. une couverture de parchemin.
* PERKO, m., mv. perkoo'n, met den klemtoon
op ko. Hetzelfde als Abrikoos, fr. abricot.
— Vandaar Perkoboom, abrikozeboom.
PERLAFFE, v. Zie BARLAFFE.
PERLIJF, m. Groot lomp stuk. Een perlijf
sneeuw. Perlijfen aarde. Een perlijf van eenen
vent.
— In dezen zin zegt men ook Perlaf.
--

Zie BARLIJFE.

PERLIJFE, V. Zie BARLIJFE.
PERRLIS-PERLAS (wvl . PERLIIS-PERLAS) , met den

klemtoon op lis en las. Zie PLIS -PLAS .
PERLOMPEN, perlompte, heb of ben geperlompt,
o. W. Plompen, in 't water plotsen. Hij perlompte
in 't water. Hij viel in 't water dat het perlompte.
Ik hoorde 't perlompen. Hij perlompte tot aan
zijn knie'n in 't water en in de moze.
--- Ook Paldjompen en Per^djompen, doch deze
schijnen iets sterker van zin dan Perlompen.

Zie PLADOMPEN.
PERLOVE, PARLOVE, v., klemt. op to. Leugen,
verdichtsel, prulle, fr. conte, fable, bourde. Geloof
dat ! liet zijn al perloven. Perloven vertellen.
iemand Bene perlove ophangen. Zwicht u van
dien persoon : hij zal u eenen hoop perloven uit
om u te vleien en te bedriegen.
-endo
- PERLOVEN, perloofde, heb geperloofd, o. w.
Armen klap vertellen, wrongelen. Wat staat hij
daar te perloven P -- Ook Parloven.

t
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PERNEUTELEN, o. W. Pernukkelen.
PERNOKKELEN, pernokkelcide, heb gepernokkeld,
O. W.

Zie PERNUKKELEN.

PERNUKKELEN, pernukkelde, heb gepernukkeld,

o. W. Preutelen, morren, fr. murmurer. Oude
menschen pernukkelen geern. Altijd pernukkelen en nooit te vrede zijn. Pernukkelen tegen
God omdat alles ' tegenslaat. Op of tegen iemand
pernukkelen omdat hij iets kwalijk verricht. Hij
pernukkelde op het weder, omdat het altijd
reinde en sleinde.
— Afl. Pernukkelaar, Pernukkeling, Gepernukkel.
PERNUTTELEN, pernuttelde, heb gepernutteld ,
o. w. Pruttelen, knoteren.
— Men zegt ook Pernukkelen.
--. Afl. Pernuttelaar, Pernutteling, Gepernuttel.
PERPIJN, o. Zie PARPLTN.
PERRE, V. Tuimel, fr. culbute. Kil. heeft dit
woord dat hij Vlaandersch heet en gelijk stelt
met Hillebille, puerorum lusus quo nafes in al-

tum tollont, capiti insistentes.
— De perre staan of te perre staan, op het
hoofd staan met de beenen in de lucht, bij Kil.
Hillebillen, in caput stando crura tenere surrecta.
Die jongen kan. wel te perre staan. Iemand helpen de perre staan (met b. v. zijne beenen op te
houden ) . Zie PERREBOOM.
-- De eerre keeren of te perre keeren, o. w. Hol
over bol omvallen, fr. faire la culbute. Ik glibberde en keerde bijkans te perre. Iemand eenen
slag geven dat hij te perre keert.
-- Iemand de perre draaien of te perre draaien,
b. w. Hem onder te boven omwerpen, hem eenen
slag geven dat hij omtuimelt. Nader mij niet, of
ik draai u te perre. Eenen haas te perre draaien
(hem doodschieten dat hij met de pooten in de
lucht keere).
— Niet te verwarren met iemand eene Pere
(d. i. eene muilpeer, kaakslag) draaien.
— Het Alg. Vl • Idiot. zegt dat men in 't Land
van Waas en in Klein-Braband parren, perren,
omperren gebruikt voor omwerpen, omstooten, b.
v. Pert eenige kruiwagens gruis in dien put.
Daarvoor zeggen wij klaaien.
PERREB00M, m. Tuimelboom, kunst van de
perre te staan, d. i. van eenige stonden recht te
blijven staan op het hoofd met de beenen omhoog. Eenen perreboom maken. Hij heeft nooit
kunnen perreboomen maken. De perreboom duurt
eenige stonden, en verschilt dus van tuimel, tui.

PERR
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melaar, tuien®lette, tuimelperte, die eene rasse
oortuimeling beduiden.
-- Zie PERRE. Te Gent zegt men Pertelboom,
hd. bi rzelbaum, volgens Delfortrie.
PERRELAAR, m. Hetzelfde als Perreboom.
PERRELEN, perrelde, heb geperreld, o. w. Zie
PERGELEN.

PERSCHE (uitspr. pesche, pèssche, zie Rs), V.
Perzik, 1. persicum malum, fr.peche. De perschen
beginnen te rijpen. Wilde perschen heet men
perkels. " Vier persen van vyf pont zwaer. " (B.
Surius.)
-- P. Devynck zegt : " Overschoon Perssche
tapytsen " d. i. an Persie, fr. de Perse.
- PERSCHEBOK,

m. Perziksteen, fr. noyau de

peche. Zie Bos..
m. Perzikboom.
m. Perzikboom.
— Afl. Perschelaren, adj. Van perzikboom.
Perschelaren hout.
PERSDRILLE (uitspr. pesdrille, zie Rs), V. Bij
smids. Stalen drille die met eenera ijzeren wemel
rondgedraaid wordt, en van boven op de druive
neergedrukt wordt door eene vijs die men toeschroeft naar maat dat de drille in het ijzer boort.
PERSE (uitspr.pesse, zie Rs), V. Presse, fr.presse,
-- PERSCHEBOOM,
-- PERSC HELAAR,

pressoir.
-- In de perse zijn of zitten, verlegen of beangst
zijn.
— Dit woord uitgesproken met de r, beteekent
fr. perche, en wordt dan pertse geschreven met
eene t. Zie aldaar.
PERSELLE, v. met den klemtoon op sel. Peterselie, persijn, fr. persil.
— Dubbelle perselle, varieteit van de eetbare
peterselie, apium crispunn Mill.
— Wilde perselle, hondspeterselie, cethusa c ynapium L.
- PERSELLEPOT, m. Een aarden pot rondom in
gaten, waar de stadslieden, die geenen hof hebben, peterselie in kweeken. De perselle groeit
door de gaten uit van den persellepot.
PERSIJN (wvl. PERSIIN, zie w), o. met den klemt.
op lijn. Peterselie, fr. persil, oudfr. pierrecin.
Persijn in de soepe kerven.
PERTAIN, PERTANK, PERTANKS, bijes. met den
klemtoon op de tweede greep. Verbasterd van
fr. pourtant, nogtans. " Pruisen heeft een
oorlogschip gekocht voor twaelf millioentjes; de
mosselschelpe van Duimpje en koste zoo vele
niet, en hij vaerde er pertang ook in. " (Uit een
vlaamsch weekblad.)

PERT
Och Heere toch! myn hondje is dood,
'k En kan 't haest niet vergeten.
't En kreeg pertank maar droogen brood
Als 't honger had om te eten.(Id.)

-- Het woord is dagelijks gebruikt.
PERTE, V. Eig. Deel, 1. pars, fr. part, partie.
In dezen zin gebruiken wij het woord in deze
zegswijzen:

-- In perten en stikken (stukken), fr. en pièces
et morceaux. De vijand schoot de stad in perten
en stikken. Een ingestort gebouw ligt in perten
en stikken. De storm sloeg den oegst in porten
en stikken.
— Om perten en stikken gaan, te koriste gaan.
Het gaat al om perten en stikken in een huis
waar geen orde heerecht. In twee jaar was geheel zijne fortuin om perten en stikken. Dat verkankerde koningrijk gaat om perten en stikken.
-- Hetzelfde als poll. Part, poets. Iemand eene
perte bakken (eene poetse spelen, fr. jouer un tour).
Iemand eene schoone, eene leelijke perte bakken.
-- Gril, grillige doenswijze, fr. caprice. Hij
heeft aardige perten over hem, fr. it a de singuliers caprices. Ge moet wederom van uwe perten
niet spelen. Zijne perten doen iedereen lachen;
maar de uwe steken tegen.
-- Kwade luim, fr. accès de inasa4ss humeur.
Mijn kind heeft eene perte, mijn kind is vol
perten (zegt eene moeder als haar kind uit
grilligheid al met eens begint te schreeuwen
en te grezen, en dat zij 't niet kan doen zwijgen).
" Want even alleens zyn u ongeregelde parten
oock. " (Boetius a Bolswert.)
PERTIG, adj. Rank en bevallig, f7riseh en vlug,
lief en snel van lichaam. Een pertige jongen.
Eene pertige jongeling. Een pertig meisje. Een
pertig peerd. Pertig gekleed zijn. Pertig gom.
Pertig te peerde zitten. Een pertig kind.
— Vgl. Prettig.
-- Men gebruikt pertig ook in den zin van
Eigenzinnig, grillig, fr. quinteux, capricisucs,
difficile. Een pertige vent. Pertig zijn. Hij heeft
veel te lijden van zijne pertige vrouw. — Zie
PERTE.
- PERTIGHEID, V. De hoedanigheid van pertig
te zijn. "
PERTSE (uitsp. perse, zie RTS), v. Een a€geschalmde tak, iets dat eig. noch roede noch staak is, en in
fr. perche, gaule geheeten wordt, bij Kil. peertse,
1. pertica; bij Maerl. pertse, pertebe. Appelen of
noten afslaan met eene pertse. Pertsen splijtett
om er daklatten van te maken. " Met eenti pertze
drie krystallyne lampen in stukken slaan. " (C•

PERZ
Hazart.) " Men stelde zyn hoofd up eene hooghe

peertse boven die voye van der Halle. " (N. Despars.) " Voor aen gingen vyf mannen, jedereen
draghende een peertse niet minder als eenen
hoppenstaeck. " (B. Surius.) " Ende de oofden
ghestelt ter Halle, ele up een peerdse. " (Kr. v.
Brugge.)
— Eene (lange) pertse van eenen vent, een
lange slanke vent, fr. echalas.

— Verder willen springen can de perise lang
is, meerder onkosten doen of grooteren pracht
uithangen, enz. dan ons vermogen toelaat.
— Roede van tien voet om land te meten.
Die akker is twee honderd pertsen lang.
-- Zie BOON-, GAREN -, VLAS -, GAAIPERTSE, enz.
— Men schrijft beter pertse met eene t, dan
perse zonder t, niet aleen omdat onze uitspraak
die t veronderstelt (zie RTS), maar ook omdat zij
in vele gewesten gehoord, in voorgaande tijden
altoos geschreven, en door de afleiding van bet
1. pertica gewettigd is.
- PERTSELEKKER, m. Wordt uit verachting
gezeid van eenen schutter die met boog en
pijl, niet eene schrede of twee verre van de
gaaipertse, maar er geheel dicht bij staat,
zoodat zijn pijl langs de pertse glijdt en recht
naar de gaaien vliegt. Er zit dikwijls onder de
sprang een ijzeren appel vast om de pertselekkers het pertselekken te beletten, aangezien
de pijl langs de pertse op dien appel botst en afschampt.
-- PERTSEN (uitspr. persen, zie ETS), pertste, gepertst, b. w. Met lange staken ondersteunen.
De suikerboonen pertsen (lange dunne staken
in den grond planten om er de opschietende
suikerboonranken te laten rond kronkelen). Den
inleg pertsen (sparrestengen, van omtrent twaalf
voet lang, in den grond planten tot steun der
hommelranken van 't eerste jaar).
-- Garen pertsen, bij garenreeders. Garen dat
gekookt is en in 't water uitgespoeld, op eene
horizontale pertse te droogen hangen, om daarna
te bobijnen.
PERZOMME, PERZONGE (zie NG), v., met den
klemtoon op de tweede greep. De ruimte of
afstand tusschen het uiterste van den duim en
dat van den pink in hunne grootste verwijdering,
anders ook Span en Strek genaamd, fr. empan.
Dat is twee perzongen lang en eene breed.
* PESSCHE, v. Zie PERSCHE, perzik, sp. persego,

fr. pêche.
PESTEL, m. Bij mulders. De pestels zijn de
twee lange stukken hout die kruiswijs door den
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kop van den molenas steken, en waar de wieken
aan gevestigd zijn.
— Men zegt ook Spestel. Vgl. 1. paxillus, gr.
Waanwo; (staak, grootti bout).
PESTEL, m. Stamper, fr. pilon,1. pilum, pistillus.
" Het kenmerk van de kruideniers, te weten
eene weegschale, een mortier met pestel en spatel
daarin, en een tweeoorde vat met kruiden en
blommen. " (Rond den Heerd.)
— De pestel van eenti bloem is er het vrouwlijk
orgaan van, fr. pistil. '
PESTELBOUT, m. Bij mulders. De pestelbouten
zijn drilbouten (fr. boulons) die de wieken aan
den pestel verbinden.
PESTEPLEKKE, v. Bijblijvende bruine vlek in
in het aanzicht. Hij heeft eene pesteplekke op de
rechtere wang.
PE -TAAL, PEE-TAAL, P-TAAL, v. Kluchtige
manier van eene taal te spreken (vlaamsch,
fransch, engelsch, enz.) met elke lettergreep te
herhalen voorgegaan ervan de letter p die den
consonant vervangt als er een is, b. v.

.Ik zal het hem aanraden,
luidt in de Pe-taal :

Ikpik zalpal heipet hempem aanpaan-rapa-denpen.
Zoo ook het fr.: je vous ai vu venir:
luidt in de Pe-taal:

,lepe vouspous aipai vupu vepe-nirpir.
-- In het spreken van de Pe -taal steunt men
op elke lettergreep die met de p herhaald wordt.
De Peetaal leeren, kunnen, spreken. Zij spraken
te samen in de Pe-tale, en ik kon er niets van
verstaan.
PETIJTEN, PETIETEN, vklw. petijtjes, petietjes
(wvl. PETITEN, petiitjes), mv. Zekere uitslag bij

kwade koortsen, fr. pétéchies. " Remedie voor de
petieten. " (G. Simons.)
PETJIKKEN, o. w. Zie PATJIKKEN.
PETJUI, m. Zie PATEI.
PETJUT, PATJUT, m. Met den klemtoon op
tjut. Onnoozelaar, patuit, sul. Een arme petjut

van eenen vent. Een onnoozele petjut.
PEUKE, v. Slag met een hamer, stok, of ook
met den vuist. Iemand eene peuke geven. Met.
zoo eene peuke zou men dood vallen.
PEUKELAAR, PEUKELING, m. Puikel (visch)
PEUL(E, v. Schokke, slootse van boonen of
erwten, fr. cosse, gousse.

— Palie, huize van koolzaad of van loofzaad,
anders ook Pulme geheeten. Peulen van koolzaad.
— In zijne peule zijn, in zijn haar zijn, in zijnen
center zijn, wel en gezond zijn. Ik ben in mijne
peule . niet (ik ben niet al te wel). Hij is deze

PEUL
week veel beter dan de verledene, maar toch in
zijne peule nog niet. — Eenigen zeggen op zijne
peule zijn.

— In Veurne - Ambacht gebruikt men Peule in
den zin van Een zakmes dat zonder veer toevouwt in eenen houten hecht, anders ook Hadem
geheeten, fr. jambette. Eene houten peule. Eene
peule in den zak dragen.
PEULEVIKEN, ' o. Vklw. van Peulm. Zie
PULME.

Boonen of erwten uit de schokken doen. Boonen peulen. Gepeulde erwten.
— o. W. met zijn. In de peul komen, peulen
krijgen, sprek. van boonen en erwten die, uitgebloeid ' zijnde, hunne schokken en granen vormen. De boonen beginnen te peulen. Die erwten
zijn reeds ver genoeg gepeuld om geëten te
PEULEN, peulde, gepeuld, b. w.

worden.
— Meest gebruikt in Fr.-V1.
PEULMES, o. Peule, hadem, fr. jambette.

PEUR(E, v. Tros of reesem aardwormen die als
lokaas aan 't einde van den peurstok vast is, om
paling te vangen. De peure wordt gemaakt met
de wormen een voor een in hunne lengte op
eenen draad te rijgen, welken draad men dan op
zichzelven in eenen tros wentelt. Eene groote

peure.
PEURBAK, m. Eene kuip of tobbe waarin men
den paling uit het water oversmijt, als hij aan
de peure bijt. De peurbak staat half in 't water,
en 't is de kunste van den peurder van den
paling daar behendig in over te kwispelen.
PEURBERD, misschien beter PUURBERD (zie
PEUREN, 2e

art.), o. Bij brouwers. Halve schijf
of halvemaanvormig bord met eene handhave,
waarmede men de kappe in het gistvat terughoudt, als uien het gistvat omhelt om het bier,
dat er in is, tusschen het peurberd en de kim
van het gistvat uit te gieten en af te peuren; al
ver op dezelfde wijs dat men de gekookte aardappels afpeurt.
PEURBIER, misschien beter PUURBIER (zie
PEUREN, 2e art.), o. Bij brouwers. Bier dat men
uit het gistvat afgiet en uitpeurt.
PEURDER, m. Palingvisscher met de peure.
Een oude peurder die veel nachten overgebracht
heeft langs den zoom van eenen vaard of stroom.
Een arme peurder.
PEUREN, peurde (wvl. ook peurdege, zie IMPER-

b. w. Paling vangen met de peure,
bij Kil. poyeren. Hij heeft dezen nacht veel palingen gepeurd.
FECT), gepeurd,
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-- "Ook Visschen met de hengelroede waar
lokaas aan vast is.
— Ook o. w. Hij heeft geheel den nacht gepeurd, en maar acht palingen gekregen.
Visschers die ter reye naer paelyngs pueren.

(Ed. De Dene.)
(Dit pueren bij Ed. De Dene is voor peuren, even
als wuenen, cluenen, muelernaer, enz. voor wennen, deu.
nen, meulenaar, enz. Zie daarover bij E, bl. 289.) .

-- Visschen met eene sleepnet die men over
den grond van 't water voorttrekt. Visch peuren.
Men heeft in dienvijver vele tinken en snoeken
gepeurd.

1

— Visschen met de palingschaar of aalgeer,
die men gedurig in het goor of waze van eenen
vijver of waterstroom drijft en steekt om er de
palingen, die er in schuilen, tusschen de tanden
van de schaar vast te krijgen.
— Wordt ook gezeid van de moerasvogels die
met den snavel in slijk en water wroeten om
puiten, kleene palingen en andere water– of
poeldieren te vangen. De zwanen, de ooievaars,
de reigers peuren in 't slijk naar hun voedsel.
De reigers kweekera hunne jongen op met palingskens en puiten die zij peuren.
— Verders in het algemeen, Iets trachten te
krijgen. Met den lepel peuren (visschen) achter
(of naar) de broodbrokken in den pap. Achter
't laatste graan peuren in den schuurvloer (zeer
nauwkeurig al de graankorrels opvagen en oprapen, dat er geen te koriste ga). Naar 't laatste
kruidje peuren in den akker (zorgvuldig den
akker wieden, en trachten het laatste kruidje
te krijgen, opdat er niet een meer overblijve).
Achter het laatste vischje peuren in den vijver
(den vijver uitvisschen). Achter een geheim peuren (het trachten te kennen, met iemand behendig te ondervragen, enz.)
Kom, kom ! wat doet u dat P als wy ons maer verinae[ken
En puert gy niet, hoe 't staet met Fop en syne saeken.
Dat raekt ons immers niet.
(Vaelande.)
— Fig. Achter 't laatste zaadje peuren, gierig
zijn. Hij slacht zijnen vader, hij peurt ook altijd
naar 't laatste zaadje.
— Aan iets peuren, er aan peuteren, er aan
wroeten, er aan mooschen. Hij heeft daar aan
dat uurwerk gepeurd, en 't is geheet verbroddeld. Wat zit de jongen daar altijd te peuren
aan 't slot van de deur P
— Zeuren komt te peuren, hetzelfde als Zeuren
komt te leuren, sprek. van een bedrieger in het

PEUR8O
spel, die niettegenstaande zijn bedrog, algelijk
verliest, fr. tricherie revient a son maitre. — Misschien behoort peuren in deze spreuk tot het
volgende artikel.
PEUREN, peurde (wvl. ook peurdege), gepeurd,

b. w. Iets uitzuiveren van het onreine of noodeloos vocht. Zie AFPEUREN en UITPEUREN.
— Gekookte aardappels peuren, er het vuil
water, waarin zij gezoden zijn, van af- en uitgieten, met de schijf op den pot te houden opdat
de aardappels zelve niet zouden uitvallen.
— Bier peuren, bij brouwers. Het bier, dat in
het gistvat gevloeid is, afscheiden van den gist
en de kappe, met het uit te gieten, fr. purer le
baquel. Zie PEURBERD en PEURBIER.
--- Vgl. fr, purer, epurer; en eng. to pour (gieten).
— De afleiding van dit woord schijnt te ver
dat men Puren schrijve; en ons dialect-eischn
heeft er niets tegen; want wij zeggen insgelijks
euren, meuren, nateure, enz. voor uren, azuren,
natuur, enz. Zie daarover meer bij de letter u.
PEURESTOK, PEURSTOK, m. De perts.e waaraan
de peure vast is, en waarmee de paling in den
peurbak overgehaald wordt.
PEURHAAK, m. Hengelhaak met lokaas om
visch te vangen.
PEUTEREN, peuterde, heb gepeuterd, o. w. Een
kinderspel. Men stelt een jeneverglaasje of zoo
iets op eene tafel, omtrent een span verre van
den boord; dan, leggende eenen cent in den palm
der uitgestrekte hand, stoot men met het uiterste

der vingeren onder aan den boord van de tafel,
zoodanig dat de cent uit de hand opwippe om
-- en dit is de kunst — in dit glaasje te gaan
vedervallen. Willen wij eens peuteren P Zij peuterden geheel den avond. Hij kan wel peuteren.
— Prutsen, puntwerk verrichten. Wat zit die
jongen daar te peuteren ? Hij teekent een figuurtje op papier, hij fikkelt een postuurken uit hout.
Aan een beentje peuteren (er de vleeschvezels
van afplukken). " Beeld -Snyder, gy hebt soo
gepeutert en Soo veel uytgehaelt, dat het beeldt
van nu af t' eenemael mismaekt is. " (F. Vanden
Werve.) Met den vinger in de neus peuteren. In
de aarde peuteren om iets te vinden.
-- Men zegt ook Putteren, even als voor beuer,
kneuteren, leuterere, enz. men ook butler, knuííeren,
lutteren, enz. zegt.
-- Zie POTEKEN.
PEUZELEN, peuzelde, heb gepeuzeld, o. w. Traagzaam eten met kleine stukjes uit te zoeken of af
te plukken. Aan een beentje peuzelen. Als men

PEZE
geëten heeft, dan peuzelt men nog wat (b. v. aan
een waterhoentje, aan eene druif of ander fruit).
" De geytjens aen de jonge scheuten der boomkens laeten penselen. " (F. Vanden Werve.)
- PEUZELING(E, v. De daad van peuzelen, op
zijn gemak traagzaam eten.

— Het voedsel zelve dat men peuzelt. Is er
nog wat peuzeling overgeschoten.? Hij stak zijnen
reiszak vol peuzelinge. Eiers, brood, hesp en
andere peuzelinge.
- PEUZELZAK, m. Een zak waarin men voedsel
mededraagt om te peuzelen, peisterzak, knapzak.
De peuzelzak van een reizer, van een armen
schooljongen.
PEZE, v. Zie PEES.
PEZEL, m. Pezerik, eng. pizzle, fr. nerf. De
pezel van eenen stier, bullepees. Bij geringe lieden bewaart en gebruikt men den pezel van een
geslacht verken, om de schoe'n er mede te smeren,
namelijk met het broksken vleesch dat . te . samen
met den pezel uitgesneden werd.
PEZEWEVEN, pezeweefde, heb gepezeweefd, o. w.

(zelden gebruikt tenzij inden infinitief, zie BOEKBINDEN). Fijmelen, beuzelen, fr. veliller; kwezelen,
pezewever zijn. Ik maak niet van al dat peze-

weven.
- PEZEWEVER,

m. Fijmelaar, beuzelaar, fr.

velilleur.

— Kwezelaar die nauw van geweten is in
kleene dingen, terwijl hij dikwijls meerdere ver waarloost. Een verdrietige pezewever. De pezewevers maken de godvruchtigheid hatelijk. Pezewevers en pilaarbijters.
— Afl. Pezeweverij.
PHISMUS, o., fr. physionomie. Zie FYSMUS.
PLANE, PIANEWIJS, PLANE-PLANE, bijw. Zie
POCO -PIANO.

PIANEBIJ (wvl. —Bi, zie uJ), bijw. Anepiane,
allengskens, fr. peu a pen. Hij geneest pianebij.
De zintuigen verstompen pianebij met oud te

worden.
PICO, m. klemt. op co. Een wgord dat men
gebruikt in 't whist— of bostonspel om aan te
duiden dat men spelen wilt om ééne hand op te
halen, noch min noch meer. Pico gaan. Die pico
gaat heeft den voorrang op de kleene miserie,
maar de groote miserie heeft den voorrang op
den Pico. Zijnen pico winnen of verliezen. In
't fr. zegt men piccolissimo. De pico wordt gespeeld zonder een blad te vragen, fr. le piccolis-

simo se fait en n'écartant pas.
PIE, v. Zie PIJE.
PIEBESTE, o. Zie PIJEBESTE.
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PIEBOELE, PIEPBOELE, v., klemt. op pie. Een
naam van den Zonnekever, ook Piepauw en Olipolikoorndief geheeten, fr. coccinellë.
PIEPER, m. Zie PIJFER.
PIEKEBESTE, o. Zie PIJEBESTE.
PIEKEPOKKEN, o. w. Zie PIKEPOKKEN.
PIEKEREIEN, b. w. Zie PIKEREIEN.
PIEKEROTTEN, b. w. Zie PIKEROTTEN.
PIEKLABOUWEN (of Pieklabauwen, zie AU),
pieklabouwcde, heb gepieklabouwd, o. w. Zoo heet in
Veurne - Ambacht een kaartspel dat elders kloppen of loulou genaamd wordt. Elke speler heeft
drie kaartbladen; wint men eenen slag, men
trekt het derde van den pot; wint men twee
slagen, men trekt geheel den pot.
PIEIVMPANIPOEN, m. Zie PIMPAMPOEN.
PIEP, m. Het piepen. Een piep gelijk de piep
van eene muis.
— Een kus met piependen mond gegeven.
Zie PIEPER.
— Piep spelen, fr. jouer coucou, eng. to peep.
Zie PIEPBEU.
— Blik, glans, glim van de zon. " De laatste
piep van de zonne over de bergen was nog niet
uitgedoofd. " (R. d. H.) — Het eng. peep bet.
het aanbreken van den dag, en to peep, fr..poin-

PIEPER, m. Volksnaam van eene plant die in
de woordenb. Salomons-zegel heet, fr. sceau de

Salomon, grenouillet, convallaria polygonaíum L.

Men legt pieperbláren op eene kwetsuur om ze
te genezen.
— Al wat dient om te piepen, b. v. een gespleten stroohalm.
— Piepauwtje, fr. criocere des lis.
— Piepende kus. Eenen pieper geven. Een
piepertje op de wang.
PIEPERTJE-DUIK, PIEPKEN-DUIK (wvl. –DUUR,
zie vi), o. met den klemtoon op duik. Een kinderspel, anders ook Piep-beu, kiekeboe geheeten,
fr. coucou.
— Een kinderspel, anders ook Duikertje-weg,
schuilhoekje genaamd, fr. cache-cache. Piepertje duik spelen, fr. jouer a cache-cache.
PIEPOOG(E, v. Eene oog die half open en half
toe is, hetzij vrijwillig en kortstondig, hetzij natuurlijk en gedurig. Een bijziende mensch zonder bril, kijkt dikwijls met piepoogen (sluit de
oogen half toe om beter te zien).

— Iemand die gewend is eene oog of beide
oogen half gesloten te houden. Eene leelijke
piepooge. Die dwaze piepooge zag mij niet.
— Kil. Pimp-ooghe. Eng. to peep (kijken).
PIEPOOGEN, piepoogde, heb gepiepoogd, o. w.

dre, apparaitre.
PIEPAUW, PIEPOUW, m., vklw. piepauwtje, met
den klemt. op pie. Een rood kevertje, anders ook
Pieboele en Pimpampoen geheeten, fr. coccinelle.
— Eengen geven dezen naam ook aan een
ander rood kevertje dat veel in de leliën zit, en
gedurig piept als 't men in de hand gesloten
houdt, waarom het ook Piepertje geheeten wordt,
fr. criocère des lis.
— Indien het de afleiding vereischte, onze'
uitspraak belet niet van Pieppauw, Piephauw,
of Piepbouw te schrijven.
PIEPBEU, m., vklw. piepbeetje. Kinderspel,
` hetzelfde als kiekeboe bij Weil, fr. coucou. Piep beutje spelen.
PIEPEDOL, m., mv. piepedols, met den klemtoon
op dol. Spitsmuis, talpe, fr. musaraigne. De piepedols hebben een scherp muzeel, en eenen sterken geur die de katten afkeerig maakt.
* PIEPEGAAL, v. fr. brouette. Zoo staat het woord
in Alg. Vl. Idiot. gespeld; doch zie PIJPEGALE.
PIEPEL, m. bij Kil. Pepel, vlinder, fr. papillon.
-- Zoo zot als een piepel, bij Kil. pepel -sot,
delirus, uit der mate zot, fr. foe d lier.
PIEPELJOUW (wvl. PIEPELJOW, zie AU), m.

PIEP

met

den klemtoon op jouw, dej uitgespr. lijk in jeugd.
Wrongeldewei, popeliereloe, weduwaal, fr. tori of.

Eene oog of beide oogen half toegesloten houden,
bij Kil. Pimp- ooghen. Piepoogen om iets beters
te zien. De kat zit in eenen hoek te piepoogen.
Op iets piepoogen.
PIER, m. Eigennaam verkort van Pieter.
— Naam dien men geeft aan eene kat, in
denzelfden zin als Poes. Kom, Pier, 't zijn hier
muizen. Zie KATTEPIER.
— Men zegt ook Pieren.
PIERE, v. Kip, vogelknip. Zie STEENPIERE.
— Keunerenne, kleene beweegbare bocht
waarin men konijnen op eenen begraasden grond
zet te peisteren.
PIERELAND, o. Schertsende voor Kerkhof, fr.
cjmetière. Naar het piereland verhuizen. In het
piereland liggen.
— In de Wdb. is pier een aardworm.
PIEREN, m. Zie PIER.
PIEREN, pierde, heb gepierd, o. w. In 't kaart spel. Eenen enkelen slag halen, fr. faire une seule
levee. Ze lagen aan 't solen, en Berten zei aan
Jan : Ge gaat pieren.
PIER-KADUL, m. Zie PIETJE -KADUL.
PIERLEN, pierlde, heb gepierld, o. w. Een

kin-

derspel, anders ook Knibbelen genaamd. Ieder
speler doet op zijne beurt een marbel of munt-

PIER
stuk op eenen muur terugbotsen, en hij, wiens
marbel of muntstuk . aldus tegen een van de
ander liggende marbels of muntstukken aanloopt, of zoo nabij komt dat de tusschenruimte
niet de hand kan gevaamd worden, is winnaar.
Met marbels of met centen pierlen.
— b. w. Iemand pijnigen, plagen, duivelen, last
en onlust verwekken, b. v. met hem kwaadwillig
te herinneren hetgeen hem hard valt, of hem
arglistig te dwarsboomen in zijne woorden en
ontwerpen, enz. fr. berner, coionner, tourmenter.
Het is niet broederlijk, het is niet menschelijk
iemand alzoo te pierlen. (Dit woord is gevormd
van pier gelijk kullen van kul; pier bij , Kramers is hetzelfde als kul.)
PIERLO, m., gem. gebruikt in 't vklw. pierlootje.
met het accent op pier en met de zachtl. o. Kleen
hoornvormig-omgerold papiertje gelijk een peperhuisj e, bevattende een beetje samen- en dik gekookte siroop en suiker. De pierlootjes zijn
een lekkernijtje voor kinderen. Een babbelare
en een pierlootje. Twee pierlootjes koopen voor
eeeaen cent.
-- Meest gebruikt te Kortrijk.
— Het Alg. Vl. Idiot. heeft daarvoor pierloije,
met eene t in plaats van eene 1.
PIERO, m. Zie PIRo.
PIESKADOTTER(E, m. met den klemt. op dot.
Tierlwiewietj e, draaitolletje gemaakt b. v. van
een houten knop of schijfken met eene spelde
of dergelijk stiftje door 't midden doorgesteken,
fr. toton.
PIESOETE, v. Zie PISOETE.
PIET, PIETEN, PIETING, m. Zie PIJFER.
PIET, m. vklw. Pietje (en niet Pitje).

Eigennaam verkort van Pieter.
— Pietje de dood (en geenszins Pitje), naam
dien men geeft aan de dood gepersonifieerd; —
ook een geteekend menschengeraamte waaronder
men de dood verbeeldt; — ook een wezentlijk geraamte, gelijk men er vindt bij heelmeesters,
enz. — ook bij eergelijkenis gezeid van een zeer
mager mensch, fr. un squelette.
— Zwart Pietje, Zie PIETJE-PEK.

- Zie ook PIETJE -KADUL, PIETJE -RUT.
PIETE, v. Brug die men over eenen gracht
slaat met twee balken of dwarshouten overdekt
van planken, ofwel met verscheidene dwarshouten overdekt van mutsaarden en aarde. Men legt
eene piete om met den wagen in en uit den
akker te rijden. De piete wordt ook houten heule
genaamd. " Weghen ende straeten behoorlijck
te vermaken, pieten ende jock-weghen open te
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doen, water-loopen te suyveren. " (Cost. v. Poperinghe.)
PIETER, m. Koopwaar die hare weerde verloren heeft en verwezen wordt, zoo als eetwaren
die hunne frischheid kwijt zijn, .gereedschappen
die geschonden zijn, kleederstoffen die niet meer
naar de mode zijn, enz., fr. rebut, marchandises
de rebut, éto,es passées de mode. Die stoffe is
een pieter. Dat mes is een pieter (omdat het
b. v. eene roestige vlek heeft). Die kloefen zijn
pieters (verstorven door de droogte). Die winkel
is niet goed : het zijn daar al pieters (oude stoffen, die niet meer gezocht worden). Die winkelier verkoopt tot factuursprijs om zijne pieters
af te steken.
— Van daar Verpieteren.
— Overal gebruikt.

— Platte pieter, platteboon, fr. [eve de marais.
Platte pieters planten. De platte pieters bloeien
reeds. Platte pieters eten met hespe.
PIETEREN, pieterde, gepieterd, b. w. Plagen,
tergen, fr. tourmenter, vexer. Hij pietert zijnen
gebuur overal waar hij kan. Van iemand gepieterd zijn.
— Vgl. Pierlen.
PIETJE-KADUL, o. PIER-KAKUL, m., met den
klem. op dul. Vodde of fakel waarmede men de
heete potten van het vier afneemt. Zonder Pietje-kadul verbrandde ik mijnen feem. Waar is
het pietje -kadul dan?
PIETJE-PEK, o., klemt. op pek. De duivel, ook
nog Zwart Pietje geheeten. Da rt is eene ingeving

van Pietje -Pek. Pietje-Pek bedriegt er velen.
— Ook gebruikt in den zin van Pietje -rut.
PIETJE-RUT, o., klemt. op rut. Worm in het
fruit, anders ook Hansken -pek, Pietje-pek, Hannemaai en Nannetje-tek geheeten. Eet dien appel niet : Pietje -rut zit er in. Die noten. zijn allen
doorknaagd van de Pietje -ruts.
— Ook Pietje-rul.
PIETSEN, b. w. Zie PITSEN.
PIEWANTE, v. Zie PIJWANTE.
PIEZE, v. Bij goudsmids. Soort van koperen
doos vol schaalvormige gewichten die het een
in 't ander geschoven zitten, en die te samen
zooveel wegen als de doos zelve. Er zijn groote
en kleene piezen.
-- Vgl. fr. peser (wegen).
PIJ, PIJE (vr vl. PIE, PI-E, zie IJ), V. Saaien kleed,
fr. habit de bore.
— Kleed in 't algemeen. In pie zijn, gekleed
zijn. Dezen morgen was de zon nog niet gerezen
als ik reeds in pie was.

PI JE
— Fig. Wellice ! die mensch is dood P en gis
hij nog zoo wel in pij (in staat, in-ternwas
gezondheid) als wij.
-- Beste kleed. In de pie zijn of staan, zijn
beste kleederen aanhebben. Zij stond reeds ,in
de pie, cane uur vóór men vertrekken moest. In
de pie zijn om naar de kermis te gaan.
PIJEBESTE (wvl. PIEBESTE), o. Op zijn pijebeste
zijn, op zijn uiterste beste aangekleed zijn. Hij
was gisteren op zijn pijebeste. Hij staat wandage
op zijn pijebeste om naar de bruiloft te gaan.
Ge moet u morgen op uw pijebeste kleeden. Zij
ging er naartoe op haar pijebeste.
-- Men zegt ook Piekebeste, Pikebeste.
PIJFER (wvl. PIFER), m. Hengst die niet • kan
teelen, niet dat hij gelubt is, maar uit eene
natuurlijke oorzaak, b. v. omdat de knopen niet
gezonken zijn. De pijfer wordt ook Piet, Pieten,
en Pieting genaamd. Het is moeielijk eenen
pijfer lubben.
PIJK (wvl. PIIK, en niet piek noch pil, zie is),
m. Hetzelfde als holl. piek, wrok, fr. pique. Op
iemand of tegen iemand eenen pijk hebben of
dragen, fr. etre en pique avec quelqu'un. Het is
reeds lang dat hij eenen pijk op mij heeft. " Nu
ghenouch ghesepareert ende in pijcke zijnde met
mencanderen. " (N. Despars.) " Te spyte van
huerlieden heere ende prince, daer zy in pzjcke
jeghens waren.. " (Id.)
— Pijk a pijk, met wederzijdschen wrok. Die
geburen zijn pijk a pijk. Het gaat er pijk a pijk
(zij zijn tegen malkanderen verbitterd).
PIJKANTIG (wvl. PIKANTIG, zie IJ), adj. Die
eenen pijk of wrok heeft tegen iemand; vijandig,
tegenstrijdig; nijdig, afgunstig, zoo dat hij het
uitwendig laat blijken door bitsige woorden, enz.
Hij is mij zoo pijkantig. Een pijkantig mensch
kan niet lijden dat een ander wel vaart. Op
iemand pijkantig zijn.
Gij wilt oprechten vriendt van Godt den heere wesen;
Hoe P met eendraghtigheyt P neen : want u wille staet
Pijckantigh met Godts wil in alderhande daet.
(P. Devynck.)
— Het Alg. 177. Idiot. heeft pikkantig. Wij
zeggen altijd pikantig (klemt. op kan).
- PIJKANTIGAARD, m. Nijdigaard, jaloersch
mensch.
PIJKARDOUSEN (wvl. PIK -), pijkardousle, heb gepvjkardoust, o. w., klemt. op doos. Een kaartspel,
hetzelfde als Zotten jagen, uitgenomen dat de
pijkens altijd troef zijn. De kunst bestaat in
geenen van de vier zotten op te halen; want die
er eenen ophaalt, is verloren.
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— Dit woord rijmt op kousen, enz.
RIJKE (wvl. PIKE, zie IJ), v. Hetzelfde als holl.
Piek, spies, fr. pique. Iemand met eene pijke
doorsteken.
PIJKELEN (wvl. PIKELEN, zie IJ), pi j kel d e, gepijkelcd, b. w. Met eene pijkhouweele openkappen,
fr. creuser, retourner, ouvrir le sol avec nn pie.
Een harden grond, een rotsegrond pijkelen.
Oude grondvesten pijkelen.
PIJKEMAN, PIJKENIER (wvl. PIKE-), M. Krijgsman met eene pijke gewapend.

— Kerkwachter met eene pijke of hellebaard
gewapend, fr. suisse d'eglise. De pijkenier draagt
gemeenlijk eene bandelier om de borst met deze
woorden : Eerbied in Gods huis.
PIJKEN (wvl. PIKEN), m., mv. pijkens. In het
kaartspel, hetzelfde als elders Schoppen, fr. pique.
Eenen pijken uitgaan, pijkens uitgaan, fr. jouer
du pique. Pijkens is troef, of Pijkens zijn troef.
De pijkens zijn meest allen in den dos gebleven.
-- De eind -N valt weg, als er eene bepaling op
volgt, b. V. pijke vrouw, pijke rol, pijke tien, pijke
vier; doch men zegt pijken aas en pijken heer.
— Vgl. Koeken.
PIJKEN (wvl. PIKEN), pijkle, gepijkt, b. w. Priemen, dievelings nemen, baaien. Iemands snuifdoos pijken.
PIJKENAAS, o., fr. as de pique. Zie PIJKEN.
— Pijkenaas van eenen vogel, zie PRIaKER.
PIJKENHANEVERBAND (wvl. PIKENH -), o. Bij
metsers. Hetzelfde als Tijkenhaneverband.
PIJKENS (wvl. PIKENS, zie Ia) , m. mv. Penningen, schijven, geld, fr. picaillons. Hij houdt aan
zijn pijkens. Veel pijkens hebben. Hij heeft
geene pijkens meer. — Men zegt ook Pijkers.
— In 't kaartspel is pijkens het mv. van Pij ken,
d. i. schoppen, fr. pique. Zie PIJKEN.
FIJNER (wvl. PIKER, zie Ia), m. Stevige rechtstaande tip van eenen herndenhals. Een engelschman met een paar pijkers. Papieren pijkers
dragen.
— Het mv. pijkers bet. ook Pijkens, penningen, fr. picaillons.
-

PIJKETIN (wvl. PIKETIN), m., mv. pijkeíins, met
den klemtoon op tin. Eene havermaat, fr. picotin.
Een pijketin haver.
PIJKE-ZOT, m. In 't kaartspel, Schoppen-boer.

— Pijke-zot jagen, een kaartspel dat met velen
gespeeld wordt, en waarbij deze verliest die den
pijke-zot wint. De verliezer moet een penning
in den pot steken, en al het geld dat aldus in
den pot komt, wordt dan op het einde verdron-

PLEK
ken en verbrast. Zij joegen pijke-zot, om dan
jenever te drinken.
— Fig. geeft men den naam van Pijke-zot
aan iemand die het voorwerp der spotternij van
een gezelschap of gemeente is, fr. plastron.
PIJKH00G (wvl. PIIKHOOG), adj. Zoo hoog als
eene pijk of piek. Hij sprong pijkhooge.
DIJKHOUWEEL (wvl. PIIKHOUWEELE en -HAWEELE), v. en niet o., schoon houweel o. zij; met den
klemtoon op pijk. Werktuig bestaande uit eenen
zwaren houten steel met een kloeken ijzeren
tand die een weinig omgebogen puntig afloopt,
dienstig om steenachtige grond, rotsen en oude
grondvesten door te kappen en op te halen; fr.

pie.
Als de pest is inde beuse,
Sietmen met een langhe heuse
Opghetrocken gansch en heel
Als een yser pijck- houweel.
(L. der Stud.)
— Soort van schoenegel die opkrult om den
boord van de zool, anders ook Walekop. Een
schoe met pijkhouweelen tatsen (beslaan). De
voerlieden, enz. die veel op kalsijden of steen
moeten gaan, dragen schoe'n met pijk--grond
houweelen.
PIJL (wvl. PIIL, zie IJ), m. Haarpijl, fr. un cheveu, un poil, 1. pilus. Hij heeft geen pijl haar
meer op zijn hoofd. Een pijleken haar.
— Ook van andere dingen in den zin van fr.
brin. Een pijlken gras, fr. un brin d'herbe. Een
pijltje stroo, fr. un brin de paille.
— Fig. Eene zier, een beetje, een luttel. De
bedelaar kreeg niet een pijl. Ge moet daar geen
pijl aan veranderen. Hij is geen pijl beter dan
zijn broeder. Hij was geen pijl bedroefd. Hij
kent er niet een pijl van. Ik zal hem geen pijl
helpen, enz.
— Naar de Scheldewaart, - bij de Oost-Vlamingen, klinkt dit woord pil, met den i-klank
juist lijk in pille, fr. pilule, en schijnbaar onz.
van geslacht. Dus zegt men ook somwillen, dik.
wils, terwil voor somwijlen, dikwijls, terwijl.

PIJLE (wvl. PILE, zie IJ), V. Paal, puntige staak
die men in den grond heit, fr. pieu, pilotis. Met
de handhei drijft men pijletjes (kleene pijlen) in
den grond. Pijlen in 't water om eene brug te
ondersteunen. " Dewelke brugghe heeft 28 pylen
of staken. " (K. v. B.)
PIJLBOUTRECHT, adj. en bijw. Uit der mate
recht. Pijlboutrecht staan.
— Ook enkelijk Pijlrecht of Boutrecht.
PIJLDE (wvl. PIILDE, zie IJ), adj. Recht en dun
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lijk een pijl, spilde. Een boompje dat pijlde opgroeit. Dat koorn staat al te mager en te pijlde.

Tot dat eens een pylde priemke
Groen uit de aerde en langzaem opwaerds
.
Botte
(G. Gezelle.)
......

— Zie —DE.
PIJLEN (wvl. PILEN, zie IJ), pijlde (wvl. ook
piildege, zie IMPERFECT), gepijld, b. w. Stelen,
rooven, fr. voler, enlever. Hij pijlt al wat hij
krijgt. Stel dat aan de deur niet, de schooiers
zouden 't pijlen. Zij zijn dezen nacht in mijnen
kelder gebroken en hebben al mijne aardappels
gepijld.
— Vgl. fr. piller, ital. pigliare.
PIJLEPANE (wvl. PILEPANE), bijw. enkel gebruikt in te pjlepane zijn, liggen, staan, voor in
de war, fr. en désordre. Het staat in huis al te
pijlepane. Het was daar al te pijlepane.
PIJLIJK, adj. dat Kil. gelijkstelt met pijnlijk
en vertaalt door petulans, d. i. dertel, brooddronken, uitgelaten. " Sy en was niet pylick
in het spreken. (0. Vrancx.) " Dese pylighe en
onghebonde schoolkinders sloeghen hem met
haer boecken, schaelien ende schryftafels. "
(M. Lambrecht.) " De pylicke schoolkinders
staken hem met pennemeskens. " (Id.) " Hem
thuys houdende in aller onnooselheit, wagenomen
dat by dicwils ter kercken ghinc met zyn ouders,
maer schuwede de pylicheit ende traecheit der
iongbe kinders. " (Id.)
PIJLJOEN, PIJLIOEN (wvl.

PIILJOEN, PILIOEN,

zie

ia), met den klemtoon op oen. Eene welriekende
tuinplant, anders ook Prieul en Tymoen genaamd,
fr. thym, 1. thymus.
— Dubbel p2, jljoen, andere geurige tuinplant,
ook Orego genaamd, 1. origanum majorana.
— Iemand p2jljoen onder de neuze steken, hem
vleiende prijzen.
— Dit woord schijnt eene verbastering van fr.
pouliot, dat de naam is van eene welriekende
plant, in de wetenschap mentha pulegium. Er is
ook eene die pouliot-thym heet, 1. mentha arvensis.
PIJLOORDE (wvl. PILL- DORDE), adj. Met gespitste
ooren, fr. les oreilles dressées. Het peerd stond
pijloorde. — Zie —DE. De klemtoon is op pijl,
even als in het ww. pijlooren.
PIJLOOREN (wvl. P[IL-00REN), pijloorde, heb
gepijloord, o. w. De ooren spitsen, fr. chauvir.
Het peerd pijloorde.
— Wordt ook gezeid van menschen die nieuws
staan te luisteren. Eerst luisterde men-gier
weinig naar dien redenaar, maar als hij dat

PIJI
bezonder punt begon aan te roeren, iedereen
pijloorde. Hij hoorde van ver zijnen naam uitspreken, en hij pijloorde (hij luisterde om te
weten wat men van hem zei).
PIJLRECHT (wvl. PIILRECHT, zie IJ), adj. Zoo
recht als een pijl, zeer recht. Hij liep over de
velden pijlrecht naar zijn huis. Die weg loopt
pijlrecht naar de stad. Die ouderling gaat noch
pijlrecht lijk eene jongheid. Eene pijlrechte
linie.
PIJLSCHOOT (wvl. PIILSCHEUTE), V. Afstand zoo
ver als gemeenlijk een pijl uit den handboog
vliegt. Hij woont maar drie pijlscheuten van
hier. Die stroom is eene pijlscheute breed.
PIJLSTEERT (wvl. PIILSTEERT), m. Lange pijl.
vormige haarvlecht. De vrouwen droegen eertijds
hun haar in pijlsteerten, die op rug en schouders
hongen. De mode van de pijlsteerten is af.
-

PIJLSTEERT -OLIE, v. De gesmoltene lever van
den pijlsteert (een zeevisch). Het volk gebruikt
de pijlsteert -olie om kwetsuren te genezen.
PIJMPAXPOEN (wvl. PIIMPAMPOEN), m. Zie
PIMPAMPOEN.

PIJN (wvl. PIIN, PINE, zie IJ), v. Hevig gepers,
gedwongenheid. In de pijn zijn of zitten, zie
Gepijnd zijn onder PIJNEN.
-- Iemand in de pijne laten, hem in de klem,
in den nood laten.
PIJNABEL (wvl. PINABEL, zie ia) adj. met den
klemtoon op na. Smertlijk, pijnlijk, fr. pénible.
Eene pijnabele tijding. Een pijnabel schouwspel.
Dat was pijnabel om zien, om hooren. Eene pij
ziekte. Pijnabele arbeid. De pijnabele-nabel
stand der slaven.
PIJNDEK, m. Een oud woord dat somwijlen in
onze westvlaamsche dagbladen nog gebruikt
wordt in den zin van Arbeider, sjouwer, fr. portei►
faix. Te Brugge is er eene Rijkepijndersstraat,
fr. rue des porte fair.
PIJNEN (wvl. PINEN, zie IJ), pijnde, gepijnd,
b. w. Hevig persen, drukkende dwingen. Honingraten pijnen, fr. pressurer les rayons de miel.

— Gepijnd zijn of zitten, in de pijne zijn of
zitten, wordt gez. van iemand die door eene
hertziekte of door de nachtmerrie of anderszins
gedwongen is op den adem, van eene vrouw in
lastigen barensnood, van een dier dat door buik
winden wil bersten, of door-opzetingvad
verstopping den buiklast niet kan lossen, enz.
Hij was zoo gepijnd dat hij er bij traanoogde.
De hen loopt gepijnd om te leggen.
-- Beangst en verlegen zijn. De jongen was
gepijnd om naar huis te gaan, wetende dat hij
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van zijnen vader duchtig ging slagen krijgen.
Hij zat gepijnd op het dak, op den boom, niet
wetende hoe er afgerocht. Een burger is gepijnd
als hij moet betalen en niet weet waar gekregen.
Hij is altijd gepijnd, om in een openbare vergaderinge te spreken
— Zich pijnen (wvl. eens pinen, zie EENS), zijn
krachten inspannen, zich weren, zijn best doen,
fr faire toes ses efforts. Gij zult u moeten pijnen
om vandage gedaan te krijgen. Zich pijnen om
eenen last te kunnen opheffen. Hoe het peerd
zich ook pijnde, de wagen bleef versteld. Pijn u
wat, en 't zal gaan. Had ik mij niet genoeg gepijnd, ik kwam te laat. " Dat hi hein niet en
pynt die (duecht) te volbrengen. " (Claes Zegers.)
--- Voor ons zich pjnen, zegt men in 't Limburgsche zich plagen, b. v. hij plaagt zich om den
kost te winnen; en in Brabant zich rekken, b. v.
gij zult u mogen rekken om hem te krijgen, om
eerst te zijn, enz.
-- Dit wederkeerig werkw. zich pijnen, dat van
dagelijksch gebruik is, verschilt van het onz.
ww. pijnen, dat vroeger veel gebruikt wierd in
den flauweren zin van trachten, fr. tácher. " Dat
by in alle doechdelike werken ende oeffeningen,
die hi pijnt te volbrenghen, principalic socket
hem zelven. " (H. Herp.) " Dat hi sinen wille
altoes pine te Betten in den liefsten wille Gods. "
(Id.) " Een mensce die recht voortgaen wille in
doechden, die moet stadelijc pinen te hangen in
God. " (Id.) " Dat wi metier hulpen Gods pinen
t,evolbrengen tghene dat ons tdoopsel beteekent."

(Th. Van Herentals.) " Ende raden datment aldus
sonde pinen te volbrengen. " (Id.) " Die niet en
pinen te leeren dat een kersten mensche behoort
te beleven. " (Id.) " Daer was er ooc een goet
ghedeel die pijneden over die vesten te zwemmene,
maer lacen ! zy bleven meest al in die leeringhe,
ende versmoorden zeer miserabelick. " (N. Despars.) " Pijnt al in tijts te vertreckene. " (Id.)
" Hy zonder by foortse van wapenen wel pijnen
meestere of te wordene. " (Id.) " Ende dien
dat by zoude pijnen van danen te-voighend
vertreckene, eer hem erghere ghebuerde. " (Id.)
-

PIJOKKEN, b. en o. w. met den klemtoon op
jok. Zie PIOKKEN.
PIJP (wvl. DUPE, zie FRIJTEN), v. Halm, holle
stengel van riet, van koorn, enz.; doch vooral
Een afgesneden stuk ervan zonder knopen. Zeepbobbels blazen met eene stroopijp.
-- Aarden of metalen buizetje dat aan eene
stroo- of rietpijp gelijkt. Een melkkanneken met
een pijpken om te zuigen voor kleene kinderen•

PIJP
De scharnieren van eene doos, enz. bestaan uit
pijpkens en nijdnagels.
— De pijp van een kandelaar, fr. bobêche.
(o Maria, bescherm mijne ziel)
Op dat se den duyvel niet en grype
Als mijn keersse brandt inde pype.
(C. Vrancx.)
— De pijp van een kachel heet bij ons de
huize van de stove.
— De pijp van eene kave is het hol gemetselde
bovendeel van eene schouw, langs waar de rook
opwaarts naar buiten trekt.
— In Fransch-Vl. is Pijp een _Regenbak, fr.
eiterne, (niet een Steenput, zie aid.). Er is geen
water meer in de pijpe. Men put water uit de
pijp met eene seule. De pijpe toedekken met
eerre houten scheel.
— Een hol dat wilde konijnen en eenige andere
dieren in de aarde graven om er in te schuilen.
Dat ik, dwalende in de duinen,
Bij het hellen van den dag,
De konijntjes, uit hun pijpen
Wippelende, spelen zag.
— Schertsende, een bed, slaapleger, fr. lit. In
zijne pijp kruipen (te bed gaan). Hij is dezen
morgen lang in zijne pijpe gebleven. Hij zit reeds
in zijne pijpe.
-- De pijp van 't been, beenpijp, fr. l'os de la
jambe. Vgl. Mergpijp.
— Holle plooi in lijnwaad, papier, enz., fr.
godron. Be pijpen van eene vrouwmuts, van
eene halstobbe, enz. Groote, kleene, slappe, vaste
pijpen. De pijpen kroken.
-- Eene pijpe tabak, eerre pijpvol, zooveel tabak
als men in eens in de pijp stopt om te smooren.
Hij vroeg mij eene pijpe tobak. Dat is geene pijpe
tobak weerd (dat . is niemendalle weerd).
Averegtsch bestier, van kop tot steert,
't En is, podosie ! geen pope toebak weerd.
(Uit een weekblad.)
--- Zijn pijpken smooren, of enkelijk smooren,
zegt men van iemand die, door eene geraaktheid
of anderszins veeg zijnde, de lippen beweegt en
den asem uitstoot op wijs van iemand die tabak
rookt : hetgeen aanzien wordt als een teeken van
ongeneesbaarheid, ja van eene naderende dood.
Hij smoort zijn pijpken, zijn einde naakt.
PIJPAUW (wvl. PIPOw), m. Zie I'IEPAUw.
PIJPEGALE, PIJPEGALLE (wvl. POPE -, en geenszins puppe noch piepe, zie FRIJTEN), v., met den
klemt. op pijp. In Fr.-V1. gebruikt voor Krui
fr. brouette. Iets vervoeren-wagen,kord
met de pijpegale. Het wiel en de tramen van

•
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eene pijpegalle. Een zak graan op de pijpegalle
geladen. " Eenen cordewagen oft pypegale. "
(Cost. v. Antw.) " Dat stracx met het trecken
wander clocke zy hemlieden met schuppen, spaera,
hauweelen, pipegaelen ende ander dierghelijck
halaem vinden ter plaetsen daer den noodt sal
verheeschen. " (Ordon. vanden Heere s' Landts
vanden Vryen. 1625.)
Dese met een fyne tael,
Pypen als een pypegael,
Hyghen, cucchen, hulsebulsen sonder endt.
(L. Vossius.)
— Kil. Pijpengael, vehiculum trusatile minus.
Men vindt dit woord in al de oude rekeningen
der stad Brugge en der stad Damme van de
jaren 1302 tot 1525 en nog later.
PIJPEKAS (wvl. PUPEKASSE), v. Kastote, houten
koker waarin de tabakrooker zijne pijp sluit en
in den zak draagt. " Hij haalde zijne pijpekasse
uit den binnezak van zijne lange kazakke en hij
stopte. " (K. Callebert.)
PIJPEN (wvl. PUPEN, zie FRIJTEN), pijpte, gepijpt,
b. w. Ronde of bolle plooien maken in papier,
lijnwaad, enz., fr. fraiser, godronner, tuyaicter.
De schroo van een vrouwemuts pijpen. Eene
gepijpte halskraag.
— o. W. met hebben. Wordt gezeid van een
kleed dat bolle of pijpvormige vouwen zet die
't leelijk maken. Een kleed mag noch pijpen,
noch beurzen, noch liepen.
PIJPER (wvl. PUPERE, Zie FRIJTEN), m. Hetzelfde
als Pijpijzer.
PIJPEREK (wvl. PUPEREK, Zie PIJP), o. Een kleine
ijzeren of houten reile met inkervingen waarin
men takakpijpen hangt langs den wand in herbergen en smoorkamers. Hangt uwe pijp in het rek P
oe PIJPESTEREN (wvl. PUPESTEKEN, zie onder FRUTEN),

stak pijpe, heb of ben pijpegesteken, o. w.

Vluchten, het bazepad kiezen. Hij heeft daar
mogen pijpesteken. Hij stak pijpe als hij dat
hoorde.
PIJPIJS (wvl. PUUPIIS, zie FRIJTEN en IJ), o. IJs
dat op het water niet daakt en bijgevolg broos
èn gevaarlijk is; anders ook Kuipijs genaamd.
PIJPIJZER (wvl. PUUPIZER, zie FRIJTEN, en iJ),
o. Korte ijzeren cilinder, dun of dik, die, in het
vuur gewarmd, dient om pijpen te vormen in
lijnwaad, enz.; anders ook Pijper en Pijperechter
genaamd, fr. godron.
PIJPJE-KATO, en ook PIJPJE-VAN-KATO (wvl.
PUUPJE—), o. met den vollen klemtoon op ka.
Hetzelfde te Brugge als Pijpje-drop, d. i. geauiverd kalissenbrood met of zonder anijs, fr. jus

PIJP
de réglisse (anisé) en balons. Een vierendeel
pijpje -kato. Kinders eten geern pijpje -kato.
— Het tweede deel kato is een eigennaam,
't zelfde als Catharina. Misschien heeft er eens
in den ouden tijd eene Kato te Brugge gewoond
die vermaard was om haar pijpje -drop P
PIJPKAS, v. Zie PIJPEKAS.
PIJPKOOL (wvl. PUUPKooLE), V. met scherpt. oo.
Bij tabakrookers. Een dunne grashalm, een stengeltje van heide, of zoo iets, dat men gebruikt
om den steel van eene tabakpijp te zuiveren;
anders ook Spleet en Pijpstier geheeten.
— Het tweede deel van dit woord is van 1.
caulis, dat twee beteek. heeft : 1° stengel van
plaatgewassen; 20 zeker moesplant, in fr. choux.
PIJPKO(T)TERARE (wvl. PUUP -), m. Een hazebeentje of zoo iets waarmede men het klokhuis
en de asch uit de tabakpijp kotert, fr. cure-pipe.
PIJPRECHTER (wvl. PUPERECHTER), m. Hetzelfde als Pijpijzer.
PIJPSTIER (wvl. PUUPSTIER), m. Bij tabakrookers. Hetzelfde als Pijpkool, dun stengeltje van
zagge, berk, enz. dat men door den steel van de
tabakpijp steekt om hem te zuiveren.
PIJPTANG (wvl. PUUPTANGE, zie PIJP), v. Bij naai
Een klein ijzeren alaam- om schrooden-ster.
te pijpen, soort van dubbel pijpijzer. Zie NIaPSCHAAR.

PIJT (wvl. PILT, zie IJ), m. vklw. pijtje. Schacht
van dier of mensch, fr. vit, penis.
PIJTELO (wvl. PITELO), m. Jong kalf. Zie BIJT.
PIJWANTE (wvl. PIEWANTE), V. met den klemtoon op pij. Grove wollen handschoe met eenen
duim zonder vingers. Pijwanten aandoen om
netels af te snijden. De arme kinderen dragen
hunne pijwanten met een snoer om den hals
afhangende.
— Kaakslag. Iemand eene pijwante geven of
draaien. Eene pijwante krijgen dat men naar
zijn hoofd zoekt.
PIK, zie PEK en DIKKE.
PIKANT, adj. met den klemtoon op kant. Hetzelfde als fr. piquant, bijtend, prikkelend. " Deze
zalf is beter als Tritum, om reden dat den Tritum
voor de kinderen een weynig te pikant is " te
veel bijt in de wonden. (G. Simons.)
-- PIKANTIG, adj. Zie PIJKANTIG.
DIKDUIVEL (wvl. PEKDUVEL, zie UI), m. Duivel
al pik, zwart als pik.
— Wordt fig. gezeid van iemand die geheel
zwart is. De schouwvager was gelijk een pik duivel. Zij was geheel in 't zwart gekleed, lijk
een pikduivel.
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PIKEPOKKEN, pikepokte, heb gepikepokt, o. w.
Hetzelfde wat in de Kempen Hokketokken heet,
d. i. op eenen stoel zittende weg en weder wiegen en schokken, zoodat de voorste en de ach
stoel overhands op den-tersijpvand
grond bokken en dokken. Op eenen stoel zitten
te pikepokken. Een zinneloos mensch die niet
anders doet dan gedurig pikepokken.
— Ook b. w. De moeder zat en pikepokte
haar kindje in slaap op haren schoot. Dat kind
wilt gewiegd noch gepikepokt zijn.
PIKEREIEN, pikereide, gepikereid, b. w. met den
klemtoon op rei (van 't fr. picorer). Steelswijze
nemen, behendig wegnemen, baaien, fr. chiper.
Hij pikereide den neusdoek, de snuifdoos, de
geldbeurs van zijnen gebuur. De knaap pikereide 't speelgoed van zijnen broeder.
— Men zegt ook Pikerotten.
PIKEROTTEN, pikerotte, gepikerot, b. w. met den
klemtoon op rot. Hetzelfde als Pikereien.
PIKKE, en in eenige gewesten PEKKE, v.
Bij landb. Soort van kleene zeisen met eenen
korten elleboogden steel, werf genaamd, dien
men met de eene hand zwaait om de koornhalmen
af te kappen, terwijl men in de andere hand den
pikhaak houdt; 1. merga, fr. sape,fauchon (en niet
faucille, dat eene sikkel is; noch faux, dat eene
zeisen is). Men snijdt met de sikkel, men pikt
met de pikke, men maait met de - zeisen.
- PIKHAAK, m. Houten steel met een omgebogen ijzeren tand, dienende in de linker hand

van den pikker, om de koornhalmen, die hij met
de pikke neerhakt, te verzamelen en bijeen te
houden.

— In eenige streken Pekhaak.
— PIKHAAKTE, adj. Gebogen op wijze van eenen
pikhaak, elleboogde, fr. coucde. De rijpe korenauwen hangen pikhaakte. De pikhaakte klauw van
eenen greep. •
- PIKHAKEN, pikhaakte,

ben gepikhaakt, o.

W.

Gebogen zijn gelijk een pikhaak. Het wordt gemeenlijk gezeid van de rijpe korenauwen. Als de
auwen pikhaken, is het tijd van scheren. Eene
auwe die pikhaakt. IJdele auwen pikhaken
niet.
- DIKHOOP, m. Pikkeling, legge, fr. javelle.
— Ook gebruikt in den zin van Oegstschoof.
-- In eenige streken Pekhoop.
- PIKKELING, PIKKERLING, m. Pikhoop, een
pikhaak vol, legge, de hoeveelheid koornhalmen
die de pikker in zijnen pikhaak bijeen haalt en in
eens op den grond legt, 1. merges, fr. javelle. De
pikker hakt vier a vijf keeren eer hij Benen pik,
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keling heeft (eer hij zijnen pikhaak vol krijgt).
Twee pikkelingen maken eenen schoof.
-- In eenige streken Pekkeling, Pekkerling.
— Zie —LING.
— PIKKEN, pikte (wvl. ook piktege, zie IMPERF.),
gepikt (fvl. èpikt, zie GE), b. en o. w. Bij landb.
Met de pikke afhouwen, fr. saper, cooper avec le
fauchon. Men pikt het rijpe koorn (tarwe, rogge,
gerst, haver, enz.) Men pikt ook de rijpe klaver.
. Leerera pikken. Zeere kunnen pikken. Men was
in 't pikken van den oegst. Groene klaver, hooigras, jong koorn dat voor voedsel van 't vee
bestemd is, worden niet gepikt, maar met de
zeisen gemaaid. " Eenigh ougst-werck als pieken,
maeyen, snyden. " (Ordonn. v. Lande v. Vryen.)
" Vader wordt hier nog al den loon betaeld, als
hy den baes helpt pikken of dorschen. " (0. Duvillers.)
— In eenige streken zegt men Pekken. " Zy
vynghen 3 schamel mannen die int veld stonden
ende pecten ende mayden. " (Kr. v. Br.)

Niemandt wiste dan van zaeyen,
Van te pecken, van te maeyen.
(A. Debuck.)
gesaeyd,
gewied,
geploegd,
gevet,
Ik heb> nu
Wy gaen nu pekken, trekken, maeyen.
(Vaelande.)
— PIKKEWERF, m. De houten geplooide steel
van de pikke, fr. le manche Goude de la sage.

PIKKEBAUW (wvl. —Bow, zie Au), m. Bijtebauw
—

Zie BIJDEBAUW.

PILGRE1 , m. Hetzelfde als Pelgrim, bedevaart-

ganger, fr. pelerin,
PILIOEN, o. Zie

PIJLJOEN .

^

J

PILKEN, zie PIILKEN .
PILLE, V. Bij vinkevangers. Eene lokvink,
levende vink met eene broek aan, dienende om
andere vinken en vogeltjes op het vink neer te
lokken. De pille ligt bij de nette vastgeleid aan
een touwtje dat haar toelaat eenen voet of twee
hoog te vliegen; en aan dat touwtje is er nog een
ander touwtje vast dat zeer lang zijnde in de
hand gehouden wordt van den vinkevanger die
in eenen gracht verscholen zit. Waneer de vinkevanger aan dat lang touwtje trekt, de pille vleddert opwaarts en lokt aldus de vliegende vogeltjes
uit om bij haar neer te dalen; en als er nu veel
vogeltjes bij de nette zitten, de vinkevanger slaat
er de nette over, en zij zijn gevangen.
* PILLEGAVE, V. Dit woord lees ik bij I. de
Grieck, in: den zin gewis van ons Villegift. Zie
ald. " Desen jongen Prins wirden ten doop ver
pillegaven ghegheven, nalnentlyck van-scheyd

PILL
synen vader die schonck hem het hertoghdom
van Lutsenburgh; de prince van Simay gaf hetkindt eenen silveren helm; " enz.
PILLEN, pilcde, heb gepild, o. w. Bij vinkevangers. Aan het touwtje trekken om de pille te
doen opvliegen. Zie PILLE . De vinkenier, die in
eenen gracht bij het vink verscholen zit, pilt
telkens dat hij eene vlucht vogels ontwaart om
ze alzoo naar het vink uit te lokken. Hadde hij
gepild, die vogels zouden misschien in het vink
gevallen zijn. Haast u, pil nu.
-- Kil. Pellen, vellere, eng. to pull, trekken,
snokken.
PILORIJN, PELORIJN, bij 't volk PELLERIJN,
PELDERIJN, o. Kaak, schandpaal, steepen naalde
waar men de misdadigers ten toon stelde, fr.
pilori. Er staan nog hier en daar in Vlaanderen
oude pelderijnen, b. v. het pelderijn te Male bij
Brugge, het pelderijn te Poelvoorde op Wynghene, het pelderijn van 't Oud Hof te Belleghem,
het pelderijn op de markt te Iseghem, het pel
Oost --derijnvaMosl,Dtenijva
camp, enz. (R. d. H. Iv, bl. 248.) Den Zondag
voor since Pieters en Pauwels is het kermis te
Male, en den avond te vooren kroolt en versiert
men het pelderijn en men bedrijft er vreugde
rond. " Blasphemateurs van de Moeder Gods
worden gheset up tpelloryn ofte scavoot. " (I. de
Damhoudere.) " Daer ghecommen zijnde, dede
hem moedernaect drie daghen lanck, zonder
etene ofte drinckene, up eenen pellerijn stellen,
daer hy continuelick van den voleke met aller ande vuylichede van der straeten beworpen wiert,
van allen zijden. " (N. Despars.) " Up tpellerijn
ghesteld. " (Id.) " Hetgeen men te Ieper Perreloryn van 't fransch pilori heet, te Gent het Stel
heet bij Pomey, Ogiers, Halma, de kaak. "-laesk,
(Vaelande.)
Tot Belleghem weunt er ne man,
Zijn name was zotte Pieren,
Zoon me nie meugen e liedje zingen,
Pieren zal over de baille springen,
Van de baille op het pelderijn,
Pieren zal brave gegeeseld zijn ...
(Volksdeuntje in R. d. H. iv, bl. 184.)

-- u;^t pelderijn dienen, er driemaal rond gaan,
of er op de knie'n driemaal rond kruipen. Eertijds
diende men het pelderijn te Male voor het wel
gelukken van den tabak dien men geplant had.
Nu wordt dat niet meer gedaan tenzij somwijlen
door eenen sul aan wien men wijs maakt dat hij
allerbesten tabak zal hebben als hij 't pelderijn
dient.
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--- Men vindt ook het ww. pelorizeeren, fr. piloner. " Ten pelorijne brochte, pelori, zeerde ende
daer naer slotelde. " (Archief van de stad van
Damme, 1460.)
PILSE, PELSE, PULSE, V. Eene laag van aaneengestrengeld vlootkruid en waterplanten op
de vlakte van een moeras; anders ook Vlote
geheeten. Een gracht zuiveren van de pilsen.
Vroeger was dat een helder water, 't is nu al
loote en pilse.
-- Drassige grond, moeras meer of min overgroeid met hout, lisch, biezen en ander waterkruid. Een waterachtige of modderige biesbosch
is eene pilse. Eene pulse droog trekken en
vruchtbaar maken. Er zijn pilsen waar paling en
andere visch in leeft. Naar de pilsen gaan om
visch te vangen.
— De oude grachten en zonken rond de vesten
van de stad Damme zijn en heeten pulsen.
— In de broeken bij Ghistel ziet men veel
Pilsen (d. i. vlekken gronds, met lisch en waterplanten overgroeid) die zich verheffen in het
moeras gelijk eilandetjes in 't water.
— Bij Brugge vloeit er eene kleine beek die,
geheel met reit en kruid bedekt, den eigennaam
van Pilse draagt.
- PILSACHTIG, PELSACHTIG, PULSACHTIG, adj.

Zie

PILSIG.
- PILSIG, PELSIG, PULSIG, adj. Den aard hebbende van eene pilse, moerasachtig. Wordt gezeid van grond. of land dat koud, zuur, en wei-

achtig of kwelmachtig is. Pilsige moergrond.

Pilsig land is weinig vruchtbaar in natte jaren.
In pulsig land kan men noch vlas noch aardappels opdoen.
— Eene pilsige hofstede, eene landhoeve wier
akkers pilsig zijn.
PIMPAMPOEN, PIEMPAMPOEN, PIJMPAIVIPOEN
/(^vl . PIIMPAMPoEN) , m. vklw. -poentje. Een van

de namen dien men aan den zonnekever geeft,

fr. coccinelle. Andere namen zijn Pimpampole,
Hemelbeestje, Olipolikoorndief, Piepauw, enz.
-- Men zegt ook Pingpangpoen(tje. Zie NG.
— Dit woord volgens Alg. Vl. Idiot. is ook
gebruikt in Zeeland, waar de kinderen zingen :
Pimpampoentje,
Vlieg over 't groentje,
Vlieg overal
Waar ons lief heertj e 't vinden zal.

In Vlaanderen zingen zij :
Pimpampole,
Vlieg over ole (of hole),

Vlieg overal,

En zeg waar dat mijn zieltje weunen zal.

PIMP
PIMPAMPOLE, v. Zie PIMPAMPOEN.
PIMPANDOER, m. Verbasterd van 't fr. pepin
d'or, soort van appel met goudkleurige kernen.
Pimpandoers en druiven voor nagerecht. De
pimpandoer heet pippeling in de Woordenb.
PIMPERIVIEEZE, v. Hetzelfde als Pimpelmees,

fr. mésange a' fête bleue, 1. parus eceruleus.
-- Fig, Mager, bleek en zwak kind of vrouw
-mensch.
PIIVIPERIVIEEZEN, pimper meescde, heb gepimper meesd, o. W. Pemelen, traagzaam en weinig eten,
kneeuwelen, hetzij omdat de spijs niet behaagt,
hetzij dat men geen eetlust heeft, of dat men
natuurlijk weinig behoeft.
PIMPERNEEL, o., mv. pimperneelen en pimperneels, met den klemtoon op neel. Bij smids en
landb. Een ijzeren houvast genageld te midden
aan 't harnas of voleie, en dienstig om, bij middel van een haak of marteel, de voleie aan den
korten dijsel van een wagen of ploeg te leggen.
Men onderscheidt het Plaatpimperneel, en het
Vleerpimperneel. Het Plaatpimperneel is eene
ijzeren plaat met twee ringen of oogen. Het
Vleerpimperneel is eene halve cirkel van ijzer,
hebbende aan elk einde twee tongen of vleren
die op de voleie vastgespijkerd worden.
PIMPOELE, PINPOELE, v . met den klemtoon op
pim. Soort van ranonkel met rijzige stengels,
driedeelige bladeren, vijf gele. bloembladeren, en
stekelig zaad, fr renoncule des champs, 1. ranonculus arvensis. De pimpoele bloeit in den akker
in Mei, Juni en Juli.

PIMS, m. Puimsteen, fr. pierce ponce, bij Kil.

peenzs.
--- PIMSEN, pimste, gepimmmst, b. w. Met den
puimsteen wrijven, fr. poncer. De goudsmid
pimst het zilverwerk. Het leder pimsen.
- PIMSSTRENG, m. Puimstreng, snoer van losse
draden met fijngestooten puimsteen bestreken.
De goudsmid polijst kleen zilverwerk eerst met
den pimsstreng, dan met den tripelstreng, en
eindelijk met den roezestreng.
PIN, v. Zie PINNE.
PINANT, m. en ook PINANTE, v. Hetzelfde als
Penant, perpijn, muur tusschen twee vensters,
fr. truineau.
- PINANT(E)SPIEGEL, m . Purpijnspiegel.

PINEU, adj . Zie PENEU.
PINGEL, ook PINKEL (wvl . PIINGEL, PIINKEL, Zie
IND) , m. Dunne reep, lijn, lange sterke koorde
van eenen vinger dik. Met pingels haalt men
ijzeren staven naar omhoog b. v. op een dak.
Pingels om het zeil van eenen windmolen open
.

PING
te houden. Eene gaaipertse (in Brtb. eene wip)
rechtzetten en met pinkels langs drie of vier
kanten vastleggen opdat zij niet waggele. Hij
schoot naar den oppergaai, maar zijn pijl trof
eenen pinkel. — Het Alg. Vi. Idiot. zegt dat men
in Oost -VI. pengel gebruikt voor " koorden
waarmeê men de wip recht houdt. "
— PINGELING, PINKELING, m. en 0. Zoo heet
elke streng of pees van eene koord, fr. íoron.
Eene koorde van drie, van vier, van acht pinkelingen. Deze koord is in die plaats geheel afversleten : zij houdt maar met eenen pinkeling meer
aaneen. — Zie —LING .
+

PINGPANGPOEN (wvl. PIINGPANGPOEN, zie IND),

m., vklw. pingpangpoentje. Hetzelfde of Pimpampoen, fr. coccinelle. — Zie NG.
PINHAMER, m. In 't alg. Hamer met eene pin
of puntigen kop.
-- Bij ketelbuischers, zie BOORDEERHAMER .
--- Bij goudsmids. IJzeren hamer met eenen
spitsigen kop om te pinnen . Zie PINNEN .
PINK, OOGPINK

(wvl . PIING, Zie IND), m. Oog-

wenk, oogenblik, fr. clin d'ceil. Op eenen pink,
fr. en un clin d'ceil.
PINKEL (wvl . PIINKEL, Zie IND), m . Hetzelfde
of Pink, kleenste vinger, fr. peíit doigt. Den pinkel kwetsen.
De eikel die zoo dik niet als myn pinkel is.
(J. B. Decorte.)

— Wimper, vlegger, pinkhaar, fr. Gils. Zie
VLEGGER . In de woordenb. Pinkers.
— Lijn of koorde die eene gaaiperts, enz.
helpt rechthouden . Zie PINGEL .

— Houten tapje of spietje dat men door het
uiteinde van eene schee steekt om te beletten
dat er een ander stuk van afwijke, juist gelijk
men eene luns in den as steekt om er het
wiel op te houden, of gelijk men een scheers
steekt door eenen drilbout. Het is bij middel van
pinkels in de uiteinden van de schee'n eener
wiek, dat de mulders het buitenzoom op die
schee'n gevestigd houden.
PINKELEN (w vl. PANKELEN, zie IND) , pinkelde,
heb gepinkeld, o. w. Frequent. van Pinken, bij
Kil. Pineken, scintillare, micare, d. i. flikkeren,
glinsteren, tintelen. De sterren pinkelen. De ijsel
aan de boomera pinkelt als er de zon op schingt.
De pinkelende sneeuw. De blijdschap pinkelt in
zijn oogen. Eene kroon van pinkelende gesteenten.
Wie

zyt gy, pinkelend sterrenheir
(G. Gez.)
Dat aen den hemel staet P

-- Vonkelen, perelen, mierlen, fr. petiller,
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,titilber, mprek. ~ dranken. Do ehamp e -wijn
pinkelt in de glazen'. Oud bier dat pinkelt.
-- Prikkelen, tintelen, iets smert^lijks gevoelen
als van duizende naaldesteken, fr. pico er, titiller.
Mijn vingers pinkelden van de koude. Dat gewonde lid pinkelt van 't zeer.
PINKELING , m.

Zie PINGELING.

PINBELOOGEN (wvl . PIINKELOOGEN, zie INn),

pinkeloogde, heb gepinkeloogd, o. w. Met tintelende

oogen kijken, vonkelende stralen uit de oogen
schieten. Pinkeloogen van blijdschap, van liefde.
Hij zat daar van verre te pinkeloogen. Op iemand,
op iets pinkeloogen.
-- PINKEN (wvl . PIINKEN, zie IND) , pinklte, heb
gepinkt, o. w. Hetzelfde als Pinkelen, tintelen,
fr. scintiller.
De sterren pinken als een kool.

(Vondel.)

— Wordt ook gezeid van eene vink of meerl
die kortaf pink-pink-pink schreeuwt, gelijk eene
musch die tjilpt. Hoor den meerl pinken. De
eene vink pinkt naar de andere (zie TJOKKEN en
TJIPPEN). Het pinken is geen slaan noch zingen.
De vink tjipt en pinkt als ze dul is.
PINBETSPEL, o. Piketspel, zeker kaartspel, fr.
piquet; jeu de piquet.
— PINKETTEN, pinkette, gepinket, b. en o. w.
Hetzelfde als Piketten, fr. jouer un piquet. Een
partijtje pinketten.
PINKHAAR, o. Het haar van de oogscheel, fr.

les tits de la paupière. Lang, zwart pinkhaar
hebben. Zijn pinkhaar verliezen.

— Ook een haarpijl van 't pinkhaar. Er stak
een omgebogen pinkhaar in zijne oog, en telkens
hij pinkte, deed het veel zeer.
—

Zie VLEGGER.

PIN(NE, v. Elke spijl van een pinnewerk, fr.

artichaut. Zie PINNEWERK.

-- De ijzeren punt waar een werptop op draait,
de prik, fr. pointe d'une toupie.
— De prik van eenen stok, enz. fr. la pointe
d'acier, l'aiguillon d'un baton. " De pinne van
ysere die aent eynde van den stock was, brack
af. " (C. Vrancx.)
— Voor de pinne brengen of komen, d. i. voor de
rechtbank, fr. appeler, comparaitre à la barre. De
beschuldigde moet morgen voor de pinne. Eenen
lasteraar voor de pinne brengen. Geheel die
eerlooze zaak zal voor de pinne komen. ---- Bij
uitbreiding ook gezeid van het tribunaal der
openbare opinie, der ouders en meesters en andere overheden. Iemands gedrag voor de pinne
brengen in de gazetten, in eerie vergaring. De

PJNN
meester heeft den misdadigen schooljongen voor
de pinne doen komen.
-- Buik met eene pinne, vooruitstekende buik.
Hij at daar dat zijn buik met eene pinne stond.
— Tinne zijn, dronken zijn. Hij was pinne.
— Vklw. pinnetje. Bij speldewerksters. Soort
van loopertje met bolletjes in 't midden en met
binnewaartsgekeerde bekjes aan den boord. Het
pinnetje is een van de breedste loopertjes.
PINNEBALK(E, m. Bij mulders, zie TEERSBALK.
PINNEXAAT, V. Een uitgegroefd plankje waarin
men eene pin, spil, sport, enz., past om hare
dikte te meten, fr. lunette a calibrer des tourillofs. De stoeldraaiers, enz. gebruiken veel de
pinnemate.
PINNEN, pinde, gepind, b. w. Met den pinhamer uitslaan, fr. écofletter. De goudsmid pint het
zilver.

PINNESTON, m. Prikstok. " Met den pinnestock
daer by zijn ossen mede was ghewoene voort te
dryven. " (C. Vranex.)
PINNETOP, m. Vriktol, top met eene stalen
pinne; tegenovergesteld aan den zweeptop.
PINNEWERK, o. Eene rij ijzeren spijlen op
eenen muur of op eene poort, om jongens en
dieven te beletten er over te kruipen, fr. artichautière.
— Bij speldewerksters. Een smal rankachtig
sieraad dat met bekjes uit- en inspringt op wijze
van . Eene kant met pinnewerk
langs den boord.
PINSE, v. Zie PENSE.
PINSE (uitspr. piinse), v. Broekband. De pinse

van eene broek. — Zie PINSEBAND.
PINSEBAND, m. Broekband, sluitende boven
de heupen met eene gesp van achter, of met
knopen van voren, fr. ceinture d'un pantalon,
d'une culotte.
Dat sy in het water lagen
Tot de borst of pinsse-band,
Véle het met vreugd aensagen,
Niemand repte voet of hand.
(Vaelande.)

--- Het eerste deel van dit woord spreekt
gemeenlijk piinse uit, en daarom meen ik dat
het thuis behoort bij pinsen (pzinsen), fr. pincer,
8errer, en een ander woord is dan pinse, pence
(buik, fr. pause); des te meer dat men ook pinse
aleen zegt voor Pinseband.
PINSEJAGER, m. Zie PENSEJAGER.
PINSEL, m., vklw. pinselke (n. Kleene hoeveel

een weinig, een kaantje, een beetje. Meest-heid,
gezeid van drinkgeld, doch ook van andere din-
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gen. Ik gaf den jongen een pinselken drinkgeld
(b. v. 10 of 20 centimen) omdat hij mij den weg
gewezen had. Een pinsel drinkgeld (b. v. 1 of
2 frank) aan den koetsier, aan den voerman,
aan den bode geven. Zij gaf aan den schooier
eene snede brood met een pinsel vleesch er bij.
— Vgl. eng. pinch, fr. pincee, d. i. zooveel
men grijpen kan met twee of drie vingeren. De
Walen zeggen in peugni (van fr. une poignee)
voor ons pinsel, b. v. in peugni drinchel, een
pinsel drinkgeld. Zij gebruiken dit woord ook
voor andere dingen, lijk zout, graan, enz.

PINSELING, m. en o., mv. pinselingen. Afge

-t

pieste punt van een nagel, enz. Als een peerd
beslegen is, knijpt men de punten af van de
nagels die door de zool uitsteken, en deze afgeknepen punten heeten pinselingen. — Zie -LINO.
PINSEN (wvl. ook PIINSEN, zie PINTSEN), pinste,
gepinst, b. en o. W. Scherp nijpen, knijpen, fr.
pincer. Iemand in zijnen arm, aan zijn oore
pinsen (met de nagels van duim en wijsvinger).
Met eene nijptang een nageltje bij den kop pinsen om het ergens uit te rukken. Mijn cij sj e
heeft in mijnen vinger gepinst met zijn scherp
beksken, dat het zeer doet.

En (de vogel) heeft so langhe ghepinst dat heeft
[ghebloedt.
(Ed. De Dene.)

--- Fig. Vitten, einzevijlen, beknibbelen, zagen, haarklieven, verdrietig en gedurig op het
zelfde Weerkeeren.
— Pinsen en einzevijlen, tergen en zagen. Altijd pinsen en einzevijlen.
— Tinsen en pinsen, stekken en gerwen, boosaardiglijk tergen en plagen.
--- o. W. met hebben. Eerre snerpende pijn
verwekken - gelijk van eene fijne neep. Hij neep
mij dat het pinste. De koude pinst. Het is pinsende koud. Zout pinst in de wonden. Ajuin
pinst in de oogen.
— Wordt ook gezeid van het lid zelf dat zulk
een snerpend snertgevoel ontwaart. Mijn handen pinsen van de koude. Mijn oogen pinsen
van den rook, van den ajuin.
— Kil. Pinssen en Pitsen, vellicare, summis
digitis premere.
— Vandaar Afpinsen, Doorpinsen, Uitpinsen,
enz.
PINSENAAL, SPINSENAAL, o. Soort van grijs
laken dat grof en hard is. Pinsenaal van 4 a

v

frank de el. Eene broek, eene vest van pinsenaal.
De veldwachter droeg een kleed van pinsenaal.
- PINSENALEN, SPINSENALEN, adj. Van pinse-

PINS
naal. Een pinsenalen kazak. De soldaten droegen
pinsenalen broeken. Hij kwam uit het gevang
met een pinsenalen kleed aan.

PINSENIER, PINSIER, m. PINSENIERIGE, PINSIEREGE, v. Zie PENSENIER, enz.
PINSING(E, v. De daad van piesen. Ook het
smertelijk geprikkel dat er uit ontstaat.

D'Eghel keerde, wentelde; 't Serpent hads onvrede,
Ghevoelende van zijn burstels pinsijnghe zwaer.
(Ed. De Dene.)
PINSIOEN, PINSOEN, o. Zie PINTSOEN.
PINT, m. Hetzelfde als Punt, spits, fr. pointe.
De pint van een nagel, van eene spelde, van
eenen doorn, van een mes, enz. De pint is afgebroken. De doornappels, de distels, enz. zijn met
scherpe pintjes omzet. Een mes met eenen langen pint.
-- Pinten van naalden gierig zijn, buitengewoon gierig zijn.
PINTE (wvl. PIINTE), v. Eene vochtmaat die fr.
pints heet. Twee pinten maken eene kan.
— Eene pinte stekken, pakken, eene pint bier
drinken. Hij stekt te veel pintjes.
— Eene schoenakers pinte bier is te Iseghem
een stoop (vier pinten).
-- Iemands pinte stekken, onbemerkt en dievelings uitdrinken.
— Om een pintje gaan, naar de herberg een
pintje bier gaan drinken.
— Om zijn pintje gaan, volgens zijne gewoonte
naar de herberg een pintje bier gaan drinken.
Hij gaat 's zondags om zijn pintje. De uur is
gekomen van om uw pintje te gaan.
— Een kanneken van gleierwerk of porselein,
inhoudende omtrent eene pint. De oor van
't pintje is afgebroken. Eene kan met kaffie en
eene pinte met melk. Zie MELKPINT.
— Kortrijksche graanmaat van omtrent vijf
liters. Er gaan vier pinten in eenen havot. Eene
pinte tarwe, haver, boonen, enz. Drie pinten
zemelen.
PINTEDEK, m. PINTEDEKKING, v. met den
klemtoon op pin. Een gebruik hier of daar bestaande, waarbij een herbergier op een gestelder
dag, iedere pint bier, die hij verkoopt, gratis
bedekt met eene mostelle ofwel met eene snede
brood en hespe, in welk laatste geval het ook
eene Hespedekking geheeten wordt. Naar den
ptntedek gaan. Zondag toekomende is het pintedekking in de Zwane. De herbergiers geven
pintedekkingen om het volk aan te lokken. " Op
zondag 30 en maendag 31 july, pintedek in den
Grauwen Boom, langs den steenweg van Thielt
naer Wyngene. " (Vit eene vl. gazette.)
-
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PINTELEN (wvl. PIINTELEN, zie

IND),

.piníelde,

heb gepinteld, o. w. Pinten pakken, veel drinken,
bij Kramers Pimpelen.
— All. Pintelaar, Pinteling.
PINTEN (wvl. PIINTEN, zie IND), pinite, gepint,
b. w. Dit ww. heeft de twee beteekeni.ssen van 't

I. ornare:
--- 1 0 Iets veerdig en gereed maken, stoffeeren
van al hetgeen het noodig heeft om tot zijne
bestemming te kunnen gebruikt worden.
Dus :
--- Eene flesch pinten, anders gezeid eene flesch
zetten, er zekere kruiden op steken bij wijn,
jenever of anderen drank, die . dan gedronken
wordt als medicijn. Eene flesch pinten met rabarber. lederen avond neemt hij een glaasje uit
eene gepinte flesch. Zulk eene gepinte flesch
heet gemeenlijk puppe.
-

-- Eene lampte pinten, er eene wiek in steken
en olie in gieten. Het wordt reeds donker, en zij
moet nog de lampte pinten. Haast u, pint de
lampte. Zij had vergeten de lámpte te pinten.
Zij was bezig met de lampte te pinten. De wijze
maagden van 't Evangelie hebben hunne tamp ten gepint, 1. ornaverunt lampades seas.
-

-- Koopwaren pinten, koopziende maken met
ze hun beste voorkomen te geven, fr. parer une
marchandise. De landbouwer pint zijne aardappels, als hij de schoonste en de grootste van
boven legt.
—, Den lamptestok pinten, bij spinsters, hem
te voorschijn brengen en er de lampte aan han-

gen : hetgeen 's jaarlijks eens gebeurt, namelijk
op den eersten avond dat men, bij 't korten van
de dagen, begint bij 't licht te werken. Ten tijde
van het handspinnen, pintte men den lamptestok
op den feestdag van Onze-Lieve-Vrouw halfoegst
(d. i. begon men van toen 's avonds te spinnen
bij 't lamptelicht), en ter dier gelegenheid was
het feest in huis.
— 2° Versieren, kroolen, paleeren, optooien,
fr. oreer, parer; sprek. van eene kortdurige versiering ter gelegenheid van eene bruiloft, eene
kermis of een ander feest. Al de huizen en de
straten, langs waar de stoet voorbij moest, waren
prachtig gepint met vaandels en bloemen, met
geplante sperretjes en festoenen. De kerk is
gepint van binnen op den dag der eerste communie. De eetzaal, waar de jubelaris onthaald
wierd, was geheel gepint (langs de muren) met
asperziegroen en klatergoud. Den autaar van
Onze- Lieve-Vrouw pinten in de Meimaand. Op
het doodkistje van het kind lag eens wit kleed

PINT
met printjes en bloemen gepint. Eenen meiboom
pinten met linten en papierlingen.
-- Sprekende van decoraties die voortdurend
en eigen zijn aan een gebouw, enz. zegt men
Versieren, en niet Pinten. De kerken blijven
altijd versierd, en worden somwijlen eens gepint.
— Ook meer of min schertsende gez. van eene
opgetooide dochter met bloemen in 't haar en
linten om 't hoofd. Het is belachlijk voor die
moeder van aldus hare dochtertjes te pinten. Het
meisje pintte zijn hoofd met kwikjes en strikjes.
Er waren veel gepinte .modepoppen ter kermis.
— Een gepinte hengst, wiens mane en steert
met bloemen en linten versierd zijn. Fig. gezeid
van iemand die fier en heerlijk aangekleed is,
meer zelfs dan zijne fortuin gedoogt.
— Een gepinte ezel, fig. Iemand die weinig
verstand heeft, maar rijk is en prachtig gekleed
gaat.
— Gepint zijn lijk een rauwen aluin, dik gekleed zijn, vele kleederen aanhebben.
— Vgl. fr. peint, 1. pinctus.
PINTESTEKKER (wvl. PIINTE —, zie IND), m.
Iemand die gewend is veel pinten te drinken,
bierzuiper, fr. un franc buveur.
— Bierdief, iemand die, in de herbergen, de
pinten van anderen heimelijk helpt uitdrinken.

- Zie PINTE.
PINTING (wvl. PIINTING, zie IND), m. Soort van
grooten appel, anders ook Ponding geheeten.
PINTING(E (wil. PIINTINGE, zie IND), v. De daad

PIOT
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GE), o. w. Aarde met kruiwagentjes vervoeren,
hetzij om eene straat te vereffenen, hetzij om een
stuk land te verleegen, hetzij om eene hoogte op
te werpen, enz. Pionieren in plaats van met peerd
en kar te werken. Men pioniert veel bij 't delven
van naaren en 't leggen van reilwegen.
PIOT, m., mv. piotten. Voetknecht, soldaat te
voet, fr. pieton, pion, íroupier.
— Kleen ventje, kort manneken. Het is maar
een piot, maar hij heeft macht voor drie.
PIOTETÊTE, PIOTETOTTE, v., met den klemtoon
op de lange o, en de uitgang Iele uitgesproken
lijk fr. fête. Naam van eene plant, anders klis,
fr. bardane. Er groeit daar veel piotetette.
— Ook een zaadhoofdetje ervan, dat met zijne
haakjes gemakkelijk aan de kleederen kleeft. De
hond liep met zijn haar vol piotetetten, fr. têtes

de glouteron, de bardane.
— Te Kortrijk zegt men ook piótetê (mv. piótetê'n), met weglating van de laatste' greep, zoo
men daar gewoon is te doen in nog andere woorden, b. v. roe voor roele; sta voor staat, state (zie D).
" Maer vrinjiaerdigh crut glinck pioleteyen vrickelt' er deure. " (Kortr. hs. 1736.)
* PIPEIE, v. Zie POPEIE.
PIRO, PIERO, m. vklw. pirootje. Eig. fr. pierrot,
d. i. soort van hansworst die, op de landkermissen, met Paljas en Harlekijn het volk vergeestigt.
Hij heeft gemeenlijk eene wijde groote vest aan
met groote knopen, en is altijd de uil van 'spel.
— Fig. en schertsende, Een zwetser, iemand

van Pinten; ook het resultaat ervan. De pinting

die zich wil doen gelden en van iedereen belachen

van de huizen was schoon. " Pintinge van een
hugs t'Ieper op de huldinge van den Keyser."
(Vaelande.)
PINTSEN (wil. PIINTEN, zie IND), pintste, gepintst,
b. en o. w. Hetzelfde als Pinsen, bij Kil. Pitsen.
Zie PINSEN.

wordt.
-- Naam dien men geeft aan eenera grooten
hond, gelijk poes aan eene kat. Het sp. perro
bet. hond. Een zwarte piero. Kom, piero ! kom.
-- Troetelnaam van een kindje. Mijn braaf
pirootje ! Gij zijt zoo een kleen pirootje.

PINTSOEN, PINSOEN, PENTSOEN, PENSOEN, 0.,

met den klemtoon op soen. Groote of kleerre priem,
fr. poinron, bij Kil. Puntsoen. Het is met een
pintsoen dat de goudsmid letters drijft in 't zilver.
Een pintsoen om gatjes te booren.
PINZAAG, v. Hetzelfde of Rikzaag.
PIOKKEN, piokte, gepiokt, b. w. Plagen, kwellen
met woorden of met werken, doch eerder uit
scherts dan uit moedwil, fr. taquiner. Iemand
piokken. Malkander piokken, fr. se piocher.
— Ook o. w. Hij doet niets dan piokken. Ge
moet daar niet piokken.
-- PIOKKER, m. Plager. Hij is zoo een piokker.
PIONIEREN, pionierde (wvl. ook pionierdege,
zie IMPERFECT, heb gepionierd (fvl. epionierd, zie

— Voor I'irootje rondgaan, zie PIEROOTJES-VENDITIE.

— Dat is de piero, dat is het puik, sprek. van
personen of van zaken. Hij is de piero van de
dichters. Niemand kan het hem afdoen in het
zingen, enz. dat is de piero. Die wijn is de beste:
dat is de piero.
— Een stuk winkelgoed dat zijne weerde ver
heeft omdat het naar de mode niet meer is,-loren
anders gezeid een pieter. Ik heb hem daar enen
piro, een pirootje verkocht.
— Ook een jas of ander kleed dat van de mode
niet meer is. Hij had zijnen piero aan met lang
haar. Hij trok er met zijnen winterpiero naar toe.
PIROOTJES-VENDITIE, v. Het is te Kortrijk een

PIRO
oud gebruik, van den tijd van den slag der Gulden
sporen (1302), zoo 't schijnt, dat de arme lieden,
bez. die van Sint-Janswijk, op kermisdinsdag
half-oegst, met ezel, karren, manden en zakken
door de straten van de stad rondgaan voor
pierooíje, d. i. afgedregen kleederen, pitten en
kannen, en andere prondeling rondhalen die de
burgers geven willen (die niets te geven heeft
zegt : ik ben zelve piero); en dan bij de SintJanspoort venditie houden van al wat zij gekregen
hebben; en eindelijk het geld van de venditie
gaan verdrinken en verzuipen.

PIROTE, v., vklw. pirootje, met den klemtoon op
ro. Geplooide schroode die, onder aan een korten
vrouwenjak genaaid; rond den gordel afhangt.
De pirote is altijd van dezelfde stoffe als de jak.
Eene pirote met frullen aan den zoom. De pirote
stond eertijds kort opgerezen (b. v. vier vingers
breed), nu hangt zij neerwaarts en langer (b. V.
twee palmen).
— Het fr. pierrot bet.: corsage de femme doet

le dos est terminé par deux très petits pans releves.
PIRREN, pirde, heb gepird, o. w. Zie PORREN.
PISOETE, v. met den klemtoon op soe. Wetstaal,
ijzeren priem om de messen te wetten, fr. fusil

(du boucher).

— Meest gebruikt in Fr. Vl.
PISSESLA, PISSESALADE, v. Mollesalade, fr.
pissenlit.

PIT, m. Hetzelfde als Put, fr. puit. Eenen pit
delven. Een diepe pit. Een pit in eenen steen.
Pitten maken. " Van eenen quaden pit, ofte pit

qualick ghemaect. " (Costumen vanden Lande
vanden Vryen.)
— Van daar Pitmaker, Pitwater, Waterpit,
Zandpit, enz. — Zie verders PUT, enz.
PITHOMMEL, m. Zie onder REEKHOMMEL.
PITJE, 0. Zie PEETJE. .

PITJUI, PITJUW, zie PATEI.
PITSEN, pitste, gepitst, b. w. Dit ww., dat bij
Kil. staat, wordt, volgens Alg. Vl. Idiot. in Brab.
gebruikt in denzelfden zin als ons vlaamsch
pinsen, pintsen. " En was dat niet vroeg begonst
te pitsen, te nypen, te worstelen, en te stooten om
vooren te kruypen en den eersten te zyn P "

(F. Vanden Werve, sprek. van Esau en Jacob in
den schoot van Rebecca.) " Gy en zult niet meer
aen het Deeg pitsen., maer het brood zijn recht
gewicht laeten. " (P. Croon.)
— In 't land van Aalst zegt men Pietsen.
PITTEKELLE, V. Zie PUTKELLE.
PITTEN, m. Hetzelfde als Piet, Pieter.
— Wordt dikwijls gezeid voor Een oud man.

864

PLAA
Een oude pitten. Die pitten is nog frisch voor
zijn jaren.
PLAAG, V. Wordt, even als ziekte, gezeid voor
eene kwaal die besmettelijk is, fr. maladie contagieuse. De plaag op de aardappels (aardappelziekte). De plaag op de koeien (koeiplaag). De
plaag op de keuns (marulje). Er zijn veel konijnen dood van de plage. De plage krijgen. Er is
een vreemde plaag in 't land, die veel menschen
doet sterven. Hij is van de plage gestorven.
PLAAGSTEERT, m. Kwelgeest, plaagduivel.
— Vgl. Drilsteert en Vraagsteert.
PLAAIS, o., mv. plaaizen. Een stroo- of kafzak
of matras of zoo iets anders dat men, bij gebrek
aan beddebakken, op den grond of op stoelen of
op eenen ezel bereddert om er op te slapen.
Een plaais slaan (zoo een slaapbed gereed maken). Er waren geene bedden genoeg, en men
sloeg twee plaaizen. Op een plaais slapen.
— Misschien verbasterd van 't fr. paillasse.
PLAAM, V. Zie PLAME.
PLAAN, v. Zie PLANE.
PLAASTER, V. Hetzelfste als holl. pleister, fr.

emplátre; plátre.

-- Kaakslag. Iemand eene plaaster leggen,
geven of draaien. Eene plaaster krijgen.
PLAAT, PLATE, v. Groot metalen blad, waarop
de bakkers brood in den oven bakken, fr. plafond.
— De plate poetsen, zich wegmaken, gem. met
schulden, onbemerkt wegloopen, fr. faire un trou

a la tune, déguerpir. Een schuldenaar, een dief
die de plate poetst. Onze gebuur heeft dezen
nacht de plate gepoetst.
— Soort van zeevisch, anders ook Pladijs genaamd, fr. plie franche, carrelet. Gedroogde platen zijn scharren. De plate is geen but, fr. fl et,
picaud.

— Ook de naam van eene veldplant, anders
nog Melkplaat en Plaan geheeten,, fr. salsifis des
prés, 1. tragopogon pratensis. De platen staan
langen tijd eer zij opschieten en bloeien. — Anna
Biins spreekt van Gulden plate :
Vette weije, acoleije, gulden plate.
En wederom :
Plate gulden schoonder dan genoffel teylen.
PLAATPIMPERNEEL, o. Zie PIMPERNEEL.
PLAATS (wvl. ook PLATSE en PLETSE), v. De
ruimte met de huizen rondom eene kerk van
een dorp of gemeente. Op de platse wonen. Op
de platse van dat dorp is er eiken maandag
markt. In de kermisdagen staan er kraampjes
op de plaats. Hij woont vijf minuten van de

PLAS.

platse. Er zijn kleene prochiën waar geene plaats
is (waar de kerk aleen staat zonder huizen erbij,
tenzij de pastorij en nog een of twee andere).
Eene waterpomp te midden de plaatse. De huizen van de platse.
— Huisdienst, huur, fr. condition. Die dienstbode heeft daar eene schoone platse. Eene platse
zoeken. Hij won niet genoeg in die plaatse, en
heeft eenen anderen dienst aanveerd. Weet gij
nergens eene goede plaatse voor mij, waar men •
niet veel moet werken ?
PLAATSENAAR, PLATSENARE, m. Inwoner van
een dorp, in tegenoverstelling met de landlieden. De plaatsenaars wonen bij de kerk; de
eene houden winkel of herberg; andere leven op
hunne renten; andere zijn ambachtslieden.
PLAATSVOLK (wvl. ook PLATSEVOLK, PLETSEVOLK),
o. De inwoners van een dorp rond de kerk, de

plaatsenaars.
PLADIJS (wvl. PLADIIS, zie Lr), m. Bij zeeviss.
Een visch, anders ook Plaat geheeten, in fr. plee

franche, 1. pleuronectes platessa. — De platessa
limancda heeten wij Scholle, en de platessa flesszus,
Bot, butje. (Van Beneden, Ann. Parl. 1865-66,

docum. bl. 602.)
— Dit woord met den klemtoon op de tweede
greep, komt van 't 1. platessa.
— De nieuwingerichte prochie Sint-Louis,
die voor het burgerlijk nog deel maakt van de
gemeente Deerlijk, was vroeger een gehucht dat
men den Bottenhoek hiet (van Bot, fr. stupide,
en later, om dien smaadnaam te doen
verdwijnen, Pladijshoek, het woord bot opvattende als vischnaam, en hem dus vervangende
door een anderen vischnaam die meer of min
synoniem is.
PLADIJZEN (wvl. -IZEN, zie ni), pladijsde, ge-

grossier),

pladijsd, b. w. De panjuilen van eenen plakweeg

met stroo vullen en bezetten om er dan moortel
over te strijken. Eenen weeg pladijzen in plaats
van hem te uitsen.
PLADOKKEN, mv. Slechts gebruikt in
— Droomen van pladokken, iets willen &én dat
onmogelijk of zeer omgerijmd is; anders gezeid
Droomen van schreus.
— In 't Leven der studenten vind ik pludokken :
Die sijn goet soo is ontnomen,
Magt wel van Pluclocken droomera,
Want hy heeft maer dat hy knaeght,
't Gonn' by aen sijn vinger draeght.
PLADOMP, m. Plomp, paldjomp.
PLADOIVIPEN, pladompte, heb of ben gepladompt,
o. W. met

den klemtoon op domp. Hetzelfde als
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Plompen, met gerucht plotsere. Hij pladompte in
't water. Ik hoorde 't pladompen.
-- Ook Paldjompen, Perdjompen, en Perlom-

pen.
— Wegens de vorming van dit woord, zie onder
FLADAKKEN.

PLAFFETUUR (wvl. -TEURE, zie u), v., met den
klemtoon op tuur. Fenteneel, vensterblind ,dat al
binnen in huis open- en toegaat. Waar plaffeturen
zijn, zijn er geene watervensters.
— Kil. Blaffetu ere, fenestra papyracect vel

membranacea.
PLAK, m. (niet v.) Kaakslag, fr. soufeí. Iemand
eenen plak geven. Eenen schrikkelijken plak
krijgen. Geef hem liever wat plakken om zijn
ooren.
-- Op den plak, op den pof, te borgte, fr. a
credit, a pouf. Iets op den plak koopen. Winkelaren halen op den plak. Hij staat op den plak
(hij heeft plakschuld). Hij staat daar op den plak
voor dertig frank. Iets dat men koopt, op den
plak laten (niet aanstonds betalen, op den plakboek laten schrijven). " Om te zien of hem niemand geen brood en zou geven op den plak of
een' once koffy te borgte. " (C. Duvillers.)
PLAK, o. Plaksel, geplakte moortel of leem, enz.
Een muur in plak (d. i. met moortel bezet). Het
plak valt af van den muur.
— Zijn plak laten droogen, zegt men van
zekere vogels, zoo als de meerl, die hunnen nest
met natte aarde bepleisterd hebbende, dan twee
of drie . dagen wachten eer zij den binnennest
maken.

— Dun blad acajou dat men op ander hout
vastlijmt. Die tafel schijnt van acajou, maar 't
is maar plak. Het plak gaat los, ge moet het weer
doen aanlijmen.
— Ecne blikken plaat, met den naam van den
eigenaar, genageld op de kas van eenen wagen.
De voerman is geboet geweest, omdat er geen
plak aan zijnen wagen was. — In dezen zin gebruikt men het w. ook mannelijk.
— Metalen of glazen plaat die de advocaten,
de heelmeesters, enz. met hunnen naam en beroep, op de deur van hunne woning vestigen.
PLAKBERD, o. Bij metsers, glazemakers, enz.
Een klein vibrkantte bord met eene handhave,
waarop de moortel of het mastiek ligt dat zij
moeten gebruiken.
PLAKBOEK (wvl. -BOUK, zie ou), m. Een boek
waarin de winkelier aanteekent hetgeen men bij
hem op den plak, d. i. te Norge koopt. Hij staat
ook op den plakboek.

PLAK
PLAKHAMER, m. Bij schrijnwerkers. Hamer
waarmede zij hout opleggen, fr. marteau à pla-

quer.

-- Bij plafoneurs. Hamer waarmede zij de
latten langs een wand vastnagelen om moortel
op te plakken.
PLAKIJSTER (wvl.

PLAKIISTER),

PLAK
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m. Klijster,

kladde vuiligheid. Zijne kleederen waren bemorst
met plakijsters slijk. De koe hong vol plakijsters
van in haar mest te liggen. De metser liet eenen
plakijster moortel vallen op den vloer. Die
schooljongen schrijft niet net : zijn papier ligt
altijd met plakijsters inkte bevlekt (fr. plein de
patés d'encre). Welk eene reuve op die wonde:
het is een geheele plakijster.
-- Ook gebruikt in den zin van Barlaffe, groot
stuk dat ergens van afbrokkelt.
PLAKIJSTEREN (wvl. PLAKIISTEREN, zie , IJ),

plakijsterde, geplakijsterd, b. w. met den klemt.
op kijs. Beklijsteren, bekladden, bemorsen. Hij

was geplakijsterd van hoofde te voet, van door
het slijk te reizen. Als gij de muren kaleit, let
op van den vloer niet te plakij sieren.
— Eig. hetzelfde als plijsteren, dat Kil. ver
trustare, gypsare.. Zie onder-klartdoBcen,
FLADAKKEN.

PLAKIJZER (wvl. PLAK-IZER, zie IJ), o. Soort
van truweel om te plafoneeren.
PLAKKEN, plakte, geplakt, b. w. Bezetten of
bepleisteren met gips, moortel, leem, enz. Eenen
muur plakken.
— Met dunne bladen hout beleggen. Eene
tafel plakken in acajou.
— Vgl. fr. plaquer.
PLAKKEN, plakte, heb geplakt, o. w. Op krediet
koopen, borgen. Hij gaat maar naar winkels waar
hij mag plakken. Ik begeer geene kalanten die
veel plakken. Plakken en borgen is verkeerde
spaarzaamheid, of bewijs van geldnood, of zorg loosheid. Ik plak nooit.
PLAKKEN-HANDJES. Een kinderwoord ' beteekenende Het klappend samenvoegen van de
handvlakten. Asa, kindje, doe een keer plakken handjes. De kinders doen plakken - handjes om
hunne dankbaarheid te toones, als zij iets
ontvangen.
PLAKKER, m. Iemand die plakt; plaasteraar;
belegger.
-- Groot blad papier waarop de almanak ge
staat, en dat men gemeenlijk aan eene-drukt
binnendeur nagelt of plakt. Eeiien plakker
koopen. De veldwachter brengt mij telkens op
het nieuwjaar eenen plakker. •

-- Bij steenbakkers, zie PLAKSTEEN.
— Plakvoet, groote breede voet. Hij heeft
plakkers van voeten. Ge moet daar met uwe
beslijkte plakkers over den vloer niet gaan loopen.
-- Die veel plakt en borgt, die plakschulden
maakt, slechte betaalder.
PLAKLEEM, o. Kleiaarde met schift en kort
stroo doorwerkt, om als moortel te dienen tot het
bepleisteren van muur of weeg. Eenen weeg met
plakleem bezetten.
PLAKPOOT, PLAKVOET, PLAKKER,

m. Breede

platte voet, fr. pied plat. Plakpooten hebben. Die
vent met zijne plakpooten.
PLAKREIT, o. Soort van waterkruid. Zie REIT.
PLAKSCHULD, v. Schuld die men maakt met op
krediet te koopen. Hij heeft in dien winkel eene
groote plakschuld staan. Veel plakschulden
hebben. Zijne plakschulden betalen.
PLAKSEL, o. Alle plakstoffe, als lijm, moortel,
bloempap, enz. hetzij die reeds ergens aan geplakt is of niet. Met plaksel een papier op eene
deur vestigen. Het plaksel van den muur valt af.
PLAKSPA, v. Bij plafoneerders. Houten truweel
waarmede de moortel aan den muur overstreken
wordt, fr. taloche.
PLAKSTEEN, m. Bij steenbakkers. De steenen
die streks over kant staan in de buitenzijde van
een steenoven, heeten plaksteenen of plakkers.
Staan er twee rijen plaksteenen nevens elkaar,
dan heet elk paar een dobbel plaksteen; is er maar
eene rij, dan heet elke steen een enkel of halve
plaksteen. De enkele plakkers staan vóór de
vijven die er achter schuilen; de dobbele plakkers
staan boven de koppenuit. De plaksteenen zijn
nooit wel doorbakken, omdat zij maar gedeeltelijk in den gloed kunnen zijn. .
PLAKWAAIER, m. Vlieger, fr. eer Een
plakwaaier opsteken, laten opgaan.
PLAKWEEG, m. Een muur van latten met
moortel bepleisterd. Een arm huis in plakweeg.

De panjuilen van eenen plakweeg.
PLAMAASTER, m. Eig. zooveel als Plaaster (zie
onder FLADAKKEN), doch niet een bijgedicht van
bevuiling. De metser liet een plamaaster moortel op den vloer vallen. Het slijk hong bij geheele plamaasters aan zijn kleeren. Eóne huidziekte die zich vertoont in etterende plamaasters.
— Kaakslag. Iemand een plamaaster draaien
of geven.
PLAIVIAASTEREN, plamaasterde, geplamaasterd,

b. en o. w. Met plamaaster bezoedelen. Den weg
lag geheel geplamaasterd van den koeidrek.

PLAM
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Kind, gij meugt zoo niet plamaastereu, als ge
pap eet. Wat plamaastert gij daar, jongen P
PLAMAKKE, V. met den klemtoon op mak.
Hetzelfde als Plakke, fr. palette; férule. Met eene
plamakke slaat men korken op de flesschen.
Vroeger sloeg men de strafbare schooljongers
met eene plamakke op de handen.
--

Zie onder FLADAKKEN.

ergens op ligt, plakij ster. Reit dat in een pl amakke den gracht vulgroeit is een pilse. Waarom
uwe slijkschoe'n niet afschrepen, ge laat geheele plann&ken modder in den vloer P De pappot viel om, en 't was eene geheele plamakke
in den ?loer. Een wompelblad is een geheele
plamakke op 't water.
PLAMATE en PLAIVIETTE, v. met den klemtoon
op de tweede greep. Hetzelfde als Plamakke,
een spaan of platte strook hout die aan 't een
uiteinde breeder is en aan 't ander smaller gelijk
een steel of handhave : 't is juist het fr. palette.
De wijntappers gebruiken eene plamate om de
korken op de flesschen te slaan (fr. tapette); ook
om de bom van een wijnstuk te doen uitspringen, met er nevens eenen zwaren slag te slaan
op het stuk. Voortijds gebruikten de schoolmeesters de plamate om in de hand te slaan
van de kinders die misdaan hadden. Een kind
de plametten geven.
Daer ghebruykt men de Planvet
En de roeden op het zet.
(Lev. der Stud.)

--- Kil. heeft dit w. in deze laatste bet.; maar
hij schrijft planra- maele, en stelt het gelijk aan
palm-maete, alsof de klemtoon op de eerste greep
ware.

meesters handt -palmaet.
(L. Vossius.)

PLAME, V. Jeneverbes, fr. bale de genievre, 1.
bacca juniper;. De plamen zetten af, fr. les bales
de genièvre sent d-iuretiques.
— Zwarte aalbezie, fr. groseille noire. Er staan

veel plamen aan dien struik : pluk ze allen af.
Plamen op jenever steken. De plamen heeten
ook Zwarte paters.
--= Soort van nagelzweer, ook Ale geheeten,
fr. tourniole, onglade.
— Voor planre zegt men ook Vlame.
PLAMOESTEREN, plamoesterde, geplamoesterd,

b. en o. w. Hetzelfde als Plamaasteren, plakaas teren, bekladden, met kladden bevuilen.
-- Afl. Plamoesteraar (kladschilder, fr. barbov llevr).

PLAMOEZEN, plamoeste, geplamoest, b. en o. w.
Hetzelfde als Plamoesteren.
PLAMOTTEN, plamotte, ge_plamot, b. w., klemt.
op mot. Hetzelfde als plammnoten bij Weil., en
palmmotten bij Kil., d. i. bezoedelen, vuil maken,
beduimelen, met vuile handen aanraken en
betasten. Een wit linnen of een kleed pla-

motten.

PLAMAKKE, v . Iets dat lijk een plaaster, of klad

Dekindershebben d'oogh op 's

PLAM

PLANE, V. Eene ziekte waarbij geheel de oppervlakte van het lichaam blauwendig is, fr.
cyanose, maladie bleue. Het kindje is dood van
de plane.
-- Een boom anders ook Pelaan (fr. platane,
en oulings plane) geheeten.
Wyk appel-ooft, wyk plaen-booms staetig wesen.
(Vaelande.)

-- Eene plant die in de kruidkunde tragopogon pratensis, fr. salsifis des prés heet. Er groeit
hier veel plane. De plane heeft gele bloemen.
" Raeploof, murken, plaene, vogelkruyd en een
weynig boter. " (G. Simons.) Ook Planekruid.
-- Bij steenbakkers. Een houten plankje om
den steenmoortel effen te strijken, fr. plane.
PLANEERHAMER, m. Bij koperslagers. Een
hamer waarmede men het koper, als 't uit het
vuur komt, hard en effen slaat.
PLANE.^KRUID, o. Eene plant die fr . salsifis sauvage heet. Men geeft het sap van deze plant te
drinken aan de kinderen die de plane (fr. cyanose)
hebben.
PLANEN, plaande, geplaand, b. w. Bij steenbakkers. Met de plaan afsnijden en effenstrijken, fr.
aplanir.
PLANESTAAL, m. PLANEPLANTE, v. De

stam

en de bladeren van de plane, fr. salsifis sauvage.
De planestalen uitrukken.
PLANK(E, v. De zool of ondervlakte van den
voet. Een doorn in de planke van den linkeren
voet. " Legt het (treksel) op de planken der voeten. " (G. Simons.)
--= De binnenvlakte of het plat van de hand,
de palm, fr. paume. Eene zweer hebben in de
planke van de hand. Het kind viel met zijn han
gloeiend ijzer, en de planken waren-denopht
verbrand.
-

PLANKIER, PLANKIES, PLANKIET, o., met den

klemtoon op de 'tweede greep. Smalle of breede
zoom, met steenen beleid, langs een huis of eenen
stal. De hoziedrup valt op het plankier. De plankieren in de stad dienen tot voetpad aan de
voetgangers, fr. trottoir, te Brussel en te Leuven
Brei genaamd, zegt Alg. Vl. Idiot. Tusschen het
plankiet en de straat ligt eene grip. Men zegt

PLAN
ook Voorland, doch alle voorlanden zijn geene
plankieren.
PLANKIES, o., mv. plankiezen, met den klemt.
op de tweede greep. Zie PLANBIER.
PLANBIET, o., met den klemtoon op de laatste
greep. Een vloer van planken, hetzij in de bene
hetzij in de bovenplaatsen van eene-denplats
woning. De gang en de keuken liggen in Liggels,
maar de kamers zijn allen in plankiet, fr. plancher.

— Ook gebruikt in den zin van Plankier.
PLANTER, m., vklw. plantertje. Een geheele of
gedeelde aardappel dien men plant of tot het
planten bestemt, in de woordenb. poter geheeten.
Ik spaar deze aardappels tot planters. Planters
koopen. — Zie —ER.
PLANTSOEN (met den klemtoon op soen), m.
en o. Naam dien men aan de eik geeft waneer zij
bekwaam wordt om gezaagd en vertimmerd te
worden, en nog geene kroon begint te vormen.
Zie EERZAAD. Een plantsoen in planken zagen.
De gevelde plantsoenen ontschorsen. De reus
nam eenen plantsoen voor eene zweep. " Zoo wie
eenighe bosschen in pachte heeft, als hy de selve
doet vellen ende ontblooten, moet deselve bosschen bestaen laeten met behoorlick winter-zaet,
ende oock laten staen alle de plantsoenen vander
dickte van thien duymen ende van daer neder
(Oost. v. Poperinghe.)
-wáert."
— Het fr. planton bet. grand corps d'arbre qu'on

re/end a la scie.

PLANT$PA(DE, V. Bij

•

landb. Een werktuig met
twee puntige stijpers om gaten in den akker te
maken, waar men b. v. koolzaadplanten in poot;
anders ook Stekke genaamd, fr. plantoir.
PLANTSTAAK, v. Zie POOTSTAAR.
PLANTZAAD, o. Wordt gezeid van aardappels,
boonen en dergelijke die bestemd zijn om geplant
te worden. Hij heeft een deel van die aardappels
overgehouden tot plantzaad. De boonen die men
beschikt tot plantzaad, moeten wel gerijpt zijn.
Even als men het beste graan gebruikt voor
zaaizaad, zoo ook gebruikt men de beste aard
voor plaatzaad. Ik moet te naaste week-apels
aardappels planten, en ik heb nog geen plantzaad.
PLASCH, m., mv. plasschen. Hetzelfde als Plas,
fr. amas de liquide, ia.que. Het regende zoo dat de
straten vol plasschen stonden. ,Eenera plasch de
oogen uitrijden of uitt erten (er in rijden of treden,
dat het water uitspatte). Het kind lag versmoord
in een plasselken water. Vele lieden, als zij
medicijne moeten nemen, zijn voor den plasch
(d. i. willen geneesdranken van groote quantiteit).
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Als hij soep eet, hij houdt van den plasch niet
(hij heeft liever eene kleene quantiteit, maar die
goed en voedzaam is).
PLASSCHEN, plaschte heb geplascht, o. w. Hetzelfde als holl. plassen, lobberen, in 't water
mooschen, fr. barboter, patrouiller dans l'eau.
De kinders plasschen geern ' in 't water. Die
vrouw is altijd bezig met wasschen en plasschen.
-- Waden, door 't water gaan. Hij plaschte
door water en slijk om daar ook tegenwoordig te
zijn.
-- b. w. In plasschen storten. Wie heeft er dat
water op den vloer en langs den trap geplascht P
PLASSCHERIE, V. Plasserij, fr. patrouillag .
PLASSEL, m. Plas, plasch. Een plassel water.
'Een plasselken.
PLAT, o. zonder mv. Bij speldewerksters. De
vaste en ondoorschijnende sieraden die in de
kant gewerkt worden, fr. le mat, le dessein, les
fleurs; in tegenoverstelling met de traliën, fr. le
réseau, les mailles. Er is veel plat in die kant,
De traliën weet zij beter te maken dan het plat.
PLAT, adj. Effen, uit den weg geruimd, sprek.
van zwarigheden. Een geschil plat maken, fr.
aplanir un di,érend. Die moeielijkheid is plat.
Die zaak zal wel plat komen, fr. cette affaire
-

s'aplanira bigin.
-- Eene platte uur in den nacht, in den vollen

nacht (tusschen den diepen avond en den vollen
nacht). Het was eene platte uur in den nacht als
hij t' huis kwam.
Plat af (wvl. plat of), vlak af, ronduit,
zonder omwegen. Plat af de waarheid zeggen.
Plat af iets weigeren. Ik verweet het hem plat af.
Hij zei 't mij plat af in mijn aanzicht.
— .Plat uit (wvl. plat nut), plat weg, zonder
omwegen. ik zei het hem plat uit. " Twelcke hy
hemlieden plat uyt refuseerde. " (N. Despars.)
— Men schrijft in twee woorden platte boon of
platte Pieter (fr fève de marais), platte kinderen,
(fr. enfants en bas -c ge), enz. omdat het accent op
het substantief valt; maar in één woord platneus,
platvoet, platgras, enz. omdat het accent op plat
valt.
PLATDRAAD, m. Bij wevers. Als een afgebroken ketendraad door onoplettendheid niet weder
aangeknoopt wordt, dan vallen er, in 't weven,
twee ketendraden bijeen, en maken in 't weefsel
hetgeen men eenen platdraad heet. Het komt
op geenen platdraad (er steekt niet veel in, het
komt op geen kleentje).
PLATE, V. Zie PLAAT.
PLATGEDOGENHEID, v. De staat van iets dat

PLAT
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platgeduwd is. Men zag, aan de platgedogenheid
van het gras, dat er daar iemand gelegen had.
PLATGRAS (wvl. -GAR$, -GERS, uitspr. platgas,
-ges, zie Rs), o. Soort van gras dat meest in
vochtige akkers groeit, anders ook Spletgars
geheeten, in de wetenschap echinochloa, "panicum
crus-galli, fr. panic pied-de-coq.

— Ook eene andere grassoort, 1. panicum

PLATSE, v. Zie PLAATSE.
PLATSTEKER, m. Bij goudsmids. Soort van

fijn drijfijzer.
PLATTANG(E, v. Bij goudsmids. Kleene ijzeren
tang met platte lippen om iets vast te grijpen.
PLATTEBOONETIJD (wvl. -TIJD, zie id), m. Slechte
tijd voor den koophandel, de nering, enz., tijd
van weinig gewin, fr. morte-saison.

viride, setaria viridis.

PLEDOMPEN, pledompte, gepledompt, o. w. Plom-

PLATIJN (wvl. PLATINE, zie IJ), v. Platte dunne
schijf van ijzer met een handvatsel, dienende tot
deksel op de opening van eene kookstoof. Aardappels braden op de gloeiende platijne. Neem
de platijne af, ik ga den pot op 't vier zetten.
— Handblaker, metalen keersepan, fr. bougeoir. Eene koers in de platijne stellen. Geef mij
een platijntje om te gaan slapen. Eene blikken
of koperen platijne.
-- Het vklw. platijntje bet. ook Het meer of
min schuitachtig teeltje van koper of blik,
waarin men den ,keersesnuiter legt; anders ook
Schuitje genaamd.
-- In den zin van een houten schoeisel zeggen
wij patijne, en geenszins platijne.
PLATLEGGEN, lelde plat, platgeleid, b. w. In

den grond helpen, arm maken, fr. ruiner. De
eene winkelier heeft den anderen platgeleid. Hij
heeft bedreigd van mij plat te leggen, indien ik
zijnen eisch niet voldoe.
-- Iemand in eene redeneering geheel verslaan,
fr. baítre à plate couture. Hij heeft zijnen tegen

-strevlijkpagd.
-- Breien, zoo vlechten dat het gevlochtene
plat zij. Eene koorde, eene zweep platleggen
(drie of vier schinkels dooreen vlechten zoodanig dat de koord of zweep niet rond, maar
plat zij). De matten zijn platgeleid. Zie LEGGEN.
— Bij huidevetters. Het getaande leder, dat
uit de strooikuip komt plat openspreiden om te
droogen, en er gewichten op leggen opdat het

al droogende zou strek blijven zonder om te
krullen.
PLATON, o., klemt. op ton. Hetzelfde als fr.
peloton. Een platon soldaten.

— Een platon bolders, schutters, enz. Eerste
platon, maak u veerdig.
- PLATONVIER, 0.

Pelotonvuur, fr. feu de pe.

loton.

PLATROE(DE, v. Bij wevers. Zie LEESROEDE.
PLATSCHA1VIEL, o. Een vierkantte stuk hout

dat boven den as van den voortrein eens wagens
vastgespijkerd ligt, en dient deels om de armee len te vestigen, -deels om het draaischamel te
dragen.

pen, in 't water plonzen. Zie PLADOMPEN.
PLEGEN, placht, plocht en ploeg, heb geplocht en
geplogen, o. w. Gewoon zijn. Ik placht, wij plachten dat te doen. Ik ploeg; zij ploegen telkens
iets te geven. " De voorseyde vrauwe plochte te
beziene de horine van den zieke lieden. " (Kr.

Br.)
— Afl. Geplogenheid (gewoonte).
PLEIEN, pleide, heb gepleid, o. w. Lastig en
arbeidzaam gaan, klauwieren, tobben, b. v. door
eene slijkstraat. Door den modder pleien. Wat
heb ik gepleid in die vuile wegen ! In 't bedrichter
van den akker, moeten de werklieden dikwijls
pleien door water en wind. Ik kan zoo verre niet
pleien. Ik kan het niet pleien (den weg niet afV.

reizen).
— Klauwieren, grootera arbeid doen, veel zwoegen. Geheele dagen pleien om door de wereld te
geraken, om zijn brood te winnen. Hij moet Tederen avond pleien tot den elven.
- Zie AANPLEIEN. — Het woord pleien, gebruikt
in 't Brugsche en in 't Kortrijksche, houdt misschien te samen met galeien dat in Fr-V1. gebezigd wordt. Zie PALEIEN.
PLEIN, o. Bij landb. Een derschvloer op den
blooten akker, anders gemeenlijk Dem geheeten.
Zie DEM.
— Bij steenbakkers. Plaats op den grond waar
de hager de pasgevormde briken in rijen stelt
om ze te laten bakdroog worden. Plein steken,
zoo eene plaats veerdig maken. Men steekt plein
eer men begint te vormen.
PLEIN, adj. en adv. Klaar, zuiver, louter; eng.
plain. Die kroes is van plein zilver. Eene kroon
plein van goud. Dat is niet anders dan plein bedrog. Hij is gestorven van plein verdriet, of
plein van verdriet. Het is plein de wil van God
dat zoo iets is voorgevallen. Hij verricht dat uit
pleine boosheid, of plein uit boosheid. Ik ben ge
plein omdat gij 't mij gevraagd hadt. -komen
PLEIZANTIG, adj. Kluchtig, die lachen doet,
die leute verwekt. Een pleizantige mensch.
Pleizantig zijn.
PLEIZIERIG, adj. Aangenaam en verheugend
.

PLEK
voor het hert. Betalen is pleizierig, zei Triconi,
als men geld heeft. Het is pleizierig hem te
hooren vertellen. Het was pleizierig om zien
hoe blijde die arme kinderen waren.
PLEK, PLEKKE, v., vklw. plekske(n, plekje.
Plaats, ruimte. Er is geen plekke genoeg aan
tafel voor al de genoodigden. Ik heb plekke te
kort in mijn huis om al die waren te verbergen.
Hier is nog plekke, fr. it y a encore ici une place.
Plekke maken (ruimte maken). De redenaar ging
naar het spreekgestoelte, voorgegaan van eenen
roedrager die plekke miek door het volk. Maak
een beetje plekke, menschen, dat ik door kunne.
Iemands plekke pakken, nemen, fr. occuper la
place, le siege de gaelqu'u.cn. Hij zat in mijn plekke.
De liefde heeft in uw hert plekke gemaakt voor
den haat. Dat gij in mijne plekke waart, wat
zoudt gij doen P Stel u eens in mijne plekke. Van
plekke veranderen, fr. changer de place, de siege.
" Huut den weghe te ghaene, plecke te maeckene,
te nijghene. " (C. Van Dordrecht.) " Eenen sanct
die maer op een plecke bekent en is. " (Lambrecht.)
Seird dan voord, of wel maek plek. (Vaelande.)
Hebdy gheen Aleck om slaepen
Elders dan hier P
(J. de Harduyn.)
't Is dan 't lieve land der vaderen,
Plekke waer onze wiege stond,
Dat wy, zalige, gaen naderen.
(K. De Gheldere.)
En by zocht een stiller oord
Voor die Lelie zonder vlekke;
Nievers vond by weerde plekke
(Id.)
Voor die reinheid ongestoord.

-- In 't bezonder, eene kleene hofstede zonder.
peerden. Hij is daar op dat pleksken geboren.
Zijne ouders wonen op die plekke. Eene plekke
koopen, verpachten, enz. Van zijne plekke moeten (zijn hofstedeken moeten verlaten). Die
plekke behoort hem toe. Koeiplekke (waar men
koeien houdt). Geeteplekke (waar men slechts
geiten houdt). Osseplekke (waar men ossen
houdt). " Niemant yen vermach meer dan een'
hof-plecke te ghebruycken. " (Cost. v. Pitgam.)
-- In (de) plekke van, in (de) plaats van, fr. a
Za place de. In plekke van te lachen, hij is gram.
Geef mij dien wandelstok, ik zal u in de plekke
wat anders geven. Geef dien * bedelaar een stuk
brood in plekke van geld. " Zoe quam den prynse
van Symaehy als gouverneur van de lande, in
de plecke van due d'Allenson. " (G. Weydts.)
" Desen nacht-doeck die, in de plecke van eenigh
stinckende bloedt, met eenera soeten reuck ver
-vultis."(LdeHr)
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— Wordt ook algemeen gebruikt voor Vlek,
fr. tache, marque. Zwart haar met grijze plekken.
Plekken van inkt in 't papier. Plekken van olie
in den vloer. Die velziekte is genezen, maar zij
heeft in mijn aanzicht veel roste plekken gelaten. Als •
hij dood was, geheel
zijn lichaam
g
J sloeg
uit in zwarte plekken. " Havermeel net azijn
ghesoden verdrijft die placken ende vlecken. "
(L. Fuchs.) " Want plecken niet en plecken,
noch fauten geen fauten en zyn, daer-men de
goedtheyt heeft van alles in de beste ploye te
slaen. " (I. de Grieck.) " De volle mane schijnt
altijdt een plecke ende een donckerheyt in haer
te hebben. " (C. Vrancx.)
•

i

plekte (wvl. ook plekiege, zie IMPERgeplekt (fvl. èplekt, zie GE), b. w. Vlekken,
fr. tacher. De jongen heefi zijne kleederen met
PLEKKEN,

FEeT),

inkte geplekt (met inktvlekken bezoedeld). Let
op dat gij het papier niet plekt.
-- o. met zzjie. Vlekken krijgen. Papier plekt,
als men er groene planten op droogt. Muren
plekken als zij vochtig worden.
— Vlekken veroorzaken. Water plekt niet,
maar olie plekt.
PLEKSPLINTERNIEUW, adj. Hetzelfde als Spikspeldernieuw, splinternagelnieuw, vonkelnieuw,
geheel nieuw, fr. tout neuf, tout battant neuf.
PLEKTE, adj. Met plekken, gevlekt, hetzij natuurlijk, het zij anders. Dat hout is plekte. Eene
plekte koe (b. v. eene witte koe met zwarte plekken). Een muur die plekte geschilderd is. Eerre
plekte slang. — Zie –DE.
PLEK-UITDOENER (wvl. –UUTDOENDER, zie vi),
m. Vlekkenverdrijver, fr. degraisseur. " Verwers,
plek-uytdoenders, parkementmakers. ketelaers,
j
tingieters. " (Wet van een recht van Patente
voor het vyfde jaer van de Fransche Republyke.)
PLETS, m. Klank door het woord zelve vage' bootst en ontstaande uit eenen slag van de platte
hand in eenig vocht, of uit den val van eenen
klik water op den vloer, enz. Ik hoorde in mijne
kamer den plets van den regen op de steenen.
— De slag zelf die zulk eenen waterklank te
wege brengt. Met de hand eenen plets in 't water
geven. Was dat een plets!
— Een plas, de hoeveelheid vocht die er noodig
is om zulk een klank te maken, hetzij door slaan,
hetzij door vederstorting. Een plets water in de
straat. Hij trad in eenen plets water.
— Kleene hoeveelheid vocht in een vat, anders
gezeid klik, en klak. Een plets olie. De pletsen
te samen gieten. Drink dien plets melk uit. Een
1
plets pap, een plets bier,
.

PLET
-- Plets min, pets meer, d. i. een stuk onder
of boven kan de zake niet maken. Geef maar
nog drie flesschen ten beste, plots min plets
meer, het zal van ievers komen. Kind, we gaan
palullen bakken : ga naar den winkel om twee
pond blomme, of breng er drie meê : plets min
plets meer, wij sparen vandage niet. Ik zei hem:
gij hebt zoo veel kinderen te kweeken, en gij
houdt nog drie honden daarbij : waarom doet
gij dat P En hij antwoorde : plets min, plets meer,
als er eten is voor tien, 't is er genoeg voor
twalve.
PLETSE, v. Zie PLAATS.
PLETSEN, pletste, heb gepletst, o. W. Een plets -

klank te wege brengen met te slaan in eenig
vocht, of met een vocht van zekere hoogte neer
te storten. Met de vlakke hand in 't water pletsen. Het regende dat het pletste op de steenen,
op de vensterruiten.
-- Zoo slaan in een vocht dat er een plets-klank
uit . ontsta. De kinders pletsen, als zij met de
hand of met den voet of met eene plamate slaan
in de waterplasschen van de straat, dat er het
water uit spatte. In het slijk pletsen. De regen
pletst tegen de ruiten. De riem van den roeier
pletste in 't water.
— Met zijn. Door eenen pletsenden regen neer
worden. Het vlas op den akker pletst-gesln
in den grond, als het stijf regent.
--- Ook b. w. Eenen klik water op den vloer
pletsen. De grillige jongen wilde de gestoofde
aardappels niet eten, en hij pletste zijn hand in
't pateel dat ze speersden. De hoziedrop pletst
met den tijd gaten in de steenen.
— De drie ww. pletsen, kletsen en fietsen zijn
verschillig : de regen pletst op den grond; de
hagelsteenen kletsen op de ruiten; een nat kleed
fietst langs de beenen. — Het schijnt dat dit verschil bij de Oost - Vlamingen niet bestaat; want
men zegt daar, b. v. iemand tegen den muur
pletsen (in plaats van kletsen), enz.
PLEUNA, PLEUNAATJE, PLEUNE, PLEUNTJE.
Hetzelfde als Bleune, zie aid.
-- De klemtoon is altijd op plea.
PLEURES, o. (vr. bij Kramers), klemtoon op
plea. Zijdewee, anders ook Fleures en Fleursel,
fr. pleuresie. " De doodt komt door de zyde door

het pleures. " ( J. Van Heumen.) " Vant pleuris
ghenesen. " (C. Vranex.)
PLEUROOGEN, pleuroogde, heb gepleuroogd, o. w.
Traanoogen, beginnen weereen, fr. avoir les larmes
aux yeux. Er was zooveel droefheid in die begraving, dat ik zelf niet kon laten van te pleuroogen.
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Hij was zoo bewogen van dat verhaal, dat hij
pleuroogde. Pleuroogen van aandoening. Ik zag
de moeder pleuroogen (d. i. tranen in haar oogen
blinken), bij de eerste communie van haar kind.
Dat treurspel heeft menig een doen pleuroogen.
— Het eerste deel van dit w. is het fr. pleur,
d. i. traan.
PLEUTAOHTIG, adj. Schurkachtig, schelmachtig. Gij zijt wat pleutachtig. Een pleutachtige
jongen.
PLEUTE, PLOTE, v., PLOOTZAB, m. Een woord
dat, volgens het accent, schertsend of beleedigend is, en omtrent zoo veel zegt als Schelns,
schurk, schalk, boze guit, fr. fr•ipon. Eene pleute
van eenen vent. Hij is zoo eene pleute. Haar man
is maar eene pleute (fr. imfidele). Eene pleute van
eene vrouw. Gij leelijke plootzak.

Daerom maek ik wat de pleitte.
(Vaelande.)
Anselmus Boutestyf,
Wyd bekent voor eene pleute.
(Id.)

-- Ook van kinders. Die jongen is zoo eene
pleute. Ik ken geen pleuten gelijk gij zijt.
— Vgl. fr. pleutre.
- PLEUTEVOLK, 0. Schurken en schelmen. Het
is al pleutevolk dat in dien wijk van de stad
woont. Dat huisgezin is maar pleutevolk. Met
pleutevolk te doen hebben.
PLIS -PLAS (wvl. PLIIS- PLAS), subst. en bijw. Zie
PLITS-PLETS.

Dus gingh ick straet op, straet neder,
Door dat lieve lecker weder,
Door soo menigh plisse -plas,

Peynst hoe ick te moede was.

(L. Vossius.)
PLITSEPLETSEN, plitsepletste, heb geplitsepletst,
o. W. Herhaaldelijk pletsen, gedurig pletsen. De
zwemmer lag met zijn handen te plitsepletsen
in 't water. De wielen van eene stoomschuit plit-

sepletsen in 't water. Het plitsepletsen van den
regen op de steenen. Het regende dat het plitsepletste. Hij kwam al plitsepletsende door water
en slijk. Ik zag hem plitsepletsen door de wa-

terstraat.
— Men zegt ook Plitspletsen in drie grepen.
PLITS-PLETS (wvl. PLIITS-PLETS), bijes. Al plitsepletsende. Hij kwam plits -plets door de vlaag
aangetreden. Wat hij ook plits -plets roeide, hij
kon met zijn schuitje aan kant niet geraken.
--- Ook subst. m. Was dat een plitsplets, als
hij in den donkeren daar in dien waterplas tort.
PLOEF (wvl. PLour, zie on), m. Hetzelfde als
Pleeg.

-- PLOEFLAND (WVl. PLOUFLAND,

PLOE

872

PLOE

zie OU), o. Ploeg-

land, fr. terre arable.
-- PLOEFMES (wvl. PLOUFMES, zie ou), o. Ploegmes, niet in den zin van Ploegijzer of kouter, fr.
coutre, zoo 't de woordenb. zeggen, maar in den
zin van een eigentlijk mes dat dient om de
ploegschar, den nester en het zoolhoofd te zuiveren van onkruid en klijt dat er aan kleeft.
PLOEG (wvl. PLOUG, zie ou), en PLOEF (wvl.
PLOUF, zie oV), m. Een akkertuig dat fr. charrue
heet. Het voorgeslachte van den ploeg.
-- Een zeker getal (b. v. tien of twaalf) werklieden staande onder een man die ze beveelt en
betaalt; anders ook Put genaamd. De werklieden
die eenen vaart delven of eenen ijzeren weg maken, zijn gemeenlijk verdeeld in ploegen. De
eene ploeg miek den anderen op, om opstand te
maken.
-- Ook toegepast op andere lieden aie in benden verdeeld, en door een man opgeleid worden,
om b. v. revolutie aan te preeken in herbergen
en vergaringen, om te werken in de politieke
kiezingen, enz. De mannen waren in ploegs
verdeeld, fr. en compagnies, en escouades.
— Bij kaart- en bolspelers bestaat een ploeg
uit acht of zestien of nog meer personen. In de
prijskampen zijn de spelers in ploegen verdeeld;
na iederen afgespeelden ploeg, komt een ander
ploeg aan.
— Twee a drie personen (b. v. eene moeder
met twee knapen of dochters) die, in eene kerk,
bij den stapel stoelen staan, om deze tegen eenen
penning uit te deden aan die ze vragen. In
groote kerken zijn er twee a drie ploegen, t. w.
een rechts, een links en een te midden.
PLOEGBAAS (wvl. PLOUGBAAS, zie ou), m. De
hoofdman van eenen ploeg of bende werklieden.
De ploegbazen betalen gem. alle veertien dagen
de werklieden die onder hun bevel staan. De
ondernemer van dat werk wilt geene ploegbazen : hij slaat zelf alles gade. De ploegbaas, ook
putbaas genaamd, is eene soort van meester
belast is met het-knechtofrmai,d
toezicht van de werken, en met de betaling der
werklieden.
PLOEGBALK (wvl. PLOUGBALKE, zie ou), en

Dat met den ploeg bebouwd wordt. Ploeg draaiend land, fr. terre labourable. Eene hofstede
van honderd gemete ploegdraaiend land.
PLOEGKNAAP (wvl. PLOUGKNAPE), en ook PLOEFKNAAP (wvl. PLOUFKNAAP, zie ot), m. Houten
riggel horizontaal op twee lange rechtstaande
spillen of stangen gevestigd die in de ploeg
vastzijn. De lijn rust op den ploegknaap.-zwek
Het is maar aan den wielploeg dat er zoo een
knaap is.
PLOEGPULM (wvl. PLOUGPULME), en PLOEFPULM
(wvl. PLOUFPULME), m. Stuk hout liggend op de
ploegzweek, met eene groef te midden, waar de
ploegbalk in rust, fr. sellette. Zie PULM.
PLOEGSCHAAR (wvl..PLOUGSC-A ,E) en PLOEFSCIHAAR (wvl. PLOUFSCHARE, zie OTT), v. Een deel
van den ploeg, dat bestaat uit twee kromme
houten die van den eenen kant vastliggen aan
den as onder de ploegzweek, en van den anderen
kant zich vereenigen in een stuk waar 't harnas
of de voleie aan gevestigd wordt. De schare van
eenen wielploeg is omtrent 't geen de armeelen
zijn van eenen wagen.
-- Niet te verwarren met Ploegschar.
PLOEGSCHAR, o. en ook PLOEGSCHARRE, v.
(wvl. PLOUG-, PLOUF-). Plat, breed, spitstoeloopend
en snijdend ijzer dat de aardschol van onder
afsteekt, terwijl de kouter die op zijde afsnijdt;
fr. soc de charrue. Een zwaar ploegschar. De
ploegscharre zit op het inspit van 't zoolhoofd.
— Weil. heeft daar schaar voor, en Kil. schaars
en scheere. Doch overal in Vlaanderen, zoo wel.
in 't N. als in 't Z., zegt men schar(re, fr. soc, en
onderscheidt het men an schaar, schare, dat iets
geheel anders is : zie PLOEGSCHAAR.
PLOEGSLEDE, ' PLOEGSLEÊ, PLOEGSLEDDE, en
PLOEGSLETTE (wvl. PLOUGH PLOUF--), v. Een houten
zwee of raam waarop de landbouwer zijnen ploeg
naar of van den akker wegvoert, fr. tramoir.
Zie SLET.
PLOEGVOET (wvl. PLOUGVOET, PLOUFVOET, zie ou),
m. Opkrullende voet onderaan het steunhout
van een ploeg zonder wielen. Zie KLUITVOET.
-- PLOEGVOETPLAAT (wvl. PLOUGVOETPLATE,
PLOUF-), v. IJzeren plaat die het onderdeel van
den ploegvoet bedekt.

PLOEFBALK (wvl. PLouFBàLKE), m. Lang stuk

PLOEGZWEEK (wvl. PLOUGZWEKE, PLOUFZWEKE),

hout dat in horizontale richting den steert verbindt aan het voorslag van den ploeg, anders
ook Ploegboom geheeten, fr. haie. De ploegbalk
draagt den kouter en het scheeberd waar het
zoolhoofd aan vast is.
PLOEGDRAAIEND (wvl. PLOUGDRAAIEND), adj.

Een stuk hout liggende op den as van een
wielploeg, onder den pulm. De zeseek in eenen
ploeg staat omtrent gelijk met het platschamel
in eenen wagen.
PLOENDEKEN, en ook PLONGSREN, o. Oude
versletene hoed of muts. Hij heeft zijn plongsken
V.

PLOE
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aan. " G'eit lyk eene nieuwe muts aen P Ja 'k
moest wel, 'k en koest toch dat ew (oud) ploendeke nie blyven dragen. " (Snoecks Almanak.)
-- Meest gehoord bij de Oost -Vl. Vgl. Plunje,
v., dat Kramers vertaalt door habit de bord, hardes de matelot. Vgl. ook Plodde, Plonder, Plunder, dat in Alg. Vl. Idiot. verklaard wordt door
Kleeragie.
PLOEVEN, ploefde, geploefd (wvl. PLOUVEN, plouf
de, geploufd, zie ou), b. en o. w. Hetzelfde als
Ploegen, fr. labourer. Het land ploeven. Geploefde
land. Hij kan wel ploeven.
PLOEZE, v. Grond met kort en zacht gras bewassen; ook het kort en zacht gras zelve, fr.
pelou5e. Op eene ploeze dansen. De steenweg lag
aan beide kanten geboord met eene groene ploeze.
PLOK, m. Het plukken.
— In 't bezonder Hommelplok. Zie ald.
PLOKKEN, plokte, geplokt, b. w. Plukken.
— Hommel plokken, de takjes van de hommelbellen aftrekken, om ze dan op den ast te droogen.
Om wel te plokken, moet men die takjes zoo
aftrekken dat er maar korte steertjes en weinig
bladeren aan blijven; 'daarom zegt men " kort
en weinig blad. " Het ware dus mis, te denken
dat, als men hommel plokt, de enkele knoppen
aleen afgetrokken worden : dit ware den hommel
pluimen.
- PLOKKER, m. PLOKSTER, PLOKSTEREGE, PLOK STERIGGE, V. Iemand die plokt of plukt.
— In 't bez. Die hommel of hoppe plukt. De
-

ploksteregen winnen veel geld in 't Poperingsche.
PLOKTIJD, m. Tijd van eene rijpe vrucht te

plokken.
— In 't bezonder Hommelploktij d. Zie ald.
PLOMPAARD, m. Bij deringgravers. Uitgegraven deringput dien men laat openliggen, tot dat
men, het werk voortzettende, hem met aarde
toevult om eenen nieuwen er nevens te graven.
— Dus genaamd, zeggen de deringgravers,
omdat hij openliggende vol regen– en kwelmwater komt, zoodat de aarde er in plompt, als
men hem vullen wil.
— Plompaard spelen, bij zwemmers. Van hoog
in 't water springen en dompelen.
PLOMPE, v. Waterlelie, fr. nénuphar. Er groeien
veel plompen in dien vijver.
— Kil. heeft dit woord ook.
- PLOMPEBLAD, 0., mv. –bladen, en –blaren.
Blad van de waterlelie, anders ook Wompelblad.
- PLOMPEBLOEM (wvl. -BLOMME), v. De bloem
van de waterlelie. Witte of gele plompebloemen.
-- PLOMPEBOT(TE, V. De zaadbol van de water-

PLON
lelie. Als de plompen uitgebloeid zijn boven het
water, dan zinkt de bloemstengel naar onder,
waar de plompebotten hunnen vollen was- en
rijpdom krijgen.
PLONGSKEN, o. Zie PLOENDEKEN.
PLONNE, v., vklw. Piontje. Eigennaam bij het
volk, voor Appolonia.
— Niet te verwarren met Blontje (Blondina),
noch met Lonne (Madeleen).
PLOOI, m., somwijlen PLOOIE, v. Buiging, boog,
fr. ply,. De plooi van den knie, van den elleboog,
fr. le pli du jarret, du bras. Als de boom eenen
plooi genomen heeft, is het moeilijk hem eenen
anderen plooi te geven. De plooi van een gereed
fr. le coude d'un outil. Eene kram heeft-schap,
twee plooien.
- Behoorlijke gesteltenis, gepaste stand. Deregeltucht is in haren plooi niet meer : ge moet
ze weer op haren plooi brengen. De zomer is uit
zijnen plooi : 't waait en 't regent lijk te Bamisse. Ik ben vandage maar half op mijnen
plooi, ik ben op mijnen plooi niet (d. i. een wei
onpasselijk), maar 'k hoop wel er op te-nig
komen met eens goed te slapen. Dat kleed heeft
zijnen plooi niet, geef het eèns zijnen plooi, zet
het in zijnen plooi. Die wijn is te zerp, maar
hij zal op zijnen plooi komen met oud te worden.
Die jongen is wat wild, maar zij zullen hem in
de school wel in zijnen plooi zetten. " God heeft
de huwelicken staet yhestelt up zyn eerste ployen,
ende wederropen de dispensatie van meer wijfs
thebbene. " (C. van Dordrecht.) " Den paus wilden hem op een ander ploeije brengen " hem
een ander gedacht ingeven, hem van doenswijs
doen veranderen. (P. Mallants.)
— In de plooien vallen, bij kleerm., wordt gez.
van fautelijke plaatsen in laken of andere stof,
die in de plooien van 't kleed gebracht en aldus
aan het oog verborgen worden, zoodanig dat ze
weinig of niet mishanden en in geen acht genomen worden. — Vandaar fig. van al andere dingen die, hoewel nadeelig in henzelven, nogtans
de zaak niet verhinderen, en bij gevolg weinig
of niet gerekend worden. Hij heeft zijne schuld
betaald, buiten eenige stuivers die in de plooien
vallen. Hij heeft mij dien rebbank gekocht tien
frank meer dan ik gezeid had, maar 't valt in
de plooien. In zijne antwoord heeft hij eenige
smaadwoorden geschoven, die ik laat in de.
ploo en vallen. Dat huis is geheel wel, behalve
den hof die te kleen is; maar men laat dat in
de plooien.
PLOOIBAAR, adj. Buigzaam. Het een metaal is

PLOO
.meer plooibaar dan 't ander. De plooibare takjes

van den boom.
— Fig. Die jongen is zeer plooibaar, is niet
plooibaar. Een plooibaar karakter.
--- Afl. Plooibaarheid.
PLOOIBANK, m. Bij smids. Bank waarop men
het ijzer plooit, d. i. buigt en kromt.
PLOOIELIJK (wvl. PLOOIELIK, zie -LIK), adj. Dat
zich plooien of buigen laat. Een oude boom is
niet plooielijk van menschen.
PLOOIEN, plooide, geplooid, b. en o. w. Buigen,
fr. plier. Den knie plooien. De jonge boompjes
zijn gemakkelijk om plooien; maar oude boomen
plooien niet meer. Hij plooide onder den last
dien hij droeg. Een ijzer plooien.
— Iemand in 't kot plooien, bij zeelieden, hens
in 't gevang zetten, de handen aan de voeten
geboeid, en het lichaam ineen gebogen.
-- Fig. Buigen, onderwerpen. Zijnen wil moeten plooien naar den wil van een ander. Eenen
jongen naar den regel plooien. Zich plooien naar
de omstandigheden. Die jongen wil niet plooien
voor ouders noch meesters. Ik zal hem wel
doen plooien.
PLOOITANG(E, v. Bij . smids. Tang om ijzeren
platen te plooien, d. i. te buigen, te krornmen.
PLOOIWEEG, m. Zie POOIwEEG.
PLOOIZAAIYI, adj. Hetzelfde als Plooibaar.

— Afl. Plooizaamheid.
PLOOSCHE, V. Dop van noten, boonera en erwten, anders ook Slootse geheeten; doch vooral
waneer de vrucht er uitgehaald wordt of reeds
uitgehaald is. Boonen uit de ploosche doen. De
plooschen aan de verkens geven. Rijpe noten
vallen uit de ploosche. Men gebruikt de rijpe
rotte okernootplooschen als remedie tegen de
verbrandheid. " De pelle en ploosche der note is
bitter, en nochtans is de note soo soet, dat men
van soete dinghen seght : het is soo soet als een.
note. " (J. David, s. j.)
PLOOSCHEN, plooschte, geplooscht, b. w. Doppen,
ontslootsen. Erweten, boonen plooschen, fr. écosser des pols, des haricots, des fives. Noten plooschen, fr. ecaler des noix. " Die bitterheydt, die
int ploosschen der note gheleghen is. " (J. David.)
— o. W. Geplooscht worden. Okernoten die
niet rijp zijn, plooschen moeilijk, maar als zij
rijp zijn, plooschen zij gemakkelijk.
PLOOT, V. Zie PLEUTE en PLOTE.
PLOOTZAK, m. Zie PLEUTE.
PLOSSEN, ploste, geplost, b. w. Hetzelfde als
Pluizen, uitrafelen, tot pluisjes trekken. Eene
koorde plossen.
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-- De pluisjes aftrekken. Eenen ontpluimden
vogel plossen.
-- o. w. met hebben. In pluisjes uitvallen of
losgaan, fr. se pelucher, s'erailler. Die stoffe plost.
De oor van eenen neusdoek zoomen om het plossen te beletten.
— Ook Pluisteren en Plotten.
PLOTS, v. Zachte kaatsbal, fr. balie de chi ffe.
— Een appel die vervrozen is, of die, nog
goed van buiten, bedorven en rot is van binnen.
— Vgl. fr. pelote, bal. Kil. Plotte, bal, eila.
- Zie PLED TE.
PLOTTEN, plotíe, geplot, b. en o. w. Hetzelfde
als Plossen, pluizen.
- PLOTTELINGE, V. zonder mv. als collectief.
Pluizeling. De plottelinge van een versleten
kleed. Plottelinge die langzamerhand vergaart
onder een bed.
PLUG(GE, v. Een houten nageltje voor schoemakers, zeggen de Woordeb. Bij ons Een houten
nagel of pin, in 't algemeen. De houten tappen
die men in eenen muur slaat om er te beter
eenen ijzeren nagel te doen in houden, zijn

pluggen.
— Stoomzuiger, fr. piston à vapeur. De plugge
schuift weg en weder in den cilinder.
— Klucht, scherts, boert, fr. plaisanterie, faceti e, mot pour rire. Pluggen en poerten.
— Ook gebruikt, even als Vlugge, voor Plug,
m. in de Wdb., fr. mauvais sujet. Eene plugge
van eenen jongen.
PLUIM (wvl. PLUUM, PLUME, zie vi), v. Veder,
fr. plume.
— Kwast gelijk een vederbezempje, fr. houppe,
íoufe. De turksche tarwe draagt eene pluime op
haren graankoker. Eenige grassoorten, bez. het
pluimgras (zie aid.), schieten hunne aren op in
pluimen. De pluim van eenen hond (zie PLUIMSTEEKT). De pluim van eene pulmmuts (kwispel,
truis van wollen draden).

— Bij kantwerksters. Een sieraadje inde kant
gewerkt op wijze van eene pluim. — Ook een
marktkantje waar zulke sieraadjes in gewerkt
zijn. Eene pluime koopen aan een frank de el.
Eene pluime maken.
— Bij kassijleggers. Het lange, smalle, platte
deel van den kas sij hamer waarmede men in de
aarde graaft om de kassijsteenen te leggen en
vast te schikken. De pluim is tegenovergesteld
aan den kop, gelijk de pin en de klauw in andere
hamers.
-- Vklw. pluiiiikeit, pluimbal voor het raket spel, fr. volant. Ook Boutje geheeten.
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PLUI
PLUIMAKELEI (wvl. PLUUMAKELEIE), V. Soort
van akelei, fr. ancolie, die in de hoven groeit.
PLUIMBAARDEN, o. w. Zie PRUIMBAARDEN.
PLUIMBORSTEL, PLUIMBURSTEL, m., mv. —borstels, vklw. — borsteltje, —borstelke(n. Hetzelfde als
het holl. Vederstoffer, fr. plumeau. Met eenen
pluimburstel het stof afkwispelen van de meubels, enz.
PLUIIVIELING (wvl. PLUMELING, zie UI), o. Pluisje,
vlokje, pluimpje. Draden en koorden die ver
zijn, hangen gemeenlijk vol pluimelingen.-sletn
Die katoenen handdoeken zitten vol pluimelingen. Als men pluimen viert, de pluimelingen
stuiven opwaarts in de lucht. De pluimelingen
van de uitgebloeide distels drijven op den wind.
Zie —LING.
PLUIMELING (wvl. PLUMELINGE, Zie UI), V.
zonder mv. zijnde een. collectief. Pluimen en
pluimpjes. De vloer ligt vol pluimelinge, vaag al
die pluimelinge wat op.
— Dit woord is gevormd van Pluimelen
(ongebruikt frequent. van Pluimen), en den
uitgang ing; zie —ING.
PLUIMVMEN (wvl. PLUMEN, zie Ui), pluimde, gepluimd, b. w. Ontpluimen, van pluimen berooven.
— Fig. Plunderen, fr. giller. De dienstboden
weten daar hun meester te pluimen. De roovers
pluimden den reiziger.
PLUIMGRAS (wvl. PLUUMGARS, -GERS, uitspr.
—gas, -ges, zie Rs), o. Soort van gras dat veel in
't koorn groeit, met eene groote wij dopengespreide pluim, in de wetenschap agrostis spicaventi, fr. agrostis jouet-du-vent. Men zegt ook
enkelijk Pluime. Er staan veel pluimen in dien
akker, in die klaver, in dat koorn.
— Eengen geven dezen naam ook aan eene
andere soort van gras die men gemeenlijk
Boschpeem heet.
PLUIIPENNE, v. Ganzepen, fr. plume d'oie. Met
eene pluimpenne schrijven, en niet met eene
stalen pen.
PLUIMSTEEN, m. Verbastering van Puimsteen,
0

fr. Pierre ponce.
PLUIMSTEERT (wvl. PLUUMSTEERT, zie UI), m.,
vklw. pluimsteertje. Een vederbosvormige langharige steert. Een hond met een pluimsteert.
— De hond zelf die zoo ` een steert heeft. Zijn
hond is een zwarte pluimsteert. Ik zie liefst de
pluimsteerten.
— Schertsende ook gezeid voor de Kuif of
haarbos boven 't voorhoofd van een mensch, fr.
toupet. Zijn pluimsteert staat verwarreld, fr son

PLUI
toupet est en desordre. Iemand bij zijnen pluim
grijpen.
-ster
PLUINE (wvl. PLUNE, zie ui). Hetzelfde als
Pleune, bleune; zie BLEUNE.
— Wegens ui = eu, zie onder HERPEUS.
PLUISTEREN (wvl. PLUUSTEREN, zie UI), pluis
w. Hetzelfde als Plossen,-terd,gpluisb.
pluizen, in pluisjes trekken, de pluisjes afplukken.
— o. w. Aan een kleed, eene koorde pluisteren
(er vlokjes van afplukken). Aan een beentje
pluisteren (peuzelen). Aan de roof van eene
wonde pluisteren (pulken).
PLUIZEL, m., PLUIZELING, m. en o. (wvl. PLU
Pluisje, vlokje. Die katoenen handdoeken-ZEL).
hangen vol pluizels, vol pluizelingen. .
— Deze woorden zijn gevormd van Pluis met
den uitgang el of ling. Zie —LING.
PLUIZELEN (wvl. PLUZELEN, zie UI), pluiizelde,
gepluizeld, b. w. Hetzelfde als Pluizen, de pluisjes
afplukken, in pluisjes trekken. Wol pluizelen.
— o. w. In pluisjes losgaan, fr. se pelucher.
Dat katoen pluizelt.
PLUIZELING (wvl. PLUZELINGE), v. De daad van
Pluizelen.
. . Ook collectief zonder mv. De afgepluisde
vlokjes. Zijn baard zit vol pluizelinge, van zich
af te droogen met dien pluizelenden handdoek.
-- Dit woord is gevormd van Pluizelen met
den uitgang ing; zie —ING.
PLUK, m. in _ den zin van Het plukken, fr.
cueille : zie PLOK.
Myn boom-gaerd is met ryken pluk behangen.
(Vaelande.)

. Doch o. in den zin van Geplukt of gepluisd
lijnwaad, fr. charpie. Dat pluk is niet zacht genoeg om op de wonden te leggen. Er is geen
pluk meer. Pluk maken.
— Fig. Werk en moeite. Ge zult daar veel
pluk aan vinden. Er is veel pluk aan 't maken
van een woordenboek.
PLUKHAREN, plukhaarde, geplukhaard, b. w.
Iemand het haar uit het hoofd rukken. Ik ben •
zoo gram tegen dien vent, dat ik hem zou plukharen. De vechtende wijfs plukhaarden malkander.
— Dit w. staat ' in de Woordenb. slechts als
onz. met den zin van Malkander in 't haar vliegen, fr. 'se prendre aua; cheveux en se bat4ant.
PLUKKELING(E, v. zonder mv. zijnde een collectief. Pluksel, afgeplukte pluis; in 't bezonder
Gepluisd lij iuwaad, fr. charpie. " Leght in de
wonde pluckelinge van lynwade, ende daer boven
eene plaster van stoppen. " (J. Yperman.)

PLUK
Dit w. is gevormd van Plukkelen (frequent.
van Plukken), met den uitgang ing. Zie —ING.
PLUKKEVORT, adj. Zoo vort of rot als pluk.
Meest gez. van oude gebouwen, verrot hout, en
doorversleten kleederen. Dat hout is plukkevort.
Plukkevorte balk. Hij draagt zijn kleederen tot
dat ze bijkans plukkevort zijn. Een plukkevorte
schuur. Het dak van dat huis is plukkevort.
PLUKRING(E, V. " Zoo Niet men te Brugge in
de voorledene eeuw, den dag die het huwelijk
voorafging, omdat er op dezen dag geplukte
bloemen voor de deur van de bruid gestrooid
wierden. " (Rond den Heerd.) " De dag van de
plukkinge was ook de dag der gelukwenschingen
of visiten; en ht concert of albade, dat men toen
ook gaf, was uitsluitelijk op violen gespeeld, ende
toen dit gebruik nog in vollen bloei was, namelijk rond 1740, als het groot volk gold, wierden
de muzijkstukken die men uitvoerde, expres gemaakt. Rond 1770 was dit gebruik zoo vervallen
dat het maar voor arme lieden en was dat de
plukkinge nog gespeeld wierd. " (Id.)
PLULLE, V. Verkort uit Palulle.
PLUNTEREN, plunterde, geplunterd, b. w. AlgeT--

meen gebruikt voor Plunderen, fr. piller. Iemand

plunteren. Eene stad plunteren.
POCH, m. Zie Poe.
POCHEL, m. Spothel, fr. crachat.
POCHELEN,pochelde, heb sepotheld, o.w. Spochelen, veel hoesten en fluimen, veel slijm afkuchen
en uitspuwen. Hij pochelt geheele dagen.
— Afl. Pochelaar, Potheling.
POCO -PIANO, bijw. Zachtjes aan, langzamerhand, allengskens, traagzaam en gezapig. Het
gaat bij hem al poco -piano. Hij gaat eenige veranderingen inbrengen, maar poco -piano om geene
misnoegdheid te verwekken. Zij werkt om haren
man te bekeeren, en poco -piano zal zij er komen.
— Men zegt ook plane, anepiane, pianewijs,
en piiane plane, fr. piane-piane, it. piano. PODORIE, PODOZIE, soort van gebroken vloek
gebruikt gelijk de Hollanders-wordenim
Janstramme zeggen.
PODSHOOFD, o., mv. podshoofden, fr. têtard. Zie
PUITELOMPE.

POEDER, o. Dit woord luidt bij ons Poer of
Poeier, volgens zijne verschillige beteekenissen.
Zie POER en POEIER.

Mogt ik maer den tyd beleven
Ryk te syn van half soo veel,
'k Soud wel anders poeder geven
Aen mvn lieven buyk en keel.
(Vaelande.)
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POEF
POEF (wvl. POUF), m. Een dik en bol mensch,
fr. pi fire. Een dikke poef van een jongen, fr. un
enfant empiffré. Een leelijke poef. Een groote poef
van een vent. Is dat een poef! — Zie POEFTI.
— Ook adj. Opgezwollen, opgepoeft, bez. van
eten. Hij is poef. Zich poef eten.
POEF (wvl. POUF, zié ou), interj. Hetzelfde als
Pof, fr. pouf.

Het kruid en lood, dat vliegt als kaf,
Van pief poef paf, de beerven af.
(Volkslied.)

-- m. Doffe slagklank, slag. De poef van een
schietgeweer. De poef van iemand die valt. Dat
gaf eenen poef. Ik hoorde den poef. Dat zal eenen
poef geven, als zijn verstand eens opengaat (zegt
men schertsende van een dwaas of onbehendig
mensch). Iemand poef geven. Van iemand poef
(d. i. slagen) krijgen.

— Met den poef weven, weven met eenen acht
das genaamd omdat men, bij die-schater.:
manier van weven, korte doffe slagen hoort.
— Op den poef gaan, plakken, fr. prendre à

credit, a pouf.
-- Op den poef gaan, ergens gaan eten zonder
dat men verwacht is, of, gelijk de Franschen
zeggen, a la fortune du pot. Vrienden gaan tot
malkander op den poef. Ik kom hier vandage op
den poef. Die op den poef gaat, vindt somwijlen
den meester niet thuis.
POEFEN (wvl. POUFEN), poefle, heb gepoefd, o. w.
Poffen, met eenen poef los— of openspringen. Het
poefen van eerre pistool. De boonera, de kastanjer

poefen in 't vuur. Dat brandhout poeft in den

heerd.
— Dik en opgeblazen zijn, gem. van te veel te
eten. Eten dat men er van poeft. — Zie OPPOEFEN
en OVERPOEFEN.
— Zich poefen, zich als een neêrvallende pak
neerzetten. Zij kwam in huis en poefte zich daar
bij de stove, en bleef er zitten tot den noen.
POEFER (wvl. POUFER, zie ou), m., vklw. poefer•tje. Al wat poeft, en in 't bezonder:
— Wrijfvuurstekje, fr. allumette phosphorique.
Eene doos poefertjes. Eene cigaar ontsteken met
een poefertje.
— Poerduivel, fr. petard. De poefers zijn kleene
of groote papieren balletjes met puspoeder of met
glasstukjes en, donderpoeder gevuld, die met een
knal openspringen als men ze op den grond
werpt of er 't vuur aan steekt.
— Suikergoed in kleurpapier gewonden met
een weinig donderpoeder, dat knalt als 't men
openrukt; anders ook kozak geheeten, fr, bonbon

FOEF

POEL

817

casaque. Bij 't nagerecht -bracht men ook poefer^

keus. Maak uwe poelekens niet vuil. " Hunne

op tafel. In de poefers zit er gemeenlijk een rijmpje

pollekens mogten vervriezen, en zy zouden mis-

van twee of vier verzen.

schien de vorst aen hunne voetjes krygen. "
(C. Duvillers:) " Het is om u op het onverwachtste
zoo al iets (geld) in de pollekens te draeyen. " (Id.)
--- Ook Pollenhandje. Een pollenhandje geven,
fr. tendre la inenolte.

POEFTI (wvl . POUFTI, zie ou), m., klemtoon op
poef. Hetzelfde als poef in den zin van Dik en

bol mensch of dier, doch met meer verachting.
Een smerige poefti. Gij leelijke poefti. Een luie
poefti. Een poëfti van een hond.
POEIER, o. Een dosis artsenij in poeder. De
geneesheer gaf hem witte poeiers, witte poeier
waarvan hij 's morgens en 's avonds een-kens,
nemen moest.
— Alle stof die aan meelbloem gelijkt, zoo als
haarpoeier, slierpoeier, bloesemstof van bloemen,

enz.
— In den zin van Buskruit, fr. poudre a tjrer,
zeggen wij poer, en niet poeier.
POEIERBURSTEL (uitspr. -bustele, zie Rs), m.
Een borstel waarmede men het haar poeiert.
— Poeierduts, fr. pavot de jardin.
POEIERDUTS, m. Poederkwast, fr. houppe a

poudrer.
— Slaapkruid met dobbele bloemen, dat men
in de hoven kweekt, fr. gavot de jardin.
POEIEREN, poeierde, gepoeierd, b. w. Met poeier
bestrooien. Het haar poeieren. Een gepoeierde

pruik.
}— Iemand bedektelijk onaangenaamheden
aandoen, hetzij met hem te hekelen onder schijn
van lof, hetzij met tegen hem gebruik te maken
van een recht dat men in andere omstandighe-

POELEN, poelde, heb gepoeld,

o. w. Door het

slijk, door het water poelen (er door plassen, er
plompende door gaan).
— In 't L. v. Aalst Polfen, in Brab. Polsen.
POELIE, POELJE, v. Een hefboom wiens steun punt tusschen het macht- en het lastpunt is,
dienende om b. v. tonnen op den bierwagen te
tillen.
— Jonge hen, fr. poule.
POELIESTAAK, POELJESTAKE, v. De staak die
tot steunpunt dient aen den hefboom van de

poelië.
POELIOMP, POELJOIIIP, m. met den klemtoon op
de laatste greep. Plomp, plonzing in 't water.
- POELIOMPEN,

poeliompte, heb gepoeliompt,

o. W. met den klemtoon op omp. Plompen,
plonzen. De luikvisschen poeljompen in 't water.
POELJEDINNE, V. met den klemtoon op din .
Kalkoensche hen.
— Dit w., verbasterd van fr. poule d'Inde, is
zoo goed als het holl. poelepetaat, van fr. poule
pintade.
* POEN, o. Geld, fr. argent. Geen poen hebben.
Poen dokken (geld geven, betalen).

den zou laten varen, hetzij met hem in zijne

Wat dat aengaet van het poen,

woorden te vangen, of hem, onder 't een of 't
ander voorwendsel, rekening te vragen van zijne
handelwijs die hij niet verdedigen noch ver
kan. Zij hebben hem daar gepoeierd-schone
dat hij er bij zweette. Ik zal hem wel poeieren.
— Aan iets gepoeierd zijn, er aan bedrogen
zijn. Ik heb daar een koop gedaan, maar 'k geloof
dat ik er aan gepoeierd ben. Hij heeft dien winkel overgenomen, meenende eenen hazaard te
doen, maar hij is er leelijk aan gepoeierd.
- POEIERING(E, V. De daad van poeieren.
— Hekeling, doorhaling, fr. semonce.

Zult gy met myn wyf wel doen.
(Uit een wvl. weekblad.)

— Pak slagen, ranseling. Iemand eene poeieringe geven of draaien. Eene poeieringe krijgen.
- POEIERSEL, o. Poeder, poeier, hetgeen waarmede men poeiert. Poeiersel voor haar. Met
poeiersel bestrooien.
POEIWEEG, m . Zie POOIWEEG.

POELE, POLLE ,v., vklw. poeleke(n, poeletje, polleke(n, polletje. , Handje, bez. van een kind, fi'.
menotte. Geef mij uw poeleken. Warm uwe poele-

— Zie de nota bij MAZEN.
POEN(E, v ., vklw. poentje. Eene poezele, anders
ook Poeze genaamd, fr. une potelée. Het 1. pusa
bet. Dochter.
— Poezelig kindje. Een poentje van een kind.
Kom hier, poentje.
— Dikke neus. Is dat een dikke poene! Iemand
bij zijn poene grijpen.
POENDEREN, poenderde, heb gepoenderd, o. w.
Puntwerk verrichten, peuteren, zich met kleenigheden bezig houden, op eene wijs nogtans
die gemeenlijk een werkzamen en schranderen
geest te kennen geeft. Een kind poendert, als
het b. v. in 't verborgen de printjes uit eenen
boek zit te scheuren, of iets zoekt in eenen hoek
te verbergen 't geen het gestolen heeft, of in den
hof bezig is met bloemen te plukken en kapeelen
te maken. Een jongen poendert als hij b. v. zich
bezig houdt met prigtjes te schilderen of figuur-
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tjes te snijden, met een kaartenhuisje te bouwen
of eene • vogelmuite te maken, enz. Een man
poendert, die zich bezig houdt uit tijdverdrijf
met b. V. de haag in te binden, eene tafel of een
kasken te verveerdigen, boompjës te enten, enz.
Wat poendert dat meisje daar aan zijne muts P
Om zijnen tijd door te brengen, heeft hij timmeralaam gekocht, en hij zit geheele dagen te
poenderen. De moeder ging zien wat haar kind
daar 'poenderde in den hoek, en zij vond het
bezig met lekkernijen te éten die 't genomen

had.
— Potten, ponken, sparen en geld vergaren,
en,het in hoeken en kanten wegfoefelen en verbergen.
- POENDERAAR, m. POENDEREGE, POENDERIGGE,
v. Iemand die veel peutert en onbeduidende werken verricht.
— Iemand die veel pot en geld vergaart. Hij
is zoo een poenderaar. Eene poenderege van eene
vrouw. — In dezen laatsten zin heb ik ook ponderaar, ponderige hoorera zeggen.
- POENDERIJ, POENDERIE, V.

Poendering. Die

jongen zit vol poenderij.
- POENPERING(E, v. Peuterwerk, kleene bezigheden. Eene huisvrouw .b. v. die eenige neusdoeken en schorten te wasschen heeft, zegt dat zij
wat poenderinge te doen heeft. Zich met poen
bezig houden.
-dering
- POENDERKIND (wvl. -WIIND, zie IND), o. Een
kind dat veel peutert en foefelt. Het is zoo een
poenderkind. Een poenderkind is gemeenlijk een
kind dat schrander is en begaafd.
- POENDERWERK,

o. Poenderinge, puntwerk,

peuterwerk.

POEPGAAI (wvl. POUPGAAI, zie on), m. Iemand
die weinig verstand of weinig moed heeft, dwazerik, lafaard. Hij is zoo een poepgaai. Een poep gaai van een vent. In de wetgevende vergaring
van dat Land zijn er veel poepgaaien. Ik ken
dien poepgaai.
- POEPGAAIEN (wvl. POUPGAAIEN), poepgaaide,
heb gepoepgaaid, o. w. Den poepgaai spelen.
— Staan of zitten te poepgaaien, dwaas en
werkloos staan of zitten kijken, fr. bayer aug; corne-illes. Die werkman verdient zijne daghuur niet:
hij staat altijd te poepgaaien (in plaats van neer
te werken). Men vindt in de steden overal-stig
luiaards die ergens bij eene brug staan te poep gaaien. Die schooljongen zit altijd te droomen
en te poepgaaien, in plaats van neerstig te werken.

— Ergens lang*staan wachten fi'. faire ie, pie,(
;

POER
de grue. Ik vond hem daar staan poepgaaien.
- POEPGAAIERIJ (wvl. POUPGAAIERIE), V. Handelwijs van een poepgaai. Al de redens die hij
inbrengt om dit of dat niet te moeten verrichten
zijn te mijnent wat poepgaaierij. Met al zulke
poepgaaierij gaat men niet verre.
POER, m., mv. peers, poeren. Bij zeevisschers.
Een visch die in Mei en Juni gevangen wordt, fr.
maquereau balard, 1. caranx trachurus. (Van Beneden schrijft Poor, Ann. Fan. 1865 -66, doe. bl. 602.)
POER, o. Buskruit, fr. poudre a firer. Zijn poer
naar de musschen verschieten. Hij heeft het poer

niet uitgevonden.
— Al wat zoo fijn als poer gebrijzeld is, pulver
fr. poudre, poussière. Eenen steen in poer stooten,
Dat vermolmd hout vergaat al in poer.
— Poer geven, met driftig geweld iets aanvangen; anders gez. peper geven, fut geven, enz. Geef
er maar poer op. De zangers gaven poer.
— Men hoort ook Poere, vr. B ij is geen

scheute poere weerd.
POERDOOS, v. Doos met buskruit.
- POERDUIVEL (wvl. -DUVEL, zie uI), m. Poefer,
fr. pétard.
- POERFABRIJK (wvl. -FABR1KE), v. Fabrijk waar
men buskruit maakt.
- POERHOORN, m. Een hoorn met buskruit, fr.

poudrière.
Magazijn van buskruit.
Meelsuiker. " En brengt voor
twee cents poersuyker mee. " (C. Davillers.).
- POERTON, POERTUNNE, v. Kruitton, fr. baril
- POERMAGAZIJN, O.

- POERSUIKER, V.

a poudre.
.

- POERTOREN (wvl. POERTORRE), m. Kruittoren,
fr. tour a poudre.
POERE, v. Hetzelfde als Poes, fr. minon. Men
zegt : Poere, poere ! om eene kat te roepen.
---- Ook eene kat, fr. chat. Eene schoone poere.
-- Ook gebruikt voor Poer, o. buskruit.
POEREN, poerde, heb gepoerd, o. w. Zich bewegen. Hetzelfde als Porren, dat in de woordenb.
staat, en dat wij veel gebruiken in Verporren.
Meest gehoord in roeren en poeren. Als de dageraad rijst, geheel de natuur roert en poert.
Hij roerde noch poerde, fr. it elait sans mou-

vement, it ne bougeait pas.
— Raken, roeren, fr. toucher. Er is aan dien

vent niet te poeren (men late hem best gerust,
wil men van zijnentwege geene onaangenaamheden ondergaan).
POERLOERE, met den klemtoon op lee. Een
kluchtwoord gebruikt in de zin van Scheel, losch,
fr. 1 onche. Poerloere kijken . Poerloere zijn.

POEH

— Een belemmerd en schemerend gezicht
hebbende ten gevolge van den drank, beschonken,
dronken. Zij is weerom al poerloere, fr. en riole.
Zij drinkt zich dikwijls poerloere. (Meest gez.
van vrouwen.)
-- Ook m., vklw. poerloertje, in den zin van
Borrel, jenever. Een glaasje poerloere. Te veel
poerloere drinken.
Sa, een poerloertje net, tirelet,
Daer op gezet.
(Volksrijmpje.)

— Vgl. fr. berlue, dat de Walen berlou en berl ou uitspreken.

POERTE, v. Hetzelfde als Boert, scherts, klucht,
fr. plaisanterie, mot pour rire.
POES, m. Liefdekus, minnekus.

--- Zie POEZEN.
POESTER, m. Koeier, koeistalknecht, fr. vacher.
De poester is een jongen, ofwel een vent te welig
begaafd om wat anders te doen.
— Kil. heeft poest 'oor Ossenstal. " Huus,
schuere, stal, poest, scip of andere edificie.
(I. de Damhouders.)

Thenden eender moeste,
Daert niet was woeste,
Alst wesen moeste
Om vigghen (om jongen te werpen)
Een zueghe zou nederligghen.
(Ed. De Dene.)
POESTERHUUR (wvl. –HEURE, zie U), v. Dagloon

van eenen poester. De poesterhuur is nooit groot
(10 a 20 centimen daags), en van daar de uitdrukking : het is maar eene poesterhuur, hij wint maar
eene poesterhuur, voor : het is maar een kleene
dagloon, hij wint maar een kleenen dagloon.

POESTERWERK, o. De bezigheden van eenen
poester, bestaande in het verzorgen van de
koeien op stal, rapen en beeten te wasschen, het
mest uit den stal te weren, de koeien naar de
weide te leiden, de hennen te rooven, enz.
POET, m., vklw. poetje. Kalf, fr. veau. Wij gaan
ons poetje verkoopen. Een witte, een zwarte

poet.
-- Men zegt ook Poeti, m. doch met een bij gedacht van verachting of gramschap. Die leelijke poeti is weerom al uit zijnen bocht gebroken.
POETE, v. Een scheldwoord, 't zelfde als fr.
mute, putain (eerloos, ontuchtig vrouwspersoon).
Gij poete !

POETI, m. Zie POET.
POETJELOERE. Hetzelfde als Poerloere.
POETSE, v. Riemzweep, fr. escourgée, martinet.
het stof uit de kleedaren en de vloertapijten.

Met de poetse slaat men
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-- Iemand van de poetse geven, hem met de
poetse slaan.
— Bij drukkers. Eene onzuivere gedrukte letter, een letter die vuil en beklad is. Daar is eene
poetse, daar zijn veel poetsen op die bladzijde.
POETSEN, poetste, gepoetst, b. w. Met de poetse
of riemzweep geeselen om het stof uit te krijgen.
De kleederen poetsen.
— De andere beteekenissen vamp dit woord
staan bij Kramers, b. v. de schoe'n poetsen; enz.
— o. w. Bij drukkers. Onzuiver afdrukken,
smeren, fr. bavoeher. Daar is een letter die poetst.
Die letters poetsen.
POETSEN, poetste, heb gepoetst, o. w. In 't marbeispel. Pootsteken, nurken, bukken.
POEZE, v. Zie POENE.
-- Bleeve, overschot van spijs. Eene poeze
maken (zijne portie niet opeten, er een deel van
overlaten). Eene poeze laten in 't pateel.
POEZEN, poesde, gepoescd, b.
fr. baiser.

en o. w. Kussen,

— Dit w. even als het subsi. poes, m. bestaat
bij ons nog in den minnehandel, hoewel Kil. of
beter Plantin (die poesen spelt, 1. basiare, oscutar2), het reeds verouderd achtte.
— Ook gebruikt in den zin van Bleeven, een
deel van de spijs in de teljoor laten. Jongen,
ge meugt niet poezen.
POG, POCH, m. De stoot van een marbel, enz.
tegen eenen anderen. Pog eten (zie onder POGPUT).
-- Vgl. Pugge. Kramers heeft pogchen in den
zin van slaan, stooten.

POGERNIJ (wvl.

P00GERNIE), v. Poging, fr.
Alwaer zy alle pogerniem deden om daer
binnen te geraecken. " (Pauwel Heinderyck.)
— Vgl. Spotternije (van spotten), razernij (van
razen), enz.

effort. "

-

POGPUT, POCHPU T, POGPIT, POCHPIT, m., vklw.

putje, pitje. Kleene mok of kuil om te schaffen,
een kinderspel waarbij de eene het pogputje
verdedigt tegen eenen andere, met telkens den
marbel, dien deze laatste in het pogputje zoekt
te rollen, achteruit te schieten ofte stekken. Hij,
die van het pogputje gedurig weggeschoten
wordt, is gezeid pog te eten; en hij eet zoolang
pog, tot dat het hem gelukt in den pogput te
geraken; dan is het de andere die op zijn beurt
moet pog eten. Pogputje spelen.

— Te Brugge zegt men .Pitje-steenknul spelen.
POJAS, m. Hetzelfde als Pajas, Paljas, hans
fr. paillasse.
-worst,
— POJASSEN,

pojaste, heb gepojast, o. w. Pajas

spelen, hansworst zijn.

p0 K
— Zingen en drinken en boersche grappen
maken, gelijk de aalwaardige jongelingen doen
op den dag van de loting.
POK, m. Kus, zoen, fr. barser. Het kind gaf
zijne moeder een pokje.
— Veel gebruikt in Noord-Vl.
POKAAL, m. Hetzelfde als Bokaal, fr. bocal.
Roode visschen in eenen pokaal.
POKE, V. ie POOK.
POKELING(E, v. Priegeling, rossing, pak slagen. Eene pokelinge krijgen. Iemand eene pokelinge geven of draaien. Hij heeft eene pokelinge
gehad van zijn vader.
— Kil. Poke, pugio, cutter. Het Alg. Vl. Idiot.
zegt dat pook krijgen in Braband, en peuk krijgen
in Limburg bet. slagen krijgen. --- Zie P00K.
POKEREN, pokerde, gepokerd, b. en o. w. Hetzelfde als Poken, fr. tisonner, fourgonner. Het
vuur pokeren. In de stove (kachel) pokeren.
POKKEN, pokte, heb gepokt, o. w. Al ver hetzelfde als Bokken, d. i. kloppen. Met den kneukel op de deur pokken. Nieuwe schoe'n met
klampen pokken op den harden grond.
POKKENHOUT, o. Hetzelfde als Pokhout dat
Kramers vertaalt door galac. Pasbaanbollen van
pokkenhout.
POKKENIER, m. Iemand die de pokken heeft,
die er van ziek en besmet is, fr. varioleux, individu atteint de la petite verole. De geneesheer
heeft op die gemeente veel.pokkeniers te bezoeken. Er zijn in den tijd van drie weken, veel
pokkeniers gestorven. Eenen pokkenier berech-

ten (hem de laatste Sacramenten toedienen).
POKKER, m. Iemand of iets dat pokt. Nieuwe
schoe'n met klampen noemt men Pokkers of
Taloentjes.
POKMUIL (wvl. POKMULE, zie ui), v. Pokdalig
aanzicht, iemand die van de pokken geschonden is.
POKSEEUW (wvl. POKSEEW), o. met den klemt.
op pok. Bij zadelmakers. Een snijdend lemmer
dat vastzit in een stuk hout, op dezelfde wijze
als een schaafijzer in de schaaf, en dient om leder
te verdunnen of te splijten, met er hetzelve door
,te halen. Dit lemmer kan men, naar willekeur,
meer of min tegen het hout toeschroeven, zoodat
de gaping tusschen het hout en liet lemmer juist
zoo wijd is als de dikte die men aan 't leder
geven wil.
-- De schrijnwerkers gebruiken ook het Pok
om dunne plankjes te reeden, zekere-seuw
voorwerpen te schaven, enz.
POLAARZEN (wvl. POLEEUZEN, uitspr. pol —izen,
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zie Rs), polaarsde, heb gepot aarsel, o. w. met den
klemtoon op pol. Wordt in Veurne-Ambacht gebruikt in alle de beteekenissen van Pollefokken,
d. i. eig. Met den aars of met den fok pollen.
Zie POLEN.
— Dit woord is hetzelfde niet als Bolaarzen,
bij Kil. Bol-aersen, in caput devolvi, clunibus in

alturn sublatis.
POLDER, m. Eene staak met een strooien dak
van boven, op wijs van een grooten paddestoel
of openen regenscherm, waaronder de hoenders
roesten op sprenkels, fr. juchoir. Ook Hennepolder.
— Hij is gelijk een ei op een polder, zegt men
van iemand die, ter oorzake van eenen zeer hoogen ouderdom of van eenige gevaarlijke kwaal,
alle dagen dreigt te sterven, of door de dood
geroofd te worden gelijk een ei op eenen polder.
POLDERKOORTS (wvl. —KURTS, uitspr. kuis, zie
ETS), m. Kwade en dikwijls doodelijke koorts,
eigen aan de polders van 't Noorden, anders ook
Polderstier, fr. fievre paludéenne. De polderkoorts
heerscht bez. in oegst en in september.
POLDJOIVIPEN, poldjompte, heb of ben gepold-

jompt, o. W. Plompen, plonzen. Het peerd pol
rivier. De steen poldjompte in-djompter
't water.
POLEN,poolde, gepoold, b. w. Wordt bij de Oost Vlamingen (b. V. te Deynze, waar men ook Peulen zegt) gebruikt in denzelfden zin als ons Polken. Aardappels polen (ze met de hand uit den
akker uitgraven).
-- Kil. Polen, Poelen, exeavare, suffodere. Wij
hebben dit woord, doch met korte o (pollen), in
de composita potaarzen en pollefokken.
POLETTE, V. Zie PALETTE.
POLEVIJLIKKER (wvl. POLLEVIELIKER), m. Bij
schoemakers, zie BALLIKKER.
POLFEN, polfte, heb of ben gepolft, o. w. Poelen,
door slijk of slechte wegen gaan, polsen in Brab.
— Dit w. is gebruikt in 't L. van Aalst.
POLIJTIG (wvl. POLITIG, zie IJ), adj. met den
klemtoon op lij. Hupsch, flink, snel, vlug en bevallig van lichaam en geest. Een polijtig knaapje.
Een polijtig meisje. Polijtig zijn.
— Vgl. fr. poli.
- POLIJTIGHEID (wvl. POLITIGI, zie IJ en HEID),
V. De hoedanigheid van polijtig te zijn.
POLK, m. Kuil. Des zomers maken de hoenders polken in 't zand, en zitten erin te flodderen en te pollefokken. De polk van eenen haas,
fr. guíe. De polk van een wild keun heet in fr.
jouette, en zijne pijp heet terrier. Een polk maken

POLK
in een kafbed of in 't hooi om erin te slapen. In
zijnen polk (d. i. in zijn nest, in zijn bed) kruipen of liggen. Een diepe polk. Een kleene polk.
Een stuk land met polken (met putten en dalen).
In de polken werken (in zulk een land werken
dat met polken ligt).
— Hol of nest dat men maakt in eene stroomijt, in een hooiopper, in het bedstroo onder
den kafzak, enz., en waarin men fruit, geld, enz.
verbergt en bewaart. Zijn geld in eenen polk
wegsteken. Appels laten murwbn in eenen polk.
Eenen polk ontdekken, vinden, rooven.
— Een polk aardappels, zooveel aardappels
als men met de twee handen in eens uitpolken
kan, b. v. een vijftiental. De schooier vroeg aan
de boerin eenen polk aardappels. Eenen polk
aardappels geven aan een armen mensch. De dief
kwam 's nachts thuis met een polk aardappels.
— De inhoud fruit of geld dat in een polk
weggeborgen zit. Hij heeft een grooten polk appels zitten. Hij is zijn polk gestolen geweest.
POLKEN, polkte, heb gepolkt, o. w. Met de hand
graven in de aarde, in 't zand, enz., fr. creaser
avec la main. In den grond polken om er iets uit
te halen. De hond polkt in de aarde achter de
muizen. Hij polkte in zijnen reiszak om er zijnen
laatsten appel uit te halen. In zijn haar polken,
in zijn hoofd polken, lijk een arm kind dat ongrui
heeft.

— b. w. Al polkende uithalen. Aarde uit den
grond polken. Aardappels polken (uitpolken,
met de hand uitgraven), hetzij om eens te zien
of zij rijp zijn en groot, hetzij dievelings, enz.
Luizen polken (ze met de hand uit het haar
klauwen, lijk de arme kinderen doen).
— Gepolkt zijn of liggen, in zijnen polk of leger
liggen. De jager schoot den haas daar hij gepolkt
lag. " De zachte pluimen waerin by gepolkt ligt."
(* ).
— Dit woord is, althans in 't gebruik, gansch
verschillig van Pulken, pilken. Zie POLEN.
POLLAS, POLLAST, m. met den klemtoon op
Pol. Ruiterssabel, in de woordenb. pallas geheeten,
fr. sabre de cavalerie.
POLLEFOKKEN, pollefokte, heb gepollefokt, o. w.

Met den fok pollen, anders gezeidpolaarzen, d. i.
nedergehukt in het zand of in de asschen eenen
polk of kuil maken met aars of balg, om er gem.
in neer te zitten. Hennen en patrij sen pollefokken,
als zij in 't zand neergezeten de vlerken schudden
en zonnepolken. De hond pollefokt, als hij, bij
den breeden heerd, met borst en voorpooten in
de asschen rust. Als ik in de hut kwam, vond
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88.1

ik de arme kindertjes in de asschen gepollefoktrond den kouden heerd zitten. De kinders pollefokken geern in 't zand van de straten. Jongen,
sta op, en pollefok zoo niet in den vloer.
— Fig. Met onbeduidende dingen zijn tijd
doorbrengen, met nietigheden bezig zijn, altijd
werken en niets verrichten. Wat zit gij daar
weerom te pollefokken t Met al dat pollefokken
vordert het werk niet.
— Wegens de samenstelling van potaarzen en
pollefokken, vgl. Knikkebollen, Pinkoogen, Spar-

telbeenen, Wringaarzen, enz.
POLLEN, polode, gepold, b. w. Zie POLEN.
POLLENHANDJE, o. met den klemtoon op hand.

Zie onder POELE.
POLS, in. POLSEN, ww., enz. Zie

PULS, PULSEN,

enz.
POLSTER, m. Hetzelfde als Palster, staf, reis
-stok,
steunstok.
POLTE, v, Zoo heet, in S. Jans hospitaal te
Brugge, de sprei die op elk ziekenbedde ligt,
en die bestaat in eene sargie met gedrukt linnen
of katoen overtrokken. Eene polte vermaken.

— Het kan Palte zijn, want al te Brugge
klinkt ol; of is het verbasterd van ponte (fr.
courte pointe, 1. culcita puncta) P " De kultenstekers maakten alle soorten van wambuizen,
borstrokken, slingermouwen en andere voorwerpen, waarvan vele met goud en zilverdraad doorwrocht wierden; zij voerden de kleeren en
maakten prachtige beddendeksels of ponten die
men, in de middeleeuwen, ook culten noemde."
(Rond den Heerd.)
POMP, m. De daad van eens te pompen; ook,
zooveel als men in eens pompt, fr. bdtonnée d'eau.
Eenen pomp geven aan eene pompe. Een pomp
water. Met twee pompen was de tobbe vol.
— Een pomp bloed, gulpe bloed die iemand in
eens uitspuwt. Hij walgde bloed bij geheele
pompen.
P01 PAPPÉL, m. Pompoen, fr. citrouille.
POMPE, v. Pompappel, pompoen, fr. citrouille.
POMPE, WATERPOMPE, v. POMPEKRUID, o.
POMPESTAAL, m. Eene welige waterplant die in

de wetenschap cenanthe phellandrium L. heet,
fr. ciguë d'eau. Er staan veel pompen in dien
gracht. Het pompekruid is venijnig. Het bloeit
in juli, en zijn wortel is hol.
POMPEBEENEN, o. mv. Grove beerven die overal
even dik zijn. Pompebeenen hebben.
— Vgl. Bombeen.
POMPEBOOM, m. Een hoegenaamde boom die
dienstig is om uitgeboord en tot waterpomp
so

.

POMP
gevormd te worden. Die populier is een schoone
pompeboom.
POMPEBOORDER, m. Een vogel ook Houthouwer
genaamd, fr. pivert.
POIVIPEDUIGER (wvl. -DUGER, zie U1), POMPEDUWER, in. Pompzwengel, fr. bringuebale, brimbale. De pompeduiger rust in de mik.
POMPEGRUI, o. collectief. Kleene nageltjes met
grooten platten kop, waarmede men b. v. het
leder aan een pompslot nagelt. Een pond pompegrui. — Zie GRUI.
POMPEL, m. Konkel, kolk, diepte in eenen
stroom. De zwemmer is in dien pompel ver
Hij kent al de pompels van die beek.-smord.
- POMPEL, m. Wordt gehoord in deze spreuken:
--- In pompels vallen, d. i. in stukken vallen.
De tafel keerde om, en glazen en teljooren, het
viel al in pompels. Die venstergordijnen, die
vrouwemutsen zijn in pompels gevallen met ze
te wasschen, zoodanig waren zij versleten.
-- In pompels slaan, in stukken slaan. Hij
was zoo vertoornd dat hij zijnen vijand, had hij
hem gevonden, in pompels zou geslegen hebben.
De hagelvlaag heeft den oegst in pompels
geslegen.
POMPERIJ, POMPERRIE, V., mv. pomperijen.
Pracht, ijdele praal, ijdelheid. De pomperijen
van de wereld. Verzaakt gij de wereld en al haar
pomperijen P " En de porrcperijen, ryckdommen
ende ydelheydt des wereldts met voeten te treden. " (F. Desmidt.) " Sonder te letten op de
grootheyt ofte pomperijen van dese wereldt. "
(Id.) " Costelike habiten, vreemder in faetsoene
oft met sleypsteerten ende dier gelike pomperien. " ( Th. van Herentals.) " Als yemant zijn
,goet overdadelic ghebruyct om zijn hoochmoedicheyt, pomperie ende hooverdicheyt daer mede
te stofferen. " (Id.) " Des wereldts valsche pomperije verachten. " (B. van Haften.)
POMPERLUITE (wvl. -LUTE, zie Ui), v. Groote
welige plant die in 't water of in drassigen grond
groeit, anders ook Pompe geheeten, fr. ciguë
d'eau. Dat moeras groeit vol biezems, lisch en
pomperluiten. De kinders gebruiken den hollen
stabel van deze plant om er op te toeten.
POMPERMIETING, m. Soort van grooten lang
winterappel met geelachtige pelle en-achtigen
roode streepjes, anders ook Strieping genaamd.
POMPERNOELJE, v. Paddestoel, fr. champignon.
POMPEZAAD, o. Zaad van pomperluite. Men
mengelt pompezaad in de haver van de peerden

tegen de wormen en de mijters.
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POMPOELIE (klemtoon op poe), V. Waterpompe,
fr. ciguë d'eau, cenanthe phellandrium L.
PONDBORSTEL, PONDBURSTEL (uitspr. busstele,
zie Rs), m. Groote verwborstel bij de schilders.
PONDEREN, ponderde, heb gepoederd, o. w. Zie
-

POENDEREN.

PONDING, m. Soort van zeer grooten boeren
bleekgeel van pelle, en niet al te fijn van-apel,
smaak. Als hij te lang ligt, komen er van binnen
drooge vlekjes of spatjes. De pondingen worden
ook Pintingen geheeten, en beide namen passen
hun als zijnde groot en zwaar omtrent gelijk
een pond of eene pinte.
PONDSCHOTEL, -SCHEUTEL, - SCHUTTEL, m. Een
kleene houten kabout waarmede men de boter
beert en ajiert in de botertubbe, om er de overblijvende melk uit te persen, en er zout in te
werken. De pondschotel Is dus genaamd, omdat
hij een pond boter inhoudt, als men hem met
boter volt.
PONK, m., PONKE, v., PONTE, v. Spaarpot, geld
dat men spaart en verbergt, fr. pécule, trésor.
Eenen ponk vergaren, hebben, bezitten. Met de
ponke liggen of zitten. Eene popte geld vinden.
Hij heeft eenen grooten ponk wegzitten. Eene
ponke van keizerlijke kroonstukken zat onder
den vloer verborgen. Een ponksken voor den
ouden dag.
En wat hy deed of niet, 'tzy dat hy at of dronk,
Of waekte of sliep, zyn hert was altyd by zyn ponk.
(J. B. Decorte.)
Maar mateliek verlucht den beschimmelden ponck.
(Ed. De Dene.)

-- Ook van fruit en andere dingen die men
verbergt en spaart. Een ponk appels. Eene ponte
appels vinden in een strooschelf. Iemands ponke
rooven.
--- Kramers zegt dat pond oul. schat, fr. trésor,
beteekende.
PONKE, V. Spaarpot. Zie PON.
PONKE, V. Eene buitengewone groote peer,
perzik, kriek, pompoen, enz. — Zie BoNKE.
PONKEN, ponkíe, geponkt, b. en o. w. Potten,
sparen en vergaren en wegsteken. Zijn geld pon-

ken. Niemand weet waar hij zijn geld ponkt. Die
veel wint kan veel ponken. Hij heeft geheel zijn
leven geponkt en gespaard.
PONKER, m. PONKSTER, v. Iemand die ponkt,

geld vergaart en pot, een gierig mensch. Een
oude ponker.
PONTE, v. Wordt in eenige gewesten gehoord
voor Ponke, spaarpot, fr. pécule, trésor. — Zie
PONL.

PONT

POON
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-- Beddesprei, fr. courte-pointe. Zie POLTE.
PONTJUISTEN (wvl . PONTJUUSTEN) , mv. (P o:),
met den klemt. op tjuis. Zie PAAIEMENT.
POOIEMENT, o. Zie PAAIEMENT.

POOIHOOFD, o., meere. pooihoofden Zie PUITE :

LOMPE.

POOIWEEG, POEIWEEG, m., mv. - ,veegen. Een

wand van planken of van teenen vlechtsel, drie
a vier voet hoog, dienende tot schutsel tusschen
den derschvloer en den schuurwinkel; anders
ook peie en hurde geheeten, en fevers ook plooiweeg. Derschen dat het graan tegen de pooi
-wegnspat.
-- Men zegt hier of daar ook Poeiwee en
Poej ewee.
-- In het Antwerpsche zegt men Pui, v. (Alg.
Vl. Idiot.)
P00K, POKE, v. Stookijzer om in het vuur van

eene stove of kachel te roeren, anders ook Ko
-teran
Haak geheeten, fr. attisoir.
— Etterprop in eene bloedzweer, fr. bourbillon. De poke moet er uit. De poke uitduwen.
Ge moet op die zweer nog pap maken; de poke
zit er nog in.
POONEIN, m., mv. pooneins, met den klemtoon

op de tweede greep. Wordt in 't Poperingsche gebruikt voor Blauwe velderwt met korte schokke.
— Dit w. is verbasterd van fr. pois nain.
POONT, m. en o. Wordt gebruikt, even als punt,

in de beteekenissen van fr. point (stip), en pointe
(spits).
-- Dunne spijker zonder kop, fr. pointe. Parijsthe poonten. , .
-- Een breekijzer b^^ steenhouwers, zie PooNT..

IJZER.

POONTEN, poontte, gepoont, b. w. Punten, spits
maken.
— Belasten, schatting opleggen, fr. taxer. De
gemeenteraad poont de inzaten elk volgens zijne
middels. Die landbouwer is te hoog gepoont, te
leeg gepoont. " Die tanderen tijden omredelick
by hein ghepoint ende ghezet gheweest hadde. "
(N. Despars, ii, bl. 243.) " Hoe -meer dat er van
de koninglyke goederen verkogt wordt, hoe
meer dat er zal moeten, tot zyne Majesteits
onderhoud, gepoint worden. " (Hs. 1790.) " Dat'er
bynaer soo vele differente manieren van Point en
worden gevonden, als daer diversche prochien
zijn in de Provincie. " (Vl. Setting-boet.) " Van
de naturelijcke vruchten... waer-over den bedryfver, 't zy pachter ofte eygenaer, wort besonderlijck ghepoint. " (Id.) " De lasten sullen gepoint

ende geset worden op den bodem van lande,

naer deught ende weerde. " (Id.) " Sonder ter
dier causen gepoint ofte gestelt te worden in
eenige subventie ofte andere lasten. " (Id.) " Sy
hebben bestaen te pointen alle soorten van lasten
op het bedryf alleen, laetende de gestaetheyt,
ryckdom ende negotiatie onghetauxeert. " (Id.)
" Alle bosschen ende foresten moeten gepoint

ende geset Worden naer hunne deugt ende weerde. " (Id.) " Wetende tot wat somme by is gepoint. " (Id.)
— o. w. met zijn. Kiemen, fr. germer. De gezaaide tarwe begint te poonten na drie dagen
regen. Het graan is reeds gepoont, het zal wel
-hast
boven de aarde uitschieten.
POONTER, m. Ambtenaar die 't aandeel bepaalt
dat elk betalen moet in de openbare lasten, fr.
commissaire repartiteur. De zetters en poonters
van de grondlasten gebruikten eertijds de omloopers als basis van hunne werking, nu bezigt men
daarvoor het kadaster. " Zo wiert Lamsin de
Tholnare, die coo mede pointere ende zettere
gheweest hadde, by avende achter strate doot

ghesleghen. " (N. Despars, II, bl. 243.) " Pointers
ende setters zijn persoonen gheordonneert om te
tauxeren het part dat iederen Opseten ende
Afdryfver (qui exploite une terre, une mine, etc.
dans une province on pays autre que sa résidence)
te gelden heeft in de ommestellinghen, in de
Rechten ghenoemt censitores, percequatores,
.J1Jstimi.... ende in onze placcaeten asseëurs. " (Vl.
Setting- boet.)
POONTIJZER (wvl. - IZER, zie IJ), o., en ook
enkel POONT, o. Bij steenhouwers. Soort van

rond breekijzer, eene perzonge lang, en een
vinger dik, met eenen !punt aan 't een einde, en
eenen kop aan 't andere, om, onder den slag van
een houten hamer, in arduin, enz. te houwen.
POONTING(E, v. De daad van poonten.
--- Belasting, schatting. De gemeenteraad doet
de poonting voor de gemeentelasten. De poonting
betalen, fr. payer les contributions. " Gy neemt
geen agt op de onopbrengelyke pointing die gy
zult moeten doen. " (Hs. 1790.) " Zo stelde die
gouverneur terstont groote pointinghen ende
zettinghen voort. " (N. Despars, ii, bl. 241.) " Die
haerlieder poinctinghe ende zettinghe ghewillich
betaelt hadden. " (Id.) " Wat beteekenen in Vlaenderen de woorden Pointingen ende Settinghen?
Sy hebben twee significatien. In de eerste worden sy genomen voor het deel ofte de somme,
tot de welke den persoon is gepoint in de lasten
van sijn Gemeente; over-een-komende alsoo met
het woordt tailles dat in Vranckryck wort ge-

POON
bruyckt. Inde tweede significatie : beteeckenen
sy de tauxatie selver van dit deel. " (Vl. Settingboec.) " Wat wort verstaen besonderlijck door
het woordt Pointinge ende wat door Setíinge ?
Sy en hebben geene besondere significatien;
maar sy beteeckenen beede eene ende de selve
saecke. Ende al is 't dat zy in 't spreken ende
schryven, gemeenelijck te saemen worden ghenomen, dat gheschiet alleen door een out
ghebruyck, Bonder besondere redenen : gemerckt
dat sy oock even dickwils worden ghenomen
alleen. " (Id.)
— Dit woord, even als pooníen, is in Benige
streken, b. v. tusschen Schelde en Leie, zeer
gemeen.
POONTSTEKEE,, m. Bij goudsmids. Soort van
fijn drijfijzer om diepe kuiltjes uit te steken.
POONTTANGE, v. Bij goudsmids. Kleene ijzeren
tang met twee ronde grijpbeentjes, dienende om

iets rond te plooien.
POOR, m. Een zeevisch. Zie PoER.
POORTELEN, poortelde, gepoorteld, b. en o. w.
Zie POOTELEN.
POORTER, m. met scherpl. oo. Zware bondel
brandhout van ongespleten stokken of knuppels
met een weinig rijshout van binnen, en met
twee wringwissen gebonden, fr. falourde. Zie
SLUITE . Poorters maken. Poorters van elzenhout.
Eene mijte poorters. Eenen poorter dragen. " De
groote poorters moeten heb jen vier dec -stocken
lanck dry voeten, de toppen eenen voët buyten,
dicke vier palmen en half. De kleyne poorters,
dry stocken, lanck anderhalven voet, de toppen
twee voeten buyten, dicke dry palmen en half."
(Ordonn. v. Lande v. Vryen.)
-- Ook Een van de stokken uit zoo een bondel,
anders Poorterstok. Eenen poorter splijten. Met
eenen poorter slaan.
-- Vgl. Ammeloos, Fasceel en Mutsaard.
-- POORTERSTOEL, m. Eenvoudig werktuig dat
in den grond geplant dient aan den houthakker
tot maat om poorters te maken; anders ook

Houtpeerd geheeten.
- POORTERSTOK, m. Dikke knuppel uit eenen
poorter.
POOT, m., met scherpl. o. Voet, bez. van dieren,
en schertsende van menschen, fr. pafte.
-- Op vier ponten loopen, op handen en voeten
loopen, fr. marcher a giiaire palies.
— Zijnen poot op iemand leggen, hem ruw
vastgrijpen, hem mishandelen.
-- Onder ie^nands poolen vallen, in zijne klui-

884

POOT
venvallen, vastgegrepen worden met gevaar van
mishandeling.
— Uit de pooten geraken, uit de klauwen geraken, iemands streng- en wreedheid ontkomen.
— Op zijnen poot spelen, koppig en wederspan nig zijn, gelijk booze jongens en grillige ezels
doen. Ook : Hard tegen iemand uitvaren, gelijk
een man tegen zijne vrouw, eene vrouw tegen
haren man, een vader tegen zijn kind, een meester tegen zijnen onderdaan.
-- Poot in palm hebben, zeker zijn van betaald
te geraken, hetzij dat men een pand van den
schuldenaar bezit, hetzij dat men andere zekere
middelen weet om geen verlies te ondergaan. Hij
aarzelt zijne rekening te vereffenen, maar ik ben
er gerust op : ik heb poot in palm. De berg van
bermhertigheid heeft altijd poot in palme.
-- Op zijn pooien vallen of staan, in een rede
telkens weten wat antwoorden,-twisofgekparj
seffens eene gepaste en afdoende antwoorde geven, dan zelfs waneer men onvoorziens of arglistig aangerand wordt. Ge moet met hem niet
beginnen, hij valt altijd op zijn pootera. Ieder
dacht dat de minister moest bezwijken onder de
welsprekendheid zijner tegenstrevers, maar hij
viel op zijn pooten, en kwam zegevierend uit den
strijd.
— Op zijn pooten stellen, in behoorlijk orde en
verband stellen. Een vers, een klaus, een lied op
zijn pooten zetten (hem de vereischte maat en
rijm, en de behoorlijke uitdrukking geven). Die
redeneering is niet slecht,dat zij beter op hare
pooten stonde (meer logisch voorgesteld). Ik heb
al de grondgedachten van mijn pleidooi, maar ik
moet ze nog op hunne pooten stellen.
— Poot steken, in 't marbelspel, de hand vooruit steken om met meerder kracht den marbel
te schieten; anders ook Poetsen. Hij steekt poot!
Geen poot te steken ! Het is verboden poot te
steken.
POOT, v., met zachtl. o. Zie POTE.
POOTE, v., vklw. pootje. Handvol, fr. poigne'e.

Eene poote geld. Eene dobbele poote, twee pooten,
fr. une jointee. Drie pooten noten. Een pootje
graan. Eene groote poote.
-- Kleene hoeveelheid. Den schooier eene poote
aardappels geven. Daar was maar eene poote
menschen in de kerk. Iemand eene poote scheldwoorden geven of toewerpen.
POOTELEN, pootelde, gepooteld, b. w. Debbelen,

met de hand of de handen, met de vingeren veel
betasten en beduwen. Een lid, dat stram is,
pootelen, om het zijne buigzaamheid weder te
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POOT
geven. Het lichaam pootelen (met de handen
drukken en kneden), fr. masser le corps, pétrir
les chairs. De huiden pootelen om ze lenig te
maken, fr. manier les peaux. Men bederft een
kattejong, als men het veel 'pootelt. Die hond
wil niet gepooteld zijn. Eenen vogel dood pootelen. Het kind pootelt zijnen boterham in stukken.
Wie heeft er dál papier aldus gepooteld P
- o. W. met hebben. Door pootelen bederven,
te weten:
— Pootelan aan iets, beduimelen, iets onteeren
of bederven met er onzindelijk aan te raken en
te tasten, zonder het nogtans in de handen te
nemen. Aan brood, aan vleesch pootelen. Dat
meisje pootelt altijd aan zijne muts.
— Pootelen met iets, mooschen, iets onzindelijk
behandelen, iets bederven met het in de handen
te nemen, te wenden en te drukken. Met een
kattejong pootelen. Ge moogt met die muts zdo
niet pootelen. De kat pootelde met de muis. Zij
pootelt met haar kindje lijk met een katte—
-

jong.
— In eenige plaatsen zegt men Poortelen
(waarschijnlijk van pooteren met metathesis van
de r). Het oud fr. patteler bet. patrouiller.
POOTELING(E, v. Het pootelen.
-- In 't bez. Handeling, manier van iets met
de handen of de vingers te verrichten. Die orgelist heeft eene goede pootelinge, fr. bon doigte.
Die speldewerkster moet nog wat de pootelinge
leeren, is niet rap in de pootelinge.
POOTSTAAK (wvl. POTSTAKE, zie POTEN en KLANK
v. Geknotte pertse of tak die men groen-VERK.),
in den grond poot of plant opdat zij wortel zou
schieten en een boom bedijgen; anders ook Plantstaak geheeten. De pootstaken zijn gemeenlijk
wilgen. Pootstaken zetten langs eereen gracht.

" Over 46 wulghen troncken, seven opgaende
wulghen ende 30 wulghen potstaecken. " (hs.
1664.) Pootstaken kappen (dezelve knotten en
gereed maken om ze te planten).

— Fig. Als de suikerboonen (fr. haricots corn.
muns) of hutteboonen (fr. haricots nains) uit den
grond schieten, gebeurt het dat er hier en daar
eene maar vijf a zeven centimeters hoog opgroeit
met hare zaadlobben in top zonder zich verder
te ontwikkelen, en aldus verdroogt en vergaat:
deze onderblevene boonsteeltjes heet men pootstaken, fr. avorton, haricot avorte.
POOTWILG (wvl. POTWULGE, zie KLANKVERK.), v.
Eene wilgen pootstaak. Pootwulgen planten.
POOWEE, m. Zie POOIWEEG.
POPEIE, v. Pip, eene tongkwaal der vogels, fr.

POPE
pépie. De popeie krijgen, hebben. Men pelt de

tong van de vogels die de popeie hebben.
- Zie PEPEIE.
POPELEN, popelde, heb gepopeld, o. w. Aanhou
iets vragen met een vleiend en smeekend-delijk
gemompel, gelijk b. v. de kinderen en de bedelaars doen; anders gezeid Knijzen, Palullen. De
schooiers popelen aan de deur tot dat zij eene
aalmoes krijgen. Ge moet daar niet staan popelen, ge gaat niets ontvangen. Hij bleef popelen

tot dat hij het kreeg. Popelen om eene aalmoes.
Dat kind popelt geheel den dag door : als het 't
een speeldingen heeft, het popelt om 't ander.
Kind, ge moet niet komen popelen : moeder gaat
het u niet geven.
— Dit woord, zeer gemeen in Veurne - Ambacht
en Fransch-Vl., staat bij Kil. verklaard door 1.
murmur edere, verba tacite submisseque murmurare, mussitare.
POPELIERENHOUT, m. Een van de namen die
men geeft aan den Weduwaal, fr. loriot. Dus
geheeten omdat zijn gezang schijnt te zeggen,
zoo 't volk beweert:
Popelierenhout
Goed lepelhout.

-- Bij verbastering zegt men ook Popeliereloe.
POPELIERWIEDAUW (wvl. —DOW, zie Au), m.
Witte wiedauw om manden te vlechten. Daar
groeit veel popelierwiedauw. Een bondel popelierwiedauw.
POPELING(E, v. Vleiend en smeekend gemom.
pel. De popeling van een schooier.
POPELSIJ (wvl. POPELEZIE, POPLEZIE), v., klemt.
op de laatste greep. Hetzelfde als fr. apoplexie,
beroerte, geraaktheid. Van de popelsij geslepen.
" Hy starf zeer haestelick van eender popelsye. "
(N. Despars.) " Waert ghi genegen ende besmet
met popelsien oft vallende evel. " (F. Rapaert.)
" Die vijf daghen lagh in popelsye sonder spreken. " (C. Vrancx.) " Sy wierdt vande popelsye
ghesleghen, soo dat sy lam en stom wierdt. " (Id.)
— Kil. popelcye. N. Despars heeft ook nog
popelare : " zo wiert hy anderwarf zo rudelick van
de popelare ghesleghen, dat hy ten tweeden daghe daer naer een lijek was. " (i, bl. 262 en 263.)
POPER, m. Groote waterbies die in de weten
scirpus lacustris L., en bij Kramers Bob--schap
bel heet. " Alderineeste waterbiesen oft vijverbiesen, in lat. juncos aquaticus maaimus, heeten
oock merchbiesen, bobbel, bobbert, ende oock
peper : ende daerom noemt men de plaetsen
daerse veel wassen, in Nederlant, insonderheyt

op 't vlaemsch, Poperingen. " (R. Dodonceus.)

POPL
. De poper is met de moerassen bijkans overal
verdwenen : men vindt hem nog in eenige plaat
vestinggrachten van Brugge.-sen,b.vid
" Elek moet de water-loopen ieghens zijn landt
ruymen van staende riete, van poopre, van ryebanden ende van vlietende riete. " (Cost. van
Veurne.) Popers trekken. De jongens maken
zich, voor de leute, eenen hoed van popers.
— POPERBUSCH, POPERBOSCH, m. Een bosch waar
veel poper groeit.
— Dit woord, even als de vier volgende, is
slechts overgebleven als eigennaam van bepaalde
plaatsen.
— POPERINGE, V. Plaats waar veel poper groeit.
Zie POPER. De stad Poperinge heeft van daar
haren naam.
— POPERMEERSCH, m. Meersch met poper be.
groeid. Te Thourout is eene plaats die de Poper.
meersch, en eene andere die de Poperbusch heet.
— POPERPUT, POPERPIT, m. Put of leegte met
poper begroeid. In de gemeente Gits zijn er
plaatsen die Poperpitten heeten, hoewel er sedert
lang geen poper meer en groeit.
POPLEZIE, v. Zie POPELSIJ.
POPSTAAL, m. Eene plant die veel langs grach.
ten groeit, in de kruidkunde senecio jacobcea L.
geheeten.
PORDAS, o. Zie PARDAK.
PORDESCH, o. Zie BORDESSCHE.
PORET, PARET, PRET, o. zonder mv. met den
klemtoon op 't einde. Hetzelfde als Porei, Prei,
fr. poireau, 1. allium porrum. Poret planten.
Poret in de soep. " Neemt eene handvol porret
met het loof. " (G. Simons.) " Porret dat helpt
der drogher rudicheit. " (J. Yperman.)
— PORETBAARDEN, m. mv. De worteltjes onder
aan den knol van porei. — Zie BAARD.
— PORETFEEM, —FEME, —FIMME, —VEME, V. Porei.
blad, anders ook Poretlis geheeten. Eene groene
poretfeme winden rond een verzworen vinger,
om er den brand uit te trekken. Afgesneden
pgretfemen.
— Het is Beene poretfeme weerd, het is niets
weerd.
-- Zie FEME.
— PORETGROEZE, V. Het loof van porei, de bladeren. — Zie GROEZE.
-- PORETSPIJS, PRETSPIJS (wvl. —SPIZE, zie IJ), v.
Poreisoep, fr. potage aux poireaux, soupe aux
poireaux. De zieke neemt niet anders dan eenige
lepels pretspijze. — Zie spijs.
— PORETSTAAL, M. Poreiplant met stam, knol
en loof. Eenige poretstalen koopen om soep te

PORE
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maken. Drie poretstalen laten opschieten om
zaad te winnen.
PORÈTE, PORETTE, v. met zware e en den
klemtoon op de tweede greep. Zie PARETTE, fr.

guigne.
PORLAFFE, v. Zie BARLAFFE.
PORRE, V. Wrat, puist of knobbel op het vel;
bij Kil. porreken, purreken, 1. verrucula. Porren
krijgen of hebben in 't aanzicht. De uitslag van
koortsen zijn dikwijls roode porretjes. " Stryken
met dezen balsem, en als er kleyn roode porre.
kens komen, dat is, als . den balsem komt te werken, dan moet men stryken die porrekens met
Tritum, als men met balsem heeft gestreken;
zoo zullen die porrekens van s' anderdags al weg
zyn. " (G. Simons.) Alle warten (fr. poireaux,
verrees) zijn porren, maar alle porren zijn geen
warten. Eene steenzweer is eene porre. Eene
roode porre op de neus, in den hals. Die mensch
is maar ongezond : hij zit altijd vul porren.
— Verders een puistvormige knobbel of knob.
beltje in 't algemeen. Een pompoen met porren.
Rul ijs is met porren bedekt. De porrekens van
kippevel, van sagrijnleder, van de schors van
vijleboom, enz.
— Ook een kort dik kind of ventje, anders ook
puist geheeten. Eene porre van eenen jongen.
Ik weet niet waarom zij met zulk eene porre wil
trouwen.
PORRELIJK, adj. Beweegbaar. " Garrand van
den goede te sijn, soo verre alst drijvelick, dra.
ghelick ende porreliek is. " (Cost. v. Zuytcote.)
PORREN, porde, heb gepord, o. w. Hard werken aan iets, veel geweld gebruiken, zich weren
om iets te doen, zwoegen, ook Pirren en Purren.
De grachtdelver stond te porren op den hard.
vervrozen grond. De peerden hebben geweldig
moeten porren om den verstelden wagen voort
te krijgen. Het is verloren gepord. De roeiers
porden zich haast dood om in de haven te gera.
ken.
— Fig. Porren om een moeielijk vraagstuk op
te lossen. Porren op eene duistere plaats van
eenen schrijver, om ze te verstaan en te ver.
talen.
— Bewegen, roeren, in gang geraken, voort.
gaan, ook Poeren, fr. se mouvoir, se mettre en
mouvement, avancer. Zie POEREN. " Desen staet
(van peerden, enz.) begoste te porren smorghens
ten acht ure. " (P. Devynck.)
Hoe dat men schreeuwt en tiert,
Den ezel lijcke-wel niet eenen voet en port.
(Id.)

PORR
Die ebbe gino, en in Goeds name
Porreden Si doe alte samen,
Alle te vaerne up de viande.
(M. Stoke.)
Entie tijt was comen toe,
Dat si sander dags porren sonde,
Alsi dode met groter vrouden.
(Limborg.)

-- Zie vERPORREN. Kil. Porren, movere; conari.
— Afl. Gepor. In 't geporre van het volk, fr.
dans la foute, dans la presse.

PORRING(E, v. De daad van Porren. " Men siet
d'eenighe toegedaen om een ieder behulpsaem te
wesen, en d'andere hun tot quellinghe haers
naestens beghevende : in dese verscheyden
porringhe en pooghinghe, sien wy 't ghene dat
de wyse-man seght : unus cedificans et unus destruens. " (J. David, s. j.)
PORSELEINEKRUID, o. Soort van wilde porse.
leine die men somwijlen in den akker vindt, en
gemeenlijk akkerband genoemd wordt, montia
minor Gmel., fr. montie naive.

PORSELLE, v. Hetzelfde als Perselle, persijn,
fr. Persil.

— Wilde porselle. Zie PORSELLEKRUID.
- PORSELLEKRUID, 0. Wilde perselle, honds.
peterselie, cethusa cynapium L. — Bij anderen is
't eene Wilde- Kervel, cheerophyllum temulum L.,
fr. cerfeuil enivrant.
PORTEGAAL, o. Naam van een koningrijk in
den westhoek van Europa.

-- Schertsende, Privaat, aisement. Naar Por.

teltaal gaan. " Om de samenleving van die zede
te genezen, moet gij beginnen met al-losheid
uwe zédelooze nieuwspapieren naer Portugael te
zenden. " (Uit een westvl. weekblad.)
Dan hem wachten op de sael
Als hy moet naar Portegael.
(P. Gheschier.)
Zend vry den prondel al te male
Om snuutcleers te zyne van Portegaie.
(Ed. De Dene.)
PORTELAKE, PORTULAKE,

v. Schoone bloem,

portulaca grandiflora Lindl., wier stengels en
bladeren gelijk zijn aan de tuinporselein die in
't hd. portulak genoemd wordt.

(uitspr. porsiënieren), portie
w. Iemand zijne portie-nierd,gpotb.
toemeten, een gepaste maat voedsel geven. De
werklieden en dienstboden zijn geportienierd
op die hofstede (d. i. krijgen er maar het noodige
of nog min). De arme moeder moet hare kinderen
portienieren.
PORTIENIEREN
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PORT
PORTIEREGE, PORTIERIGE, v. Portierster, fr

portière. De portierege van een nonnenklooster

De portierige van eene school, enz. — Zie -IGE.
POSCHÉMIE, v., mv. poschémiën. Hetzelfde alc
Poskénie.
POSKÉNIE, PASCHÉNIE, v., klemt. op ske, sche,
Schuifwand op het tooneel, fr. coulisse de théáíre,
Die poskeniën moeten herschilderd worden. De
spelers komen tusschen de poscheniën uit op het
tooneel. Hij hield zich verborgen achter eene
poschénie.
— Fig. Achter of backten de posclienie (in het
enkelv. als collectief), in 't verborgen, fr. derrière
le rideau, dans les coulisses. Hij doet dat uit zijn
eigen niet : er zit iemand bachten de poschénie,
die 't hem ingeeft. Weten wat er ergens gebeurt
achter de poskénie.
-- Dit woord is klaar het fr. postcenion (van
1. post en scena), of parascenion (van gr. napa en
cxnv>i), plaats achter het tooneel waar de persona.
giën zich kleeden en den stond afwachten dat zij
moeten verschijnen in 't spel.

POST, m. Kleene kogel gelijk eene erwt, waar.
mede men een vuurroer laadt, fr. poste. Een roer
laden met vijf, zes of acht posten. Naar eenen
brevier, die in de lucht zweeft, met posten schie.
ten. Ik ga hem eenen post in het lijf jagen.
-- Een visch, soort van Baars, anders ook
Stekker genaamd, fr. perche goujonnière, grémille
commune, 1. acerina vulgaris. " Als 't gebeurt
dat men zulk eenen visch ophaelt, schaft hy dik wyls vermaek aen den jongen visscher; immers
de post wordt, met een kerk op zyne vinne, weer
in 't water gelaten, en daer rydt by rond, belet
van ten gronde te gaen door het kork, en dragende soms, tot overmaet van ellende voor hem
en van leute voor die 't zien, nog een vaentjen
op het kerk gesteken toe. " (G. G,)
— Eenen post pakken of nemen of gaan, zeere
gaan, zich spoeden. Gij zult moeten eenen post
pakken, wilt gij in tijds nog aankomen. Een
kaatsbal, of zoo iets, pakt eenen post, als het,
met de hand voortgeslegen, hard door de lucht
of langst den grond vaart. Ge moest den dief
zien een post pakken, als hij mij daar ontwaarde.
Hij pakte eenen post (zegt men ook schertsende
van iemand die een verzet krijgt, d. i. een slag of
schop die hem langs den grond doet stuiven).
" Moest he volk de zaken begrypen, gy zoudt
die onvaderlandsche secce in weinige jaren tyd
Benen post zien pakken. " (Uit een weekbl.) De
druiven gaan eenen post in warm weder (d. i
wassen spoedig en rijpen).

POST
-- In post loopen of rijden. "
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ders niet als eenen weg en doorgang naar de
eeuwigheid : alle oogenblikken loopen wy daar
in post en met groote voetstappen naar toe.
(C. Hazart.)
POSTCIEZE, v. POSTKARREKEN, o. Rijtuig ter
verzending van de brieven, fr. malle poste.
POSTELEIN, o. Porselein, fr. porcelaine. Chineesch postelein. Uit postelein eten. Veel postelein hebben.
— Afl. Posteleinen (wvl. ook Posteleini, zie
—EN)._ Posteleinen teljooren.
POSTEN, postte, heb gepost, o. w. Gedurig gaan
of loopen; Kil. cursitare, assiduo cursitare, discurrere. Ik heb vandaag moeten posten.
— Gebruikt in 't L. van Aalst. Zie POST.
POSTENAKEL, m. Pastinak, fr. panais, 1. pastinaca. Postenakels zaaien. Postenakels schrepen.
Postenakels eten.
— Fig. en schertsende, Een kind, een jongentje, een kort ventje. Eene arme moeder met haar
vier kleene postenakels (kindertjes). Er is veel
geduld noodig aan een schoolmeester om al die
postenakels te leerera. Een vieze postenakel van
een ventje. Is dat een postenakel!
POSTLEERS, POSTLEERZE (uitspr. —use, zie Rs),
V. Groote leers die tot boven den knie van den
postrijder komt, fr. botte de postillon.
-- In 't alg. Eene groote leers, reisleers. Hij
trok zijne postteerzen aan om te gaan jagen.
POSTPANIPIER, o. Postpapier, fr. papier de
.

poste.
POSTUUR, POSTURE (wvl. POSTEURE, zie u), v.
(niet o.) Lichaamshouding, fr. posture, attitude.
--- Borst— of standbeeld, groot of kleen, dat
doorgaans geenen Heilige verbeeldt. In de lusthoven vindt men veel posturen. Een aardig
postuurken van kalk, van lood, van ijzer. " Ghewapende houté postuerkens van menschen en
peerden. " (I. de Grieck.)
— Schertsende, Iemand die kleen van gestalte,
of mismaakt is. Is dat eene posture ! Elk Joeg
als die posture verscheen. En die posture zit dan
nog vol hooveerdij.
Als ik myn postuer bekyke,
'k Weet geen eenen myns gelyke.
(Vaelande.)
als
die
ure,
Comt men laeter
't Is ey ! siet eens die postre,
Siet eens desen lanterfant,
't Is den neerstighsten van 't landt.
(L. der Stud.)
POT, m. In 't kaartspel, enz., de schaal waarin

POTA
ieder speler zijnen inzet of inleg steekt telkens
men een spel begint; al het geld dat er in die
schaal is. Eenen pot kaarten (een spel kaarten
tot dat de pot uit is). Wij hebben reeds drie potten
gespeeld, wij gaan maar een meer spelen. In den
pot steken. Den pot trekken (geheel winnen).
Uit den pot trekken (er een deel van winnen).

— Hij schildert den duivel en God uit éénen pots
zegt men van iemand die overal maar zijne stoffelijke belangen te rade gaat, die weinig of geen
conscientie heeft.
-- Zij zin pot en God, zegt men van twee
vrienden die altijd te samen zijn. Zij zijn pot en
God te gare, zij kunnen niet verscheen.
-- Potten en pateelen binden, malkaar omhelzen.
In de kermisdagen als de boerejeugd potten en
pateelen bindt. .
POTAAT, POTATER, m. Hetzelfde als Pataat,
aardappel.

Gebraeden appels, of potaeten, niet ten vollen
Gesoden ..... (Vaelande.)
POTBEZEM, POTTEBEZEIVI, m. Kort handbezempje van heide en zonder steel, om pottèn en
kuipen te schonden.
-- Fig. Een kleen en kort mensch.
POTBLOEM, POTTEBLOEM (wvl. —BLOMME, zie
oE), v. Soort van grooten anjelier, zeer gemeen
in Vlaanderen, en anders ook Sintile en Potscheute geheeten, fr. ceillet flamand. " Schoone
dobbel blommen, die men elders potblommen oft
Genoffelen heet. " (C. Vrancx.)
POTBUIS (wvl. —SUZE, zie ni), v. Korte buis
van gebakken aarde, kannebuis. Eene potbuis
boven op eene schouw of kave stellen, om den
trek van 't vier te verdeftigen. Eene onderaard
potbuizen.
-scheriolévan
POTE (nooit Poot), v. Stek, tak van een wilg,
els, popelier, enz. dien men afsnijdt om in de
aarde te poten, te planten, fr. planton, plantard.
— Poten zullen wilgen bedijgen, plaatstaken
zullen boomen worden.
— Naar de Scheldewaart bet. Pote een Boom,
vooral een fruitboom. Zie Appelpote, Perepote.
* POTERDE, v., klemt. op ter. Ter eer van Sint
Pieter en omtrent zijnen dag, maken de jongens
te Brugge, langs de straten, met zand zulke fig.
als hiernevens, die zij versieren met
y
bloemen en meest met blauwe
r000<x>, koornbloemen die zij Sint Pieters
bloemen heeten. Die knaapjes vallen
nog al dikwijls den voorbijganger
lastig, met hem gedurig, om een
kinder- aalmoesje te krijgen, het
L000<<J

L
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liedje te herhalen : " M. geef mij, als 't u belieft,
een centje voor de poterde. "
— Dit woord, dat ook poterre en paterre luidt,
is verbasterd van fr. parterre (bloemperk).
POTELETE, POTELETTE, • v. Zoo heet, te Ostende, een eenvoudig kindermutsje dat tot over
de ooren komt.
— Het fr. pateleite bet. een Overtrek van den
ransel.
POTEN, pootte (wvl. potte en póttege, zie IMPERFECT), gepoot (wvl. gepot, zie KLANKVERK.
" In het eerste jaer dat de meede ghepot is...
aengaende de landen met meede bepot, " zegt het
Deelboeck vanden Lande vanden Vryen), b. w.
In 't algemeen, Ergens in steken. Eenen tap
poten in een gat. Stoppe poten in eene groef.
De vogels poten 't voedsel in den bek van hunne
gapende jongskens.
— In 't bez. Planten, fr. planter. Aardappels,
boonen, koolzaadplanten, wilgestekken, enz. po
Bloemen potten is Bloemen in een pot poten.-ten.

Daer up pootte hi .j. hof
Daer die mane heeft stade of:
Het heet die hangende boomgaert.
(Maerlant.)
-- Thuis gepoot (wvl. gepot) zijn, zelden of
nooit uitgaan, altijd thuis blijven. Gij zijt altijd
thuis gepoot, ga den zondag eenen vriend bezoeken. Die mensch gaat nooit nievers : hij is thuis
gepoot.
POTERAAR, m. Iemand die veel potert.
— In 't bez. Een geldpotter, een schraper. Die
poteraar versteekt zijn geld opdat het niemand
roove, en ruifelt er in opdat het niet beschim-

mele.
POTEREN, poterde, gepoterci, b. w. Hetzelfde
als poten, ergens in steken. Die wrek potert zijn
geld in de aarde. Hij poterde den brief in zijnen
zak.

— o. w. met hebben. Peuteren, met den vinger
of met een stok, of met een priem, enz. ergens
in graven. In de aarde poteren om er iets uit
te halen. Met den vinger in de neus poteren.
Met een mes in eene groef poteren om er het
zand en de vuilnis uit te lossen.
POTETEN, o., klemt. op pot. Gekookt voedsel,
kokagie. In den vasten is er 's noens poteten,
maar 's avonds niet. Poteten in plaats van boter
-hamen.
POTFLASCIÏ, POTFLASSCHE, v. Wijdbalgde
flesch inhoudende de maat van eenen pot of twee
pinten. Wijn in potflasschen. " Hy bleef er zoo
zuer uyt zien, als of by een potiesch azyn gedronken had. " (C. Duvillers.)
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POTGOTE, v. Groote pijp van gebakken potaarde,
dienende om E ene secreetbuis te maken, of om
onder de aarde het water af te leiden, fr. boisseau.
Als men eenen dam of voord maakt in eenen
gracht, legt men er eene potgote onder in, opdat
de loop van 't water door den dam niet verhinderd worde. De potgoten zijn veel langer en
wijder dan de kannebuizen.
POTGRIJIYISEL, o. Zwartsel van eenen pot. Zie
GRIJM.

Wiens aeyschyn zwart word als tpotgrimsels ongeacht.
(Ed. De Dene.)
POTHEED, o. Heide waarvan men bezems
maakt. — Zie HEED.

POTHUL(LE, v. De schijf of deksel van eenen
pot, fr. couverele. Waar is de pothulle ? De pothulle is gebroken. — Zie TULLE.
POTIETSCH, adj., klemtoon op de tweede -greep.
Bij metsers, wordt gez. van eene brike die in
hare lengte dwars door den muur ligt, zoodanig
dat de kop aleen in den dag komt. Potietsche
steen, fr. boutisse, pierre hout-isse. Potietsche
laag, anders Koplage genaamd. Potietsch metselen, de steepen potietsch leggen, in tegenover stelling van Streksch metselen. Boven eene
streksche laag metselt men eene potietsche.
POTIG, adj. Hetzelfde als Kapotig, lief, bevallig. Een potig beestje.

POTIJKEL (wvl. POTIKEL), m. Getrek, pakkagie,
fr. ba-taclan, boutique. De kwakzalver moest vertrekken met geheel zijnen potijkel van poeiers
en pillen.
POTIJZE (wvl. POTIZE, en niet Potieze, zie ia),
V. met den klemtoon op de tweede greep. Een
aarden of posteleinen vat met langachtig- wijden
balg en engen hals zonder handvatsel, dienende
om snuif in te bewaren, om bloemtuiltjes in te
zetten, enz. fr. potiche.
— Samenst. Snuifpotijze.
— Het vklw. potvjzeken wordt gekruikt voor
de zaaddoos (fr. capsule plus on moms ovoide)
van zekere planten, zoo als de heul, fr. pavot,
hebbende den vorm van een klein snuifpotijzeken. " Het zijn de bree groene bladeren van de
nymphca alba en lutea, die men hier en daar op
't water ziet liggen, en die in hunnen tijd geluwe
of witte blommen dragen en groene potizekens
vol zaad. " (R. d. H.)
POTIJZER (wvl. POT—IZER, zie Ia), o. IJzeren
drievoet waarop men potten zet.
— Een voetijzer dat men, in sommige gewesten, onder aan de schoezool vastbindt, om daarmede door vuile slijkstraten te gaan, fr. patin.

POTJ
Ik zal er wel door geraken met mijne potijzers.
De potijzers zijn omtrent een vuist hoog, en
gelijken meer of min aan het keukengerief dat
denzelfden naam voert.
POTJE-DEK, o. Pannelapper, fr. drouineur.
— Vuil lijk potjedek, zeer vuil, morsig. Kind,
wasch u, ge zijt vuil lijk potjedek. Die witte
kleeren waren vuil geworden lijk potjedek.
— Dus genaamd van den kreet dien hij laat
hooren in de straten. Vgl. Schaar- slijp, Oliekoop, enz.
POTJEKOKER, m. Een man die aleen woont
en zelve zijnen pot kookt.
POTJE -MADELEENE, V. Zoo heet te Kortrijk
een volksfeestje dat op den eersten zondag na den
feestdag der H. Maria Magdalene in juli, plaats
heeft aan de Rijselpoorte. Ter dier gelegenheid
is het daar potjesmarkt, waarschijnlijk om de
gedachtenis van den balsempot dien Magdalene
openbrak over de voeten van den Zaligmaker.
Zie R. d. H. v, bl. 267.
POTJEPASSEN, potjepaste, heb gepoijepast, o. w.

Potjepas spelen, een kaartspel waarbij iedereen
vier bladen in hand heeft, en dat meest met vieren
(somwijlen met meer) gespeeld wordt. De eerste
vraagt (het troefblad dat op den dos ligt), en is
er niemand die kontert, hij verwisselt dit troefblad tegen een blad dat hij in hand heeft, en
speelt dan tegen al de anderen te samen; is er
iemand die kontert, dan blijft het troefblad liggen, en die twee aleen spelen tegen malkaar,
terwijl al de anderen passen en niet mededoen;

is er een derde die ook wil spelen, hij mag het
troefblad nemen, en dan is de strijd tusschen
hen gedrie'n.
— Men zegt ook Potjezetten.
POTJE-ROL, POTJE-RUL, adj. met den klemtoon
op rol. Dronken, fr. ivre. Zich potjerol drinken.
Hij was potje-rul.
Zy drinken dan hun buiksken rond
Zoo lang zy konnen gapen,
En scheen maar uit als z' op den grond
Al potjerol gaen slapen.
POTLOODPEN (wvl. POTLOOPENNE, POTLAPENNE),
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POTSCHEUT(E, V. Zie POTBLOEM.
POTSEKOP, m. Puitejong, fr. tétard. Zie PUITELOMPE.

— Bij de geernaarvangers van Blankenberghe
en Ostende, enz. Een visch met dikken kop,
anders ook Kapottel genaamd, fr. scorpion de

7ner, scorppène, 1. coitus scorpio, scorpcena porcus
zegt prof. Van Beneden die Botskop schrijft
(Ann. Parl. 1865-66, docum., bl. 602). De potsekop, als hij vastgenomen wordt, toont zijne
gramschap door het opzwellen van zijnen kop,
het operaspannen van zijne muil, en het rijzen
van zijne vinnen. Vandaar zegt men
— Fig. langs de zeekust, een Potsekop voor
Iemand die eigenzinnig en grammoedig is. —
Volgens Alg. Vl. Idiot. zegt men in 't Antwerp.
en de Kempen " Totskop voor Lastig kind, koppig mensch. "
POTSHOOFD, o., mv. potsizoofden, fr. têtard. Zie
PUITELOIPE.

POTSTAKE, v. Zie POOTSTAAK.
POTSUIKER (wvl. -SUKER), m. en v.Poersuiker,

meelsuiker, fr sucre en poudre.
— De Woordenb. verstaan het anders.
POTTEKARIE, POTTEKARIJ, v. collectief, klemt.
op rie. Pottegoed, aardewerk, fr. potterie. Een
kraam met pottekarie. Pottekarie verkoopen.
POTTEN, adj. attributief. Dronken, fr. ivre. Hij
was potten.
— Vgl. Potje-rol.
POTTZEER, o., zonder mv. Bederf van de wervelbeendèren, fr. mal vertébral de Fott, carie ver
Haar kind heeft het Pottzeer.
-tébrale.
-- Dit woord, dat men te Brugge gebruikt, is
zooveel als Het zeer van Pott, eereen engelschen
geneesheer, die er voortreffelijk over geschreven
heeft.
POTUIL (wvl. POT-UUL), m. Een onbeleefd en
stuursch mensch. Die potuil en lacht nooit.
POVER, m., vklw. povertje, o. Een vogel anders
ook Roodbaard geheeten, fr. rouge-gorge.
Waar is de pover in den zomer P
Geen enkel die het weet.
Waar houdt de pover zich verscholen,
Als ieder zingt en eet P

Een rond of vierkantte stokje van cederhout
met potlood ingelaten om te schrijven, fr. crayon.
(Kramers vertaalt dit woord door porte-crayon.)
-- Zie PEN.
POTRABARBE, V. Soort van rhabarber wier
bladeren gekookt en geëten worden gelijk spinagie; in de wetenschap [rheum undulatum L.,

kouderachtig uit zien, het voorkomen hebben
van iemand die koud heeft. Gij ziet er uit gelijk

fr. rhubarbe de Moscovie,

Hij is arm gelijk pover op de sneeuw.

V.

-

(N. Destanberg.)

— Er uit zien geli jl pover op de sneeuw, er

pover op de sneeuw.

— Arm gelijk pover op de sneeuw, zeer arm.
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POVER-JAN, m. Povertje, roodbaard, fr. rouge-

gorge.
PRAAL, m., en niet v. Pracht, vertooning van
grootheid en luister.
-- Praal houden, prachtige feest houden. De
stad hield grooten praal bij de intrede van den
prins. De ouders zullen praal houden, bij den
trouw van hunne dochter.
PRACTIZEEREN, practizeerde, heb gepractizeerd,
o. W. Diepzinnig nadenken, met een gedacht

bezig zijn. Gij practizeert altijd. Die zieke ligt
altijd te practizeeren, en het vermoeit hem danig.
Op iemand of op iets practizeeren. Hij practizeert
zoodanig op het verlies van zijn geld, dat ik
begin te vreezen of hij er bij krankzinnig zal
worden. De zieke vrouw practizeerde op haren
man, dat er een duivel in zijn hoofd zat, en wat
zij ook dede, zij kon dat gedacht niet weren.
-- In Limburg zegt men Prakkezeeren, Alg.
Vl. Idiot. Kil. Pracktiseren, medztari.
PRATIJKE (wvl.

PRATIKE),

v. Behendigheid, fr.

adresse, habilite. Hij heeft eene bezondere pratijke om zoo iets uit te werken. " Al waert zake
dat men hemlieden by veel sinistre listen ende
practijcken diewils bedrooch ende vuylick ter
luere ghestelt hadde, zo hopten zy nochtans nu
zo wel toe te ziene ende up huerlieden verhoeden
te zyne, dat tzelve niet meer ghebeuren en zoude. " (N. Despars.) " Door des landtsmans praclijcke wiert den havick ghevanghen int net. "
(Ed. De Dene.)
. - PRATIJKIG, adj. Zie PARTTJKIG.
PREE, m. met zachtl. ee. Soldij, fr. pate, solde.
De soldaten hunnen pree geven. Zijnen pree
krijgen. Op 's konings verjaardag hebben zij
dobbelen pree. Ik heb gisteren mijnen pree
getrokken.
— Schertsende ook gezeid voor Jaarwedde,
daghuur, werkloon, enz.
- PREEDAG, m. De dag dat de soldaten hunnen
pree ontvangen.
PRECIJS, adj. en adv. Zie PERCIJS.
.

PREEUWEN (wvl. PREEWEN), preeuwde, ge

Stelen, dievelings wegnemen.-preuwd,b.
Iemands geldbeurs preeuwen. Ik ben mijne
snuifdoos gepreeuwd.
-- Dit w., dat Kil. vertaalt door 1. sufurari,
surripere, is ook gebruikt te Antwerpen, volgens

Alg. Vl. Idiot.
PREKEN, preekte (wvl. prekte), prak en priek,
gepreekt (wvl. geprèkt, Zie KLANKVERK.), b. en o. w.
Prediken, fr. precher. Hij prak tegen de godslas.
.

tering. Hij priek op het vieren der zondagen.

PREP
PREPIJN, o. Zie PERPIJN.
PRES, PREST, m. Verborgen hoekje of plaatsken
waarin men appels of ander fruit te murwen legt
en bewaart, anders ook Munk geheeten. Iemands
prest vinden. Appels hebben in eenen pres.
— Ook de Appels of ander fruit dat in zulk
een plaatsken verborgen is. Eenen prest rooven.
Een pres peren. Eenen pres maken.
— Ed. De Dene heeft preste in den zin, meen
ik, van fr. presse, foute (menigte, trop).

Een aerbeyder ...
Die haenen, hennen, hadde een' groote preste.
PRET, o. Porei, fr. poireau. Zie PoRET.
PRETTE, PARÉTTE, v. Pralerij, gebaar dat ijde-

len pronk te kennen geeft. Meest gebruikt in het
meerv. Pretten maken. Hij maakt veel paretten.
Hij maakt zichzelven belachelijk met al zijne
paretten.
— Vgl. fr. parade.
PRETTEMAKER, PARETTEMAKER, m. Blaaimaker, pronker, beslagmaker.
PRETTIG, PRUTTIG, adj. ,Lief, fraai, bevallig,
eng. pretty, fr jolt, gentil, élegant. Een prettig
kind. Prettig aangekleed zijn. Dat is een pruttig
kleedje. Zij is niet schoon, maar zij is pruttig.
Een prettig lusthoveken. Een pruttig peerdeken.
Een pruttig huis. Prettig te peerde zitten. Pret
versierde zaal. 'T is een pruttig zieltje.
-tig
-- Vgl. pertig (eerste bet.), dat, bij metathesis
van de r, hetzelfde is als prettig, zooveel te meer
dat daar, waar men pertig gebruikt, prettig niet
bestaat, en vice-versa.
PREUP, v. Zie PREUVE.
PREUFLOOD, o. Geplet lood, licht en smal gelijk
een lintje of snoer, waarmede de glazemakers
fijn kunstwerk maken. Ten tijde van de ambachten, moest men een preufstuk maken om als lid
in een ambacht aanveerd te worden. Het preufstuk van een glazemaker was b. v. een gothisch
vensterken, een kleene kalvarieberg, enz., dat
hij verveerdigde uit glas en preuflood.
PREUFSLAG, m. Proefslag, fr. coup d'essai.

— Zijnen preufslag doen (wvl. eenzen preufslag
doen, zie EENS), iets verrichten waardoor men,
zijne bekwaamheid bewijst. Die advokaat heeft
gisteren zijn proefslag gedaan (heeft den eersten
keer gepleit en getoond wat hij kan). Die pauze
heeft te Mentana zijnen preufslag-lijkezouaf
gedaan (heeft daar voor den eersten keer ge.
vochten, en zijne krijgshaftigheid getoond).
PREUFSTEEN, m. (en o. voor de stof in het
algemeen). Zacht kareelsteen gemakkelijk om
snijden en fatsoeneeren. Oulings gebruikten de

PREU
metsers het preufsteen tot 't maken van hun
preufstuk om in bet ambacht aanveerd te worden.
PREUFSTUK, PREUFSTIK, o. Een kunstgewrocht
dat voortijds verveerdigd wierd door iemand die
in een ambacht wilde aanveerd worden.
-- Fig. Meesterstuk. Dat is een preufstuk (dat
is een schoon werk).
PREUSCH, adj. Trotsch, fier, parmantig, holl.
preusch, fr. fier. Preusch zijn. Een preusch
meisje. Een preusche vent. Een weinig preusch
zijn leert op zichzelven letten; maar al te
preusch zijn steekt tegen. Ge moogt zoo preusch
niet zijn. " Vier witte paarden, met drijvende
manen en preusch onder hunne blinkende harnassen, stonden draaflustig aan de edele koets
gespannen. " (L. Vanhaecke.)
Niemand dien de dwaesheid stoorde
. Van den preuschen Indiaen,
Elk at voort en liet hem staen.
(G. Gezelle.)
— Preusch zijn op, over of met. Zij is preusch
met haar nieuw kleed,. Hij is preusch over 't geen
hij gedaan heeft. In de plaats van over die antwoorde beschaamd te zijn, is hij er preusch op.
Preusch zijn op zijne schoonheid. Ouders die
preusch zijn met hunne kinders.
— Van iemand die zeer preusch is, zegt men
schertsende of schimpende : Preusch gelijk duist,
Preusch gelijk een hondejong, Preusch gelijk
eene kat die eenera derm sleept, Preusch alsof
keizers kat zijne nicht ware en 't is geen vriend,
Preusch gelijk een vikken.
— PREUSCHAARD, m. Trotschaard, een die
preusch is.
— Men zegt ook Preuscherik. Voor 't vr.
zegt men Preusche.
— PREUSCHHEID (wvl. PREUSCHI, zie —HEID), v.
Fierheid, trotschheid.
PREUTEFEM, m., mv. preutefems, klemt. op
fem. Soort van appel, fr. prude-femme.
PREUVE, v. Proef, bewijs, fr. preuve. Hij
bracht verscheiden preuven in om zijn gezegde
te staven. Tot preuve van dien, zal ik u zeggen
dat..... Eene preuve dat hij rechtveerdig is, 't is
dat hij..... enz. Dat is eene preuve van vriendschap.
— Beproeving, fr. épreuve, essai. De preuve
doen o f nemen van iets. Een zakuurwerk veertien dagen op de preuve houden. Iemand op de
preuve stellen. Zijne preuve staan, fr. soutenir
l'épreuve. Die hoed heeft zijne preuve gestaan,
hij kan tegen den regen. Eene kookstove staat
pare preuve, als zij niet berst van den vuurgloed.
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Hij heeft zijne preuve gestaan dat hij goed kan
pleiten. Die student heeft zijne preuve gestaan,
fr. it a passé son examen.
— Bij drukkers. Proefblad, fr. épreuve. Er
waren veel fauten in de eerste preuve..
PREUVEL, m. Slag, fr. coup. Iemand preuvels
geven. Preuvels krijgen. Hij heeft daar wat
preuvels gehad!
-- Limburg zegt preugel, Duitschland _prugel,
Holland priegel, d. i. stok en ook slag. (Alg. Vl.

Idiot.)
PREUVELEN, preuvelde, gepreuveld, b. w. Slaan,
slagen geven, rossen, ranselen, in Limb. preugelen, hd. p7°ügeln, boll. priegelen. Iemand preuvelen. — Doch meest Afpreuvelen.
-

— Ook frequent. van Preuven in den zin van
Beproeven, fr. essayer. De hanen preuvelen. Zie
onder PREUVEN.
— Vgl. Verpreuvelen.
PREUVELING(E, v. Slagen, rossing. Iemand
eene preuvelinge geven of draaien. Hij heeft de
preuvelinge gehad van zijn vader, omdat hij te
laat in den avond thuis kwam.
— Ook Beproeving, fr. essai; doch zelden. Zie
HANEPREUVELING.

PREUVEN, preufde, gepreufd, b. w. Bewijzen,
fr. prouver. Hetgeen gij daar zegt, zoudt gij
moeten preuven, eer ik het geloof. Hij heeft het
gepreufd dat hij veel macht heeft.
— Beproeven, fr. essayer. Hanen preuven
(hanen, die men bestemt voor den prijskamp,
voorloopig doen vechten om te zien of zij er toe
bekwaam zijn).
— o. w. met hebben. Bewijs geven van deugdelijkheid, sprek. b. v. van genevei die kraalt in
't glas, van vloeibaar akkermest dat stoort in de
neus, enz.
PREVEEL, o., klemtoon op veel, zachtl. ee. Op
zijn preveel, of Op zijn preveelen, op eigen gezag,
zonder iemand te raadplegen, op zijn eigen hand.
Zij heeft dat gedaan op haar preveel. Hij was
misnoegd omdat zijn zonen op hun preveelen dat
verricht hadden. Hij heeft dat gekocht op zijn
preveelen.
-- Misschien verbasterd van 't fr. privé (en

son privé non).
PREZIJ, PREZIE, PRIZIJ, v., klemtoon op de
tweede greep. Begrooting, schatting, waardeering, fr. prisée, estimation. De prezij doen van
vruchten op den akker. De prezij van al de roerende have van een huis. De prezij betalen (iets
betalen volgens dat het geschat is). " Om die
booroen op de zelve prysye te behouden oft te

PRIE
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laten veeren. " (Deelboeck v. Lande v. Vryen.)
PRIES, m. Zie PRIJK.
PRIEM, m. Eene woekerplant, zie KLAVERPRIEM.
-- Meest vklw. pr2emke(n, priempje. Een pijlken, fijn dun stengeltje, of zoo iets dat er aan
gelijkt. Een priemken hout. Geen priemken
vleesch in huis hebben. De priemkens van het
gekiemde graan. Een graspriemken.
PRIEIME, v. Schof, getij, vierde deel van den
dag eens werkmans, fr. quart de journee. Er zijn
vier priemen in een dag; maar in de lange dagen,
werkt men somwijlen vijf priemen. Hij heeft
gisteren maar drie priemen gewrocht. Ik moet
hem twee dagen en eene prieme werkloon geven.
Het en duurt maar een dag en eene prieme, het
en zal maar een dag en eene prieme duren (zegt
men van iets dat begint, en, naar ons denken,
niet lang zal duren; elders zegt men een dag en
een stuk, een dag en eene brok, enz.). Zij hebben
wederom den vrede gesloten, maar wat helpt
het ? Het duurt nooit maar eenen dag en een
prieme.,
-- Vleest gehoord te Kortrijk.
PRIEMSTIJL(wvl. -STIIL, zie u), m. Bij timmerl.
Hetzelfde als Puntstijl, makelaar, fr. poincon.
PRIETPRAAT, m. Onbeduidend geklap, ijdele
praat. Onnoozele prietpraat. Het is al prietpraat.
Ik ben met al dien prietpraat niet gediend.
PRIEUL, PRIHEUL, m. en o., met den klemtoon
op eel, zonder mv. Eene welriekende hofplant,
anders ook Tyrnóen geheeten, fr. thym, frigoule.
— Somwijlen ook de naam van eene andere
geurige plant die in de woordeub. Balsemkruid,
fr. basilic, genaamd wordt.
PRIEUR, m. Zie PRIEUL, fr. thym.
PRIJK (wvl. PRIIK), m. Stuitstuk van eenen
vogel, fr. sot-l'y-laisse.
Den prijeke van den cappoene winnen.
(Z. v. Male.)

-- Zie PRIJKER.
PRIJKEDAG (wvl. PRIKEDAG, zie IJ), m. De dag
op welken eene moeder, die inzit, de gehuwde
vrouwen van de familie en de gebuurte ontvangt,
die haar komen paanderen of vandelen, en ze
vergast gem. op chocolade en koekbrood. Het is
morgen prijkedag te mijn zusters (bij mijne
zuster). — Zie PRIJKEN.
PRIJKEL, o. Verkort uit Perijkel. Zie aid.
PRIJKEN (wvl. PRIKEN, zie Is), prijkte, heb geprijkt, o. w. Op kraambezoek gaan, te paandering
gaan. Zijne vrouw is gaan prijken. Wij moeten
wandage te prijken gaan.
— Dit woord hoort men te Brugge; elders zegt

PRIJ
men paanderen, en naar de Scheldewaart te pron-

ki,nge gaan.
PRIJKER, PRIJK (wvl. PRIKER, PRIIK), m. Het
stuitstuk van eenen vogel, anders ook Pijkenaas
genaamd, fr. sot-l'y-laisse, bij Kil. Priker, prickel,
stiete, erop ygium. De prijker is een lekker stukje.
De prijk van een kieken.
Ende daer naer speeldec met eennen zwaey
Den pryckere van eennen cappoene binnen.

(Ed. De Dene.)
PRIJKMARSEELEN, prijkmarseelde, heb gepri"
marseeld, o. w. Tijd verkwisten als er te werken
is, truizewijzen, luieren. Hij stond te prijkmarseelen aan zijn deurgat.
PRIJSBEEST (wvl. PRIISBEESTE), v. Een slachtdier, als een kalf, een os, een zwijn, dat om zijne
vetheid den prijs behaald heeft of weerd is te
behalen.
— In denzelfden zin zegt men Prijskalf, Prijskoe, Prijszwijn, enz.
PRIJSMARKTDAG (wvl. PRIISMARTDAG), m. Dag
op denwelken men de beste slachtbeesten naar
de markt brengt om den prijs te behalen. Te
naaste week is het prijsmarktdag.
PRIJSWEERDE (wvl. PRIISW—, zie ii), v., met den
klemtoon op prijs. De geprezen weerde van iets,
de weerde volgens pretij, fr. la valeur esti mée, la
valeur approximative. Welke is de prijsweerde
van dat meubel? Iets betalen volgens prijsweerde.
— bijw. Volgens geprezen weerde. Ik heb mijn
broeders zilveren tafelservies prijsweerde overgenomen (d. i. voor zooveel als het de zilversmid
of een ander deskundige wist te schatten). In
dat sterfhuis wordt alles verkocht, behalve de
meubels die de erfgenamen onder malkander
prijsweerde verdeelen (d. i. volgens de weerde
die zij gezamentlijk aan ieder meubel toekennen).
PRIKKER, m. Bij schoemakers. Een klein werktuig bestaande uit eenen steel of handhave met
een getand ijzeren wieltje, om het leder te prikken en af te steken.
PRINSEBROOD, o. Zoo heet te Brugge Eene
soort van dunne koek, eenen palm lang, en twee
a drie vingers breed, anders ook Vollaard en
Spaansche korst genaamd. De rijke lieden ontbijten met prinsebroodjes.
PRINSESSEN, v. mv., vklw. prinseskens, prinsesseboontjes. Soort van

suikerboontjes, rond of

eirond, wit, en fijn van smaak, fr. haricot princesse, nain d'Amérrique, 1. phaseolus turnidus.
PRINSESSESTREKSKE(N, o. Een gebakje van

taartedeeg in den vorm van eene 8, liggende op
een bladje van suigergoed, een halven decimeter
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lang. Te Brugge bakt en verkoopt men prinses
-setrkn.
PRIZIJ, V. Zie PREZIJ.

PROCESSIE, v., fr. procession.
— Processie dragen, de processie doen met
beelden en vanen en standaarden, enz. die men
plechtig omdraagt. " 's Zondags geschieden de
goddelijke diensten zoo 't behoort; men draagt
processie op de Hoogdagen, en Paters preêken
op Goe Vrydag de Passie ons Heeren. " (R. d.
H. vi, 29.)
PROCHIE, PAROCHIE, v. Kerspel, fr. paroisse.
De prochie is voor 't kerkelijk hetgeen de gemeente (fr. la commune) voor 't burgerlijk is. De
pastor bestiert de prochie; de burgemeester de
gemeente. De grenzen van elke prochie te lande
zijn gemeenlijk dezelfde als die van de gemeente;
en vandaar komt dat het volk dikwijls het woord
prochie gebruikt voor gemeente, ja . zelfs voor
gemeenteraad, b. v. de prochie heeft veel schulden; iedere prochie moet voor zijne belangen
zorgen; de prochie heeft onze lasten verzwaard,
enz.
— Dit woord dient, als blijkt uit de volgende
artikels, om, in samenstelling, iets buitengewoon
groots aan te duiden.
-- PROCHIEKASSE, v. Eene kast van ongemeene
grootte.
-- PROCHIEKOT, 0. Schertswoord om een groot
rijtuig aan te duiden. Die koetse is een waar
prochiekot. Met een prochiekot rijden.
- PROCHIEPOT, m. Een hoegenaamde groote
pot van ijzer of aarde. Een prochiepot vol boter.
De koeizoppe koken in een prochiepot. Zoo een
kleen bloempje in dien prochiepot!
- PROCHIETAART, v. Eene groote taart om
konsuis eene geheele prochie op te vergasten,
fr. tarte de paroisse. Dan bracht men op tafel
eene prochietaart.
PROCUREUR, m. Bij dèringgravers. Eene roede
of pertse van vijf of zes voet lang, dienende voor
maat om de hoogte van de stoelen en de diepte
van den deringput te nemen.
PROEFSTUK (wvl. PROUFSTIK, zie ou, en STIK), O.
Ovenjong, dun broodje, gelijk eene schijf, dat
voorop gebakken wordt in den oven bij de boeren.

PROEVER (wvl. PROUVER, zie ou), m., vklw.
proevertje, proeverke(n. Staaltje, iets dat men als
moester geeft of krijgt, gem. van etelijke waren,
fr. echantillon. Hij gaf mij een wafel meê voor
een proevertje. Ik heb eenige aardappels mee
voor een proever : staan zij mij aan, ik koop er
drie zakken. -- Zie –ER.

PROF
PROFEET, m. Wordt gebruikt in Br. en Limb.,
zegt Alg. Vl. Idiot. voor " Een die met nadruk,
met juistheid of op een toon van zekerheid
spreekt. " Zoo bezigen 't wij ook. Zwijg, de profeet gaat er zijn vonnis over strijken. Hij heeft
geheel zijn leven een profeet geweest. Hij spreekt
lijk een profeet.
PROFES, o. met den klemtoon op fes. Aflegging
van de kloostergelofte, fr. profession. Hij heeft
reeds zijn profes gedaan. Hij was tegenwoordig
bij het profes van zijne zuster. Gestorven in het
twintigste jaar van zijn profes. Waneer gaat het
profes plaats hebben P " Van de maaiere van
profes, naer dat sy gheproeft hebben. " (L. de
Huvettere.) " Die al van den reghel des derden
Ordens ende grofesse gheweest hebben. " (Id).

Geluk, 0 Suster Euphrosyne!
Op den verj aerdag van 't profes,
Gedaen in 't Seraphic gemeente.
(Vaelande.)

PROFESSEN, profeste (wvl. ook profestege, zie
(fvl. eprofest, zie GE), b. w.

IMPERFECT), geprofest

Iemand, na den proeftijd, als lid van een klooster
inwijden en zijne gelofte laten doen. Waneer
wordt hij geprofest P Zij is geprofest geweest
een jaar, dag op dag, na hare kleeding. De vicaris- generaal, of de bisschop misschien, zal komen
om hem te professen. Op zijn sterfbed geprofest
worden.
PROFETEBEES, -BEZE, v., meerv. -bezen, vklw.
-bezeke(n. Men leest in " Het aerdig en vermaekelyk leven van Uylenspiegel " dat deze guit
eens naar de jaarmarkt van Frankfort trok, " en
ziende daer eenige peirde-fygen liggen, raepteze
stil op, en droegze in zijn herberge. Als hyze
wel gedroogt hadde, kocht hy groene en roode
zyde doekskens, ende bond die peirde-fygen daer
in, al of 't muskus geweest hadden; en een tafel
gehuert hebbende, ging daermede op de merkt
staen. Daer vraegden hem twee ryke joden wat
hy te koop hadde. Hy antwoorde : het zijn prophete-besiën; die daer een af knauwt, kan de toekomende dingen voorzeggen. Doen vraegdenze
aen Ulenspiegbl : hoeveel moet zoo een prop hetebesie kosten P Uienspiegel zeyde : ik geve een
van dese besien aen 500 guldens. Zy telden hem
't geld, en droegen de prophete-belie nae hugs,
enz. -- Vandaar komt dat het volk dit woord
schertsende gebruikt om te beteekenen :
— 10 Eene die netjes en zindelijk aangekleed
is. Proper gekleed zijn gelijk eene profetebeze.
Zij is gelijk een profetebezeken.
-- 2° Eene peerdevijg, fr. Grot in de cheval.

PROF
1ROFETEBEZEM, m. Eig. hetzelfde als Profetebeze (even als men Biezem zegt voor Bieze, enz.).
-- Hier of daar gebruikt in den zin van Pezewever, iemand die weinig spreekt en met gepaste
woorden en ernstigen toon.
PROFIJTIG (wvl. PROFITIG, zie IJ), adj. Sprekende van dingen. Profijtelijk, voordeelig, fr.
avantageux, profitable. Dat is niet noodig, maar
zeer profijtig. Het gebed is niet aleen profijtig,
maar noodzakelijk.
— Sprek. van personen. Spaarzaam, die alles
tracht te benuttigen zonder iets te verkwisten.
Eene profijtige huismoeder. Kind, ge moet leeren
profijtig zijn. Die schoemaker weet het leder
profijtig te snijden. Een profijtige boer (die niet
een deelken van zijne akkers verwaarloost, geen
mest laat verloren gaan, maar alles weet zorg
aan te wenden om zooveel en zoo goede-vuldig
vruchten te winnen als mogelijk). Profijtig boeren. Profijtig huishouden.

Overal veel gebruikt, bezonderlijk in den
tweeden zin.
PROMP, PROMPT, PRONT, adj. en adv. Eigentl.
't zelfde als fr. prompt, veerdig.
— Statig, deftig, een weinig trotsch en ernstig
in zijne houding, in zijne manier van handelen
en spreken. Een promp meisje. Zich promp houden. Een procope jongeling. Men kan promp zijn
zonder preusch te zijn, en preusch zonder promp.
Een prompe edelman. Ik zie geern jongheden
die een weinig promp zijn, en kiesch op 't punt
—1

van eer. Promp spreken. Promp antwoorden.

Promp gaan. Zij is zoo prompt als dat zij groot
is. Het is eene pronte (zegt men te Brugge van
eene die preusch en fier is). Een promp kind
(dat natuurlijk eene fiere houding heeft en vrijmoedig doch weinig spreekt).
— In dezen zin kan het woord, volgens de
omstandigheden, op eene gunstige of hatelijke
wijs gebruikt worden.
-- Fiksch, flink, groot en schoon van leest,
wel gemaakt van lichaam. " Wat zegt men van
een man wiens lyf en leden wel gemaekt zyn,
van hem die daer hoog van gestalte, breed van
borst, met een bevallig wezen, knap vóór u op
zyne lappen staet P Dat by een pronte kerel is,
niet waer P " (Mannekenpis.) Hij is de prompste
jongeling van geheel het dorp. Een prompe soldaat.
-- Sprekende van dingen. Zeker, vast, positief, stellig. Het is prompt alzoo. Het is pront
en vast. Het is pront en zeker dat hij komen
zal. Hij zal prompt komen. Dat is prompt ge-

895

PRON
schied. Dat zal prompt alzoo eindigen. Dat is de
pronte waarheid.
— Wegens den drievuldigen vorm van dit
woord, vgl. holt. lampe, oul. lample, wvl. lante.
Men zegt meest prompt in Fr. -VI., promp naar
de Leie-waart, en pront in 't Brugsche Vrije.
- PROMPHEID, PROMPTHEID (wvl. ook. PROMPIGI,
PROMPTIGI, zie -HELD), V. De hoedanigheid van
promp te zijn. " De promptighe-it der gene die
verlatende haer netten, zyn gevolgd Christus. „
(Hermannus Harts.)
— Deftige houding, enz. De prompheid kan
men aanleeren, maar zij is somwijlen natuurlijk
bezonderlijk bij eenige kinderen.
PRONDEL (te Brugge PRONGEL), m. Hetzelfde
als Bronsel, lappen en vodden, oude kleeren,
oud ijzer, versletene huisraad, oude boeken, enz.
" Maect u den prondel quyte. " (Ed. De Dene

sprek. van oude slechte schilderijen).
Zend vry den prondel al te male
Om snuutcleers te zyne van Portegale.
(Ed. De Dene, spiek. van oude boeken.)
PRONDELAAR (te Brugge PRONGELARE), m. Ie-

mand die prongelt, oudeleureverkooper, oud
-ijzervkop,n.;
broddelaar, knoeier.
— Het v. is Prondelaarster, Prondelege en
Prondelette. Die prondelette wint veel geld.
Afgedregen kleeren aan de prongelette geven of
verkoopen. Zij heeft voor hare kinderen eenige
kleedingstukken gekocht aan eene prongelette
op de markt.
PRONDELBOEK (te Brugge PRONGELBOEK), M.
Boek zonder eenige weerde. " Oude prondel
Ed. De Dene.)
-boucken."(
PRONDELEN, vro»delde, heb geprondeld, o. w.

Handel drijven in prondelgoed, zijn brood winnen met prondelgoed te verkoopen. Hij heeft
geheel zijn leven geprondeld. Veel geld winnen
met prondelen. Hij prondelt in oud ijzerwerk en
zijne vrouw in oude kleeren. Hij prondelt in
alles dat ge kunt peizen.
-- Bronselen, knoeien, slecht werken, brodwerk maken. Wat prondelt hij daar? Aan iets
prondelen. Een redenaar prondelt, als hij den
draad van zijne gedachten verliest en hapert en
slechte wendingen maakt. Een winkelier, enz.
prondelt, als hij onbehendig zijne zaken verricht
en aldus achteruitgaat. Een werkman prondelt
als hij zijn werk verbrodt en bederft.
— Te Brugge en elders is het Prongelen,
even als men daar bongel, onger, panger, enz. zegt
voor Bondel, onder, pander, enz.
. PRONDELETTE (te Brugge PRONGELETTE, v. met

PRON
den klemtoon op let), V. Zie onder PRONDELAAR.
-- Zie ook -ETTE.
PRONDELGOED (te Brugge PRONGELGOED), o.
Prondel, prondelinge, slechte kleeren, slechte
huisraad, enz.
PRONDELHOEK (te Brugge PRONGELHOUK), m.
PRONDELKAMER, v., PRONDELKOT, o. Hoek, kamer of kot waar men den prondel in werpt en
vergaart. Er is geen huis of het heeft ergens een
prongelhoek of prongelkot.
PRONDELING (te Brugge PRONGELINGE), v. Het
prongelen.
-- Prongelgoed, bucht, oude kleeren, oud
ijzer, enz., prondel. Dat is al maar prongelinge.
Verkoopt al die prongelinge. " Berompelde
chaerters dienen meersmannekens omme huerlieder prondlynghe in te wyndene. " (Ed. De
Dene.)
PRONDELMARKT (te Brugge PRONGELMART), V
Markt waar men prongel verkoopt, als oude
kleeren, vodden en lompen, oud alaam, ouden
huisraad, enz. Op de prongelmarkt zijn somwijlen ook voorwerpen van weerde, b. v. twee of
drie kristalfijne glazen (van eene gebrokene
dozijn), oude schilderietjes (waar het volk de
weerde niet van kent), zeldzame vlaamsche
boeken, enz. Ik heb dat op de prongelmarkt
gekocht voor eenige stuivers, en nu is 't mij
zooveel franken weerd.
PRONDELWÉRR (te Brugge PRONGELWERK), o.
Brodwerk, knoeierij, fr. bousillage, mauvaise

besogne.
PRONKEN, pronkte, heb gepronkt, o. w. Pruilen,
zijne misnoegdheid te kennen geven met niet te
willen spreken en een somber gelaat te zetten,
fr. bouder. Het kind pronkt omdat het berispt is
geweest, omdat het zijnen wil niet mag doen, enz.
Zijne vrouw loopt geheel den dag al pronkende.
Waarom pronkt zij nu ? Ge moet u dat leelijk
pronken ontwennen. In eenera hoek zitten pronken.

Daer kan niet erger zyn als zwygen en als pronken,
Het vier schynt wel verdooft, maar 't blyft van binnen
[vonken.
(L. Demeyer.)
— Ook van de lucht die met stille wolken
overtrokken is zonder dat 't regent. Het weder
pronkt, de lucht pronkt, het zal niet regenen,
— Lonkende pronkende weder, warm weder
onder een bewolkten hemel waar de zon door
speelt en - lonkt. Lonkende pronkende weder is
goed voor de groeite van 't vlas.
--- PRONKER,

m. Pruiler, fr. boudeer.
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--- Het vr. is Pronkster, Pronkege en Pronkinge. Zie —IGE en —ING.
-- PRONRING, V. Het pronken.
— Te pronkinge gaan, eene kraamvrouw bezoeken. Zie PRIJKEN.
PRONT, adj. en adv. Zie PROMP.
PROONE, v. Onnoozel vtouwmensch, die zich
alles laat wijs maken.
Om die reden is 't besluyt
Ons aen niemand te vertoonen
Als aen kallen, slechte proonen;
En van die syn wy gevreest.
(Vaelande.)

— Misschien eig. eene verkorting van Sem
-pronia.
PROPER, adj. Rein, zuiver, net, zindelijk,
schoon, fr. propre. Een proper kind. Proper zijn
in huis. Eene propere keukenmeid. De tafel, de
teljooren, de dwale, 't was al om ter properst.
Een proper kerkje. Eene propere woning. Eenen
zieke wel proper houden. Een proper geschrifte.
Dat is propertjes gedrukt. Een proper schilderietje.
— Het is wat propers, zegt men berispender
wijze aan een kind dat zich niet ordentelijk
gedraagt.
-- PROPERHEID (wvl. ook PROPERIGI, zie —HEID),
V. Reinheid, netheid, fr. propreté.
PROPOST, PROPOOST, o. Hetzelfde als fr. propos,
besluit, voornemen. Een vast propost maken of
nemen van iets nimmer te doen. IJdele propos.
ten. " Ick maeckte een sterek propost dat ik van
God soude mynen vader maken. " (C. Vrancx.)
" Ende omme te kommen tot onsen propooste
ende voornemen. " (Z. v. Male.)
--- Rede, gesprek. Om tot mijn propost weder
te keerera. Dat kwam te pas in 't propoost dat
ik had met hem.
'T geselschap, soo gy komt, schynt syn propoost te
[breken,

Terstont is uw gepeis : 't is van my dat -se spreken.
(L. Demeyer.)
-- Buiten propost, fr. hors de propos. Hetgeen
gij daar zegt is buiten propost. " Dat is buyten
propost. " (B. Surius.)
--- Tot dit propost, fr. a ce propos. " Tot dit
propost moet ik nog zeggen ... " (B. Surius.)
-- Zie Kil. in Append.
PROPSTAAL, m. Zie POPSTAAL.
PROSOEME, V. Zie PERZONGE.

PRUFFA, zie RvFFA.
PRUIMBAARDEN (wvl.

PRUUMB—),

pruimbaarde,

heb gepruimbaard, o. w. Monkelplooien, zachtjes

TRUI
glimlachen van inwendige voldoening en fierheid.
De schoolmeester pruimbaarde, als hij zag hoe
zijne leerlingen in den kampstrijd boven al
adderen zegepraalden.
— Sommigen zéggen Pluimbaarden.
PRUIMBEKKEN (wvl. PRUUMB —), pru-imbekte,
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PRUL
niet. Zich gram maken en kijven voor eene prulle
van niet. Een groote twist ontstond uit eene
prulle van niet. Bekommerd zijn met eene prulle
van niet.

Eenen Hechts -raed die met prullen
Noyt wist sync hors te vullen!
(Vaelande.)

heb gepruimbekt, o. W. Pruimbaarden, monkelen.
Ziet eens hoe dat hij pruimbekt!
PRUIMBOK (wvl. PRUUM —), m. Pruimsteen, fr.
noyau de prune. — Zie BOK.
PRUIMTABAK (wvl. PRUUMTOUBAK), M. Knauwtabak, fr. tabac en mdchicatoire. Ook Roltabak
genaamd.
PRUISCHEN (wvl. PRUSCHEN, zie Ui), pruisehte
(wvl. ook pruischtege, zie IMPERFECT), heb of ben
gepruischt (fvl. èpruuscht, zie GE), o. w. Hetzelfde
als Pruisen, dat Weil. verklaart door Opborrelen, uitborrelen, en dat bij ons geheel verschillig
is van Bruischen. Het bier pruischt door het
bomgat. De duigen van het vat waren ontdodderd, en het water pruischte overal door de
gerren. Het slijk pruischt door de tee'n, pruischt
in de schoe'n. Het kwelmwater pruischt uit den
grond. De fontein pruischt. De etter pruischt
uit de wonde. Het moes pruischt uit een appel
die braadt. De bradende keusteraars pruischen.
Het heeft zoo lang gepruischt dat het uitgepruischt is. " Eene fonteyne die soetelyck
pruyscht. " (J. de Harduyn.) "- o Schoone ver
-suchtingedary midelgont
van een liefdedraegende ghemoet, pru yschende

— Logen om te schertsen, een bedrieglijk gezegde. Het zijn al prullen, fr. des contes. Iemand
eene prulle ophangen (hein iets wijs maken dat
valsch is). Prullen vertellen.
— Slechte zaak, een dwaas of mislukt werk
of gezegde, dat zwarigheden meebrengt of meêbrengen kan. Die onderneming is eene geheele
prulle. Hij heeft daar eene leelijke prulle uitgesteken. Het is eene groote prulle van zoo gevaarlijke artikels in de gazette te drukken. Ik
maak niet van zulke prullen.
= In den zin van vodde, oude lap, zeggen wij
plulle, palulle (en niet prulle).
PRULLEIVIAN, m. Die zich met beuzelingen
bezig houdt, die gewoon is ijdele praat te ver
Hij is zoo een prulleman. Ge moet u-kopen.
met zijn gezegde niet bekommeren : 't is een
prulleman. Gij zijt een prulleman, ik geloof u
niet.
PRULLEN, prulde, heb geprulcd, o. w. Beuzelingen
vertellen, schertsen, leugens verdichten om te
lachen, ijdele praat verkoopen. Hij is bezig met
te prullen. Hij prult geern, maar ik hoor hem
niet geern prullen. Hij verdriet mij met zijn

in fonteynen van goedertierenheydt. " (Id.)

prullen. Dat prullen verveelde haar. Hij prult

-

- PRUISCHING, V.

Het pruischen.

PRUISENSCH (wvl. PRUSENSCH, zie UI), adj. Hetzelfde als Pruisisch in de Woordenb., d. i. van
Pruisen, tot Pruisenland behoorende, fr. Prussien. Het Pruisensche leger. Het Pruisenschvolk.
— Het is Pruisernsch, het gaat schuw en schurde, men kijft en ritsepeelt geweldig. Het was
daar Pruisensch gisteren avond. Het heeft in
dat huis wederom Pruisensch geweest. Het was
Pruisensch met den man (hij keef hard en grammoedig), als, hij hoorde wat zijne vrouw weêr al
misdaan had.
PRULLE, v., mv. prullen. In Benige plaatsen,
b. v. te Meenen, voor Pulle, steenera kruik, fr.
cruche, 1. ampulla. Eene prulle vol gezijl, vol olie.
PRULLE, v., mv. prullen, vklw. prulleke (n. Iets
zonder weerde, nietigheid, beuzeling, fr. bagatelle.
Zich met prullen bezig houden. Zijn geld besteden aan prullen. Dat zijn al maar prullen. Al
wat hij u daarover gezeid heeft zijn prullen. Eene
prulle van niet. Iets koopen voor eene prulle van

wederom.
— b. w. Plagen, palullen, fr. vexer.
En soo daer iemand word gepruld,

Beschompen, als een kleynen dwerg.
(Vaelande.)
Ey ! word liever Bernardyn,
Dan alsoo gepruld te syn. (Id.)
PRULLERIJ, PRULDERIE, v. IJdele 'praat, logens en bedrog die niemand benadeeligen maar
dikwijls vervelen.
— Bucht, dingen van geen weerde, beuzelarij.
PRULLEWERK, o. Onbeduidende bezigheid,
werk van geener weerde, prullerij. Zich met
prullewerk bezig houden. Al dat prullewerk is
belachelijk.
PRUT, m., zonder mv. Gebrande chicorei in
poeder, die men in den kaffi mengelt, of ook
enkelijk op heet water laat trekken. Die prut
is van den besten niet. Er is te veel prut in dien
kaffi. Kaffi zonder prut. -- Ook Frut.
PRUTS, m. zonder nzv. Bocht, steurie, brol,
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vodden, dingen van geener weerde. Pruts van
boeken. Pruts van alaam. Gansch zijn huisraad
is maar pruts. Den pruts verkoopen en het beste
voor zich houden. Pruts van volk (slecht volk).
Het is al pruts (dwaze praat), wat die redenaar
verkoopt.
PRUTSELEN, prutselde, heb geprutseld, o. w.

Bronselen, mooschen, knoeien, broddelen, onbehendig iets verrichten, fr. bousiller. Wat prutselt
hij daar ? Een schoemaker of ander ambachtsman die prutselt.
-- Prutselen aan. Die slechte schilder heeft
aan dat tafereel geprutseld, dat het niets meer
beteekent.
— Prutselen met. Die geneesheer prutselt met
dien zieke.

— Afl. Prutselaar, Prutseling, enz.
PRUTSELWERK, PRUTSWERK, o. Brodwerk,
-

knoeiwerk, fr bousillage, mauvaise besogne.
PRUTSEN, prutste (wvl. ook prutstege), heb geprutst (fvl. eprulst, zie GE), o. w. Hetzelfde als
Prutselen, dat meer gebruikt wordt. Zie ald.
PRUTTIG, adj . Zie PRETTIG.
PUCHTE, PUGTE, v. Hetzelfde als Pugge, slag,
stoot.

PUF, m. Oprisping der maag, fr. rot.
-- PUFFEN, pufte, heb gepuft, o. w. Oprispen, fr.
roter. Veel puffen is een teeken van eene slechte
maag. " Den vader docht dat het kindt pufte
metten mondt. " (C. Vrancx.)
-- Dit. woord is plat en te vermijden. Het
wordt nooit gebruikt voor Poefen.
— Het eng. to puff bet. Blazen.
PUG(GE, v., mv. puggen. In 't toppespel. I-arde
puntslag, hevige prikslag, fr. violent coup de
pointe, namelijk van eenen werptol op een anderen die neerligt of draait. Ik gaf zijnen top eene
pugge dat hij in twee stukken spleet. Geef er
maar puggen op. — Zie HOER.
— Verders in 't algemeen, Slag, schop, stoot,
klop. Eene pugge krijgen. Iemand wat puggen
draaien of geven. In dien veldslag hebben de
vijanden de pugge (d. i. den klop) gekregen.
— Harde berisping, but, schrobbe, fr. serynonce.
Hij heeft eene pugge gehad van zijn meester.
-- Voor Pugge zegt men ook Puike. Eenen
top eene puike geven.
- PUGGE, v. Iemand die weinig geeft, die gierig is. Het is zoo eene pugge. -- Wordt dikwijls
in plaats van den doopnaam gesteld, in denzelfden zin, b. v. Pugge Willems, Pugge Van den
Heuvel, Pugge Bruggemans, enz. Ik heb gister

Pugge Balangers gesproken. — Vgl. Pulle.
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PUGG
PUGGEN, pugde (wvl. ook pugdege, zie IMPERF.),
heb gepugcd, o. w. In 't toppespel. Puggen geven,
met eenen werptol krachtige prikslagen geven
op een anderen die neerligt of staat en draait.
Hij heeft op mijnen top gepugd dat er de schil
-fersvan
afspleten.
— b. w. Eenen top in stukken puggen. Diepe
priksporen puggen in eenen top.
— Fig. Met iever en kracht op of aan - iets
werken, er op beetelen. Op een duisteren tekst
van oude schrijvers puggen, om hem te verklaren. Die student heeft deftig zijne preuve gestaan, maar ook had hij deftig genoeg op zijn
examen gepugd.
— Vgl. 1. punger•e, prikken.
PUI (wvl . PU, zie Ui), m., mv. puien (wvl. puën).
Hetzelfde als Puid, kikvorsch (zie D).
— Uit de puien geraken, uit eenen neteligen
toestand losgeraken, fr. sortir d'embarras. Iemand
uit de puien helpen, hem uit eene moeilijke zaak
redden, fr. tirer quelqu'un d'embarras. — (Misschien is puien hier zooveel als buien).
-

PUID (wvl . PUL D, zie vi), m., mv. puiden. Kik -

vorsch. Zie PUIT.
PUIDEKOUD (wvl . PUDEKOUD, zie ui) , adj. Zeer
koud. Ik heb puidekoud, fr. j'ai tres froid. Het
weder is puidekoud.
PUIDEREK (wvl. PUDEREK), o. Zie PUITEGEREI.
PUIDETJE-PADDETJE (wvl . PUDETJE -P.), o. Kei ling, fr. ricochet. Puidetje-paddetje smijten (met

eenen scherf op het water). Dat reizertje zal wel
gaan om puidetje-paddetje te smijten.
PUIK (wvl . PUUK, zie ui), adj. Voortreffelijk,
-

uitmuntend, fr. excellent, de première qualite.
Wordt gez. van personen, doch meest van zaken.
Een puik mannetje (een knaapje dat flink is van
lichaam, en goed van verstand). Een puike kerel.
Eene puike woning (geschikt en aangenaam voor
't gebruik). Een puik tafeltje (schoon gemaakt
en gerieflijk). Die wijn is puik.
-- Niet puik, niet pluis, niet goed, gevaarlijk,
niet te betrouwen. Die vent is niet puik. Die weg
is niet puik (vuil én moeielijk om gaan, of gevaarlijk van de baanstropers, enz.). Die boek is
niet al te puik (is meer of min strijdig met de
zeden of 't Geloof). Die herberg is niet puik.
Trek u die zaak niet aan, zij is niet puik.
PUIKE (wvl . PUKE, zie Ui), v. Prikslag van een
werptol, anders ook Pugge. Zie ald.
PUIKEL (wvl . PUKEL, zie UI), m. Fuik, ronde
spitstoeloopende korf van wissen gevlochten om
visch te vangen, fr. passe.
— Wordt ook dikwijls gebruikt voor Puikel-

PUIK
net : in dezen zin is de puikel van garen gebreid
en wordt met hoepels opengespannen gehouden.
— In de Cost. v. Vlaenderen vindt men puckel
en punckel. " Netten, catrollen, spoorwaren, puckelen, vluwen ende alle ander instrumenten daer
mede men visschen mach. " (Cost. v. Ipre, cxvii.)
" Niemandt en vermach in andere wateren te
visschen... met punckelen, houp- netten, catrollen,
sperrewaren, vluwen, noch andere netten ofte
instrumenten. " (Cost. v. Veurne, Lxvi, 18.)
— Dit woord is ook de naam van een kleenen
zeevisch met scherpe stralen of stekels op den
rug, die gevaarlijke wonden maken, zoo dat er
de visschers van bang zijn. De geernaarvangers
vinden dikwijls puikels in hunne kruinetten. Het
vleesch van den puikel is vast en wordt bij arme
lieden geëten. Deze visch heet in fr. boideroc, 1.
trachinus vipera. (Van Beneden, A. P. 1865-66,
docum. bl. 602.) De puikel wordt ook Peukelaar
en Peukeling geheeten.
PUIKELEN (wvl. PUKELEN, zie ui), puikelde, heb
gepuikeld, o. w. In den puikel kruipen, zich in de
hilte laten vangen. De visschen puikelen niet in
zulk weder. Ik denk dat de visch vandage wel
zal puikelen. — Zie ook GEPUIKELD.
PUIKELNET, v. Een lange ronde vischnet, anders ook Beukelnet en Bolnet geheeten, hebbende
het maaksel van eene fuik, fr. nasse. De puikelnetten zijn van garen gebreid, de fuiken en de
hilten zijn van wissen gevlochten. In eene pui
er van binnen eene of meer andere-kelntis
spitstoeloopende netten met eerre enge opening,
keel genaamd, alwaar de visch, bez. de paling,
gemakkelijk binnenglijdt, maar, eens binnen,
niet meer uitglijden kan. Men steekt,de puikelnet
met pertsen vast in 't water, en daarom wordt
zij ook Steeknet(te geheeten. Eene dubbele pui
is deze die aan beide einden eenen ingang-kelnt
biedt aan de visschen, en zulk eene puikelnet is
overal even wijd, terwijl de enkele puikelnetten,
wijd aan den ingang, spits toeloopen naar den

steert.
PUIKEN ZICH, puike mij, heb nvij gepuikí,
wederk. w. In 't marbelspel. Den vuist, waarmede
men den marbel schiet, op die plaats houden
waar de wetten van 't spel het eischen. Puik u!
Ge moet u puiken. Puik u daar ! Hij puikt zich
niet, die de hand niet houdt op de plaats waar
hij die houden moet, maar van daar afwijkt, om
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recht te bespreken van den marbel te schieten,
leunende met de rechter hand op den linkerera
vuist of op den neêrgeplooiden knie die op ' den
grond rust.
— Heflens en puiks, een ander dergelijk roepwoord, om zich het recht te bespreken van den.
marbel te schieten, met de rechter hand geleund
op den knie zonder hem in de aarde neer te
buigen, en bij gevolg eereen voet ten minste hoog
van den grond.
PUILEPELS (wvl. PU- LEPELS, zie UI), m. mv. Naam
van eene waterplant met bladeren die aan lang
lepels gelijken, in de wetenschap alisma-werpig
planlago L., fr. plantain d'eau.

-- Het eerste deel van dit woord is Pui (misschien voor Puid, fr. grenouille).
PUILOOGDE (wvl. PUULOOGDE), adj. Puiloogig,
die uitpuilende oogen heeft. Hij had zoo gedronken, dat hij er 's anderdaags puiloogde van
opstond. Puiloogde zijn van het danig weenen
en krijschen. Zie —DE.
PUILOOGEN (wvl. PUULOOGEN), puiloogde, heb
gepuiloogd, o. w. Wordt gezeid van iemand
wiens oogen uitpuilen, hetzij toevallig en kortstondig, hetzij natuurlijk en gedurig. Puiloogen
van gramschap. Hij kreeg het kork van de wijn
niet uit, hoewel hij trok dat hij puiloogde.-flasch
Op eenen puid treden dat hij ervan puiloogt. Hij
heeft eenen dienstbode die puiloogt (die puiloogig
is). Puiloogen van drinken, van weenen.
PUILPE (wvl. PUULPE), v. Moes of gruis van
de beetwortels na dat er de suiker uit getrokken
is in de suikerfabrijk, fr. pulpe, poulpe, residu
des beíteraves (qui ont servi à la fabrication du
sucre). De landbouwers geven de puilpe als voedsel aan 't vee.
DUIMSTRENG, m. Zie PIMSSTRENG.
PUIOOGE, v. Zie PUITOOGE.
PUIP (wvl. PUUP, PUPE, zie ui), v. Algemeen
gebruikt voor Pijp. Zie daarover onder F.RIJTEN.
- PUIPEGALE (WVi. PUPEGALE), V. Zie PIJPEGALE.
PUIREI en PUIREK (wvl. PU -REK, zie ui), o. Zie
PUITEGEREI.

b. v. des te zekerder het doelwit te treffen.

PUIST (wvl. PUUSTE, zie UI), v. Kleen gezwel,
fr. pustule.
— Fig Kleen postuurken, kleen ventje,
kleene jongen. Eene puiste van een ventje, van
een jongen. Het is maar een puiste, maar hij
heelt macht voor twee grooten. " Hooveerdige
puyste, wat wilt ghy tsegen my maken P " (A.

-- Men zegt ook Zich vouwen, Zich voegen.
PUIKS (wvl. PUUgs, zie UI), roepwoord dat de
jongens gebruiken in 't marbelspel, om zich het

PUIT, PUID, PUI (wvl. PUUT, PUUD, PU, zie UI),
m., mv. puiten, puiden, puien (wvl. paten, puden,

Adriaensens.)
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PUIT
puën), vklw. puitje. Hetzelfde als holt. Kik vorsch, fr. grenouille. De puiten kwakken, gerriën.
Eenen puid vladen (villen, fr. écorcher). Puiten
vangen. Men onderscheidt Haagpuiten, Raas- of
G-errepuiten, enz. " Eenen puyyd die door het
gootgat springt, of een padde die langs henen
den muer kruypt. " (C. Duvillers.) " Kikken net
als eenen puyd. " (Vaelande.)
Een gracht daer een puut in zwam.
(Ed. De Dene.)
D'ander

puden oock baeden.
(Id.)

iy wil hem soo hooge maken
Als den os, wiens halve snuyt
Meerder is als heel de puydt.
(P. Devynck.)
Een domme puit zag in de wei
Een schoonen vetten os.
(J. B. Decorte.)

-- In Fr.-Vl. vertelt het volk de volgende
fabel van den Puit en de Kraai:
" Da' zat en kraeie an de boord van de pit,
En ze zei : Puut, kruup uut ! —
Je zou me pekken, zei de puut. -'K en doen, zei de kraeie. —
En de punt kroop uut!
Pekke ! zei de kraeie.
' K ein 't épeisd, zei de puut.
--

— Het is zijn schuld niet dat de puiten geen
steeríjes dragen, zegt men van eenen onnoozelaar,
van een- dwaas mensch.
— Ergens zijn gelijk een puit -in eenen mierennest, geenszins op zijn gemak zijn.
— De stek komt er zoowel als de puit, of Geraakt
er de puit, de slek zal er wel geraken, met taaie
aanhoudendheid doet men meer dan met onbezonnen geweld.
– Hij heeft geen verstand genoeg om eenen puit

te biechten.
-- Hij heeft eenen puit in de keel, hij heeft een

roggesteert in de keel, hij heeft iets in de keel
dat de stem belemmert, fr. it a nn chat dans la
gorge.
— Zooveel hoofden zooveel zinnen, zei de vent
(of zei Aben Zelversmet), en hij schudde een zak
met puiën uit (op de markt), zegt men schertsende voor Iedereen heeft zijn gedacht.
- – Mager lijk een puit, ellendig mager. Dat
kindje is lijk een puit, is mager lijk een puit.
— Ilc kocht liever eenen puit vijf grooten en 'k
liet hem springen, zegt men om met kracht en
schimp te weigeren iets te doen, even als men
zegt :.'k Bete mij liever rekken.

PUIT

-- Wordt dikwijls toegepast op iemand die
dwaas of ellendig is. Een domme puit van een
vent. Hij is een onnoozele puit. Een arm, een
klein, een mager, een ellendig puitje van een
kind. Het is zoo een deerlijk puitje!
— Kikvorschgezwel onder de tong, fr. grenouillette. " Ende men sal weten dat onder die

tonge van den mensche dicken wast eene aposteme van vleesche die men heet Ranula, dat is
te seggen pund in dietsche, dewelke aposteme
weert de tonge hore natuerlic were te doene. "
(J. Yperman.) De Hollanders gebruiken hun
kikvorschgezwel ook voor 't geen wij de boone
heeten, fr. lampas.
— Een stukje hout, fatsoen van een zittenden
kikvorsch, ergens aan vastgenageld, en dienende
als houvast om er iets aan te hangen of vast te
binden. Een rek met puien, in plaats van met
tappen, ziet men in veel huizen te lande aan den
wand genageld om er kleeren, enz. aan te han
puiten van een molenwiek houden de-gen.D
zeilen opengespannen.
— Bij landb. Kleene driekantte egge die door
menschen (niet door peerden) over den akker
voortgetrokken en gesleept wordt. Een kleenen
akker met den puit slechten.
. PUITEBIL (wvl. PUTEBILLE), v. De bil van een
kikvorsch. Puitebillen eten.
- PUITEGEREI, PUITEGREI, PUITEREK, en ook
PUIDEGEREI, PUIDEGREI, PUIDEREK, PUIREK, PUIREI

(wvl. PUTE-, PUDE-, PU -, zie

UI),

o. zonder mv.

Kikvorschschot, bij Kil. Padden-gherack, fr. frai

des grenouilles, sperniole. " Soo neerstelijck vurs-

sende en d'een derf anderen 't fenyn van ketterye
instortende als oft ghy eenen hoop padde-gherecks
saeght. " (J. David, s. j.)
— Het Alg. Vl. Idiot. stipt oak pudderek, puitdrek en pudrek aan als in Vlaanderen gebruikt
zijnde; ik heb die vormen nergens bij 't volk
gevonden; overigens het woord drek wordt verstaan, maar nooit gesproken.
-- PUITEGROEN

(wvl. PUTEGROEN), adj. Groen

gelijk een puit of kikvorsch.
-- PUITELOMPE, Y., PUITEKOP, POTSEKOP,

m.

PUtTSHOOFD, POTSHOOFD, PUIHOOFD, POOIHOOFD en

of ook PUIDELOMPE, V., PUIDEKOP,
m., PUIDSHOOFD, PODSHOOFD, 0. (wvl.
PUTE-, PUUTS-). Puitejong, holl. Kikvorschjong,
bij Kil. popelioenken, fr. têtard. Die gracht zwemt
vol puitelompen.
-- Fig. en spotsgewijs zegt mei podshoo fcd,
potshoofd, even als apejong, sprek. aan of van een
kleene jongen of ventje; — en pooihoofd, paa4P9AIHOOFD, O.,

PODSEKOP,

PULF
hoofd, even als potuil, sprek. aan of van iemand
die onbehendig te werke gaat; -- en potsekop (zie
aid.)
Wegens de vormen podshoofd, polshoofd,
Mooihoofd en paaihoofd, is aan te merken dat
podde, padde, oul. zoowel fr. grenouille als crapaud
beteekende.
-- PUITEMOEDERNAAF T, PUITJEMOEDERNAART

(wvl. PUTE-, PUUTJEMOEDERNAAKT, zie uI), adj.
Geheel naakt, geheel ontbloot van kleederen.
Hij sprong puitemoedernaakt in 't water. Men
vond den vermoorden man puitjemoedernaakt
in den gracht liggen. Is het weder niet te koud
voor die geschoren schapen om ze alzoo puitjemoedernaakt langs de straten te peisteren P
-- PUITE- Of PUITJEMOEDERNAAKTE, V. Naam van
eene bloem, anders ook Moedernaakte geheeten,
fr. colchique d'automne.
- PUITEREIT (wVI. PUTE-), O. Soort van reit
met allerkleenste bladjes, nog veel minder en
groener dan de bladj es van aandereit.
- PUITEVLADER, PUIDEVLADER (wvl. PUTEV-,
PUDEv -), m. Een mes dat maar dient om puiten
te vladen (zie VLADEN, het vel afstropen, fr. ecorcher), een slecht mes. Die hadem is een rechte
puitevlader.
-- PUITGEKWA, 0. Het geschreeuw -van den
kikvorsch. " Zyn krygel puydt-ghequaeck nacht
end dagh laten hoorera. " (L. Vossius.)
- PUITONNOOZEL, adj. Z00 onnoozel, zoo simpel als een puit.
-- PUITOOGE, V. Oog van eenen puit, fr. coil de

grenouille.

-- Putje op den knol van aardappels. Die
eerdappel heeft veel puitoogen, fr. cette pomme
de terre a beaucoup d'yeux. Als gij de eerdappels
schelt, ge moet er de puitoogen niet in laten. De
puitoogen uithalen.
-- Men zegt ook Puiooge.
-- PUITOOGDE, adj. Die puitoogen heeft. Die
eerdappel is puitoogde. Puitoogde eerdappels.
-- Men zegt ook Puioogde.
PULPER, o. Hetzelfde als Pulver, polver, fr.
goudre, 1. pelvis.

— Meest gebruikt bij het wW. branden. " Dat
by weder omtgraven ende ten pulvren verbarnt
viert. " (N. Despars.) " Ende was te pulfere
verbrant. " (Z. v. Male.)
— Zeer gemeen is de zegswijs te pulver en
op (wvl. uitspr. te pulferen ip) branden of ver
De hoed was in den toegerekenden-brande.
heerd gevallen, en 's morgens, als men opstond,
was hij reeds ten pulver en op verbrand.

PULF

901

PULPER, m. Bij timm., enz. Een lang semier
dat buikte ligt gelijk een wel opgevuld kussen,
en dient tot bedding om daarop de vaute van
een langen kelder, van eene heule of grachtbuis,
enz. te metsen, fr. cintre de charpente. De pulfer
is geen fremelet. De pulfer is voor de metsers
hetgeen de bedding is voor de kassijleggers
de metsers bouwen een gewelf op den pulfer; de
kassijleggers verveerdigen een steenweg op de
bedding van aarde en zand.
— Dit woord behoort bij 't holl. peuluw, wvl.
pulin, d. i. eig. een hoofdeinde of langwerpig
kussen op het bed, fr. traversin, chevet.
PULFEREN, iulferde, heb gepulferd, o. w. Benen
pulfer maken. Die een gewelf of vaute wilt metsen, begint met te pulferen; om te pulferen, be.
paalt men eerst den vorm van den gewelfboog,
bij middel van den bast en de breeknagels; dan
legt men boven in de lengte van het ontworpen
gewelf, eene rib of balk, veurstbalk geheeten; aan
beide zijden van dezen veurstbalk stelt men korte
kepers, pulferhouten genaamd, die, op de muren
(waar het gewelf op te metselen is) steunende,
geheel de gedaante vertoonen van de kap van
een huisdak; boven op de pulferhouten legt men
steepen, pulfersteenen geheeten, zoodanig dat zij
eenen Ginter uitmaken, dien men bedekt met
planken en dan met zand : en boven dit zand
metselt men eindelijk het gewelf. Als het gewelf
voltrokken en gedroogd is, dan lost men de
pulfering waar het op gemetseld was.
PULFERGAT, o., mv. - gaten. Zoo heet ieder gat
of opening in den muur, waar het onderdeel
van een pulferhout in rust.
PULFERHOUT, o., mv. - houten. Ieder van de
stukken hout of korte kepers die met het ondereinde in de pulfergaten steunen. en met het
boveneinde op het veursthout rusten. — Zie
PULFEREN.

PULFERING(E, V. Het pulferen.
-- Het pulferwerk, de pulfer.
PULFERSTEEN, m., mv. steenen. De pulfersteenen liggen op de pulferhouten derwijze geschikt
dat zij een Ginter of boog-rond uitmaken. -- Zie
-

PULFEREN.

PULKEN, pulkte, heb gepulkt, o. w. Pluisteren,
peuteren, met den vinger of met een mesje, enz.
aan iets roeren en poeren om het bij kleene
stukjes af te scheiden. Aan de roof van eene
wonde pulken P Hij is alweer bezig met pulken.
Aan het brood 'pulken om er stukjes van te
peuzelen. In de neus pulken.
-- Een sulferpriem of zoo iets tusschen de

PULK
vingers kraken en in stukjes breken. Wat zit
gij daar nog eens te pulken P Hij is alweer bezig
met pulken. Al pulkende mijmeren.

— Frequent. Pulkeren.
-- Men zegt ook Pilken, maar niet Polken.
Ons pulken en pulkeren is ook gekend in Brab.
(Alg. VI. Idiot.) — Ed. De Dene, sprek. van de
gramschap, gebruikt pulkeren in eenen anderen
zin:

Cabbelen, vloucken, pulckeren, tweeren.
PULKEREN, pulkerde, heb gepulkerd, o. w. lietzelfde als Pulken.
PULLE, V. Spotnaam van iemand die kort en
dik is. Dikwijls wordt dit woord, even al bulte,
1krikke, spakke, enz. in de plaats van den doop
gesteld, met den familienaam er achter, b. v.-nam
Pulle V erbeke, Pulle Pieters, Pulle Verkamer,

enz.
PULLEBLAZER, m. Spotnaam van iemand met
dikke opgeblazen wangen, fr. un joufflu.
PULLEMMUTSE, PULMIYIUTS, V. Peluwmuts,
slaapmuts van katoen of layette gebreid voor
mannen. Hij trok zijne pulmmuts tot over de
oorera. Blauwe of witte pulmmutsen, met eene
Huize of struivel aan den top. Vroeger droeg
men 'veel de pulmmutsen ook gedurende den
dag : nu zijn zij bijkans uitsluitelijk slaapmutsen
geworden.
PULM(E, m., mv. pulmen en pulms, vklw.
pulmke(n. Hetzelfde als Puwel, peul, huize van
koolzaad of raaploof. Een beddezak met kool
gevuld.
-zadpulms
— Ook hetzelfde als Peuluw, peluw, bij Kil.
Pulwe, Poluwe, d. i. hoofdkussen, hoofdeinde,
eng. bolster, fr. traversin, chevet. Zie HOOFDPULM

en VERPULMEN.
-- Ook voetkussen of zoo iets (b. v. samengevouwen sargie) dat men aan 't voeteinde van een
bedde legterm het leger te verkorten ende voeten
te steunen.
— Een stukje lijnwaad ineengeplooid en gevouwen op wijze van een kussentje, dat gebruikt
wordt om, na eene aderlating, op de wonde vastgebonden te worden met eene laatschroode, eng.
bolster, fr. compresse. Die naar den heelmeester
gaat om bloed gelaten te worden, draagt tenen
pulme en eene laatschroo mee. Een pulmken
maken. De puim schoof af en de ader begon weer
te bloeden.
-- Ook een koekje van pluk of stoppe om op
eene wonde te leggen, fr. plumasseau, étoupade,
gateau. Een pulm van merg van papbiezen om
wild vleesch in eene wonde te doen verteren.
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-- J. Yperman zegt pullekine, pulwekin, pul
voor dit ons pulmken. " Doen duvet hi-wer•kin
die wonden hute op ij (d. i. twee) pullekine van
stoppen ofte op elcke side eene bant der boven,
alsoe ghebonden met eereer stroeden soe dat die
ij pulwek'in die wonden daden te gader littren,
alsoe wel in den bodem al se der boven. " —
" Es de nese of ghesleghen dwers, soe naytene
weder op, ende stect in de nese gaten eene ganse
pipe omme dat ter den ademen soude dore oommen; daerna soe leght in elcke side eereen pulwekine in, die de nese dwinct; die pulwerkine sel de
nese wel weder vougen te,gadere. "
-- Bij landb. De pulm van een ploeg. Zie
PLOEGPULM.

— Bij mulders. De puim in eene molen. Zie
WINDPULM.

— Bij timmerl., enz. Een houten blok in den
muur, waar de kop van eenen balk op rust. Een
pulm in plaats van neutsteen. De pulm is 't zelfde
niet als de Brasem.
— Dit woord kan men, bij analogie, ook gebruiken voor 't fr..coussinet de rail in den ijzeren
weg. De schenen of reilen van den ijzeren weg
rusten op pulms.
— Het woord pulme is hetzelfde als pulwe
(holl. peuluw), even als ons meelren, murm, zwalme
hetzelfde zijn of meluw, murw, zwaluw, enz. -Zie bij de letter M.
PULIVIEN, pulrncde (wvl. ook pulmdege, zie IMPERFECT) gepul nid, b. w. Bij landb. De pulms of
peulen van gedorschen zaad uit den ruwen afscheiden. Men puimt gedorschen koolzaad, waneer men er de ijdele peulen of hulzen met eene
houten rakel al schuddende van uit- en afharkt,
om er dan de overige vuiligheid van uit te jagen
met de windmolen. Gedorschen tarwe pulmen
(wordt bij analogie gezeid voor : De ijdele aren
en 't gebroken stroo met eene rakel afscheiden
van 't graan en 't kaf, om daarna het kaf van
't graan te scheiden met de windmolen). De laag
is afgedorschen, nu gaat hij pulmen. — Ook zegt
men Uitkammen.
,

,

-- (Eene wonde) verbinden met eenen pulm,
d. i. een kussentje van gevouwen lijnwaad, of een
koekje van pluksel. Den lancet -prik pulmen na
eene aderlating. Die wonde is te vast, te slak
gepulmd. Een gekwetst lid pulmen.
— J. Yperman zegt Pulwen en Pulweren.
' Esser eenigher rotheid, soo suveret subtylic,
ende dan pulwet die wonde met sindaele ofte met
linwade. " — " Ende pulvert die wonde soe dat ter gheen etter vergaderen mach in de wonden. "

PULS
PULS, PULST, m. Pols, het slaan van de slagaders, fr. pouls. " Soo staet dan wel onsen pulst
te beven. " (Z. v. Male.) De pulst is breed, als lij
meerder is dan gewoonlijk, fr. pouls developpé.
De pulst is gesloten, als de slag kleen en hard is,
fr. poufs concentre. De puls is traag of dapper,
volgens dat hij zeldzamer of dikwijlder slaat dan
gewoonlijk, fr poufs lent, pouls prompt.

— In 't bezonder De puls bij 't handgewricht;
en van daar Het handgewricht zelve, fr. poignet.
Bind eene schroode lijnwaad rond de hand, en
knoopt ze vast op den puls. " Daermede salvet
den puls. " (Jehan Yperman.)
PULSE, v. Zie PILSE.
PULSEN, pulste, gepulst, b. w. Den pols voelen. Zie

PULSTEN.

PULSEN, pulste, gepulst, b. en o. w. Het water
en de waze met eene pertse omroeren om den
visch te gemakkelijker in de net te krijgen, fr.
bouiller. Het water pulsen. In eenen gracht
pulsen. Achter paling pulsen. Puls aan dezen

kant.

— Kil. Polssen. Kramers Polsen en Plonzen.
In sommige plaatsen hoort men polsen in den
zin van polken, d. i. met de hand uitgraven.
Aardappels polsen. De dief heeft daar tien kilos
aardappels uitgepolst.
PULSNET, o., PULSNETTE, v. Zaknet waarin
men den visch jaagt met den grond om te roeren
bij middel van den pulsstok.
— Kil. Pols -sack.
PULSPERTSE, v., PULSSTOK, m. Lange pertse

waarmede men in den grond van een water
roert om den visch in de pulsnette te drijven,
fr. bouille, bouloir.
— Kil. Pols- stock. Kramers Plonsstok.
PULST, m. Zie PULS.
PULSTEN, pulstte (wvl. ook pulstege, zie IMPERFECT), gepulst, b. w. Polsen, den puls voelen, fr.
tater le pouls

a quelqu'un.

— Fig. Iemand uithooren, ondertasten. Pulst
hem eens of hij bereid is zoo eenen voorstel te
aanveerden, hoeveel geld hij zijne dochter als
bruidschat kan of wilt meegeven.
PULVER, o., fr. poudre. Zie PULFER, 0.
* PUMPEL, m. Peukel, puist, bubbel, fr. babe,
bouton. Ik vond dit w. bij R. Versteganu : " Soo
by eenen dronckaert aenschouwde met eenen
grooten rooden neuse vol blauwe ende roode
pumpeten, seyde dat de ziel van den wijn die by
ghedroncken hadde, was ghemonteert tot in het
firmament van sijnen neuse, ende dat de puin-

PJTMI
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waeren die door - het exhalasi
ghecauseert waren. "
— Het sp. pimpollo bet. Uitbotting van eenen
boom, fr. rejeton, scion d'aïïbre.
PUMPERIVIEEZE, v. Pimpermees.
PUNTELAAR, m. Iemand die zijn ambacht niet
kent, teuteraar, wroeter, broddelaar. Die werkman is een puntelaar. Een puntelaar van een
schoemaker.
— Van Puntelen, frequent. van Punten.

pelen de meteoren

PUNTEN, puntte (wvl ook puntege, zie IMPEI,heb gepunt, o. w. Met puntewerk bezig

FECT),

zijn. Zitten punten aan drukproeven, aan 't stemmen van een' orgel, enz.

0 dien dwaesaerd, o dien klanten!
Had by liever blyven punten
Aen syn aenbeeld; 't was syn deel.
(Vaelande.)

-- Teuteren, trutselen, veel tijd verliezen aan
kleene bezonderheden in plaats van het werk
dapper door te zetten. Hij blijft punten aan dat
werk. Bezig zijn met punten.
— Afl. Punter.
PUNT(E)WERK, o. Kleen werk, fijn werk, dat
geduld en nauwkeurigheid vraagt, als b. v. een
uurwerk vermaken, kleene sieraadjes borduren,
enz. Ook kleenigheden die men verrichten moet
om een werk af te maken en hem zijn laatste
fatsoen te geven. Met puntewerk bezig zijn.
Hetgeen ik nog te doen heb, is wat puntewerk,.
het bezonderste is gedaan. Het grofste werk is
gedaan, er blijft maar wat puntewerk meer over.
Er gaat veel tijd in al dat puntewerk. Het

puntewerk van een nieuw gebouwen huis bestaat in de vensterruiten in te steken, de krik
aan de deuren te doen, de dakpannen-keljon
te spijzen, de voorlanden te leggen, enz. Druk
overzien en verbeteren is puntewerk. -proevn
PUNTJE, o. Wordt gebezigd in denzelfden zin
als Puntelaar, wroeter. Hij is zoo een puntje!
PUNTSOEN, o. Zie PINTSOEN.
PUNTSTIJL (wvl. —STILL, zie IJ), m. In de bouw
Hetzelfde als Makelaar, fr. poincon.
-kunde.
PUP, PUPPE, V. Hetzelfde als elders Pop, speel
fr. poupée; — opgetooid meisje; — rupse--ding,
nest, fr. nid de chenilles.
-- Wijfje van zingende vogels. De puppe van
eene bloedvink, van eenen meerl, enz. Ik heb
daar eene vinke gevangen, maar 't is eene pup.
-- Een paksken geneeskruiden. Die kwakzalver staat met puppen op de markt. Die puppe
is goed om op eene flesch te steken. Puppen
rerkoopen. Naar de apotheek gaan om eene pup.

PUPA
— Eene flesch wijn of genever, waar eene pup
van geneeskruiden in zit, eene gepinte flesch.
Eene puppe van 't lang leven, fr. elixir de longue
vie. Dagelijks drinkt hij een glaasje van zijne
puppe. Eene puppe zetten (eene flesch pinten,
d. i. eene flesch genever of brandewijn met zekere heilzame kruiden laten trekken).
— Het Alg. Vl. Idiot. schrijft kwalijk dat wij
puppe zeggen voor pijp : 't is pupe, steenpuup,

pupegale, enz.

PUPACHTIG, adj. Popachtig. Pupachtig gekleed.
— Te zinnelijk is te pupachtig, zegt men be-

rispender wijze aan iemand die vies en moeielijk
te bevredigen is, die te lekker is wegens de spijs,
te eigenzinnig wegens zijne kleederen, enz.
PUPPEFLESCH, v. Gepinte flesch, opgezette
flesch, ook enkelijk Puppe geheeten, d. i. eene
flesch genever of brandewijn waarop men zekere
kruiden steekt als aloës, rubarbe, of andere
zacht - doorzettende en zuiverende artsenij.
PUPPELEN, puppelde, heb gepuppelcd, o. w. Stamelen, hakkelen, de woorden moeielijk uitspreken, vooral de grepen die met eene lipletter (b,
p, v) beginnen.
— Afl. Puppelaar (stamelaar).
— Niet te verwarren met Popelen.
PUPPEN, pupte, heb gepupt, o. w. Stameren.
Zie PUPPELEN.
PUPPING, m. Soort van appel, anders ook Pippeling genaamd, fr. pépin.
PUPSCHAAR, v. Soort van schaar op eene pertse, waarmede men, in de lente, de puppen of
rupsennesten uit de boomera wegknipt, en aldus
het venijn in zijn eieren vernielt.
PUREN, puurde, gepuurd, b. w. Uitzuiveren.
Zie PEUREN (in -dezen zin).
PURM, m. Drek van menschen, honden of
katten, toortel.
PURMEN, purmde, heb gepurmd, o. w. Den buik
ontlasten, zijn gevóeg doen. De kat heeft in het
graan gepurmd.
-- Eenen vuilen wind laten.
— Welopgevoede lieden gebruiken dit woord
niet, tenzij misschien van honden of katten sprek.
PURPELJOEN, o. met de stemrust op joen. Eene
ziekte die in de wetenschap purpura heet. De
arme moeder zei dat haar kindje 't purpeljoen
had en 't waren vlooibeten.
PURPERENDIG, adj. Purperachtig. Zie -ENDIG.
PURPIJN, o. Zie PAKPIJN.
PURRE, v. Groote moeite, gezwoeg. Eene purre
hebben aan iets. Hij heeft daar eene purre aan
gehad. Hij zal er eene purre aan hebben.
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PURR
PURRENIURRE, V. Zie KURREMURRE.
PURREN, purde, heb gepurd, o. w. Zie PORREN.

PUT, PIT, in. Kuil, mok, polk, fr. puit.
— Putten of pitten in de aarde klagen, uit der
mate veel klagen. Zij klaagt pitten in de aarde
van haren lastigen man. Hij klaagt pitten in de
aarde, dat hij daar zoo slavelijk werken moet,.
De menschen kloegen dan putten in de aarde
omdat de tijden zoo slecht gingen en dat er zoo
weinig te verdienen was.
— Eenen pit in den nacht (d. i. diep in den
nacht) wegblijven, met b. v. in de herberg te
vertoeven.
— Juist aarde genoeg om den pit te vullen, juist
geld genoeg om de schulden te betalen, juist
middels genoeg om te leven. Daar is bij mijnen
gebuur juist aarde genoeg om den pit te vullen.
— Putje op den rik (rug), een kinderspel anders
ook Bal in den hoed. Putje op den rik spelen.
— Putje-bak spelen, een kinderspel anders
Schokken geheeten. Zie SCHOKKEN, en ook BAK.
— Graf. In den put steken (begraven, fr. enfouir). Hij gaat allengskens naar den put (hij gaat
allengskens dood). Die kwade jongen gaat zijne
ouders alras naar den put helpen. Een lijk naar
den put dragen,. Eenen put maken.

— Een hoopje volk dat gezamentlijk eenig
werk verricht, als grond graven, eenera berg
afvoeren, eene valei vullen, enz.; anders ook ploeg
geheeten. De ondernemer van die vaartgraving
werkt. met honderd putten. Een put van twintig
of dertig werklieden was dar bezig aan den
ijzeren weg. Die put eet en slaapt in de naaste
herberg. Een put wilde niet meer werken, omdat
de loon te kleen was. Ieder put heeft een
opziener, Putbaas of Ploegbaas genaamd.
— In 't Poperingsche gebruiken de hommel, boeren dit woord voor een aardhoop, een ronde
aardhoogte waar te midden eene pertse met
hommelranken in staat. Dus zeggen zij : Dat
hommelhof zal wel een pond te pitte geven (d. i.
zooveel ponden hommel als er aardhoopen met
pertse+l zijn). Zie ook PUTHOMMEL, en de nota er
achter.
PUTBAAS, PUTTEBAAS, PITBAAS, PITTEBAAS,

m.

Opziener van een put werkvolk, anders ook
Ploegbaas genaamd. Zie aid.
PUTBEITEL (wvl. PUTBEERTEL, PITBERTEL), m.

Bij smids. Een smalle platte beitel om putten
in 't ijzer te steken, b. v. in de hoefijzers.
PUTGOEZE, PITGOEZE, v. Bij timm. Een beitel
met hollen bek om in hout een putje te steken,
waar men met den avegeer een at wil booren.

PUTH
— Eene goeze heet in de Woordenb. guls, fr.
gouge (holle beitel).
PUTHOIVIMEL, PITHOMMEL, m . Zie onder REEK HOMMEL.

— In dit woord heeft put den zin van aardhoop,
hoogte, fr. butte, tertre; en deze beteekenis ligt
ook in den eigennaam Pithem, een dorp bij
Thielt, dat op een hoogte staat. Verders bemerke
men dat dijk en wal bij ons in verschillige gewesten gebruikt worden voor gracht, fr. fosse,
hoewel zij eigentlijk een berm, een heuvel beduiden.
PBTJEDOLEN, putjedoolde, hebt geputjedoold,
o. w. Een kinderspel waarbij men elk naar een
putje of mok rolt met een marbel; die er Perst
in geraken trachten van daar de andere af te
houden met hunnen marbel weg te schieten
telkens zij het putje naderen. — Ook Motjedolen.
PUTJEKNEUKELEN, putjekneukelde, heb geput^je kneukeld, o. w. Een kinderspel gelijk aan 't Putjedolen, tenzij dat deze die laatst in 't putje
geraakt, dan op zijzie kneukels zooveel stooten
met den marbel moet lijden als hij stooten
gekregen heeft op zijnen marbel eer hij in
't putje gerocht. — Ook Motjekneukelen.
PUTKELLE, PITTEKELLE, v. Bij geernaarvangers. Eene kel of kil liggende tusschen de opperkelle en de kruikelle, langs het strange van
de zee. Aan den uitlaat van de pittekellen,
plaatsen de visschers hunne stelnetten.
— Van pit, put, omdat zoo eene kil met groeven doorsneden is.
PUTMAKER, PITMAKER, m . Grafmaker, fr. fosso geur. Hij is op die prochie klokluider en putmaker. De putmaker helpt de lijken in de aarde
zinken.
PUTOOR, BUTOOR, m. met den klemt. op foor,
scherpl. oo. Een vogel, ook Moerstier, en in de
Wdb. Roerdomp, fr. butor. De putoor geeft een
wanluidend en vreeslijk geschreeuw, en daarom
zegt men dat Iemand schreeuwt lijk een putoor,
als hij hard en leelijk roept of zingt.
PUTROOTE, GRACHTROOTË, WALROOTE, v. Vlas
dat in een waterput, gracht of wal geroot is, in
tegenoverstelling van Leiroote, vlas dat in de
Leie geroot is. De putroote heeft nooit zoo schoon
kleur gelijk de Leiroote.
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PUTS

PUTSTEKER, PITSTEKER, in. Bij goudsmids.
Soort van drijfijzer, ook Poontsteker geheeten.
PUTTEN (wvl . ook PITTEN) , putte, heb geput, b. w.
In de aarde verbergen, bedelven, in eenen put
steken, fr. enfouir. De aardappels, de wortels,
de rapen putten (dezelve verbergen in putten
die men i i den grond graaft). Een lijk putten.
De koeien, die van de pest sterven, worden geput opdat er niemand van ete.

PUTTEREN, putterde, heb gepuiíerd, o. w. Het-

zelfde als Peuteren. Met den vinger in de neus
putteren.
— Stotteren, hakkelen, stameren, fr. begayer.
Hij puttert zoo dat men hem schier niet verstaan
kan. — Vandaar Putteraar, Puttering, Geputter.
PUTZE, v. Aarden dikbuikte kruik, die zoo wijd
is als hoog, met eene enge opening en twee
handvatsels. Er zijn groote en kleerre putzen.
In die putze zijn er vier stoopen melk. Eene
putze die maar eenen stoop inhoudt. Met eene
putze water halen uit de beek.
— Zoo dik als eene putze, zegt men van Een
bommelker, een dik vet kind.
— Dit woord, dat men te Brugge bezigt,
klinkt puzze in de uitspraak, hetgeen naar ons
dialekt toelaat van pugze, purze of putze te schrijven. Ik verkies den laatsten vorm, omdat Kil.
pulse heeft voor situla nautica, en omdat 't eng.
pitcher ook eene kruik beteekent.
PUUR (wvl . PEUR, zie u), adj. en adv. Zuiver,
zonder mengeling. Hij eet zijne aardappels puur
(d. i. zonder iets er bij, saus noch brood noch
vleesch). Eene medicijn, hoe bitter ook, puur
innemen (d. i. zonder ze in eenigen drank, enz.
te mengen).
— Gansch en geheel. Al de vruchten waren
puur opgeëten van 't oogrui. Dat is er puur om
gedaan.
PUURBERD, o. Zie PEURBERD.
PUURBIER, o. Zie PEURBIER.
,PUWEL, m. Huize van koolzaad of raaploof,
palië, peule. Uitgedorschen puwels. Koolzaad puwels. De puwels verbranden op den akker,
opdat er de asschen van tot mest diepe. Een
beddezak met puwels vullen. Op puwels slapen.
-

Zie MET THESIS.

R.

Deze consonant wordt zuiver en effen
door uitgesproken, zonder karpeltong; doch gemeenlijk smelt hij weg voor eene s of z, en som
ook voor ts. Zie its en RTS.
-wijlen
— Dikwijls wordt de r nog onderdrukt vóór
eenen tandletter, b. v.
Hurtsteen — hutsteen.
— vittel.
Virtel
— wettel (wortel).
Wertel
Meerder — meeder (ook médder).
Voorder — vooder (ook vódder).
Voorderen — vooderen (ook vódderen).
— zeeder (ook zedder).
Zeerder
Eerder
-- eeder (ook edder).
— Men hoort ook Weffel voor Wervel.
-- Wegens den merkti. invloed van de letter r
op eenige klinkers die voorgaan, zie E, o en u.
RA-, RE-, RI-, RO-, RU-. Deze en nog andere
sylben zonder klemtoon aan 't begin van , echt
vlaamsche woorden (niet van woorden van vreemden oorsprong, als radijs, robijn, rumoer, enz.)
zijn ofwel very terkende voorvoegsels die eenvoudig bij 't woord geschoven zijn, b. v. radokkeren
(ra-dokkeren), enz., ofwel bestanddeelen van het
woord waaraan zij, door eenen larch in den grond
loshangen, b. v. ramantsel-vorm,enigsz
(r-am-antsel, d. i. rantsel), enz.; zie FLADAKKEN.
RA, zie onder TRA.
RAADSLAG, m. Gis, gissing, fr. conjecture. Ik
weet 't niet zeker, het is maar een raadslag. Het
zijn al raadslagen,

— Raadsel, sprek van iets waar men den
goeden uitval niet zeker is. Gaat hij lukken in
die onderneming P Dat is nog een raadslag.
— Kil. Raed-slaen, ghe-raden, conjectare.
RAADZAMIG, adj. Hetzelfde als Raadzaam, heilzaam, nuttig, geraden.
— Kil. Raed-saem, raed-samigh.
— Zie –ZAMIG.
RAAI, m. Eene hoogstammige waterplant, in
de Wdb. Waterkolf geheeten, typ ha L., fr. masseííe.
RAAIDE, adj, Hetzelfde als Reilde, rank, slank,

fr. grele, fluel. Een raaide jongeling. Een raaide
Engelschman. Een raaide peerd. Raaide opgroeien. Hij is lang, maar wat raaide.
— Doch westwaarts bet. het Raal, flink en
jeugdig, fr. svelte, alerte. Hij is nog raaide voor
zijn jaren.
— Dit w. bestaat uit den uitgang de (zie -DE),
en 't subst. raai, ra, dat bij de schrijnwerkers
en metsers in Braband (Alg. Vl. Idiot.) hetzelfde
is als regel bij de onze. Zie REILDE en REIE, en

vgl. pei =peil = pegel.
RAAK, RAKE, v. (niet m.) Hark; zie RAKEL.
" Het lag daar eene rake met de tanden omhooge... hij terdt op de raaklanden, en de rakesteert springt op en slaat hem in zijn aanzichte. "
(R. d. H. )
-- Fig. Iemand die neerstig en spaarzaam is
om door de wereld te geraken. Het is een niet
een vent, maar een rake van een-werdvan
wijveken. Dat vrouwtje is een eeuwige rake. Zij

RAAK
is de meeste rake van de prochie : zij schart en
klauwiert zonder einde.
— In den zin van Treffing, aanraking, staat
het w. bekend in de Wdb. Liever de misse hebben
dan de rake, liever iets missen dan het hebben.
Ik lach met zulk eene kalandize, ik heb liever
de misse als de rake.
RAAKLING, RAKELING, m. en o., vklw. raak
Een hoopje samengerakelde of samen --lingske(.
geharkte dingen, b. v. afgemaaid gras, of afgepikt koorn, of dorre bladeren, enz. Vergader al
die raaklingen in eenen hoop. Dit rakeling is
veel minder dan die andere.
— Dit w., gevormd van 't ww. raken met den
- .uitgang ling (zie - LING), is niet te verwarren met
Rakeling, v., gevormd van rakelen, met den
uitgang ing (zie -ING).
RAAKROOIEN, raakrooide, heb geraakrooid, o. w.

Ritsepeeuwen, krakeelen, kijven en vechten, fr.
Be ehamailler, bij Kil. Raeek–roeyen, altercar-i,
rixari. Zij zijn weerom al aan 't raakrooien. Als
man en wijf raakrooien. Die jongens zijn nooit
te gaar of zij raakrooien. Dat wijf raakrooit
(pruttelt en kijft) geheele dagen.
In dezen zin is het w. van dagelijksch gebruik
in 't Brugsche Vrije; doch meer west- en zuidwaart (Thielt, Fr. -Vl.), heeft het den zin van:
— Sukkelen, krasselen, eene kranke gezondheid hebben; — ook Armoedig leven, even den
kost hebben, veel gebrek lijden. Dat vrouwken
raakrooit. Hij heeft geheel zijn leven geraakrooid.
Hij heeft liever te raakrooien dan dood te gaan.

— Men zegt ook Rakerooien, Rakeroeien, met
den klemtoon op ra. Eenigen stellen hem op rooi,
en spreken ra-krooien, of zelfs krakrooien. — Die
gissen dat de slag van Rocroi, door den prins
van Conde op de Spanjaarden gewonnen in Mei
1643, dit woord helpen maken heeft, vergeten
dat Kil. het kende en verklaarde eerre halve eeuw
te voren. Zie onder FLIKFLOOIEN.
- RAAKROOLER, RAKEROOIER, m. Iemand die
raakrooit. Dat zijn twee rakerooiers, zij komen
nooit overeen.
- RAAKROOIERIJ, RAKEROOIERIE, v. Het gedurig
rakerooien. Scheidt er van uit, van al die rakerooierij.
RAAL, adj. Eig. Hetzelfde woord als fr. grêle,
1. gracilis, d. i. schraal, dun en lang, of, zoo wij
nu zeggen, reilde, raaide, spilde. En zoo verstond
het Kil. die rael, reel verklaart door 1. tenuis,,
exilis, gracilis, gal. grele, graile; en zoo verstaat
men het nog in 't L. van Aalst en in Antw.
waar men reel uitspreekt.
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— Thais gebruikt bij ons in den zin van Slank,
vlug en zwierig, levendig frisch, flink en jeugdig,
fr. svelte, alerte, frais. Een rale kerel. Een rale
jongeling. Gezond en raal zijn. Gij ziet er raal uit.
— In 't L. van Aalst, in Antw. en in Brab. raal
bet. raar, zeldzaam. Zoo iets gebeurt maar raal.
Dat is geheel raal. — In Meetjesland raal bet.
raar, vies, vreemd, fr. dróle. Een rale kerel.
RAAM, m. Raming, fr. visée; doch bez. Aangelegde zwier van den arm om met geweld op iets
te slaan. Zijnen raam halen (den arm opheffen,
of ook eene happe of een hamer, om met zwier
en geweld te slaan). Men haalt zijnen loop om te
springen, en zijnen raam om te slaan. Hij haalde
reeds zijnen raam om te slaan. Haal een keer
uwen raam als gij durft (d. i. hef eens uwen arm
op om mij te slaan, tergende gezeid voor Wacht
u wel van mij te slaan). De houtsplijters, de
boomvelders, de ijzersmeden halen hunnen raam,
als zij met de happe of met den moker werken.
— Bij bolders. Berekende kromme richting die
men aan de bol geeft om de hinderpalen te vermijden die in de baan liggen. Met eenen raam
bollen. Gij kunt tot de stake niet, tenzij met een
raamken. - Zie RAMEN.
RAAM, RANEE, v., zonder mv. Sprouw, witachtige porren of puistjes op de lippen en de tong,
fr. aphthes. De stervende menschen hebben gemeenlijk de rame. Dat kindje heeft de rame; het
kan zuigen noch eten van de rame.
RAAP, RAPE, -v., vklw. raapje (wvl. ràpke, rapje,
zie KLANKVERKORT). De eetbare knol van eene
akkerplant bij ons Loof genaamd, bij Linn.
brassica napus (esculenta), fr. navet. Dunne, lange,
dikke rapen. Rapen stoven en eten. Rapen in een
put begraven om ze tegen den wintervorst te
bewaren. " Seker huys-man siende dat Carolus
seer goede smaeck hadde in de naepen die aldaer
groeyden. " (I. De Grieck.)
— Ook de plant zelve, de knol met de groeze
er aan. Die regen zal de rapen wel doen groeien.
Een stuk land met rapen bestaan. — Nogtan in
dezen zin zegt men gemeenlijk Loof, b. v. De
jager liep door 't loof. Het loof bloeit. Jeugdig loof.
Loof trekken (de knollen uit het land rukken).
Loof zaaien, enz.; zie LOOF.
— In Holland gebruikt men Raap ook voor
Koolzaad, 1. brassica oleifera, fr. navette, tolza. Wij
gebruiken het woord nooit in dezen zin : nogtans Raapkoek, fr tourteau, en Raapolie, fr. huile
de tolza, bestaan in bijkans geheel Belgsch-V1.,
nevens .Koolzaadkoek en Koolzaadolie die algemeen in Fr-Vl. gehoord worden.
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— In iemands rapen zitten, eig. Bezig zijn met
ze te stelen, met er een deel van weg te rooven.
Fig. Iemand onderkruipen, hem van eene winst
of voordeel berooven om er zelve 't genot van te
hebben, op eene onrechtveerdige of ten minste
trouwlooze manier concurrentie doen. Die jonge
geneesheer zit leelijk in de rapen van den ouden.
" Dien man heeft u lustig in u raepern geselen. "
(F. Vanden Werve.) " Gy hebt van daeg een officie, morgen zyde het quyt; van daeg in eere,
morgen in schande; heden veel vrienden die u
komen den proficiat geven, en morgen soo veel
vyanden die in uw rapen sillen. " (Id.)
-- In dergelijken zin zegt men ook Rapen
stelen, van iemand die vóór zijne beurt in den
biechtstoel sluipt, ten nadeele van de anderen
die reek houden. Hij had nog wel - twee uren
moeten wachten van biechten, hadde gij geen
rapen gestolen.
RAAP-BIJ (wvl. RAP-BI, zie KLANKV. en IJ), m.,
klemtoon op bij. Schraper, gierigaard, schrokker,
inhalig mensch. Hij is zoo een raap-bij.
— Zie veel ander woorden op dezelfde wijs
gevormd, bid DURF-AL.
RAAPGROEZE, v. De groeze of 't gebladerte van
rapen, raapgroen. Een bondel raapgroeze of
raapgroezen. Raapgroeze geven aan 't vee op stal.
-- Zie GROEZE.
RAAPLING, RAPELING, m. en o., vklw. raap.
lingske(n. Een appel, peer of ander fruit, dat, van
den . boom afgevallen, opgeraapt ; wordt; anders
Valling genaamd. Eene taart bakken van raap lingen. Een paander vol raaplingen. De worm
zit in dien raapling.. Dat rapeling is maar eene
note groot. -- Zie —LING, en vgl. Raakling.
RAAPSCHARTR, v. Raap-bij, schraper; zie RAPESCHARTE.

RAAPSELDERIJ (wvl.

RAAPZAAD (wvl. RAPZAAD), o. Loofzaad, fr.
graine de navel.
-- In Holland bet. dit woord in fr. graine de
navelle, de tolza.
RAASPOT, m. Raasbol, fr. braillard, criailleur.
Swyght, raespot, om u klaps ic niet-met-al en gevet
(P. Devynck.)

RAASPUIT (wvl. RAASPUUT, zie UI), m. Naam
van den groenen puit, anders ook Rekpuit,
Wakpuit en Waterpuit genaamd, fr. grenouille
verte, 1. rana esculenta.
— Fig. Raasbol.
RABANK, m. Zie REKBANK.
RABAT, o. met den klemtoon op bat. Eene
schroode katoen of andere stof die als sieraad
hangt om den hemel of onder aan de voorsponde
van een bed; of ook over het mantelhout van
eene schouw, in welk laatst geval het ook kaafkleed, frieze en omloop heet. " Het rabat van den
kavebank was af. " (K. Callebert.)
— Een kleene borstlap in twee deden gesplitst;
deel makende van de kleedij der geestelijken in
Vlaanderen en elders, en van het ambtsgewaad
der rechters en ander , getabberde heeren, fr.

rabat.
RABAUW (wvl. RABOW, zie AU), m. Hetzelfde als
Rabauwt in de Woordenb., d. i. schelm, deugniet,
fr. ribaud, vaurien. Hij heeft altijd een rabauw
geweest. " Antechristen, hangdieven, schudden,
rabauwen, bouven. " (J. Vandevelde.) " Deze onnuttige rabauwen hebben Jesus genomen ende
geleid in de zale van Cayphas. " (P. Rousseau.)
Van die bende van rabauwen
'K sal den Rechter gaen waerschauwen.
(Vaelande.)
RABAUW (wvl. RABow, zie AU), o.,

klemtoon op

bauw, even als in het voorgaande woord. Eene
RAPSELDERIE, -- SILDERIE,

zie ij), v. Soort van selderij, ook Knolselderij
geheeten, fr. eeleri a grosse racine, céleri-rave, 1.
apiuin rapaceuin Mill.
RAAPSOEP, RAAPSPIJS (wvl.

RAPSOEPE, RAP-

zie KLANK.VERK.), V., fr. potage aux navels.
-- Hij heeft ràpsoepe geëten, hij is slim en
schalk. Ge moet niet zoeken hem te bedriegen:
hij heeft rapsoepe geëten. (Deze zegswijze rust
op een woordenspel; want rap, klankverkorting
van Raap, luidt juist gelijk het adj. rap, fr. habile.)
RAADSTAAL, m. Zie LOOFSTAAL.
RAAPSTUK (wvl. RAPESTIK), o. Een stuk landmet
rapen bestaan, anders ook Rapier (Kil, raepier)
geheeten, fr. un champ de navels. De jager schoot
eenera haze in gindsche rapestuk.

SPIZE,

RAAP

geute lood die in de rabauwmolen geplet en
verlengd is geweest; anders ook Rabauwlood.
- RABAUWLOOD, 0. Zie RABAUW, o. Geschilderde
ruitenvan eene kerkvenster in rabauwlood zetten.
- RABAUWMOLEN (wvl. RABOWMEULEN), m. en v.
Pletmolen waar eene geute . lood door gehaald
wordt, om van daar in de Breedmolen nog meer
geplet en verlengd te worden.
RABAUWTING (wvl. RABOWTING, zie AU), m. Een
zomerappel, die in Braband Baboeling heet, blozende rood, platgedrukt op de neuze, rijnsch van
smake. De rabauwting is geen renetting noch
korpendu.
RABBELEN, rabbelde, heb gerabbeld, o. w. Zich
reppen, haastig iets verrichten, pogend werken
met handen of voeten. Met al dat rabbelen, ver-

RABB
broddelt men het werk. Het gevallen peerd rabbelde om op te staan. Elk rabbelde uit zijn bed,
als 't huis begon te branden. Hij lag inden gracht
te rabbelen, en kon er niet uit. Zie AFRtABBELEN,
OPRABBELEN en WEGRABBELEN.
-- b. w. De tong reppen, al te ras en bij
gevolg onverstaanbaar spreken, brabbelen, fr.
bredouiller. Wat rabbelt hij daar P Ik verstond
niets van al wat hij daar rabbelde. Hij 'abbelt
het al dooreen.
Die bidt, niet soo 't behoort,
Maar rabbelt slechts de woorden;
Die veert alsoo verhoort,
Al oft God niet en hoorden.
(B. Van Haeften.)

— Afl. Rabbelaar, Rabbeling, Gerabbel.
— Men zegt ook Rebbelen, en Robbelen.
RABBELZAK, m.
— In den rabbelzak zitten. Wordt gezeid van
iemand die altijd ziek is, die ongemakken heeft,
die veel tegenspoed heeft, enz. Hij zit leelijk in
den rabbelzak.
RABBERDOUW (wvl. RABBERDOW, zie AU), m.
Naam diende vinkeniers geven aan eene Bogaardvink die zingt : rabber-rabberdow-towtje-swie. De
rabberdouws zijn kostbare vinken om hunnen
schoonera zang.
RABOT, o. met de stemrust op bot. Eene keer
beek, zwin of waterloop, fr. porle--sluine
reau. Een rabot bestaat uit horizontale balken
die de eene op de andere gesloten liggen, met
de uiteinden in de groeven van de twee zijmuren.
Het rabot houdt den stroom tegen, tot dat hij,
zoo hoog geklommen als het rabot zelf, er over
spoelt en een waterval wordt. Als men den
waterstand in eene beek of in een zwin verhoogen
of verleegen wil, schuift men nog balken op het
rabot, of men licht er van af. De rabotten zijn
nog al gemeen in Noord-Vlaanderen.
--- Kil. heeft dit woord dat hij verklaart door
"; sluyse, cataracta "; en hij voegt er ook de beteekenissen bij van " ober, obstaculum, " en van
" teghenheyd, adversitas. " Zie RAVOTSE.
RABOTSELEN, RABOTSEN, o. w. Hetzelfde als
Ravotselen, Ravotsen : zie ald.
RABOTTE, v., fr. riboíe. Op rabotte gaan (op
zwier gaan, naar de kroegen gaan drinken en
zuipen). Hij is geheel den dag, geheel de week
op rabotte. Eene rabotte slaan. " G'en peist toch
niet dat ik eene rabotte geslegen heb. " (***)
RABUISCHEN (wvl. RABUSCIJEN, zie Ui), ra
ook rabuuschtege, zie IMPERFECT),-buischte(wvl.
heb gerabuischt (fvl. èrabuuscht, zie GE), o. w. met
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de stemrust op bui. Veel gedruisch maken, slaan
en buischen. Wat heeft men dezen nacht gerabuischt in die herberg ! Woelige kinderen die
loopen en rabuischen.
— Dit w. is ontstaan ofwel 1°, en dit schijnt
mij verkieslijkst, uit buischen met het versterkende voorvoegsel ra—; ofwel 2° uit ruischen met
eenen lasch in den grondvorm (r-ab-uischen); zie
onder FLADAKKEN.
* RADEL. Het Alg. Vl. Idiot. zegt dat dit woord
te Brugge gebruikt wordt in den zin van Rij.,
fr. ra leau. -- Ik heb het te Brugge noch elders
nooit gehoord; overal zegt men Rake of Rakel.
RADEN of BAAN, raadde en ried, geraden of geraán en geragd (wvl. radde en ràcddege, geràcd, zie
KLANKVERKORT. en IMPERFECT), b. w., fr. devieer;

conseiller.
-- Achter iets raden, naar iets raden. Raad er
achter wie dat gestolen heeft. Waar zou die jon
zijn P Ja, raad daar achter-gelinubod
(d. i. 't is moeielijk om weten, niemand zal het
achterhalen).
RADOKKEREN, radokkerde, heb of ben geradokkerd, o. w., met de stemrust op dok. Met een dof
en daverend gerucht over iets voortschokken.
Een rijdende wagen radokkert over de kalsij de.
Hij radokkerde van de trappen (d. i. hij rolde er
af, al botsende van den eenen trap op den anderen;
ofwel hij kwam er haastig van afgeloopen, met
groot gerucht). Als de studie gedaan is, komen
dc scholieren van de trappen geradokkerd.
— Ook Redokkeren en Rodokkeren.
— Van dokkeren met het versterkende voor
ra; zie RA en DOKKEREN.
-voegsl
RAFELEN, rafelde, gerafeld, b. w. Zie RAVELEN.
— In den zin van Uitvezelen, fr. s'efiler, dien
de Woordenb. aan rafelen geven, is dit woord bij
ons, meen ik, niet gekend.
RAFFELÉ, m. Hetzelfde als 't fr. rafale, iemand
die geruïneerd is, die 't al verloren heeft. Bij de
zeevisschers van Ostende is dit woord de schandelijkste smaadnaam dien men aan eenen mensch
kan geven. Gij zijt een raffelé.
RAGAAL, o. Zie REGAAL.
RAKEL, m. Een werktuig, anders ook Rake
en in de Woordenboeken Hark, fr. ráteau, geheeten. Een houten rakel om b. v. hooi, afgemaaide
klaver, dorre bladeren, enz. van den grond weg
te ravelen, of samen te vergaren. Een ijzeren
rakel, om b. v. de bovenkorst van den grond
door te krabben en effen te maken. De tanden
van eenen rakel. Een rakel met een langen of
korten steel.

RALJ
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-- Een rakel en een spriet is altijd ieí; maar
twee sprieten zijn twee nieten, d. i. waneer de
vrouw spaarzaam is, hoewel de man een ver
daar blijft nog altijd iets in de menagie;-kwister,
maar waneer zij beide kwistig zijn, daar blijft
niets over.
RAKELEN, rakelde, gerakeld, b. W. De opper
grond met eené rakel krabben,-vlaktend
harken, fr. ráteler. De lochtenier rakelt zijn land
eer hij 't bezaait, om het mulder en effen te
maken; hij rakelt het nog, na dat hij gezaaid
heeft, om het zaad te begraven. Men rakelt ook
de wegen, de bolletragen, enz. om ze effen te
leggen en ze te zuiveren. Hij rakelde een oud
muntstuk uit den grond.
— Met eenera rakel bijeen gaderen. Loovers
(dorre bladeren) rakelen. De arme jongen rakelt
assels in den sperrebosch. Rakel dat verstrooide
hooi bijeen.
-- Ook Raken.
RAKELING, m. en o. Zie RAAKLING.
RAKELING(E, V. De daad van rakelen.
— collectief. De samengeharkte afval van
hooi, stroo, gebooten vlas, enz. Bind de rakelinge
op. De rakelinge wordt dikwijls verbrand.
-- Trommeling, rossing, fr. ráclee.
-- Eene vrouw die rakelt, rakelaarster. Zie -ING.
RAKEN, raakte (wvl. rakte en ràklege, zie
KLANKVERKORTING en IMPERFECT), geraakt (fvl.
èràkl, zie GE), b. en o. w. Met de raak werken.

Zie RAKELEN.
-- Raken, in den zin van aanraken, fr. toucher,
heeft den imperfect raakte (ràkte) en het deelw.
geraakt (gerràkt). Maar o. w. in den zin van geraken (fr. venir a, parvenir), is de imperf. rocht, en
het deelw. gerocht; doch in deze beteek. zeggen
Wij gemeenlijk geraken, ik gerocht(e, heb gerocht.
RANEROEIEN, o. w. Hetzelfde als Rakerooien.
Zie RAAKROOIEN.
RAKKELAAR, m. Breek-al, onhandig mensch
die alles breekt, fr. brise-tout.
RAKKELEN, rakkelde, gerakkeld, b. w. Breken,
verstooren, verbrijzelen, fr. briser, détruire. De
woelige jongen rakkelt alles wat hem onder de
handen valt. Het standbeeld viel, en 't was geheel gerakkeld. Glazen en stoelen, 't lag al gerakkeld in de herberg. Gerakkeld alaam. Die
arme lieden hadden, om brandhout te hebben,
geheel hun huizeken gerakkeld (d. i. bij voorbeeld, den zoldertrap afgeslepen, eene ingemetselde kas uitgebroken, de latten uit het dak
gerukt, enz.).
* RAKROL, m. met den kleintoon op krol. Het-

zelfde als fr. raccroc, lukslag in het spel. Meest
gebruikt bij bolders, als iemand b. v. bolt om
heie te leggen, en dat zijne bol, buiten zijn wil,
tot bij de staak loopt en wint. Het is een rakrol.
RALJE, RALLIE, v. Een watervogel met langen
en scherpen bek en lange pooten, in de Wdenb.
Riethoen, fr. Tale, geheeten. De raljen zijn goed
om eten.
RAMANTSEL, in. met den klemtoon op mant.
Hetzelfde als Rantsel, rantel, dwaas verhaal,
dwaze praat. Was dat een ramantsel. Wat heeft
hij u daar verteld ? Ik kan 't u niet zeggen :
't was een geheele ramantsel. Eenen ramantsel
vertellen. Eenen ramantsel uiteendoen.
— Zie onder FLADAKKEN.
RAMBORGING, m. Soort van appel die in 't fr.
Rembourg d'éte, en Rembourg d'hiver heet.
RAME, v. Zie RAAm.
RAMEN, raamde, heb geraamd, o. w. Mikken,
fr. visor juste pour atteindre; doch bez. Den arm
opheffen om met krachtigen zwier op iets .te
slaan, anders gezeid zijnen raam halen (zie RAAM).
Hij raamde reeds om te slaan, maar ik sprong
ervan weg.
— RAMEN, raamde, heb geraamd, o. w. Bij bolders. Waneer, in eene rechte bolletra, de baan
belemmerd is door bollen die heie liggen, dan
moet hij, die tot aan de staak nog geraken wil,
zijne bolle een krinkelenden loop geven om de
hindernissen te vermijden : en dit heet men
Ramen. Gij moet ramen. Hij kan goed ramen.
Gij kunt er maar komen met wel te ramen..
RAMEN, raamde, geraamd, b. w. Eene duif of

een anderen vogel de vlerken met een touwtje
samenbinden dat hij niet wegvliegen en kan.
Eene geraamde duif. Eenen vogel ramen.
RAMENTEN, ramentte (wvl. ook ramentege, zie

heb gerament, o. w., klemt. op men.
Met handen en voeten hevig werken en gedruisch
maken, om ergens door-, los-, uit- of in te gera.
ken. Het volk wilde hem den weg afsluiten, maar
hij gaf zijn peerd van de spoor, en ramentte er
maar door. Wat rament hij daar op den zolder
(d. i. wat maakt hij daar gedruisch, met het een
en 't ander te versmijten, enz.).
-- RAMENTING, V. RAMENTSEL, o., klemt. op de
tweede greep. Het ramenten.
RAMIERE, v. Houtlegge, een hoop afgehouwen
takken van slaghout, fr. un tas de ramee. De
houthakker legt de afgekapte takken in ramieren, om er dan later mutsaards en sluiten van
te maken. Er woont een meerl in die ramiere.
RAMIJSTEREN (wvl. RAMIISTEREN, zie IJ), raIMPERFECT),

RAMM
mijsterde, heb geram jsterd, o.. w., klemtoon op
mijs. Een verward rammelend gedruisch maken.
Lange ijzeren baren ramijsteren, als zij, over
eenen steenweg gevoerd, tegen malkaar gedurig
aanslaan. De hagelsteenen ramijsteren op een
pannendak of tegen de vensterruiten. Het ramijsteren van wapens en ketens, fr. cliquetis. Een
klokkespel ramijstert niet, tenzij het valsch en
verwarreld dooreen iaou rammelen. De donder
ook ramijstert niet in de wolken, omdat zijn
verwarreld gedruisch geene rammeling is. Het
ramijsteren van de wielen en de getouwen in
eene weeffabrijk.
-- Wordt ook in eenen zachteren zin gebezigd,
b. v. De patrijsen ramijsteren als zij te samen
opvliegen. Hij kwam langs den -trap geramijsterd (d. i. met haast en gedruisch afgeloopen).
ert de jongen daar in uw huis P Hij
Wat ramijstert
smeet geld te rapekaai, en de jongens ramij sterden er achter (d. i. liepen ondereen met haast
en gedruisch om het te grijpen). itamijster zoo
aan de stove (aan de kachel) niet, men kan niet
hoorera wat er gezeid wordt.
— b. w. Met ramijstering voortslaan. Men
ramijsterde hem uit het huis. Zie AF-, BUITEN -,
VOORT -, WEGRAMIJSTEREN.

— Ook Remijsteren.
- RAMIJSTERIN G (wvl. RAMIISTERINGE), V. Het
ramijsteren. Hij had op de kriekelaars van zijnen
boomgaard drie klepmolens geplaatst, wier ramij stering de musschen verschuwde.
— Rossing, rammeling, pak. slagen. Iemand
eene ramijstering geven of draaien. Eene ramij stering krijgen.
RAMMELAT(TE, v., klemt. op lat. Hetzelfde als
Rammelas, rammenas, rainmeratse.
-- Meest gehoord te Brugge.
RAMMELEN, b. en o. w. Zie de Wdb.
-- Hij is van geenen haze gerammeld, zegt
men schertsende van eenen traagaard. Hij zal
nog in lange niet thuis komen : hij is van geenen
haze gerammeld.
RANMELKUL, m. Truffel, fr. truffe.
RAMMERATS(E, V. Eene eetbare knolplant die
in de Woordenb. Rammenas heet, fr. raifort

noir, 1. raphanis reiger.
RAMOEN, m., vklw. ramoentje. Soort'van kleene
ronde pompoen, die in 't fr. giraumon (potiron)
heet.
-- Het hebr. rimón bet. 1. malum granatum

seu punieum.
RAMOER, o. Hetzelfde als Rumoer, gedruisch,
geraas, fr. tapage, vacarme. Veel ramoer maken.
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RAMP
" Eenigh gehuyl oft rainoer. (B. Surius.) " Er
syn vele uytheemsche woorden by ons ingekropen, als : asyn, radys, valies, aluyn, ramoer,
kabaas, ens. " (Vaelande.)
— Afl. RRamoeren, o. w.
-- Kil. Rammoer, Rolhoer.
RANPAARD, m. met de stemrust op de tweede
greep. Hetzelfde als 't fr. rempart, d. i. veste, wal.
De rampaarden te Brugge en te Iper zijn beplant
met boommen en bieden lieflijke wandeldreven
aan. Een graan- of oliemolen staande op de
rampaarden aan den noordkant. " 0 Brugghe,
oase vesten ende rampaerden die vallen alorame
in den gronde. " (Zegher -v. Male.)
RAMPENEEL, o. Jong konijn, lamprei, fr. lape-

reau.
-- Bezonderlijk, Eene jonge woei, die nog geen
jongen gehad heeft, fr. jeune lapfine.
— Het w. schijnt, even als lamprei, verbasterd
van fr. lagereau, oul. lagerel.
RAMPENEEREN, rampeneerde, gerampeneerd,
b. w. Aan eene ramp helpen, eene minke slaan,
om hals brengen, sprek. van personen. Als hij
gram is zoude hij iemand rampeneeren. De
oorlog rampeneert vele mannen.
.

— Zich rampeneeren (wvl. eens rampeneeren,
zie EENS), zichzelven leed doen, zich verongelukken. Ge zoudt u rampeneeren van spijt als ge
zulke dingen tegenkomt.
— Ook van zaken, Beschadigen, onbruikbaar
maken, vernielen, fr. abimer, détruire. Gerampeneerde meubels. De storm heeft geheel het dak
gerampeneerd. Die woelige jongen rampeneert
al wat hij in handen krijgt.
RAMULTE, REMULTE, TREMULTE, v.. klemtoon
op mul. Rumoer, gedruisch, oproer. Die nieuwe
maatreggl verwekte een geheele ramulte in de
stad. Het volk miek groote ramulte. Er was
groote ramulte in huis voor eene prulle van niets.
Te midden van de ramulte kwam hij binnen.
— Vgl. 1. tumultus, fr. íumulte.
RAMUTSELEN, ramutselde, heb geramutseld, o. w.

Hetzelfde als Schermutselen, fr. escarmoucher;
kijven en twisten, ritsepeeuwen en gedruisch
maken, fr. se chamailler. In 't voorbijgaan hoorde
ze ik ramutselen in de herberg. Het ramutselen
van man en wijf.
-- RAMUTSELING(E, V. Het ramutselen, kijvagie
en twist. Er was in 't sterfhuis groote ramutselinge tusschen de erfgenamen.
RAND, m. Bij schoemakers. Eene schroode of
riem van leder, die, met den zoom van het overleêr vastgenaaid wordt aan de binnenzool en

RANK
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RAND
dan aan de lapzool; in de Woordenb. Brandzool
geheeten, fr. trepointe.
— Bij zadelmakers. Soort van opgevulde lederen worst liggende als aanvulsel in de groef
tusschen den balg en de klippels van een greel.
BANDE, v., mv. randen. Bonte, poos, een einde
tijd. Wij hebben eene rande schoon weder gehad. Het weder is in eene kwade rande. Eene geheele rande slecht weder. De hen houdt thans
op van leggen, omdat zij muit, maar zij zal
haast nog eene rande hebben. Eiers van de eerste
rande (van den eersten legtijd), van de tweede
rande. De voeien (fr. les lapmes) hebben verscheidene randen (werpen jongen verscheidene
keeren 's jaars).
— Luim, goede of slechte gemoedsgesteltenis.
Hij is een fraaie vent, maar hij heeft ' dikwijls
slechte randen. Gij zult verkrijgen hetgeen gij
vraagt, als hij in eene goede rande is.
-- Kil. heeft het ww. Randen " intermittere
opus. Randen dicitur gall-ina cum intermillit po

Ons rande-nerovumad tlerim."
staat jegens dit randen, gelijk poos jegens poozen.
— P. Devynck bezigt rande voor ronde : " Sy
setten hun in een rande .rondom hem. "
RANDIJS (wvl. RANDIZE, zie IJ), v., vklw. randijzeke (n, met den klemtoon op de tweede greep.
Hetzelfde of Radijs, fr. radis, 1. raphanis radicula. Witte, roode randijzen.
RANK, adj. Zie RANKIG.
RANK(E, V. De slanke stengel van vitsen, boonen, erwten, hommel, frinzen, dreesem, winde,

steenbreke (saxifraga armenlosa), enz.
-- In 't bez. Een kruid dat bij L. convolvulus
sepium heet, fr. liseron des hales.
-- Bij speldewerksters. Sieraad dat eene ranke
verbeeldt in eene kant. Eene wijngaardranke
maken; -- ook de Uitkantvlechten die een bloemsieraad omringen en insluiten; — ook Rankachtig
pinnewerk langs den zoom van eene kant.
-- Tros, fr. grappe. Eene druiveranke, fr. une
grappe de, raisins. Eene druiveranke eten. Dat
ranksken is maar kleen, geef mij nog eentje.
-- Rist, reesem, rij van aaneengeregene dingen. Eene ranke boonen (rist van rijpe boonen
die, nog in de schokke zijnde, op eenen draad
gespit zitten). Eene ranke ajuins. — Kil. heeft het
woord in dezen zin : " rancke, rije, 1. ordo, series,
fr. rang, " maar hij noemt het verouderd. Wij
bezigen 't nog.
— Fransche ranke. Soort van winterappel die
zeer lang bewaart en zelfs maar goed wordt na
den winter, tamelijk groot, glad van pel, rood

aan den eenen kant en bleek aan den anderen.
De takjes waar deze appels aan groeien zijn lang
en dun, en van daar misschien de naam van
fransche ranke, die ook aan den boom zelve gegeven wordt.
— Bij slachters, enz. Het bovenste van den
knie eens kalfs, kalverranke. Zie RANKE. De
arme vrouw vroeg een beetje van de ranke, iets
van de ranke. Hetgeen men de ranke heet van
een kalf, heet de schenkel van eene koe, en de
knuist van een zwijn.
RANKEN, rankte, gerankt, b. w. Reesemen, op
Bene rij aaneenrijgen. Boonen ranken (boonen,
die in de schokke zijn, op eenen draad spitten).
Gerankte boonen. Ajuins ranken. Tabak rankende groene bladeren met biezen of strot halmen
aan elkander rijgen, of op eenen dikken draad
spitten, om ze aldus te drongen te hangen).
RANKIG, RANK, adj. Onrijp smakend, wrang,
rijnsch, zerp, zuur, fr. tipre, acerbe. Eene ranke
smaak. Die wijn smaakt rankig. Eene ranke
peer. Die smoortabak is rankig. Ranke boter.
— Dit w. is niet het . fr. rance, noch 1. rancidus;
maar het is hetzelfde als wrang, bij Kil. ook
wranck, met weglating van de beginletter w, hetgeen niet zeldzaam is in Fr.-Vl., waar dit w. meest
gehoord wordt.
— Afl. Rankigheid.
RANSELZAK, m. Hetzelfde of Ransel, fr. havresac. De soldaat verborg dat in zijn ranselzak.
Met den ranselzak op den rug.
— Bedelzak, maal, fr. besace, gibecière. De
schooier kwam thuis met zijnen ranselzak vol
stukken broods.
RANTEL, RANTSEL, RANSEL, m. Dwaze praat,
dwaze redeneering of verhaal, fr. radotage. Ik
versta niet van geheel zijnen rantel. Eenen rantel vertellen.
Wat views verheugd het hert, ik ben het oude warsch,
Sey VLIER-BOL, die den geest wat snel heeft en wit
[dwars,
Die rantel voor verstand, schimp rekent voor goe reden.
(Vaelande.)
Maek soo wat de kwelels wys,
Daer heeft uwen rantel prys
Voor dit leven; maer nee désen
'K Vrees waerachtig, en 't sal wesen,
Dat gy voor dat schoon gesprek
(Id.)
Sult gehouden syn voor gek.
-r--

Kil. Randen, randten, delirare, ineptire,

nugari.
KANTEN, rantie, heb gerant, o. w. Henengaan,
wegspoeden, vertrekken. Rant maar aan (ver-

RANI'
trekt maar van hier, loopt maar henen). Hij is
gisteren gerant (vertrokken). Morgen zal hij
ranten.
--- Meest gebruikt met gaan. Ga maar ranten
(loop maar henen). Hij is gaan ranten (hij is
gaan loopen, hij is weg). Ik ga gaai ranten (ik
ga van hier henen). Al zijn geld is reeds gaan
ranten (is verkwist).
— Dit ranters is hetzelfde als rannen, dat Kil.
vertaalt door 1. currere, fluere, en gelijkstelt met
runnen, rennen (loopen, ijlen). Vgl. Branden
scharren, enz.
-brane,Scht
RANTSEL, m. Rantel.
RAP, adj. Vlug, behendig, schrander, die spoedig iets begrijpt en doorziet. Rap zijn om iets te
leeren, om iets te verstaan, om eene gepaste
antwoord te geven, om list en bedrog te plegen
of te ontdekken, enz. Een rappe geest. Een rappe
advokaat. Een rappe bedrieger. Hij is al veel te
rap om door u bedrogen te worden.
--- Rap en Rap kan niet pakken, zegt men van
een schalkaard die vruchtloos tracht een anderen
schalken te bedriegen.
-- Rap ! is ook een roepwoord om iemand te
doen spoeden. Rap van hier ! of 'k sla u dood.
Rap hier uit!
RAPEKAAI, met den klemtoon op ra. Te rapekaai smijten, te kras smijten, te grabbeling
gooien, fr. jeter à la gribouillette. De vasten
straten loopen, werpen-avondzte,i
peperbollen te rapekaai voor de jongens.
RAPELEN, rapelde, gerapeld, b. w. Hetzelfde
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HAI'I
RAPIER, ni., klemt. op pier. Wordt in Fr. -VI.
gebruikt in geheel dezelfde beteekenis die men
elders aan Loof geeft, fr. des navets. Rapier
zaaien. Rapier heulen. Rapier trekken. Die
rapier staat schoon. Dunne, dikke, magere, gulzige rapier. De knollen van den rapier heeten
rapen. Rapier aan de koeien geven. Hij wilde niet
dat de jagers door zijnen rapier liepen. " Dat
niemandt sijn beesten laete gaen in ander lieden
hommele, rapieren, caerden. " (Cost. van Ipre.)
-- Kil. Raepier. Vgl. fr. raviere.
-- RAPIERKOORN, 0. Tarwe of rogge die gezaaid
is in een land waar rapen gestaan hebben.
— RAPIERSTAAL, m. Loofstaal, raap met hare
groeze. Eenen rapierstaal uittrekken. Eenige
rapierstalen laten bloeien en rijpen om zaad te
hebben.
-- RAPIERSTUK, -STIK, o. Loofstuk, eene partij
land met rapier bestaan, fr. un champ de navels.
— RAPIERZAAD, o. Loofzaad, zaad van raaploof,
fr. graine de navels. Rapierzaad koopera, verkoopen.
RAPPAARD, m. Een rap mensch. Hij is zoo
een rappaard : gij zult hem niet bedriegen.
RAPPEN, rapte, gerapt, b.w. Hetzelfde als Rep.
pen, rap bewegen.
-- Zich rappen (wvl. eens rappen, zie EENS),
zich haasten, fr. se depecher. Rap u wat. Ik ga
mij moeten rappen, wil ik dat werk tegen den
noen afhebben.
RAPPETAPPEN, rappetaple, gerappelapt, b. w.
Lappen en vermaken, fr. rapiécer, rapiéceter; bez.
%

als Rapen, fr. ramasser; recueillir.

sprek. van kleederen die min of meer afgedregen

-- Meest Oprapelen, Bijeen rapelen, Thoope
rapelen, Samenrapelen.
RAPELIJR (wvl. RAPELIK.), en ook RAPEND, adj.
Besmettelijk, fr. contagieux.Eene rapelijke ziekte.
Eene rapende ziekte. -- Ook Betrapelijk.
— Afl. Rapelijkheid.
RAPELING, m. en o. Zie RAAPLING.
RAPELING(E, v. De daad van Rapelen.
-- collectief. Verzameling van opgeraapt fruit.
Het is al maar wat rapelinge. — Zie -ING.
RAPEN, raapte, geraapt, b. en o. w. Zanten, fr.
glaner. De achtergelatene auwen rapen. Het arm
kind heeft geheel den achternoen geraapt.
-- Meest gebruikt in Noord -Vl.
RAPESCHARTE, v. Een schraper, gierig, vrekkig mensch. Hij of zij is zoo eene rapescharte.
--- Dit woord is samengesteld uit rapen en
scharten. " De Arabiaenen pluymen hun al af
dat sy hebben konnen schrapen en rapen " zegt
P. Devynck.

zijn. Eene gerappetapte kazak. Ik ga dien hoed
nog een beetje doen rappetappen.
-- RAPPETAPPER, m., meest vklw. rappelappertje,
rappetapperke(n. Een versleten kleed dat veel
gelapt is geweest. Dat rappetappertje is wel genoeg om door den regen te gaan. Hij trok er met
zijn rappetappertje naar toe. — Zie -ER.
RAPPIGHEID (wvl. ook RAPPIGI, zie —HEID), V.
Rapheid, rapte.
RAPTE, V. Rapheid, snelheid, haast. Met rapte
iets verrichten. Met rapte gaan.
-- In cie rapte, in der ijl., fr. a la 1uite. In de
rapte de gazette overzien. Ik ga er in de rapte
eens naar toe. Hij deed het in de rapte.
-- Mel Bene rapte, in der ijl. Met eene rapte
eeiie pint bier drinken. Doe dat eens met eene
rapte. Hij ging er met eene rapte naar toe.
RASCH, adj. Broos, sprooi, zeer breekbaar. De
tabakplant is 's morgends rasch : men mag er niet
veel aan roeren, of hare bladeren kraken af.
as

RASP
-- Ook Brasch.
--- Afl. Raschheid.
RASPEEL, m. Zie RESPEEL

.

RASPEINDE, ROSPEINDE (wvl. — ENDE) , o. Bij

schoemakeirs. De top van 't spinaal, het spitsig
einde van den pekdraad waar de borstel aan vast
is om te naaien.
RASPER, m. Risper, raspe, fr. rape. Brood,
suiker, peper, muscaatnoot, enz. met den rasper
morzelen.
RASSIG, adj. Kwaad, grainmoedig, twistziek,
eigenzinnig en gewelddadig, boosaardig, fr. méchant, colère, violent. Een rassige vent. Een rassig
wijf. Rassig zijn. Een rassige jongen (die de
andere jongens slaat en mishandelt, of die weder
onbeschoft is jegens zijne oversten).-spanige
Hij is van eene rassige familie. Die hond aan de
keten is eene rassige beest, ga er niet bij.
--- Gebruikt in Veurne-Ambacht, enz. In vele
streken zegt men Dal voor dit Rassig. Een dulle
vent. Een dul wijf, enz.
-- Rap en vlijtig om geld te winnen, neerstig
en devoorig om door de wereld te geraken. Een
rassig mensch. Rassig zijn.
--- Afl. Rassigheid.
RASTEEL, ROSTEEL, o. Bij landb., enz. Ruif,
heize, fr. ral elder. Hooi in 't rasteel werpen tot
voedsel van de peerden op stal.
-- Het rosteel hangt daar hoog of te hoog, zegt
men van eene hofstede, enz. waar het werkvolk
te weinig voedsel krijgt en bijkans honger lijdt.
-- Bij glazemakers. Een vierkantte rooster
van houten riggeltjes met een bakje onder aan,
waarin liet glas, de hamer, het mastiek, enz.
gesteld worden; anders ook Rek genaamd, fr.
papier de vitrier. Men onderscheidt het Draag
-rastelnhS^op.
-- Vgl. 1. rastrum, rastellus.
RAT, bijw. Geheel en al. Wordt gebruikt in
rat af, rat in twee'n, rat op, rat uit. Men zegt in
veel gewesten graf. Zie GRAT.
RAT, RATTE, v., vklw . ratje.
— ^Spaansche ratte, Oostindsche ratte, meer
fr. cochon d'Inde.
-zwijnte,
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— Ponk, spaarpot, fr. magot. Iemands ratte
stelen. Een schoon ratje zitten hebben. Hij heeft
geheel de ratte verdronken. Hij zit met geheel
de ratte in zijnen zak.
— Er zitten ratten op het huis, of er loopera ratten op het dak, zegt men om iemand te waarschuwen dat hij moet omzichtig zijn in zijn spreken,
hetzij dat er kinderen zijn die door het gesprek
zouden verergerd worden, hetzij dat er iemand
anders is die geene trouw verdient en 't geheim
zou verraden, enz. Zie onder LAT.
-- Eene ratte in den kop hebben, muizenesten in
't hoofd hebben, fr. avoir des rats dans la fête.
-- In Fr.-Vl. is Rat m., mv. rats (zie s). Van
eenen rat. Hoe slechter tijd, hoe meer rats.
RATE, v. Proportie, evenredige hoeveelheid,
een deel dat gerekend wordt naar advenante
van de geheelheid, fr. part proportionnelle, le
prorata, Kil. in App. rata portio. Als iets honderd
frank kost, de rate van het tiende deel zal tien
frank zijn. Naar rate, volgens rate, fr. en proportion, au prorate. Volgens rate betalen. Hoe
veel komt de rate P De rate uitrekenen. De rate
betalen. " Midts ontfanghende pacht naer rate. "
(Deelboek v. Lande v. Vryen.) " Oplegghende
den pacht naer rate van tijde. " (Id.) " Naer
raete ende portie van elcx reciproque goedinghen." (Cost. v. Veurne.) " Zoo zullen de pachten
ende vruchten vande zelve Leenen ghedeelt worden tusschen den proprietaris ende de aeldijnghers van den overledene, naer raete van tyde
dat er blijfver ofte blyveghe zullen gheleeft heb -

ben." (Id.)
-- Dit Rate komt van 't latijn rata(pars), d. i.
berékend deel. --- Kil. heeft ook ghelande in dien

zult hem niet bedriegen, hij is van de ratten

zin. Betalen naer ghelande van den koop.
-- RATEDEEL, O. Hetzelfde als Rate.
-- RATEGELD, O. Geld dat betaal" of ontvangen
wordt voor een deel in evenredigheid van het geheele, fr. argent an prorata. Tien frank rategeld.
--- RATEKROOIS, Of - KROOS, m. Som geld voor
het ratedeel van een jaar intrest. De bankier
betaalde mij den kroois van mijn geld voor een
jaar, en daarbij nog den ratekroois van drie
weken.
--- RATEPACHT, m. Somme geld voor het ratedeel van een jaar pacht. Als iemand verhuist
eer dat het pachtjaar uit is, moet hij ratepacht
betalen, den ratepacht opleggen. Als de pacht
b. v. aan 400 fr. 's jaars is, de ratepacht van
drie maanden zal 100 fr. zijn.

geneukt. Hij is van de ratten genukt en zijn
zwagers loopen op 't dak.

rayon de miel, 1. favus.

— Fransche ratte, smaadnaam dien wij geven
aan een Franschman, bez. aanschouwd als winst
gelukzoeker.
-bejagrn
-- Vreemde ratte, vreemde gelukzoeker.
—Van de ratten geneukt (genukt) zijn, slim en
schalk zijn, niet schalkheid te werke gaan. Ge

RATEL, m. Hetzelfde als Raat, honingraat, fr.

RATE
RATEL, m. Reutel, rochel, fr. rále. Hij is
stervende : hij heeft reeds den ratel in de keel.
-- Een plantnaam, fr. crête-de-coq, 1. rhinantus
crista galli. Die meersch is vergeven van de
ratels. Het zijn slechte weiden waar veel ratels
groeien. Dus genaamd misschien omdat deze
plant, rijp en droog zijnde, veel reuteling laat

hooren.
RATELBEK, m. Snaterbek, babbelaar, fr. babillard. Zwijg, gij ratelbek. Die ratelbek brengt
het al uit.
Hert -knagher, ratel-beck, neuswijsen, knorrepot.
(Cl. Declerck.)
RATIJZER (wvl. RAT-IZER, zie IJ), o. Ratteknip,

) l 5RAUW
Een rauwe appel. Rauw garen (dat niet gekookt

is). Rauw vlas, zie VLAS. Rauw lijnwaad (dat niet
gebleekt is).
-- Rauw vleesch, bet. 1° ongekookt vleesch,
fr. viande crue; 2° levend vleesch waar het vel af
is, b. v. die wonde is al rauw vleesch; 3e kippevel, fr. chair de poule, in deze zegswijs : ik word
er geheel rauw vleesch van, fr. cela me fait venir
la chair de poule, j'en frissonne.

als zij veel te lang zijn voor hunne dikte.
RATTEVLEÊRE, RATTEVLEDER, v. Soort van
vleermuis grooter dan de gewone, fr. vespertilion

-- Vgl. Rauwsch.
RAUWRIJ1VI, m. Zie ROUWRIJM.
RAUWSCH, adj. Heesch, schor, fr. rauque, 1.
raucus, raves. Eene rauwsche keel. Eene rauwsche
stem. Ik ben rauwsch van eene verkoudheid.
-- Koud en vochtig of mistig. Rauwsch weder.
De lucht is maar rauwsch van dage.
-- Koud op de maag en zwaar om verteren.
Onrijp fruit is rauwsch. Rauwsche spijs. Al wat
rauw (ongekookt) is, is daarom niet rauwsch; en
al wat rauwsch is, is niet rauw. Die spijs viel
mij rauwsch op de nuchter maag.
-- Onaangenaam aan 't hert gelijk rauwsche
spijs aan de maag. Zulk nieuws is rauwsch om
hooren. Het verlies van zijn proces viel hein
geheel rauwsch. Het gaat maar geheel rauwsch
zijn voor de familie van te vernemen dat hun
vader aldus verongelukt is op den ijzeren weg.
-- Ook gebruikt voor Rauwsig.
-- RAUWSCHHEID, v. De hoedanigheid van
rauwsch te zijn. Men breekt de rauwschheid van
onrijpe appels, met ze in den pap te koken. De
rauwschheid van 't weder veroorzaakt somwijlen
rauwschheid in de keel.
RAUWSIG, adj. Schielijk, haastig, onverwacht,
zoodanig dat het indruk maakt op het hert. Een
ongeweerte dat rauwsig opkomt. Rauwsig aangerand worden van een baanstroper. Rauwsig ziek
worden. Eene rauwsige dood.
-- In eenige streken zegt men ook Rauwsch
in dezen zin. -- Afl. Rauwsigheid.
RAUWTE, v. Rauwheid, rauwigheid. -- Zie

oreillard.

RAUW.

-- Dit w. zou moeten vleerrat zijn, d. i. eene
rat met vleêren; even als men vleermuis zegt;
maar bij 't volk is 't Rattevleêre.
RATTEWOONST (wvl. -WEUNSTE, en ook -WUNSTE), V. Hetzelfde als Rattekasteel.
RAUS, bijw. dat enkel gebruikt wordt in deze
spreuk : Maak u raus (vertrek van hier, fr. Va-

RAVAAI, m., RAVAAIE, v., met den klemtoon
op vaai. Hetzelfde als Raveel. Een ravaai van
een jongen (die zijn kleeren verwoest met ze
onbezonnen te scheuren en vuil te maken). Zij
is eene rechte ravaaie.
RAVALIEVEL, o. klemt. op va. Deugniet van
een vrouwmensch, fr. une canaille.
RAVEEL, RAVAAI, m., klemtoon op de tweede
greep. Iemand die zijne kleederen raveelt. Een
raveel van een jongen. Die zinnelooze is een
rechte raveel. Dat is een raveel!

een ijzeren knip om ratten te vangen.
RATTEKASTEEL, o. Eene smalle lange kist of
lade, aan beide uiteinden open, en van binnen
verdeeld in tien a twintig cellen die met hooi en
stroo gevuld zijn, om er de ratten te laten in
nestelen; ook Nestelaar. Men stelt•'t rattekasteel
op den dilte of in de schuur; en dan, na eenige
weken, als eene dondervlaag de verschrikte ratten in hun kasteel gedreven heeft, loopt men de
twee openingen van het kasteel toesluiten, en
men vernielt al 't gespuis dat er in zit.
-- Fig. Ellendig versleten hutteken, armtierig
huisje.
RATTEKIP, o. Ratteknip, rattevalle, fr. ratière,

tref cachet.
RATTEKWAK, o. Slechte walgelijke spijs, Dat
is rechte rattekwak.
RATTESTEERT, m. Soort van schaap met een

steert waar nooit geene wol op groeit.
--- RATTESTEERTTE, RATTESTEERTIG, adj. De gedaante hebbende van eenen rattesteert, d. i. lang
en rond en dunner afloopende aan 't een einde.
Die boom is gavig, maar hij is wat rattesteertig.
Pertsen, wortels of pee'n, enz. zijn rattesteertte,

t-en).

-- Dit . Raus is 't hd. 'raus voor heraas (hier
uit). -- Zie HERAUS.
RAUW, adj. Niet gekookt, fr. cru. Rauwe spijs.

RAVE
RAVEELEN, raveelde, geraveeld, b. w. Zijne
kleederen onteeren, vuilmaken, schenden en
scheuren. Hij raveelt zijne kleederen (met te
vechten, op de boomen te klimmen, door doorn
te kruipen, enz.). Dat krankzinnig vrouw -hagen
alles wat zij aanheeft (scheurt-menschravlt
het in stukken met hare handen, enz.).
RAVEGAT, o. Een vensterken in de naalde van
een kerktoren, ver boven den klokstoel. Op de
kermissen te lande steekt er een vaantje of een
groene mei uit het ravegat van den toren.
RAVEL, RAFEL, m. Raveling. Geld te ravel
smijten, fr. deter de l'argent cc la gribouillelte.
RAVELAAR, m. RAVELAARSTER, v. Schraper,
gierigaard, wrek, fr. grapilleur, avare.
— Ook in een goeden zin van iemand die zeer
spaarzaam is en neerstig werkt om door de wereld
te geraken. Dat vrouwtje is zoo eene ravelaarster.
RAVELEN, ravelde, geraveld, b. en o. w. Schrapen, scharten, bijeen scharten, grabbelen, gem.
met het bijdenkbeeld van drift en spoed. De
jongen liep en ravelde wat dorre bladeren in de
boomdreve, om er thuis vuur mee te maken. De
naaister ravelde al haar naaiwerk bijeen, en
ging er mee henen. " Hy (Napoleon) ravelt de
verspreide soldaten byeen en brengt ze weder
te veld. " (***) De kat ravelde achter de muis.
De jongers ravelen achter het geld dat hun te
grabbel gesmeten wordt. Geld te ravelen smijten. Ravelen (met handen en voeten) om op eenen
boom te klimmen. " De gemeyne krygers onder
de winnaers raefelden sakken en sweirden en
andere dingen, maer het puyk der keurlingen
geweirdigde sich niet énigen rooft' aenveirden. "
(Vaelande.)
-- Fig. Schrapen, sprek. van een wrek. Hij
ravelt maar al wat hij krijgen kan. Hij ravelt
het al naar zijnen gorrebak (zie GoRREBAK).
— Ook in een gunstigen zin, Zeer spaarzaam
leven en neerstig werken om door te wereld te
geraken en eer aan zijne zaken te doen. Die
huismoeder ravelt zoo om haar gezin in stand
te houden.
— Men zegt ook Rafelen. Vgl. fr. rccfler (em-

porter tout tres promptement).
Het ravelen.
RAVIANEPOOTEN, m. mv. Zie BAVIANEPOOTEN.
RAVOOI, o. zonder mv. Geraas, gedruisch, leven, fr. vacarme, boucan. Ravooi maken. Ravooi
houden. Een ravooi van al de duivels maken, fr.
un vacarme infernal. Zwijgt, jongens, ge houdt
een ravooi dat men geen woord spreken kan.
—, Vgl. Ravot.
- RAVELING, RAFELING(E, V.
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RAVO
RAVOT, o. Woelige boevenvergaring, bij Kil.

turba nebulonum, concili abulum flagitiosorum.
Dit woord, dat onze vroeger schrijvers gebruikten, heb ik bij 't volk nog niet weer gevonden.
Ende die van onpaeys heeft beschot
Heynken Peck wuentter met zyn ghezellen
Kyf kyf ende ramp houder huer ravot
Die van onpaeys heeft beschot
Myn heere van Grimberghe roertter de pot
Onruste comtter de oirloidge stellen
Ende die van onpaeys heeft beschot
Heynken Peck wuentter met zyn ghezellen.
(Ed. De Dene.)

— Wij gebruiken ravooi in den zin van gedruisch. Zou ravot, met de vlaamsche reduplicatie
(r-acv-ot, zie FLADAKKEN), hetzelfde niet zijn als rot
(ww. rotten, oul. ook rooien, zegt Weil.). Rot bet.
ook ,gedruisch : zie ZEEROT.
RAVOTSE, v. Moeielijkheid, zwarigheid, fr.

di jiculté. De eerste ravotse is voorbij (zegt b. v.
een student die zijn eerste examen gedaan heeft
in de rechten of de medicijn, een reiziger die
gelukkiglijk eene eerste gevaarlijke plaats komt
door te trekken, enz.).
— Kil. Rabot, obex, obstaculum; en Rabots,

repugnans, resisters.
RAVOTSELEN, ravolselde, heb geravotseld, o. w.
Frequent. van Ravotsen, d. i. in 't gebruik:
-- 10 Dartelen en stoeien, uit speelzucht loopen en worstelen, ritten, fr. badiner, folátrer
d'une manure bruyante. De jongens zijn aan 't
ravotselen.
-- 2° Gedruisch maken, ramenten, fr. faire
du tinlamnarre, du tapage. Wat ravotselt men
daar in de herberg ! De kinders die op den zolder ravotselen.
— 30 Ruw en onbezonnen te werke gaan, en
aldus 't een en 't ander schenden en aan den hals
brengen. -- In Brabant heet dit ravotten, b. v.
gij zult haast uw broek vaneen geravot hebben.

(Alg. Vl. Idiot.)
- RAVOTSELING(E,

v. Gedruisch, ramulte, fr.

vacarme. Was dat daar eene ravotselinge !
RAVOTSEN, ravolste, heb geravotst, o. w. Hetzelfde als Ravotselen, anders ook Rabotsen en
Rabotselen, en in de Woordenb. Ravotten, bij
Kil. tumultuari.
— Ik gis dat deze woorden, met den vlaamschen lasch (zie FLADAKKEN) gevormd zijn van
rotsen (d. i. rijden, loopen), of rotten, (d. i. fr.
s'attrrouper). En inderdaad a) het Alg. Vl. Idiot.
zegt dat ravotsen in Vl. beteekent " herwaarts
en derwaarts loopen, van koeien, peerden, enz. "

RAWE
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en dat :ravotten te Antwerpen hetzelfde is als
" langs de straten rond loopen. " b) Het Alg. Vl.
Idiot. zegt nog dat men in Limb. het bijw. ravits
nevens ravots gebruikt voor " Onbezonnen, al
te gauw " b. v. gij doet uw werk te ravits.

Nu, ritsen of ritten (met den vlaamschen lasch
r-av-itten, r-av-itsen) is al ver hetzelfde als rotsen,
ten minste voor de beteekenis Zie RITSEN .
.

— RAVOTSER, m. Een die met onbezonnen geweld te werke gaat en aldus alles schendt en
breekt of in wanorde brengt. Die ravotser heeft
al de meubels bedorven al ze op den wagen te
laden. Een ravotser van eenen vent. Die jongen
is zoo een ravotser : zijn beste kleed is ook al
naar de stokken.
RAWEEL, m., met de stemrust op weel. Raveel,
reeuw-al. Meest van jongens die al hunne kleederen schenden en onbezonnen verslijten.
RAWEELEN, b. w. Hetzelfde als Raveelen.
RAZIAAN, m., klemt. op aan. Dwaze snapper,
iemand die veel spreekt, maar zonder slot of
reden, fr. radoteur. Dat is een- raziaan, eh P Hebt
gij nog ooit zoo eenen raziaan gehoord P Treed
nooit in gesprek met eenen raziaan.
RAZIANEN, raziaande, heb geraziaa.nd, o. w.
Raaskallen, suffen, onnoozele praat vertellen, fr.
radoter. Hij raziaant. Wat raziaant hij daar al?
— Morren, preutelen, tegenmorren, zijne mis
te ken--noegdhirmplnekoig
nen geven. Wat hebt gij daar te razianen t Doe
wat u geboden wordt, zonder razianen.

REBB
-- Vierkantte kast met schuifladen, om lijn
papieren, tafelservies, enz. in-wad,klern
te sluiten, fr. commode. Eene groote of kleene
rebbank. Een rebbank met vier schuifladen. Een
rebbank met deuren, en eene schuifla van boven.
De sleutels van den rebbank.
-- In 't bez. Eene schapraai of ladekast die
van den ouden tijd is, met snijwerk versierd en
fraai bebeeldhouwd. Een liefhebber van rebbanken, van oude rebbanken. Ik kocht eenen rebbank
van eene arme vrouw die hem gepotlood had
gelijk hare stove.
REBBE, v. Hetzelfde als holl. Rib, fr. cote; zie
E. De korte rebben. Zulke spijs houdt of hangt
aan de rebben (geeft kloekte en doet deugd). Ik
zal u slaan dat het lang aan uwe rebben zal
hangen (dat gij het lang zult gevoelen).
— De rebben van een meloen, fr les cotes. De
rebben van een planteblad, fr. les nervures. De
rebben van zekere kleedingstoffen, fr. les raies.

Eene kleederstof met rebbekens.
. — De naam van eene plant, anders Hondsrebbe genaamd. Er staat veel rebbe in die, klaver.

-- Het Alg. Vl. Idiot. zegt dat wij Ribbe gebruiken voor Eene scheur van eenen doorn, eene
snee met een mes. Zie RIP.
REBBELEN, rebbelde, heb gerebbeld , o. w. Rabbelen, brabbelen, fr. bredouiller, parler d'une
raniere pprecipitee et confuse.

— Vandaar Uitrebbelen.
REBBOORD, o. Eene plank of bord langs den

REAAL, adj. Zeer edelmoedig en gulhertig. Hij

wand vastgemaakt in de arme huizen, en waarop

is een reale mensch. Reaal zijn ten opzichte van

men, bij gebrek aan schapraai, brood en anderen
voorraad stelt. Zet die testti op het rebboord.
— Dit rebboord is voor Rechtboord, even als
rebbank voor Rechtbank (zie aid.). Vgl. re ffeerdig
voor rechtveerdig, enz. Zie ASSIMILATIE.

iemand.
-- Prachtig, fr. somptueus;. Een reaal huis..
Reaal gekleed zijn. Eene reale maaltijd. " Dit
gebouw is voorwaer een reael werck, versien van
schoone quartieren, galderyen, hoven ende fon-

teynen. " (B. Surius.)
-- .Ral is oud fr., nu royal, koninglijk.
-- Kil. in App. Reael, regies, regalis; magnificus; liberalis; sincerus, ingenues.

REBBANK, m. Hetzelfde als Rechtbank, aanrechtbank, d. i. in de Woordenb. eene soort van
keukentafel, lang en smal, van onderen met kastjes voorzien, waarop men de spijzen opdoet en
gereedmaakt, fr. dressoir.

REBDE, adj. Geribd, met ribbekens, fr. rayé.
Rebde kleederstof. Zie —DE.
RECHT, o., fr. droit.

— Hetgeen iemand toekomt, hetgeen hij
eischen mag. Geef iedereen zijn recht. In de
verdeeling - van dat erfdeel, heb ik mijn volle
recht niet ontvangen. De kinderen aan tafel
krijgen elk zijn recht van moeder (d. i. zooveel
spijs als ieder eischen mag, naar evenredigheid
van de gezamentlijke hoeveelheid der spijs, en
van het getal der kinderen; zoodat dit recht

— Verders in 't algem., Eene dresse, spinde,
schapraai, fr. de ense, garde-manger, binet. Een
lange smalle rebbank. Een vierkantte rebbank.
Een rebbank in 't groen geverwd. Er stond een
kruisbeeld op den rebbank. Brood en boter in

was veel volk om het recht van dien moordenaar

den rebbank plaatsen. — Zie REBBOORD.

te zien.

groot of kleen kan zijn).
— Halsrecht, rechting, doodstraf, fr. e^récution
a mort. Morgen gaat er een recht gebeuren. Er

RECH
— De H. Communie, in 't alg., doch bez. als
zij aan de stervenden toebediend wordt, fr. viatique. Iemand zijn recht geven. Hij heeft zijn recht
ontvangen. Zie GERECHT. Zijne heilige rechten
(de laatste heilige sacramenten) ontvangen.
Onder de (of zijne) kerkelijke rechten liggen (berecht zijn). " Soo cranck dat hy ghinc om zijn
kerkelic recht. „ (C. Vrancx.) " Sy wierdt bevangen van een groote cortse met apparentie
ende licteeckens van sterven, so dat sy ontfinck
haer recht van de H. Kereke, ende wierdt gheolijdt. " (Id.)
RECHT, adj.
— Recht in zijne schoe'n gaan, op zijn goeden
naam passen, zijn gedrag regelen dat er niets
op te zeggen valt. Jongen, ga altijd recht in uw
schoe'n. De priesters moeten tegenwoordig meer
dan ooit recht in hunne schoe'n gaan. -- Zeer
kiesch zijn op het punt van eer, zich niet ver
als men schertsen of spotten-dragzmtone
wil. Wacht u iets te zeggen op het gedrag van
iemand die recht in zijn schoe'n gaat, wilt gij er
niet met schande van af komen. Die vent gaat
al recht in zijne schoe'n : er is aan hem niet te
raken.
-- Links slaan om rechts te weten, door indirekte vragen trachten het fijne van iets te weten.
Ge slaat links, hé ! om rechts te weten, maar 't
en kan niet pakken.
RECHTBANK, m. (niet v.) Zie REKBANK.
RECHTBOORD, o. Zie REBBOORD.
RECHTDRAAD, bijw. Volgens de rechte strekking van den draad in geweven stoffen. Een stuk
lijnwaad rechtdraad doorsnijden, fr. cooper de
droit fil. Eene schroode laken rechtdraad aan
eereen band naaien. Gemeenlijk werkt de kleeraker rechtdraad, somwijlen ook wijnschdraad.
RECHTEGEL(S, RECHTEGEN(S, bijw., met een
halven klemt. op de tweede greep. Seffens, aan
Hij zal rechtegels gedaan hebben. Wacht-stond.
een beetje, ik kom rechtegen.
-- Veel gebruikt in Fr.-VI., waar men ook
epen zegt in plaats van tegen. Zie RECHTTEGEN.
RECHTING(E, v. Halsrechting, doodstraf, fr.
execution a' mort. De rechting van een moordenaar.
RECHTKOMEOOR, o. Zie REKKAFOOR.
RECHTS (uitspr. Rechs, reks, res, rest, reis en
renks, vklw. rekskens, reskens, reiskens, reizekens),
bijw. van tijd en van plaats. Juist, pretijs, fr.
tout juste; nauwelijks, met moeite, fr. a peine;
aleenlijk, uitsluitelijk, fr. seulement, exciusivement.
Hij kwam rechts van pas voor 't convooi. Iets
rechts aanraken met het uiterste van den vinger.
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RECH
Ik heb rechts den tijd gehad van met hem een
woord te spreken. Hij was rechts in huis, als
't ongeweerte losbrak. Ik ga u daar rechts een
bewijs van geven. " Dat wil ick rechs met een
exempel claerlick betooghen. " (J. Vande Velde.)
" Up t ys van zekere meersschen, rechts buyten
der stede. " (N. Despars.) " Ende rechts voor de
kermesse begonstet zo zeere te vriesene Chien
weken lanck ghedeurende. " (Id.) " Een zeer
vroom man van wapenen, rechts zulek als hemlieden in die troublen tyt diende ende behoufde. "
(Id.) " Hy quam daer rechts met dat men ter
tafele zoude gaen zitten. " (Id.) " Ic verhaele
rechts de principaelste dolinghen. " (M. Lambrecht.) " Die medecyn is meer te prysen die de
wortel vande siecte weert, dan de ghene die voor
een tyt de pyne rechts afneemt. " (Id.) " Leonardus
en wilde niet anders ontfanghen dan reeks een
deel van de woestyne om daer een clooster te
stichten. " (Id.) " Antekerst sal tomen rechs voor
de laetste comste des Heeren. " (Id.) " Myn
lipkens die heb ick rechts nat ghemaect " (Ed.
De Dene.)

-- Maar rechts (uitspr. 7narechs, mnareks, maresch, merest, mareis, 7narenks), maar juist, maar
nauwelijks, slechts, aleenlijk. Hij was maar rechts
vertrokken, als gij binnenkwaamt. Hij heeft van
die medicijn maar rechts geproefd, en ze niet
genomen. Ik ga maar rechts eens tot de kerk, en
keer aanstonds weder. Het is daar maar rechts
gebeurd. Het was maar rechts noen geslegen,
als hij reeds gedptan had met eten. " Ende nu
maer rechts ruddere ghesleghen zynde. " (N. Despars.) " Up dattet u niet te lanck vallen en soude,
so en sal ick maer rechs zommighe van die principaelste pointen verhalen. " (J. Vande Velde.)
" Tien geslachten vielen Roboam af en maekten
het ryk van =Israël; maer reis twee geslachten
bleven Roboam getrouw. " (C. Vanhullebusch.)
-- In plaats van rechts vindt men bij onze
schrijvers ook recht, b. v. " Recht voor zyn dooi
ghinc hy zyn broeders besoecken. " (M. Lambrecht.) " Aetius leerde recht op desen tyt dat
Christus van niet gheschapen was. " (Id.) " Hy
maecte een clooster recht buyten stadt. " (Id).
RECHTSTAANS, bijw. Al rechtstaande, fr. debout,
en se tenant debout,1. stando, Rechtstaans bidden.
De Magnificat wordt rechtstaans gezongen.
-- Men zegt ook Al rechtstaans.
--- Zie onder DEELWOORD.
RECHTSTAMDE, RECHTSTAMMIG, adj. Een
rechten stam hebbende. Een rechtstamde boom.
Niet al te rechtstammig zijn.

RECH
RECHTTEGEN, RECHTEGEN, RECHTTEGENS,
RECHTEGENS, RECHTEGE, bijw., klemtoon op de
tweede greep. Hetzelfde als Rechtuit in den zin
van Seffens, aanstonds, fr. tout de suite, immédiate7nent. Ik kom rechttegen, ik zal het recht tegen verrichten. Ik schrijf hem rechttegen een
brief. Die van dat vergift inneemt, is rechttegen
dood.
-- Ook Rechtegels. Zie aid.
-- Meest gehoord in Fr. -VI., waar men egen,
ege zegt voor tegen. Zie EGEN.
RECHTUIT (wvl. RECHTUUT, zie ut), bijw. Terstond, seffens. Hij zal het rechtuit doen. Hij gaf
mij rechtuit antwoord op al mijne vragen. Wieg
het kindje een weinig, 't zal rechtuit slapen. Die
jongen heeft een goede memorie : hij moet iets
snaar overlezen, hij weet 't rechtuit van buiten.
Wacht een stondeken, het water zal rechtuit
gaan koken, en ge zult rechtuit kaffa drinken.
Van zulk een vergift is men rechtuit dood.
-- Ook als adj. gebruikt voor Rechtzinnig,
openhertig, recht voor de vuist. Een rechtuite
mensch. Ge moet al rechtuiter zijn.
RECHTUITIGHEID (wvl. RECHTUTIGHEID, en ook
RECHTUTIGI, zie -MEID), v. De hoedanigheid van
rechtuit te zijn, rechtzinnigheid. Ik heb liever
uwe rechtuitigheid die mij mijne gebreken doet
kennen, dan zijne vleierij die mij bedriegt.
-- Zie RECHTUIT, adj.
RECHTZWEIR(E, m. Gebroeders of gezusters
kinderen zijn rechtzweirs, fr. cousins germains.
Ik ben rechtzweir met de kinders van mijn
ooms en moeien. Zij is mijn rechtzweir. Hij wil
trouwen met zijn rechtzweir. Gerechtzweirs kinderen heeten' anderzweirs, fr. issus de gerinains
(zie ANDERZWEIR). Rechtzweirs met anderzweirs
heeten gebroken reclitzweirs. Ik ben gebroken
rechtzweir met liet kind van mijn rechtzweir.
Rechtzweirs met rechtzweirs zijn eigen recht
" Voor den grave Kaerle, zijnen recht--zweirs.
zweer. " (N. Despars, i, bl. 298.)

-- Het tweede deel zweir is samengetrokken
uit zweger (zwager), gelijk dweil, rein, enz. uit
dwegel, regen, enz.

REDANE, v. Zie RIDANE.
REDE, REE, V. De daad van rijden, fr. course.
Eene ree doen met een peerd. Het peerd heeft
gisteren eene lange ree gedaan. De ree met den
wagen is verboden op de steenwegen als het
dooit. De ree van de slekken is traag. De rede
van een koetsier. De koetsier heeft eene rede
gehad van drie frank (d. i. voor de welke hij
drie frank ontvangen heeft). De koetsier heeft
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vandage drie reen gehad (driemaal personen
vervoerd naar eene bepaalde plaats).
-- 't bez. Wedloop vath een peerd dat naar
den prijs dingt, bij Weil. rid geheen. Er zijn
reeds twee reen gedaan. Er moet nog eene ree
plaats hebben, en 't is de laatste ree die het al
beslist.

--- Het spoor waar iets. gereden heeft. De reé
van den wagen in de straat is de wagenslag. De
reen van den schaverdijnrer op 't ijs. De muur
blinkt van de vette reen der.. slekken. De reê
van den mol in den akker. De mollen steken
in hoopen of in reên. De peerdeniussel maakt
reen in het slijk.
— Karreweg, weg waar men rijdt met kar en
peerd. Vandaar Kauterrede en Uitrede.
REDELIJKSKENS, bijw. Iets min dan redelijk
of tamelijk, niet al te best. Hoe staan zijne
zaken P redelijkskens. Het gaat maar redelijkskens met zijne gezondheid.
REDEN, v. en westwaan m.; hier of daar ook
fledene, en bij contractie Reêne, altijd v.; mv.
overal rede-as. 1° Denkvermogen, fr. raison; beweegreden, fr. motif. Zie de Woordenb.

-- Redens verstaan, fr. entendre raison. Dat is
een mensch die redens verstaat. Hij wil geen
redens verstaan. Iemand doen redens verstaan.

— Een reden of zich een reden maken van
iets, zich iets getroosten, met gelatenheid ver
fr prendre soit pasti. Als hij hoorde-dragen,
dat hij niet meer genezen kon, miek hij er een
reden van. Dat ik er mij geen reden van mieke,
ik wierde zinneloos van verdriet. Het is hard,
maar men moet trachten van alles eene reden
te maken. Die moeder treurt geheele dagen over
de dood van haren zoon : zij kan er zich geen
reden van maken. " Jan — zei ze -- wij moeten
daar al eene reden van manen : is 't nu alzoo, 't is

alzoo ! " (K. Callebert.)
-- Iets zeggen voor zijn redens, iets zeggen om
zekere redens die men heeft, zijn gedacht uiten
bij iemand die meer of min anders denkt. Ik had
dezen dienstbode willen, houden, maar hij zei
voor zijn redens dat hij thuis noodig was. Ik
zei hem voor mijn redens dat hij beter op zich zelven zou geschaft hebben, dan gedurig de
gebreken van anderen te berispen. Ik zeg voor
mijn redens dat zulk eene handelwijs dwaas is,
fr. je dis moi (quant (t mei, poter Ana mart) qu' 7e
felle conduite est insensée. " Van d'arme menschen
en zou by geenen cent willen. Hy zegt voor zyn'
reden : 'k zal de buile tegen de blutse slaen, en
de groote boeren al wat meer doen betalen. "

REDE
(C. Duvillers.) " Den baes ze y voor z yn' reden :
als ik het hem niet gegeven en had, een ander
zou het hem ingeschonken hebben. " (Id.)
— 2° Zeggende woorden, gesprek, verhaal,
fr. paroles, propos, discours. Hetzelfde als rede
dat wel in de Woordenb., maar niet in de volkstaal bestaat. Eene reden vertellen, fr. faire un
récit, raconter quelque - chose. Hij heeft daar eene
geheele reêne uiteen gedaan waar ik niets van
versta. Iemand in de reêne vallen. Arme redens
vertellen of uitgaan (arme praat). Dat zijn slechte
redens (dat is ergerende klap). Naar slechte
redens horken of luisteren.
— Het tribunaal van slechte rede-ns, heet te
Brugge de rechtbank van simpel politie, omdat
er daar uitspraak gedaan wordt over scheld
achterklap, lastertaal, en-worden,vijtsl
dergelijke.

orde zijn. Zijn de rekeningen in 't ree P Ge moet
trachten in 't ree te zijn met uwe speldewerkkant tegen dat de koopster komt. Alles is in
't ree voor de maaltijd : ge moogt aan tafel gaan.
— De Woordenb. hebben het adj. ree, reed voor
gereed, bereid, fr. pret.
REE, v., mv. ree'n, met scherpl. ee. Kleene vore
of greppel in den akker, fr. raze. Eene ree schieten of delven. De gewenden zijn gescheiden door
reetjes. Een reetje schieten oen het water af te
leiden.

-- Het iemand geene ree'n kunnen schieten. Zie
onder `'ORE.
— Vgl. Reie.
REEBANK, m. Zie REBBANK.
REEDBORSTEL (wvl. REEBURSTEL), m. Bij wevers. Borstel 'van zwijnsharen, gelijkende aan
een groote kleerborstel, om de keten te reeden.
De wever reedt met twee reedborstels, waarvan
hij met den eenera al onder, en met den anderen
al boven werkt.
REEDEN (wvl. REE'N, zie LEEDEN), reedde, gereed, b. w. Bereiden, gereed maken, Kil. Reeden,
reyden, parare, proeparare.
— Bij wevers. De keten met sterksel bestrijken, slichten, fr parer la chaïne, basser la chaff=
ne. De wever is bezig met ree'n. Men reedt de
keten met een lijmigen stijfpap dien men met
borstels er over strijkt.

— Ik spreek in uwe redens, of Om in uwe redens
te spreken, zegt men beleefdheidshalve als men
iemand onderbreekt, fr. permeltez que je voos
interrompe. Maar, om in uw redens te spreken,
hoe gaat het nu met uwen zieken vader P
— Met iemand redens hebben, woorden hebben,
twist hebben.
— In plaats van redenkunst, redenlijk, redenloos, redenvoering, enz. zeggen wij, lijk in de
Woordenb., redekunst, redelijk, redeloos, redevoering, enz. niet omdat wij die woorden vormen
van rede, maar omdat wij de n weglaten even als
in bovekamer, ovejong, wagenaker, enz. voor
bovenkamer, ovenjofg, wagenmaker, enz. Zie N.
REDENATIE, V. Redeneering, gesprek.
— Zie —ATIE.
REDESSE, V. met den klemtoon op des. Doenswij ze die mishaagt en verveelt, als ongepaste
beleefdheid, malle jokkernij, beslagmakerij, enz.
Ge moet geen redessen maken. Hij is goed om
redessen uit te steken, of uit te stellen. Zij is
niet gediend met alle zijne redessen.
-- Vgl. fr. rudesse. " Overwillicheit, foortse
ende rudesse. " (N. Despars.)
REDOKKEREN, o. w. Zie RADOKKEREN.
REDZEN, redsde, geredsd, b. w. Zie RETSEN.
REÊ, v., met zachtl. ee. Zie REDE.
REE, REEDE, V. met scherpl. ee. Bij wevers.
Gedeelte van eene keten dat men in eens
reedt, met reepap bestrijkt. Hij heeft vandage
vier ree'n geweven. De ree droogera met er
gloeiende kolen onder te zetten. Nog eene ree,
en het stuk is afgeweven.
REE, o. met scherpl. ee.
-- in 't ree zijn, gereed zijn, klaar zijn, in

REE
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-- Bij huidevetters. Het leder zijne volle en
laatste bewerking geven. Leder van min dan
een jaar kuipe, kan niet wel gereed zijn. Het
leder is gereed als het zijne hebbing heeft en
bekwaam is om in den handel te gaan en gebezigd te worden. Het leder reeden.
— Bij brouwers. De gerst reeden, haar te kie
leggen op den moutvloer. Is de gerst ge--men
reed ? — Zie RIJP.
— Bij stoeldraaiers. Een nieuwgemaakte stoel
zijn laatste ' fatsoen geven, met b. v. de uitstekende einden van de biezen af te knippen, de
lene en de sporten te polijsten, enz. — De stoelen zijn gemaakt, ze moeten nog slechts gereed
worden.
-- Bij landb. Het koorn reeden, in de maand
maart, het jonge koorn op den akker rollen,
slepen of eggen, opdat het te beter groeie.
-- De vente reeden, de koopwaren, die men ter
markt wil brengen, een schoon fatsoen geven en
aantrekkelijk maken voor den kooper, fr. parer
la nearchandise, lui faire sa toilette. De landbouwer reedt de vente, als hij zijn graan of zaad
schoon en zuiver en koopziende maakt. De
V

1
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hovenier reedt de vente, als hij zijne groensela
zuiver wascht en in fatsoenlijke bondeltjes op-

maakt.
— Iemand reeden, hem ter dege berispen; ook
afrossen, een pak slagen geven. Vgl. Iemand
kammen, eene borsteling of eene poeieringe geven. De,•vader heeft zijnen zoon gereed. Hij moet
eens goed gereed worden, fr faire une toilette a
quelqu'uun.
-,- Kleeden en reeden (wvl. klee'n en ree'n),

kleeding en opschik bezorgen. De kinderen worden van hunne ouders gekleed en gereed. Hij
moet zichzelven kleeden en reeden.
Om u te kleeden en te reen
Verleent u Godt een rijcke schat.

(P. Devynck.)

REEDPAP (wvl. REEPAP), m. Bij wevers. Soort
van stijfpap om de keten te reeden, anders ook
Sterksel geheeten, fr. empois, chas de tisserancl.
Reedpap maken.
REEDSEL, o. De daad van te reeden.
— Iemand een reedsel geven, iemand afrossen,
fr. Bonner une raclée.
REEF, m., met scherpt. ee. Wordt te Brugge
gezeid voor het meer gebruikte Rip. " Hij sneed,
met eenen reef, de schilderij in twee'n. " (Rond

den Heerd, iv, bl. 144.)
REEF, REVE, v., mv. reven, vklw. reef Ise (n.
Streep, schreef, groenetje, striem, fr. raie. Met
de pen, met het potlood, met een krijt trekt men
reven. Met een stok reven maken in 't zand.
Papier met revetjes. Kleederstoffe met reven.
— Reve schieten, schreve schieten, met een stuk
geld of andere schijf om ter naast naar eene reef
werpen die in den grond getrokken is.
REEGRACHT, m., vklw. reegrachtje, met scherpt.
ee. Kleene gracht tusschen vochtige akkerlanden
om het water af te leiden. De reegrachten zijn
gemeenlijk twee voet diep en anderhalf voet
breed. Hoe natter een land is, hoe meer ree grachten men er in delft. Drooge akkers hebben
geene reegrachten noodig.
REEHAAK (P Reedhaak), m. Bij timml. Soort
van kleene zwei die men gebruikt om te zien b. v.
of eene rib wel vierkantig is.
REEK, m., zonder mv., met scherpl. ee. Het
reiken of reeken, eng. reak. Eene breuk krijgen
van iets te willen afnemen dat buiten den reek
van den arm hangt. " Dat is verre buyten den
reyck van myn. verstande. " (A. Poirters.)
REEK, REKE, v., mv. reken, vklw. reekske(n,
met zachtl. ee. Rij, rote, reeks, fr. rang, range,
file, suite, serie. Eene dubbel reke boomen of

huizen. Men poot tabak, aardappels, koolzaadplanten, enz. in reken. De scholieren gaan in
eene lange reke op wandeling, en zitten in reken
op de banken. Tusschen twee reken soldaten.
Eene rechte reek, eene kromme reke. " Al beplant met moerbesie-boomen in rechte reke. "
(P. Devynck.) Eene geheele reke, geheele reken
vertellen. Hij wist geheele reken te vertellen van
de wondere levenswijze van die menschen. Eene
geheele reke leugens. Een geheele reke scheld
rivier komt naar de vallei neder --worden."D
gestroomd, door eene dubbele reke van bergen."
(Rond den Heerd.)
— Reek houden, achter elkander in eene rij
staan of gaan, in eene rij aaneenhouden. Deze, die
ten offer gaan in de Mis, houden reke. Men houdt
reke in de statieplaats van eenen reilweg, om
elk op zijne beurt een reiskaartje te ontvangen.

— onpers. Het houdt reke, sprek. van personen
of zaken die elkander zonder afbreken opvolgen.
Wat menschen kwamen er gisteren den geneesheer raadplegen ! het hield reke van 's morgends
tot 's avonds. Het houdt reke van al de arme
lieden die den donderdag aan zijne deur ene
aalmoes komen vragen. Wat eene verschrikk e .
lijke dondervlaag was dat ! het hield reke van
de bliksemslagen twee uren lang.
— Reke schuiven, reek houden, sprekende van
personen die in eene rij aan den biechtstoel
zitten, en gedurig opschuiven naar mate een
gebiecht is. Hij heeft twee uren lang moeten
reke schuiven, eer het zijne beurt was van te
kunnen biechten.
— Reke aan, gedurig voort, zonder verpoozing. Hij deelde reek aan brooden uit. Het donderde reek aan twee uren lang. De zeebaren
rollen en ruischen reek aan. Hij sliep reek aan
voort, wat gerucht men ook miek achter strate.
Hij sprak, hij schreef reek aan voort. Zij gingen
reke aan voorbij. De stroom vloeit reek aan voort
naar de zee.

— Reke voort, altijd reke -voort, gedurig soort
zonder verpoozen. De tijd gaat altijd reke voort.
Hij sprak eene uur lang, altijd reke voort. " Hij
kreesch dat de tranen altijd reke langs zijne
kaken leekten. " (K. Callebert.)
— Te reke, of enkelijk reke, achter elkander,
de een na den anderen, in eene rij. Terwijl de
redenaar sprak, verliet men te reke de vergaring, ging men te reke weg. De bedelaars kwamen gedurig reke voort. Koeien die te reke naar
den stal keerera. Al te reke lijk de meulenaars
koeien, en hij had maar eene (zegt men schert-

REEK
lende voor : in .eene rij, fr. ca la file). Er is eene
plage op mijne konijnen, zij gaan reke dood. De
moordenaars wierden op het schavot al te reke
onthoofd. Men arbeidt zes dagen reke, en den
zevensten rust min. Hij heeft drie dagen (te)
reke geweest zonder eten of drinken. De gebeden
die de priester leest in zijn getijdeboek, staan
niet altijd rekè, fr. ne se sufvent pas tm jours dans

le breviaire, it y a des renivois.

— Schrijfregel, drukregel, linie, hetzij rijm of
proza. Eene bladzijde van dertig reken. Een
gedicht van honderd reken. Aan de reke, een
ander reke, fr. èt. linea. Begin de eerste reke met
een hoofdletter. Eene reke overschrikkelen in
het lezen. " In een tort begrijp en weynighe
reken. " (B. Gheysen.) " Ik bekenne, voor de
weynighe reken die ik in geseyd werk gelesen
heb, veel goeds en schoons ontmoet te hebben. "
(Vaelande.) " Gij die misschier deze reken, door
eenen Priester geschreven, zult te lezen komen."
(K. Callebert.)
Den zin vinden voornoomde tweendertich reken.
(Ed. De Dene, sprek. vaan verzen.)
Einde en al van myn bedryven,
God, myn hope en toeverlaat,
Moge ik nooit een reke schryven
Waer Gy zelf niet in 'n staet.
(G. Gezelle.)
My heugt, 't was u een vloek hetgeen by Vondel staat;
Maer gy verstond het niet. nog min als deze reken.
(Vaelande.)
REEKEN, reekte, heb ger eekt (wvl. r e,7 ,te, gerÈ^kt,
zie KLANKV ERK.), o. w. Hetzelfde als Reiken (zie
E,). Ik kan zoo ver niet reeken. Met zijn
hand aan den zolder reeken. Zijn verstand, zijne
macht reekt zoo ver niet. Naar iets reeken om

het vast te grijpen.
b. w. Hij reekte mij zijne , hand om snij
uit den gracht te helpen.
--- Vastgrijpen, fr. saisir, e}zmpoigner. " Die de
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REEKWIJS, REEKWIJSDE (wvl . REKEwIISDE) ,

adv. Op wijs van eene reek, op eene rij. Zij
kwamen rekewijs binnen. " Lichaemen recckewijs
ghestelt d 'een teghen d'ander. " (P . Devynck.)
REEL, adj. Lang en dun van lijf. Zie KAAL.
R' EMES (? Reedmes), o. Bij stroodekkers. Een
mes van omtrent twaalf duim lang en zps duim
,

breed.
— Bij kuipers. Een trekmes met eerre krik of
handhave aan beide einden. Dit reemes is smal,
en twaalf a dertien duim lang.
REEN, v. Rede, fr. discours, paroles. Zie
RE DEN (E.

REEP, m. met scherpl. e. Bij slotmakers. De
reepen van een slot zijn de smalle krulplaatjes
die van binnen in de kas liggen en grijpen in
de kerven van den sleuterkam, fr boute rolle cle
serrure. Een slot met eenen reep en een bIoket.
REEP, REEPE, REPE, v., hier met scherpl . ee,
daar met zachtl. e. Soort van ijzeren kam om de
hippens vaal de herels af te scheiden, in de
Woordenb. Repel, fr. drege.
.

— Als door eene reepe ge^r •ohken zijn, zeer
mager en dun zijn van lijf. Die jongeling heeft
lang ziek geweest : hij is als door eene repe
getrokken.
REEPEN, b. w. met scherpl. ee. Repelen, fr.

dr éger . Zie REPEN.
REEPKERF, m. met scherpl. ee. De groeven
van den sleutelkam heeten Reepkerven.
REESCHAAF (? Reedschaaf) ; v. Bij timen. Eene
groote lange schave om b. v. eene plank recht
te steken, fr. rift ard.
REESEM , m. met scherpl. ee. Hetzelfde als holt.

Rist, sprek. van dingen die in eene rij of langen
tros samenhangen; ook Reeze en Ranke. Een
reesern ajuin. De afgeplukte tabakbladeren han

REEKHOMMEL, m. Bij hommelkweekers . De
hommel wordt geringemuurd of aangeaard op
twee manieren : ofwel 1° in reken of rijen zoodanig dat elke reek of rij een lange harm of heuvel
is waar de hommelblokken op groeien, en dan

onder de heuzie te dreogen. Een-genirsm
reesembraambezen op een grasstengel geschoven.
De rupsen zaten in geheele reeserns langs de
takken der fruitboornen. " Ziet eens dien r eesem
uytgeblazen eykens daer hangen. " (C. Duvillers.)
--- In 't bez. Een rist van 24 .ontpluimde vo
(vinken, musschen, enz.) die op een wis -ge-ltjs
ken gespit zijn en aldus verkocht worden. Eenen
reesem koopen voor zeven stuivers.
--- Vgl. 1. racemus (druiventros). Of is reese an
voor reegseta van Rijgen, gelijk deesem voor
deegsen van Dijgen?

heet die hommel 7•eekitomrael; ofwel 2 in afgescheidene hoogten die torengewij s staan en elk
eenen hommelblok met eene hommelpertse dra gen, en dat heet pithommel Zie PUTHOMMEL .

REESEMEN, reesemde, gereesezmd, b. w. Hetzelfde als boll. Risten, in eene rij aaneen rijgen
of snoeren. Gereesenzde ajuins. Boonen of erwten
op een draad reesemen. Tabak reesemen (de

greep rechte en guckte n'en avernasschen lefins

dat de clacken schiverden en spaesdeh. " (Kort.
hs. 1736.)

-- Iemand reeken, hem vastgrijpen en slagen

geven.

.

,

REEU
afgeplukte bladeren op een snoer rijgen, of met
stroo of biezen aaneen vlechten, om ze aldus te
droogen te hangen). Appelen hangen gereesemd
aan den boom, als er vele dicht bij een aan
't zelfde takje staan. De rupsen zitten gereesemd
waneer zij dicht bijeen de takken bedekken. Koralen reesemen aan eenen draad.
REEUW (wvl. REEW), m., zonder mv. Walgachtige uitwaseming van een lijk, geur eens'dooden
lichaams. Bij sommige stervenden wordt men
den reeuw reeds gewaar een dag of twee voor de
dood. Men gerook den reeuw tot buiten het huis.
Er was bij dat lijk noch reeuw noch reuke. Hij
kain geenen reeuw gerieken. De hond kwam op
den reeuw in huis geloopen tot binnen de lijk kamer. De kamer was vol reeuw en keerserook.
Weert het graan weg van den zolder, de reeuw
zou er op vallen. De reeuw is hetzelfde niet als
de stank der verrotting die op den reeuw volgt.

REEUWAL (wvl. REEw-AL),m. Die 't al opreeuwt,
vermoord -al, rezeer-al, die 't al aan den hals
brengt wat hij heeft, bez. zijne kleederen.
REEUWEN (wvl. REEwEN), reeuwde, gereeuwd,
b. w. Reeden en verzorgen, sprek. van een lijk
dat men wascht en kleedt en aflegt. Eenen doode
reeuwen. Een lijk reeuwen. " Te betaelen het
reeuwen, kisten, ende de kiste metten lijnwaede
daer toe dienende. " (Deelboek vanden Lande
vanden Vryen.) " De weduwaeren ende weduwen
worden ghehouden het doode lichaem ter aerden
te doene ende begraven, met den ghemeenen
goede vanden sterf-huuse, zoo verre alst aenn egaet het reeuwen ende.kisten, de kiste ofte schervat metten lijnwaede daer op dienende, de
processie die om het lijck compt, de pelder-draghers van den lijcke.... " (Cost. v. Veurne.)
— Vroeger bet. het ook De pestzieken verzorgen, als blijkt uit Kil. die Reeuwen vertaalt
door 1. cadavera curare; et curare peste infectos.
-- Zie ook BEREEUWEN en UITREEUWEN.
REEUWEN (wol.

REEWEN),

reeuwde, gereeuwd,

b. w. Bederven, schenden, zwaarlijk beschadigen,
fr. gd ter, abïmer. Woelige jongens die hunne
kleederen reeuwen. Zie OPREEUwEN.
-- Men zegt ook Ravaaien, Raveelen en Ra
-weln.
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(K. v. B.) Als een huisgezin geheel uitstierf, al
liet goed ervan ging over tot den reeuwer; daarom
gebeurde 't wel dat ba: tzuchtige reeuwers middelen gebruikten om eerie familie geheel te doen
uitsterven. " Dese zeer haestige ende pestilentiale
maniere van stervene was alsdoen overal ghenouch ghemeene, deur die groote malitieusheit
ende malversatie van de reeuwers ende reeuwighen, die weleke die steenpitten ende andere
waters, ja zelfs de sperwatervaten van der kereke,
tallen canters infecteerden metten ghecorrumpeerde bloede van de overledenen ende ander sins. " (N. Despars.)
Van daar komt het dat er eene hatelijke beteekenis aan dit woord is blijven kleven, en dat
men lieden zonder medelijden met den naam
van Reeuwers bestempelt.
-- Nogtans gebruikt men dit woord ook nog
in den zin 1° van iemand die gewoon is de lijken
van afgestorvenen te gaan wasschen en kleeden
en afleggen; 20 van iemand die te lande van
huis tot huis in de gebuurte rondgaat om naar
de begravenis te noodera, of, zoo men ook zegt,
te lijke te bigin; 3° van iemand die aangesteld is
om de lijken uit de huizen naar de kerk te dragen en in de lijkkoets te schuiven, fr. croquemort; 4° van iemand die gewoon is met een
zwarten mantel en afhangenden hoed achter een
lijk te gaan, anders ook Krijscher genaamd, fr.
pleureur. Hij is reeuwer in Onze-Lieve -Vrouwkerk.
,EEUWGEUR, m. Zie REEUW.
REEUWKAr (wvl. REEwKAF), o. Kaf waar een
mensch op gestorven is of in lijke gelegen heeft.
Reeuwkaf en reeuwstroo worden verbrand bui
huize in een gracht of eenen hoek van 't hof.-ten
REEUWKEUTEL, m. De lichte buikontlasting
die gemeenlijk bij de stervenden plaats heeft
in het zieltogen; ook Pijnekrotje geheeten. Het
heidensch mest is de eerste ontlasting van den
mensch die geboren is, en de reeuwkeutel is de
laatste.

REEUWER, m. REEUWSTER, REEUWIGE, v. Die

REEUWLAKEN (wvl. REEWL -), o. Beddelaken
waar een lijk op gelegen heeft. De reeuwlakens
wasschen. In de verkooping wierden de reeuw lakens bijkans voor niet verkocht.
REEUWREUK(E, v. Hetzelfde als Reeuw.

in tijd van peste de zieken bezorgt en de lijken
begraaft, fr. sacard. De reeuwers waren meest
lieden die van de pest genezen waren. " Daer
was gheboden dat alle reeuwers ende reeuweghert
zouden dragen boven up haer upperste Gleed,
een rood schaepken, een vierendeel lane zynde. "

REEUWROOF (wvl. REEWROOF), m. Diefte van
geld of van ander voorwerpen in een sterfhuis.
" Daer es eene andere sorte van diefte met eenen
eyghen naeme van dandere verscheen, te wetene,
reeuroqf, dat ghemeenlick in sterfhuusen ghebuert. " (de Damhoudere.)

REED
— REEUWR00VER (wvl. REEWR0OVER),, m. Die
reeuwroof bedrijft. " Een reeuroover wort ghepuniert met eeuweghen banne. " (de Damhoudere.)
REEUWSCH (wvl. REEWSCH), adj. Bereeuwd, d.
i. laf en fleeuwsch van geur of smake, sprek. Van
kleederen en spijzen die in den reeuw van een
lijk gehangen of gestaan hebben, en daardoor,
zoo men beweert, aangestoken worden. Hare
kleederen hebben verscheiden weken reeuwsch
geroken, van gehangen te hebben in eene kamer
waar een lijk lag. Boter, -melk, tabak en snuif
krijgen licht eene reeuwsche smaak, en daarom
Verwijdert men dat alles van de plaats waar een
mensch sterft en in lijke ligt. Mijn tabak was
zoo goed te voren, en nu smaakt hij zoo reeuwsch
dat ik hem niet meer rooken kan. Zij lei hare
snuifdoos in huis op de tafel, eer zij in de kamer
ging bij het lijk, uit vrees dat de snuif zou
reeuwsch geworden hebben.
— Eenigen gebruiken dit woord voor Bedwelmd van den drank; doch zie REUSCH.
-- REEUWSCHHEII) (wvl. REEWSCHHEID en REEWSCHI, zie —HEID), V. De hoedanigheid van reeuwsch
te zijn. De reeuwschheid van boter is walgachtig.
REEUWSTOK (wvl. REEwSTOK), m. Een groene
ontschorste stok, dien de reeuwers, in eenige
streken, in de hand dragen, als zij van huis tot
huis gaan om geburen en vrienden naar de begraving te nooden van eenen overledene.
REEUWSTROO (wvl. REEWSTROOD), o. Het sti o
waar een lijk op ligt tot dat het gekist wordt.
Het reeuwstroo wordt verbrand, nadat het lijk
begraven is. " Ende dat (brand) zoude ghecommen hebben van reeustro te barnene, huut eenen
sterfhuuse. " (Kr. V. Br.)
— Op zijn reeuwstroo liggen, in lijke liggen,
over aarde liggen, dood zijn en gereed om begraven te worden. Het trof mij dien man, die zoo in
de wereld gefloreerd had, daar op zijn reeuwstroo

te zien liggen.
Doodlick bestoormt, ontvoormt,
Doe up t reustroo lach.
(Ed. De Dene.)
-- Verders in uitgebreideren zin, Ten einde
zijner fortuin zijn, op het punt zijn van te eindigen, enz. Die winkelier ligt op zijn reeuwstroo.
Die ambtenaar is in ongena gevallen, hij ligt op
zijn reeuwstroo. Een jaar dat eindigt ligt op zij n
reeuwstroo. De schoolvakans ligt op haar reeuw
zeggen de studenten als de dag naakt dat-stro,
zij weder naar 't collegie keeren.
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REEIJ
Dag Maet. -- Dag Maet. — Wel ! dat Bleek -blaew
Van uwen kraeg staet kael en graew!
't Ligt op syn reew-strooy, of het is aen syn olyssel.
(Vaelande.)

REEUWZWEET (wvl. REEWZ-), 0. Doodzweet,
het kleffe zweet dat uitbreekt in den doodstrijd.
Als du dood nadert, de oogen verglazen, en het
reeuwzweet bevochtigt het aanzicht.
Als treeusweet sich pijnt door tvel te dauwene.
(A. Biins.)

REEZE, v., met scherpl. ee. Wordt in Fr.-Vl.
gebruikt voor Reesem, holl. rist. Eene reeze
ajuins.
REEZE, v., met scherpl. ee. Houten of metalen
reil of bareel met doornen of spijlen voorzien,
waarop men waslicht brandt voor 't beeld van
een Heilige, of rond de lijkbaar van een overledene, enz. Elken zaterdagavond branden er in
dat huis vier keersen op een kleen reezeken vóór
het onze - lieve - vrouw-beeld. Daar stond dertig
pond was op de reezen rond het lijk in de kerk.
0 ulings in vele kerken was het heiligdom afgescheiden van den koor door eene reeze, fr. tref,
candelabre de cuc,ivre en forme de chambranle, entre
le c/lo:ur et le sanctualre (zie den Befroi van M.

Weale, tom. III, bl. 296, 298, 299). De merkweer
misschien de eenigste die ontsnapt-digsterz,
is aan de Beeldstormerij, is deze die men ziet in
de kerk van S. Victor te Xanten. Zij werd gegoten te Maastricht in 1501. " Een trompilie verboren was van de reese. " ( Rekeninghe van Onser
Vrauwen Callander te Dixmude, 1575-76.) " Om

de twee reesen te onsouderene, ende alle ter erde
nere te legghene ende weghe te draghene alle de
i groote sticken, calommen, inghels, ende de groote
parcken. " (Ibid. 1578-79.) " Betaelt meestere
Pietere Pourbusse ome t betrecken van vier pilaren en vier pannekins om op de reese te stellen. "
(Kerkrek. 1563.) " Voort de keerssen op dé
Apostelreeze te doen bernen ende alzoo thouden e
d eerste vesperen. " (Hs. 1463.)
-- Lang stuk hout dat den onderzoom maakt
van eene heuzie, ook Heuziereeze genaamd.
— Lang stuk hout dat horizontaal op twee
staken gevestigd is Vóór eene herberg te lande,
om er een peerd aan vast te binden, terwijl de
ruiter wat rust en peistert, anders ook Peerdereeze genoemd.
— Het dekstuk of leuning van een balkon, van
eene balustrade, van eenen trap, enz., fr. appui,

1

lisse de garde fou, main- coulante, ramps d'appui,
enz. De reeze van eenen brugstok.
-- Lijst of zoomreil van een spiegel, van eene

REFF
schilderij, enz., fr. »-ingle de cadre. De vier reezen
van een spiegel. Een paneel met vergulde reezen.
-- Sponning of groefriggel waarin een schuif
schuifdeur, enz . weg en weder kan-ram,en
varen, fr. coulisse. In oude huizen te lande sluiten
de vensters met zware binnenblinden die tusschen twee horizontale reezen langs den muur
weg en weder schuiven.
— De reezen van een vlashekken. Een hekken,
waar men vlas in root, is eene soort van allergrootste langachtige kist bestaande uit zware
stukken hout die aaneengewerkt er den romp
van maken, en bekleed zijn met een schettewerk
van ribben of dikke riggels, reezen geheeten,
dubbele reezen of enkele reezen volgens hunne
dikte; in den grond, grondreezem of onderreezen;
aan beide kanten in de lengte, zip jdereezen of
kantreezen; aan den achterkant, twee achterreezen; aan den voorkant langs waar men het vlas
in- en uitdraagt, de voorreeze, leeg genoeg om
er over te stappen; en dwars door 't midden van
't hekken, de m-iddenreeze.
- Verders in 't algemeen. Zulk eene roede of
latte die in fr. tringle heet. De reezen van eene
kookstove zijn de ijzeren roeden die streks langs
beide kanten liggen en dienen zoo om den arm
op te leunen, als om potten en pannen te beletten
er af te vallen. Eene boogronde reeze rond den
heerd, om de kinderen te beletten er in te loopen.
Bedgordijnen die met ringels op reezen schuiven. Enz.
— Dit woord, in de bovenstaande en dergelijke beteekenissen, is van dagelijksch gebruik,
bez. tusschen Schelde en Leie.
REFFA, RIFFA, RUFFA • ( of P Priffa, Pruffa) met
den klemtoon op de eerste greep. Wordt maar
gebruikt in
— Op riffa, op ri ja, op pru fa, op goed geluk,
op rischier, in Brab. op het geraak, fr. cU tout
hasard, a l'aventure. Iets op reffa zeggen om
iemand te doen klappen en uit te hooren. Ik
weet niet of hij thuis is, maar 'k ga hem bezoeken
op ruffa. Hij schreef op riffa eenen brief naar
den burgemeester van die verre gemeente, om
inlichtingen wegens de zaak. Die historieschrijver verdient Beene trouw : hij zegt te veel op
riffa. Ik weet het niet wel, ik ga 't op ruffa doen.
REFFE, v. Zie RTFFE.
REFFEERDIG, adj. Hetzelfde als Rechtveerdig.
Zie

ASSIMILATIE.

— Afl. Reffeerdigheid.
REFTER, m. Zie RIFTER.
REGAAL, RAGAAL, o. met den klemtoon opgan7.
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REGA
Eig. hetzelfde of eng. realgal, fr realgal en ralgar, Kil. regal, d. i. rood zwavelarsenik, vergif
uit arsenik en sulfer (fr arsenic sulf 2óré rouge). —
In 't gebruik Vergift in 't algemeen, fr. poison.
Graan koken op regaal om er de vogelen mee
te vergeven. Ik ben onpasselijk, al hadde ik
regaal gedronken. Indien mijn gezegde niet
waar is, dit glas drank, dat ik neem, moge
regaal worden ! Zoo bitter als regaal. " Ghelyck
regal oft ander verghef. " (J. David, s. j.) " Die
hem tleven met regale vercortede. " (N. Despars.)
" Depescherende elc zyne ziecken ofte patienten
metten regale zo zy best consten. " (Id.) " Het
werckt in 't ghemoet ghelyck vergulde pillekens
en oversuyckert regael. " (A. Poirters.) " Daer
ghij soo vele fenijns ende regaels der sonden
ghesopen hebt. " (P. Bacherius.)

Eylaes ! haer schoone woorden
Zonder medelyden moorden
$iel en lichaem als regael.
(P. Gheschier.)
Want gheen regael noch gheen venyn,
En kan soo boos als boosheyt zyn.
(A. Poirters.)
Het hof is eenen schalcken vrint,
Die niet gedeckte schotels dint,
Daer 't syn regael weet in te draegen.
(Id) .
* REGAARDE, v., met d€n klemtoon op gaar.
Acht, aandacht. Wordt gehoord in
— Ergens regaarde op nemen, er op letten, fr.
y faire attention, y prendre garde. Ik weet niet wat
hij gezeid heeft : ik heb er geene regaarde op
genomen. Neem het net kwalijk : ik nam er
geene regaarde op.
— Van fr. regard.
REGALIG, RAGALIG, adj. Vergiftig, venijnig.
Ed. Dedene, sprek. van de dood, gebruikt dit
woord nevens het synoniem puisoenig (van fr.

poison) :
Noyndt yemandt voorzach huer toecomst prophetich;
Zou heeft versletich
Veel nienschen gheweist oyndt puysoenich, regalich,
Wreedzinnich, andaelich.
REGEL, m. Liniaal, kleene rechte reil om liniën
te trekken op het papier, enz. — Overal gebruikt. — Op regels schrijven.
-- In 't bez. De derde regel van de orde van
Sint Franciscus, die gemaakt is voor personen
die in de wereld leven. In den Regel zijn. Hij is
ook van den Regel.
REGELEN, regelde, geregeld, b. w. Langs eeg
liniaal reven of lijnen trekken op papier, enz.
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REGE

:REIE

REI, o., zonder mv. Rek, fr. frai de grenoucilles.
Zie PUITEGEREI.
— Ook gebruikt voor Reit, zie aid.
REIE, v. Waterloop, bij Kil. reye, ruye, 1. aquceductus, rives, profluens; et fossa publicct. Al de
waters die te Brugge door de stad loopgin heeten
Reien : de Spiegelreie, de Sint Anna-reie, het
Pandreitje, enz. De kaaien van eene reie. Hij is
in de reie gevallen en versmoord. Op de reie

REIEN, reide, gereid, b. w. Hetzelfde of Reiten.
Eenen gracht reien.
— Met eene reie of sluitboom versperren.
Eene deur, eene venster reien, fr. barrer une
porte, une fenetre. -- Zie REIE.
REIEN, reide, heb gereid, o. w. Twistmakers
reien waneer zij, samenspannende om iemand
aan te randen, zich de een na den anderen
plaatsen, en aldus door malkander gerugsteund
en voortgedreven, op hunnen vijand aanloopen
om hem omver te werpen of tegen den muur te
drummen . Het reien is weinig of niet meer te
zien, dank aan de rechtbanken die er streng
over zijn. Zij wierden beschuldigd van dien man
mishandeld te hebben, en — verzwarende omstandigheid -- van daartoe gereid te hebben.
REIEN, reide, heb gereid, o. w. Wordt langs de
zeekust gezeid van het drooge zand, als het,
door den wind gedreven, over het strand rollende voortvaart. Het zand van de duinen en
van het zeestrand is te zwaar om op te stuiven
gelijk het zand langs de baan, maar het reit en
rolt. Zie eens hoe de wind het zand doet reien
langs het strand.
— Kil. Reyen, s cbsilire, subsultare, tripudiare
(in rei dansen).
REIGERIJ, REIGERIE, v. Een boomforeest waar
's jaarlijks de reigers komen nestelen en uitbroeden, fr. heronnière. De reigerij van Westcapelle bij Sluis. " Dat niemant op sijn boom
tray-nesten houden sal, ten ware datter reyghe-

schaverdijnen. Een schip dat in eene reie vaart.

rIje waere. " (Cost. v. Ipre.)

-- Wordt bij vergelijkenis ook gezeid van geplascht water op den vloer, enz. Eene geheele
reie sturten in den vloer. De gang van 't huis
was gelijk eene reie, was eene geheele reie.
-- Vgl. Ree.
REIE, V. Riggel die men dwars legt om eene
deur of venster te sperren, fr. barre.
— Wordt gehoord langs de Schelde. Het Alg.
Vl. Idiot. zegt dat rij, rei, v., in Brabant " de
eiken lat of maat is waarvan zich de metsers,
schrijnwerkers, en timmerlieden bedienen, " en
dat rijbalk, rijboom " de boom of balk is die
dwars over de straten geschoven is om den doorgang te beletten, " anders gezeid sperbooi n. " De
reije " van schrijnwerkers om iets recht te werken: (P. Gheschier, bl. 442.)

REIL, REILE, v. Eene lat of regel van hout of
metaal, groot of kleen, lang of kort, fr. latte,
barre, règle, enz. In veel herbergen zijn er kleene
houten reilen genageld voor de onderste ruiten
van de vensters, om de ruiten te bevrijden tegen
de ellebogen van de drinkebroêrs. Eene reile
aan den muur genageld en met haakjes voorzien
om er kleederen, enz. aan te hangen. De reilen
van den ijzeren weg heeten ook Schenen. Het
convooi is van de reilen geloopen, fr. déraillé.
— Dit reil is ontstaan uit regel, gelijk dweil,
rein, enz. uit dwegel, regen, enz.
- REILDE, adj. Raaide, rank, rijzig, slank, fr.
grêle, fuel, svelte. Hij is nog al lang, maar wat
te reilde. Een reilde jongen. Reilde zijn van lijf.
— Samengesteld uit reil (regel), en den uit
-gan
de, zie aid.
REILSEL, o. Bij slotmakers. IJzeren pinnetje of
spilletje waar de pijp van een slotel op gaat in
een slot, fr. broche. Alle sloten hebben geen
reilsel, even als alle slotels geene pijp hebben.

fr. ligner. Papier regelen. Geregeld papier, fr.
papier ligné.
— Overal gebruikt.
REGELET, o. met den klemtoon op let. Regel,
liniaal, fr. règle pour ligner le papier, etc.
-- Meest gehoord in Veurne-Ambacht.
REGEN, m. zie REIN.
- REGENBOOM, m. Zie REINBOOM.
-- REGENVANG, M. Zip; REINVANG.
- REGENVRIJ, adj. Zie REINVRIJ.
- REGENWEER, V. met zware ee. Zie REINWEER.
REGISTER, rn. De registers van een orgel.
— Eenen register trekken, eene gezondheid
drinken, een heildronk instellen, fr. porter um
toast. Wie heeft er den eersten register getrokken bij dat banket P Ge zult daar moeten een
register trekken.
— Een anderen register trrekken, op een andere
manier te werke gaan, van doenswijs veranderen.
" Vreesende dat sy den Paus voor hun hooft,
souden moeten kennen, ende een ander register

trecken. " (B. Surius.)

Kanon, wat syt gy voor een kraem P
Gy syt de Rye, een stuk allaeni
Vail konstwerk by de Grieken.

Gy ry, die Wien hier regel heet.
(Vaelande.)

REIN
-- Waarschijnlijk samengetrokken uit regelsol,
hetgeen den slotel regelt en geleidt.
REIN, m. Regen, fr. ppluie. In den rein staan.
Door den rein gaan. Een vruchtbare rein. " Overmits den daghelickschen reyn. " ( N. Despars.)
Rein uit 't Oosten reint geen vlagen,
Maar reint geern geheele dagen.
(Volksrijmpje.)
-- REINACHTIG, REINIG, adj. Regenachtig, regenig,, fr. piuvieux. Reinachtig weder. Reinige
zomer. " Overmits tre2mich ende winterich wedere. " (N. Despars.)

Tbloed liep bi den graden neder
Alse twater in reynech weder.
(Maerlant) .

m. Regenboog.
m. Zoo noemt men
eene wolke die op de kimme zich uitsprietelt
gelijk de takken van eenen boom of planten
Een reinboom is een voorteeken van-struik.
regen. Als er met het ondergaan der zon een
reinboom te zien is, het volk zegt : morgen zal
het reinén.
- REINEN, reinde, geremd, tinpers., b. en o.
juist lijk Regenen, fr. pleuvoir. Het remt dat het
giet. Het heeft geheel den dag gereisd. Het
reinde gisteren ook. " Toter tijt dat rey t. "
(Cueren van den Vullers van Brugge.) " Inghaende Novembre reyndet zo zeere ende zo
langhe al Vlaenderen duere. " (N. Despars.) " Ten
zy dat hier Vlaminghen reynt, zo en can ie niet
- REINBOGE,

- REINBOOM, REGENBOOM,

ghedincken waer zy dus an deze groote macht

van volcke gherocht zijn. " (Id.)
— Het is lijf op een aande dat het reist, zegt

men van iemand die ongevoelig blijft hetzij aan
gegronde vermaning, raad en berisping; hetzij
aan onrechtveerdige versmadingen, lasteringen,
verwi jtsels, enz.
- REINVANG, REGENVANG, m. Al wat dient om
regenwater te vangen, als de goten van een dak,
een regenput, enz.
-- REINVRIJ, REGENVRIJ (wVl. -VRI, zie IJ), adj.
Bevrijd van den regen. In die arme hut is men
niet reinvrij, want het dak is al gerren. " Reghen
veye gaeldery. " (J. de Harduyn.)
-- REINWATER, REINEWATER, O. Regenwater.
-- Men zegt ook Renewater.
- REINwEER, REGENWEER, -WERE, V. met zware
e. Regenscherm, fr. pa-raplucie.
--- Vgl. Windeweer.
- REINWOLK(E, v. Regenwolk.
REINEN, reinde, heb gereisd, b. w. Reinigen,
van stof en vuiligheid zuiveren.
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REIN
-- Bij glazenakers, enz. Lood reinen, het oude
lood van vensters, enz. met olie of roet smilten
en uitbranden.
REINETTING, m. Zie RENETTING.
REINEVANE, V. Bene plant anders ook Tenkte
genaamd, in de Woordenb. Reinvaren, fr. tanaisic. Heetekoeken, met mater en reinevane gebakken, worden kruidkoeken genaamd.
REINEWEEREN, b. w. Zie RENEWEEREN.
REINS, m. Zie REVS.
REIS, REIZE (zonder verkleenvorm), voorz.
gevolgd of niet van met. Hetzelfde als fr. rez, au
niveau de, effen met, op gelijke hoogte als,
waterpas met, dicht tegen, boord aan boord. Een
huis afsmijten reis (met) den grond, fr. abatíre
uue maison rez terre. Een boom afzagen reize
(met) den grond, fr. souper un arbre rez terre.
Het water van den vloed stond reis (met)de straat,
fr. au niveau de la route. Een beker vollen reize
(met) den boord (d. i. boordevol, fr. bord a bord).
De grondvest moet nog een voet verhoogen, eer
zij reis (met) den grond komt.
— Tot reis (met), tot op gelijke hoogte als, fr.
jusqu'au niveau de. Het water klom tot reize
de straat. Een beker volschenken tot reis met
den boord. Eenen steenput opmetselen tot reize
(met) den vloer. Een muur afbreken tot reis
(met) den grond.
— Van reis (m,et), verschillig van hoogte met,
fr. éloigné of différent du niveau de. Het water is
nog ver van reis (met) den kant. Zaag dien boom
af eenen voet van reize (met) den grond (d. i.
een voet boven den grond).

- In stede van reis zegt men ook, en zelfs
meer, reis en reis, reize en reize, of reizereize (met).
Een boom afzagen reis en reis (met) den grond.
Het water stond reizereize (met) de straat. Een
beker vollen tot reize en reize (met) den rand.
Zaag dien boom af eenen voet van reizereize
(met) den grond.
-- Ook veel gebruikt als bijwoord. Twee tafels
reize stellen (zoodat zij beide een effen vlak
maken). De tegels van een vloer moeten reize
liggen, zal de vloer effen zijn. De gracht stond
reize en reize vol water. Een beker reizereize
volschenken. Het water is nog ver van reis te
staan niet den grond.
-- In veel strekeii bezigt men dit woord ook
in den algemeenen zin van Dicht bij, dicht tegen,
rakelings, fr. lont pïès, tout contee, rasibus. Haar
kleed hangt reize (met) den grond. Zijn haar

hangt hein over 't voorhoofd tot reis en reis
(met) zijne oogera. Iemand de ooren reizereize
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afsnijden, fr. lui coupes les o;-eilles rasibus.
— Verders nog in den zin van Rakelings
langs, zeer dicht voorbij, fr. en effleurani, maar
dan altijd zonder met. De kogel vloog reis mijne
ooren. De zwaluw vliegt reis en reis het water.
De bergezel treedt reize den rand van den
afgrond.
— Dit woord is overal in zwang. Kil. reys,
10 aclj. effen, vlak, 1. cequus, planus; 2° subsi.
effen grond, 1. solum.
— Men gebruikt hier of daar ook reis, reizekens
in den zin van nauwelijks, juist, even, fr. cl peine,
tout juste, enz.; maar dan is het een geheel ander
woord dat met het bovenstaande niet te verwarren is. Zie RECHTS.
REISZIENS, bijw. Zie REIZEKENS.
REIT, o., zonder mv. Alle slag van kruid dat
onder water groeit of er boven drijft. De grachten
zuiveren van het reit.
-- In 't bezonder 1° de Waterranonkels, ra
en ranunculus f uitans-nuelsaqtiL.
Lamarck; 2° de Watergerwe, hottonia Palustris
L.; 3° Geld op 't water, h ydroclzaris morsus rance
L., fr. 7norrene; 4° Zie AANDEREIT en PUITEREIT.
— Men zegt ook Rijt, Riet, Reid, Rei en Grei.
Kil. heeft Gruyte. " Elck moet de water-loopen
ieghens zijn landt ruymen van staende riete, van
poopre, van ryebanden, ende van vlietende riete. "
(Cost. v. Veurne.) " t' Riet ofte reute dat by de
reyters wt-ghehaelt is. " (Id.)
- REITEN, reitte, gereit, b. en o. w. Het reit
(waterkruid) uit het water trekken, van het reit
zuiveren. Eenen gracht reiten. Een stroomende

water reiten. Hij is aangesteld om te reiten. Hij
heeft dien gracht gereit. " Nochte oock gheen
swenen, ofte beken, ofte water-loopen doen delven
ofte re yíen. " ( Keure V. Waeter. v. Blanckenb.)
— Men zegt ook Reien. Kil. heeft Reten en
Gruyten, relare.
- RESTING, V. De daad van 't reiten. De Wateringen betalen 's jaars eene zekere som voor de
reiting van de zwinnen.
- REITMES, o. Soort van zeisen met een langen
steel om het reit, lisch en ander kruid uit de
waters te snijden en op te halen.
REIZE, bijw. Zie REIS.
REIZEKENS, bijw., vklw. van reis in den zin
(niet van waterpas, maar) van rechts, d. i. nauwelijks, fr, à peine, enz. (zie RECHTS). Iets reizekens
aanraken. Wat zijn glazen figuurtjes toch broos!
ge moet er maar reizekens aan roeren, zij breken.
KEIZER, m. Bij ons algemeen gebruikt voor
-

Reiziger, fr. voyagen,r.

REIZ
— Soort van duif, fr. pigeon voyageur. Van
huisduiven en tuimelaars kweekt men reizers.
— Vklw. reizertje. Platte scherf of zoo iets
waarmede de kinders smijten in de lucht of op
het water. Een reizertje zoeken om puidetje-paddetje te smijten.
REIZEREIZE, bijw. Reis en reis. Zie onder REIS.
REK, o. Puiterek.
REK, o. (niet m.) Een lattewerk aan den wand
waarop men gewasschen teljooren te droogen
legt. Schotelrek.
— Een staande getuig met verscheidene vakken, elk vak hebbende twee paraleele latten of
reilen waar tusschen men ijdele flasschen omgekeerd stelt oen uit te leken. Flasscherek.
-- Soort van kas met verscheidene vakken of
boordels om boeken in te plaatsen, fr. bibliothèque.
Boekrek.
-- Een riggel met tappen of haken, gevestigd
aan den wand, of vastliggende op twee stijpers,
om er mantels, enz. aan te hangen; anders kapstok genaamd, fr. porte-manteau.
-- Een rek waar men linnen op droogt, heet
bij ons een Peerd.
— Een horizontale plank aan den wand, met
gaten doorboord, -waarin men lepels stelt. Lepel rek. Een rek met twaalf houten paplepels.
— Een lattewerk onder aan de zolderbalken getimmerd, waarop men, in de boerenhuizen, schotels verkensvleesch te droogen legt. Vleeschrek.
— Een raam van lattewerk met een bakje
onderaan, dienende voor de glazemakers om
vensterglas te dragen als zij naar de huizen gaan
ruiten insteken; anders ook Rasteeltje genaamd.
Glazemakersrek.
— Bij landb. en tuiniers. Een gewend of
breed akkerbed, een dubbelbreed tuinbed. Een
akker in acht rekken verdeeld. Drie rekken
aardappels. Een rek wortels.
REKACHTIG, REKKIG, adj. Dat meer of min
rekt. Dat bier wordt rekächtig. Rekkige olie.
Rekkig leder of laken.
REKARME (wvl. REK -AARME), bijes. met den
klemtoon op rek. Met rekkende armen, fr. a bras
tendus; met kracht, met geweld. Rekarme slaan
(den arm zwaaien om te slaan, met geweld vuist
toebrengen). Zij vochten en sloegen rek--slagen
arme toe. Rekarme gaan (de armen hard
zwieren om spoedig aan te stappen). Hij trok er
rekarme naar toe. Rekarme werken.
— Men zegt ook Rekarme drinken (geweldig
drinken). Hij stond zich daar rekarme dronken
te drinken.

REKK
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RE1A
rekarvi de, heb

REKKEBEENEN, rekkebeende, heb gerekkebeend,

W. Met de armen rekken. Rekarmen in 't gaan. Hij ging dat hij rekarmde (hij
stapte snel aan) . Kijk hoe dat hij rekarmt (hoe
hij spoedig aanstapt met zwierende armen).
— Vgl. Rekkebeenen.

o. w. Met groote schreden aanstappen. Hij rek
naar de stad. Al rekkebeenende gaan.-kebnd
Hij rekkebeende voort. Hij rekkebeende weg.
Hij rekkebeende buiten.
— Ook veel gezeid van peerden die zich ten
sterkste eitrekken in 't loopen, fr. aller ventre d
terre. Het peerd rekkebeende. Het peerd liep al
wat het rekkebeenen kon (of ook : al wat het

REKARMEN (wvl.

REK -AARMEN),

gerekarmd, o.

REKE, V. Zie REEK.
REKEI9DE (wvl. REK—ENDE), 0. Zie LIJPEINDE.
REKEN, reekte, gereekt (wvl. rekte, gerekt, zie
KLANKVERK.), b. w. Op eene rij of op rijen plaatsen, fr. aligner, metre en rang, en une ligne ou
en lignes. De stoelen reken in de kerk. Die
boompjes, die aardappels, die koolzaadplanten
staan schoon gereekt.
— Zich reken, zich op eene rij of op rijen
plaatsen. Sa, scholieren, reekt u, *ij gaan op
wandel.
— 0. W. Rijen vormen. De aardappels staan
uit : zij reken al (d. i. zij staan reeds zoo algemeen
uit den grond opgeschoten, dat zij hare rijen
volmaaktelijk laten onderscheiden).
— Zie ook onder REKENEN.
REKENEN, rekende, gerekend, b. en o. w. Tellen.
— Rekenen en tellen, tautol. die veel gebruikt
is, zoo fig. als anders. Reken en tel hoe hem die
smaad moest lastig vallen.
— Reken dat eens ! peis een keer, fr. imaginezvous cela, c'est une chose inconcevable ! Hij wilde
mij nog doen betalen toe, voor den dienst dien
ik hem bewees : reken dat eens!

rekken kon).
REKKEBEKKE, v. Kijfster, twistzieke vrouw.
REKKEBEKKEN, rekkebekte, heb gerekkebekt, o.
w. Schelden en kijven. Die gebuurvrouwen zijn
dikwijls aan 't rekkebekken. Zij rekkebekten
onder elkander, de eene tegen de anderen.
REKKEN, rok en rekte, gerokken en gerekt, b. w.
fr. étendre, delirer. Hij rok het linnen. Gerokken
leder.
— Zijne beenen rekken, 1 ° fr. degourdir les jambes : een wandelingsken doe ii om zijne beenen te
rekken; 2° rekkebeenen, loopen : hij heeft daar
zijn beenen gerokken !
— Den boog rekken, de pees van een gespan
boog, met den pijl, naar zich trekken om te-ne
schieten. Hij hield den hoge gerokken om te
schieten.—Deze uitdrukking wordt bij Kramers
verward met den boog spannen, fr.' bander fart.
Wij maken er een groot verschil tusschen.
-

— Een konijn rekken, liet bij kop en achter
uitrekken dat het er van dood -potenzdaig
konijnen worden gerekt of doodgeste--blijve.D

— Zich rekenen (wvl. eens rekenen). In 't knib-

belspel. Zijnen marbel ergens leggen op den
grond, zonder hem van den muur te doen afbotsen. Die verliest moet zich rekenen. Die zich
nabij den muur rekent, maakt winkels.
— Even als men, in Fr. -Vl., keren, meulen,
teeken zegt in plaats van leerenen, meulenen, teekenen, zegt men daar ook reken voor rekenen. Hij
kan wel reken. Hij vergat dit mede te reken. Zie
KEERNEN. Men hoort daar- ook den imperatief
reek (rek, zie KLANKVERK.) voor reken, b. v. Rek
dat eens, fr. imaginez-vous cela !
REKEPENNING, m. Zilveren muntstuk van den
ouden tijd. Eene verzameling van zeldzame re-

kepenningen.
— Dit woord te Brugge gehoord, is gewis voor
Hekepenning.
REKKAFOOR, o., mv. rekkafooren. Een kafoor of
komfoor waarop men de spijzen reedt of warm
houdt, fr. réchaud de cuisine. Het rekkafoor ontsteken om lukken te bakken.
— Dit rekkafoor is voor rechtkafoor, rechtkonfoor. Vgl. rebbank voor rechtbank.

ken.
--- ik late mij rekken, zegt iemand om met
kracht zijn gezegde te bevestigen. Ik late mij
rekken, indien ik liege. Ik liet mij liever rekken
dan zoo iets te doen.
— o. W. met hebben. Zeere loopen, rekkebeenen. Hij kan geweldig rekken. Zie hem eens
rekken. Loopen of gaan al wat men rekken
kan.
— Dikvloedig worden, lijperén, spiek. van
bier, wijn en andere dranken die hunne behoorlijke vloeibaarheid verliezen en in 't gieten als
olie loopen, fr. être an gras, bouter, filer. Bier
dat rekt.
. -- Kwakken, rikkekikken, gerriën, fr. coasser,
sprek. van puiten of kikvorschen. Het is een
voorteeken van regen als de puiten rekken.
* REKKENS. Dit woord staat in Alg. Vl. Idiot.
als in 't Kortrijksche gebruikt voor " Hout waar
geen het vlas in legt om te roten. " — Dit heb
ik nergens gevonden, maar wel Hekkens. Zie
10

HEKKEN.
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REKK
REKKER, REKPUIT, m. Kikvorsch die veel
kwaakt in 't water.
REKKER, m., vklw. rekkerke(n, rekkertje. Eene
broek van rekbare stoffe, fr. pantalon élastique.
Zijnen rekker aanhebben.
— Eene schroode van rekbare stoffe, dienende
tot kouseband, tot gordel, enz.
REKKEWIJD, bijw. Zie REKWIJD.
REKKIG, adj. Zie REKACHTIG.
REKOOGEN, rekoogde, heb gerekoogd, o. w. De
oogen openrekken, opensparren. Hij reköogt
dat er zijn voorhoofd van rimpelt. Ge moest
hem zien rekoogen als hij dat hoorde. Geeuwen
en rekoogen, als men wakker wordt.
REKPUIT, n1. Zie REKKER.
REKS, bijw. Zie RECHTS.
REKWIJD, REMCEWIJD, bijw. dat men stelt
voor open, in denzelfden zin als Gapewijd en
Wagenwijd, d. i. zoo wijd als mogelijk. De deur
stond rekwijd open. Hij deed zijnen mond rekke wijd open. Zijne oogen rekwijd openzetten.
RELAAS, o. Verhaal, verslag, fr. récit, rapport.
Het relaas doen van een gebeurde, van eene
reize.
— Kil. in App. Relaas, oratio, sermo, narratio;

relatio.
RE1VIATIJS, REUMATIJS, ROMATIJS, o., mv.

—tijzen. Flereeijn, gr. jauµazie1uos, 1. rheumat-ismucs,
fr. rhwmatisme. Stijf zijn van 't rematijs. Het
rematijs heet ook de koude waters.
REMEDAAR, in., klemtoon op daar. Een dier,
in de boeken Dromedaris, fr. dromadaire.

- Fig. Een kloek, sterk en stoutmoedig
mensch. Hij is een rechte remedaar. Een remedaar van een soldaat. Die knecht is een remedaar
om te werken.

REMEEL, o. Zie ARMEEL.
REMIJSTEREN (wvl. REMIISTEREN), o.

w. Zie

RAlMIJSTEREN. .

REMONSTRANTIE, v. Zie MONSTRANTIE. " Als
ick dien op 't autaer de Bernonstrantie staen. "
(A. Poirters.)
REMULTE, V. Zie RAMULTE.
REN, v. Zie RENNE.
REND, o., en ook RENDER, m., mv. renders.
Veers, jonge koe die nog niet gekalfd heeft, fr.
génisse. Een rend van een, twee of drie jaar oud.
— Het mv. renders wordt in 't alg. gebruikt
voor koeien die geen melk geven, hetzij omdat
zij nog nooit hebben bekalfd geweest, hetzij omdat zij drooggegaan zijn.

— De Woordenb. hebben Rund, fr. bête a comes;
bceuf domestique. Kil. Rund, Rend, Rind, 1. bos.

REND
RENDER, m. Veers, fr. genisse. Zie REND.
— Vgl. Wijver voor Wijf.
RENDEREN, renderde, heb gerenderd, o. w. Het-

zelfde als Rennen, biezebijzen, fr. se balancer sur

l'escarpolette.

— Pikepokken. De moeder renderde op haren
stoel om haar kind te doen slapen. Ik heb een
zinneloos mensch gekend die geheele 'dagen te
renderen zat op zijnen stoel.
— Ook b. w. Iemand renderen.
RENDERKOKEN, renderlkookte, heb gerenderkookt
(wvl. renderkókte, heb gerenderkókt, zie KLANKV.),
o. W. Schongelen, rennen. Zie RENNEKpKEN.
- RENDERKOKER,

m. Schongel, fr. escarpolette.

RENDVLEESCH, RENDERVLEESCH, o. Rund -

vleesch, koelvleesch, ossevleesch. 't Rendvleesch
wordt in sommige streken Beugevleesch genaamd. " Somwylen een hutsepot van rentvleesch
coopende. " (Z. v. Male.)
— In dit woord is rend genomen in een alge
zin van veers, koei of os.
-men
RENETTING, m. Soort van appel, anders ook
Renet, m., en Renette, v., fr. rainette. Zie -ING.
— Witte renetting, zomerappel met eene witachtige of bleekgele pel vol bezaaid met kleene
wratjes of poi'rekens, fr. rainette blanche.
— Grauwe renetting, fr. rainette grise. De
grauwe renetting gelijkt aan den pering, tenzij
dat hij minder en fijner is en langer bewaart.
RENEWATER, O. Zie REINWATER.
RENEWATIE, RENEWACIE, v. Ondergang, verderf, fr. ruine. De oorlog zal de renewatie zijn

van geheel die streke.
— Verwoesting, fr. ravage, destruction. Was dat
eene renewatie op den akker, na die schrikkelijke storm- en hagelvlaag !
-- Zie -ATIE.
RENEWEEREN, reneweerde, gereneweerd, b. w.
Even als ruineren, ruwineeren, van fr. ruiner, in
den grond helpen, arm maken. Iemand reneweeren. Gereneweerd zijn. Vele lieden werden gereneweerd in die tijden van oorlog.
-- Ook Reineweeren. " Dat is toch leelyk, hé?
alzoo de menschen reyneweren. " (C. Duvillers.)
RENKOORDE, v. Renne, koorde waarmede men
rent, fr. escarpolette.
RENKS, bijw. Zie RECHTS.
RENNE, V. Bij huidevett. Afgewrochte schors,
kif, fr. tannée. Turven van renne om te branden.
— De Wdb. hebben Run(ne in den zin van
fr. tan.

RENNE, v. Soort van groote kooi of kist uit

RENN
traliewerk of schettewerk. Zie KEUNERENNE, VER KENSRENNE en _ZWIJNERENNE.
— Kil. heeft Renne, Voghel-renne, 1. cavea, en
Kleer-renne, 1. vesliarium.
1tENNE, v. Schongel, koorde die, met de einden
aan twee boomen of staken vast, in een schoot
of bocht neerhangt, waarin men zit te wiegewagen, fr. escarpolette. In de renne zitten. Uit de
renne vallen. Een kussen in de renne leggen.
— Anders ook Biezebijze, Rennekoker, Ren
Rijkoker, Ruikoker, Ruie--derko,Rij
koker.
RENNEKOKEN, rennekookte, heb gerennekookt

(wvl. rennekókte, heb gerennekókt, zie KLANKVERK.),
o. W. Hetzelfde als Rennen, renderen, schonge-

len, fr. se balancer sur l'escarpolette.
-- Het eerste deel van dit woord is Rennen
in den zin van fr. galoper; als blijkt uit de synoniemen bijzen, biezebijzen, rijdekoken, juitekokeren. Maar wat is koken P misschien ook Rijden.
Althans voor schongelen zegt men ook jutekoko
doen en rijdekokoken, en fr. coco, eng. cock-horse
is een houten rijpeerdje voor kinderen. Vgl. ook
fr. c&cher en ricocher.
- - RENNEKOKER, m. Schongel, fr. escarpolette.
- RENNEKOKEREN, rennekokerde, heb gerennekokerd, o. w. Hetzelfde als Rennekoken.
RENNEN, rende (wvl. ook rendege, zie IMPERF.),
heb gerend, o. w. Schongelën, in eene renne
wiegewagen, rijdekoken, biezebijzen, fr. se balaneer sur une escarpolette.

— Pikepokken, zich weg en weder op een
stoel bewegen dat het schokt. De moeder rent
op haren stoel om haar kind in slaap te brengen.
=- Ook b. w. Iemand schongelen, fr. balancer
sur l'escarpolette. Ren mij zoo geweldig niet.
Men rent iemand met hem achter den rug te
stooten, of wel met de renkoord weg en weder
te trekken.
— De moeder zat op een stoel haar kind in
slaap te rennen.
RENS, REINS, m. zonder mv. Heestergewas
dat anders ook Rijnsche wissen, en Vanóore
genoemd wordt; bij Kramers Mondhout en
Rijnwilg, fr. troène, 1. ligustrum; bij Kil. Rijnwilghe,'Reyn-wilghe, en Reyn-weyde. Witte rens.
Zwarte rens. Rens van drie meters lang.
RENSEL, RINSEL, o. Boterschuim, de fijne
boterdeeltjes die op de melk komen drijven, als
men keernt, en die, daarna in klonten samen
boter maken; anders ook Figgeling-klevnd,
van boter. De gesprongen lippen met rensel van
de keerra bestrijken. Rensel eten.
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RENT
-- Kramers heeft Runsel, fr. presure (stremsel). Kil. Renssel, coo gzuiurn.
RENTEWIJS, bijw. Op wijs van eene _ rente.
" Van rentewijs eene somme geldt te geven."
(Pauwel Heinderycx.)
RENTIER, m. Rentenier, fr. rentier, capitaliste.
Die vent heeft geen hert op het werk : hij zou
moeten rentier zijn. " De vruchten de welcke
een rentier daer of ontfanghen heeft. " (C. Van
Dordrecht.) " Noch Tentiers noch edellieden. "
(Vaelande.)
-- Het v. is Rentierster, Rentierege.
- RENTIEREN,

rentierde, heb gerentierd, o. w.

Rentenieren, op zijne renten leven. Hij heeft
veel gewrocht in zijn jong leven : nu rentiert hij.
REPE, V. Zie REEP.
REPEN, reepte, gereept (wvl. répte, gerèpt, zie
KLANKVERK.), b.

w. Door de repe trekken, repelen, fr. ciréger. Men reept het vlas om de hippens
van de herels af te scheiden.
--- Ook Reepen.
REPER, m. Een die reept of repelt, die de
hippens van de herels afscheidt in de repe. " Boer
de Vuyst had om twintig mastellen gezonden,
om slytpap te koken voor zyn' repers. " (C. Du.
villers.)
REPERMENDE, v. Zie REVREMENDE.
REPETAND, m. Tand of spijl van eene repe,
fr. dent ou pointe de drège. Het vlas door de repetanden trekken.
-- Fig. Iemand wiens tanden vaneen gescheiden staan gelijk de tanden eener repel, reveltand.
Zwijg, gij repetand.
* RES, RESCH, bijw. Zie RECHTS.
RESCHIER, o. Zie RISCHIER.
RESDEREN, resderde, geresderd, b. w. Hetzelfde
als Retseren, ziften, fr. sasser.
RESOLtTIT (uitspr. ruzeluul, zie ni), adj. met
den klemtoon op luit. Mild en gulhertig, die
onbekrompen denkt en handelt, fr. généreux. Een
resoluite kerel. Resoluit zijn. Zijne vrouw bestrijdt hem somwijlen omdat hij al te resoluit is.
Die resoluut is, steekt het op geen frank of twee.
RESPEEL, RASPEEL, m. Deugeniet, schelm,
booswicht, boef, rabauw. " Allerande raspeelen,
ende volcken van aventeure. " (N. Despars.)
— Kil. Respeel, nebulo, nequam.
-- Vgl. raspalie, dat in Brab. geldt voor Slecht
volk, geboefte, zegt Alq. Vl. Idiot.; en vgl. ook

fr. r°iba-ud, oul. ribauld.
RESPRES, bijw. met den klemtoon op pres. Hetzelfde als fr expres, met opzet, met voorbedachten
rade, we'-ens en willens. Hij heeft dat respres
+

REST
gedaan, respres gezeid, om.... Verschoon mij, ik
deed het niet respres.
-- Meest in Veurne - Ambacht.
REST, RESTEN, bijva. Zie RECHTS. -- Wegens
den uitgang -st, sten, zie bij s.
RESTEEL, o. Rasteel, heize.

RESTOOR, o., scherpl. oo, klemt. op toon. Weêrgaaf van gestolen goed, schadeloosstelling, ver
fr. restitution, dédommagement. Restoor-goedin,
doen van gestolen geld. " Zelfs Judas deed restoor, dat velen niet en doen. " (***) " Indien
dat in de voorseyde testamenten verklaerst staet
eenighe restoiren te doen, ofte schulden te betaelen. " (Deelboeck vanden Lande vanden Vryen.)
" Die stelen zijn sculdich restoor te doene. " (C.
van Dordrecht.,) " Dat restoor oft restitutie die
hier toe dient. " (Th. Van Herentals.) " Doende
elc by forme van restoore, zekere groote beteringhe ende recompense pecunieere. " (N. Despars.)

" Vermaenende tot restoor. " . (M. Lambrecht.)
" Het is een sware saecke, restoir te doene van
eere en faem. " (J. David, s. j.) " Uyt eenige zonden spruyt eenighe schuldt oft last van restoir."
(Id.). — Dit woord is van dagelijksch gebruik.
RETSE, KOTSE, ROOTSE, v. Eene wilde plant
die in de Wdb. Perzikkruid heet, polygonurn
persicaria, fr renouée persicaire. Er is retse met
gevlekte bladeren, en ander zonder vlekken.
— Bij D. de Gorter rits geheeten.
— Eenigen geven dezen naam ook aan de
Smerte (polygonum hydropiper L.), aan de Waterwulge (pol ygonum amphibium L.), en zelfs aan

het Zwijnsgers (polygonuin aviculare L.).
RETSEN, Vetste, gerest, b. w. Met den retser
ziften, temsen, fr. sasser. Bloem retsen. Geretste
bloem.

— In veel streken zegt men Bedzen, Resden,
en Rezzen.
— Kil. Reyteren, cribrare; eng. to riddle (ziften).
- RETSER, REDZER, RESDER, REZZER, m. Haarzeef, teerast, grove meelzeef van peerdshaar om
de bloem af te scheiden uit 't gruis (de zemelen),
fr. sas, tamis. De Retser is geen Trijzel (graan
fr. crible).
-zef,
-- Kil. Reyter, rij dier, cribr-um2.
- RETSEREN, retserde, geretserd, b. w. Hetzelfde
als Retsen, door den retser halen, fr. sasser. De
bloem retseren.
-- Men zegt ook nog Redzeren, Resderen,
Rezzeren.
RETTE-KADETTE-TJIN, m. Een woord dat het
getater van de trompet nabootst.
„
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REUD
REUD, m., vklw. reudje (wvl. ricdje, Zie KLANKHetzelfde als Reu, rekel, fr. chien male.
— 1tEUDHOND, m. Reud, rekel, fr. chien mille.
REUF, REUVE, v. Roof of korst van eene wonde,
anders ook Roenje, fr. croute d'une plaie. De
reuve afscharten. Een kleen reuf ken of reuveken. Zijn aanzicht is al reuven en zeeren.
— De reuve afzijn, geen lust meer hebben, ten
einde zijn, niet meer kunnen, verzeeuwd zijn,
beu zijn bez. van vermaken, fr. être a bout, n'en
pouvoir plus. Hij heeft van dage weinig eetlust :
hij is nog de reuve af van gisteren te banket
-tern.
REUKELA, v., vklw. reukelaatje, met den klemtoon op reu. Eene schoone tuinbloem, fr. oreille
d'ours, 1. primula auricula.
— Thee van reukela. Reukela drinken.
— Dit reukela is klaar van 1. auricula. In
Veurne-Ambacht zegt men Ruikeloo.
BEULEN, reulde (wvl. ook reuldege, zie IMrERFECT), gezeuld (fvl. èreuld, zie GE), b. w. Roden,
uitroden, uitroeien, de oude tjokken of blokken
met de wortels van afgehouwen hout uit den
grond opgraven. Eenen bosch reulen, en in
zaailand verkeeren. Eene elzen hage reulen.
-- Dit Reulen is voor Reudelen, rodelen, van •
Roden, reuden. " Doornen, olmen, ofte yet anders reuden. " (Cost. v. Veurne.) -- Men zegt
ook Reunen.
-- REULING, ROLING, RODELING, m. en O. Uitgeroeide tjok of wortelblok vn afgehouwen hout.
Een hoop, een wagenvoer reulingen. Leg nog
eenera reuling aan den heerd.
— Samengesteld uit het ww. roden, reuden,
reu'n, met den uitgang ling. Zie --LING.
- REULING(E, ROLING(E, V. zonder mv., zijnde
een collectief. Verzameling van rodelingen, van
uitgeroeide tjokken of wortelblokken. Een wagenvoer reulinge. Die reulinge is nog niet
droog genoeg om wel te branden. Hij roeit den
bosch uit voor de reuling.
— Ook de daad van 't reulen. De reuling van
dien bosch heeft veel tijd gekost.
--- Samengesteld uit het ww. reulen met den
uitgang ing. Zie -ING.
-- REULINGMIJT(E, V. Een stapel reulingen.
REUMATIJK, ROMATIJK, adj. met den klemt. op
de eerste greep. Vochtig, fr. humide. Dat huis is
reumatijk. Eene romatijke plaats. Een reumatijke
vloer. Romatijke muren. Die muur is zoo reuma tijk dat er schimmeling op komt.
— Dit w., dat bij Kil. staat, is veel gebruikt;
VERK.).

REUM
men spreekt den uitgang tijk uit gelijk den adjectivalen lijk. Zie -LIK.
REUMER, m. Hetzelfde als Rummer, roemer.
REUN, o., vklw. reuntje (wvl. runtje, zie KLANK VERK.).

Kort tabakpijpje, borijn, batsken, fr.

brute-gueule. Een zwartgesmoord reuntje.

REUNDER, m. Zie RUINER.
REUNE, V. Reunhout.
REUNEN, reunde, gereund, b. en o. w. Mompelen.
Zie RUINEN.

BEUNEN, reunde, gereund, b. w. Hetzelfde als
Realen, uitrodeo. — Dit reunen is ofwel gevormd
van Reulen, met verwisseling van 1 in n (zie L),
ofwel verlengd *van Reu'n (samentreksel van
renden) : zie ROÓN.
REUNEOUT, o. Reline, uitgerode wortelblokken.
REUNING(E, v. De daad van 't reunen.
— Ook collectief voor de uitgeroeide tjokken
of wortelblokken. Reuninge branden. Een voer
reuninge koopen.
REURIJM, m. Zie ROUWRIJM.
REUS, REUSCH, adj. attributief. Bedwelmd van
geest, ten gevolge van den drank, in Holl. roezit,
bij de Walen rost. In dezen zin zegt men hier
of daar ook reeuwsch, min juist (zie REEUWSCH).
-- Reusch zijn of staan in iets of bij iets, er niet
klaar in zien, niet weten wat er van maken, met
een bij gedacht van verwondering. Ik heb over
die zake veel inlichtingen ontvangen, maar zoo
tegenstrijdig de Bene aan de andere, dat ik er
reusch in ben. Eene wonderbare ziekte waar de
geneesheeren reusch bij stonden. Ik weet niet
wat er op zeggen : ik ben er reus in.
Hi es reus (dwaas, niet wijs) die sijn lijf verslit
Sonder ere en sender prijs.
(Maerlant, Alex. ix, 1097.)
— Iemand reusch vragen, hem bot vragen, dat
hij niet meer weet wat antwoorden. Een kind
reusch vragen in den catechismus. Ge zoudt gij
iemand reusch vragen.
REUTEL, m. Kalkkloet der metselaars, een stok
met een dwarsplankje aan 't einde, waarmede de
moortelgieter het zand mengt en roert in het
gegoten kalkwit, fr. rabot. Als de reutel breekt,
loopt men gevaar dat de moortel zal aanbranden.
— Aalroerder, pertse met een dwarsplankje
of dwarsstok aan 't einde, om de ale of vloeibaar
mest om te roeren in den beerput, aalreutel, beerreutel. Met den reutel roert men den beer om,
telkens men dezen wil uitpompen of uitscheppen.
REUTELBOER, m. Zoo heet te Brugge de man
die, met, een reutel of aalroeder in de hand, rondgaat bij de burgers om hunnen beer of ale te

REUT
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koopen. De reutel dient hem om in 't secreet te
roeren en de qualiteit van de ware te beoordeelen.
Het is meest in 't begin van de lente dat men
reutelboeren in stad vindt, en 's nachts komen
dan de beerwagens om te ruimen. — Ook Beerboer.
REUTELEN, reutelde, gereuteld, b. en o.w. Roeren,
omroeren, sprek. van den boer die in beer of ale
met den reutel roeit eu 'plonst, hetzij om het
zinksel op te halen, hetzij om over de qualiteit
Van de ale te oordeelen. Den beer reutelen. In
den beer reutelen. De ale wil gereuteld zijn, eer
men ze uit den put oppompt, om naar den akker
gevoerd te worden.
— Zie Weil. op roer in den zin van riem, roeispaan, Kil. roeder, angels. rhoter, eng. rudder,
pool. rudel, enz.
— Of dit woord hetzelfde is als roteten, reutelen,
weet ik niet. Althans in 't Brugsche worden zij
onderscheiden, en daarom zijn zij het hier ook.
Zie ROTELEN.

REUVEN, reufde, ben gereufd, o. w. Eene roof
of korst krijgen, met eene korst bedekt worden,
sprek. van wonden. De wonde geneest, zij begint
te reuven.
REUZE, v., mv. reuzen, vklw. reusje. Mandewerk
waarin men een kind stelt om het recht te houden en te leeren gaan, anders ook Gamande.
. — Kil. Ruysse, ruyssche, nassa viiminibus contexta, etc.
— Het Alg. Vl. Idiot. zegt dat men in Meetjesland renre (met r) gebruikt voor " Eene mand
leeren gaan. " Is dat waar?
REUZELEN, reuzelde, heb of ben gereuzeld, o. w.

om kinderen te

Hetzelfde als Reuzen. De tarwe heeft zoo lang
gereuzeld dat zij uitgereuzeld is.

Of wanneer by (de wind) 't reuzelend kooren
Buigen doet en weer laet opstaen.
(K. De Gheldere.)
REUZELKOEK (wvl. —KOUKE, zie ou), rn. Deegbal met eiers en rozijnen doorkneed en in gesmolten reuzelvet gebakken. Reuzelkoeken
bakken en eten op vastenavond.
— Vgl. Oliekoek.

reusde (wvl. ook reusdege, zie IMPERheb of ben gereusd (fvl. èreusd, zie GE); ook

REUZEN,
FEeT),

REUZELEN, o. w. Ergens af- of uitvallen, sprek.
van graan, zaad, asschen, zand, fijn gruis, houtmo l m, en dergelijke gebrokkelde of korrelachtige
dingen. Men snijdt het koolzaad af, eer liet
geheel rijp is, opdat het niet reuzen zou (opdat
het zaad niet reuzen zou). Het koorn recast op
den akker, waneer het, al te rijp zijnde, door

REUZ
een hevigen wind bewogen of door de pikkers
en bindsters ruw behandeld wordt. Er ligt veel
graan gereusd op het land. Het graan en het
zaad reust door den zolder,. als de planken niet
dicht gesloten zijn. Een graanzak reust, als er
eene scheur in is langs waar het graan uitreu
-zelt.Daschnrudoegvan
wagen. Draag die rijpe zaadplant voorzichtig
naar huis, dat zij niet reuze. Men kan geen
briken noch kolen behandelen zonder dat zij
meer of min reuzen. Die oude vermolmde zolderbalken reuzen gedurig op tafels en stoelen.
Graan, dat uit de auwen reust, verwekt eene,
ritseling in 't stroo, en dan zegt men ook dat
men het hoort reuzen. Het haarpoeier reust op
de schouders. Het geld reust hem in den zak
(hij krijgt veel geld zonder veel te moeten werken, of door het goed slagen van alles wat hij
onderneemt).
— b. w. Let op dat gij het koorn niet te veel
reust, met het op te binden. Snijd die rijpe
zaadplanten af, zonder ze te reuzen. Ik heb daar
drie, vier auwen gereusd (er het graan uitgewreven), en 't en zat niet veel graan in.
& In plaats van dit ons reuzen, reuzelen, zeggen
de Oost- Vlamingen rijzen, rijzelen; Kil. Rijsen,
labi, delabi, decidere; Kramers Rij selen, fr. lomber
de l'epi, en part. des grains. — Overigens gebruiken zij reuzelen in een zin dien wij niet
kennen, namelijk dien van Zachtjes ruischen,
bij Weil. ruiselen, bij Kil. Ruyselen en Rijsselen.
En soo maer eenen windt en reuselt in 't geboomt,
't hair borstelt hem omhoogh, men tautert en men
[schroomt.
(J. de Harduyn.)

— onpers. W. Gruizen, krielen. Het reust hier
van de vreemdelingen. Het reusde er van 't volk.
Het reust in die boomen van 't ongedierte. Zijn
er weegluizen in dat huis? het reust er van.
REUZEZAGGE, v. Eene soort van uitheemsch
gras dat omtrent twee meters hoog groeit, met
snijdende bladeren en groote pluimen, in de
wetenschap gynerium argenteum Nees, fr. le
géant des graminées. De reuzezagge wordt als
sieraad in de hoven gekweekt.
REUZING(E, REUZELING(E, v. De daad van
't reuzen, gereuzel.
— Hetgeen af— of uitgereusd is, gereussel. De
grond lag vol reuzinge van zaad.
REVE L v. Zie REEF.
REVEILJE, v. Wekker in eene horlogie, fr. réveille. Eene horlogie met eene reveilje. De reveilje zetten op den vieren (om ten vier ure te
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wekken). De reveilje loopt af (laat zich hooren).
Ik heb mij overslagen omdat mijne reveilje niet
afgeloopen is.
— Eene poos luidens met de klok 's avonds
vóór den dag dat er in de kerk een lijkdienst of
jaargetijde gezongen wordt. Reveilje luiden. Men
zal ten zessen de reveilje luiden.
REVEL, m. Reef, kleene groef, fr. rainure. De
glazen van een bril, van een zakuurwerk, zitten
vast in revels.
— Vroeger had dit woord, even als nog het
lid. r f el, ook de beteekenis van repe, fr. drège,
als blijkt uit het samengestelde reveltand dat bij
ons gelijk staat met repetand. Zie ald.
-- Men zegt mij, doch ik sta er niet voor in,
dat revel ook gebruikt wordt voor rakel, hark,
rijf, fr. r• 1eaucu. " In liet canton Axel bet. het ww.
reven ook harken, fr. ratelen, " zegt Alg. Vl. Idiot.
REVELAAR, m. Eene zeef van gevlochten koperdraad, onder den tremel van eene zolder
dienende om het onkruidzaad en het-molen,
kleen vernepen koorngraan af te scheiden van
het goed en volkomen graan.
— Kleen vernepen koorngraan. Als het koorn
door den storm geveld wordt, krijgt het gemeenlijk zijn vollen wasdom niet, en het brengt maar
revelaar op. " Lyste van de dierte der graenen
in 1709 : de tarwe 16 schel. par avot; rogge 10
schel. par avot; revelaer 11 schel. par avot; geirste
8 schel. par avot; boeckey 10 schel. par avot; aver
7 schel. par avot. " (Hs. gemeld in R. d. H., iv,
bl. 76.) " Ghemeene goedt van terve gaelt de
maete ij pondt v schellynghe, ende de revelaere
ende rugghe xxxij schellynghen. " (G. Weydts.)
REVELTAND, m. Repetand, iemand wiens tanden van een verwijderd staan met eenige ruimte
er tusschen, reveltandde mensch. Zwijg, gij
reveltand. Die vent met zijne reveltanden.
-- REvELTANDDE, REVELTANDIG, adj. Wordt gezeid van iemand wiens tanden niet dicht bijeen,
maar meer of min van elkander verwijderd staan
gelijk de tanden van eene repel. Hij is keverbekte en reveltandde. Een reveltandde mond.
-- Bij metsers. Hobbelig, ruw, oneffen, fr. ra
sprekende van den kant van eenen-botun,iegal
muur waar de
#. steenen of briken geen effen vlak
uitmaken, maar onregelmatig uit en in zitten.
Als men eenen muur metselt, is de buitenkant
effen en vlak, en de binnenkant gemeenlijk reveltandde. Eenen reveltandden muur effenpleisteren. Die muur staat reveltandde.
REVEN, reefde, gereefd, b. w. Reven of krassen
maken in iets, fr. rayer, faire des raies. Koper-

REVR
werk wordt gereefd, als 't men wrijft met korrelig
zand. E+ en muur kaleien met een borstel die reeft.
Met een nagel heeft de jongen geheel den boord
van de tafel gereefd.
REVREMENDE, REVERMENDE, v., klemt. op
men. Berisping, fr. reprimande. Eene revremende
geven, krijgen. Eene harde, strenge revermende.
Al die revremenden hielpen niet. — Te Brugge
zegt men Repermende.
REZEER-AL, m. Ravaai, raveel, iemand die 't al
schendt en breekt door zijne ruwheid of woeligheid, fr. brise-tout, gate -tout, use-tout.
REZEEREN, rezeerde, gerezeerd, met zachtl., en
hier of daar met zware ee. Door ruwe behandeling
beschadigen, schenden, onbruikbaar maken. Die
woelige jongen r*ezeert geweldig veel kleêren.
Benen stoel rezeeren. Een onbehendige werkman
rezeert het alaam. Het schip landde aan, geheel
gerezeerd van den storm.

— Afl. Rezeerder, m. Rezeersel, o. Rezeering, v.
-- Vgl. fr. user, of ? raser.
REZIERE, RA,ZIERE, v. Eene oude maat die nog
in gebruik is om steenkolen te meten, fr. rasière,
De reziere bevat omtrent 80 liters. Eene reziere
steenkolen. Naar den aard of rivagie gaan om
eenige rezieren kolen.
REZIIYIAAL, REZIMOM, REZIMONG (zie NG), m.,
klemt. op re. Eig. het latijn erysimu-m, een plantnaam; doch bij 't volk is het de naam van den
sisymbrium ofieinzale Scop., fr. herbe-aux-chantres.
Men vindt den rezimom langs grachten en hagen,
op kerkhoven en puinhoopen, enz.
RIB, v. Zie REBBE.
- RIB, m. Zie RIP.
RIBBE, V. Konijn. Zie ROBBE.
RIBES, m., met den klemtoon op ri. Naam van
een roodbloesemde tuinboompje, anders ook Jeneverhout, Engelsche jeneverboom geheeten, in
de wetenschap ribes sanquineum, fr. groseillier a

.fleurs rouges.
— Het volk zegt 7 o bus.
-

RIBBEL, m. Eene reef of schrap die in een
haastigen trek gemaakt wordt met iets dat puntig
is, anders ook Rip, m. De heelmeester sneed het
gezwel door met eenen ribbel.
RIBBELEN, ribbelde, geribbeld, b. en o. w. In een
haastigen trek eene reef of spleet maken met iets
dat scherp of puntig is. Hij ribbelde met zijn
vliem door het gezwel. Hij ribbelde met zijn mes
dwars door het vel. Hij ribbelde met zijnen stok
een cirkel in het zand. -- Zie AFRIBBELEN, OPENRIBBEI EN, enz.
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— Het is een freq. van Rippen. Vgl. Reven, fr.

rayer, en ijsl. ryfa, scheuren, rijten.
RIBBLEMENT, o. Berisping, revermende, fr.

reprimande. Een ribblement krijgen, hebben,
geven.
-- Ook Ranseling, pak slagen.
RIDANE, REDANE, v. klemt. op cdo,. Dikke muur
dwars door eenen watergracht, fr. batardeau. Dit
w. is veel gebruikt te Kortrijk waar dat men in
de vesten rond de stad zulke muren ziet met
eene soort van torentje te midden.
--- Het volk zegt ook Sodane.
RIDDEREN, ridderde, geridderd, b. w. Hetzelfde
als Redderen, reeden, verveerdigen, voltooien,
afwerken. De timmerman heeft de nieuwe schuur
geridderd in veertien dagen. De schoemaker zal
uwe leerzen niet kunnen ridderen tegen den
gestelden dag. Eene erfenis ridderen. Haast ti,
dat alles geridderd zij in huis, om de genoodigden te onthalen.
RIDDEREN, ridderde, heb of ben geridderd, o. w.
Frequent. van Rijden in den zin van Glijden,
slieren, fr. glisser. Hij ridderde en viel. Eert
gladde weg doet ridderen. De geremde wielen
van een wagen ridderen zonder draaien. Het
convooi ridderde uit de schenen., fr. derai lla.
-- b. w. Een baantje ridderen, een ijsbaantje
slieren, een ijsbaantje maken met te slieren uit
tijdverdrijf.
RIDSE, RITSE, v. Ridsijzer, fr. rouanne, traceret.
De ridse bestaat meest uit een korten priem
tusschen twee smalle lemmers wier einden omgebogen en scherpneggig zijn. De brouwers, enz.
gebruiken de ridse om hunne tonnen te merken.
RIDSEN, ridste, geridst; of RITSEN, b. w. Bij
brouwers, zeepzieders, enz. Met de ridse teekenen. Een merkteeken ridsen op een vat. De torenen ridsen.
— Bij schoemakers. Met den ridser het gestiksel of gespansel van den schoe toepramen en
slechten.
RIDSEPEELEN, ridsepeelde, heb geridsepeeld; of
RITSEPEELEN, o. w., met scherpl. ee, en den
klemt. op rid. Hetzelfde als Ridsepeeuwen.

— Misschien samengetrokken uit ridsepee'u-

welen.
RIDSEPEEUWE, RITSEPEEUWE, v. Dwarsdrijver,
twistzoeker, krakeeler. Eene ridsepeeuwe van
eenen vent, van eene vrouw. Die jongen is zoo
eene ridsepeeuwe. Gaat buiten twisten en kijven,
ik wil geene ridsepeeuwen in huis.
RIDSEPEEUWEN (wvl. –PEEWEN), ridsepeeuwcle,
heb geridsepeeuwd; of RITSEPEEUWEN, o, w., met

RIDS
den klemtoon op - de eerste greep. Kijven en
twisten, krakeelen, rakerooien. Zij ridsepeeuwen
geheele dagen. Zij zijn nooit te samen zonder te
ridsepeeuwen. Het best dat zij. kan is ridsepeeuwen. Dat is altijd ridsepeeuwen en rakeroeien
't is onverdragelijk om hooren.
— Ridsepeeuwen tegen iemand, hem bekijven
en beknibbelen, fr. chercher noise (t quelqu'un.
" Het is eene schande van altijd tegen den burgemeester te ridsepeeuweu, omdat hij met koets
en peerd niet en rijdt. " (***)
— Ook Rutsepeeuwen.
RIDSEPEEUWER, RITSEPEEUWER, m. Hetzelfde
als Ridsepeeuwe, rakeroeier.
RIDSER, RITSER, m. Bij schoemakers. Stuk
bukshout scherp aan beide einden, dienende om
de schoe'n te ridsen.
RIE, v. in eene syllabe, is eene verminking
van Orie, fr. race, lignage; zie ald.
RIED, o., mv. rieden. Hetzelfde als Riet, fr.
roseau, enz. Zie RIET.
— Afl. Rieden, adj., fr. de roseau.
RIEDSEN, o. W. Zie RIJDSEN.
RIEK, m., mv. rieken, vklw. riekske (n, riekje.
Drietandige vork, ook Greep genaamd. Met
eenen riek laadt men het mest op den wagen.
REKEN, rook, geroken, b. en o. w. Hetzelfde
als Ruiken, dat bij ons niet gekend is, fr. sentir,
flairer. Goed rieken. Slecht rieken.
— Wordt bij euphemism gezeid voor Stinken.
Dat lijk riekt geweldig. Dat vleesch begint te
rieken. Het riekt iets in huis.
— Men zegt : ik riek het stinken, even als : ik
hoor het ruischen, enz. Rookt je 't stinken in die
kamer ?
RIEIVI(E, V. (bij Kramers m.) Gordel, enz. Met
eene rieme rond het lijf. Eene rieme pampier.
Lederen riemkens of sluitsnoeren van een schoe.
— Bij beenhouwers is Rieme, meest riempje,
riemke (n, een zeker stuk i ndvleesch, anders ook
korteling geheeten.
RIEMUREN (wvl. RIEMEUREN, zie U), riemuurde,
geriemuurd, b. w. met den klemtoon op rie. Hetzelfde als Ringemuren (vgl. Rieschaalde en Liebotsen, voor Ringschaalde en Lingelootsen).
RIESCHAALDE, RIESCHALDE (in eenige plaatsen Riescholde, zie L; en hier of daar Rieschaaldig, Rieschaldig), adj. met den klemtoon op ree.
Bij boomvelders, zagers, timmerlien, enz. gezeid
van eenen boom wiens bul van binnen bestaat
uit twee, drie, vier of vijf ringvormige schalen
(of schillen of lagen) die, gelijk concentrieke
pijpen rond het hert in elkander liggen, maar
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weinig of niet aaneen gewassen zijn, zoodanig
dat de planken, die men van zulk een boom
zaagt, slecht samenhouden en in stukken en
splinters vallen. Het hert van een rieschaalden
boom is gemeenlijk sterrewijs gespleten. Een
rieschaalde boom geeft op de doorsnede eenigszins de figuur weer van een wiel of van de uurplaat eener horlogie, en wordt daarom ook
gewield (zie WIELEN), en in fr. cadranne (van
cadran) geheeten. Populieren die in natten grond
staan, en eiken die hunne takken laten hangen,
zijn doorgaans rieschaalde. Rieschaalde hout.
Rieschaalde planken. Het is gevaarlijk boomen
koopen op stam,.vooral wilgen en abeelen, omdat
zij dikwijls rieschaalde zijn, en dat men dit
inwendig gebrek maar gewaar wordt als men ze
velt en zaagt. Een rieschaalde appelboom. Rieschaalde boomen dienen niet om in berd gezaagd
te worden; nogtans als zij maar weinig rieschaalde
zijn, kan hunne buitenkorst gezaagd worden in
zolderribben en iefers.
— Eenigen, die zagers noch timmerlieden
zijn, gebruiken dit woord in een breederen zin
voor Inwendig opgaaf in 't algemeen, b. v. ver
verwrongen door de slingering der-waiden
takken, fr. tordu; doorknaagd van de wormen,
fr. vermoulu; verkankerd door rotte kwasten en
ingezijpelde natte, fr. malandreux; enz.
t

— En omdat al zulkdanig hout inwendig slecht
en krank is zonder het uitwendig te toonera, heeft
rieschaalde nog eene andere beteekenis gekregen
die zeer gemeen is, te weten :

Niet goed, niet te betrouwen, gevaarlijk, rieschelijk, fr. perfide, périlleun, hasardeuz. Klim op
dien boom niet, zijne takken zijn rieschaalde
(zijn broos en breken wellicht af als gij het waagt
er den voet op te stellen of de hand aan te slaan).
Dat ijs schijnt mij geheel rieschaalde : ik ga er.
niet op. Eene rieschaalde onderneming. Het is
rieschaalde van uw geld in zulke handen te geven, aan zoo eenen mensch toe te betrouwen.
Schuif dien porseleinen schotel wat verder op
de tafel : hij staat daar te rieschaalde op den
boord (en loopt gevaar van af te vallen).
— Vermetel, roekeloos, fr. hasardeux, téméraire, etourdi. Een rieschaalde kerel (die zich
veel blootstelt, een waaghals). Hij zal wel eens
verongelukken : hij is veel te rieschaalde. Rieschaalde te kerke gaan. Eenen rieschaalden
sprong doen. Wees zoo rieschaalde niet, als gij
op daken en torens moet klimmen. Men moet
rieschaalde zijn om zoo ver in zee te gaan, als
men baden neemt.

RIES
— Zou dit woord in den zin van fr. cadranne,
zoo veel niet zijn als . Ringschaalde of Bingeschaalde (ringe-schaal-de, d. i. ringvormige schalen hebbende), even als wij ook riem-2urenz nevens
ringemuren gebruiken P Althans, volgens Alg. Vl.
Idiot., zegt men in de Kempen ring voor rieschaalde, b. v. die boom is ring.
Wat de beteekenis van fr. hasardeux betreft,
die men ook aan dit woord geeft, ik neem ze
voor eene metaphora van de eerste; of zou er
hier eene verwarring van rieschaalde met riescheij zijn.
— RIESCHAALDIGHEID (wvl. ook RIESCHAALDIGI,
zie HEID), v. De hoedanigheid van rieschaalde te
zijn. De riesdhaaldigheid van een boom bestaat
in eene losse ringvormige laag rond het hert, of
in verscheidene zulke lagen de eene boven de
andere, somwijlen tot bijkans aan de schors.
RIESCHE, v. Gevaar, fr. risque. Hij zag dat er
riesche was van te verongelukken. Het is op
uw riesche, fr. c'est a vos risques et périls. Iets
ondernemen op riesche of op rischier (op goed
geluk, fr. a tout risque). Pandoer op riesche (zie
PANDOER). Er is veel riesche dat die zieke zal
sterven.
— Het is riesche van ! Het is perijkel van..
Zie onder PERIJKEL.
— Hij gaat op riesche, zegt men schertsende
van iemand die mank gaat.
RIESCHELIJK (wvl. -LIK), adj. Gevaarlijk, fr.
hasardeux, iérrilleux. Eene rieschelijke onderneming. Het is rieschelijk reizen langs die rotsen
en zonken. Het, is eene rieschelijke zake die 'k u
zou afraan. Het schijnt mij maar geheel rieschelijk van uw geld aan hem te betrouwen.
RIESCHEN, rieschte, geriescht, b. w. Hetzelfde
als Perijkelen. Zie ald.
RIESCHEPANDOER, in. Zie onder PANDOER.
RIESTE, v. Riestemelk, biest, fr. amouille.
— RIESTEBOTER, —BEUTER, —BUTTER, v. Boter van
gekernde riestemelk.
— RIESTEMELK, V. Biest, fr. amouille. Ook Rieste.
RIESTER, m. Een omgebogen ijzeren blad dat
bezijden aan den ploeg dient om de aardschol
om te keeren, welke van onder afgesteken wordt
door,het schar, en ter zijde door den kouter, fr.
oreille, versoir. Er zijn ploegen met twee smalle
riesters die, de een links en de ander rechts,
onbewegelijk vast liggen; en het zijn er die maar
eenen riester hebben, welken men naar beliefte
aan de rechte of linke zijde van den ploeg aan
kan leggen. Zie VERRIESTEREN.
-- RIESTEREN, niesterde, geriesíerd, b. w. Den
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riester vestigen aan den ploeg. Den ploeg riesteren. — Zie RIESTER.
R1ESTEREN, riesterde, heb geniesterd, o. w. Loo-

pen, snellen, voortspoeden. Hij riestert van 't- een
geveste naar 't ander om stemmen te winnen
voor de kiezing. Achter iets riesteren, fr. courir
a la echerche de. Hij riestert achter oude rebbanken of andere merkweerdige voorwerpen die
in de huizen te lande somwijlen te vinden zijn.
— Dit W. schijnt gevormd van rijden (wvl. riên),'

ritsen.
RIES-WIE, m. Naam dien de vinkeniers geven
aan eene bogaardvink die zingt Ling-ling-ting-

riete-s-wie.
RIET, RIED, o., mv. rieten en rieden. Zekere
grassoort die in halmen opschiet, fr. roseau.
— Waterkruid. Zie REIT.
— Een deel van den weverskam (zie KAM), fr.
ros, peigne de tisserand. Het riet bestaat uit eene
lange rij van rietjes, d. i. platte strookjes van riet
of van staal, fr. lamelles de roseau ou d'acier; deze
rietjes zitten aan beide einden met pek en garen
gevestigd tusschen twee kleene reilen die men
schenen noemt, fr jumelles du ros; de ruimte
tusschen deze rietjes is meerder of minder volgens
dat men grove of fijne stoffe weeft; in iedere van
deze ruimten liggen twee ketendraden gespannen; het riet ligt in de weeflade, fr. battant, en
dient om den inslagdraad onder 't weven gedurig
in de bete te drijven en vast te slaan. Een riet is
omtrent vier vingeren breed, en het is ten minste zoo lang als het wevende lijnwaad breed is.
" Ende dese voorseyde rieden moeten zijn al even
dicke op beede de egghen. " (Cueren vande
wevers vaal. Brugghe.)
RIETMAKER, RIEDMAKER, RIEMAKER, m. Eig.
Iemand die veefrieten verveerdigt, fr. rosetier.
— Gemeenlijk synoniem van Kamslager, d. i.
iemand die weefkammen maakt, met rok en riet,
fr. laurier-roset ier.
•

RIETSEN, o. w. Zie RIJDSEN.
RIFFA, zie REFFA.
RIFFEL, m., mv. riffels, ri

eten, vklw. rife1tje,
teeken
van eenen roedeWervel,
striem,
rffelke (n.
of zweepslag. Zijn arm was al riffels. Men ziet er
nog de riffels van op zijnen rug. — Zie REEF.
RIFRAF (wvl. RIIFRAF, zie IND), m., nicest
vklw. r- ifje-rafje. Schorremorrie, Jan rap en zijn
maat, slecht volk, rapalje, eng. ni- ra7. Al wat
daar in dien wijk woont is rifje-rafje van volk.
" Halve nachten laugh met ryfjerafje klincken
en drincken. " (P. Devynck.)
RIFTER, REFTER, n-i. Eetzaal in eene gemeente,

RIJF?
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SFr. réfectoire. " Hoorende luyden na den rifter. "
'(B. Gheysen.)
RIJDEKAKOKEN, O. w. Zie RIJDEKOKOKEN.
RIJDEKOKEN, rijdekookte, heb gerijdekookt (wvl.
ridekókte, geridekbkt, zie IJ, en KLANKVERK.), O. w.,
met den klemt. op rij. Zie RENNEKOKEN.
— Ook Rudekoken.
— Afl. Rijdekoker, fr. esecw'polette.
RIJDEKOKOKEN(wvl. RIDE -, zie IJ), rijcleko kookte,

RIJDSEN (wvl. RIIDSEN), rijdste, heb gerijclst;
of RIJTSEN, ook RIEDSEN, RIETSEN, o. w. Ren
fr. se balancer sur une escarpolette.-ne,rijdko
-- Ook gebruikt hier of daar voor Lingelootsen.
RIJEELEN (wvl. RIFELEN, zie Is), rijfelde, ge
Bij smeden. Met het rijfelijzer-rijfeld,b.w
vijlen, fr. rifler. Den boord van eene koperen of
ijzeren plaat rijfelen. Tets effen rijfelen.
— Vgl. Roefelen.

Jasli gerijdekokookt (wvl. ridekokokte, geridekokO'kt,

RIJEELIJZER (wvl. RIFELIZER, zie [J), o. Soort
van platte ijzervijl zonder hecht, fr. r flard, rifloir.
Dc rijfelijzers, die slechts op vijf centimeters
van 't einde gekerteld zijn, dienen om iets grovelijk af- of effen te vijlen.
RIJGGAT (wvl. RUGGAT), o., mv. rrijggaten. De
rijggaten van eenen schoe zijn de hollekens in
't leêr waar men de riemkens door steekt om de
schoe'n toe te rijgen.
RIJGKOORDE (wvl. RI-KOORDE, Zie ASSIMILATIE),
V. De riem of het snoer waar mede men iets toe-

:zie KLANKV.) o. W. Hetzelfde als Rijdekoken, ren
-:ne,schogl.

RIJEN, reed, gereden (wvl. RIE'N, ree, gereen,
zie -.FN), o. w. Voortvaren op een peerd of in
rijtuig.

— JVL m moet rie'n en ommezien. Een vlaamsch
rijmpje om te beduiden dat men niet onbezonnen
mag te werke gaan, dat de ijver moet gepaard
gaan met omzichtigheid.
-- Te dosse rijden, te vierklauwe rijden. Zie
DOS en VIERKLAUW.

-- Wordt ook gez. van dieren, en wel 1° van
dieren die snel voortspoeden, als hazen, herten,
enz. Ge moest dien haze zien rijden over de vel
heen; 2° van mollen die onder de oppervlakte-den
van den grond zich eene pijp wroeten (zie REDE);
:3 0 van insekten die voortkruipen, als rupsen,
zwijntjes (fr. cloportes), duizendpooters, enz. Wat
diertje rijdt er daar langs den muur, op den vloer?
— Ook van sommige kruiden wier ranken
langs den grond, of wier wortelen in de aarde
zeer spoedig groeien en voortkruipen. De freinzen rijden langs den grond, en de pemen rijden
in 't land.
— Ook b. w. in den zin van Voeren, in een
rijtuig overbrengen van eene plaats naar eene
andere. Ik kan zoover niet gaan : ge moet mij
rijden. Mijn broeder heeft mij naar de stad gereên. Ik zal u rijden met mijne ciezie. Hij is
naar huis gereên geweest.
— Als drek ale wordt, hij wilt gereen zijn, zegt
men van eenen troschaard die van niet tot iet
komt.
RIJDER (wvl. RIDER), m, Soort van grove peem
die veel lange wortels schiet in de aarde, en in
kloeke groezen opschiet; anders Witte peem.
De kantbedden van dien akker krielen van de
rijders. Zie PEEM.
RIJDIG (wil. RIDIG, zie Is), adj. Ridsig, fr en

chaleur; sprek. van merriën of van geiten.
— Afl. Rijdigheid.
RIJDSEKOUTER, RIETSEKOUTER, m. Renne,
schongel, bij s, fr, escarpolette,

rijgt.
— Ook eene soort van Peem, fr. chiendent. Er
groeien veel rijkoorden in dat land.
RIJK (wvl. RIK, zie ij), adj. Rijkelijk, ruim.
Een rijke maat, fr. une bonne mesure.
— bijw. Dat weegt rijk drie pond, of drie pond
rijke. Zes ellen rijk toegemeten. Zijn er wel tien
hektaren in dien akker? ja't, en rijke.
RIJKEN (wvl. EIKEN, zie IJ), rijkte, gerijkt, b. w.
Rijk maken, verrijken. Gestolen goed rijkt niet
(vlaamsche spreuk).
-- o. W. met zijn. Rijk worden. Hij rijkt zeere.
RIJKEVIJLEN (wvl. RIKEVILEN), O. W. Zie RINKEVIJLEN.

RIJKOKEN, rijkookte, heb gerijkookt (wvl. riekÓkte, geriekókt, zie IEN, en KLANKVERK.), O. w.
met den klemtoon op rij. Hetzelfde of Rijdekoken.

— Afl. Rijkoker, fr. escarpolette.
RIJIVIE (wvl. RIME, zie is), V. Hetzelfde als
Rijm, o., fr. rime. De rijroe van een vers.
RIJMEN (wil. RIMEN, zie Ia), rj j m de (wvl. ook
riirndege, zie IMPERFECT), heeft of is gerijrnd (fvl.
eriivmnd, zie GE), onpers. Rijpen, fr. faire du givre
(rouwrijmen), faire de la gelée blanche (waterrijmen). Het heeft van den nacht fel gerijmd. Het
is gerijmd.
— Dit 'w. is ook gebruikt in Brabant (Alg.
Vl. Idiot.). In Roll. 'kent men het subst. rijm en
rijp. Bij ons is rijp en het ww rijpen in dezen
zin noch gebezigd ach verstaan.
RIJNE (wil. RINE, zie IJ), v. Bij mulders. Soort
van ijzeren kruis dat onderaan den looper (of
bovensten molensteen) gevestigd is, en in 't
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RIJP
midden rust op den perestaf; fr. i alle, - anille.
RIJP (wvl. RIi], zie Ia), adj. Bij brouwers.
Wordt gez. van de gerst die, op den moutvloer,
de vereischte kieming . verkregen heeft, anders
gezeid, die gereed is (zie REEDEN). De moutgerst
is rijp, zoohaast de kiem begint uit te spruiten.
Als de gerst rijp is, wordt hij op den ast te
droogen geleid.
RIJPEN (wvl. RIPEN, zie is), rijpte en reep, gerijpt en genepen, b, en o. w. Rijp maken of worden, fr. micr&r. " Dat die vruchten up tlandt
alomme voor tyt repen. " (N. Despars.)
RIJPIGHEID (wvl. ook RIPIGI, zie IJ en HEID),
V. Rijpheid (zie iG). " Eenen hovenier moet den
tyd verwachten van 't uytkomen, groeyen en
rypigheyt. " (F. Vanden Werve.)
RIJPTE (wvl. RIIPTE, zie IJ), v. Uitslag van
puisten die deftig jeuken en het haar doen uit
anders ook de Ruie genaamd, fr gale,-valen;
rogue. De hond heeft de rijpte.
RIJPZINNIG (wvl. nIIPz–), adj. Rijp van zinnen,
verstandig, wijs. Een rijpzinnig inensch. " Ten
uyttersten rypsinnig, voorsichtigh ende standtvastigh. " (N. Vanhove.)
-- Afl. Rijpzinnigheid.
RIJS, m. zonder mv. Rijst, fr. riz. Rijs koken.
Een pond rijs.

Neem daer wat heep, •- wat rys,
Neem 't geen u 't beste smaekt.
(J. B. Decorte.)

-- Vandaar Rij sbrood, Rij spap, Rij staart, en z.
RIJS (wvl. Rus), o., vklw. rijzeke(n, rijzetje.
Takje, enz.
— Veel rijzekens maken een bezem, vele kleentjes maken een groot.
— Bos vaii rijshout, kleene mutsaard, fagoot,
fr. bourree, eng. rise. Honderd rijzen koopen. De
arme jongen kreeg een rijzetje en droeg het
haastig naar huis.
-- Ook collectieflijk gebruikt voor Rijshout,
of Rijzels. Een hoop rijs. Eerweetrijs (rijzels
waar de erwten langs opgroeien).
RUSTPAP (wvl. RIISPAI'), m. Melkpap met rijs in.
Een eijerkoek, een wafel en ryspap.
(J. B. Decorte.)

RIJSTSPIJS (wvl. RIIS-SPIZE, zie IJ), v. Waterof bouillonsoep met rijst, fr. potage of soupe an riz.
— Zie SPias.
RIJT, o. Waterkruid. Zie REIT.
RIJTSEN, O. w. Zie RIJDSEN.
RIJVE (wvl. RIVE, zie IJ), v. Fierter, relikwie kas, fr. chásse. De zilveren rijve van het H. Bloed
te Brugge is zeer kostelijk met diamanten ver-

RIJZ
sierd. De rijve van de H. Ursula. " Halende
uytter abdie van St Baefs die ryve van St Lieven. " (N. Despars.) " Het is dan dat Sint
Walbruggens rijve en de drie borstbeelden weg
zijn. " (A. Duclos.)
-gerocht
Maer alleen tot enckel waen,
Om aldaer met 't lyck te gaen;
Want sy volgheu dese ryve.
(P. Gheschier.)
Entie arke, alsic bescrive,
Was ghemaect als ene rive.
(Maerlant.)

— Dit woord, bij Kil. gekend, is gebruikt te
Brugge en elders.
RIJZEL, RIJZER (wvl. RIZEL, RIZER, zie IJ), m.
Rijs, dunne tak of twijg die afgekapt' en gemeenlijk droog is. Een bos rijzels. " Eenige ryseren
om te branden. " (B. Surius.)
Sy groeyden, naer ik gis,
Aen rysers of aen lisch.

(Vaelande.)
-- In 't bez. Rijshout dat men bij de opgroeiende erwten plant om er de ranken van te onder
Ik heb geen rijzels genoeg voor al-steun.
mijne erwten.
RIJZELEN (wvl. RIZELEN, zie IJ), r2jzelde, gerij zeld, b. w. Rijshout in den grond steken bij de
opgroeiende erwten, enz. Die erwten moeten gerijzeld worden.
-- RIJZELING (wvl. RIZELINGE), v. De daad van
de erwten, enz. te rijzelen.
--- collectief. De rijzels die dienen of gediend
hebben om de erwtranken te ondersteunen. Die
oude rijzeling dient maar meer om te branden.
-- Zie –ING.

RIJZEN (wvl. RIZEN, zie IJ), rees (wvl. scherpl.
ee, zie DUIGEN), gerezen, b. w. Doen rijzen, ver
ophalen, fr. hausser. Die zoldering moet-hogen,
gerezen worden. Die balk ligt aan dat einde te
leeg : rijs hem een weinig. Ik ga dat huis rijzen,
en er nog eene stagie op bouwen. Eenen muur
rijzen. " Niemandt en vermagh gheene straten
ofte greppe te rijsen ofte vederen in prejudicie
van sijnen ghebuer. " (Cost. V. Ghendt.)
-RIK: Deze uitgang met een halven klemtoon,
gevoegd aan een bijvoeglijk naamwoord, dient
om er een substantief van te maken dat een
mannelijken persoon aanduidt, meest altijd in
eenen ongunstigen zin:
Blooterik
Botterik
Dommerik
Dwazerik

--—
—

bloodaard.
botte vent.
domme vent.
dwaze vent.

RIK
Frankerik
Grootscherik
Lomperik
Luierik
Onbeleefderik
Onbeschaamderik
Onbeschofterik
Slimmerik
Stijverik
Stommerik
Stouterik
Tragerik
Wilderik
Zatterik

-- onvervaarde.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

trotschaard.
lompe vent.
luiaard.
onbeleefde vent.
schaamtelooze vent.
onbeschofte vent.
schalkaard.
lompaard.
dommerik.
stoute vent.
trage vent.
wilde gast.
dronkaard.

-- Andere woorden, uitgaande in rik of ik, zijn:
Beverik — bever, lil, fr. gélatine.
Ganserik, Wenderik — gent, ganser, fr. jars.
Leeuwerik -- leeuwerk.
Teerik, Terik — aardworm.
Bolderik — bolderkruid, fr. nielle beaarde.
Walderik — eene zekere plant.
Wederik, Kil. wijderick, wiederick — fr. lySirnachie.
Ganzerik — fr. argentine, herbe aux oies.
Wegerick, bij Fuchs — weegbree, fr. plantain.
Hammerik, bij Kil. — 1. pratum.
Pezerik — fr nerf de bceuf.
Pierick, bij Kil. — perzik.
Scheerrik, Schenk — zie ald.
Vlerik -- vlerk.
Zwezerik -- fr. ris de veau.
Simmerik — dwaze vent, simpelaar.
Halderik, bij Kil. — 1. struma.

RIK, m. Rugge, fr. dos. Op den rik liggen.
Ingevallen rik van een peerd. " Ende vallende
over rick den hals brack. " (N. Despars.) " Eenen
eenhoorne met eenen gulden hipaert up zynen
rick. " (Id.) " Eene vrauwe up een schavood, in
den Burch, zittende up een stoelkin ghebonden
de handen up haren rio met eender coorde. "
(K. V. Br.)
— .Rik en rik, rug en rug, rug tegen rug, fr.
dos a dos.
-- Een breeden rik hebben, fig. Veel kunnen
verdragen. Men moet voor de achterklappers
eenen breeden rik hebben.
— Te rikke, op den rug (dragen, enz.). Die
weg is te vuil om er door te rijden : men moet
alles te rikke dragen. Een kind te rikke dragen.
— Eene koe op den rik houden, zegt men vain
iemand die eene koe kweekt, maar, geen land
hebbende om ze te voeden, quasi met den zak
op den rug, overal achter klaver en gras loopt
om het beestje te spijzen.
--- Bij landb. Den rik of rug van een gewend
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of akkerbed is er het verheven middendeel van.
Ge moet de bedden, de gewenden met eenen
rik leggen.
— Stik over rik gaan,. dwars over de akkers
gaan. Die twee kerken zijn eene uur van elkander
langs de groote baan; doch, indien men stik over
rik ginge, het ware maar eene halve ure. De
jagers loopen stik over rik.
W

RIKKEPATiIKKEN, rikkepatjikte, heb gerikkej)aljikt; ook R,IKKEPATIKKEN, o. w. Al hinkende

loopen, op stelten of krukken voortspoeden,
hossebossende rijden. Hij kwam door de straat
gerikkepatjikt, als de andere reeds lang voorbij
waren. Er zijn reilwegen waarop de convooieu
zacht loopen, er zijn er andere waarop zij rikkepatjikken.
-- Wordt schertsende gezeid in 't algemeen
van iemand die loopt met angst en spoed. Hij
rikkepatjikt van de eene gemeente naar de andere om de stemmen van de kiezers te winnen.
i— Dit w. is gevormd uit Rekken (loopen) en
Patjikken (zie ald.).
RIKLEER, RIKLEDER, o. Ruggezeel, de lederen
riem die op den rug van een peerd ligt om de
trekstrengen op te houden, fr. snrdos. Het rikleer is hetzelfde niet als de Dossiere.
RIKSKE(N, o. Deminut. 1° van Rik (rug, fr.
dos), en 2° van Reek (rij, fr. rangée), zie KLANKV.
r-- Het rikske van den wandelare. Zoo heet, bij
de visSehers, een kleerre zeebank strekkende van
Ostende tot Wenduyne tusschen den Akkaard
en het Slijk.
RIKZAAG, RUGZAAG, v. Eene handzaag (fr. scie
a amain), wier blad langs den rug belegd is met
eene kloeke ijzeren strook om het blad vast en
stevig te maken. Met de rikzaag zaagt men
groeven, enz.; maar om iets door te zagen, dat
dik van omvang is, kan deze zaag niet dienen,
causa haren belegden dikken rik.
RIKZAGEN, rikzaagde, gerikzaagd, b. en o. w.
Hersenpikken, geweldig vervelen, fr. scier quel
a quelquc'un.
-qu'2n,scierldo
RILDE, adj. Zie REILDE.
-- De lettergreep eil klinkt bij ons juist gelijk
il; het is de afleiding die hier dan beslissen
moet. Zie EI.
RILLE, v. Reile. Zie REIL.
— Wegens eil -- il, zie EI.
RILSEL, o. voor Reilsel, zie ald.
- Wegens eil = ii, zei EI.
RIMRAM (wvl. RIIMRAM, zie IND), m. Arme
praat, veel woorden zonder verstand of verband,
vervelend *gepraat.
.

RIND
RINDE, V. Bij huidevetters. Run, fr. tan.
— Kramers geeft dit woord als verouderd op.
Bij ons bloeit het nog.
RING (wvl. RIING, zie IND), m. Cirkel, enz.
-- Bij steenbakkers. De lagen briken die den
kant of buitenmuur uitmaken van een steenoven.
Binnen den ring is het herte van den oven.
— Eene rake ring is eene rij briken die over
kant staan (fr. placees de champ), nevens malkander. De ring van den steenoven bestaat uit drie
verschillige lagen die altijd in dezelfde orde op
elkander volgen van aan den voet van den oven
tot boven. De eerste laag is gemaakt uit enkele
plaksteenen, vijven en eene reke ring; de tweede
uit drie reken ring, waarvan de buitenste reek
de koppenuit zijn; de derde uit dobbele plak
reken ring.
-stenw
RINGEL (wvl. RIINGEL, zie IND), m. Ring eieren
die de vlinders rond eenen boomtak leggen om
dan met de lentezon uit te broeden en rupsen
voort te brengen, fr. bague. De ringels van de
takken afdoen in 't voorjaar, is een zeker middel
om weinig of geen opgroei te hebben op de
fruitboomen.
RINGELEN (wvl. RIINGELEN, zie IND), ringelde,
geringeld (fvl. eriingeld, zie GE), b. w. Ringen.
Eenen stier ringelen (hem eenen ijzeren ring
door de neusgaten steken met eene koord er
aan om hem te leiden en te bedwingen). Een
zwijn ringelen (hem door den snuit een ijzerdraad steken en ringswijze omplooien, om hem
het wroeten te beletten).
— Fig. Iemand bedwingen en korthouden.
Een dwingeland die zijne onderdanen geringeld
houdt. Men, zal hem wel ringelen in 't leger.
RINGELMUREN (wvl. RIINGELMEUREN, zie IND
en U), ringelmuurde, geringelmuurd, b. w. Hetzelfde als Ringemuren.
RINGL<JVIUREN (wvl. RIINGEMEUREN, zie IND en
U), ringemuurde, geringemuurd, b. w. Bij hommel' kweekers. De hommelblokken omwallen, aanaarden, met veel aarde ophoogen, fr. terrager,
butter. Men ringemuurt den hommel raet de
hommelhouwe. Die hommel is voor den tweeden
keer geringemuurd. Het ringemuren maakt de
hommelhoevers. Zie REEKHOMMEL.
— Men zegt ook Rijmuren (uitspr. riemeuren).
Zie en vgl. -LING 2°. Het Alg. Vl. Idiot. heeft
" pataters aanringen " aanaarden en als eenen
ring daar rond maken, sprek. van aardappels die
op hun eigen staan, en niet in rijerf.
— A$. Verringmaren.
-- Kil. Ringh-mueren, mcenia, mur-t.
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RING
BINGE-RINGE-RING, m. Gerinkel, fr. tirelintintin. De ringe-ringe-ring van eerie bel of van bellen.
't Klinkende gerinkel van den beltrom:

Ringe ringe ringe ringe ring rom.
(G. Gezelle.)
RINGHOUT (wvl. RIINKIHOUT, zie IND), o. Bij

mulders. Een houten cirkel rond den ligger. Op
het ringhout staat de kist.
RINKEL, m. Eenen rinkel doen, eenen toer
doen, eene ronde doen. Een hond die 's nachts
eenen rinkel doet (die, van zijn huis weg, hier
en daar loopt, en tegen den uchtend wederkeert).
Jongheden die eenen rinkel doen.
RINKET, o. Winket, klinket, kleen deurtje in
eene groote deur. De schuurdeuren hebben
gemeenlijk een rinket langs waar de derschers
uit en in de schuur kruipen, en waardoor ook het
licht komt als door eene venster.
— Raket, fr. raquette. Met het rinket slaat men
den pluimbal omhoog.
-- RINKETDEUR(E, V. Winket, fr. guichet.
RINKETTE, v. Hetzelfde als Rakettekruid, fr.

roguette sauvage, 1. nasturtium sisymnbrium.
-- Eenigen geven dezen naam aan den Rezimong.
RINKETTEN, rinkette, heb gerinkel, o. w., klemt.
op het. Raketten, fr. jouer an volant.
— b. w. Over einde gooien en verwoesten,
doorketteren. Laat die woelige jongers op de
hofstede niet spelen : zij zullen 't al rinketten
dat er is. De dronkaard heeft geheel zijn huisraad in stukken gerinket. Hij heeft geheel mijne
bibliotheek gerinket, met te zoeken achter dien
boek.
RINKEVIJLEN (wvl. RIINKEVILEN, zie IND en IJ),
riinkevijlde, heb gerrinkevijld (fvl. èriinkeviild, zie
GE), o. w. Loeren, fr. geetter. De kat rinkevijlt
op de muizen. Kind, draag zorg voor uwen
vogel, de kat rinkevijlt er achter. Hij kwam
rinkevijlen om het te grijpen. Hij rinkevijlt op
die hofstede (hij heeft er de oog op, om ze te
koopen). De jager bachten de hage rinkevijlt achter den haas om hem te schieten. Hij stapte van
't convooi, al rinkevijlende of er niemand van
zijne kennissen in de statie was.
RIOOL, RIOLE, v. (bij Kramers o.) Buis of duwiere onder den grond, langs waar het vuil
water wegvloeit.
— Vgl. fr. rigole, en in Picardie ruault.
RIP, m. en RIPPE, v., mv. reppen. Ribbel, reef
of reet die met haastig geweld gemaakt wordt
bij middel van iets dat puntig of snijdend -is.
Met eenmes iemand eenen rip in den arm geven

RIP
of toebrengen. Eenen rip in 't aanzicht krijgen.
Met eenen rip lag de buik van den visch open.
RIP, o. Bij zeevisschers. Eene geule bezuiden
de Weele, vijf vamen diep. Het Rip is niet verre
van Blankenberghe.
— RIPPEGAT, o. Bij zeevisschers. Eene geule
tusschen den Kwágrond en de Bree-achttiene.
— RIPPEGATBANK, m. Bij zeevisschers. De Zeebank van 't Rippegat.
RIPPEN, rifle, geript, b. w. Openrijten, eene
reef in iets trekken of drijven met haastig geweld. Zie RIBBELEN.
— Vgl. eng. to rip.
RIPSEM(E, RUPSEM(E, RITSEM(E, RISSEM(E,

m. en v. Rups, fr. chenille. Die appelboom krielt
van de ripsems.
— Men hoort ook Ripsen(e, Rupsen(e. Eene
groote ripsene.
— RIPSEMKLODDE, RUPSENKLODDE, RISSEMKLODDE,

v. Rupsenest, puppe, fr. nid de chenilles, bouclzonn-.
— RIPSEMSCHIJTER, m. Vlinder, fr. .papillon.
RIFZEEL, o. Bij zeevisschers. Eene geule schuin
tusschen Antena en 't Scheurleg, en uitloopende
in het Uitdiep. In de zeekaart van G. Hulst van
Keulen staat er Tropzeel.
RISCHIER, o. met den kleintoon op schier.
Riesche, gevaar, fr. risque. Ge moogt daar gerust
uw geld laten, er is geen het minste rischier.
Hij is in groet rischier van te sterven.
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RISP
heid. De druistigaards gaan er riskavelje door.
Riskavaanje spreken, fr. etourdimenf, sans dis

ni m enagement.

-crétion

RISPE, interj. die de snelle vlucht van iemand
nabootst, even als krak het geluid van iets dat
breekt. En, rispe ! hij was weg. De haas werd den
jager gewaar, en, rispe ! hij was weg.
RISPEN, rispte, gerispt, b. en o. w. Hetzelfde of
Repen, repelen, dréger. Het vlas rispen.
--- Den stengel of halm van plantgewassen
tusschen de gesloten tanden of vingers trekken
zoodat er de bladeren, de bloemen of de vruchten
van afschuiven. Jeneverbezen en druiven willen
niet gerispt worden, of zij smoezelen. Een gras
rispen met de tanden. Men moet den-auwtje
hommel plokken en niet rispen. — Afrispen.
--- Ook gebruikt voor Raspen, fr. rdper. Suiker
rispen.
-- o. W. IJlings verdwijnen, snel wegijlen. Ge
moest hem zien rispen, als ik naderde. De haas
rispte over de weide naar het bosch. Zie RISPE.
Nu rispt een eg door nooyt gekamde hayren;
De seyssen moet den ruygen baerd invaeren.
(Vaelande, van Polypheem.)
- RISPER,

m. Rasper, fr. rape.

RISSEM(E, m. en v. Zie RIPSEM.
RITSEME, m. en v. Zie RIPSEM.

— Op rischier, of op een rischier, of op goed
rischier, op goed geluk. Ik ga dat ondernemen

RITSEN, b. w. Zie BIDSEN.
-- In 't Land van Aalst zegt men : Een vogel,
een bal, een steen ritste langs mijn ooren (d. i.
vloog, fr. passa, vola). — Kramers vertaalt ritten

op goed rischier. Het kan lukken en niet lukken:
het is op een rischier.

door courir bruyantment de
font les enfants).

-- RISCHIEREN,

rischierde, geriscliierd, b. w.

Wagen, fr. risquer. Die niet rischiert, heeft niet.
De boer rischiert wel eenen knikker, waarom
zou ik geenen frank eischieren ? Hij rischierde
't, en 't lukte wel. Rischier het maar, het zal
misschien lukken. Na lang dubben, rischierde 't
hij om ook binnen te gaan. Niemand dorst het
ooit rischieren van door zulk een geweldigen
stroom te zwemmen. Hij rischierde den slag, en
won hem. Men rischiert er niet veel aan (of bij),
van iets te koopen, als 't een ander voor ons
betaalt. " Hij zou den helft van zijne fortuin
rischieren om u van kante te maken, indien 't
zijn koste." (***) Zijn leven rischieren om iemand
te redden.
— RISCHIERLIJK (wVI. —LIK), adj. Hetzelfde als
Rieschelijk.
RISKAVELJE, RISKAVAANJE, bijes. klemt. op
de derde greep. Met onbezonnen geweld, dsveers
door al, zonder eenige voorzorg of voorzichtig.

cote et d'autre (comme

RITSEPEELEN, o. w. Zie RIDSEPEELEN.
RITSEPEEUWEY, o. w. Zie RIDSEPEEUWEN.
RIVAGIE, RIVAGE (wvl. RIVAAIZE, zie -AGE), V.

Aard, een plein of perk langs een stroom of
vaart, waar dat steenkolen, kalk, orduin, pannen,
noordsch hout, of andere bouwstoffen, met schepen daar aangebracht, verkocht worden. De
rivagie van N. Naar eene rivagie gaan om een
voer kolen.
-- RIVAGIER, m., met den klemt. op gier. Iemand
die eene rivagie heeft, aardsman.
ROBBE, RIBBE, RUBBE, v., vklw. robbeke(n,
ribbelhe (n, rubbeke (n. Konijn, fr. lapin, eng. rabbit,
Kil. Robbe, Robbeken. Veel gebruikt als naam
om een konijn te roepen : Ribbe, ribbe, kom !
Dat is eene goede robbe.
-- In den zin van fr. cóte, zeggen wij rebbe;
zie aid.
ROBBELEN, robbelde, heb gerobbeld, o. w. Rommelen, brobbelende rotelen. De ingewanden rob-

ROCH
beleri. ten kokende pot rob-belt. De donder robbelt in de wolken. Een zolderwagen robbelt als
hij op den zolder rolt. Ongebluscht kalk robbelt
als men er veel water op stort.
— Bij kopergieters. Wordt gezeid van een stuk
koper dat, op den draaibank rotelende danst en
wippelt onder den beertel. Een stuk robbelt als
b. v. de draaibank niet opgesloten en gevestigd
is. Een stuk dat robbelt wordt gekarnakkeld.
Het robbelt en brobbelt : uw draaibank staat
niet vast.
— Ook gebruikt voor Rabbelen. Zie ald.
ROCH, ROCHE, v. Dezelfde visch als holl. Rog,
m., fr. raie; doch voornamentlijk deze die in de
Woordenb. - Spijkerrog en Vleet heet, fr. raie
bouclee, 1. raia elavata. (Van Beneden, Ann. Parl.
1865-66, docum.bl. 602.) Andere roehen heeten
Keilroche, Zandroche, Vlete. Zie ook Katte
-roche.
— Dit woord is vr., en klinkt harder dan rogge
(koorra). " Een rogghe ofte rochghe. " (N. Despars.)
- ROCHEFRETTER, m. Bij visschers. Een zeevisch
van kleene weerde, fr. baudroie, 1. lophius piscatorius. " Ce poisson pêche a la ligne à l'aide de
son rayon céphalique qui est termine par une
peau semblable a un ver " zegt prof. Van Beneden
(Ann. Parl. 1865-66, docum. bl. 602.)
— Kramers vertaalt fr. baudroie door zeeduivel
en zeewolf; maar bij onze visschers is de zeeduivel
't fr. squatine-ange, en de zeewolf 't fr. loup de mei-,

1. anarrhicus lupus.
- ROCHELEVER, m., fr. foie de raie. Gekookte
rochelever met zout en peper op geroosterd
brood gespreid is goed eten.
— ROCHEMUTS, ROCHMUTSE, v. Eene katoenen
vrouwemuts met twee panten of vlerken die over
de ooren langs de wangen afhangen, zoodat zij
eenigszins aan eene roch of platvisch gelijkt. Dit
hoofdhulsel, ook klakker geheeten, vindt men
nog in Noord -Vlaanderen, doch zeldzamer dan
voorheen.
- ROCHESTEERTEN, m., mv. De afgesnedene
steerten en andere afval van rothen, bij geringe
lieden gekookt en geëten. Rochesteerten en
muiltjes heet men te Brugge " sleuveringe van
roche. "
ROCHEL, m. Ratel, fr. rále. Den rochel in de
keel hebben, van stervende menschen.
— ROCHELEN, rochelde, heb gerocheld, o. w. Den
rochel in de keel hebben, fr. raler. Een stervende
mensch die rochelt.
— Afl. Rotheling.

ROCHMUTS, v. Zie ROCHEMUTS.
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RODE
RODELING, m. en o. Een uitgeroeide tjok. Zie
m. en o.

REULING,

RODEN, roodde, gerood (wvl. vodde, geród, zie

b. w. Hetzelfde als Reulen. Eenen
bosch roden.
RODOKKEREN, o. w. Zie RADOKKEREN.
RODSPADE, v. Zie ROODSPADE.
ROE, ROEDE, v., vklw. roedje, fr. verge. Van de
roe geven of krijgen (met de roede slaan of geslegen worden). Dat kind heeft van de roe gehad,
zal eens moeten van de roe hebben. De roe is
van 't gat (d. i. de geesel is voorbij, het gevaar
dreigt niet meer). Wij hebben hier eene rapelijke
ziekte gehad, maar, God zij dank, de roe is nu
vai' 't gat. De zeelieden wenschen wel aan land
te zijn, als het machtig stormt, maar, als de roe
van 't gat is, zij varen maar onbekommerd
voort.
— Meetroede, fr. verge d'arpenteur. De roên
schieten (de meetroede langs den grond strijken,
in 't landmeten). De een toekent aan, en de ander
schiet de ron. Meegaan om de roe te schieten.
— Bij wevers. De roedjes zijn twee dunne
garden die dwars door de ree zitten tusschen
de leesroe en den weefkam. De scheringdraden,
die reeds door de leesroe gescheiden zijn, liggen
geschrankt tusschen de twee roedjes.
— Bij voermaas, landb., enz. De rechter zijde
van een gespan. Op de roe liggen, op de roe
gaan (wordt gez. van 't peerd dat aan de rechter
zijde gaat nevens het handpeerd). Een peerd dat
op de roe ligt.
— Noch ter roe noch ter hand willen, onbestuurlijk zijn. " Hoe soude den waegen voorts geraeken,
als de peirden niet gelyk en trecken, en hun niet
willen voegen noch, ter roede noch ter hand. " (F.
Vanden Werve). — Fig. Die mensch wil ter roe
noch ter hand (er is geen spit mee wendelijk, fr.
KI,ANKVERK.),

it est intraitable, indocile).
— Bij mulders. De pestel met beide zijne roeeinden. Er is eene Binnenroe en eene Buitenroe,
en deze twee maken het kruis. De binnenroe is
naast den windweeg; en de andere, die tegen de
binnenroe drukt, is de buitenroe.
ROE- EINDE, ROED -EINDE (wvl. ROE -ENDE, zie
ENDE), o. Bij mulders. Een lang stuk hout van
de molenwiek, dat vastligt aan den pestel, en
waaraan het hekken gevestigd is; fr. ante, ente,
Elke pestel heeft twee roe-einden.
ROEF (wvl. Hour, zie ou), een woord dat men
gebruikt, even als rispe, om haast en spoed aan
te duiden. Sa, jongens, roef! hierbuiten. " Altijd
om roef weg. " (K. Callebert.) " Wij stonden daar

ROEF
twintig minuten, en dan, deur de bergen, roef
naar Vienne. " (R. d. H.)
By dat d'eene aen d'andere spreken,
Roef! den geld-pot wordt geschuymd.
(Vaelande.)

ROEFEL, m. Zie RUIFEL.
ROEFEL, ROEFELAAR, m. ROEFELSCHAAF, v.
(wol. ROUFEL—, zie ou). Bij timmerl. Eene schaaf,
bij Weil. roffel, anders ook Voorlooper genaamd,
fr. rifiard (van ons vl. roe flare).
ROEFELEN (wol. ROUFELEN, zie ou), roefelde,
geroefeld, b. w. Met den voorlooper schaven.
Eene plank roefelen.
— De wegen roefelen, er de begroeide en ruige
oppervlakte met eene spade van afschaven. Eenigen zeggen Ruifelen; doch zie AFROEFELEN.
- ROEFELEN, 0. W. Roffelen, fr. faire un roulement de íambour. Op den trommel roefelen.
ROFFELING (wol. ROUFELINGE, zie mij, v. De
daad van te roefelen.
— Fig. Reedsel, trommeling, pak slagen, fr.
raelee. Iemand eene roefelinge geven. Eene geweldige roefeling krijgen.
ROEFELSCHAAF (wvl. ROUFELSCHAVE, zie ot),
v. Zie ROEFEL.
ROEIEN, roeide, heb geroeid, o. w. Bij zwemmers.
Op den rug zwemmen, al roeiende met de handen.
— Zanen, roomera, een fijn schuim opwerpen.
Dat bier roeit in 't glas.
ROEKELOEREN (wol. ROUKELOEREN, zie ot), roekeloerde, heb geroekeloerd, o. w. Roekoeken, fr.
roucouler, sprek. van duiven.
ROEKEN, b. w. Zie onder ROK.
ROELTEKAKE, m. klemtoon op roei. Soort van
grootgin appel met geelgroene pel een weinig
gestriept, goed van smaak, en bewarende tot ver
in den winter; anders ook Geuzing geheeten.
ROEM(E, ROMME, v. Zie RONGE.
ROEMEN, b. w. Zie ROMMEN.
ROENJE, V. Reuve, korst van eene wonde.
Schart de roenje niet af. Een zwart roenjeken.
Eene roenje afpilken. Hij zit. vol roenjen en
zeeren.
— Vgl, fr. rogue (schurft).
ROEPEERD, ROEDEPEERD, o. Het peerd dat ter
rechter zijde is van een gespan. Het handpeerd
en het roepeerd. De voerman geleidt het handpeerd bij den toom dien hij in de hand houdt,
en het roepeerd volgt de wendingen van het
handpeerd bij middel van den teugel (zie TEUGEL), en ook van des voermaas roede of zweep.
ROEPEN (wol. ROUPEN, zie ou), riep, geroepen
(fvl.eropen, zie GE), b. en o. w. Schreeuwen, fr.
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ROEP
crier. Roep geen mussels eer ge aan strand zijt.
Ik heb naar den veerman 'geropen om over te
varen. " Den medecijn- meester die wort ghero-

pen. " (B. Gheysen.)
Waer toe dat onsen heer' een yder heeft geropen.
(G. De Dons.)
... Een Frank, op vreemde boorden

Geropen als een gunsteling.
(K. De Gheldere.)

— Opveilen, bij opbod verkoopen, fr. meltre (t
l'enclzère, vendre an plus o rant. Eenige meubels
zijn uit der hand verkocht, maar de andere zullen geropen worden.
--- Openlijk afkondigen, fr. proelamer. Die ver
voor den eersten der aan--kopingser
staande maand. Men heeft op alle gemeenten
doen roepen dat zoo eene munt niet meer gangbaar is.
-- De namen afkondigen van de trouwers, de
bannen roepen in de kerk. Er zijn zondag drie
koppels geropen geweest. Die trouwers gaan
achter Paschen geropen worden. Zij is geropen
met den zoon van den schepen.
— Wekken, wakker maken met te roepen.
Waneer wilt gij geropen zijn ? Roep mij ten vieren.
Ge moet seffens opstaan, als men roept.
— Wordt gezeid van 't gezang van den koekoek.
De koekoek roept. Ik hoorde den koekoek roepen.
— Roepen op iemand of op iets, er in 't openbaar
veel van spreken, somwijlen om te prijzen en te
loven, doch meest om af te keuren en uit te jou
heeft lang en veel geropen op zijne-wen.M
groote onpartijdigheid; maar nu ziet men dat
men mis was. De winkeliers roepen dikwijls
meer op hunne waren dan zij verdienen. Dat is
een schandaal waar geheel de wereld op roept.
Doe dat niet, men zal er op roepen. Wreedheid
jegens de armen, ondankbaarheid jegens de
weldoeners, partijdigheid van de rechters, groote
misbruiken in het Landsbestier, enz. zijn al dingen waar men op roept, en met recht op roepen
mag.
ROEPER (wol. ROUTER, zie ou), m. Gorgel, keel,
fr. gorge, gosier. Iemand bij den roeper grijpen.
Er bleef hem eene graat in den roeper steken.
Iemand den roeper afsteken, fr. egorger. " Alse

die mensche es gewont in den roupere, dais
der den adem hute en in gaet ter longere."
(J. Yperman.) " Zult ghekeelt zyn, ende den
rouper afghesteken. " (Ed. De Dene). " Hy viert
van zyn eyghen volck den roupere of ghesteken."
(N. Despars.) Wat door den roeper kan, kan door
den poeper (schertsspreuk). " Daer den rouper

ROEB
hem wreed.elic wtgesneden was." (M. Lambrecht.)
ROER, m., vklw. roerke (n. De daad van eens
te roeren, roering, beweging. Met een roerken
valt het om (d. i. bij het minste aanraken). Een
roerken van den wind doet het water ringpelen.
— In roere zijn, in beweging zijn. 's Morgends,
als 't alles reeds in roere is, ligt hij nog te slapen.
" Als het al in roere stondt. " (L. Vossius.)
De vrauwen liepen al om quellen,
't Was een roere inde stadt.
(Cl. Declerek.)

ROER, o., inv. roers. Bij vogelvangers. Lokvogel,
staalvogel, levende vogel die vastgebonden is bij
eenen strik of slagnette om andere vogelen aan te
lokken en ze te doen vangen, fr. gnoquelte, perchant.
— Bij vinkeniers is het roer gemeenlijk eene
lokvink die zingt tjin-tjin-vier- oordjes-vrij. Zie
Weil. op roervink.
ROERDER, m. Een spaan of zoo iets dat dient
om te roeren. Een reutel is een roerder om in
moortel of ale te werken.
ROEREN, roerde (wvl. ook roerdege, zie IMPERFECT) , geroerd (fvl. eroerd, zie GE), b. w. Roerende
dooreen werken, sprek. van dunnen deeg of zoo
iets. Brui roeren. Eiers roeren. Zij namen haveren meel en roerden daar eene soort van brui
van, om te eten. Eiere en bloem roeren om pannekoeken te bakken. " Fraey, smeert nog eens
de koekepan, en roert ons nu wat hoendereyers. "
(C. Duvillers.)
— Wijn roeren of een potje roeien, eene limonade maken van rooden en witten wijn met suiker
en citroensap samengemengeld in eenen kom.
Geroerde wijn drinken. Op kermissen en trouw -

feesten gaat men ter herberge een potje roeren.
— o. W. Raken aan. Roer aan die snare niet.
Ge moogt aan die questie niet roeren. Er is aan
dien vent niet te roeren (men laat hem best stil,
wil men geene onaangenaamheden hebben).
ROER-OM, m. Gebak van koekedeeg dat in kokende melk of water omgeroerd wordt; anders
ook Kneutels geheeten.
ROEST, o. Hoenderrek, staak waarop de hoenders roesten, fr. juchoir, Kil. 1. perlica gallinarea.
— Kramers heeft dit woord, maar v.; bij ons
is het o.
— Ook gebruikt voor Roesteko^ .
ROESTEGALE, v. Ruiskalk, roet, bitter uit de
kave, fr. suie. De kave hangt vol roestegale. De
roestegale is goed akkermest.
ROESTEKOT, ROESTKOT, o. Hennekot, hoenderhok, plaats waar de hoenders slapen.
ROESTEN, roestte, li-eb geroest, o. w. Op het
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ROES
roest zitten, rusten, slapen, sprek. van de hoenders. De bonnen gaan roesten.
— Ook van patrijsen en snippen. Kijk, de
patrijsen hebben hier geroest (in den grond).
'S nachts de snippen gaan vangen waar men bij
dage bespeurd had dat zij roesten.
ROESTESTOK, m. Stok waarop de hennen
roesten, fr. julioir.

-- Fig. van menschen. Naar zijnen roesteslok
gaan of van zijzen roestestok kopmen, gaan slapen
of uit zijn bed komen. Hij is vandage heel vroeg
van zijnen roestestok gekomen.
ROESTIG, adj. Rauwsch, heeschachtig, belemmerd in de keel ten gevolge van eene verkoudheid of van iets anders. Eene roestige keel hebben. Roestig in de keel zijn.
-- Men zegt ook Beroest.
-- Afl. Roestigheid.
ROEZE, V . Bij goudsmids. Fijn gestampt koper -

roest om te polijsten, kopersulfaat.
— Misschien van fr. rouge, even als wij goeze
zeggen, fr. gouge (holt guile, soort van beitel).
-- ROEZESTRENG, m . Bij goudsm. Een snoer van
losse draden met roeze bestreken om te polijsten.
ROEZIJDE, ROEDEZIJDE (wvl . ROEZIDE, zie iz),

v. De rechter zijde van een gespan, anders ook
enkelijk de roe geheeten. Het een peerd ligt of
gaat op de roe en '.t ander op de hand.
ROGGEGROND, RUGGEGROND, m. Roggeland,

land dat goed is om roggekoorn te kweeken.
ROGGESTREEK, RUGGESTREKE, V. Gewest waar
veel rogge en weinig tarwe gezaaid wordt.
ROGGESTUK, RUGGESTIK, o. Een stuk land, een

akker met rogge bezaaid of bestaan.
ROK, ROKKE, m., en hier of daar ook ROKKEN,

o. Spinrokke, fr. quuenouille. De Hollanders
schrijven rok, o., en rokken, v. De rokke is een
staf met een hoofd van mandewerk, waar men
het vlas om rolt; die staf staat gevestigd aan den
standblok, of hangt in leisen vast onderaan de
stijpers van 't spinnewiel.
— Fig. Geloof dat niet : zij spint zij al veel
uit haren rokke, dat geen waar is.
ROK, m. Bij wevers en kamslagers. Al de aan
hevels van den weefkam. Er zijn-enhagd
in een weefkam gem. vier schachten die elk
mkt hevels voorzien zijn; twee schachten maken
eene mouwe, en twee mouwen eenen rok. De rok
met eenen drom aan 't riet gevestigd is de Kam.
Van oude rokken maken de jongens garen om
vogelnetten te breien. De rok van den vlaamschen weefkam beantwoordt aan fr. lame, hoewel de vorm van dit laatste merkelijk verschilt,
Co

ROKE
volgens de teekening ten minste die er Diction-

naire francais -illnstré van Dupiney van geeft op
't woord tissage.
— Het lieiitclelcen gaat nader of 't rokskeet-, zegt
men om den voorkeur te rechtveerdigen die men
heeft voor zich zelven of voor zijne bloedverwanten.
— Mijn roks, zegswijze die men bezigt inden
zin van fr. je in'en fiche. Ik meende dat gij dezen
voorstel zoudt aanveerd hebben. Ja, ja, mijn
roks ! ik lach er mee. Hij vroeg dat ik hem
dezen dienst zou bewezen hebben; maar, mijn
roks ! dat een ander dat doe. -- Is dit mijn roles
hetzelfde als aan mijne roks, aan mijnen rok,
even als men ook zegt mijn broek, aan mijn broek,
ik vaag het aan mijn broek ? Ofwel is het door
misverstand verbasterd . geworden uit mij en
roecks (d. i. het roekt mij niet, van roeken, bekommeren), dat onze voormalige schrijvers gebruikten ? " Dat hyse vermoorde, seyde sy, 7n'en
roetles, magh by keyser worden. " (J. David, s. j.)
" Denkende onbedachtelijk : eng en roecks, magh
ick gheholpen worden in wat manieren datt oock
moghte wesen. " (Id.)
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ROKH
stove (de kachel) verstopt is en rookt in plaats
van vlammen; men stookt, telkens de brandstof
gedeeltelijk verteerd is; men rokelt, als de brandstof in gloed is, en dat men ophoudt van stoken.
ROKHOOFD, o. De bol van mandewerk aan 't
boveneinde van den rokke, waar men het vlas
om rolt dat moet gesponnen worden.
ROKHUIS (wvl. –Hoos, zie ui), o. Bij spinsters.
Een meer of min breede band van leder of andere
stof, om liet vlas op- het rokhoofd slot te . geven
en te vestigen.
ROKKEN, rokte (wvl. ook roktege, zie IMPERFECT),
gniokt (fvl. Brokt, zie GE), b. en o. w. Den spinrokke met vlas bekleeden. Eenen steert vlas
rokken. De rokke is af, ik ga weer moeten
rokken.
— Fig. .Rokken en spinnen, in 't verborgen en
langzamerhand iets schikken en beramen, of
geschikt en beraamd worden. Die sekte rokt en
spint altijd iets tegen de kerk. Het is al lang dat
het rokt en spint (dat er iets smeult onder de
asschen, date er misnoegheid of opstand broedt).
Diet spel eerst rockte wat heeft by gewonnen P
Het es gherockt, maer noch niet gesponnen
(A. Biins.)

My en roetkt wiet laeckt, ie blijver weer an
Ongebonden best, weeldich wijf zonder man.
(A. Biins.)
ROKELAAR, ROKELSTOK, m. ROKELIJZER, o.

Stok of ijzer om te rokelen.
ROKELEN, rokelde, gerokeld, b. en o. w. Met
liet rakelijzer of den kloet omroeren, spiek. van
gloeiende astb en kolen, fr. rernuer la braise.
Den oven rokelen (de vuurkolen gedurig omroeren om den oven te heeten). Het vuur rokelen
(Kil. rokelen, raeckelen liet vier, 1. ruíabuló promere igne7n).
-- In den heerd, in 't vuur, in de asschen
rokelen (er in roeren met de pook, de tang, de
schop, of zoo iets, om den gloed, die er in is,
bloot te leggen).
— De kloefen rol elen, gloeiende asschen en
kolen uit den heerd in de kloefen (fr. sabots)
scheppen, en ze er eenige stonden in schudden
om de kloefen te verwarmen. IJsterachtige
menschen rokelen dikwijls hunne kloefen.

— Rokelen verschilt van koteren, _poken en
stoken. Men kotert of pookt, om de asschen te
doen uitreuzen en de branding lucht entrek te
geven; men stookt, om het vuur te voeden, met
de aanliggende brandstoffe toe te schuiven of er
andere bij te voegen; men rokelt, om veel gloed
en hitte te hebben, met de kolen gedurig door
en om te roeren. Men kotert of pookt, als de

— Gelijk g-ij 't rokt, zult gij 't spinnen, gij
moogt doen wat u belieft, maar ook de verantwoordelijkheid en de gevolgen blijven aan u, ik
trek mij de zaak niet aan.
- Zie TOEROKKEN.
-- ROKKESPINNEN,
o.

W.

rokkespinde, heb gerokkespind,

Eig. Rokken en spinnen, d. i. fig. kwaad

berokkenen, fr. trainer, machiner. Tegen iemand
rokkespinnen (hem bedektelijk tegenkanten en
moeilijkheden verwekken).
— Wegens den samenstel van dit ww., zie
FLIKFLOOIEN.

ROKLIJF (wvl. —LIIF, zie IJ), o. Hetzelfde als
Rokslijf dat in de Woordenb. staat,,fr. corset.
ROKROOIEN, rokrooide, heb gerokrooid, o. w. met
den klemtoon hier op rooi; en daar op rok. Hetzelfde als Raakrooien, krakeelen.
ROKSEL, o. Het vlasch dat op den spinrok
gewonden is. Het roksel wordt op het rokhoofd
gevestigd met het rokhuis.
ROL, BOLLE, v. (nooit m.), fr. rouleau, roulette,
,•ule, enz. Eene rolle om den akker te rollen. De
rolle in een klooster, enz. fr. tour. Eene rolle
(gesponnen) tabak, fr. un role de tabac.
ROLDEKABOLDER, bijw. Hol over bol. Hij viel
roldekabolder van den trap. Zie KA.
ROLEE, m. met den klemtoon op de zachte ee,
zonder mv. Soort van fijn lijnwaad, fr. rolette.
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ROLE
Batiste is fijner dan rolee, en kerspe is fijner dan
batiste.
ROLEEREN, roleerde, heb geroleerd, o. w. , Zwerven, rondloopen, verkeeren, fr. roder. Er roleert
eene bende roovers in die streek. Ieder nacht
roleert er eene wilde beest rond dat kerkhof. Er
roleert sedert eenige dagen een vreemde kerel in
stad. De vastenavondzotten hebben geheel den
nacht in de straten geroleerd.
Zoo heeft by by dage en by nacht gerolleerd,
Zoo lang als zyn geldeken heeft gefloreerd.
(G. G.)

-- Zie LOREEREN.
ROLET, o. met den klemtoon op let. Bij schoem.
Een gekerteld wielkeu in eene kleine ijzeren mik,
ons reefkens te drukken in de pollevij; anders
ook wielken en 7neulen geheeten; staat dat wielken
op zijde, dan noemt men dat prikker.
— De boekbinders gebruiken ook zoo een
rolei om het goud op den boord van de boeken
te vestigen, fr. roulette.
ROLING, m. en o. Zie REULING, m. en o.
- ROLING(E, V. Zie REULING, V.
ROLKAAK, ROLLEKAKE, v. Schalier van eene
peerderolle. De rollekaken zijn de kantstukken
waarin de duimen van de rolle draaien.
ROLLEBOLLEN,

rollebolde, heb gerollebold, o. w.

Met de bol (d. i. met den kop, met het hoofd)
langs den grond rollen. De jongens die in 't zand
spelen en rollebollen. Meest gez. van een dier
dat in duizeling is. Eene kat of eenen hond eery
slag geven dat zij rollebollen. Ik ga u eene
kaaksmeet geven dat ge rollebolt.
-- Wegens de vorming van dit woord, vgl.
Knikkebollen, Suizebollen, Schuddebollen, Tillebeenen, Trekhielen, Wikkelooren, enz.
ROLLEN, rolde, gerold, b. w. Bij wevers. Het
stuk rollen (het afgewevene stuk lijnwaad ineen
plooien tot eene rolle).
— Bij taartbakkers. Eene schele rollen (een
stuk deeg met een houten cilinder platrollen tot
een dun vel om te dienen als grond of als deksel
van het moes).
— o. W. fig. Door de wereld rollen, zorgeloos
en onbekommerd leven, nergens geene zwarigheid in maken. Gelukkige mensch ! hij rolt door
de wereld.
ROLLING, m. Zie ROLING, REULING.
ROM, m. Zeker moeskruid. Zie Roorzs.
ROM, m. Westvlaamsche vorm van

Roem (zie

" Sy geven geen proeven van hunne konste;
maer wel ron t van hunne vermetentheyt. " (F.
lTanden Werve.)

0E).

ROM
.... Wellekom
Uw tegenwoordigheydt is my veel eer en rorn.
(Beschrijv. van de Vreugdeteeck.)

v. Zie RONGE.
ROMATIJR, adj. Zie 1tEUMATIJK.
BOMBLOK, m. Zie RONGEBLOK.
ROMBOM, m. Een woord dat het ronkend gebons uitdrukt van een trombal (fr. grosse caisse),
of zoo iets.
ROM, ROMME,

Menschen, dieren, planten, al,
Al dat leefde of leven zal
Monkelt op het ronken en den rom boen,
Huppelt op het rinken van den beltrom
Ringe ringe ringe ringe ring rom.
(G. Gezelle.)

ROMME, v. Zie RONGE.
ROMMELING(E, v. Rommelzoo, bronsel, bucht,
brol, fr. fa-tcas, rebut, choses de rebut.
ROMMELKATTE, v. In de bouwkunde. Uitstekend einde van den schaarbalk in een dak. Het
is op de rommelkatten dat de flieringen of zwepingen rusten. De rommelkatten worden ook
vervangen door schardoesen, fr. consoles.
ROMMELPOT, m. Goebe.
— Fig. Knorrepot, brompot, pruttelaar, fr.
groguzard.

ROMMEN, romde, geromd, b. en o. w. Hetzelfde
0E). Op iets rominen. "De plaets
waer van wy soo veel hadden hooren roturnen.
(P. Devynck.)
als Roemen (zie

End' u mijn siele can veijonnen
En rommen : ' k hebbese gewonnen.

(Boetius de Boodt.)
Van gheen schildt en machmen rommen
Die de menschen meer verheught.
(Cl. Declerck.)
Waerom derft ghy moedigh rommen
Op wat bloesems, op wat blommen.
(P. Gheschier.)

ROMMER, m. Wvl. vorm van Roemer (zie 0E),
een drinkglas. Ook Rummer. Zie aid.
ROMPE, v. Het lichaam zonder hoofd, armen,
noch beenen, fr. tronc.
-- Een dood lichaam, een lijk. Zoo haast de
mensch sterft, denkt men om de rompe te begraven. Be stinkende rompe van een dier.
— De Woordenb. hebben daarvoor Romp, m.
ROMPEL, m. Groote rimpel. De rompels van
een kleed. " Al is 't dat hunne rompels en gryse
hairen, den gang en geboogden rugge eenen ouden tabbaert vereysschen. " (F. Vanden Werve.)
ROMPELEN, roinpelde, geromampeld, b. en o. w.
Kreuken, kreukelen. Een gerompeld kleed. Stoffe

die licht rompelt. De wind rompelt de vlakte van
't water. " Toen de leeuw in gramschap is, zyn
gebrul is afgryselyk, hy slaet zig de lanken met
zyn steert, zyn lang hair ryst op, by rompelt het
vel van zyn voorhoofd, en hy toont zyne bloed
tanden. " (*** 1793 .)
-gier
ROMPELSPIEGEL, -SPEGEL, m. Een spiegel

wiens glas niet effen is, zoodat het de beelden
weergeeft verhakkeld en verbrokkeld.
ROND, adj. Rechtzinnig, rondborstig, openhertig. De ronde waarheid zeggen. Rond te werke
gaan. Met iemand rond zijn (to be round with one,
zegt Shakespeare).
-- voorz. Omtrent, fr. environ. Zie RONDS.

RONDAKKEREN, akkerde rond, rondgeakkerd, b.
en o. W. Rondploegen, rondwerken, ploegen zonder
te verriesteren. Waneer men de oude bedden van
een koornstoppel wil omploegen in nieuwe bedden, zoodanig dat ieder nieuwe vore daar weze
waar de oude rik was, en vice-versa; en dat men,
ten dien einde, begint met eene aardschol om te
keeren in de oude vore links, en dan eene rechts,
en dat men toen wederom links eene tweede
schol omkeert op de eerste linke, en dan rechts
ee.ne op de eerste rechte, en zoo voorts tot dat
men aan den rik geraakt van de beide oude bedden, om dan diezelfde werking wederom te beginnen aan eene andere oude yore : dan aklcef t
men rond, zeggen de landbouwers. Een rondgeakkerd gewend.
-- Ook Rondsakkeren. Zie RONDS.
RONDDRETSEN, dretste rond, heb ron dgedr etsf,

o. W. Omdraven, fr. trotter cà et là. Overal rond dretsen om zijne waren te verkoopes.
--- Ook RRondsdretsen. Zie RONDS.
--

Zie DRETSEN.

RONDDUTSEN, dufste rond, heb r ondgedutst, o.w.

Sulachtig of ellendig omdwalen. Die oude bedelaar duist rond van 't een naar 't ander.

--- Ook Rondsdutsen. --- Zie DUTSEN.
RONDDWEILEN, d-weilde rond, heb rondgedweild,

o. W. Rondvendelen, rondslenderen, ronddrillen,
sprek. van gemeene vrouwlieden die op den
zwier zijn. " Was er ergens jaermarkt, of kermis
of feeste, Wanne liet er zich bevinden. En daer
liep dat schandael dan, en dweylde de prochie
rond, ook al dikwyls by nachte, met twee of dry
dobbele koeywachters aen den arm, of met eenen
soldaet die in verlof gekomen was." (C. Duvillers.)
— Zie DWEIL.
RONDE, V. Cirkel, kring, fr. cercle, rond; bij
Kramers Het rond, o. Eene ronde trekken of
teekenen, fi'. tracer vn eerde. In eene ronde

dansen hand aan hand. Neem een stoel en zet
u in de ronde bij 't vuur.
-- Omtrek, fr. ppourrtozur, eirconférenee . Die boom
is een meter dik in de ronde.
— Omgang, toertje, wandeling, fr. tour. Eene
ronde halen, een rondeken halen (eene wandeling
doen, fr. faire ms tour). Laat ons een rondeken
halen in 't veld.
— Bij timm. Eene holle schaaf om rond lijst
te steken. De timmerman heeft kreuzen en-werk
ronden van velerhande grootte, die hij onderscheidt door nummers van 1° tot 26° en meer. De
ronde heet ook Rondschave.
RONDEEL , o., mv. rondeelen. Een afgezaagd stuk.
van eene dikke branke of van een dun bul, op de
lengte van een a twee meters. Rondeelen van
tien centimeters doorsnede. Een gevelden boom
doorzagen of afkorten in rondeelen. Een bul,
eene branke in twee rondeelen zagen. Een rondeel
klieven tot fasceelhout. Een zwaren orduinblok
op rondeelen voortrollen langs den grond.
-- IJzeren ring dien men op een moêrbout
schuift om dezen te vaster toe te schroeven. Vgl.
Scheinze en Vingerling.
-- Vierkantte gleise tegel waarop een huisje,
een molen, een visscher of zoo iets, met blauwe
of roode kleuren in een cirkel verbeeld staan.
Een muur bedekken met rondeelen. De hoek
van den heerd was in rondeelen gemetst.
RONDFIJKEREN (wvl. — FIKEREN, zie IJ) , fijkerde
^ond, heb rondgefijkerd, o. w. Rondloopen. De

barbier te lande fijkert den zaterdag van 't een
huis naar 't ander rond om de baarden af te
pakken.
— Ook Rondsfijkeren . Zie FIJKEREN .
RONDGAAIEN, gaaide rond, heb rondgegaaid,

o. w. Dwaas rondkijken. Wat staat die lompaard
daar rond te gaaien ? Zie GAAIEN.
— Ook Bondsgaaien. Zie RONDS.
RONDHOOFD, o. Bij tapijtsiers, enz. Nageltje

met een ronden kop, fr. broquette. Een pond
rondhoofden.
RONDKETSEN, ketste rond, heb rondgeketst, o. w.

Rondloopen, hier en daar gaan. Hij heeft geheel
den dag rondgeketst om stemmen te winnen
voor de kiezing. Hij ketst overal rond om inschrijvers te krijgen op zijne gazette,- om geld
op te halen vo por de arme lieden, enz. Zie KETSEN.
— Ook Rondsketsen.
RONDKRONSEN, kronste rond, heb rondgekronst,

(fvl. rondëkronst, zie GE), o. w. Rondmooschen,
rondwroeten, hier en daar in huis of elders het
een en 't ander doen dat weinig van belang is of

ROND
nergens op uitkomt. Bezig met in huis rond te
kronsen. Wat kroest gij daar altijd rond P Hij
brengt zijnen tijd over met wat rond te kronsen
in het hofplein en in de stallen. Wat hebt gij
.zoo lang in uwe kamer gedaan P Eenen brief geschreven, en dan wat rondgekronsd. Zie KRONSEN.

RONDLEUREN, leurde rond, heb rondgeleurd, o. w.

Rondloopen, omzwerven met kleene kramerij,
als lint, garen, neusdoeken, mutsen, kammen,
brillen, enz. Rondleuren met garen en lint. Zijn
brood winnen met rond te leuren.
-- Ook Rondsteuren.
-- Afl. Rondleurder, rondsleurder, fr. -tal y•
chand arnb'ulant, cut-blanc, rouleui .
RONDOM(ME, bijw. Ronduit, voor de vuist,
zonder omwegen, fr. ronde ment, fi•anclae-ment.
Rondom te werke gaan.
-- comparatief Rondommer. Ge moet veel
rondommer spreken. Ge moet rondommer te
werke gaan.
— Ook adj. Een rondomme mensch. Een
rondom herte. Vgl. Rechtuit.
— Men zegt ook Rondsom(me, gelijk het onze
schrijvers veel gebruikten. " Die van Ipere
bemuerden haerlieder stede rondsommen. " (N.
Despars.) " Alomme rondsomme die stede. " (Id.)
" Het landt dat ronsom de Jordanen lach. "
,
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kiezing, om abonnenten te zoeken op eene gazet,
enz. -- Zie RIESTEREN.
RONDS, RONDST, RONDSTEN (zie s), voorz. en
bijw. Hetzelfde als Rond, om, fr. autoar. Hij ging
ronde het huis. Windt er eene koorde ronds. Hij
liep overal rondsten.
--- Omtrent, fr. environ. Dat gebeurde ronds
Paschen. Dat weegt rond honderd pond. Hij is
rond de negentig jaar oud. Het was rond den
avond, als hij vertrok.
-- In de samengestelde werkwoorden zegt
men ook rondsten, -rondst, ronds zoo wel als rond.

Rondsloopen, .Rondsrijden, enz.
RONDSCHAAF, v. Bij tiinm., zie RONDE.
-RONDSCHIJVEREN (wvl. —sC HIVEREN, zie

is),

schijverde rond, rondgeschi^ jverd, b. en o. w. Met

groote snelheid ronddraaien. Steunende op éénen
hiel, schijverde hij zich driemaal rond. De wie
rond, als de wagen zeere rijdt.-lenschijvr
De garenwinde schijvert rond op de spil.
--

Zie SCHIJVEREN.

RONDSCHINGELEN, schingelde rond, rondge-

schingeld, b. w. Schuddende rondslingeren. Jonge
honden schingelen alles rond wat zij krijgen.
. -

Zie SCHINGELEN.

RONDSE, RONSE, v. Bij timen., enz. De gekron-

(M. Lambrecht.) " Men sach ronsom over zyn
hooft een duyve vlieghen. " (Id.) " De bladeren
van Berberis sijs rondtso'inme met cleyn kerfkens. " (L. Fuchs.) " Vrienden die rondtsomrne

kelde aderen of rondgekrulde striepen in kwastig
hout, fr. ronce. Men ziet rondsen in het hout uit
de broek van eenen boom. De schilders maken
de natuur na, als zij rondsen schilderen op een
paneel.

staen. " (A. Poirters.) " Den duyvel loopt rontsom
ghelijck eenen brysschenden leeuw. " (F. De-

RONDSOM(ME, voorz. en bijw. Zie RoNDOM(ME.
RONDTJOLEN, tjoolde rond, heb rondgel
o.w.

smidt.) " Gij zult met de Arke des Heeren

Ronddolen, rondzwerven. Die oude bedelaar tjoolt
rond in 't land.

rontsom de'stad gaan. " (C. Hazart.)
Iek Bien een Lelie rijsen
n doornen staen.
IJaer rontsom
(B. Gheysen.)
RONDPEIZEN,

peisde rond , heb rondgepeisd, o. w.

Met aandacht alles overdenken, zijn geheugen
raadplegen. Met genoeg rond te peizen, heb- ik
het mij herinnerd. Dat hij rondpeisde wat hij
wilde, hij kon geen middel vinden om uit die
moeielijkheid te geraken. Eer dat wij vertrek
peis eens rond of gij niets vergeten hebt. -ken,
— Ook Rondspeizen. Zie RONDS.
RONDPLOEGEN, RONDSPLOEGEN (wvl. — PLOUGEN,

zie ou), b. w. Rondakkeren.
RONDPLOUVEN, RONDSPLOEVEN (wvl. - PLOUVEN,

zie ou), b. w. Rondploegen.
RONDRIESTEREN, riesterde rond, heb rondge-

w. Rondrijden, rondloopen. Overal
rondriesteren om stemmen te winnen voor de

r iestervd, o.

---

Zie TJOLEN.

RONDTRANTELEN, trantelde -r ond, heb rondgetranteld, o. w. Traagzaam rondgaan. Rondtran-

telen terwijl men iemand afwacht. Ik kwam een
uur te vroeg, en ik heb in stad wat rondgetranteld.
---

Zie TRANTELEN.

RONDTRONDELEN, fr ond elde rond , heb ' rondge-

tiondeld, o. w. Rondslenderen, fr. flaner; rond -

sukkelen. Leeggangers en schooiers die overal
rondfrondelen. De zieke is op goeden voet, hij
begint al een beetje rond te frondelen.
Zie TRONDELEN.
RONDTROTTEN, trotte rond, heb rondgetrot, o. w.
Ronddraven, rondloopen. Hij trot overal rond
om zijne kandidatuur aan te preken. Geheele
dagen rondtrotten van 't een naar 't ander.
-- Zie TROTTEN.
--

ROND
RONDUIT (wvl. RONDVUT, zie ui), adj. Oprecht,
-

die zonder omwegen spreekt of handelt, fr. franc,
sincere. Een ronduite mensch.
— comparatief RRonduiter. Ge moet ronduiter
zijn. Hij gaat veel ronduiter te werke dan zijn
broeder.
-

RONDWERKEN, wroclit rond, -ro'ncdfewroelit, b.

w. Rondakkeren.
RONDZAAD, o., zonder mv. Het zaad van de
koolzaadplant, fr. graine cle colza, tegenover het
Platzaad, fr. graine cle lin. Olie van rondzaad.
Er was deze week weinig rondzaad ter markt.
De slag (de prijs) van 't rondzaad rijst gedurig.
— RONI Z AADOLIE, V. Olie van koolzaad, tegenover de Lijnzaadolie.
RONEN, b. w. Zie onder ROAN.
RONGE, V. Zoo heet elkeen van de vier ijzeren
of houten stijpers of stangen die op de uiteinden
van het draaischamel en van het kip staan aan
een vrachtwagen, fr. montant, rancher. De rongen
dienen om de kantladders van den wagen te
steunen of ook, als er geene kantladders zijn, om
lange voorwerpen, als pertsen en takken, op den
wagen te houden. De rouge is bij ons geheel
verschillig van 't schamel.
-- Men zegt ook Romme en Roeme. Zie daar
bij of en N G.
-over
- RONGEBLOK, BOMBLOK, m. Dwarsbalk waar
de rongen op gevestigd staan, fr. liso -ir. Een
vrachtwagen heeft twee rongeblokken : den ron
voortrein, anders ook Draaischa--geblokvand
mel genaamd; en den rongeblok van den achtertrein, anders ook Kip geheeten.
RONING, m. Reuning, reuling.
RONSE, V. Zie RONDSE.
RONK, m., vklw. ronkske(n. Het ronken. De
ronk van eene zware klok lundert in . de verte.
Ik heb eereen ronk gehoord als van eenen voorbijvliegenden kever. De ronk van de muggen in
den avond. De ronk van den adem bij een slapenden mensch. Die snáar heeft geenen ronk
genoeg.
-

Koster Jan ruym half beschonken
Gaf pas syn twee eerste ronken.
(Vaelande.)

— Gemnompel, onderhandsch verspreid geruchte, fr bruit vague. Ik heb eenen ronk gehoord
van die zaak. Er loopt een ongunstige ronk over
zijn gedrag. — Vgl. Zong.
RONKELEN, ronkelde, heb geronkeld, o. w. Ronken, gonzen. De groote snaren ronkelen. Een
ronkelende spinnewiel. De wind ronkelt somwijlen in de kave.
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RONK
..lyk de slinger die 't spelend kind alom zyn hoofd
Loet wentelen, ende luistert hoe by ronkelt.
(G. Gezelle.)

-- Ronkelend- kronkelend, krom en slom, fr. en
se-ipentant. Eene beek die ronkelende-kronkelende

door de weiden loopt.
RONKEN, ronkte, it b geronkt, -o. w. Gonzende
galmen. De vliegende muggen, bijen, kevers, enz.
ronken. De trillende snaren ronken. Een spinnewiel ronkt. Het ronken an de katten heet
spinnen. Eene ronkende stem. Ronkende woorden, fr. des m ofs sonores. De wind ronkt som
kogel ronkte langs mijn oorgin. Eene-wijlen.D
zware klok ronkt in de verte. Die kerk gaat niet
wel om er in te prediken of te zingen : zij ronkt
te stijf, fr. elle résonne trop. Hij zong dat het
ronkte. Hoort gij 't slapende kind ronken P Het
ronken van een draaienden top.
-

Is 't eenen tyd voor u om daer te liggen ronckeni ?
Hoe slaept ghy zoo gerust ?
(G. De Dous.)
Van de diertjes Uie de lucht,
Ronken doen in hun rasse vlugt.
(K. De Gheldere )

— Mompelen,.morren, fr. murmurer. Het volk
begon te ronken, als de redenaar deze woorden
sprak.
--- Sprek. van iets dat bedektelijk vermond
wordt. Ik heb daar iets hooren ronken dat tot
zijne eere niet strekt. Ik heb al lang iets hooren
ronken daarvan.
— b. w. Met geweld gooien of smijten, zoodat
er gemeenlijk eene gonzing uit ontsta. David

ronkte Goliath dood met eenen kei. Iemand
eenen steen naar 't hoofd ronken. De jongers
ronkten met klippels in den noteboom. Met
sneeuwballen naar malkander ronken. De vis
ronkt zijne werpnet in 't water.
-scher
RONKER, m. Meikever, eekeronker, fr. hanneton.
— Kinderspeeltuig bestaande uit een gekerteld plankje dat men aan een snoer met geweld
rondzwaait, zoodgt er eene felle gonzing uit
volgt.
RONKERONKEN, ronkeronkte, heb gei onkeror kt,
o. W. Gedurig een geronk geven, herhaaldelijk
ronken. Het ronkeronken van eene bomklok.
Daer men u hoort roncke-roncken
Soo langh als de slaep geduert.
(P. Devynck.)
RONSEFALEN, ronsefaalde, heb geronsefaald (fvl.
èronsefaald, . zie GE), o. w. Wordt in Fr.-Vl., en

vooral inVeurne- Ambacht en in 't Poperingsche
gezeid van iemand die den slapeloozen nacht
geheel of gedeeltelijk doorbrengt met zich gedu-

-

RONS
rig te keeren en te wenden in zijn bed, of met
ook wel eens op te staan en wat rond te dwalen
in kamer en keuken. Ik heb geheel den nacht
geronsefaald zonder een gebenedijd oogsken te
slapen. Na lang geronsefaald te hebben, ben ik
in slaap gevallen.- Ik kon in bed niet blijven van
de tandpijn, en heb geheel den nacht geronsefaald.
— In eenige plaatsen wordt het ook gebruikt
voor Rondloopen en bezig zijn binnen of omtrent
het huis. Ik heb geheel den dag geronsefaald.
Moede zijn van ronsefalen.
— Eenigen denken dat Ronsefalen zooveel is
als Ronds-walen of Rondsom - walen, van ronds,
rondsom voor rond, rondom, en walen d. i. bij Kil.
perigr-inari, ambulare (wandelen, omdwalen).
Doch waarom zegt men dan ik ronsefaal, wij
ronsefaalden onafscheidbaar, en niet ik faal ronds,
wij faalden ronds ?
RONSELAAR, m. Ruiler, fr. troqueur.

— Mompelaar.
RONSELEN, ronselde, geronseld, b. en o.w. Ruilen,
mangelen, verwisselen, pronselen, fr. troquer. Een
appel ronselen voor of tegen eene peer. Wilt gij
dat. ronselen met mij. Hij heeft weeral geronseld.
Ge moogt niet meer ronselen.
- Veel gehoord te Brugge.
— Ook in den zin van Ronsen.
— Afl. Ronsel (ruiling), Ronselaar, Ronseling,

Geronsel.
RONSEN, ronste, heb geronst, o. w. Knorren,
snorken, sprek. van zwijnen, fr. groaner, bij Tuin-

man qronselen.
— Mompelen, neuzelen, fr. marmotter. Wat
ronst ge daar nu ? Zij zaten daar samen te ronsen.
Ik ga eens wat gaan ronsen met mijnen vriend.
Wij hebben geheel den avond geronst (gepraat
en gebabbeld).
R00, v. Zie ROODE.
ROOBAARD, m. Naam van een vogel, fr. 'rougegorge, 1. sylvia rubecula. De pover is een roóbaard.
— Bij zeevisschers. Een visch van 't geslacht
der knorhanen, fr. lyre, 1. trigla lyra. (Van Beneden, Ann. Parl. 1865-66, docum. bl. 602.)
ROOBEEST, v. Weegluis, fr. punaise. De ministers loopen lijk roobeesten om aan 't roer te
blijven (d. i. geven zich daar veel moeite toe,
gebruiken alle listen).
ROOBOL, m., mv. roóbollen. Soort van allerbeste
aardappel, met roode peel.
ROOBOUT, m., mv. roobouts, vklw. rooboutje.
Zoo heet te Poperinge ieder knechtje van de
stedelijke weezeschool. Te Iper is 't eene sloutse,

ROOD
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te Brugge eene steedsche bolle, te Gent een

kidder.

ROODAUWE, v., met den klemt. op rood, zonder
mv. Soort van tarwe met groot bruin graan en
lange halmen. Roodauwe zaaien. — Zie AUWE,
fr. ep2
— Meest, gebruikt bij de Oost -Vl.
ROODBEKKEN (uitspr. roobekken, zie D), roodbekte, heb geroodbekt, o.w. Een rooden bek krijgen,

blozen. Wordt gez. van de appelen die rood worden en rijpen. Die appels beginnen te roodbek
zij zullen haast rijp zijn.
-ken:
ROODBODEMIG, ROODBOOMIG (wvl. RooBOMMIG,

zie Bosz), adj. Met eenen rooden boden. Roodboórrig land (land met eenen roodachtigen bodem
of grond).
ROODBOEK (wvl. ROOBOUK, zie on), m. en o., met
den klemtoon op rbod. Op den rooboek staan (een
slechten naam hebben, geen eer noch aanzien
genieten, fr. être eerit sur le livre rouge).

ROODE, R00, v., vklw. roodje, met scherpl. oo.
De moederscheede, fr. vagin. De roo steken, het
roodje steken (wordt gez. van koeien die een val
van de scheede hebben, fr. chute du vagin).
— Kil. Roode, omasu7n, ventriculi pars.
ROODENDIG (uitspr. rooëndiy), adj. Roodachtig.
Roodendig marbelsteen.
ROODHOUWE, ROOTHOUWE (wvl. R6THOUWE, zie

v. Houwe om boomwortels, enz.
uit te roden. De rothouwe is de pijkhouweele
niet.
— Zie —ENDIG.
ROODJONK (uitspr. roojonk), o. met den klemto on op rood. Uitslag van kleerre rooskleurige
vlekjes, in fr. roseole genaamd. Zie JONK. Het
roodjonk is 't zelfde niet als de roode koortsen.
— Kil. vertaalt rood jonck, rood-bond, roodKLANKVERK.),

vonck door 1. papulce rubentes, ferv idce eruptiones.
Kramers vertaalt roodvonk, roodhond door fr. feu
volage; fcevre scarlatine.`
ROODKLEURDE (uitspr. rookleurde en rookoleurde), adj. met den klemtoon op rood. Roodkleurig.
,

Gy met roo-koleurde kaken

Soudt hem moeten plaetse maken.
(P. Devynck.)
--- Zie —DE.

ROODSPADE, ROOTSPADE (wvl. RODSPA, ROTSPA,
zie KLANKVERK.), v. Eene kloeke smalle spade
om de wortels van het hout uit te roden.
ROODSTEELDE (uitspr. roosteelde), adj. Met rooden steel of stengel. " Rootsteelden Bievoet
fr armoi se, vulgaire. (Jac. de Smet).

--- Zie —DE.

ROOF

Ja"

ROOFSCHOOT, ROOFSCHEUTE, v. Eene roo fscheiate
sluips ergens gaan, fr. (t la cle'robee, f uj•

doen, ter

tivement. Kinderen en . dienstboden doen eerre
roofscheute, als zij, buiten de weet van ouders
of meesters, zich naar de eene of de andere
plaats begeven. Ik meende dat gij naar de kerk
gegaan waart, en ik -terneem nu dat gij naar de
kermis van de gebuurprochie geweest hebt : gij
zult die roofscheute duur betalen.
ROOI, m. Het rooien, in den zin van fr. roder,
marauder. Op den rooi gaan, fr. aller en maraucle.
Die kerels gaan 's nachts op den rooi. Op den
rooi leven (leven met te stelen).
ROOI, ROOIE, v. Schreef of streep, fr. raie, oie,
roye. Met den vinger of met een puntstok eene
rooie trekken of maken in den grond. Met krijt
rooien maken in den vloer. Met een nagel rooien
trekken in eene plank. Met de pen rooien trekken op papier, enz. Eene rechte, kromme, kring
rooie.
-vormige
— Rooie smijten of Rooie schieten, schreve
schieten, met geldstukken of schijven om ter
naast werpen naar eene reef die in den grond
getrokken is. Hij heeft tien centen gewonnen
met rooie te smijten.
— In 't bez. Kringvormige reef of cirkel in
den grond, waar men centen of marbels in stelt,
die men tracht daar uit te stekken. Er stonden
nog vijf centen in de rooie. Hij schoot in eenera
keer drie marbels uit de rooie.
ROOI, o., en in sommige streken ROOIE-, v. zon-

der mv. Ruize, moeite, fr pei-ne, c1 fflculté.
De hoop... versoet
Verdrukking, armoe, rooy, geweld en tegenstreven,
(Vaelande.)

— Rooi kosten, ruize kosten, fr. coï ter de la
peine. Het zal rooi kosten om dat te verkrijgen,

om het werk op den gestelder tijd te voltooien,
enz. Ik heb hem eindelijk overtuigd, maar
't heeft veel rooi gekost,` Dat heeft groote rooie
gekost.
— Rooi hebben, ruize hebben, moeite hebben,
fr. avoir de la peine. Rooi hebben om te gaan.
Rooi hebben om iets te verrichten. Dat kind
heeft rooi om de woorden klaar uit te spreken.
Rooi hebben om zijne schulden te betalen, om
tot zijn oogwit te komen, enz. Hij heeft veel
rooi om te leven. Ik zou daarmede zooveel geen
rooi willen hebben. Die moeder heeft veel rooi
met haar lastig kind. " Ick heb roy ghehadt eer
ick hem hebbe koenen onder-bringhen. " (L.
Vossius.)
-- .[emand net het •ooi laten, hens niet den last

R0OT
en de beslommering laten. Die man leeft op
zijn gemak, on hij laat het rooi aan zijne vrouw.
Gij hebt het gij schoon; wij blijven wij met al
't rooi..
-- Ruize en rooi, tautol. Dat kost veel ruize en
rooi. Ruize en rooi hebben ony den kost te winnen. Er is veel ruize en rooi aan die zaak.
— Met rooie, met roois, met ruize, met moeite
fr. a peine. Ik was met rooi uit mijn bedde. Het
was met rooi drie uren. Hij was met rooi dertig
jaar oud, als hij stierf. Hij heeft met roois geëten,
of hij gaat aan 't werk. Hij krijgt daar voedsel
te veel om te sterven, en met roois genoeg om
voort te leven. Het was zoo donker dat wij met
roois een stap vóór ons zagen. Zoo flauw dat hij
met rooi op zijne beenen kon staan. Met veel
roois is hij er eindelijk gekomen. Ge kunt dat
doen met weinig rooi. Ik heb dat gedaan, doch
met groote rooie.
- Zonder rooi (e, zonder roois, zonder ruize,
zonder moeite, fr. sans peine. De zaak is goed
afgeloopen zonder rooi. De advokaat heeft hem
zonder veel rooi kunnen vrijpleiten.
-- In 't bez. Moeite om te leven, armoede,
gebrek, ellende. Die arme lieden hebben veel
rooi. Er is veel rooi in dat huis. Buiten mooi,
binnen rooi, of van buiten mooi en van binnen
rooi (zegt men van lieden die er uitwendig wel
uitzien, en thuis honger lijden).
-stelnd
Van dage gras, morgen hooi;
Van dage weelde, morgen rooi.
(Volksrijmpje.)

— Ramp en rooi, ellende en last. " Daer is 't
al rcunp en rooy. " (L. Vossius.) " Niet zonder
veel ramps ende roys. " (N. Despars.)
Aerme Venus-martelaeren
Krygen menigh' ramp en rooy:
Coortsen, hooft -sweir, lutse- tanden,
Pleuris, oobh- sniert, enz.
(L. Vossius.)

Ramp en rooi, arbeid en zorgen,
't Oude betalen en 't nieuwe borgen.
(Volksrijmpje op 't huwelijk.)
ROOIEN, rooide, gerooid, b. w. Smijten, werpen,
gooien, fr. jeter. Graan rooien voor de vogels.
De misnoegde scholier rooide zijne boeken op
den grond. Zijne muts naar de maan rooien (iets
onmogelijks willen). Iemand in 't water rooien.
-- o. w. Naar iemand rooien met steenen.
-- Kil. Royen, roeden, ruyen, jacere, projiicere.
ROOIEN, rooide, gerooid, b. w. Eene rooi of
schreef maken op iets, doorstrepen, fr. rayer, bij
Kil. Royéren, delere, err;pun Jere. Een woord

ROOI
rooien, fr. raver un mot (er met de pen een streep
door halen). Iemands naam rooien op eene
lijst.
-- Afl. Rooiing. Dat geschrift is vol rooiingen,
fr. plein de ratures.
ROOIEN, rooide, heb gerooid, o. w. Hetzelfde als
fr. roder, bij Kil. Roden, pervagari terras. Men
zegt van eenen hofhond dat hij rooit, waneer hij
's nachts van huis wegloopt en rondzwerft, om
'S anderdags weder te keeren. Ook van koeien
ossen, die, uit hun beluik losgebroken, langs de
straten zwerven of in de omliggende akker
grazen.
-vruchtenlop
-- Op stroopen en stelen uitgaan, op marode
gaan, fr. marauder, aller en maraude, sprek. van
zwervende soldaten en van nachtdieven. De sol
rooien veel in tijd van oorlog. Hij was-daten
dien nacht gaan rooien.
— b. w. Rooven en stelen, plunderen. De sol
hebben geheel de streek gerooid. Ware 't-daten
niet van de nachtronde, de boeren zouden al
hunne aardappelen gerooid geworden.
-- Stelen in 't alg., fr. voter. Een zak graan
rooien. Iemands borze rooien. Een juweel rooien.
ROOIER, m. Een hofhond die 's nachts van
huis wegloopt en rondzweeft. Een rooier van
een hond.
—, Kooi of os die 't beluik ontspringt om in
't wilde rond te loopen.
— Strooper, nachtdief, fr. ma-i'audeur. Sluit
's avonds wel de hofpoort en de stallen, dat er
-

geen rooiers binnengeraken.

-- Dief in 't alg., fr. voleer. Eenen rooier in 't
gevang zetten.
ROOTS, zie onder Rooi, o.
ROOK, m., fr. fumee.
-- Iets noodig hebben lijk rook in de oogen, zoo

weinig noodig hebben dat men beter is zonder.
Laat uwen zoon bij de straatjongens niet gaan:
hij zou daar dingen leeren die hij zoo noodig
heeft als rook in zijn oogen.
ROOKAKING, m. met den klemtoon op ka. Een
appel die eene roode kaak heeft, die helder bloost
aan den eenen kant, en geel is aan den anderen.
Dat zijn rookakingen. Eenen rookaking eten.
-- Men zegt ook Roo-kake (roode-kake).
ROOKBERD, ROOKBORD, o. Eene horizontale
plank ter zijde in den boezem van de breede
schouwen der boerenhuizen. In den hoek van
den heerd zitten onder het rookberd. Op het
rookberd legt men borstels, een boek of twee,
enz. Vader nam het oude testament van het
rookbordeken en begon er luidop in te bijbelen.
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ROOK
ROOKEB, m. Een halfgebrande stok of blok
hout die rookt zonder vlammen.
-- Boveest, fr. vesse-loup.
ROOKPIJP (wvl. ROOKPUPE, zie PIJP), v. Pijp om
tabak te rooken.
-- De pijp van een schoorsteen, waar de rook
door wegtrekt.
ROOKZAK, nl. Lijnwaden zak waarin men eene
hesp in de kave te rooken hangt.
ROOMDOEK (wvl. ROOMDOLIK, zie ou), m. ROOM
KLEED, o. Bij landb. Een linnen doek waar de
verschgemolken melk doorgezegen wordt om ze
te zuiveren van alle onreinheid, die er, onder
't melken, in geraakt zou zijn.
ROOMEN, 'i oomde, heb geroomd, o. w. Wordt
gezeid niet aleen van de melk, maar ook van bier
en ander vocht dat beladen is van dik schuim.
Het bier roomt in 't glas. Zie Z ANEN en ROEIEN.
ROOMEN, roonzde, heeft geroomd, onpers. w.
Naar Rome p gezonden worden, sprek. van een
verzoekschrift om dispensatie, vooral in beletsels
van huwelijk. Als rechtzweirs met malkanderen
willen trouwen, moet het roomen. Alle dispen
moeten niet roomen.
-satien
ROOMKLEED, O. Zie ROOMDOEK.
ROOMKUIP (wvl. ROOMKUPE, zie ui), v. Bij landb.,
Eene knip waarin men de melk laat zuren om
room te krijgen. Anders ook Dikkuip.
ROOMS, m., met scherpt. oo; en ook ROM, m.
Zeker moeskruid dat men in de soepe doet,
anders ook Spaansche spinagie en Warmoes geheeten, fr. arroehhe des jardins, arroehe-epinarcd,
follette, bonne-dare, 1. atr•ipler hortensis L.

— Jac. de ;Smet vat het anders op : " Beete
die in 't latijn beta, in Vlaenderen rooms ghenaemt wort. "
ROOMTAART (vl. —TAERTE, zie AE), v. Paptaart.
ROOIVITEEL(E, v. Melkteel, diepe aarden teel
waarin men de melk laat staan, tot hetzelfde
einde als in de roomkuip.
ROON, ródde, geród, b. w. Hetzelfde als Roden,
roodde, gerood, d. i. de tjokken en wortels van
hout uitgraven, uitrooien.
-- Roun is samengeer. uit roden; wegens de
korte o in ródde, geród, voor roodde, gerood, zie
KLANKVERK.

— In eenige gewesten is noon verloopen in
ronen, en dit in rennen, zoodanig dat dit laatste
ook de vormen reunde en qereuund, maakt.

ROORANKE, v. met den klemtoon op roo. Bij
hommelboeren. Roode hop.
-- Zie HOMMZELRANKE.
ROOS, ROOZE, V., fr. rose,

— De rooze Zuitsteken, het roosken uitsteken,

op

zijn uiterste best aangekleed zijn. Hij, zij steekt
vandage de roos uit.
— Eene huidontsteking die fr. érysipele heet.
Het volk onderscheidt 1° de drooge rooze, fr.
Drys-ip^le simple; 2° de blaarrooze, of blarende
rooze, of geblaarde rooze, fr. erysipele bulleux, of
00k erysip^le phlycténozde; 3° de knoprooze, of
geknopte rooze, die met puistachtige botten begint, en gevaarlijker is dan andere roozen, fr.

,

érys ip?le pustuleux,
,

of erysipèle noueux.

-- Roosje zonder doorns, een heester, anders

ook Meiroos genaamd; zie aid.
ROOSTEERT, m.

ROOT
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ROOS

Een vogel, ook NachLegaal-

bliksteert genaamd, fr. rouge-queue, 1. sylvia
phcenicurus.

ROOSTER, m. Bij spelende kinders. De rooster
van een - hinkelbed is het verste uiteinde dat in
twee perken verdeeld is. Er zijn ook hinkelbed
waar dit uiteinde maar in één perk bestaat,-den
en boogrond gevormd is : dan heet het een
Bei.
ROOSTERING(E, v. Roosterwerk. De roostering
van een zolder zijn de verzamelde balken en
ribben waarop men de zolderplanken legt. De
roostering in het fornuis van eene zoutziederij
is het ijzeren roosterwerk onder de viering.

(vlas dat schoon geroot is). Er is veel verschil
tusschen roote en roote : de Leiroote b. v. wordt
meer geacht dan putroote.
— ROOTEN, rootte, geroot (wvl. rutíe, gerut, zie

water gedompeld houden gedurende eenige dagen opdat de
bast te gemakkelijker afscheide van den stengel, fr. rouir, in de Woordenb. rollen en roten.
Vlas rooten in de Leie, in een vijver, in een
gracht. Geroot vlas. " Dat niemandt en vissche
in andere lieden wateren ende grachten; nochte
aldaer en roote vlas, kemp, oft andere saken. "
(Ordonnantien vanden Lande vanden Vryen.)
" Als van roten van vlas, kempe ende ander
worpen. " (Keure vande Waeteringhe van Blanckenberghe.)
— o. w. Laat dat vlas nog twee dagen rooten.
Het vlas root beter in de Leie dan in ander water.
— Hier of daar zegt men ook Roten, zachtl. o.
- ROOTENAT, adj . Zoo nat als eene roote, doornat, lekende nat. Hij was rootenat van in den
KLANKVERKORT.), b. w. Vlas in 't

regen te werken.
- ROOTERIJ, ROOTERIE, V . Plaats waar men vlas
root in de Leie of in een anderen stroom. Er zijn
veel rooterijen aan de Leie. De rooterij van Jan
N. Die man heeft twee rooterijen.
- ROOTING,

v. Het rooten. " Het water beder-

mande wier platte
bodem niet gevlochten is, maar uit roeden bestaat die nevens een liggen roostergewijze.

v en met rootinghe van vlasse, loop van meschwater, ofte andersins. " (Cost. v. Belle.)

ROOT, ROTE, V. Rij, fr. suite, rangée, file. Eene
rote boomen. Tusschen twee roten soldaten.

vlas in root.

ROOSTERMANDE, V. Eene

— Te rote, achtereen. Zij kwamen

al te rote.

Zijne les te rote opzeggen (zonder haperen).
— Dit w., dat zeer gemeen is bij de Oost Vlamingen, hoort men bij ons maar in eenige
gewesten. Wij zeggen doorgaans Reek, reke.
- Zie REEK.

ROOT(E, V . met scherpl . oo, zelden ROTE, zachtl.

De hoeveelheid vlas die te samen in 't water te
rooten zit. De roote of eene roote steken (het
vlas in 't water steken om te rooten). De roote
of eene roote trekken (het vlas, dat genoegzaam
geroot is, uit het water trekken). De roote latin
(er zware riteeneu of kuipen vol water op zetteef
en laden om het vlas onder water gedompeld te
houden). De roote lossen (er de steenen, enz.
van afnemen).
— Een waterplas, als een vijver, een gracht,
enz. waar men vlas root. Die landbouwer heeft
eene schoone roote. Hij heeft geene roote.
— Geroot vlas, fr. du lin r out . Wat gaat gij
koopera, rauw vlas of roote ? Dat is schoone roote

- ROOTPUT, ROOTPIT,

m. Waterput waar men

- ROOTWATER, o. Water waar vlas in geroot is.
Het rootwater is vuil en bedorven. De visschen
sterven in 't rootwater. De stank van 't rootwater. Die snoek smaakt naar 't rootwater.
ROOTIHOUWE, v. Zie ROODHOUWE.

ROOTSE, v. met scherpl. oo. Perzikkruid. Zie
RETSE.

ROOTSPA, v. Zie ROODSPADE.
ROOVEN, roofde, geroofd, b. w.
--. Een vogel. rooven, fr. dénicher un oiseau,

d. i. zijn nest wegnemen, of er ten minste de
eieren of de jongsk.ens uit halen. Den nest rooven.
Eene akster rooien. De eiers rooven. De jongs
hennen rooven (hare eieren-kensroy.D
uit den nest wegnemen). De poester is belast
met driemaal te` weke de hennen te rooven.
Ter`wwyl ik nu, van dag tot da;,
Maar een arm eitje rooven mag.
(J. B. Decorte, van de hen die gouden Biers legt).

— De brieven rooien, fr. faire la levée des lettres,
De postbedienden moeten
rooven.
De brieven worden daar
brieven
de
les retiree de la bofte.

ROOV
tweemaal daags geroofd, eens 's morgends en
eens 's avonds.
— Een geldblok roovert, fr. vicle-r un front, d. i.
het geld uithalen dat liefdadige personen gestort hebben in een blok of busse, hetzij voor de
armen, of voor de kerk, of voor de voortplanting
van 't geloof, enz. Ik heb gisteren vergeten den
blok te rooven. Eiken avond roof ik het geld uit'
den blok, opdat het 's nachts niet gestolen worde.
— Den troefrooven, in zekere kaartspelen, het
keerblad nemen in verwisseling van een blad
dat men uit zijne hand weglegt op den doodboek.
ROOVERSKOOP, m. Een goede koop, hazaard.
Eenen rooverskoop doen (iets koopen ver onder
de weerde). Gij hebt daar in de venduwe een
rooverskoop gedaan. Dat is rooverskoop. Geeft
hij maar zooveel daar voor : het is rooverskoop.
Komt Kaatjes man een baatjen af te schieten,
Heeft hij in stad een rooversk.00p gedaan,
Kaatjen herleeft en het gaat op gaan gieten.
Ei ! lieve kan, gij moet er weerom aan.
(R. d. H., il, bl. 38t, Kaf hied.)
ROOVOET, m. Naam

van het pluimgras, agrostzs

silica- vent-i, eer het bloeit. Er staat veel roovoet

in dien akker.
— Dus genaamd omdat het onderdeel van
den stengel rood is.
ROOZE, V. Zie Roos.
ROOZEBOTER, ROOZEBEITTER, ROOZEBUTTER, m.
Puik van boter, boter van het beste saizoen
(Juni en Juli). Roozeboter inleggen.
ROOZEGELANT, o. zonder mv., met den klemt.

op roo. Eig. hetzelfde als fr trousse-galant, dat
zoo veel zegt als cholera-morbus.
— In 't gebruik, Een hevige darmpijn gepaard
met kamergang, durende somtijds een halven
dag, somtijds twee of drie dagen. Het roozegalant hebben.
— Het Alg. Vl. Idiot. heeft 'daarvoor rozen
en zegt dat het gebruikt wordt in 't Kor -glans
Ik heb het daar noch elders gevonden;-trijksche.
maar wel roozegelant, troozegalant.
ROOZEJAAR, o. Bij hommelboeren. Hommel van
het tweede jaar. Het roozejaar volgt op het inleg; en na het roozejaar volgt het bruidejaar.
Het roozejaar brengt vruchten voort, maar het
inleg niet. Jeugdig roozejaar. Hommel van roozejaar is de beste.
— Vgl. Roozezaad, en Roozeboter.
- ROOZEJAARHOMMEL, m. Hoppe van roozejaar.
ROOZE1VIARIJN (wvl. ROOZEMARIIN, zie IJ), n1.
Rosmarijn, fr. romarim.
ROOZEWIED, o. Een kruid dat veel in den
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ROOZ
akker groeit, anders Kollebloem geheeten, fr.
coquelzcol. Zie onder KRUID.
ROOZEWIJDING, v. Wijding van de roozen op
den eersten zondag van Juli, voortijds nog al
gemeen, en thans nog bestaande in de kerk van
Boesinghe bij Iper. Zie daar breeder over in

Rond den Heerd, iv, bl. 249.
ROOZEZAAD, o. Zoo heet het lijnzaad voortkomende van Tonnezaad dat voor den eersten keer
is gezaaid geweest. Roozezaad wordt ook Tweede
Smete genaamd. Roozezaad is puik. (Zie TONNEZAAD en SMETE).
— Gerust roozezaad, roozezaad van 't verleden
jaar, roozezaad dat een jaar gerust is op den
zolder. •
— Vgl. Roozejaar.
ROOZEZEEM, o. Soort van apothekers-siroop,
fr. mzel rosat.
ROOZEZONDAG, m. Halfvastenzondag, lada,rezondag, eng. mid-lent-sundae.
ROSPEINDE, o. Zie RASPEINDE.
ROSPEN, rospte, gerospt, b. w. Hetzelfde als

Raspen.
ROSSE, v. (in Holl. het ros). Slecht peerd, fr.

rosse, nazette.
— Fig. Slecht vrouwspersoon. Eene rosse van
een vrouwmensch. Eene rosse van een wijf.
ROSSEKOT, o. Zie ORSEBOT.
Zie ORSEKOTEN.
ROST, adj. Roodachtig, fr. roux, holl. ros. Rost
haar. Roste pluimen. Roste baard. Een roste
-- ROSSEKOTEN, 0. W.

jongen. Roste zijn.

Rost haar met sproeten,
Men kan geen duller volk gemoeten

is een volksrijmpje, waarvoor men zegt in fr.
Barbe rousse at noirs cheveux,
Ne t'y fie pas si to veux.

— Van roste katers droomgin, van den duivel
droomen, als bezeten zijn, uit der mate lastig en
woelig zijn. Ik geloof dat gij van roste katers
droomt.

— Roste stinker, naam van eene tuinbloem,
anders Afrikaan genaamd, fr. tapete, ceillet d'Inde.
— Roestig, fr. vouille. Roste nagels. Houd liet
ijzerwerk wel droog, of liet wordt roste.
Hij (de schaarslijper) heeft 't gezeid en houdt
[het staan,
Zijn wiel niet meer te draaien.
Voor messen die maar roste staan,
Laat hij Borbonje waaien.
( )

— Bij de Walen, en schertsende somwijlen bij
de Vlamingen gebruikt men rost (niet roste) voor
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Dronken, fr. ivre. Rost zijn. Zich rost drinken.
Een weini rost, fr. un peu gris.
ROSTACHTIG, adj. Rosachtig, fr. roussdtre.
ROSTBAARDDE, adj. Rosbaardig, met rosten
baard. - Zie -DE.
ROSTEEL, o. Zie RASTEEL.
ROSTEKOP, m. Bosharig hoofd; iemand die zoo
een hoofd heeft. - Het woord is een scheld- of
spotnaam.
ROSTEN, rostle, heb of ben gerosi, o. w. Rost
worden, fr. se rouilier. Het ijzer rost van de
vochtigheid. Droog de spaden hij den heerd, dat
zij niet rosten.
- Ook Rosteren. Het ijzerwerk is al gerosterd.
--ROSTEREN, roslercie, gerosterci, 0. W. Zie ROSTEN.
ROSTHAARDE, adj. Rosharig, met rost haar.
Een rosthaarde kind. De leeuw is rosthaarde.
ROSTHALSDE, adj. Roshalzig, met rossen hals.
Een rosthaisde vogel.
ROSTIGHEID (wvl. ook ROSTIGI, zie -HElD), V.
Roodachtigheid, fr. rousseur. De rostigheid van
't haar.
- Roest, fr. rouille. De rostigheid van ijzerwerk.
ROSTPLEKTE, adj. Rost gevlekt, met rosse of
roode vlekjes geteekend, fr. truité. Een rostplekte
hond of peerd.
ROSTPLUIMDE (wvl. -PLUUMDE, zie vi), adj.
Rospluimig, met roste pluimen.
ROSTREEL, m. Rosteel, fr. rcîtelier.
ROSTSTEERTTE, adj. Rossteertig, met rosten
steert. Zie -DE.
ROT, o. Het rot van de zee, zie ZEEROT.
ROTE, v. Zie ROOT en ROOTE.
g

ROTELAAR, REUTELARE, RUTTELARE, m. Je-

mand die rotelt; in 't bez. Ratelaar, die veel mornpelt en preutelt, die veel knotert en beknibbelt.
Is dat een ruttelare!
- Ratel, fr. cre'celle. Op goeden vrijdag wordt
de bel vervangen door een rotelare. In eenige
kloosters wekt men de kloosterlingen met den
reutelare. De jongen laat in den boomgaard
zijnen ruttelare Isooren om de musselien te versehuwen van de rijpende krieken.
- Soort van populierboom met reuteTend
bladeren, ratelpopel, fr. peiplier tremble.
- Soort van zomerappel wiens kernen men
hoort rotelen als men hem schudt. De rotelaars
hebben het fatsoen van de calvils, maar zijn
meerder en zoo goed niet; hunne zaadhuisjes
zijn zeer groot, en hunne pel is glad en bleekgroen. Ook Roteling, m.
ROTELEN, roteicle, heb gerotelcl, ook REUTELEN

ROTE
en RUTTELEN, o. w. Een ratelend of ruiselend
gerucht maken met te roeren aan of in dingen
die hard of droog zijn. Aan de deur reutelen
(het lutterend krikkeljoen bewegen en doen
ratelen, om ingelaten te worden, enz.). Met de
hand ruttelen in geld, in noten, enz. De muizen
rotelen in het stroo, de wind in dorre blaren.
- Ratelen, sprek. van harde of drooge dingen
die tegen of over malkander roeren en wrijven.
Dorre bl&ren en noten reutelen als zij bewogen
worden. Het reutelen van een zijden kleed. Wat
hoor ik daar ruttelen op den zolder P De oogst
staat reeds zoo rijp dat hij reutelt.
- Schertsende ook gez. voor Rammelen, ra
gerucht maken, in 't alg. Wat ruttelt-mijstern,
men zoo in den toren van dage (d. i. wat luidt
men zoo met de klokken) ! Zij ruttelen in de
wolken (het dondert).
- Fig. Pruttelen, knoteren, rabbelen. Hij ruttelt geheele dagen. Wat ruttelt hij daar weder P
Hij ruttelt en pruttelt altijd.
- Synonimie. Rotelen verschilt 1 van Lote
lutteren), fr branler; iets kan-ren(lut,
loteren zonder te rotelen, en iets kan rotelen
zonder te loteren, en iets kan loteren en samen
rotelen, b. v. een los vensterraam lotert en rotelt
als het waait; - 20 van Kioteren (kleuteren,
kiutteren); iets klotert door schokking, iets rotelt
door roering en wrijving : geld rotelt, als men
er in roert; geld klotert in den zak, als men
loopt. Een zijden kleed, dorre bThren, enz. kun0

nen rotelen, nooit kioteren. Iets klotert op en

neder; iets rotelt wôg en weder. Een kloterspaan
klotert als men het schudt, en het rotelt als
men 't aleenlijk roert of zachtjes beweegt; 30 van Ruischen, dat meer verwarreld en aaneenhoudend is. De wind ruischt in de boomen. De
ruischende baren van de zee. Het ruischt in mijn
ooren.
ROTELING, REUTELING, m. Soort van appel,
ook Reutelaar genaamd, en Ruischaard. De rotehug is kleen, met gele en roode striepen. Pus
genaamd omdat zijne kernen in 't klokhuis rcatelen, als hij rijp is. Zie -ING.
ROTELING, REUTELING(E, ROTTELING, RUTTE-

LING(E, v. Gereutel. Zie ROTELEN. De reuteling
van dorre bladeren.
-- Priegeling, rammeling, pak slagen, ft.
rdclée. Iemand cone rutteling geven. Eene ruttelinge krijgen.
ROTEN, b. en o. w. Zie ROOTEN.
ROTEN, rootle, gerool (wvl. IUe, gerlt, zie
KLANK VERa.), I). W. In rijen stellen, in reke of
-

ROTE
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ROTS

rote plaatsen, fr. mettre en, rang. Root u (wvl.
Rót ulder), fr metten-voucs en rang.
ROTEN, rootte, geroot (wvl. rotte, • gerot, zie
KLANKWERK.), b. w. Hetzelfde als Roden, reulen.
ROTEWIJS, bijut. Reekwijs, al achter een. be
koeien gingen rotewijs naar de weide. Rotewijs
zijne les van buiten opzeggen (d. i. zonder haperen noch verpoozen).
ROTHOUWE, v. Zie ROODHOUWE.
KOTSE, v. Eene wilde plant, fr. persicaire cornimune, polygon2uin persicaria. Zie RETSE.
ROTSE, V. Een riviervisch, bij Kil. Ruysse,
soort van Bliek, fr. able roche, 1. leuciscus rutilus.

Rotsen, reysen, loopen, gaen,
Werken, rusten, sitten, staen.

(P. Croon.)

--

....Die moet haer leergin myden
Van ongeregelt spel, van rotsen e ;ede ryden.
(J. Cats.)
Kil. Rotsen, Rossen, equilare.

ROTSPADE, v. Zie ROODSPADE. .
Y

v. Eene ziekte,
anders typhus geheeten. — Meest gebruikt in
ROTTEKOORTS, ROTTEKORTS,

't mv.
ROTTEKOTEN, roltelf°ootte , heb gerottekoot (wvl.
,

— Eene rotse smijten oen eenen snoek te vangen,

rottel€otte, gerottekct, zie KLANKvERK.), 0. W.,
klemt. op rot. Gedruisch maken. Men heeft ge-

iets geven om iet anders van meerder weerde te
krijgen, fr; donner un cvuf pour avoir tin beeuf.
ROTSE, v. Rotsegrond, kiezelachtige grond,
land dat als 't midden houdt tusschen aarde en
veldsteen, fr. terre silicieuse. De rotse is weinig
vruchtbaar.

heel den nacht gerottekoot in de herberg. De
jongheden rottekoten veel in de kermisdagen.
Wat beteekent al dat rottekoten bij onzen gebuur ? Al de lieden van 't huis waren op de been,
en liepen al rottekotende rond om de dieven te
verjagen of té vangen.

ROTSEEREN, rotseerde, cgerotseerd, b. w., fr. rus
tiquer. Zie ROTSEN.
ROTSEN, rotste (wvl. ook rotstege, zie IMPERF.),
gerotst, b. w. De briken of het pleisterwerk van
den buitenkant eens muurs zoodanig rul en hobbelig maken, dat die muur, op zekeren afstand,
gevormd schijne van kleerre veldsteenen of van
zinders en scharbiéljen, fr. rustiquer. Eenen
muur rotsen. Men rotst den gevel van een huis
om hem tegen de vochtigheid van den regen te
bevrijden.

-- Men zegt ook Rotseeren.
-- Afl. Rotsing, Rotseering.
ROTSEN, rotste, heb gerotst, o. W. Hard rijden
te wagen of te peerde, somwijlen ook Hard
loopen te voet. Het wordt gemeenlijk vergezeld
van een synoniem rijden, loopen, enz. Moe zijn
van rotsen. De geneesheer moet dikwijls van
't een naar 't ander rotsen. Zijn geld verkwisten
in rijden en rotsen. De kermisgasten loopen en
rotsen tot laat in den nacht. " Wercken en slaven
tot sweetens toe; ofte reysen en rotsen sonder aan
te sien weer ofte peryckelen, als er maar eenig
profijt is te doen. " (C. Hazart.) " Sy reysen in
Barbarien, roetsen in Egypten, wandelen door
Arabien. " (B. Surius.) " De reyse doen met eene
galleye is veel gemackelijcker als te rotsen door
het landt. " (P. Devynck.) " Maer segt my eens,
als gy al gewerkt en geslaeft, gerotst en gereyst
zult hebben, wat zal 't dan zyti ? " ( F. Vanden

Werve.) " De statiegasten die aan het laan en
het lossen, het rijen en het rotsen waren. " (K.
Callebert.)

ROUAANSCH, ROUAANDE, ROWAANSCH, RO.

WAANDE, adj. klemtoon op de tweede greep.
Eenigszins violetkleurig van haar, gesijperd met
wit en baai en grijs, fr. rouan; Kil. Roaensch,
donker -rood, 1. fulvus; impl uv-iatus; castaneus.
Een rouaansch peerd. Eene rouaande koe.
- -- Ook van een mensch wiens haar zoo een
kleur heeft. Een rowaande vent.
ROUWELLE, v. met den klemtoon op wel. Eene
schijf kalfvleesch die met ajuintjes gebraden
Wordt, fr. rouelle de veau. Doe eene rouwelle
gereed voor tweede gerecht. Eene rouwelle

kalfvleesch.
-- Gebruikt in Fr.–Vl.
ROUWEN (wvl. ROWEN, zie Au), rouwde (wvl.
ook rowdege, zie IMPERFECT), heb gerouwd (fel.
èrowd, zie GE), o. W. In den rouw zijn, fr. être

en deuil.
-- Het is altijd trouwen en rouwen, het leven

is eene gedurige afwisseling van lachen en veee nen, de blijdschap vergaat allicht in droefheid.
ROUWGLE. (wvl. ROWGLEI, zie AU), O. Stroo dat
men over den weg en op den kerkvloer spreidt
in de uitvaart van een lijk. Het gebruik van
rouwglei te leggen bestaat maar in eenige plaatsen. Er was geen rouwglei in die begraving.
- Zie GLEI.
ROUWRIJM (wvl. ROWRIIM, zie AU en ir), en
ook RUIRIJIVI, RUWRIJM (wvl. RURIIM, zie UI),
m. Vervrozen smoor of nevel die aan de boom-

takken blijft hangen, anders ook Brimmel
geheeten, fr. givre. De rouwrijm verschilt van
den waterrijm, gelijk fr givre van .gelee blanche.

ROUW
- ROUWRIJIIIEN

(wVL. ROWRIMEN, zie

RTS
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AU

en iJ),

ro-uwri jm de, is of heeft ge rouwrijm cl,, oppers. w.
Rijmen, rijpen, sprek. van smoor of nevel die aan
de boomtakken vervriest en hangen blijft, fr.
faire cdu givre. Het rouwrijmt of het brimmelt.
Het was dezen morgend gerouwrijmd.
-- In Limburg zegt neen Roevorsten voor
" wit vriezen, rijmen. " ('Alg. Vl. Idiot)
ROUWSANTJE, ROUWSENTJE, I'tOUWSINTJE

(wvl. Row-, zie AU), o. Een beeldeken of prentje
ter nagedachtenis van een overledene, fr. souvenir,
suffrage. Hij heeft duizend rouwsantjes laten
drukken voor zijn afgestorvenen vader. Op de
rouwsantjes leest men den naam en den sterfdag
van den doode, en eenige gepaste teksten uit het
H. Schrift. Zijn gebedenboek zit vol rouwsantjes.
Men deelt gemeenlijk de rouwsantjes uit gedurende den lijkdienst in de kerk.
ROZIJNEBROOD • (wvl. ROZINEBROOD, zie w), o.
Een roggen brood met rozijnen doorkneed en
gebakken. Rozijnebrooden zijn geen korentekoeken.
RS, RZ. De letter r, staande voor een s of z,
wordt, in onze uitspraak, met die s of z versmolten,
zonder eenig speur achter te laten, tenzij dat de
voorgaande klinker, voor fijngeoefende ooren,
iets langer en trager van de tong sliert. Dus

spreekt baas (een visch) .
Baars
-- bost (bust bij J. de Harduyn).
Borst
— buzze (beurs) .
Burze
Drukperse -- drukpesse.
Kerstdag — kestdag.
--- knozze (knorre, knodse) .
Knorze
-- lèze (laars).
Leerze
— mèesch.
Meersch
— posselein.
Porselein
— schusse (schors).
Schurse
Spaarzen — spazen.
— veust (nokbalk), enz.
Veurst
-- Uitgenomen 1° als de s het teeken is van den
genitief of van 't mv., b. v. des vaders; de molenaars;
2° als de s deel maakt van den superlatieven uitgang
st, b. v. klaarste, zuurste : ( nogtans men zegt eest en
meest voor eerst en meerst); 3° als de s deel maakt van
den adjectivalen uitgang sch gevoegd bij een gebruikelijk substantief, b. v. barbaarsclz (van barbaar),
boersch (van boer), enz.; maar men spreekt schaasch
voor schaarsch, vesch voor versch, enz. omdat hier de
uitgang sch niet gevoegd is bij een gebruikelijk
naamwoord.
- Daaruit volgt 1° dat de .woorden, waarin
de volksspraak eene r laat hooren gevolgd van
den klank s of z, in algemeenen regel moeten

geschreven worden -- ofwel a) met rds of rts, b. v.

een peerdsche jongeling, de Maartsehe buien, enz.
(in de volksspraak peersehe, Maarsche); trouwens
stond er geen d of t tusschen r eir s, het volk zon
zeggen peesch en Maasch : dus spelle men ook,
gelijk onze vroegere schrijvers, fortse (fr. force,
1. fortis, adj.), en lertse (fr. perche, 1. pertica), bij
het volk forse en perse uitgesproken, en geenszins
fosse noch pesse; — ofwel b) met rye of rgie, t. w.
als die woorden komen uit het fransch waar zij
eene g hebben, b. v.
Aspergie, bij 't volk asperse, fr. asperge.
barze, fr. berge (vaartuig).
Barge,
-bogorze, fr. bigorgne.
Bogorge,
chirurzijn, surzijn, fr.
-Chirurgijn,
—

chirurgien
Clergie,
Sargie,
Vergedoor,

•—
—

---

.

clerzie, fr. clergé.
sarze, fr. serge.
verzedoor, fr. verge d'or
(bloem)

.

2° Dat men wel letten moet, in 't schrijven
van westvlaamsche woorden die geen r vóór den
klank s of z laten hooren, of er geen r dient in
geschoven te worden; en daartoe behoort men de
afleiding of de aanverwante talen te raadplegen.
Een voorbeeld. Onder de woorden, die mij van
diversche kanten toegezonden wierden, is er een
dat overal gekend is, t. w. eerselen, fr. reculer
(uitspr. èselen, met zware è); bij onachtzaamheid
op dezen regel, eenigen schreven êsselen, anderen
eiselen, anderen nog ceselen. Dit ww., even als
het naamw. èes, waarvan het gevormd is, moet
met eene r gespeld worden : eerselen, eers; als
zijnde hetzelfde als 't holl. aarzelen, aars. Zie
ook verders WERSE en VEURST.
30 Dat ars, ers, ors, enz. in de sprekende taal
rijmen op as, es, os, enz. Mag de dichter zulke
rijmen schrijven, en zeggen b. v.
Dus : wakker en weg ! fliefoderken,
Op planten en bloeijend gers,
Alwaer dat u God geschapen heeft,
Alwaer dat uw woning es. (G. Gez.)

Zonder over dit punt te willen beslissen, zal ik
toch doen aanmerken dat de beste dichters de
zachtl. e en o doen rijmen met de scherpl. ee en
+Jo; dat Vondel bosschen doet rijmen met lossen,
en woest met oegst; dat Bilderdijk schetste doet
lijmen met geveste, sussen met blusschen, wasschen
met brassen, koesteren met voedsteren, enz.
RTS. Deze drie letters worden nooit te zamen
in de uitspraak gehoord. Wij laten ofwel 1° de r
weg, b. v.
Schetsen voor schertsen, fr. plaisanter.
— hurts, egel, fr. hérisson.
Huts
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ofwel 2° wij laten de t weg, b. v.
Forse voor fortse, foortse, fr. force.
Torso — tortse, toorts, fr. torche.
— Het zijn zelfs woorden die in 't een gewest
de •r, en in 't ander de t verliezen. Dus hurts,
korts (koorts, fr. f evre) klinkt hors, kers noord
en huts zuidwaarts; pertse (fr. perche)-warts,
klinkt perse hij de West- Vlamingen, en petse in
't Land van Aalst; murtselen (in de Woordenb.
morzelen) klinkt in 't een gewest murzelen, en in
't ander mutselen-; en voorts (fr. ensuite) klinkt
voors bij ons, en voots in Brab. en Antw.
RUBARBE, RHUBARBE, v. Rabarber, fr. rhubarbe. Rubarbe op genever. " Een lichte purgatie
nemen gelyc van cassie, reubarbe, diacatholico. "

(F. Rapaert.)
RUBBE, v. Konijn, fr. lapin. — Zie ROBBE.
RUBUS, m. Zie RIBES.
BUD, m. Reu. Zie RUT.
RUDARIS, m. met de stemrust op c1. Een die
ruw en onbezonnen te werke gaat, anders ook
Een rudarige vent.. Een rudaris dient niet om
brooze dingente behandelen, omdat hij ze schendt
en breekt; noch om met kiesche lieden om te
gaan, die hij licht beleedigt en kwetst.
— De uitgang –gris verschijnt nog in
Ammaris bij Kil. — schaprade.
Brandaris
— brandstichter.
D romedaris
— fr. drornadaire.
Falsaris
— fr. faussaire.
Jubilaris
— fr. jubilaire.
- Inventaris
— fr. 'invenlaire.
— fr. notaire.
Notaris
Secretaris
— fr. secretaire, enz.
RUDEKOKEN, o. w. Hetzelfde als Rijdekoken.
RUFFA, zie RIFFA.
RUFFE, v. Een ongebonden zedeloos mensch,
sloeber; in 't bez. Een slecht vrouwspersoon; zie
STEERUFFE. Eene ruffe van een vent. Zij is eene
onbeschofte ruffe. Het is maar eene ruffe.
" Wouckeraers, dronckaerts, overspeelders, ruffen, dootsla,ghers, die men nu, God betert ! in
alle steden zeer vele vynt. " (J. Vandevelde.)
— Een listig mensch die in 't geheel niet te
betrouwen is, een schalke deugeniet, een bedrieger, een verrader. Wacht u van die ruffe.
— Een boos, wederspannig kind. Die ruffe
moet gekastijd worden. In alle scholen vindt
men ruffen.
— Ook, in een zachteren zin, Een schalk en
listig kind. Eene ruffe van een kind. Ah gij
ruffe ! " Die ruffe geraakt overal in, hoe wel men
alles sluite. Die ruffe zat alles af te luisteren.

RUFF
-- Vgl. Roffiaan, fr. rufien, eng. ruffian.
RUFFEN, rufte, geruft, b. w. Plagen, kwellen,
pierlen, kullen, zeerden (sarren), fr vexer, colonnner. Iemand ruffen. Hij heeft zijne leute in de
lieden te ruffen.
RUFFERIJ, RUFFERIE, v. Schelmerij, guiterij,
deugnieterij. Die jongen zit vol rufferij. Het is
geen boosaardigheid, 't is al maar wat rufferij.
RUG, RUGGE, m. Zie RIK.
- RUGDE, adj. Met eenen rug, fr. en dos. Eene
straat rugde leggen, om ze te kalsijden.
-- RUGGEVLIM, RIKVLIMME, V. De 'rugvin van
een visch, fr. nageoire dorsale.
-- RUGGEZEEL, c. Zie RIKLEER.
RUGGE, v. Rogge, fr. blé (zie o, 2°). Die rugge
is rijp. Rugge zaaien. " Coorne, rugglee, havere
of andere vruchten. " (I. de Damhoudere.)
-- RUGGEN, adj. Van rugge, fr. de blé. Ruggen
brood. Ruggen meel.
RUI, RUIDE (wvl. RU, RUDE, zie ui), adj. Hetzelfde als Ruw in al zijne beteekenissen. Zie de
Woordenb. Een liedje uit den ruiden gedicht.
Een ruie kerel. Ruide behandelen.
RUIDE, RUIE (wvl. RUE, RUWE), v. Schurft,
rijpte, fr. gale. Die hond heeft de ruie. De ruie
jeukt en doet krauwen. — Kil. ruyd, Kramers
luit.

— Een onkruid wiens menigvuldige fijne
drendels door malkander kronkelen, en kleene
witte of blozende bloembokjes dragen, fr. cuscuie.
Dit onkruid is de plaag van klaver en vlas. Zie
KLVERRUIE en VLASRUIE.
RUIFEL (wvl. RUFEL, en geenszins ruffel, zie
UI), m. Groote houten of ijzeren schop met een
langen steel, om graan, boonen, aardappelen,
enz. op te scheppen, fr. ruable.
-- Zulk eene schop om het slijk uit grachten
en poelen op te scheppen en uit te werpen.
— Bij linnenbleekers. Eene schop met een
langen lepel om het water uit de lanen te scheppen en over 't lijnwaad te sproeien; anders ook
Gieter genaamd.

- — Het geld met ruifels scheppen, overvloedig
veel geld hebben.

— Met den lepel verg and en met den ruifel
weggesmeten, zegt men b. v. van een jongeling
olie baldadig 't geld verkwist dat zijne ouders
met arbeiden en sparen gewonnen hebben.
— In 't Land van Aalst zegt men Roefel, en
:oo heeft het Kil. roeiel, schuppe, 1. lego.
RUIFELEN (wvl. RUFELEN, en geenszins ruffeben, zie Ui), ruifelde, geruifeld, b. en o. w. Met
eten ruifel voortschieten of roeren. Houd' den
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zak open tegen den grond, ik zal er het graan
in ruifelen. Het slijk uit den gracht op strate
ruifelen. Water ruifelen over 't bleekende lijn
wat van kant. In-wad.Ruifelkrns
't graan ruifelen opdat het niet verhitte.
--- Fig. Verdrijven, wegjagen. Dan ruifelde
men al dat vreemd gespuis uit de stad.
— De wegen ruifelen, zie onder ROEFELEN.
-- RUIFELING (wvl. RUFELINGE), V. Het ruifelen.
-- Iemand eene ruifeling geven, d. i. eene trommeling, een pak slagen. Doch zie ROEFELING.
RUIFELSCHOP (wvl. RUFELSCHIPPE), V. Eene
groote schup waarmede men iets op en te samen
ruifelt.
RUIHEID, RUIDIGHEID (wvl.

RUHEID, RUDIGI,

zie Ui en HELD), V. Ruwheid. De ruiheid van
't hout afschaven. Ruidigheid van 't vel.
RUIK (wvl. RUKE), v., mv. ru-iken. Aardkluit,
drooge plagge of grasfak, ruizel, fr. motte de terre,
gazon sec. Met ruiken naar iemand gooien. Hij
heeft geen ruike land meer die 't zijne is, fr. ii
ne possède plus un pouce de terre.

-- Het vklw. ruiksken (wvl. ruukske) heeft ook
den zin van Aardappelbal, zaadbol die aan de
uitgebloeide stengels der aardappels groeit. De
jongers smijten met ruikskens naar malkander.
De ruikskens aftrekken van de, aardappelgroeze.
RUIKELOO (wvl. RUKEL00), v., mv. ruikeloo'n
met scherpl. oo. Zoo naamt men in Veurne-Ambacht eene plant die elders Reukela heet. Zie ald.
RUIKOKEN, ruikookte, heb geru-ikookí (wvl. rukókte, ei gerukókt, zie EIN en KLANKVERK.), O. W.
met den klemt. op rui. Hetzelfde als Rijdekoken,
schongelen. (Wegens Zj= ui, zie onder FRIJTEN).
-- Ook Ruiekoken.
-- Afl. Ruikoker, fr. escarpolette.
RUILAKTE (wvl. RU- LOKTE, zie Ui), adj. Hetzelfde als Ruwlokte. .
RUIMELING (wvl. RUMELINK, zie uI), m. en o.
Kleene mutsaard van bramen en twijgen die,
in 't ruimen van het hout, afgehakt zijn. Eene
slijkstraat gebruikbaar maken met er ruime
te werpen. Eenen gracht met ruimme--lingeop
]ingen vullen om er over te rijden.
RUIMEN, ruimde, geruimd, b. w. Kreupelhout
verdunnen en zuiveren met er de overtollige
scheuten, de bramen, enz. van uit te snijden met
een hakmes. Eene singelhaag ruimen. Eenen
hakbosch ruimen.
-- Men zegt ook De bramen, de uitspruitsels
van boomwortels, de overtollige scheuten ruimen
(dezelve afhakken).
-- Synoniemen : ruimen, schalmen, snoeien.

IRITIMI
Snoeien is enkel de overtollige zijdetakken afhouwen, bez. van boomera. Schalmen is de
onderste zijdetakken afhouwen van slaghout,
op dat het in takken opgroeie. Ruimen is de
overtollige scheuten van den tjok uitkappen,
opdat de andere scheuten ruimer plaats zouden
hebben om op te groeien.
— Kil. Ruymeii, frondare, inierlucare. amputare rarnos supervacuos.
— RUIMER, m. Werkman die met een hakmes
het op stam staande hout ruimt.
RUIMER, m. Roemer. Zie RUMMER.
RUIMSTE, v. Hetzelfde als Ruimte. Ruimste
maken, fr. faire place. Zie JUNSTE.
RUIMSTEEN, m. Deksteen van eenen beerput;
dus genaamd omdat die steen gelicht wordt
waneer de put moet geruimd worden.
RUINEN (wvl. RITNEN, zie UI), rumrage, heb geruind, o. w. Mompelen, knorren, morren, ruilen,
fr. murmurer, grommeler, grogner. Hij is niet te
vreden, hij ruint. Hij deed het, doch al ruinende.
" Murmurerende ende runende tegen den oversten. " (H. Herp.) Hij doet niet anders dan
ruinen.
-- Ook Binnen. 's monds spreken, vezelen, bij
Kil. Ruynen, Oor-ruynen, susutirrare, in aurem
mazussitare (fr. chuclioter•, in 't oor fluiteren). " Ver
hoge verheven in God dattet ontfanget-stanlo
die inwendige ruyninge Gods. " (H. Herp.)
— Het volk zegt ook Reunen en Runnen.
Vgl. Jeunen – junnen, Keunen – kunnen.
RUINER (wvl. RUNER, zie UI; bij het volk ook
REUNDER en RUNDER), m. Iemand die overal op
spreekt en knort. Een ruiner van eenen vent.
RUINEZEL (wvl. RUUNEZEL, zie UI), m. Gelubde
ezel.
RUIRIJIVI, m. Zie ROUWRIJM.
RUISCHAARD, m. Appel zerper en grover dan
de perein. Hij bewaart ook langer. De ruischaards
zijn rost van peel, en worden ook Rotelingen
geheeten.
RUISCHBUISCH (wvl. RUUSBUUS), m. en RUISCHEBUISCHE (wvl. RUSCHEBUSCHE), v. Een deurendal, een onversaagd en vrijmoedig mensch
die er met vuile voeten deftig door gaat, die
geene moeite vreest en al hinderpalen druistig
doorbreekt. Een ruischbuisch van een vent of
van eene vrouw. Hij of zij is eene ruischebuische.
Overal gekend als een ruisbuisch. Wat anderen
uit vrees of schaamte of lafheid niet durven, dat
verricht de ruischebuische. Een ruischbuisch
van een werkman, van een soldaat, van een
pleiter.

— In eenige plaatsen zegt men Ruischkabuisch, m. en Ruischkabuische, v. Zie KA.
RUISCHEBUISCHEN (wvl. RUSCHEBUSCIIEN, zie
Ui),

ruischebuischíe, heb yeruisclt,ebuischt, o. w.

Ruischen en buischen, roezeboezen, gedruisch
maken, bez. van iemand die met onbezonnen
geweld te werke gaat. Al dat geweld en dat rui
komt hier niet te pas. Ge moet-schebuin
daar weerom niet gaan ruischebuischen.
-- Wegens den samenstel van dit ww., zie
FLIKFLOOIEN.

(wvl. RUSCHEBUSCHER, zie
m. Een die ruischebuischt, ruischbuisch.

- RUISCHEBUISCHER

Ui),

RUISCHEN (wvl. RUSCHEN, zie UI), ruischte, heb,
geruischt (fvl. eruuscht, zie GE), o. w. Suizen, brui -

zen. De moor ruischt als 't water er in kookt.
— Weten als zijn moor ruischt, weten of zijne
belangen in spel zijn. Ik heb hem verwittigd en
geheel de zaak uiteen gedaan : hij moet hij nu
weten of zijn moor ruischt. Ik wil mij zijne
zaken niet aantrekken; hij moet hij zelve weten
of zijn moor ruischt.
— b. w. Huischen, ophitsen, opjagen. Eenen
hond ruischen tegen of op iemand. Die twiststoker ruischte de jongens tegen malkander om ze
te zien vechten. -- Meest Opruischen.
RUISEL (wvl. BUSEL), m. Hetzelfde als

RUIT
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RUIS

Ruizel,

aardkluit.

RUISKALK (wvl. RUUSKALK, en hier of daar
zie Ui en L), o. Roestegale, bitter, fr.

RUUSKOLK,

suje de cheminée.
RUIT (wvl. RUUT, zie Ui), m. Het ruiten, d. i.
praten, babbelen. Wordt veel gebruikt in de
zegswijze
— Inuit noch muit, niet het minste gerucht.
Het was ruit noch muit in do school, zoolang de
meester bleef waken. Men hoorde noch ruit noch
muit in de kerk. Te midden den stillen nacht
als men ruit noch muit hoort. Zij zaten al stil:
men hoorde noch ruit noch muit.
-- .Men zegt ook ruiten noch muiten, even
als tegen heugen en meugen voor tegen heug en
meug.
-- Zie MUIT, m.
-- Volgens Alg. Vl. Idiot. zegt men in Brab.
rut voor Praat, raas, gesnap, b. v. wat armen rut
vertelde daar!
RUIT (wvl. RUTE, zie UI), V. Het ronde glas van
een zakuurwerk, van eenen verrekijker, van
eenen bril, enz. De bril viel en de ruiten waren
gebroken. De ruiten zuiver wrijven.
Glasruit, fr. carreau de vitre. Te Brugge
zegt men Eene venster met boden ruitjes (boten

ruutjes), d. i. met ruitjes in lood gevat, wier ker-

viters niet van hout maar van lood zijn.
RUITEREN (wvl. RUTEREN, ZIE UI), ruiterde, heb
geruiterd, o. W. Te peerde zitten, den ruiter spelen, fr. chevaucher, faire be cavalier. Hij ruitert
geern. Hij ruitert niet schoon.
--- Wordt bij brouwers, enz. gezeid van eene
ton die boven andere tonnen ligt. Eene ton die
ruitert. — Ook b. w. Eene ton ruiteren (dezelve
boven andere tonnen leggen). Er is geene plaats
meer op de gantiere : wat moet ik doen met deze
laatste tonnen die overschieten ? vroeg de knecht
aan zijnen baas; en de baas antwoordde : ruiter
ze (d. i. leg zeboven op de andere tonnen). Ook
Mariagen (wvl. uitspr. mariaaizen).
-- In dergelijken zin zeggen de Franschen
ook chevaucher, b. v. les parties d'un os fracturé
chevauchent quelquefois, de stukken van een
gebroken been ruiteren somwijlen (d. i. schuiven
op malkander).
RUITEN (wvl. BUTEN, Zie UI), ruitte (wvl. ook
-rutege, zie IMPERFECT), geruit, b. en o. w. Kwetteren, ratelen, babbelen, fr. jaser, bavarder. Ik
weet niet wat hij daar al ruitte. Hij ruit veel te
veel. Hij ruit er zich altijd uit (hij klapt er zich
altijd uit, hij klapt zooveel dat hij dingen zegt
die hij moest zwijgen). Het mag niemand ruiten
als vader thuis is (de kinders moeten zwijgen).
Ruiten noch muiten (zie RUIT, m.). Hij koste
noch ruiten noch muiten (geen woord spreken,
hij stond stom).
-

— J. de Harduyn gebruikt het voor Kwinke-

leeren, kwelen, kwetteren (van vogels), fr. gazouiller, ramager. " Den fieren nachtegael van her
beghint te ruyten."
De voghelkens ghecleet in pluymighe livreyen
Siet ramen hier oock ontrent gaen nesten en vermeyen :
End' elck naer zijnen aerd, hier knottert, en daer fluyt,
Hier sierickt. daer kivit, daer tiere- liert, en ruyt.

-- Afl. Geruit.
Hoor' ick het loet gheruyt van 't Nachtegael,
Dat vrolijck clemt naer d'hemel-sael.
(J. de Harduyu.)
-- Kil. Ruyten, garrire more avium, modulari.

Hij geeft aan dit woord ook den zin van
Plunderen : ruyten en rooven, 1. prcedari. En zoo
vindt men het bij onze oudere schrijvers.
" Openbaer roof is, als yemant eenen anderen
zijn Boet foortselinghe neemt of verarcht, ghelijc
die rooven ende ruyten. " (Th. Van Herentals.)
RUITEPATUIE, RUITEPETUIE (wvl. RUTEPATUE,

zie vi), bijw. Hèrekadère, in de war, fr. pêle-mêle.
Het is al ruitepetuie. De wind wierp het al rui61
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tepetuie. Ik vond geheel den huisraad ruitepatuie
liggen.

RUITER (wvl. RUTER, zie UI), in. Prater, babbelaar, fr. jaseer, bavard. Dat is een ruiter. Die
ruiter zou veel beter zwijgen. Zie RUITEN.
RUITJE (wvl. RUUTJE), o. Guit, wanjaard. Hij
heeft geheel zijn leven een ruitje geweest.
RUIZE (wvl. RUZE, zie Ui), V. Rooi, last, moeite,
fr. peine, dif culté, embarras. Zij heeft veel ruize
met hare kinderen (hetzij dat zij ziek en zuchtig
zijnde, veel oppas vragen, hetzij dat zij woelig
en wederspannig zijn). Ruize hebben met eenen
ezel (die niet wil voortgaan). Ruize hebben om
een oud geschrift te lezen, om eene taal te spreken of te leeren, om eenera ' latijnschen boek te
vertalen, enz. Ik heb het eindelijk verkregen,
maar 't heeft groote ruize gekost. Verhuizen zijn
ruizen (volksrijmpje, fr. déménager est un grand
embarras, esí toejours désagréable). Men heeft
niets zonder ruize. Met ruize, met veel ruize,
met groote ruize, met kleene ruize (met moeite
met rooi, zie Rooi). Ik zal dat geern doen voor
U : het is eene kleene ruize. Aangezien ik van
zelfs naar de stad ga, ik zal uwen brief mededra,gen : het gaat al met één ruize door. " Moeyte,
ruse ende aperinghe. " (N. Despars.)
Ruste brenght veel sorgh' en ruyse.
(P. Gheschier.)
Alle schoon verheven huysen
Sleypen met haer duysent ruysen.
(Id.)
--- Twist, krakeel, in de Woordenb. ruzie (zie

daarover onder CIZIE), fr. querelle, noise. Ruize
maken. Ruize zoeken. In ruize geraken met
iemand. In ruize zijn of liggen. Ik kwam daar
bijkans in ruize met mijnen gebuur. Ruize
maken tegen iemand voor eene prulle van niet.
Het is een ellendig leven waar men altijd in ruize
ligt. In groote ruize zijn tegen malkander.
En den man is in den huyse

Als een rechter van den ruyse.
(P. Gheschier.)

-- Op de ruize, op goed geluk, fr. hasard a la
blanque. Iets op de ruize doen of ondernemen.
Iets op de ruize koopera.
RUIZEL (wvl. RUZEL, zie Ui), m., mv. ruizels.
Ruike, aardkluit, tulk, drooge plagge, fr. motte
de terre, gazon sec. De geëgde akker ligt al in
ruizels. Hij greep eenen ruizel van de straat om
naar mij te gooien. Geenen ruizel land hebben
of bezitten.
-- Doof lijk een ruizel, zie RUIZELDOOF.
-- Zie TURF.
RUIZELDOOD (wvl. RUZELDOOD, zie UI), adj. en

RUIZ
adv. Steendood, morsdood. Hij is ruizeldood.
Eenen hond ruizeldood smijten.
-- Te Blankenberghe gebruikt.
RUIZELD00F (wvl. RUZELDOOF en RUZELDOOFD),
adj. Zoo doof als een ruizel of aardkluite, stokdoof, fr. sourd comme um pot.
RUIZELEN (wvl. RUZELEN, zie UI), rid zelde, ge-

ruizeld (fvl. èruzeld, zie

GE),

b. w. Ruizels of

aardkluiten werpen naar iemand. De jongen liep
weg om van de andere niet geruizeld te worden.
Zij wilden hem ruizelen. Eenen hond dood rui -

zelen.
--- Afl. Ruizeling.
-- Zie de nota bij RUIZEN.
RUIZELSMEET (wvl. RUZELSMETE), v. Slag van
een geworpenen ruizel of aardkluit.
RUIZEMAKER (wvl. RUZEMAKER, zie Ui), m.
Twistzoeker, fr. querelleur. Die vent is een ruizemaker. Zwicht de ruizemakers. Hij is overal
gekend voor een ruizemaker.
RD IZEN (wvl. RUIEN, zie UI), roos, gerezen, b. en
o. W. Iets werpen met kracht. Iemand eenen
steen op het lijf ruizen. Naar iemand ruizen met
steenen of aardkluiten of klippels. David roos
Goliath eenen kei op het voorhoofd. Met sneeuwballen naar malkander ruizen.
-- Men zegt ook Ronken in gelijken zin; mis
een bijvorm van Ruischen. Althans-schient
schijnt het met Ruizelen geen geeneens te hebben; want 1° men zegt iemand ruizelen even als
iemand sleenigen, maar niet iemand ruizen even
als ook niet iemand ronken; 2° ruizelen geschiedt
altijd met een ruizel of aardkluit, terwijl ruizen
geschiedt met welkdanig voorwerp dat als regimen van 't ww. moet uitgedrukt worden.
RUIZIG (wvl. RUZIG, zie UI), adj. Moeielijk, fr.
difficile, sprek. van zaken. Dat is ruizig om maken. Een ruizig werk. • Woorden die ruizig uit
te spreken zijn. Een ruizige weg. Het is ruizig
om daar op te klimmen.
-- Van personen die lastig zijn. Een ruizige
jongen. Ruizige schoolkinders. Hij heeft eene
ruizige vrouw.
RUL, m., zonder mv., vklw. rulleke (n. Het rul
Hoort gij den rul van 't spinnewiel,-len,ruig.
den rul van den eikeronker P De rul van eenen
lasteraar kan veel kwaad doen.
—.Bij bolders. Met eenen rul of met een rulleke (n
eene bol indoen, zoo bollen dat men eene bol, die
niet ver van de stake ligt, voortdrijft tot aan de

stake.
— Drol, grove kleederstoffe. Dat is grove rul
van laken. Dat kazemir is groeve rul.

RUL
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tabakpotizetje, den anderen zes rummertjes, 't
was daer mee uit. " (Uit een wvl. weekblad.)
RUNDERPESTE, v. Besmettelijke plaag die de
koeien somwijlen krijgen, • fr. pesíe bovine. De
runderpest wordt in onze streken overgebracht
door koeien die uit Rusland of Holland komen.
In 't jaar 1865 zijn veel koeien van de runderpest gestorven, bezonderlijk in Engeland.

RUL, RULLE, v. Meikever, eikeronker, fr. han

-neto.
Zie AVERULLE.
— Bij bakkers, enz. Een handmolen of kweern
met twee steenen om boekweit te malen, te pelen;
in Klein-Brabant ruiselmolen genaamd (Alg. Vl.
Idiot.) . Die naam komt van 't klepperend gedruisch dat die molen maakt als zij in gang is.
Zie RULLEN.
— Ook eene dergelijke Gortmolen, fr. moulin

a gruau.

RULLEN, rulde, ben geruld, o. w. Runnen, stremmen, kertelen, fr. se cailler. De melk is geruld.
RULLEN, b. w. Wordt gehoord voor Ruilen,
-

fr. troquer.
RULLEN, rulde (wvl. ook ruldege, zie IMPERF.),

geruld (fvl.eruld, zie GE), b. en o. w. Klepperende
ronken. Al wat rult ronkt, maar al wat ronkt
rult niet. De meikever rult als hij vliegt, maar
de muggen ronken zonder ruilen. Een spinnewiel ronkt en ruit. Eene kat, die spint, ruit
zachtjes. De kat lag op mijnen schoot te ruilen.
— Mompelen, ratelen, half luid spreken. Bij
zich zelven rullén. Hij wandelde weg en weder
al rullende bij zich zelven (fr. marmottant). Tegen
iemand ruilen uit misnoegdheid. Ruilen en ronken. Zoohaast de meester uit school gaat, de
kinders beginnen te ruilen en te ronken (onder
malkanderen). Die achterklapsters zijn wederom
aan 't ruilen. Ik kan niets verrichten, of hij weet
er op te ruilen. Wat heeft zij alweer gaan ruilen
bij de gebuurvrouw P

-- Rellen, rallen, klappen en snappen, fr. jaser,

babiller beaucoup. Dat wijf kan ruilen!
— Bij bakkers, enz. Kweernen, boekweit of
gort pelen of malen met de rulle. Boekweit ruilen.
Ik heb geheel den achternoen geruld.
— Grofmalen, halfmalen, in den molen breken.
Boonen ruilen. Erwten ruilen.
— Bij bolders. Een sterken loop aan de bolle
geven om een andere bolle, die niet ver van de
stake ligt, voort te drijven tot aan de stake.
Ge moet ruilen. Rullen is zoo sterk niet als
schieten.
RULPOT, RULLEPOT, .m. Iemand die veel ruit
en babbelt, fr. , jaseur, enz.
RUMMER, m. Rommer, roemer, kelkvormig
glas of beker om wijn of likeuren te drinken, fr.
verre a pied. Glazen rummers. Kristalen rummers. Groote, kleene rummers. Een rummer
wijn. Vult de rummers en drinkt de gezondheid
van N. Genever drinken uit een rummerken.
Een rummerken morgenwijn. " Den eenen won
een likeurkastje, den anderen een snuifpot of

RUND

RUNSEL, o. Stremsel, fr. présure. Wij zeggen
gem. Rensel.
— Een runselken slaan, pannekoeken bakken,
sprek. van iemand die genezen zijnde of van
eene die van 't kraambed opstaande, de vrienden
en geburen vergasten wilt.
RUPSEX(E, m. en V. Zie RIPSEM.
RUPSEN(E, m. en v. Zie R1PSEM.
RUPSESCHIJTER (wvl. RIPSEMSCHITER), m. Vlinder, fr. papillon.
RUSCH, m. Eene klens om loog te leken, bak
mande- of schettewerk op eene kleene-vormig
berrië boven eene kuip gevestigd en van binnen
met een linnen doek bekleed, waarin men hout
giet dat er zoo door zijgt in-aschenwtr
de kuip en loog wordt om te wasschen. Looge
.leken met den rusch.
— In 't L. van Aalst is rusch, m. ook een
ruizel, aardkluit, fak, fr. motte de terne, gazon'
(gersrusch, grasrusch).
RUSP, m., RUSPE, v. Hetzelfde als Rups, rup1sein, fr. chenille. Zie METATHESIS.
RUST(E, v., fr. repos.
De ruste van 't slot, kerf of keep in het
schof, dienende om het te vestigen als het uit- of
ingevaren is, fr. encoche. Het slot is in de ruste
niet, als het schof maar half uitgedraaid wordt.
— RUSTEN, b. w. Rust geven. God ruste zijne
ziel.
RUT, RUD, m. Reu, fr. Chien male.
1— Kil. Reud, 1. Canis mas.
RUT, adj. Die al zijn geld afgespeeld is, fr.
mis au blanc. Rut zijn. Iemand rut spelen.
RUTJEPEEUWEN, o. w. Hetzelfde in 't Ipersche
als Rutsepeeuwen.
RUTSE1VI(E, m. en v. Rups, fr. chenille.
- Zie RIPSEM.
--

RUTSEPEELEN, rutsepeelde, heb gerutsepeeld,.

o. w. met scherps. ee. Hetzelfde als Rutsepeeuwen
RUTSEPEEUWEN, rutsepeeuwde, heb gerutsepeeuwd, o. w. Hetzelfde als Ritsepeeuwen, kra-

koelen, harrewarren.

4

- RUTSEPEEUWER, m. Die veel kijft en krakeelt.
Laat hem loopen, 't is een rutsepeeuwer.
-- In dit vers van Ed. De Dene

BUTT
Adieu vynckenaers vyncken, ende rutsepeeuwers,
weet ik niet of ruisepeeuwer een krakeeler is,
ofwel een naam van zekere boogaardvinken.
Vgl. Zeepeeuwer.
RUTTELEN, ruttelde, heb gerutteld, o. w. Zie
BOTELEN.

— Hutselen, sprek. van muntstukken of dergelijke dingen die ratelen als men ze dooreen
schudt. Als de jongers klijken of klinkemutsen,
ze ruttelen de centen in hunne samengeloken
handen.
RUTTELSPEEKTE (wvl. RUTTELSPÉKTE, en in
eenige plaatsen Ruttelspichtig, vgl. Wormstichtig voor Wormsteekte; zie KLANKVERKORT.), adj.
Hetzelfde als Lutterspeekte. Een wiel is ruttelspeekte als de speeken ruttelen of lutteren. Een
ruttelspeekte stoel, enz.
RUWAARD (vl. RUWAERT, zie AE), m. Ruwe
kerel, onfatsoenlijke vent.
RUWIJNE (wvl. RUWINE), V. Ondergang, verderf, verwoesting, fr. ruine. " Zulcken rovyne en

vas noeyt ghezyen. " (G. Weydts.)
- RUWINEEREN, fr. ruiner. Iemand ruwineeren. Ook Reneweeren.
RUWKOORN, RUIKOORN (wvl. RUKOORN), o. Hetzelfde als Baardkoorn, asseltarwe.
RUWLOKTE, RUILOKTE (wvl. RU- LOKTE, zie UI),
adj. met den klemtoon op ruw. Hetzelfde als bij
Kil. rouw-lockigh, 1. villosus, d. i. met ruwe haar-

lokken.
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RUWR
Den vos zijnde gheiaeght van een . grooten hof hoedt
Rulockich en bondt.
(Ed. De Dene.)
— Ongehavend, ongekamd en onachtzaam gekleed, ongesnuisterd. Ruwlokte zijn. Een ruwlokte vent. Zorgelooze moeder, ruwlokte kinde
ren. Schik u wat op, eer gij vertrekt, gij ziet
er zoo ruwlokte uit.
— Ongemanierd, onbeschaafd, ongelikt, ruw,
fr. inculte, grossier. Een ruwlokte vent. Ruwlokte
zijn. Een ruwlokte dienstbode snauwde ons toe
dat zijn meester niet thuis was.
— Onbezadigd, wild en ruw in zijne handeling, fr. rude, sauvage. Gij moet zoo ruwlokte
niet zijn. Ruwlokte te werke gaan. Ge moogt
dat zoo ruwlokte niet doen. Eene meid, die ruw lokte is, breekt en rakkelt vele schotels. Neem
haar dat kindje uit de handen, zij is er te ruw lokte mee, en zou het laten vallen of op den arm
overslaan. Die poester is al te ruwlokte op de
koeien. Waarom zoo ruwlokte zijn tegen uwen
hond P
— Wordt ook gez. van dingen die niet opgeschikt, niet fatsoenlijk zijn. Ruwlokte boomen
(die niet bezorgd, niet behoorlijk gesnoeid zijn,
enz.). Ruwlokte handelwijs, fr. procédé sauvage.
— Wegens den uitgang te, zie –DE.
RUWRIJM, m. Zie ROUWRIJM.
RUZELUIT, adj. Zie RESOLUIT.

S. Deze schuifelende consonant, bij 't volk
esse genaamd, staat aan 't hoofd veler woorden
die ook zonder die letter gebruikt zijn.
— spreiden.
Breiden
— sproos.
Broos
— stommerik.
Dommerik
-- stoom.
Doom
-- streelen.
Dreelen
— struive.
Druive
— stuipen.
Duipen bid Kil.
— schiechelen.
Gichelen bij Kil.
— schelferen.
Galferen
— schruwen.
Gruwen
— schuiven.
Guiven
— schaak.
Haak (schakel)
Kavijsteren
— schavijsteren.
— schetteren.
Ketteren
— schrabben.
Krabben
schreeuwen.
Kreeuwen, fr. crier
— sleep.
Leep•
— slinksch.
Linksch
-=- sluieren.
Luieren
— sluimeren.
Luimeren
— smachtig, fr. étouffant.
Machtig
-- smodderig.
Modderig
-- smuffelen.
Muffelen
— smoel.
Muil
-- sneb (snavel).
Neb
— snerpen.
Nerpen
— snugger.
Nugger
-- spestel.
Pestel
-- spochelen.
Pochelen
—

Rompelen
Totteren
Tresse
Tronk
Truikelen
Wanken
Wobbelen
Wouwelen

— schrompelen.
— stotteren.
— stresse.
— stronk.
— struikelen.
— zwenken.
— swobbelen.
— swouwelen.

Lekken
zw. slekka.
eng. to sneeze.
Niezen
Truffe
lat. stropha.
eng. Throat
vl. strot.
Whip
-- „ zweep.
— ,, zwing.
„ Wing
fr. Leche
u slijse (snede brood).
Pic
— » specht (vogel).
Brin d'estoc — » springstok.
Gueux
— ,, schooier.
II
— „ schors.
lat. Cortex
Covus
— n schoof.
II
„
Gradus
— ,, schrede.
,, Nurus
--- „ snurre bi- Kil. (schoon.
dochter) .
Parcus
— ,, sparen.
— n stier.
„ --Taurus
gr. r zllw.
Fallo
,, 92svaov)7.
Funda
— „ a?077o5.
Fungus
lat. scarabeus.
gr. xapzOos
vl. scheren.
„
XEijU,
EIaw
— „ smelten.
-- u snaar, snoer.
vuupov
— r, sneeuw, te Brugge sneef.
,; VEpxs
—

—

--

—

—

—

—

—

—
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S
-- De mannelijke en onzijdige substantiefs,
die met den klemtoon eindigen of die eensylbig
zijn, hebben in 't mv. den uitgang en, doch in
Fr.-VI., Veurne -Ambacht en 't Poperingsche ook
den uitgang s, b. v. bands, hands, honds, monds,
lands (uitgespr. bans, hans, hoiis, mops, tans),
hoecds, puids, enz. — lijfs, lafs, schofs (fr. quarts
de journée), troefs, enz. — bogs (toonbanken),
weegs (muren), enz. -- baks, beks, bloks, buiks,
daks, geks, leks, koeles, paks, plaks, reks, riks
(ruggen), roles, sloks, struiks, laks, vertreks, vloeks,
zaks, enz. — deels, mols, pateels, smoels, stoels,
vierendeels, enz. — dams, kams, rams, enz. —
beens (beerven), kassijns, graans (fr. des grains),
kins (fr. mentons), mans, steens, toons (toonen),
enz.--kops, krops, laps, taps, tops, traps, tweeloops,
strops, enz. — beers, vloers, viers, vreugdeviers,
enz. — bouts, pots, stakijts, enz. — populierelauws,
schreeuws, enz.
Uitgenomen die eindigen op ng, nk, s of sch,
als gezangen, dingen, dranken, visschen. Ook nog
boomen, dagen, doeken, gronden, hoopen, koten,
stallen, stokken, verslanden, en eenige andere, die
niettemin in samenstelling met een ander woord
ook de s nemen, b. v. handbooms, koopdags, hand-

S
Alvoren

— alvoorens
-- anders
— anderszins

Bijkan

— bijkans

Bin (zie BIN) — bins
Oerwaan

— dauwaarts
— dikkels
-- dikwils

-- eenigszins
—

eens (ooit)

— elders
— geenszins
Herwaart

— hauwaarts

doeks, neusdoeks, aschhoops, molhoops, wagenkots,
koeistals, peerdestals, gaanstoks, enz.

— levers

Hier zijn nog bij te voegen fraks (m. en v.),
kats (v., fr. des chats), kicks (kiekens), raís (m. en v.,
fr. des rats), teljoors (o. in Fr.-Vl.), en kools (v.,

— langs
Misschien

fr. des choux; maar, kolen, fr. des charbons).
Eindelijk zijn er eenige van die soort van
meervouden die men bij alle West-Vlamingen
hoort, b. v. smids (smeden), wijfs, baais, trogs,

— misschiens
-- nauwelijks

Nemein
a

fraks, broeks, brils, dweils, uils, ooms, haans, andjoens, keuns, zwijns, stiers, enz.

— negeins
— nauwers
— nievers

-- De uitgang op s, in bijwoorden, is tonzent

gemeener dan elders, en wordt dikv^ijIs versterkt
tot st,

sten.

Aldaar

--- aldaars

Alhier

-- alhiers
-- alleszins

Alomendom

-- almentoms

Alreede

-- alreeds

Alsanne

— alsans

Altijd

— altijds

3

aldaarst,
aldaarsten.
alhierst,
alhiersten.
alleszinst
alleszinsten.
almentomst,
almentomsten.
alreedst,
alreedsten.
alsanst,
alsansten.
altijdst,
altijdsten.

Nogtan

--- ooglans

Nooit

-- nooits
— ommers
— onlangs

Overal

— overals

Rond

— ronds

Rondom

-- rondoms

Schier

— schiers

alvoorenst,
alvoorensten.
anderst,
andersten.
anderszinst,
anderszinsten.
bijkanst
bijkansten.
binst,
biosten.
dauwaartst,
dauwaartsten.
dikkelst,
dikkelsten.
dikwilst,
dikwilsten.
eenigszinst,
eenigszinsten.
eenst,
eensten.
elderst,
eldersten.
geenszinst,
geenszinsten.
hauwaarts t,
hauwaartsten.
ieverst,
leversten.
langst,
langsten.
misschienst,
misschiensten.
nauwelijkst,
nauwelijksten.
negeinst,
negeinsten.
nauwerst,
nauwersten.
nieverst,
nieversten.
nogtanst,
nogstansten.
nooitst,
nooitsten.
ommerst,
ommersten.
onlangst,
onlangsten.
overalst,
overalsten.
rondst,
rondsteel.
rondomst,
rondomsten.
schierst,
schiersten.

-- seffens
—

somtijds

Somwijlen

-- somwijis

Telkeu

—

Toen

—tons

telkens

—

trouwens

—

waarlijks

Waneer

—

waneers

Weerom

—

weeroms

Zeker

— zekers

Waarlijk

SABE
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SA
seffenst,
seffensten.
somtijdst,
somtijdsten.
somwijlst
somwijisten.
telkeest,
telkeesten.
toost,
toasten.
trouwen st,
trouweesten.
waarlijkst,
waarlijksten.
waneerst,
waneersten.
weéromst,
weeromsten.
zekerst,
zekersten.

Eerie, sabatteringe krijgen. Aan iemand eene
sabatteringe geven.
-- Ook Savatteringe.
SABERDAS, m. Zie AVERDAS.
SAFFELEN, sabelde, heb of beu yesa eld. o. w.
Struikelen, fr. trébucher, Hij heeft over eenen
steen gesaffeld. Hij saffelde en viel. Saffelen
tegen iets.
-- Ook Moeilijk gaan, zwak te been zijn. Hij
saffelde naar huis. Zij is nog tot daar gesaffeld.
— Ook Tjaffelen, Subbelen en Sobbelen.
--- SAFFELAAR, m. Die licht en dikwijls struikelt,
die zwak te been is.
— SAFFELINGE, V.

Het saffelen.

SAIET, v. Zie SAYETTE.
SAKAVAN, SACONDË, soort

batterd,

SABATTEREN, sabatterde, gesabatterd (fvl.esazie GE), b. w. Aaneenslaan, verveerdigen,

van gebroken vloek
klemt. op de tweede greep, fr. cadecdis.-worden,
Asa gauw, sakavan!
SAKKER, m. Vloek; godslastering, fr. juron;
blaspheme. Er een sakker door leggen, fr. lacher
un juron.
—. SAKKEREN, 0. w. Vloeken; godslasteringen
uitslaan. Hij stond daar te vloeken en te sakkeren.
SALADEHUT, SLAHUT, m. Saladestruik. Zie HUT.
SALET(TE, v. Schoone kamer, zaal waar men
volk ontvangt, fr. salon. Dit woord, dat o. is bij
Weil., is v. bij ons. In de salette maaltijd houden.
" De saleite oft eetcamer inde welcke Jesus zyn
leste avontmael hielt. " (M. Lambrecht.) " Eene
musieke die gezongen word, 't zy in eene saletíe,
't zy in de kerken. " (0. Hazart.) " In dat huys
gebruyckten sy -voor hunlieder kercke de groote
salette met noch een kamer van zuyden daer aen. '

aeneenflansen. De timmerman zal met die planken wel een hok sabatteren. De kleermaker heeft
mij daar eenen frak gesabatterd die van geen
strooi is.
--- o. W. met hebben. Met geweld en gedruisch
te werke gaan : slaan en buischen; kijven en
schelden. Die vent kan sabatteren ! Op de tafel
sabatteren. Op iemand sabatteren. De dronkaard
sabatterde tegen zijn wijf (keef en schold).
-- Er door sabatteren, met stout geweld de
hinderpalen doorbreken, de wederspannigheid
temmen. Ge moet er door sabatteren. Eene overheid moet er somtijds door sabatteren, wilt hij
zijn gezag behouden. Ziende dat de misnoegden
met zachtheid niet te beteren waren, begon hij
er met eens door te sabatteren. Sedert dat hij
er dien keer door gesabatterd heeft, is alles nu
in rust.
— SABATTERING, v. De daad van sabatteren.

fr. ehélido-ine heet, chelidonium majus L.
-- Dit woord is zoo goed van maaksel als
santorie dat in de Woordenb. staat, en ook de
naam is van Bene plant die fr. centauree heet.
SALIENESSE, v., klemt. op nes. Vrouwmuts, fr.
cornette.
SALVEEREN, salveerde,gesalveerd (fvl.esalveerd),
b. w. Redden, 1. salvare, fr. sauver. Het kind viel
in 't water, maar 't is gesalveerd geweest. Iemand
van de dood salveeren. Het gebouw begon te
branden, en men trachtte er uit te salveeren al
wat mogelijk was. " Hy meynde zijn seleen met
de vlucht te salueren. " ( J. Van Heumen.)
SAMAAR, v. Lang en deftig kleed, fr. sinsarre;
zie de Wdb.

SA, uitroepingswoord, zie TSA.
o. Zeker slag van wollelint, fr.
ruban de saye. Een tapijt boorden met saailint.
SAALDE, v. Eene geurige plant met gereesemde
bloempjes, anders Seldje, en in de Woordenboeken Salie genaamd, fr. -sauge. Zie -ALLE.
SAARL, SARL, eigennaam bij 't volk, voor
Karel, fr. Charles.
SAARTER, m. Perkament, fr. pccre1iem n. Op
saarter schrijven. Een blad saarter. • Oude beschreven saarters. Een boek in saarter verbonden. De schoolkinders maken pennekokers van
saarter. Zie SATER.
SAAILINT,

(Pauwel Heinderycx.)
-- Kusseneel, fr. selletíe. De dossiere ligt op de
salette.
SALIDONE, v. Volksnaam van eene plant die

SAMA
-- Wij gebruiken 't w. altijd in 't mv. Zijne
beste samaren aandoen. Hij heeft vandage al zijn
beste samaren aan. De tooneelspeler verscheen
in blauwe samaren.
SAMARITEINE, V. Zoo heet men eene soort van
hooge lampetkan, gelijk deze die men gemeenlijk
geschilderd ziet bij de Samaritaansche vrouw aan
den put van Jacob. Eene zilveren samariteine.
SAMENKYRIEN, kyride samen, heb samengek yrid, o. w., klemt. op ky. Overeen komen, fr. s'accorder. Die geburen kyriën niet samen. Dat die

gebroeders beter samen kyriden, zij zouden een
schoon leven hebben.
SAIVIENRARELEN, rakelde samen, samengerakeld,

b. w. Bijeen harken. Het hooi in ketsen samen rakelen. De afgevallen boomblaren samenra kelen.
--- Ook Samenraken. — Zie RAKELEN.
SAMENSCHOBBEREN, schobberde samen, samen

Samenschoffelen.
-geschobrd,.w
-- o. W. Haastig en druistig samenkomen. Het
volk kwam samengeschobberd rond hem.
SAMSOEN, o. Zoo heet in sommige plaatsen
eene plant die men gemeenlijk Singsoen noemt
of Sensioen. Zie SINGSOEN.
SANCTJE (uitspr. santje, even als men irate,
kulte, lente zegt voor inkte, kulkte, tenkle), o.
Godvruchtig beeldeken of printje, fr. image.

SAS
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SAS, o. Sluis, fr. écluse.
- SASDEUR, v.

Sluisdeur. De sasdeuren open-

of toedoen.
Sluiswachter, fr. éclusier.
Sluiskolk, fr. bassin d'écluse.
- SASSEN, o. w. De sluisdeuren opendoen om
het hoog water, dat voor het sas is, naar een
leeger water te laten afvloeien. Er is te veel
water, wij gaan moeten sassen.
SASSEN, saste, heb of ben gesast, o. w. Loopen,
haastig gaan, voortvaren, ketsen. Hij doet mij
van 't een naar 't ander sassen. De brievendrager
- SASMEESTER, M.
— BASPUT, m.

sast overal rond. Sas maar voort, fr. allen-vo2nsen. Hij saste weg. Zie hem sassen.
— Vgl. fr. chasser, onz. gebruikt, b. v. les

nuages clhassent du nord, cette voiture cliasse bien,

enz.
SATER, m. Bij speldewerksters. Een dik papier
dat in twee'n of in vieren geplooid is op de
breedte van eene palm, en dat op het spelde werkkussen vastgehecht als een tafelbladje dient,
waarover de boutjes rollen. Een witte sater. Een
blauwe sater. Eenen nieuwen sater koopen. De
kantwerkster speelt met de vingers op den
sater. Versletene saters.

— Kil. Satre en Sartre, charta; stripla in
memmZbrana; diploma. Vgl. fr. charie, chartre. Zie
SAARTER.

Sanctjes uitdeelen aan de braafste kinderen.
SANSE, V. Voorspoed, welvaart, geluk. Hij heeft
sanse in alles wat hij onderneemt. Die koopman heeft maar weinig sanse.

-- SATERPAPIER, o. Dik papier waarvan men
saters maakt, speldewerkpapier, grof teekenpapier, dun karton. Naar den winkel gaan om

lek en hebbe hier vruecht, jolyt noen sanctie,

papier winden. Zes bladeren saterpapier.
SAUSE, v. Bij goudsmids. Mengsel van salpeter
en borax, dat men in den kroes doet om zilver
of goud te smilten.
— Bescherelle heeft sausse in den zin van

zegt Ed. De Dene, die dit sanctie doet rijmen op

ordonnanche en kanche.

-- Sanse is voor den zin hetzelfde niet als
Kanse, want dit laatste beteekent Hazaard, fr.
chance. Zie ONSANSE.

SANSEL, m. Zorgeloos en slordig mensch. Een
sansel van eenen vent, van een vrouwspersoon.
Is dat een sansel
-- Vergt. Swansel.
SANTEKWANTE, V. Oorveeg, fr. mornifle. Eene
santekwante geven, krijgen.
SAPON, SAPONK, m., mv. sapons, saponks, klemt.

op de tweede greep. Een bovenveste met mouwen. Hij had zijnen besten sapon aan. F}en lakenen saponk. De saponk daalt tot op de heupen.
De sapon van den werkman. In de zakken van
zijnen sapon.
-- Vgl. sp. jubon, en ital. giubbone (wambuis).
Kramers vertaalt Japon door robe de chanibre;
robe (de femme) .

saterpapier. Eenen boek of iets anders in sater -

liqueur lont les o7 f evres se servent pour doener de
la couleur a l' or.

SAVANJE en SAVAANJE, v. Soort van hoofddeksel zonder klip, en dalende tot op den rug.
De savanje is het hoofddeksel van de arbeiders
en sjouwers die zakken graan, enz. op het hoofd
verdragen.
— Ook een Arbeider of Sjouwer. Een kloeke
savanje. De savanje betalen.
-- Fig. Eene slechte muts of klak. Eene ver

-sletnavj.
v. Sabatteringe. Iemand eene
savatteringe geven. Eene savatteringe krijgen.
SAVEL, m. Sabel, fr. sabre. Een lange savel.
Met den sabel kappen. De savel van den veldwachter. " Hunne wapenen zijn pijl en boghe,
SAVATTERING,

SAVE
ende twee savels. " ( P. Devynck.) " Ghetempert
stael van de welcke men die schoone savels
smeedt gheheeten van Damascus. " (Id.)
— Eenen savel aanhebben, dronken zijn.
— Dit woord, dat algemeen is in Vlaanderen,
worde niet verward met Zavel.
SAVELDEGERRE, m. klemt. op ger. Onversaagd
mensch (fr. sabre cle guerre). Die vrouw is een
saveldegerre die 't al verslaat.
SAVELEN, savelcde, gesavelcd, b. en o. W. Sabelen, met den savel houwen, fr. sabrer. Hij savelde
rechts en links.
— Met geweld slaan of werpen. Hij savelde
zijne kleederen in eenen hoek.
— Er door savelen, met kracht en spoed te
werke gaan. Die werkman savelt er door (zet
spoedig zijn werk voort). Het sneeuwde en het
woei; maar - niettemin ondernam hij de reis, en
hij savelde er door.
SAVERLETTE, SAVERNETTE (zie L), v., klemt.
op let, net. Oorvaag, kaakslag, fr. mornif e, soufft et. Eene savernette geven of krijgen.
SAVOOIE, v. Savooikool, fr. thou de Milan. De
savooien zijn groen. Gestoofde savooien eten met
worstjes.
SAYETTE, v., klemt. op et. Wollen garen om te
breien, enz., fr. laine filée, fil de sayette. Kousen
van sayette.
- SAYETTEN, adj. Van sayette. Sayetten kousen. Een sayetten baai.
SCH. Dit letterteeken wordt bij het grootste
gedeelte van de West-Vlamingen uitgesproken
met den geaspireerden keelklank. Doch in eenige
gewesten van Fransch-Vlaanderen klinkt het
gelijk de hoogd. sch of de fransche ch in chant.
Elders, en vooral te Brugge, luidt het als sk met
den harden keelklank, en zoo schreef men ook
oulings scone, pestapen, mensce, bistop, enz.
— Velen zeggen dat sch in 't midden van de
woorden klinkt als eene enkele s, zonder eenig
keelgeluid (valschaard — vals—aard, menschen
—men—sen). In Vlaanderen heeft sch in 't midden
van 't woord denzelfden keelklank als in 't begin
van een woord, b. v. schaard, — valschaard (val—
schaard), Menschen (men— schen), enz.
SCHAAFAARDE (wvl -EERDE), v. Bij pottebakkers. De aarde die afvalt bij het schaven van
aardewerk dat gedroogd maar nog niet gebakken
is, fr. tournassine.
SCHAAFMANDE, v. Bij pottebakk. Eene mande
waarin de schaafaarde verzameld wordt.
SCHAAFMES, o. Bij huidevetters. Soort van
trekmes met twee handhaven om de huiden af te
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vleeschen, fr. echarnoir. Met het peelmes wordt
het haar afgehaald; met het schaafmes wordt het
vleesch en het vet afgeschild dat aan de tegenzijde van den nerf kleeft.
SCHAAIAARD, SCHAJAARD, m. Wordt gehoord
in een groote schajaard, d. i. een dier of een
mensch die groot en slank is. Een groote schaaiaard van een peerd. Een groote schaaiaard van
eenen vent.
SCHAAK, m. Schakel of ring van eene keten,
fr. chaznon. Eene keten van twintig schaken. Er
is een schaak gebroken.
SCHAAK, SCHAKE, v. Hetzelfde als Schok(ke,
d. i. de peul, de schil van peulvruchten, fr. cosse.
De schaken afplukken van de erwtranken. Waneer de schaken hunne boontjes of erwtjes'kwijt
zijn en uitgehaald, heeten zij dan stootsen.
SCHAAK, o. Schaakberd, fr. echiquier. Op het
schaak spelen. In het schaak, fr. a' l'échiquier
(uitsteekberd van herbergen).
-

-

Die wilde sopperen, die wilde give slapen,
Seic ginc te worptafel, selc ten scake, .
ple pinde hem' z'ielven te sine te gemake.
(De Trojaensche oorlog.)
Iane sie wecb, no recht no cromme,
Daer ie den scake volgen mach.
(Walewein.)
SCHAAL, SCHALE, v.

Weegschaal.

-- Een schale vlas, vijftig kilos ongezwingeld

vlas. Dat vlas, gis ik, zal maar twintig booten
per schale geven (d. i. dat vlas, dat vijftig kilos
weegt ongezwingeld, zal maar twintig booten
geven gezwingeld).
— Eene schale schudden. Ongezwingeld vlas,
dat verkocht en gewegen wordt, is gem. niet
uitgeschud noch gezuiverd van zijne assels en
andere vuiligheid; maer somwijlen bespreekt de
kooper dat he gezuiverd zij, of ten minste dat
men de eerste schale vlas, die men gewegen
heeft, dan uitschudde, en zooveel afrekene van
elke volgende schaal, als men de eerste uitgeschud heeft, b. v. eenen kilo, zoodanig dat hij
maar 49 kilo's betaalt voor 50 kilo's gewichte.
Ge moet eene schale schudden. Ik wil uw vlasch
koopen aan dien prijs, maar met eene schale
schudden.
SCHAALBOOTE en SCHAALBOTSE, v. Zie SCHALEBOOTE, SCHALEBOTSE.

SCHAALDE, SCHAALDJE, SCHALDJE, SCHELDJE,

v. Hetzelfde als Schalie, lei, fr. ardoise.
-- Zie -ALIE.
-- SCHAALDEN, SCHAALDJEN, SCHALDJEN,

adj.
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Van schalie. Een schaalden dak, fr. un toit
d'ardoise.
SCHAALSTIK, SCHAALSTUK, o. Afgezaagd kantstuk van eenen boom, ook Korst genaamd, fr.

dosse.

-- Weil. heeft ook 't enkele Schaal in dien zin.
SCHAAMTEVRIJ, adj. Schaamteloos, onbeschoft,
fr. efronté, impudent, déhvnté. Hij is schaamtevrij.
Een schaamtevrije kerel.
SCHAAPAKSTER, m. Een vogel anders ook
Kraaiakstergaai genaamd, fr. pie-grièche.
SCHAAPBEEN, o. Dwarsfluit gemaakt van eene
mergpijp uit het schaap. Een schaapbeen maken.
Op een schaapbeen spelen. De boereknecht miek
zich een schaapbeen.
SCHAAPBINDE, v. Soort van kleerre winde die
veel in de akkers groeit, fr. liseron des blés.
SCHAAPBOER, m. Landbouwer die schapen
kweekt. Een rijke schaapboer.
SCHAAPDRIFT, m. Het drijven van grazende
schaapkudden langs wegen en straten. " Ampliatie van reglement nopende den schaep-dr ift,. "
(Costumen vanden Lande vanden Vryen 1671.)
— De bepaalde wegen en straten waar een
schaper zijne kudde drijven mag. De schaapdrift
van die hofstede is groot en uitgestrekt. Eenen
schaapdrift vermeerderen of verminderen. Eenen
schaapdrift afteekenen niet baken.
SCHAAPFOOIE, v. Feestmaal dat een schaapboer 's jaarlijks geeft aan zijne geburen op wier
landen hij zijnen drift heeft. Zie FOOIE.
,

SCHAAPGOED, o. en SCHAAPHOFSTEÊ, v. Eene

groote pachthoeve waar men gewoon is schaap kudden te kweeken. Op een schaapgoed wonen.
Een schaapgoed verkoopen. " De ghone willende
schaepen houden, sullen de selve hebben te leggen op een oudt schaepgoedt; ende inde prochien
daer gheen schaep-goedt en is, in eene vande
principaelste hof-steden van diere. Den selven
persoon en sal op eene ende de selve prochie
niet moghen houden twee kudden, 't en waere
by opde selve prochie waere hebbende twee
schaep-goederen. " ( Ampliatie van Reglement
nopende den schaepdrift inden Lande vanden
Vryen 1672.)
SCHAAPHERDERTJE, o. Een kwiksteertje dat
fr. bergeronnette heet. Zie CHAMPETTER.
SCHAAPHOFSTEDE, V. Zie SCHAAPGOED.
SCHAAPLEPEL(E, m. Schapersschup, makke,
tuilschip, herdersstaf, fr. houtette. De landbouwer
ging rond zijne akkers met eenen schaaplepel
in de hand. Aarde werpen met den schaaplepel.
" Veel jonghe alewaerdighe zotten alle ghelijck

ghecleet met ghelewe bonnetten, coussens ende
journeyen, daer van voren ende van achtere een
schaeplepele op gheborduert stoat van roode
zijde. " (N. Despars.) 1 Zulck een quaden, boosen
hoop landslieden ende andere, dat zy haerlieder
ghebeurs allomme ghenouch te doene maecten
met haerlieden schaeg-lepels in dhandt, zo dat
meiize ten dien upziene schaepherders noemde."
(Id.)
— Kil. Schaeps-lepel, 1..pedurn.
SCHAAPMUILTJE (wvl. —MUULTJE, zie UI), o.
Soort van wikke met welriekende bloemen, die
men in de hoven kweekt tot sieraad, lathyrus
odoratus L., fr. pols de senleur.
SCHAAPSULKER, v. Schaapzurkel, schapezuring, fr petite oseille, oseille sauvage, rumen;
`

acetoselta L.
-- SCHAAPSULKELBOER, m. Slechte boer in wiens
akkers veel schaapzurkel groeit, anders dok
Bromboer geheeten.
SCHAAPTENKTE (uitspr. –lente, zie TENKTE), v.
Een kruid dat veel langs grachten en wegen
groeit, anders Ganzerik en Zilverblad genaamd,
potentilla auserina L., fr. argentine. De schaap
heeft gele bloempjes, en uitgekorven-tenk
bladeren die met witte wuggelinge bedekt zijn.
De schaaptenkte is geen keunerebbe.
SCHAAPVRIJ, o. Een stok met eenen futsel
stroo van boven, dien men op een stoppelveld
plant om de schapers te verwittigen dat zij er
hunne kudden niet mogen op drijven.

- Zie VRIJ.
SCHAAPWULDE of SCHAAPWOLDE,

adj. De gedaante hebbende van schaapwol. Schaapwulde
haar. De lucht zit somtijds vol schaapwulde
wolkjes.
SCHAAPZAK, m. Vliesch waar men 'het onderlijf in wentelt om warm te hebben. -- De tolbeambten, die 's nachts op wacht liggen in de
opene lucht, beschutten zich met eenen schaap zak tegen koude en natte.
SCHAAR, SCHARE, v. De schare van eenen
wagen bestaat uit twee kromme houten die van
den eenen kant vastgetirnmerd zijn aan den
achterasse, en van den anderen kant te samen
komen aan 't midden van den langwagen.
— Schare van eenen ploeg. Zie PLOEGSCHARE.
— Schare van een peerd zijn de twee beende
kinnebakken, fr. ganache. Een peerd-renvaht
dat vei is in de schare, fr. cheval chargé d e ganache.
" Soo moet men een dracht van vooren in de
borst steken, oock onder de kele in de scharen."
(Jac. de Smet.)
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— Soort van groote zwaluw met platten kop
en lange vlerken, en nestelende in de mazegaten
van eenen muur, 'enz.; anders Steenzwalm en
Venijnde zwaluw geheeten, fr. martinet noir.
— Eenige geven den naam van schare aan
eene soort van zwaluw die langer van steert is
dan het Witgatje, en in de wetenschap hirundo
rustzca heet, fr. hironzdelle de clze-minee.
— Te Brugge heet men schare, elders ook
scharre, 't geen gemeenlijk een schaard, fr. breche,
genoemd wordt. Er zijn scharen in dat mes.
Vgl. Donderbare voor Donderbaard, enz.
SCHAARBALK, m. Zie SCHEERBALK.
SCHAARBOUT, SCHAREBOUT, m. Bij wagenmakers. IJzeren bout die de schare van eenen
wagen aan den langwagen vestigt.
SCHAARD, m. Breuk of kerf in de negge van
een mes of van iets anders, fr. brèche. Een
schaard in den boord van eene tafel. Schaarden
in den boord van een aarden vat. De boombladeren hebben schaarden in hunne randen.
Voor wie dat was uyt-ghesneden
In den disch een grooten schaerf.
(L. Vossius.)

— Weil. maakt dit woord vrouwelijk. Te
Brugge zegt men schare, ook vr.
— Schaardje kappen, met de snee van een
mes houwen op de snee van een ander mes,
anders gezeid ' harten. Die twee knapen kapten
schaardje met hunne messen. Ik heb schaardje
gekapt met hem, en geheel zijn mes bedorven.
- SCHAARDDE,

adj. Dat schaarden heeft, uitge-

brokkeld, fr. ébreché. Het mes is schaardde. Dat
bloemblad is schaardde. Zie —DE.
-- SCHAARDEN, schaardde, geschaard, b. w. Eenen
of meer schaarden of breuken maken in een
lemmer, fr. ébrécher. Men schaardt een mes met
hard hout te snijden. De rand van eene tafel is
geschaard, als er een stuk uit gebrokkeld is. Van
bladeren die uitgekorven zijn, zegt men dat zij
weinig of diep geschaard zijn, fr. dentelé, crénelé,
b. v. alsem heeft diep geschaarde blaren.
SCHAARP, m. Uitgebrokkelde keep in de snede
van een mes, in den boord van een glas, enz.
anders gezeid een Schaard.
SCHAARS (uitspr. sehaas, zie Rs), bijw. Nauwe
fr. à peine.
-lijks,
-- Schaars zoo..., bijkans zoo.... Hij is schaars
zoo rijk als zij ii broeder, fr. pen s'en faut qu'il
ne soit aussi riche que son frère.
-- Met eenen imperatief voorgegaan van het
negatief en, heeft schaars zoo de beteek. van niet
zoo. En spreek schaars zoo luide, ik heb zeer in

SCHA
mijn hoofd, fr. ne parle pas si haat, j'ai mal à la
fête.
-- Wordt ook als interjectie gebruikt in den
zin van fr. chut !pas si (fort, etc.) Als de geneesheer hem zei dat hij cie geelzucht had, " schaars!
schaars ! " antwoordde hij, fr. il -repondit : altons
done! (cela ne saurait être).
— Dit alles hoort men meest in Fransch—Vl.
SCHAARSLIJPER, m. Soort van vogel, ook
enkelijk Schaar geheeten, fr. martinet noir.
SCHAARSTIJL, m. Zie SCHEERSTIJL.
SCHAAT, SCHATE, v. Bij visschers, enz. Een
zeevisch, anders ook Vlote genaamd, fr. raze
blanclze,1. rain balie. (Van Beneden, Ann. Parlem.
1865-66, docum. bl. 602.) Rochen en schaten, fr.
raies bouclées et raies blanches.
SCHAARZWALUW (wvl. SCHAARZWALM), v. Een
vogel die in 't fr. martinet noir heet. Ook hirondelle de cheminee. -- Zie SCHAAR.
SCHAATS, SCHAATSE, v. Stelt, fr. échasse. Op
schaatsen gaan. Op schaatsen loopen. Op schaatsen dansen. Hooge schaatsen. Van de schaatsen
afvallen.
— Ook Schatse.
-- SCHAATSEDANSER, SCHATSEDANSER, m. Iemand
die op schaatsen loopt en danst. Op de kermisdagen zijn er dikwijls schaatsedansers in het
dorp. De schaatsedanser trippelde op de steenen
den voois naar van het muzijk.
SCHABBE, v., vklw. schabbeke(n. Soort van
kiel of bovenkleed uit lijnwaad, katoen, laken,
of fluweel, enz. dat de knechtjes dragen, gem.
met eene gordelrieme om het lijf. De rijke kinderen, zoowel als de arme, dragen schabben.
Eene kostelijke schabbe. Eene nieuwe schabbe.
-- Ook een Kiel in 't algemeen. Een vent met
eene blauwe schabbe. " Als Jan den koeystal
mest, by trekt zyn grove lynwaden schabbe
aen. " (C. Duvillers.)
— Zijne schabbe aan iets scheuren, er zijne

slippen aan scheuren, een verlies aan iets doen.
Ik wil dezen boek wel laten drukken, maar zou
er niet geern mijne schabbe aan scheuren.
— Ook Lap, afgescheurd stuk, fr. lambeau.
De schabben van gescheurde kleederen. Hij
hangt al in schabben.

SCHABBEN, schabde, geschabd, b. w. In flenters
scheuren. Zijne kazak hoog geschabd aan zijn
lijf. Gescheurde en geschubde kleederen.
SCHABBERLING, m. en o. Snipperling, afgeknipt strookje lijnwaad of andere stoffe. Schab
goed. De schabberlingen vergaren.-berlingva
-- Zie SCHAPPERLING.
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heet te Brugge de politiebediende, fr. agent de
police. " Die hooftman van de schadebeleners.

SCHABETTERTJE, o., klemt. op bet. Verbasterd
van Schaapherdertje. Zie ald.
SCHABIOOZE, v. Eene wilde plant, scabiosa co-

(N. Despars.)

lumbaria L., of ook scabiosa succisa L.

Wachthuis van
de schábeletters, fr. corps de garde des agents de

—LIK), adj.

SCHABELETTER, SCHADEBELETTER, m. Zoo

— SCHABELETTERSWACHTHUIS, O.

police.
SCHABERNAK, o., klemt. op nak. Schabrak,
schaapsvel of ander dekkleed op het kruis van
een peerd, fr. housse, chabraque, hd. scliabracke.
— Een soldatenmantel. Dan kwamen de
Huzaren met hunne schabernakken aan.
— Verders een kleed in 't algemeen. Iemand
bij zijn schabernak pakken (bij de krage vatten,
bij zijne kleederen vastgrijpen). Gij zult op uw
schabernak krijgen (slagen krijgen).
— Eene munte, eene koe die geene melk meer
geeft, eene oude magere koe, anders ook Soldaat
en Parizijn genaamd. — In Antw. is schabbernak
een bouwvallig huis, zegt Alg. Vi. Idiot.
-- Een mensch die afkeer verwekt, hetzij dat
hij mismaakt is, hetzij dat hij slordig en vuil is.
Een leelijk schabernak van een ventje. o Gij
vuil schabernak!
— Een levendig kind dat schalk is en poetsen
speelt, ook Kwaperte, Schermik en Sporrewaan
geheeten, fr. lutin. Een schabernak van een jongen, van een meisje. Het is zoo een schabernak.
— Ook een Bratsche lichtzinnige jongeling of
dochter.
— Het hd. scjiabernack beteekent eene Poets,
streek, deugnieterij, fr. tour de malice; en scha
bernacken, iemand Bene poetse spelen, fr. faire
une niche a quelqu'un.
— Om alles te zeggen wat ik nopens dit w.
vernomen of gevonden heb, voeg ik hierbij 1°.
dat men schabernakt, klemt. op nakt, gebruikt
als adj. en adv. in den zin van ellendig, armtierig,
b. v. hij is lijk een. schabernakte; schabernakt
gekleed zijn; 2°. dat men mij het w. schabernakel
gegeven heeft in den zin van een kastje waar
men vodden en slunsen in werpt; 3°. dat Boetius
a Bolswert ievers schrijft : " Ik soek alle myn
schappelacken door, maer ik vindse niet.
SCHABERNAKKEN, schabbernakte, geschabernakt, b. en o. w., klemt. op nak. Schoffelen, haastig en onbesuisd grijpen. Hij schabernakte het
uit mijn handen. Met al dat schabernakken wordt
er veel gebroken. Ge moogt zoo niet schabernakken. Zij schabernakte al hare kleederen te
samen en ging door.
— Ook Schabernakkelen.
— Zie WEGSCHABERNAKKEN (wegijlen).
-

SCHABOUWLIJK (wvl. SCHABOWLIK, zie AU en

Afgrijselijk, schromelijk, fr. horrible,
epouvantable. Eene schabouwelijke moord. Een
schabouwlijke booswicht. Eene schabouwlijke
gebeurtenis. De dood van den godddeloozen is
schabouwlijk. Het weder is schabouwlijk heet.
Het is schabouwlijk koud. Schabouwlijk om zien,
om hooren. Die vent heeft schabouwlijk veel
macht.
— Dit w., met den klemt. op bouw, is hetzelfde
als Schouwlijk (schuwlijk, afschuwelijk), waar
gevormd is met eenen lasch in den-vanhet
grondvorm. Zie onder FLADAKKEN.
SCHACHELEN, sclzachelde, geschacheld, b. w.
Verwisselen, ruilen, fr. échanger, troquer.
— Kil. heeft Schathen, cachinnari.
Pel ! wat is dat luyde schachgen

(P. Devynek.)
Elk van de vier
of meer houten reezen waarop de rok van eenen
weefkam gevestigd wordt, fr. liais. De gemeene
en eenvoudigste weefkam heeft vier schachten,
waarvan men de twee bovenste vasthangt aan
katrollen, en de twee onderste verbindt aan de
geterten. Waneer men stoffen weeft, die geparkt
of gebloemd moeten zijn, gebruikt men weefkammen met acht, twaalf, zestien of nog meer
SCHACHT, m. Bij kamslagers.

schachten.
SCHACHTEN, sclzaclzte, geschacht, b. w. Al de
stukken van een getuig aan malkander sluiten
en tot een geheel opmaken, bezonderlijk met
erven en erngaten, fr. monter, assembler a tenons
et mortaises. Een marktkraam schachten. Eenen
beddebak schachten. Eenen houten steeger
schachten. De boekkas kwam toe ontschacht en
los; men heeft ze geschacht in de kamer.
SCHADE, SCHA, v. Nadeel.
-- Schade doen heeft twee beteekenissen
10 Iemand schade toebrengen, hem in zijne goederen verhinderen. Hij heeft mij veel schade
gedaan. Het onweder heeft weinig schade gedaan
aan den akker. De hoenders doen schade aan de
vruchten. 2° Schade lijden, een verlies doen. Hij
heeft schade gedaan met zijnen hoed te verwisselen tegen eene kulte. Hij heeft geene schade
gedaan met te wachten van graan te koopen.
Men doet nooit geene schade met het ongelijk
te vergeven. Ik heb er scha aan gedaan.
--- Sch -c' voor bate (hier of daar uitgesproken
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schaverbate), vergoeding van een verlies door
eene winste, fr. dédommagement d'une perle par
Un profit, co7npensat-ion. Men zet eene koe op scha
voor bate, waneer men zijne koe te voeden en
te onderhouden geeft aan iemand anders die
daarvoor de melk en de boter van die koe hebben
mag. Eene koe scha voor bate houden.
— Vgl. holl. Schabaat, interj. die Kramers
vertaalt n'imporle ! la perte peu se tourneg en
.

profit.
SCHADEVUUR (wvl. SCHAVIER), o.

Brand, fr.

incendie. Er ontstond een schadevuur. Een groot

schadevuur. Een gebouw door het schadevuur
Vernield. Een schadevuur meester worden. De
vlammen van een schavuur. Verzekering tegen
het schavier, fr. assurance contre l'incenclie.
SCHADIG, adj. Schadelijk, dat schade aanbrengt.
Het is schadig van te bouwen als het vriest. Het
is al zoo schadig als voordeelig. " Ist dat men
soo schadighen dienst wel-daedt magh noemen. "
(J. David, s. j.)
SCHADROUWEN (wvl. SCHADROWEN, zie AU),
schadrouwde, heb of ben geschadrouwd, o. w.,
klemt. op drouw. Snel loopen, te vierklauwe
rennen, fr. galoper. De peerden schadrouwden

langs de baan.
— Ook van menschen die snel loopen. Hij
kwam geschadrouwd. Zij schadrouwden er naar
toe.
— Dit woord is vol nadruk. Vgl. fr. escadronner
(fare les évolutions et les manoeuvres particulieres

a la cavalerie) .

SCHADUW, v. Zie SCHAUwE.
SCHAFFELEN, schakelde, geschuffeld, b.

en o. w.

't Zelfde als Schoffelen. Zie ald.
SCHAFFEN, schafte, geschaft, b. w. Scheppen,
uitvinden, bezorgen. levers middel in schaffen
(nieuwe maatregelen zoeken en nemen om iets
te verrichten, te vereffenen, enz.). Als er geen
middel in geschaft wordt, de ripsems zullen de
fruitboomen verwoesten. Er ontstond een gewoel
onder 't volk, maar de landvoogd wist er een
middel in te schaffen om het te bedaren.
— Denken, rekenen, gelooven, fr. compter. De
persoon is gestorven met wien zij schafte te
trouwen.
-- o. W. met op. Opmerkzaam zijn, letten op,
gadeslaan. Op iemand schaffen (hem zorgvuldig
bewaken). " Daerup niet lettende nochte schaf
N. Despars.) Schaf op het kind dat het-fend."(
niet in 't vuur truikele. Op iets schaffen (nauw
beletten). Schaf daar eens op. Nergens op-keurig
schaffen (alles verwaarloozen, nergens voor zor-
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gen). Daer zijn ouders die op hunne kinders niet
schaffen (geen zorge dragen). De beschuldigde
mag rijk of arm wezen, een vroom rechter schaft
daar niet op. Ik heb er op geschaft.
— In 't marbelspel. Trachten zijnen marbel in
den pogput te rollen, terwijl de tegenspeler zich
pijnt om er ons verre van weg te stekken. Zie
POGPUT.

SCHAKÈLWIJSDE, bijw. Wordt gezeid van dingen die aaneenhangen gelijk de schakels van
eene keten.
SCHAKS, bijw. In den schijn, kwansuis, fr. en
app arence. .Schaks een reden zoeken, fr. chercher
une raison apparente, un prétexte. Hij kwam in
den winkel schaks om iets te koopen, maar inderdaad om te stelen.
— Dit w. is eene verkorting van Askaks,
alskaks.
SCHALEBOOTE. en SCHALLEBOOTE, v. Soort van
kever die ook Schalbijter, Kallebijter, Teebijter
en Kousebijter heet, fr. tachype doré, carabe doré,

serpent.

-- Ook Schalebotse of Schallebotse genaamd.
Zie BOTSE.
— Kil. heeft Schatbijter, en voegt er bij dat
men in Vriesland scalbote zegt. Vgl. fr. escarbot.
Zie ook BOUT.
SCHALIEDAKTE, SCHALIEDEKTE, adj. Dat den
vorm en de schikking heeft van de schalien op
een huisdak, fr. imbriqué. De halspluimagie van
den fesant is schaliedekte.
--- Zie —DE.
SCHALIENAGEL, m. Leinagel.
SCHALIER, o. klemt. op lier. De schalieren zijn
twee kantstijlen waar trappen, sporten, enz. in
vergaard zijn. De schalieren van eene ladder,
van eereen steeger, enz., fr. montants d'une échelle,
d'un escalier. De schalieren van eene peerderolle
zijn de twee zware stukken hout waar de duimen
van de rol in draaien, en die bij middel van
schee'n aan malkander gevestigd zijn.
— De schalieren van een gewand zijn de twee
stijpers waar de windas tusschen draait om een
en; de schalieren van een
gewicht op te hij schen;
schalk zijn de twee stijpers die met schee'n aan
verbonden zijn.
-en
-- De schalieren heeten ook Scharieren en
Kaken. De kaken van eene ladder, steeger, peerderolle, enz.
— Vgl. fr. escalier.
SCHALIEVEURST, m. Eene dakpan van aarde
gebakken op wijze van eene A, en dienende om
op den veurst of nokbalk van een schaliedak
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geplaatst te worden. Veertig schalieveursten.
SCHALK, o. Eenvoudig werktuig om palen in
den grond te heien, om zware balken, molenassen, arduinsteenen, enz. op te hijschen, enz., fr.
sonnelle. Het schalk bestaat uit eene geschoorde
staak waarlangs de heiblok glijdt, ofwel uit
twee of drie stukken hout die, van boven te
samen gebonden, gescherreld staan gelijk een
openen passer of driestijper. In den spriet van
boven hangt een katrol waarmee men 't gewicht

ophij scht.
SCHALKAARD, m. Slim mensch.
SCIHALLEBOTSE, V. Zie SCHALEBOOTE .
SCHALLEMEIEN, schallemeide, gesclzallerneid,
b. en o. w. Op de schalmei spelen, fr. chalemeler.
Een deuntje schallemeien. Hij kan schoone

schallemeien.
SCHALMEN, schalmde, geschalmd, b. w. Iets van
zijne oneffene of uitstekende deelen ontblooten
met een snijdend werktuig. Eereen tak schalmen
(er de zijdetakjes met een hakmes van afhou
tronk schalmen (eiken tak van den-wen).E
tronk schalmen). Eenen kreupelbosch schalmen
(elken tak van dien bosch van zijne zijdetakjes
ontblooten met een hakmes). De boomen worden
gesnoeid of gesnoekt, maar kreupelhout wordt
geschalmd. Eene elzenhaag schalmen. Men
schalmt eenen weg, als men er met eene spade
de bovenste korst van afschilt met gras en al.
De timmerman schalmt een stuk hout als hij er
de ruwheid van .afroefelt.
— Kil. heeft een Schalmen dat hij vertaalt
door 't 1. decorcitare (ontschorsen, fr. écor eer) en
dat hij verouderd noemt. Ons Schalmen is bij 't
volk in vullen zwang.
— In Brab. heeft Schalmen den zin van ons
Blekken, Blessen.
- SCHALMBUSCH, SCHALMBOSCH, ffi. Een bunch
die nu en dan geschalmd wordt, fr. bois taillis.
— Een bondel of mutsaard van schalmhout,
fr. feuillard. Eene mijt van schalmbusschen.
Eenen schalmbusch op den heerd branden. Zie
BUSCH.
-- SCHALMHAAK,

m. Krom snoeimes om takken

af te snoeien, om te schalmen.

o. Afgeschalmde takken met
Het
schalmhout verkoopen.
hunne bladeren.
— Schalmbosch, schaarhout, bosch in tronken
die nu en dan geschalmd worden, fr. bois taillis.
De takken van eenen schalmbosch worden eenige
jaren lang geschalmd, en dan, als zij groot en
hoog genoeg zijn, worden zij afgekapt blanke talj e.
- SCHALMHOUT,
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- SCHALMIN G, V. De daad van schalmen. In de
schalminge zijn (bezig zijn met schalmen). De
schalminge van dien bosch heeft veertien dagen

geduurd.
— collectief. De geschalmde takkelingen. De
schalnlinge in bussels binden. De groene schal minge laat men droogen eer men ze brandt.
-- SCHALMMES, o. Een hakmes waarmede men
schalmt.
- SCHALMTAK, m. Een gebladerde tak dien
men ergens afgeschalmd heeft. De schalmtakken
in bussels binden.

SCIHALPEN, schalple, geschalpt, b. w. Met eene
honwe de oppervlakte van eenen wegel, enz. bij
schillen afhalen, het onkruid afschalmen. De
wegels schalpen in eenen hof.
— .In Brab. zegt men eenen boom schalpen,
er een stuk schors, eenen tak van afrukken,
afscheuren. (Alg. Vl. Idiot.)
-- Ook Scholpen; zie L.
-- Vgl. 't 1. stalpo, houwen, snijden, afbeitelen.
SCHALTE, V. Schaute, schaduw, fr. ombre. In
de schalte van de boomen. Het vriest in de
schalte, terwijl het dooit in den zonnesching.
SCHAMAKKE, v. Hetzelfde als Makke, schapers
fr. 1zo-ulette. Vele landbouwers-schup,tel
in Noord - Vlaanderen dragen eene schamakke in
de hand als zij rond de akkers gaan.
--- Misschien voor Schaapmakke (zie MAK);
doch de klemtoon is op mak. Zie KA -.
SCHAMEL, o. Dit woord, met het 1. scainnum,
scarnillum, nauw verwant, beteekent eig. Een
bank, eene zitplank, eene steunplank.
-- Bij Kil. 1° Een voetbank, eene schabelle,
hd. schamel, fr. escabeau. 20 Een geterte van
een weefgetouw (zie GETERTE). 3° De steunbalk
of traveele van eenen wagen : hetgeen wij Draai

-schamelnPt .
— Fig. Een deel bebouwd land, langer dan
breed, en gemeenlijk aan beide kanten afgescheiden door eenen wegel of eene groote vore; anders
ook Tafel genaamd, fr. planche, 1. scamnnurn. Een
groot schamel. Een schamel suikerboonen. Een
schamel bezaaien met suikereien. Een schamel
beplanten met aardappels. Een bedde is een
smal schamel dat onverdeeld is; een schamel
integendeel is een breed bedde, dat dikwijls
onderverdeeld is in verschillige bedden. Geheel
die moesthof.ligt in drie schamels, ieder van
tien tot twintig bedden.
--- In de lijnwaadbleekerijen. Iedere garzing
tusschen twee lanen heet een schamel of string.
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Het lijnwaad wordt over de schamels uitgespannen. Het ligt op de schamels te bleeken.
SCHAMEL-WEEKE, v. Magere kost, soppen die
mager geweekt zijn. Het is daar schamelweeke
voor de dienstboden.
SCHAMFELEN, schamfelde, heb geschamfeld, o.w.

Hetzelfde als Schampelen.
— b. w. Schalmen, roefelen, de oppervlakte
van den grond met eerre spade afschaven. De wegen schamfelen (er de groente van afschalmen).
SCHAMFELSCHEUTE, v. Zie SCHAMPELSCHEUTE.
SCHAMINKEL, zie SCHOMINKEL.
SCHAMPAVIE, SCHAMPAVU, klemt. op vie, vit.
Wordt gebruikt in schampavie spelen (zich wegmaken, onbemerkt verdwijnen), fr. escamper,
faire escampative, s'enfuir secrètement. Tegen dat
zijne beurt moest komen, was hij schampavu.
Hij heeft weeral schampavie gespeeld.
— Ook in Brab. en elders. (Alg. Vl. Idiot.)
SCHAMPELEN, schampelde, heb geschampeld,o.w.

SCHA
-- Ook Schandeleus.
SCHANDELEUS, adj., klemt. op leus. 't Zelfde
als Schandalig. Het is eene schandeleuze daad.
" Hoe qualyck dat hy dede met soo schandeleu-s
te leven. " (P. Mallants.) " Met ongeschikte en
schandeleuse beelden te maken. " (F. Vanden
Werve.)
SCHANDEVENTEN, o. w. Zie SCHENTEVENTEN.
SCHANFELEN, o. w. Zie SCHAMFELEN.
SCHANFERSCHEUTE, v. Zie SCHAMPELSCHEUTE.

SCHANK, m. 't Zelfde als Schink en Schonk,
dat Weil. verklaart door Been of Bonk als schinkel, fr. os. 't Wordt gezeid van de beenen, de
voeten, de armen, de vuisten. Houd uwe schanken
bij u (trek uwe voeten in). Ik vrees dien vent
met zijne schanken (met zijne groote vuisten).
— Eng. shank, zw. shank, angels. scancu, beteekenen Schinkel.
SCHAPEEREN, schapeerde, ben geschapeerd, o.w.

Hetzelfde als Schampen, Schamperen, d. i. in de
Wdb. Even raken en zijwaarts afwijken, fr. f7 ler,

Ontsnappen, vermijden, ontwijken, fr. echapper
a. De dief schapeerde aan zijne vervolgers. Aan
een gevaar schapeeren. " Alsoo is hy het perijckel

friser, efeurer.

gheschapeert. " (R. Versteganus.)

— Ook Schamfelen en Schanfelen.

— In Brab. en elders ook Schampeeren. (Alg.

SCHAMPELSCHEUTE, SCHAIVIPERSCHEUTE, v.

Vl. Idiot.)

Schampschoot, van eenen pijl of kogel die het
doel op kant raakt en schampt. Telkens de pijl
zijdelings afspringt van de gaaisprang, is 't eene
schampelscheute. Die boom is aan den kant ge

SCHAPENBOCHT, m. Een omtuinde perk waarin
men eene kudde sluit, fr. un part aux moutons.

-schondeva mprschutevan

o. mv. Borzekenskyuid, thlaspi bursa pastoris L.

kogel.
-- Eene lichte wonde waarbij het vel weggeno-

men is door eene scheute, eenen slag, eenen
stoot of eenen val, fr. éeorehure. Eene schamp
aan de hand, aan het aangezicht. Het-scheut
kind heeft eerie schampelscheute aan het voorhoofd van te vallen. Het is maar eene schamper scheute.
— Ook Schelferscheute en Schelfscheute.
SCHAMPIG, adj. Glibberig, glad, 1. lubricus.
Eene schampige straat. 't Is schampig op het ijs.
— SCHAMPIGHEID, V. De hoedanigheid van
schampig of glibberig te zijn. De schampigheid
van den weg maakt den reiziger moede.
SCHANDAAL, o., klemt. op daal. Iemand die
zich eerloos gedraagt. Hij is een leelijk schandaal.
Zij gaat slordig gekleed gelijk een schandaal.
SCHANDAALDE, adj., klemt op daal. Schandalig.
Een schandaalde jongeling. Schandaalde werken

verrichten.
SCHANDALIG, adj., klemt. op da. Eerloos, erger
ontstichtend, fr. scandaleux. Een schandalig-lijk,
leven leiden. Een schandalig mensch.

Zie EOCIT.
SCHAPERSBORZEKENS, SCHAPERBURZETJES,
SCHAPERSREEK, v. Zie KEUKELEN.
SCHAPEVLIES, o. Buikvlies van een schaap, fr.
pérrrito'i rya e. De keukenmeid windt in een schapevlies
kiekens, bloemkoolen of zoo iets dat zij braden
wilt. Een kieken in een schapevlies gebraden is
lekker.
SCHAPEVLIESCH, o. Schapevacht, fr. toison de
brebis. -- Zie VLIESCH.

SCHAPPE(R)LING, m. en o. Snipperling, snip-

per, fr. rognure, retaille. De schapperlingen van
leder, van lijnwaad, enz. De ,schappeiingen ver

-garen.
— Ook Schabberling. — Zie —LING.
SCHAPULIER, o. Schouderkleed dat vele kloosterlingen van beide geslacht boven het habijt
dragen, en dat voor en achter neerhangt tot aan
de knie'n, fr. scapulaire.
— Ook twee stukjes eener gewijde stof, met
lintjes aan elkander gehecht, dat de geloovigen
ook over de schouders doch onder de kleederen

dragen, fr. scapulaire.
SCHAR, v. en o. Zie SCHARRE.
SCHARBIELJE, SCHERBIELJE, v., klemt. op biel.

SCHA
Uitgebrande steenkool die opteert in den gloed,
of neervalt in de asch, fr. escarbille. De scharbieljen verschillen van de zinders of sindels die
versteende en verglaasde stukken zijn uit eene
samensmelting in 't branden van slechte steenkolen gevormd. Scharbieljen brandt men weerom;
zinders werpt men weg. De coke uit de gazgestichten zijn groote grove scharbieljen.
— Ook Scharbielde (zie —ALIE), en Schrebielje
(zie BEE— en KAR—).
SCHARDIJN (wvl. SCHARDIIN), m. Sardijn, soort
van kleene visch uit het haringgeslacht; fr. sar
Gerookte schardijn heet Sprot.
-dine.
-- SCHARDIJNSCI30oL, o. Groote menigte van
samenzwemmende schardijns, fr. bande de sardi-

nes. — Zie SCHOOL.
SCHARDOES, o. en SCHARDOESE, v. Bij timm.
Een uitgesneden plankje of houten blokje dat
ergens aan gevestigd is om tot steunsel te dienen
van iets anders, fr. console, gousset, tassecot,
chantignole. Een schardoes met sieraden, zonder
sieraden. Die balken rusten op schardoesen.
Boven aan beide kanten van de venster zijn er
schardoesen die den stok van de rolgordijn ophouden. De zwiepingen rusten op schardoesen
die aan de scheergebinten vastzijn.
— Weil. heeft daarvoor kardoes (zie s).
SCHARIER, o., klemt. op rier. Zie SCHALIER.
SCHARMINKELEN, zie SCHOMINKELEN.
SCHARIVIOT, m., klemt. op mot. Een tierlwiewie,
of kleene ijstop zonder ijzeren pin, of sporwaan,
of zoo een dergelijk speelding dat men doet
ronddraaien.
— Fig. Een levendig vlug kind. Die spelende
schoolkinders zijn lijk scharmotten. Een scharmot van eenen jongen.
--- Vgl. Schermik.
SCHARRE, V. en SCHAR, o. Zie BOOTSCHARRE en
PLOEGSCHARRE.

SCHARRE, v. Hetzelfde als Schare, voor Schaard,
fr. breche. Zie SCHAAR.

SCHARRE, v., vklw. scharretje. Bij zeevisschers,
enz. Een visch, anders ook Schol, vklw. scholletje,
genaamd, fr. limande.

— In de Woordb. staat schar vertaald door fr.
_plie franche, carrelet; maar dit is bij ons eene
Plaat, pladijs.
SCHARRE, adj. en bijes. Wordt gezeid van haar
of wol die tot tegen het vel is afgesneden, fr. ras.
Een scharre hoofd. Zijn haar is scharre gesneen.
Iemand scharre snijden. Scharre gesneên zijn,
fr. avoir la tête rase. Dat schaap is scharre geschoren.
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— Men bezigt Scharre ook substantieflijk in
den zin van Scharrekop. Een leelijke scharre.
-- Kil. Schaers afsnyden, strictim attondere,
cute tenus abradere.
-- Dit scharre behoort bij scheren, gelijk 't fr.
ras bij raser.
-- SCHARREKOP, in. Een hoofd, of iemand wiens
hoofd scharre gesneden is.
SCHARSLOTEL, SCHAARSLEUTER, m. Bij landb.,
IJzeren bout die het ploegschar aan het zoolhoofd
vestigt.
SCHARTELEN, schartelde, gescharteld, o. w.
't Zelfde als Scharten, schrabbelen, krabben. De
kièkens schartelen in den grond. Schartelen waar
het jeukt. De hond schartelt in de aarde achter
de muis. Schartelen in den hof (met een houwtje
den grond opkrabben). Veel moeten schartelen
(klauwieren, werken en sparen) om aan den kost
te komen, om door de wereld te geraken.

Het schartelen.
SCHARTEN schartte, heb geschart, o. w. Krabben,
krauwen, schrabbelen, fr. pratter. Met de handen
in de aarde scharten. In zijn haar scharten.
Achter zijne ooren scharten. Scharten en schrapen om door de wereld te geraken. " Midts dat in
t' scharten der kiekenen, sorghe veur den cost
schijnt te ligghen. " (J. David, s. j.)
-- SCHAIZTELING, V.

Met scharten en met springen
Met byten en met wringen,
(De vos r aakte los uit den strik).

(J. B. Decorte.)
-- Fig. Neerstig werken en spaarzaam zijn
om door de wereld te geraken. Met genoeg te
scharten kan hij zijnen pacht betalen. Zij moeten
zoo scharten om toe te komen.
* SCHASI v. klemt. op scha. Westvlaamsche
uitspraak van Schaarschheid. Zie Rs en HELD.
SCHATE, v. Zie SCHAAT.
SCHATPLICHTIGE, m. Die gehouden is belas,

tingen te betalen, fr. contribuable.
SCHATSE of SCHATS, v. Zie SCHAATS.
SCHAUTE (wvl. SCHOWTE, zie AU), v. Hetzelfde
als Schalte, schaduw, lommer. In de schaute
van den boom. Die linde geeft veel schaute.
Men zoekt de schaute in den zomer.
SCHAUWE, bij' Kil. Schawe, v. Samengetrokken
uit Schaduwe, fr. ombre.
— Liegen dat het scha-uwe geeft, buiten mate
liegen. Hij liegt dat het schauwe geeft. Zoo zegt
men ook Vloeken dat het schauwe geeft, Werken
dat het schauwe geeft, enz. Hij vloekte dat het
schauwe gaf.
SCHAVAUW, SCHAVOUW (wvl. SCHAVOW, zie AU),

SCHA
o., klemt. op vauw.v. Hetzelfde als Schavot, fr.

-echafaud.
SCHAVEEL, o. klemtoon op veel, scherpl. ee.
Vrouwspersoon die slordig aangekleed is, een
schandaal. Gij leelijk schaveel.
— Vgl. Kateil.
SCHAVEELEMENT, o. Gereedschap, bereidsel,
schikking. Schaveelement maken om feest te
houden. Daar was een groot schaveelement voor
den oorlog.
SCHAVEELEN, schaveelde, geschaveeld, b. w.,

scherpl. ee. Schipperen, beredderen, schikken,
fr. arranger. Hij schaveelde alles om 's anderdags
te vertrekken. Hij moest lang wachten eer zijne
vrouw het al geschaveeld had om mee te gaan.
Als men veel werk heeft, moet men het weten
te schaveelen om gedaan te krijgen. Zijt gij maar
gerust, ik zal het wel schaveelen (dat geschil
bemiddelen, die moeielijkheid vereffenen).. We
gaan dat eens seffens schaveelen. Schaveel het
zoo gij wilt, fr. arranges cela comme it voos plait.
Daar zie zooveel frank voor die reis : schaveel
het dat je toekomt.
— Verveerdigen, bereiden, veerdig maken,
fr. appreler, faire, confectionner. Eenen artikel
schaveelen voor de gazet, fr. composer un article.
De keukenmeid schaveelde seffens een kieken
met salade. De schoemaker schaveelt leerzen; de
schrijnwerker schaveelt tafels en andere meubels;
de kleermaker schaveelt jassen en broeken; enz.
— Zich schaveelen (wvl. eens schaveelen, zie
EENS), zich schikkelijk plaatsen, zich voegelijk
,
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— Bij schoemakers. De zool langs de boorden
effensnijden.
SCHAVERDIJN (wvl. SCHAVERDINE, zie Ir), v.,
klemt. op dijn. Schaats om op het ijs te rijden,
fr. patin. De schaverdijnen vastrijgen aan de
voeten. " Loopende daer up schrickschoens ende
schaverdeynen, ende vallende eenighen harden
val, naer die costume van den spele. " (Despars.)
- SCHAVERDIJNEN, schaverdijnde, heb geschaverdijnd, o. W. Op schaatsen rijden, fr. patiner.

Hij leert schaverdijnen. Schaverdijnen op de
Leie. Zij schaverdijnden om ter zeerst.
— Ook gez. van iemand die langs eenen
beijselden of langs eenen modderigen weg gedurig uitglijdt. Hij schaverdijnde door de slijkstraat. Ge moest hem zien schaverdijnen.
- SCHAVERDIJNER, SCHAVERDIJNDER, m. Een die
schaverdijnt, fr. patineur.
SCHAVEREN, schaverd, jeschaverd, b. w. Het
eigenste of Schaven, fr. raboter. Geschaverde
planken.
SCHAVE(R)LING, m. en o. Afgeschaafde strook
die gemeenlijk eene krul uitmaakt, fr. topeau.
Een lang schaveling. Een dun, een dik, een
bi-eed schaverling. De schaverlingen branden.
Een zak schaverlingen, fr. un sac de planures.
- Zie --LING.
SCHAVÈTELEN, schavetelde, geschaveteld, b. w.,

klemt. op ve, zware e. Hetzelfde als Schaveelen,
fr. arranger. Wij zullen dat een keer schavetelen
dat 't wel zal zijn.
SCHAVIER, o. Zie SCHADEVUUR.

neêrzetten. Zij schaveelde zich met hare krino-

SCHAVIJSTEREN (wvl. SCHAVIISTEREN), schavijs-

lien in den zetel. Zij schaveelden zich in het
rijtuig ten beste mogelijk, want er was nauwelijks plaats genoeg. Hij schaveelde zich op eene
kist, bij gebrek van stoel en bank. — Fig. Zich
schikken, inschikkelijk zijn, toegeeflijk zijn.
Hadden zij zich wat geschaveeld elk aan zijnen
kant, er zou nu geen geding noch tweedracht zijn.
— o. W. Vluchten, wegijlen. Ge moest hem
zien schaveelen.
SCHAVEIE, v., klemt. op vei. Zoo heet men iets
dat van kleene weerde is in zijne soort, dat van
geene goede hoedanigheid is. Zulk eene schaveie
van eene koe zal nooit steiten.
— Het fr. chauvee beteekende Eene zekere
wol van geringe kwaliteit. Zie onder ARMEIE. Te
Antw. zegt men gij leelijke schavijn (d. i. een
nietdeugend vrouwmensch), zegt Alg. Vl. Idiot.

terde, heb of ben geschavijsterd, o. w. Met kracht

SCHAVEN, schaafde, geschaafd, b. w. Bij potbakkers. Het gedroogde aardewerk met hoepen
en slechters effenmaken.

voortspoeden, loopen. Hij kwam naar huis geschavij sterd. Het peerd schavijsterde rond de
weide. Het convooi schavijstert op den ijzeren
weg. De stoomboot schavijstert door de baren.
— Er door schavijsteren, snel voortgang maken
en de hinderpalen doorbreken. Die werkman
schavijstert er door (zijn werk gaat snel voort,
ondanks de moeielijkheid). Hij zal er wel door
schavijsteren. Dat schavijstert er door (dat werk
gaat spoedig voort).
— Vandaar Voortschavij steren, Wegschavij steren, enz.
— Dit woord is 't zelfde als kabijsteren met de
voorgevoegde s (zie s); en kabijsteren is een freq.
van bi zen met het voorvoegsel ka (zie KA–).
SCHA-VOOR-BATE, v. Zie onder SCHADE.
SCHAVUIT (wvl. SCHAVUV'r, en niet schavut), m.,
klemt. op vuil. Deugniet, fielt; -- wakker levendig
kind.
(/2
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-- Bij Kil. bet. het ook een Uil.
— Schavuiten vangen. Waneer men eenen sim
voor den aap wilt houden, spreekt men-pelar
hem van Schavuiten te vangen; en is hij benieuwd
om daar nader kennis van te nemen, zoo leidt
men hem 's avonds in eenen bosch : daar doet
men een groot vier branden, en men stelt er
hem bij met eenen bezem of eene pertse in de
hand, hem aanbevelende van goede wacht te
houden, terwijl zij den bosch doorloopen zullen
om de schavuiten op te jagen; want de opgejaagde
schavuiten zullen naar dat vuur komen gevlogen,
en dan zal hij ze met zijnen bezem of pertse
doodslaan. De simpelaar gelooft dat en houdt de
wacht; maar de anderen, die konsuis de schavuiten gaan opjagen, loopen den bosch uit, en laten
daar den schavuitevanger staan tot dat hij het
moede wordt.
— Men gebruikt Schavuit ook onzijdig in
't schavuit steken, d. i. wegvluchten, wegloopen.
Doch zie SCHUIT.
-- SCHAVUIT(E)VANGER, M. Onnoozel dom
mensch, simpelaar, iemand die zich gemakkelijk laat bedriegen en voor den aap houden. Zie
SCHAVUIT.
-- SCHAVUITIG, adj. Schelmachtig, fieltachtig,
schuitig. Een schavuitige vent. Er schavuitig
uitzien.
SCHEBBIG, adj. Hard en ruw, stijf en rul, fr.
tipre et raicle, dur et rude. De bork van de boomen
is schebbig. Schebbig ijs (rul ijs, fr. glace raboteuse). Lijnwaad is schebbig, waneer het hard en

ruw zijnde, moeilijk valt om te naaien

of te was-

schen. Schebbig vel, schebbige handen (ruig vel,
ruige handen, fr. peau rude, mains rudes).
— Kil. Schebbig, Schabbig, scabiosus (ruidig,
schurftachtig, schubbig).
— Afl. Schebbigheid.
SCHEE, SCHEEDE, v. De scheidlinie die men in
't midden of op den kant van 't hoofd met eenen
kam maakt in 't haar, heet eene schee, bij Kramers Scheel, haarscheel, fr.- raie. Eene rechte
schee. Uwe schee is krom.
— Ook De twee stressen haar die eene vrouw
boven 't voorhoofd draagt om hare grijze haren
of hare kaalhoofdigheid te verbergen, fr. tour de
cheveuz. Zij draagt eene schee, eene valsche
schee.
SCHEE, v., mv. schee'n (zie DRIE). Plat of vierkantte dwarshout dienende om grootere stukken
aan elkander te verbinden, en dikwijls ook Regel
genaamd. De schee'n van een weefgetouw zijn
de dwarshouten die de twee tramen aan elkaar
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verbinden en rechthouden : slaat men die schee'n
uit, geheel het getouw valt aan stukken. De
schee'n van een kordwagen zijn de dwarsriggels
die de tramen verbinden, en den schoot van den
kordwagen uitmaken. De schee'n van eene deur
met twee of drie paneelen, zijn de dwarshouten
die, tusschen de paneelen, de belegriggels of
kantstukken van de deur aaneen verbinden. De
schee'n van eene molenwiek zijn de menigvuldige
riggels die van den eenen kant in het roeëinde,
en van den anderen kant in het buitenzoom
zitten, en het hekken uitmaken waarover het
zeil uitgespannen wordt, fr. echelon, latte. De
schee'n van eene peerderolle, van een windas, enz.,
zijn de dwarshouten die de schalieren verbinden.
De schee'n van eene berrie. De schee'n van een
marktkraam, enz.
--- Dit woord behoort tot den zelfden stam
als schelle. In Hageland scheide. (Alg. Vl. Idiot.)
SCHEEDEN of SCHEEN, scheedde, gescheed, b. w.

't Zelfde als Scheiden, scheidde, gescheiden, dat in
de volkstaal nooit gebezigd wordt (zie LEEDEN).
" Ontfanghende de ziele in haeren wtganck ende
int scheen wt haer lichaem. " (C. Vrancx.) " Als
mijn ziele sal van haer lichaem scheen. " (Id.)
" Die zeer noode sterven, om dat sy niet en souden vande weereld scheen ende daer af heur herte
moeten trecken. " (Id.)
Met eenen stereken handt die niemandt en can scheen,
Ten sy den binder selfs de zelve breekt in tweera.
(Cl. Declerek.)
'k Geloof dat gy de laetste kan
En flesch gaet suyvren voor te scheen.

(Vaelande.)
— Van iemand schee'n, er afscheid van nemen.

Zij weenden allen, als hij van hen scheedde.
— Van den kei schee'n, dokken, geld geven,
betalen, sprek. van iemand die 't niet geern doet.
Hij scheedt niet geern van den kei. Ge gaat
moeten van den kei schee'n.
-- In den scheene, in het scheiden (zie INFINITIEF). Men liet daar in den scheene een bitteren
traan.
o Moeder ende Maghet reene
Wilt my toch bystaen in den scheene (in de dood).
(C. Vrancx.)
— Dat laat ik God en den mulder schee'n, ik

zie er niet klaar in. Zie MULDER.
— Niet weten waar het scheedt, niet klaar zien

in eene zaak, ze niet bepaaldelijk kunnen uiteen
doen. Waar scheedt dat al t fr. qui me dira le fin
mot de tout cela ?
— Dat kan schee'n, er is middel van het eens

te worden, dat is redelijk. Dat ik u dien dienst
voor niet bewijze, kan niet zijn; maar dat gij mij
ten minste de helft van mijne moeite betaalt, dat
kan schee'n. Als men na den strijd, vrede maakt
en geenen haat en draagt, dat kan nog schee'n
(dat verbetert de zaak, men kan daar nog over).
Dat kan alzoo nog schee'n, fr. cle cette fa^on it y

a mogen de nous entendre.

-- Vandaar Afscheeden, Bescheeden, Onderscheeden, Uitscheeden, enz. voor Afscheiden,
Bescheiden, Onderscheiden, Uitscheiden, enz.
Men bemerke nogtans dat de verf. deeles. zijn
Gescheed, Afgescheed, Bescheed, Onderscheed,
Uitgescheed, enz.; uitgenomen voor het w*.
Verscheeden (verscheiden) wiens verl. declw.
Verscheeden, Verschee'n, is. — Men vindt ook
gescheid bij schrijvers:
Van sijn sijde niet af-ghescheyd.
(B. Van Haeften.)
SCHEEBERD, SCHEIDBERD, o. Bij landb. Eene
• breede schee die het zoolhoofd verbindt aan
den ploegbalk, tusschen den ploegsteert en den
kouter, fr. elancom. Het scheeberd is somtijds
vervangen door twee stukken die smaller zijn.
en enkelijk Schee'n genoemd worden.

SCHEEBIER, SCHEIDBIER, o. Bier dat men
drinkt als men van elkander scheidt en vaarwel
zegt. Iemand op het scheebier noodigen. Het
scheebier drinken.
SCHEEDOORN, SCHEIDOORN, m. Doornboom die
tot scheidpaal dient tusschen twee akkers. Men
vindt in Vlaanderen scheedoorns die meer dan
honderd jaar oud zijn.
SCHEEF, adj. Niet in zijne behoorlijke richting.
— Scheef zitten. Het zit daar scheef (de handelzaken gaan niet; of er zijn personen die gevaarlijk ziek zijn). Het zit maar geheel scheef in dat
land (er is oproer en misnoegdheid). Ik ga 't
uitstellen tot morgen, van dat te vragen aan de
overheid; want van dage zit het maar scheef (de
overheid is niet wel gezind, en zou weigeren wat
ik vraag).
-- Scheef zijn, dronken zijn. Ik heb hem daar
tegengekomen, en hij was een keer leelijk scheef.
De drinkebroers beginnen scheef te raken : er
zal nog ruize komen.

— Eene scheeve antwoorde geven of krijgen, zie
SCHEEVE.
- SCHEEFBEENDE, adj .

Scheefbeenig .

— SCHEEFBEKTE, adj. Scheefbekkig.
- SCHEEFHOEKTE, (wvl. -HOUKTE) ,

adj. Scheef-

hoekig.
- SCHEEFNEUSDE, adj .
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- SCHEEFVOETTE, adj .

Scheefvoetig.

SCHEEHAGE, SCHEIDHAAG, v. Eene haag die

twee landgronden van elkander scheidt. Eene
scheehage planten, uitrodeo. Eene scheehage in
plaats van eenen scheemuur.
SCHEEL of SCHELE, v. Deksel .

— De schele van de oog is het ooglid, fr. paupièrE e. Tegen de schelen -van zijne oogen kijken
(schertsendevoor Slapen). Hij gaat tegen de
schelen van zijne oogen gaan kijken.
— De schelen van eene taart zijn de twee
dunne uitgerolde korsten van deeg, de eene
Onderschele en de ander Bovenschele genaamd,
waartusschen het taartmoes ingesloten is, fr.
abai,sse.

-- De schele van eene melkkuip, van eene
meelstande, is eene groote platte schijf dienende
tot deksel. De schele afnemen. Eene kleene
schele heet men schijve. De schijve van eenen pot.
Een malloetken paert bij eenen sot :
Gheen zoo slimmen scheelken ten vindt synen pot.
(A. Biins.)
— De schele en de scitijve verschillen van de
hulle die gemeenlijk buikte is en van gebakken
aarde of van metaal.
— Weil. meldt dit woord, maar hij noemt het
o. In Vlaanderen, waar het veel gebruikt wordt,
zegt men altijd De schele, V.
SCHEEL, o., zachtl. ee, en in eenige streken
scherpl. Kennewe, fr. tribart Zie SCHIEDEL . Ge
moet de zwijns' een scheel aandoen, dat ze door
de hage niet en kruipen. •
.

SCHEELDE, adj. Hetzelfde als Scheel, d. i. in de
Wdb. Scheef, niet in den haak, verwrongen, fr.
ga -u.teh i. Eene leeder is scheelde, waneer de schalieren niet even recht zijn, zoodat zij niet wel
vast kan staan. — Zie sdHELUw.
SCHEELHAAR, o. Pinkhaar, wimper, fr. cii.
SCHEELING, bij Kil. SCHEEDELING, m. Een
streng weefgaren. Als het garen van de klossen
op den haspel gewonden is, zijn er op den haspel
zoo veel scheelingen als er klossen waren. Een
scheeling bevat dezelfde hoeveelheid garen als
eene klos. Elke scheeling wordt met een dromdraadje ombonden. Twaalf scheelingen, meer of
min, maken eenen wrong. Als het garen gekookt,
gewasschen, gedroogd en getouwd is, wordt het
dan in zijne scheelingen wederom gescheiden om
op de garenwinde geschoven te worden van
waar het afgewonden wordt op de weefspoelen.
— Het wordt ook gezeid van een Streng twijn,
zijde, sayette, enz., fr. écheveau Een scheeling
,

.

Scheefileuzig .

zijdegaren. Drie scheelingen sayette.
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SCHEEMAAL, SCHEIDMAAL, o. Laatste maaltijd
bij dewelke men afscheid neemt van malkander,
fr. repas d'adieu. Het scheemaal nemen. " Heere
Jesu, in dat sceijmael oft leste avondtmael.

(P. Bacherius.)
SCHEEMUUR (wvl. –MEUR, zie U, m. Scheidmuur, fr. mur mitoyen, mur de séparation.
SCHEEN, V. Zie scHENE, als ook de composita
SCHENESTEKEN, SCHENETUK, enz.
SCHEENHOUTE, klemt. op scheen. Roepwoord
dat men, in het tolspel, het bollespel, enz. gebruikt om de anderen te vermanen op hunne
hoede te zijn om van de bol niet getroffen te
worden op de beerven, fr. gare la boule, la toupie!
. -- Dit woord, dat ik hier neerschrijf gelijk
het gesproken wordt, is misschien ontstaan uit

scheen, hoed u!
SCHEEP, o. zachtl. ee. Hetzelfde als Schip, fr.
vaisseau. Een groot scheep. Een scheep met

steenkolen geladen. In het scheep. Uit het scheep.
— Kramers zegt dat Scheep niet meer gebruikt wordt in den nominatief en accus. enkel
dat kan waar zijn voor Holland, maar niet-voud:
voor Vlaanderen.
-- Te schepe komen, te pas komen, nuttig zijn.
Hetgeen gij daar zegt, komt hier niet te schepe.
Die boordel in de keuken is te hoog : hij komt
niet te schepe (hij kan niet benuttigd worden).
Dat stuk hout komt niet te schepe voor dit timmerwerk (kan er niet toe gebruikt worden).
SCHÈER, SCHEIR, o. Zie SCHEIER.
SCHÈER, m, zonder mv. De daad van eens te
scheren.
— Schimpscheut, spotwoord, fr. brocard. Iemand eenen steek en eenen scheer geven. Ik
kreeg niets voor antwoord dan een' steek en een
scheer. Hij zegt weinig, en zegt hij iets, 't is een
scheer.
Op scheer spreken, spotten, schimpen. Hij
,spreekt nooit of 't is op scheer.
-- Kil. Scherpe, spot, ludibrium.
—

En - bat hem, dat sine lieten leven:
Hi ware genoech te sceerne gedreven.
(Der ystorien bloeme.)
SCHEERANK, SCHEE -RANKE, v.

met scherpl. ee.

Bij hommelkweekers. Scheut of loot die uit de
aangebondene hommelranken spruit, en, is zij
niet hooger dan tien voet van den grond, af ;eschoren (d. i. afgesneden) wordt; maar is zij
hooger dan tien voet, dan laat men ze blijven,
zoodanig dat, als de ploktijd nadert, men langs
ieder pertse bij 1onderden van die scheeranken
ziet neerhangen als dunne snoeren, sommige wel
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een meter lang. Van daar ook het gezegde het is
al snoer, of het is al scheeranke, waneer er niet
veel bellen te plukken zijn aan de ranken zelve.
De scheeranken hebben ook bladeren en bellen.
— In het Alg. Vl. Idiot. staat Marsrank voor
" Afval van iets, iets wat niet deugt, fr. déchet. "
SCHEERBALK(E, m. Dwarsbalk waarop de makelaar rust in een scheergebinte; fr. entrait.
— Niet te verwarren met den Hanebalk, die
ook een dwarsbalk is in het dak, maar rust op de
gordingen, zonder deel te maken van een scheer

-gebint.
SCHEERDEN, o. w. Zie SCHERDEN.
SCHEERGEBINT(E, o. Vergaring

van stukken
hout op wijze van eene A, die in een dak van
afstand tot afstand geplaatst is om de gordingen,
de kepers en den veurstbalk te dragen; fr. ferme.
Een zwaar scheergebint bestaat uit twee scheerstijlen, eenen scheerbalk, eenen makelaar, twee
karbeelen en twee banden.
SCHEERLING, m. en o. Rijsje of takj e dat, onder
't scheren van eene haag, is afgeknipt. De doornen van eenen scheerling. De scheerlingen rafe
len. Drooge scheerlingen branden.
— Samengesteld uit scheren met den uitgang
ling : zie LING.
SCHEERLING(E, v. collectief. °De afgeknipte
takjes van eene geschoren haag; fr. tonture. De
scheerlinge van eene doornhaag. De scheerlinge
vergaderen. Met scheerlinge den oven heeten.
— Bij Kil. De afgeschoren volle van schapen.
— Dit w. is samengesteld uit het ongebruikte
scherelen frequent. van scheren, met den uitgang
eng zie ING.
SCHEERLING, o. Scheerrik, scheermolen.
:

SCHEERMOLEN, SCHEERHEULEN, m. en v. Eene
groote winde waarop men het garen van de bobijnen afwindt om de scheerte of keten te scheren
die dan op het weefgetouw moet geboomd worden,
fr. ourdissoir. De scheermolen heeft eenigszins
het maaksel van eene garenwinde, maar zij is
buiten eergelijkenis meerder en zwaarder; zij
bestaat uit eenen rechtstaanden boom die van
boven en van onder met een duim in eene pan
draait; rond dien boom zijn verscheidene paralleele stukken aaneen verbonden door schee'n die
sterrewijs door den boom zitten.
— Ook Scheerrik en Scheerling genaamd.
SCHEERPIJP (wel. - PurE), v. Bobijnpijp, toortel.
SCHEERRIK, SCHEERREK, m. of o. Hetzelfde als
Scheermolen. Dit woord is meest m. in 't gebruik;
doch het o. schijnt beter. " Zo zal men alle
maniere van Brugsche lakenen scheeren ant
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seheerreck xliv ellen lane. " (Cueren van de wevers
van Brugge.)
— Fig. Een halve zot, een die meer of min
zijn verstand mist. Een scheerrik van eenen vent.
Vgl. Haspe (zoo zot als een haspe).
SCHEÈRS (uitspr. schèes, met zware ee, zie Rs), o.
mv. scheerzen. In Noord - Vlaanderen is dit woord
veel gebruikt in den zin van Minnaar, minnares,
fr. amant, amaníe. Een scheers hebben. Zijn
scheers. Haar scheers.
— Dit woord is 't 1. Carus, et 't fr. Cher, met
voorgevoegde s : zie s. Weil, heeft kaar.
SCHÈERS (uitspr. schèes, zware ee, zie ns), o.,
mv. scheerzen. Scheermes, fr. rasoir. Met het
scheers den baard afdoen. Het snijdt gelijk een
scheers. Zoo mager zijn als een scheers. " Daer
wonden syn, daer sceeret dat haer of met eene
scersse. " ( Jehan Yperman.) " Ic nam een sceers
ende ic ondecte hem dat hersenbeckin. " (Id.)
" Lysias dede haer hooft met een scheers vladen
ende met braemhaghen omringhelt aen vier staken wtrecken. " (M. Lambrecht.) " Snyt de huyt
rontom los met een schaers ofte mes. " (Jac. De
Smedt.)
Noeijt schaers zoo en sneedt.
(A. Biins.)
Den steert schorpionich doorsneet hear (de rave)
Als een scheers.

(Ed. De Dene.)
Kil. Scheers en Schaers.
— Eene dunne, platte, spitstoeloopende spie
van ijzer of koper, die men in eenen drilbout
steekt om het uitwijken te beletten, fr. clavelle.
Met een scheers vestigt men een vensterkruis.
De spie van eenen wagenas is geen scheers, maar
eene lenze. Eene ijzeren spie die gespleten is of
dubbel toegeslegen, heet eene splits bij Weil.,
fr. goupille.
SCHEERSCHOOL, v. Barbierschool.
— Vgl. Kwaartschool.
SCHEERSLAP (uitspr. schèes-lap, zie Rs), m. Bij
koperslagers, enz. Een lap of stuk van koperblad
dat men, toegeplooid, in de reet of scheur van
eenen ketel, enz. steekt, gelijk een scheers in
't gat van eenen drilbout, en dan open en overslaat om die scheur te stoppen of toe te lappen.
SCHEERSTIJL, m. Zwaar stuk hout dat schuins
rust op de muurplaat, en van boven tegen den
nokbalk vastgewrocht is aan den makelaar, fr.
jambe de force. De scheerstijlen zijn de twee bezonderste stukken van een scheergebinte.
SCHEERTE, v. Bij wevers. Schering, fr. chaine.
SCHEERWERK, SCHERREWERK, SCHELLEWEEX,
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o. Peil, taak, fr. tdche. Zijn scheerwerk afhebben.
Ik heb mijn scheerwerk.
SCHEÈRZEN (uitspr. schezen, zware e, zie Rs),
scheersde, heb gescheersd, o. w. Vrijen, verkeeren,
fr. faire l'amour.

— Veel gebruikt in Noord - Vlaanderen. Zie
SCHEERS.

SCHÈERZOLDER, m. De hoogste zolder die in
't scheergebinte van het dak gemaakt is; ook
Opperzolder genaamd. De scheerzolder lag vol
bucht en steurie.
SCHEET,. SCHETE, v. (niet m.), fr. pet; ook Drek
van vliegen, vlooien, enz., fr. chiure.
— Schele liggen. Wordt gezeid in het hinkspel waneer de ka of hinkelbom, die men voortschopt, liggen blijft op eene schreef of linie van
de hinkbaan. De ka ligt scheet. Die scheet ligt
verliest. — Schele smijten, de ka op eene schreef
werpen, 't geen mis is. — Schele terden, met den
voet op eene schreef treden.
— In het bikkelspel zegt men ook de koot
ligt schijt, om het tegenovergestelde aan te
duiden van " de kuiskote, 1. talus pronus, non
supinus, als met den rug omhoog, zijnde 't gewenschte en uitverkorene geval voor den jongen
die de kote draeijende heeft uitgeworpen, dewijle
hij des anderen kote nu voortbossen mag, en
't wel doende winnen, dog mis - werpende, niet
verliezen kan. " (L. Tenkate op Kiez.)
— Schuim van schelen, valsche praal, ijdele
pronk, veel in den schijn en niet in der daad. Er
is veel pracht in dat huis, maar 't is al schuim
van scheten.
— Eene scheet op een slokje, eene scheet in eenen
paander, in een netzak, eene mislukte zaak, etwat

van niet. Welk is de uitslag van zijne pooging
geweest P eene scheet in eenen paander.
SCHEETKLEUR, SCHETEKOLEUR, o. Hetzelfde
als Schijtgeel, dat Kramers vertaalt couleur de
stil-de-grain, en Kil. buxeus color, color dilutior
luteo.
- SCHEETKLEURDE, adj. Bleekgeel. Een

schete-

kleurde kleed.

SCHEEVE, V.
— Eene scheeve geven of krijgen, eene ave
geven of krijgen, die kwade-rechtsanwod
luim of misnoegdheid te kennen geeft. Ik durf
het hem niet vragen, hij zou mij een scheeve
geven.

— Eene scheeve loopen, eene blauwe schene
loopen, er kaal van thuis komen. Hij ging daar
de dochter ten huwelijke vragen, maar hij heeft
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eene scheeve geloopen (zijne aanvraag is afgeslegen) .
-- Eene scheeve afloopen, afgaan, eene dwaas
uitkramen, iets doen waar men schande van-heid
haalt. Hij wilde daar ook zijn woord op zeggen,
maar hij heeft eene scheeve afgeloopen.
SCHEEWASCHTE, v. Scheidwaschte. Waneer
een kind gaat afscheid nemen van 't ouderlijk
huis, 't zij dat het trouwe of anderszins, is het
een gebruik in sommige plaatsen dat al het lijn
dagen te voren gewasschen-wad,enz.ig
wordt, en dat men hem dan het deel afscheidt
hetgeen hem toekomt : deze waschte heet de
scheewaschte. De scheewaschte doen. Tranen
storten gedurende de scheewaschte.
SCHEEWEI, o. Scheidwei, wei van gestremde
melk, fr. pet-il-laic. Scheewei maken. Scheewei
drinken. Men maakt scheewei met de melk te
doen schiften. De zieke moet scheewei drinken.
SCHEEZAK, SCHEEDEZAK, m. Een smal zakje
in een kleed waarin men een mes draagt gelijk
een zweerd in eene schee. Een broek met eenera
scheezak op zijde. Hij trok zijn mes uit den
scheezak om te vechten.
SCHEP, o. Zie SCHIF.
SCHEIER, m. Dit w. leest men in Vl. Setiiizgboec, met de beteekenis, meen ik wel, van
Scheieraar, aardwerker, fr. brouetíier, ter7assier•,
" Bessemmaeckers, desschers, delvers, schevers,
lijntreckers. " Zie het geheele citaat bij 't w.
GESTAATHEID.

SCHEIER, o. zonder mv. Eene lange smalle
gang van aaneengeschoven planken op den
grond, langs waar de aardkruiers met hun karïeweitjes rijden om aarde te vervoeren. Een scheier
van vijftig of zestig meters planken. Het scheier
leggen (de planken met het een uiteinde aan
't ander langs den grond strijken pm den gang
te maken). Het scheier verleggen (de planken
opnemen om het scheier in eene andere plaats te
leggen). Op het scheier rijden. Van het scheier
afrijden.

— In de uitspraak van scheier hoort men gemeenlijk maar eene greep scheir, scheer (even als
men fleren zegt voor fleieren, en brillen voor
breieten, zie Ei); doch in scheieren, seheie7 plank,
scheierwerk, zegt men schei-er in twee grepen.
SCHEIEREN, scheierde, cjescheierd, b. w. Uiteen scheiden, fr. séparer, éparpiller, épandre. Na den
slag was geheel het leger gescheierd. Als de
zwaluwen vertrekken, zijn zij vergaderd; maar
als zij wederkomen, zijn zij gescheierd. Men
scheiert het mest op den akker, en het hooi in
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de weide. Geroot vlas word gescheierd om te
droogen. Gescheierd land (land dat, niet in éénen
blok, maar verdeeld hier en daar ligt). Dat ware
eene schoone hofstede, indien haar land niet zoo
gescheierd lage, fr. e*pa) pille.
— Scheierwerk verrichten, aarde met krui
vervoeren, zoo 't geschiedt bij 't del--wagentjs
ven eener vaart, bij 't leggen van eenen ijzeren
weg, bij het opwerpen van eenen wal, enz. Zij
waren met dertigen om te scheieren. Men zal
daar veel moeten scheieren.
— Het is klaar dat sclieieren, in de eerste bet.,
een frequent. is van scheien, scheiden; maar is het
dat ook in de tweede bet. ? Ik meen ja : 1° omdat
het m. substantief Scheier, fr. terrassier (zie
SCHEIER), recht geeft te denken dat het enkel
scheien ook is gebruikt geweest voor scheierwerk
verrichten; 2° omdat Kil. Scheyssen heeft in den
zin van exeidere sa e a, effodere kpides, en dat wij
sch,eisteren gebruiken voor scheiden, fr. disperser,
épa7 pillen•. In Brab. zegt men scheizen voor " in

de steenputten werken, steen uithalen " zegt
Alg. Vl. Idiot. dat ook dit woord met scheiden
verbonden gist. Vgl. nog 't gr. en 't 1. scindo.
SCHEIERPLANKE, v. Ieder van de planken die
het seheier uitmaken, kruiplank. Die scheierplanke is te smal. De scheierplanken opnemen
om het scheier te verleggen. De scheierplanken
heeten in fr. planehes de roulade.
SCHEIERWAGEN, m., mv. -wagens, vklw. - wagentje. Kleene kruiwagen dien men bij scheierwerk gebruikt. De aarde uit eenen vaard met

scheierwagens voeren. Met de scheierwagentjes•
rijdt men op het scheier. De scheierwagen heet
ook Karlewei, bij Kil. Schorch- wagen, in Limb.
Schurgwagen.
SCHEIERWERK, o. Aardewerk, fr. ouvrage de
brouettier, íerrasseinent. In het leggen van reil -

wegen, in het_ delven van vaarden, enz. is er veel
scheierwerk. Een groot scheierwerk ondernemen.
Het scheierwerk geschiedt met eene menigte
van werklieden.
SCHEIKEREN, scheikerde, gescheikerd, b. w.

Wordt gezeid van graan, boonera, appels, enz.
die men op eene vlakte openspreidt en enkel
end een legt. Het zaad wordt gescheikerd op den
zolder of op een zeil om te droogen. Leg die
noten in de zon en scheiker ze.
— Dit w. is een frequent. van Scheiden, even
als Stolkeren bij Kil., 0penspankelen en Varkelen freq. zijn van Stollen, Spannen en Varen.
SCHEINZE, SCHENZE, v., vklw. scheinzetje, fr.

rondelle. Zie SCHILD.
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— Begel, fr. tribart Zie SCHIEDEL
.

.

SCHEISTER, m. De daad van eens te scheiste-

ren of te vlammen. Eene handvol stroo, dat
brandt, geeft maar eenen scheister of twee. Dat
is opgebrand in eenen scheister en eenen laai.
De scheister van den weerlicht.
-- De daad van eens te schetteren. Ik hoorde
eenen scheister als van eene trompet.
SCHEISTERAAR, m. SCHEISTERAARSTER, V.

Iemand die schetterende spreekt, die veel relt
en kalt.
SCHEISTEREN, scheisterde, gescheisterd, b. w.

Uiteen werpen, fr. disperser. De stormwind heeft
de marktkramen omgerukt en alles gescheisterd.
Het vlas lag op de weide al dooreen gescheisterd.
— Dit woord behoort bij Scheieren.
- SCHEISTERING, V. De daad van uiteen te
werpen.
-- Ook collectief. Uiteengeworpene dingen.
Ge moet al die scheisteringe thoope rapen.
SCHEISTEREN, scheisíerde, heb of ben geseheis-

terd, o. w. Schitteren. Wordt gezeid van stroo,
schaverlingen en andere licht ontvlambare dingen die hevig laaien en spoedig opbranden. De
schaverlingen scheisterden in den heerd. Het
brandend stroo scheistert wel, maar 't geeft
weinig warmte. De weerlicht scheistert in de
wolken.
-- Schetteren, sprek. van een geluid dat
scherp en kletterend is. De trompetten scheisteren.. Dat klokje scheistert ver. De scheisterende
stem van eene rellende vrouw. Scheisteren van

lachen.
-- Men bemerke dat kletteren, schetteren, en 't
fr. éclater, insgelijks gezeid worden zoowel van
't gezicht als van 't gehoor.
- SCHEISTERING, V. De daad van laaien, van
spoedig opvlammen. De scheistering van brandend stroo. De scheisteringe van den weerlicht.
— Ook collectief. Schaverlingen en andere
brandstof die spoedig opvlamt. Scheistering op
den heerd leggen. Eene scheistering aanleggen
(een laaiken maken om zich te warmen, fr. doener
une chaude).

— De daad van schetteren. De scheisteringe
van de trompetten.
- SCHEISTERHOUT, o. Droog schalmhout, rijshout, enz. dat gemakkelijk vuur vat en haastig
opbrandt. Dat is al maar wat scheisterhout. De
kraainesten (soort van mutsaards) zijn scheister-

hout.
— Men zegt ook Schetterhout.
SCHEL, SCHELLE, v. Schil, de afgeschroode pel

SCHE
van aardappels, appels, enz. De aardappelschel
aan de zwijnen geven. " Radijs ghegheten-len
is goet om te doen toren ende over-gheven,
'twelck bysonder doen die schellen van Radijs
met honich en eeck ghestamt.' (Heyman Jacobsz.)
— Dun afgesneden stuk vleesch, kaas, enz.,
fr. tranche. Eene schelle beugevleesch. Eene
schelle hespe. Een schelleken kaas. Vleesch
in schellen snijden.
— Schroode aarde die met den ploeg afgesneden en omgekeerd wordt, fr. tranche. E enen akker
in groote, dikke of dunne schellen omploegen.
De drooge schellen met de eegde breken.
SCHELDEN, schold (wvl. ook seheldege, zie DIPERFECT), gescholden (fvl. escholden, zie GE), b. w.
Luid op zeggen, hard en klaar uitspreken, fr.
proférer, doch slechts van ontuchtige woorden,
vloek- of lastertaal, bedreigingen en verwijtsels.
Vlucht de personen die slechten klap, die
onzedigewoorden schelden. Hij heeft vuilen
klap gescholden, 1. ereppare i-^nmund a verba. Godslasteringen of blasphemien schelden. Al wat
versmadend en leelijk is heeft hij daar tegen mij
gescholden. Verwenschingen schelden, fr.p ro férer
des malédielions. Iemand ketter schelden (hem
den scheldnaam van ketter geven). Hij heeft mij
dief gescholden.
SCHELDJER, m. Aardappel groot genoeg om

gescheld (geschild) te worden. Twintig schelders
aan eenen staal, zonder de kleerre. — Zie –ER.
SCHELDJE, v. Hetzelfde als Schalie, fr. ardoise.
Zie —ALIE.

- Afl. Scheldjen, adj. Van schalie. Een scheldjen dak.
SCHELE, v. Zie SCHEEL.
SCHELEWIEP, m. Smaadnaam dien men geeft
aan iemand die loensche oogen heeft. Die leelijke
schelewiep heeft mij bedrogen.
— Kil. Scheele -wip, strafe. Wip, Vijp, lumen,

lux ndeans; nictias oc7cli,.
SCHELFER, m . Schilfer, dun bladje dat ergens
van afscheidt. De schelfers van schalien. De
schelfers op 't hoofd der kinderen. " De schei fferen van pareybollen in water ghesoden, verdrijvet tgrij s hayr, als men thooft daarmede wascht."
(L. Fuchs.)
SCHELFERAAR, m. SCHELFERAARSTER, V.

Iemand die in 't spreken of in 't lachen groot
geschal maakt.
SCHELFEREN, o. w. Zie SCIIULF {'REN
SCHELFEREN, schelferde, heb geschelferd, o. w.

Groot geschal maken, schetteren, schateren. De
donderslag schelferde in de lucht. Schelferen in
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't spreken. Schelferen in 't lachen. Die babbelaarster schelfert dat er niemand spreken kan.
-- Vgl. Galferen met de voorgevoegde s; zie s.
-- SCHELFERINGE, V. De daad van schelferen,
geschal maken.
— Een vrouw die veel schelfert, schellebelle.
— Zie —ING.
SCHELFEZSCHEUTE, SCHELFSCHEUTE,

v. Het-

zelfde als Schampscheute,
SCHELLEGAREN, o. Bindgaren, pakgaren, dikke
draad of zeer dun koordetje, fr. ficelle, lZ d'emballage. Eenen pak omwinden met schellegaren.

Tabakbladeren met eene groote naalde reesemen
op schellegaren.
SCHELLEN, schelde, gescheld, b. w. Schillen, de
schel afschrooden. Aardappels schellen (er de
peel met een mes van afsnijden). Eene rape,
eene appel, eene peer schellen.
-- Zie de nota bij AFPELLEN.
SCHELLEWERK, o. 't Zelfde als Scherrewerk,
scheerwerk, peil, taak, fr. tache. Zijn schellewerk
hebben, fr. avoir achevé sa tache.

SCHE
-- SCHELUWHEID, V.

De hoedanigheid van sche-

luw te zijn.
SCHELVEN, schelfde, geschelfd, b. w. De graanschoven in eenen schelf opeenstapelen. Het koorn
moet droog zijn om geschelfd te worden. Hij
heeft zijne tarwe geschelfd. Die werkman kan
goed schelven.
— In 't algemeen wordt bij ons de Schelf maar
gezeid van Schooven. Sprekende van hooi, zegt
men Hopper of Opper; van vlasch, Loeie of Mijte;
van hout, Mijte of Vimme.
— SCHELVER, m. Iemand die de graanschooven

schelft.
— SCHELVING,

v. Het schelven.

SCHEME (wvl. ook SCEME, zie scH), v. Hetzelfde

als het holl. Schim, d. i. schaduw, fr. ombre. In
de scheme van de boonren zitten. Hij is vervaard
van zijne scheme, fr. it a peur de son ombre.

SCHEMELEN, schemelde, heb geschemeld, o. w.
't Zelfde als Schemeren. 't Schemelt voor mijne
oogen. Mijne oogen schemelen, fr. mes yeux sopt
éblouis. " Kostelijcke ghesteenten die schemelen
in d'ooghen. " (P. Devynck.)

SCHELLINGIVIANDE, en SCHELLINGSMANDE, v.
Eene hooge mande uit ruwe wissen gevlochten,
met twee oorera of handvatsels aan de kanten, en
met eenen uitgebogen bodem die rust op een
kruis van rens. Er zijn veertig kilos aardappels
in deze schellingmande. Er gaan twee vijfstuiverswijten in eene schellingmande. De schelling mande staat niet vast en is gemakkelijk om rond
te draaien en te verporren.

SCHEMELING, v. 't Zelfde als Schemering. De
schemelinge van de oogen.
-- Iets zien met eene schemelinge, iets zien zonder het te kunnen onderscheiden of verkennen,

-- Dus genaamd misschien om dat men die

hetzij omdat het te verre is, of omdat het te

mande kocht voor eenen schelling.
SCHELP, V. Zie SCHULP.
SCHELPEREN, o. w. Schilferen.
-- SCHELPERING, V. Het schilferen.
— SCHELPERLING, m. en o. Schilferling, schilfer.
Zijne schouderen lagen bestrooid met schelperlingen uit het haar. -- Zie —LING.

SCHELUW, SCHILW, SCHEELDE, SCHILDE,

adj.

Scheef, over hoek gekruld, fr. qauchi, contourné.
Eene scheluwe plank. Dat berd is scheluw van in
den zonnegloed te liggen. Dat perkament, die
lederen spasem is scheluw getrokken van de
warmte.
— Scheefziende, loensch, fr. louche.
— Weil. heeft Scheel in den vollen zin van ons
Scheluw. Kil. heeft Schelwe, Scheel. Vgl. Geel,
fr. jaune, dat bij ons ook Gelaw, Gilwe en Gilf
luidt. In 't eng. (lancashire) is 't skellut, (cheshire)

spoedig verdwijnt. Ik heb daar met eene schemelinge iemand zien voorbijgaan, maar ik weet
niet wie 't is. Ziet gij den haan van den toren P
Ik zie daar wel iets met eene schemelinge, maar
ik weet niet of het een haan is.
Se1HEMELOOGEN, o. w. 't Zelfde als 'Schemeroogen.
SCHEMERGOGEN, schemeroogde, heb geschemeroogd, o. w. Een beneveld en beschaduwd gezicht

hebben. ten gevolge van eenen al te sterken glans,
fr. être ebloui. Schemeroogen van in de zon te
kijken. De gleis van den weerlicht doet schemer.
oogera.
--- Men zegt ook Schemeroogen van de flauwte,
van den honger, van dronkenschap, enz.

-- Fig. " Maer de verblindheydt der siele is
soo groot dat sy noch schemer-ooght, ende dat sy
die klipper -valle niet en siet. " (J. de Harduyn.)
SCHEMINKEL, Zie SCHOMINKEL.

skellered.
-- sCHELUWEN,

't Blinkt en 't bralt, het blinkt ja 't hemelt,
't Schynt soo suyver ende klaer
Dat 'er het gesicht op schemelt
(P. Croon.)
Schier al oft 't de sonne waer.

o. W. Scheluw worden. Laat de

ladder in de zon niet liggen, zij zou scheluwen.

SCHEMPIG en SCHIMPIG, adj. Boertig, kluchtig,
fr. dróle. Een schempig man. Eene schempige

SCHE
rede. Eene schempige daad, gebeurtenis, enz.
Schempig spr ken. Schempig iets verrichten.
-- Aanstootelijk, afzienlijk, afkeer verwekkende, van iemand die scheefbeen'de is of een
ander lichamelijk gebrek heeft, ofwel die leelijk
of slordig gekleed is, fr. rebutani, vilain. Een
schempige vent. Schempig gekleed zijn.
-- Ook gez. van dingen. Een schempige hoed
(die op 't hoofd misstaat, waarmede men leelijk
is). Een schimpig kleed (slecht, versleten, slordig, onziende). Een schimpige zoldertrap (slecht
en gevaarlijk om te beklimmen). Wat schimpig
(leelijk, belachelijk) ding is dat.
-- Kil. Schimpigh, salsus, dicax. En Scham-

pigh, lubricus; — coniumeliosus, impudens.
SCHEND -DE-VENTE, m. Zie SCHENTEVENTE.
SCHENDELIJK, adj, Dat licht kan geschonden
worden, breekbaar. Ge moet dat aardewerk
voorzichtig behandelen : 't is schendelijk.
SCHENDIG, adj. Leelijk, afzichtelijk, 'fr. vilain.
Een schendig aanzicht. Een schendige vent. Hij
is te schendig om te helpen donderen.
— Schandig, onbetaamd, eerloos. Eene schendige daad. 't Is schendig zoo iets te zeggen.
— Geschonden, gebroken. Eerre schendige week,
eene weke waar feestdagen in komen.
SCHENE, SCHEEN, v. Platte riggel of latte,
gemeenlijk van metaal, anders ook lemmer ge heeten, fr. lame. Men nagelt schenen langs eenen
balk, stijper, enz. om ze te versterken. Men ver
houten asse van eenen wagen, met er-sterkdn
eene ijzeren schene in te laten. Eene dikke
schene. Eene korte schene.
— De schenen van een wagenwiel zijn de
vier of vijf platte ijzeren bogen die te samen den
band of het beslag uitmaken dat rond op de
velgen genageld ligt. In plaats van schenen,
legt men dikwijls eenen hoepel rond het wiel.
— De schenen van den ijzeren weg, zijn de
ijzeren reilen waarop de wielen loopen, fr. rails.
Het convooi is van de schenen geloopen, fr. le
conuoi a déraillé. Die schene is krom. De oude
schenen door nieuwe vervangen.
-- De schenen van een weefriet (fr. ros), zijn
houten riggels waartusschen de smalle plaatjes
van riet of staal vastgebonden en gepekt worden. Een weefriet heeft vier schenen, twee aan
den eenen kant, en twee aan den anderen, zoo
dat het gelijkt aan eene ladder waar de plaatjes
de sporten van zijn, en de schenen, de schalieren.
-- De schenen van eenen ijsstoel, van eene
schaverdijn, enz. zijn de ijzeren lemmers waarop
de ijsstoel en de schaverdijnen glijden.
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-- Dat hij achterwaarts ging, hij zou nog zijn
schenen kwetsen, zegt men van iemand die in

alles tegenspoed heeft, die voor 't ongeluk, of 't
ware, geboren is.
— Schene steken, aanstappen, voortschrijden,
neerstig gaan. Gij zult moeten schene steken
om hem te kunnen volgen. Hij stak schene om
voor den avond aan te komen. — Wegloopen,
fr. détaler. Als hij mij komen zag, ge moest hem
zien schene steken. Vgl. Boutsteken.
SCHENELAP, SCHEENLAP, m. Een blad van
karton of van hout dat men zich voor de beenen
bindt om bij het vuur te zitten. Scheenlappen
aanhebben om de beenen te bevrijden van den
gloed van den heerd.
SCHENETUK, SCHEENTUK, m. Een stoot of slag
op het scheenbeen.
— Eenen schenetuk krijgen is hetzelfde als bij
Weil. zijne schenen stooten, fig. Eenen tegenslag
hebben, zijne onderneming mislukt zien.
Die veel steyghert naer geluck
Krygt altyd een schene-tuck.
-

(A. Debuck.)

- Zie TUK.
SCHENKEN, SCHENKER, enz. Zie SCHINKEN,
SCHINKER.

SCHENTEVENTE, SCHEND -DE-VENTE,m. Schen

-tevnr,disch .
SCHENTEVENTEN, schenteventte, heb geschente-

vent, o. w., klemt. op schen. Wordt gezeid van
winkeliers die er de klad in brengen, die hunne
waren aan leegeren prijs verkoopen dan de
anderen, bez. als er onder hen een verdrag bestaat, fr. vendre a non prix. Hij schentevent. Die
schenteventen worden van de andere winkeliers
kwalijk gezien.
-- Ook Schandeventen.
SCHENTEVENTER, m. Iemand die schentevent.
SCHENZE, SCHENSE, v. Zie SCHEINZE.
SCHEP, o. Eene plaats waar men water gaat
scheppen. Een schep met trappen. Het kind is
in 't schep gevallen en verdronken. Er lig een
snoek in 't schep.
-- Bij huidevetters. Een huisje met een schep,
waar de huiden gepeeld of gebloot worden. De
huiden worden uit het mattekot in 't schep gebracht.
SCHEPE. Deze oude uitgang van substantiva,
die later door —schap is vervangen geworden,
bestaat nog bij de West-Vlamingen. Zoo zeggen
wij:
Bliidschepe — blijdschap,
Gereedschepe -- gereedschap,
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Gezelschepe — gezelschap,
Komenschepe — koopmanschap,
Verlaanschepe — verlaanschap,
Verleeschepe — verleeschap,
Vriendschepe — vriendschap,
Viandschepe — vijandschap, enz.
— Somtijds hoort men ook den uitgang schip,
b. v. ga mee voor gezelschip.
SCHEPEEMER,. m. Eene seule om water uit
eenen put, of bold uit den aalput te scheppen.

SCHEPER, m. Schipper. Hij heeft veel jaren
scheper geweest.
SCHEP -NOG, m., klemt. op nog. Zoo heet men
aardappels met sulker gestampt en gestoofd.
Schep-nog maken. Schep -nog eten. Die schepnog is goed. — Zie DURF -AL.

SCHEPPER, m. Kleermaker. Dit w. was in de
voorl. eeuw nog in vol gebruik, als blijkt uit
onze schrijvers van dien tijd; maar nu is 't gesprongen.,
SCHEPPEWINKEL, SCHIPPEWINKEL, m. Zie
SCHOPWINKEL.

SCHERBIELJE, v. Zie SCFIARBIELJE.
SCHERDE, SCHEERDE, v. Hetzelfde als Schrede,
fr. pas. Het is maar eene scherde van hier. Hij
stond ertwee scheerden van. Met wijde scheerden
aanstappen.
Ter hellen waert loopende niet groote scherdern.
(A. Buns.)
— Vgl. eng. (lancashire) sheer.
SCHERDEN, scherde, heb geseherd, o. w. Schr ijden. Over eenen gracht scherden. Wijd scherden
in 't gaan.
- Ook Scheerden.
SCHEREN, schoen en schoor en scheerde, geschoren en gescheerd, b. w., fr. rcaser; tondre. " Zyn
hayr afschoer ende monic wiert. " (M. Lambrecht . )
— Den hommel sehèi en, bij hommeikweekers.
De eerste scheuten, die uit de aan gebonder_ne
hommelranken spruiten, afsnijden tot op tien
voet hoog van den grond. Hooger dan tien voet
scheert men den hommel niet meer.

— Eene touw of koorde scheren, ze op een toestel
van katrollen schikken en spannen om zware
gewichten op te hijschen. Men zegt scheren met
eene twee (d. i. met twee schijven of katrollen,
't een omhoog en 't ander omleeg), net eenre vier
(d. i. met vier schijven, twee omhoog en twee
omleeg), met eene zes (d. i. met zes katrollen, drie
omhoog en drie omleeg), enz. en dan lig U of hangt
die koorde, die over die schijven loopt, in twee
of vier of zes paralleelen van boven naar onder.
Men scheert ook zonder katrollen, waneer men

SCHE
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de koorde doet glijden over twee dwarsfokken,
die vastzijn de een omhoog aan eene galg, en de
ander omleeg aan het gewicht : in dit geval zegt
men tweedik of tweedv,bbel scheren, vierdik of

vierdubbel scheren, zesdik of zesdubbel scheren,
volgens dat de koorde twee, vier of zes paralleelen
maakt. — Ook o. w. Die koorde scheert met eene
twee. Men hijscht dat op met eenen reep die
vierdubbel scheert. - Zie OPSCHEREN.

— Veel geschreeuw voor weinig wulle, zei de
boee,em hij sehoer een zwijn. Wordt gez. b. v. van
iemand die iets verricht met veel gedruisch of
laweit, en er weinig geld mede wint.

— Eenem draad scheren. Bij schoemakers. Een
dun snoertje maken, van omtrent twee ellen lang,
met eenige garendraden streks samen te voegen,
zoodanig nogtans dat, de eene langer zijnde dan
de andere, het snoertje dunner zij op de uiteinden
dan in _'t. midden. Om spinaal te maken, moet
men eerst den draad scheren, en hem daarna
uitzwieren met pek. Gij hebt dien draad niet wel
geschoren.
— Den reep scheren. Bij timm. De hijschtouw
aan het windas vastmaken en over de katrollen
brengen. Scheer den reep om die balken op te
trekken. Is de reep al geschoren ?
-- Het gewand scheeen, geheel het hijschtuig
gereed maken om een gewicht op te trekken,
met windas, reepen en katrollen. Het gewand
moet geschoren staan in eene uur. Zoohaast het
gewand geschoren was, begon men de orduinsteenen op te trekker.,
-- Eene lome scheren. Zie LONTE.
-- Eene kwinte scheren, kijven en krakeelen.
Man en vrouw hebben weerom al eene kwinte
geschoren.

— Raad scheren, raad houden, beraadslagen,
fr. deliberer. " Sy schoenen raedt hoe sy met den
Pacha zouden leven. " (P. Devynck.)
— Eenen iwogem of ouden top scheren. Fig.
Lang leven, fr. faire cIe vieuzz os. Hij zal geenen
hoogen top scheren. Hij heeft eenen hoogen top
geschoren. " Krakende wagens ryden verre, zegt
Pauwkeri, wanneer liet my hoort stenen en
klagen, of als ik al eens zou zeggen, dat ik
geenen ouden top en zal scheren.
C. Duvillers.)
" (

— 2° Wordt gezeid van de rijpe graanvruchten
die men afpikt en inzamelt. Den oegst scheren.
Met, achter of na liet, scheren van den oegst aan
de stoppels komen (zegt men van eenen nieuwen
eigenaar of pachter die, onmiddelijk na den
oegst, in 't bezit of 't gebruik komt van eenen
akker). Hij heeft dien akker gekocht in Mei, om
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met het scheren van den oegst aan de stoppels
te komen. " De boeren in den ougst scheiren meer
met eenen streek als 10 barbiers op eenen dag. "
(F.Vanden Werve.) " Den persoon die de vruchten
heeft geschoren ofte op ghedaen. " (Vl. Settingboec.)
-- Dit scheren is dikwijls gevoegd bij weren.
Den oegst scheren en weren. Hij mag dit land
nog gebruiken tot het scheren en 't weren van
den toekomenden oegst.
— Kil. heeft scharen dat hij verouderd heet
en door congregare vertaalt. Weil. verklaart jaarschaar door " Hetgeen in een jaar, als vruchten,
van het land ,geschaard, dat is ingezameld wordt. "
--- Vgl. Afscheren.
— 3 0 Scheren, in de volgende spreuken, heeft
den zin van De rol spelen van, zich gedragen als.
— De bagage (uitspr. bagaaize, zie --ADIE)
scheren, beslag maken, fr. faire de l'einbarras.

— Den edelman, den heer, den groeten heer, den
prinse scheren, uit praalzucht de doening van
den edelman navolgen, fr. trancher du grand
seigneur. " Al wiste desen boer den prins soo
fraey te scheiren, nochtans een boerschen treck

— Den zot scheren, den aap scheren, schertsen,
boerten. 't Wordt gebruikt in een goeden, en
ook in eenen slechten zin. Anna Bifins bezigt
het in eenen goeden zin, als zij zegt : " Tsotken
moet altemet ooc zijn ghescheert. " 't Heeft
eenen slechten zin, als men zegt " Met iemand
den aap scheren, den zot scheren, " anders ook
" met iemand den zot houden, den aap houden; "
bij Weil. Met iemand gekscheren. "Eereen knecht
van eenen grooten heer schoor den zot met den
zot van dien heer. " (R. Versteganus.)
— Den bonten stier scheren, uitgelaten zijn,
woelig en losbandig zijn, dri-.ken en slempen.
Hij althans zal met mijn geld den bonten stier
niet scheren (dat is, hij zal mijn geld niet ver -

kwisten).
-- Al deze spreuken worden ook met van
gebezigd : Van den aap scheren, Van den edelman
scheren, Van den bane scheren, enz.
— 4 o. w. Spotten, schimpen. Hij kan niet
anders dan gekken en scheren. Altijd op het
scheren uitzijn. Hij zeide niij dat op eeiien sche0

renden toon.
Hy begon in 't fransch te sweiren
Foutu gueux ! en fo-utu eltien !
Is dat om met my te seheiren ?
Waerom is dien put te kleen ? (Vaelande.)

of twee ontviel hem somtydts. " (L. Vossius.) Kil.
heeft deze spreuk die hij verlatijnt door agere

nobilem.
--- Den have scheren, den baas spelen, moed
zijn, bij Kil. den haen maken. " Zy-wilg
scheeren daer den haene met geweldt te doen op
het landt, nochtans en heeten sy dat gheen oorlogh voeren, tén zy het gheschut daer rolt en

bolt. " (P. Devynck.) " De wreede Turcken
schooren daer gheweldigh leelick den -Nagin. " (Id.)
Griete sal- den haene scheeren
En den Bloet wel dorven smeeren.
(Gheschier.)
.
Jonckher die soo scheert den bane
Als het kaetjen van de bane,
En u roemt soo breedt en wyt
Dat ghy vry gheboren zyt.
(Id.)

— Den dullaard scheren, met wreedheid te
werke gaan. " Mahomet heeft begost den dullaert te scheeren, bedryvende veel wreedtheden. "
(P. Devynck.)
-- Den dullen scheren, zijne gramschap uiten.
" Of gy den dullen scheirt, 'ken salder toch niet
uytte. " (P. Devynck.)
-- De beesle sch eren, spelen, manen, fr. faire la bête.
—Den schreeuwer scheren, laweit maken.
Is 't wel de moeyte weirt
Dat gy soo bitter schreyt, en dus den schreeuwer
[scheirt ?

(P. Devynck.)

-- Zie SCHEER. Kil. heeft dit Scheeren dat hij
verklaart door Schertsen, 1. lzudere, illudere; en
Schernen, spotten, schertsen, 1. illudere.
SCiEEFEAK, m. Stekbak, bak waarin men
Bene spade
scherft, in stukken stekt, tot voedsel van het vee.
rapen, wortels, beeten, enz. met
-

Zie SCIIEItV 'N.
SCHERFMES, o. Snijdend lemmer of zweerd in

de seherfmolen.

SCHERFMOLEN, - :BEULEN, m. en v. Raapmolen,
houten kist of koffer met eeiten bak van boven,
waar men rapen, beeten, wortels óf andere knollen
in giet : de grond van dien bak bestaat uit ijzeren
regels waaronder een as ligt die rondom met
lange zweerden, sche^ fotessen genaamd, bezet is;
draait men dien as met de wrange, de scherfmessen slaan gedurig tussehen die ijzeren regels,
en kerven de knollen in stukken en schilfers die
dan ook tusschen die regels over den as neer
kist, zoolang als er iets in den-valenid
bovenbak te scherven is.
--- In Veurne-Ambacht, zegt men mij, bet. het
Bene Breekmolen of orskot, waarin men tusschen
steenen grof maalt. Zie seuuuvuN .
SCHERFSPA, -SPADE, v. Spade om mede te

scherven, stekspade.

SORE
SCHERFVAT, o. Doodkist, schrijn, fr. cercueil.
Een scherfvat maken. Een scherfvat van eiken
hout. Een lijk in het scherfvat leggen. Den pelder
over 't scherfvat leggen. Het scherfvat in 't graf
laten zinken.
— Maer, Mynheer, gy moet u spoen
Met het Scherf-vat te doen maeken,
Om den romp daer in te doen...
— Hoe een Scherf-vat laeten maeken P
't Waere weer een handvol geld...
Ik sal...
Mids ik hebbe daer wat berd,
Selve gaen een Scherf-vat klaeren.
. . . . . . . . . . .

Dus sy namen met goed sin
't Scherf-vat, deden 't in de koorden,
En alsoo ten putten in.
(Vaelande.)

— Dagelijks gebruikt te Iper-Poperinghe.
— Ed. De Dene gebruikt vat in den-=zin van

doodkist:
Dat zy my in een vat legghen.
En nog duidelijker:
Up myn vat ghebreict dan noch oen peldere.
SCHERLEN, o. w. Zie SCHERRELEN.
SCHERMTI$, SCHARMIK, SCHOKMIK, o., klemt. op
,

mik. Zeer mager mensch, geraamte. Een mager
schermik. Een arm schermik van eenen mensch.
— Iemand die kleen is, maar vlug te beene en
vol van beweging; of ook fijn van vernuft, slim
en listig. Een schermik van een kind. Nooit
een schermik gelijk die jongen. Dat ventje is wel
oud, maar 't is nog rap gelijk een schermik. Een
schermik van een wijneken. Dat is een schermik!
Dat schermik ziet en weet alles. Ook Spook.
SCHERMINKEL, zie SCHOMINKEL.
SCHERPEGEULE, v. Bij zeevisschers. Eene geule
bezuiden de Dievegeule, in de richting van den
Ruischer. -De hinderbank van de Scherpegeule.
SCHERPELJOEN, o. Schorpioen, vergiftig gedierte, fr. scorpion. " *Toen krygen ze nen steert,
en in dien steert zit het venyn, gelykerwys de
scherpeljoenen, zoo grootvader zei tegen de scorpioenen. " (***)
SCHERPHAMER, m. Een zwaar houwtje van
staal, scherp gelijk een beitel, met eene houten
handhave, om de molensteenen te billen.
SCHERPROEKTE, adj. Scherphoekig. Dit stuk
land is scherphoekte langs hier.
SCHERPNAGEL, m. Nagel, scherp van kop, dien
men in de hoefijzers slaat om het peerd steun te
geven op het ijs en de beijzelde straten.
SCHERPNI9USDE, adj. Die eene scherpe neus
heeft. Een scherpneusde mensch.
SCHERPTANDDE, adj. Die scherpe tanden heeft.
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Een scherptandde dier. Die zaag is scherptandde.
Ge moet die vijl scherptandde maken.
SCHERPTOPTE, adj. Die eereen scherpen top heeft.
Eene scherptopte rots.Maak dien stok scherptopte.
SCHERREBEENDE, bijw. Met de beenen opengescherreld, schrijdelings. Scherrebeende staan.
Scherrebeende gaan.
SCHERRELEN, scherrelde, gescherreld, b. w. Wijd

openzetten, fr. écarquiller. De beenen scherrelen
(scherrelbeenen). Hij stond met de beenen over
den gracht gescherreld. Hij scherrelde zijne oogen
open (hij sperde zijne oogen open). Zijne handen
waren zoo gezwollen dat er de vingers van gescherreld stonden. Scherlende gaan.
SCHERRELING, v. De daad van Scherrelen.
-

SCHERRELING, SCHERLINGE, SCHERLINGS,

bijw. Schrijdelings, met het een been alhier en 't
ander aldaar, fr. a` califourchon, les jambes écarquillees. Scherreling te peerde zitten. Scherrelings over eenen gracht staan.
— 't Wordt ook gezeid van de oogen, enz.
" Myn ooren alle bey daer stonden scherlincx
open. " (P. Devynck.)
-- Zie —LING, 2 ° .
SCHERREWERK, o. Zie sCHEERWZRg.
SCHERREWIJD, bijw. Scherrebeende, schrijdelings. Scherrewijd over eenen gracht staan.
SCHERRIG, adj. Vlijtig, opgeruimd, snel, blijmoedig. Een scherrig aanzichtje, fr. visage épanoui et gracieux. Hij ziet er scherrig uit (helder
en vlijtig van wezen). Een scherrig kind, een
scherrige jongen, fr. alerte, gai, aimable. Een
scherrig peerd (levendig, wakker). Een scherrig
hondetje (bevallig, liefelijk).
— Afi. Verscherrigen.
-- In eenige gewesten zegt men Gescherrig.
SCHERVEN, scherfde, gescherfd, b. w. In stukken
hakken met de scherfmolen, of ook met de spade
in den scherf bank, fr. kacher en pièces. Rapen en
beeten scherven. Gescherfde wortels. Somwijlen
scherft men ook aardappels.
— Meest gebruikt in 't Brugsche, b. v. te
Damme. Elders zegt men Schrooden, (met de
molen) snijden, (in den scherf bak) stekken.
— In V.-Amb., zegt men mij, bet. 't Breken,
grof malen. Gerste scherven voor de bierbrouwte.
Lijzaadkoeken scherven tot voedsel van het vee.
— In de Kempen wordt het gez. voor Schrooden, sprek. van stroo dat men hakt met het
snijpeerd. (Alg. Vi. Idiot.)
-- Kil. Scherven, concid ere minutatim, conscindere, consecare minut27n. Oul. werd scherven gebezigd in den zin van Kerven, klein snijden, zegt

Wéil. op scherf. "De bladeren van persen (perzik)
gescherft en op den navel gebonden van eenighe
kinderen, doodet en jaeghet af de wormen. "
(Heyman Jacobsz.) " Als die vlier (1. sambucus)
eerst uyt komt, die knopkens ghescherft en met
eyeren ghebacken en ghegheten maecken kamer
Basilicum ghescherft in een-ganh."(Id)
propken gebonden, ende in den wijn gehangen
en gedroncken, verdrijft treuricheydt ende ver

-fraeyth ."(Id)Bruyn-helic1.
menta) ghescherft, ende met azijn warm op de

mage gheleydt, maeckt appetijt." (Id). " Koolsblaen in pappe gescherft, oft op playsteren
gheleyt, ghenesen aller -hande zweeringen. "(Id.)
" Gerwe (1. millefolium) heeft lange gekerfde bladerkens ... dit kruyt ghescherft ende met een eye
ghebacken, is goet voor het melisoen. " (Id.)
SCHETEKLEUR, o. Zie SCHEETKLEUR.
SCHETS, m. Glans, schitter. De schets van 't
vuur doet kwaad aan de oogen. Men zag den
schets van den brand in de verte. De schets van
den weerlicht.
— Met eenen schets, met eenen vluchtiger
blik. Ik heb wel gezien dat er iemand voorbijging,
maar 't was met eenen schets, en ik heb hem niet
bekend. Ik zag die schilderij maar met eenen
schets, en weet er weinig van te zeggen. Ik heb
dien brief maar met eenen schets gelezen. Eene
gazette met eenen schets overloopen.
* SCHETS, m. Zoo spreekt het volk een woord
uit dat men Scherts schrijft, fr. saillie, plaisanterie. — Zie RTS.
- SCHETSEN, schetste, heb geschetst, o. w. Hetzelfde als Schertsen, fr. plaisanter. Hij was dien
avond op 't schetsen gezet.
SCHET(TE, v. Eene lat, riggel, sprenkel of zoo
iets om eene heining, een gelint of ander dergelijk roosterwerk te maken. Eenen hof met schetten omtuinen. Schetten nagelen vóór eene venster
opdat de ruiten niet zouden gebroken worden.
Eene poort van schetten. Er is eene schette

gebroken.
— Dit woord is overal veel gebezigd.
- SCHETTEBAK, m. Een houten bak uit schetten

verveerdigd.
-- SCHETTEKOT,

o. Een kot of hok uit schetter

verveerdigd.
-- SCHETTEMANDE, SCHETMANDE, V.
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Eene mande

die niet dicht samengevlochten is, maar geheel
bestaat uit rechte wissen of roeden op kleenen
afstand van elkander, fr. panier a' claire-vole.
— Ook eene mande wier grond aleen , in
sehettewerk is. Deze schettemande dient b. v.

om aardappels of groensels te wasschen in stroomende water.
- SCHET(TE)POORT(E, V. Poort van schetten, fr.
,porte a claire-voie. De kinders stonden te kijken

door de schettepoort.
- SCHET(TE) WERK, o. Traliewerk, staketsel,.
gelept, al wat uit schetten verveerdigd is, fr.
ouvrage a claire-voie. Een schettewerk maken
rond eenen hof. Een schettewerk breken.
SCHETTER, m. Een sterk geluid; een sterke
glans. De schetter van den donderslag. De schetter van den weerlicht.

SCHETTEREN, scheíterde, heb geschetterd, o. w.

Een sterk geluid, een schellen klank verspreiden,
bij Weil. Schateren. Schetteren in 't lachen. Hij
Joeg dat hij schetterde. De knal van 't kanon
schetterde in de verte. De schetterende donderslag. Het schetterde in mijne ooren. " Hy dede
de trompetten uyt-schetteren dat by een reyse
wilde aen -nemen naer de Mecha. " (P. Devynck.)
-- Een sterk licht verspreiden, bij Weil. Schitteren. De zon schettert. Een schetterend kleur.
Dat schettert in mijne oogen. De wapens schetterden van verre.
-- Zie KETTEREN (s- ketteren) en s.
— Vgl. 't fr. eclater dat ook gezeid wordt van
Geluid, en van Glans.
SCHETTERHOUT, o. Zie SCHEISTERHOUT.
SCHETTERING, v. De daad van schateren. De
schettering van de trompette. De schetteringe
van de hamerslagen op den aanbeeld.
-- De daad van schitteren. De schettering van
den weerlicht.
SCHEULE en SCHULLE, v. 't Zelfde als Schil,
schel, eng. shell, fr. ecale, cosse. De scheulen van

de okernoten (de sloesters). De scheulen van
erwten, van koolzaad, enz. (de peulen of schokken).
De schulle afdoen.
SCHEUN, SCUEUNSCH, adj. Hetzelfde als Schuin,
fr. oblique.

— Afi. Scheuns (fr. obliquement), Scheunte,
Scheunschheid, Scheunen, enz.
SCHEURE, v. Wvl. vorm voor Schuur, fr. grange.
Zie u.
In's Heeren ruyme scheur met blijdschap ende vreugdt
(G. De Dous.)
SCHEUREN, scheurde (wvl. ook scheurdege, zie
gescheurd (fvl. èscheurd, zie GE), b. w.
Bij landb. Eenen bilk, Bene - klaverij scheuren, gars
scheuren, omploegen en in bouwland veranderen.
Ik ga dezen bilk, deze weide scheuren, want ik
heb geen zaailand genoeg. Ge moogt die klaverij
niet scheuren, eer zij eene derde snee gegeven

IMPERFECT),
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heeft. Die landbouwer heeft teveel gras gescheurd,
hij heeft nu geen voedsel genoeg voor zijne koeien.
Hij gaat al zijn gras scheuren, want hij meent
dat hij meer zal opdoen van zaailand dan van
weiland. " De landen verhandtsaeden, de meer schen ende weeden scheuren, de haeghen en kanten destrueren, de huysinghen laeten vervallen. "

ren aan stukken gescheurd hangen. Is dat een
scheurvendel!
SCHEUTE, v. Schote. Zie scnooT.
SCHEUT(E, v., verklw. scheutje. Zoo spreekt
men in eenige streken een woord -uit dat gemeenlijk Schuite klinkt en schrijft, dat is, Boot, fr.
nacelle, bateau. Zie UERPEUS.

(Vl. Setting-boec.)

SCHEUTEL, SCHUTTEL, SCHOTEL, m. Hersenpan,
hersenbekken, bekkeneel, bij Kil. Hoofd-schotel,
fr. erccne. De scheutel van 't hoofd. " Zo eenen
slach dat die gheele schuetele van zijnen hoofde
vlooch, ende dat die hersenen neder ter eerden
vielen. " (N. Despars.) " Een vonde (wonde) tot
de scuetele van eet hoeft. " (G. Weydts.)
— Stuk vleesch, bezonderlijk zwijnevleesch,
gemeenlijk vierkantte. Het ontweide zwijn in
scheutels snijden. De scheutels in de brijnkuip
leggen of in den kaafrook hangen. Eenen scheutel in den oven braden. " Twee ofte drie schuetel
stucken van een coe in het soudt legghende. "

schenden met
er eene kalsijde, eenen ijzeren weg, eene vaart
door te leiden. Er wordt tegenwoordig veel schoon
land gescheurd met al die nieuwe ijzeren wegen.
--- Eene hofstede seheuren, dezelve schenden
hetzij 1° met eene kalsijde, eenen ijzeren weg of
eene vaart te leiden door hare akkers; hetzij
2° met er twee of drie kleene hofstedekens van te
maken. Die hofstede is geheel gescheurd, want
zij is verkocht geweest bij stukken aan den eenen
en den anderen.
-- o. w., met zijn. Eene scheur, eene breuk
(fr. lzernzie) krijgen. Hoesten om te scheuren. Let
op dat ge niet scheurt van te zwaar gewicht op
te nemen.
SCHEURIG, adj. Schurftig, rappig. Een scheurig schaap, fr brebis galevse. Geene kudde of er
loopt een scheurig schaap in.
SCHEURKAPEEL, o. Een wiens kapeel of hoed
(fr. tapel, nu chapeau) gescheurd is. Wordt gebruikt in denzelfden zin als Scheurpaneel, Scheur
Scheurvendel.
-lanke,
SCHEURLANKE, en SCHEURELANKE, V. Iemand
wiens kleedij gescheurd is en in flenters hangt.
-- Land, akJJerla-nncl sclheuren-, het

Die schooier is eene scheurlanke. De scholier
kwam naar huis gelijk eene scheurlanke. Een
vrek is somtijds wel eene scheurlanke.
SCHEURLEG, o. Bij zeevisschers. Eene geule
waar men vischt, benoorden den Akkaard, strek
-kendèvaOstoWuine.Dglva
't Scheurieg. De zeebank en de hinderbank van
't Scheurleg.
SCHEURMOND, o. Rapelijke mondziekte waarbij
de hoeken van de lippen verzweren en liet tand
fr. ulcération aux connnissures des-vleschoat,
levres. Het scheurmond hebben. Het scheurmond
krijgen. Het scheurmond is betrapelijk.
SCHEURPANEEL, o. Een versleten kleed, 't moge
gescheurd zijn of sliet. Uw mantel is maar een
scheurpaneel meer. Ge moogt dat scheurpaneel
niet meer dragen. Is dat een scheurpaneel!
— Iemand die gescheurde kleederen aanheeft,
scheurlanke.
- Zie PANEEL.
SCHEURVENDEL, o. Een mensch wiens kleede-

(Z. van Male.)
— Met zijnen scheutel onder 't dak zitten, als 't
pap -regent, de kans missen, afwezig zijn als er
winst te doen is.
SCHEUTELDOEK, SCHOTELDOEK (wvl. –DOLIK,
zie ot), m. Fig. Voetdoek, iemand die als slaaf
een ander moet dienen en 't vuilste werk verrichten. Meent gij misschien dat ik uw scheuteldoek ga zijn, zegt b. v. eene vrouw tegen haren
man, eene dienstmeid aan hare meesteres.
— Slecht vrouwspersoon, slepe, slunse, speelpop der ontuchtigen. Zij is een rechte scheuteldoek.
SCHEUTELEN, scheutelde, gescheuteld, b. w.
Schikken, schaveelen, regelen, fr. arranger. De
zaak is reeds gescheuteld. Hij moet zijn werk
goed weten te scheutelen, om het zoo spoedig af
te krijgen. Ik heb dat gescheuteld met hem. Zij
scheutelden dat onder malkander.
— Met iemand gescheuteld zijn, hem voor gezel
hebben, bij hem wonen of te samen met hem
werken. De dienstboden in een huis zijn met
elkander gescheuteld. Die man is gescheuteld
met een boos wijf. Hij was maar kwalijk gescheuteld met dien zatterik. -- Ook met iemand
gepateelcl zijn.
SCHEUTELHUIS, SCHOTELHUIS, o. De plaats bij
de keuken waar men de schotels en ander tafel
wegzet. Zij is in 't schotelhuis.-gerifwaschtn

al

SCHEUTEVRIJ, adj. Zie scnooTVRIJ.
SCHEUVEL, m. Schurk, schelm, onbeschofterik,
schobbejak, fr. vaurien, ehenapan, sacripan. Die
schooier ziet er een groote scheuvel uit. Gekleed
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zijn gelijk een scheuvel (slordig en onbetamelijk).
Het zijn al maar wat scheuvels die dat gehucht
bewonen. Ge zijt een scheuvel.
— Ook S ch euvelaar en S cheuvelbout.
- Zie ook SCIIIJVEL.
SCHEUVELAAR, m. Hetzelfde als Scheuvel.
SCHEUVELBOUT, m. Zie SCHEUVEL.
- SCIIEUVELBOTTTEN, 0. W. Scheuvel zijn, het
land rondzwerven op schooi en roof.
SCHICHT, m. Bij landb. Een stuk of schroode
land dat puntig uitloopt op wijze van eerie wigge.
Het haaibedde van eenen akker is somwijlen een
schicht. Hij laat dien schicht voor weide liggen.
— Soort van hoornachtige spies of spriet
onder aan den voet van een peerd, te midden van
de zool; fr. foureltette. Aan beide zijden van den
schicht is eene holte die de smid zuivert eer hij
de hoef verijzert. — Ook Straal geheeten.
-- Bij metsers. In eenige muren, bez. in de
puntgevels, ziet men somwijlen de regelmatige
linien van het verband gebroken door eenige
lagen steenen die te samen de figuur weergeven
van eene wigge of spie : deze figuur heet een
schicht. De zoomen van eenen puntgevel in
schichten opmetsen voor de kloekte en de
schoonte.
-- Bij kleermakers. Spie, geer, fr. pointe,
gousset, chanteau. Eenen schicht in een kleed
steken.
SCHICHTBEERTEL, SCHICHTSBEERTEL, m. Bij

timmerl. Een dikke beitel met een schuinsch
muzeel om diepe gaten in 't hout te steken, te
Brugge Gatbertel genaamd, en bij Kramers
Schietbeitel, fr. bee- d'chne, fermoir.
-- Schicht is hier misschien zooveel als bij
Kil. Schacht, hd. schacht, eng. shaft, dat is, put,
hol, gat.
SCHIE, V. Spie, wig, stukje hout dat men ergens
in steekt. Eene schie slaan neffens 'iets dat luttert
om het vast te stellen. — Kil. heeft Schieden in
den zin van Klieven, findere liana.
— Kwinte, kwade luim, schiere. Eene schie
krijgen. Eene schie hebben. Hij is in zijne schie.
Hij schoot in Bene schie.
SCHIECHELEN, schiechelde, heb geschieclzeld, o.w.

Lachen met een scherp geluid dat in het woord
zelve niet kwalijk wordt nagebootst. Zij schiechelde.
-- Kil. Ghichelen, cacliinnavi. Van daar ons
Schiechelen (s-ghichelen) : zie s.
SCHIEDEL, SCHIETEL, SCHIJTEL (wvl. SCHITEL,

zie ia), m., elders SCHIELDE, SCHIELDJE of
SCHIELJE, v., elders SCHILDE, SCHILDJE of
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SCHILJE, bij Kil. SCHILGHE, v., elders nog SCHEEL,
o. Een houten ring, een getuig uit drie stokken
aaneen verbonden, dat enen om den hals van
zwijneli en hoenders zet, om ze te beletten door
de hagen te kruipen, fr. tribart, eng. (lancashire)
sclzlcle. De schiedel wordt ook nog Groei of Goreel en Scheinze genoemd in 't Zuiden, Begel
en Beugel in 't Noorden, Kenneve in 't Oosten,
en Knevel bij Kramers.
-- Vandaar Gesehiedeld en Ong eschiedeld.
— Wegens sc)z-ieclel = sclzielde, vgl. nadel

naccicle (ook naaldje).
SCHIELDE, v., fr. iïibaCt. Zie SCuIEDEL.
SCHIELJE, v. Zie SCIJIEDEL.
SCHIER, o., mv. seh eren. Een langwerpig stuk

van gespleten hout, een groote splinter. Eenen
boom of eene branke in schieren klieven. Schieren
op den heerd leggen om te branden. Eene mijt
of stapel van schieren. Hij greep een schier en
sloeg den hond dood.
-- Overal gebruikt.
-- 'Voor ons Schier zegt men Schijer, o. en
Schijd, o. in 't Land van Aalst.
SCHIER, o. Harde kanker, fr, squirrlie, gr.
cxtppos. Het schier hebben. Van het schier sterven.
SCHIER , v. Nuk, kwinte, kwade luim, fr. quiníe,
bourn asgire. Hij is vandage in zijne schiere, of, in

zijn schieren. Eene schiere krijgen.
SCHIEREN, selziercie, gesclz,ierd, b. w. In schieren
of splinters klieven. De bliksem heeft geheel
dien boon geschierd. Met de happe schiert men
rondcelen en branken.
- - o. W. In schieren splijten. Geheel de boom
schierde van den bliksemslag. Dat hout schiert
gemakkelijk. Zich kwetsen aan eenen geschierden
stok.
— Dit Schieren, dat Kil. verouderd noemt, is
overal veel gebruikt.
SCHIEREWIERE, v. SCHIERELWIEREL, SCHIER

m. Lichthoofd, onbesuisd mensch,-LEWIR,
draaischamel, die druistig en haastig is in zijne
doenswijze. Een schierlewierle van eenen vent,
van eene vrouw. Zij is een rechte schierlewierle.
Wie heeft er ooit zoo eenen schierlewierle gezien.
— bijw. In wanorde, overhoop, bij Kil.
Schiere-wiere, .permiste, .5parsim. Het ligt al
schierlewierle. Er is een rukwind opgekomen,
en het geroote vlas, dat te droogen lag, vloog al
schierlewierle over de velden.
- SCHIEREWIERACHTIG, adj. Onbezonnen gelijk
een schierelwierel.
SCHIERLING, m. en o. Splinter, een kleen
schier. Zich kwetsen aan een scheerling. Schier.
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lingen branden. Ergens een schierling in steken.
— Zie —LING.
SCHIERLOOS, adj. Onbezonnen, onbesuisd, voorbarig, die door overhaasting verkeerd spreekt
of handelt, schoffelachtig, fr. inconsidéré, precipité,
étourdi. Een schierlooze mensch. Schierloos te
werke gaan. Ge moogt zoo schierloos niet zijn.
Hij is al te schierloos.
--- Kil. Schierloos, Zmparatus, inconsideratus;
en subitus, subitaneus; en Schie-loos, Zmprovidus,

inconsideratus, prceceps, temerari-us, inconstans.
" Een onverzichtigh, schieloos ende lichtveerdigh
menscbe van manieren, verliest licht Jesus wt
zijn herte. " (C. Vrancx.)
SCHIERS, SCHIERSTEN, bijw. Hetzelfde als
Schier, bijkans. " Die gemeend hadde Jan te
moeten troosten en die schiers zelve van hem
hadde getroost geweest. " (K. Callebert.)
— Zie s.
SCHIETEL, m. Zie SCHIEDEL.
SCHIETEN, schoot (wvl. scherpl. oo, zie DUIGEN),

geschoten, b. w. Zijn kleur, zijne verve schieten,
verliezen. Die kleederstof schiet haar kleur. De
. zon doet vele dingen hun verwe schieten.
-- Ook o. w. in denzelfden zin. Die kleederstof
is geschoten. Dat behangselpapier zal schieten.
-- Zijn kleur schieten, rood worden van
schaamte of anderszins. Hij schoot zijn kleur als
hij dat hoorde.
-- o. W. Eene schuinsche richting hebben, uit
den haak zijn, niet waterpas of niet loodrecht
zijn. Een vloer, een akker, een weg, een gracht,
eene dakgoot, enz. schieten (als zij hellen of
glooien). Een muur schiet (als hij helt). De
stijl van eene deur of van eene raam schiet (als
hij in den haak, in het verstek niet zijnde, noesch
afwijkt, zoodanig dat de bovendrempel langer of
korter is dan de onderzulle). Iets schietende
weg afsnijden, afzagen.
— SCHIETEND, adj. Afloopend, glooiend, fr. en
pence. Een land schietende leggen. De vloer
moet een weinig schietende liggen opdat het
water wegvloeie.
SCHIETER, m. Boekworm, fr. fierce. De schieters hebben geheel dien boek doorknaagd. Zijne
bibliotheek zit vul schieters.
-- Italiaander, soort van hoogopschietende
populier, in de wetenschap populus fastigiata.
SCHIETLAP, m. Een lederen lap dien men om
den linkerera arm bindt om met den handboog te
schieten, fr. garde-bras. Een schietlap van eenen
halven frank, van eenen frank, van eenera frank
en half.
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SCHIETSE, V. Eene onbezonnen vrouw of dochter die haastig en druistig iets verricht, zoo dat
zij dikwijls het een of het ander breekt of krenkt.
Eene schietse van eene vrouw. Die schietse ver
werk. Ah gij schietse dat ge zijt!-brodelth
-- Vgl. Schietuit.
SCHIETUIT (wvl. SCHIET -UUT), m., klemt. op uit.
Iemand die onbesuisd en haastig is in zijne
doening, fr. un homme brusque. Een schietuit van
eenen vent, van een vrouwspersoon. Die schietuit
krenkt en breekt alles waar hij zijne handen
aan steekt.
-- SCHIETUITIG, SCIIIETUITACHTIG, adj. Die te
werke gaat gelijk een schietuit. Gij moogt zoo
schietuitachtig niet zijn.
-- SCHIETuITIGHEID, SCHIETUITACHTIGHEID, v.
De hoedanigheid van schietuitig .te zijn.
SCHIETVENSTER (wvl. SCHIETVEISTERE), v. Een
raam van belied papier (vrijde), of van gevlochten ijzerdraad (fr jalousie), dat men aan de venster stelt om den glans van de zon af te weren,
of om door te zien zonder gezien te zijn; anders
ook Schuifvenster geheeten.
SCHIETWERVE, SCHOTWERVE, v. Soort van
wilg, die men veel in de bosschee vindt, salix

caprea L., fr. mnarceau.
SCHIP, o., mv. schifs en schifven, vklw. schif ken,
schiftje. Leme, houtachtig deel dat afgezwingeld
wordt van 't vlas, fr. paille de lin, chenevotte, hd.
schabe, bij Kramers Scheef, v. Vgl. 1. scapus. Er
zit een schifken in mijne ooge. Lang schif (lange
lemen, die uit het vlas vallen bij de eerste zwin
Kort schif (korte lemen, als men 't vlas-gelin).
den tweeden keer zwingelt). De kroten zijn afval
van gezwingeld vlas met schif vermengd; werk
of stoppe is afval van gehekeld vlas.
-- Wordt ook als collectief gebezigd zonder
mv. Het schif in eene mande doen. Schif branden.
Met schif den oven heeten. Er zit nog veel schif
in dat vlas.
SCHIFTEN, schifte, heb of ben geschift, o. w.
Wordt gezeid van laken of andere stof wier draden niet dicht blijven, maar uiteenscheiden, fr.
s'érailler. 't Is slechte stofi'e die schift. De knop
houden niet vast in laken dat schift.
-gaten
— SCHIFTIG, adj. Dat gemakkelijk schift. Schiftig laken. Schiftige zijde.
SCHIJD, O. Zie SCHIER.
SCHIJER, 0. Zie SCHIER.
SCHIJFBLOK, m. Katrolblok, fr. moufie.
SCHIJFBOOR, o. Zie SCHIJVEBOOR.
SCHIJFHOOFD, o. Bij landti., enz. Het schijfhoofd van eene driewielkar is de kop vooraan het

SCHI
snak, waaronder het voorste wiel draait en loopt.
--- Bij pottebakkers. Het platte bovendeel van
de schijf, waarop men de potaarde stelt die men
draaien wilt.
SCHIJFLOOP, o. SCHIJFLOOPER, m. Een vervangwiel omrand met menigvuldige spillen of
kerven, waar de tanden in grijpen van een kam
Een schijflooper met spillen wordt ook-wiel.
Lanteern genaamd, fr. lanterne.
SCHIJT (wvl. SCHILT, zie IJ), o. Wordt gehoord
in : 'k heb daar leelijk in 't schijt gezeten, d. i. in
nesten, in nood gezeten, fr. etre dans le pétrin.
SCHIJTEL (wvl. SCHITEL), m. Zie SCHIEDEL.
SCHIJTEN (wvl. SCHITEN, zie IJ), scheet (wvl.
scherpl. ee, zie onder DUIGEN), gescheten (fvl.
èscheten, zie GE), o. w.
---- Op iemand of op iets schijten, er zich niet
om bekreunen, er den brui van geven, fr. s'en

ficher.
-- In éénen pot schijten, met malkaar in verstandhouding zijn, van dezelfde m.eening zijn.
Ik heb niet meer trouw in den eenen dan in den
anderen : zij schijten in éénen pot.
-- Hij heeft in den oven gescheten, zegt men
van eenen bakker die uitgeschud én geruïneerd
is, die uit nood zijne bakkerij verlaat.
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bryone couleuvrée, vigne blanche, navet du diable.
SCHIJVE, SCHIJF (wvl. SCHIVE), V. Hardgedroogde korst op iets dat vochtig is. De groote
reuve van eene wonde is eene schijf. De akker
ligt met eene schijve, als er de oppervlakte van
tot eene karst gedroogd is.
-- Van daar 't fr. esquive, bij de suikerrafineerders.
SCHIJVEBOOR, SCHIJFBOOR, o. Soort van appelboor om in eene ton een gat te booren dat men
stoppen kan met eene schijf van gewillig een
vijffrankstuk groot. - Wijnverlaters - gebruiken
het schijveboor.
SCHIJVEL, m. Paleie, schijve of schel aarde
die met den ploeg omgekeerd wordt. Wat voor
een grond hebt gij hier P De eerste schijvel is
koornaarde, maar de tweede is al zand. Drie schijvels diep is 't zand (als men de vore driemaal
uitploegde, zou men de zandlage vinden).
— Hier of daar zegt men Scheuvel.
-

SCHIJVELEN (wvl. SCHIVELEN), seh jvelde, ge

uit eersgat overs eetgat), hol over bol, hak over
bak, onder te boven. Eersgat over schijtgat vallen. Hij rolde van den trap eersgat over schijtgat.

w. Bij landb. Eenen akker lichtjes-schijveld,b.
omploegen, anders gezeid Omrijden, Slooven,
Paleien, tegenover Eeren (zie aid.). De strobbels
schijvelen. Eene klaverij schijvelen. " Metgaders
van Peerdewerck, van eeren, schyvelen ende
dierghelijcke. " (Cost. v. Veurne.)
SCHIJVER, m. De daad van eens met snelheid
op zichzelven rond te draaien. Met eenen schijver of twee is hij lijk dronken. Op den hiel steunen om eenen schijver te maken.
SCHIJVERACHTIG, adj. Lichtzinnig, onbesuisd,
fr. étourdi.
SCHIJVERAAR, m. Iemand die schijvert.
-- Fig. Iemand die zich onbesuisd keert en
wendt, een druistigaard.

— Van zijnen mond zijn schijtgat maken (wvl.
van eenzen mond eens schietgat maken, zie EENS).

SCHIJVEREN (wvl. SCHIVEREN, zie IJ), schijverde,
geschijverd, b. w. Iets met groote snelheid doen

Zie TONG.

ronddraaien op zichzelven, met of zonder beweging naar eene andere plaats. Al wat op eene
pinne rust of draait, kan men schij veren met het
op kant hevig voort te stooten. De jongens
schijveren de platte scherfstukken, als zij die in
de lucht werpen of op het water doen botsen.
-- Zijne muts naar de mane schijveren, iets
willen doen dat onmogelijk is.
— o. w. met hebben. Met groote snelheid ronddraaien. De wieken van een klakmolentje schijveren als het ,sterk waait. De wielen schijveren
als men te vierklauwe rijdt. Met rekkende peerden en schijverende wielen. Zijne oogen schijveren in zijn hoofd (zie SCHIJVERGEZICHTE). Iets
doen schijveren. De aarde schijvert rond de zon.

— Dat schijt de keers uit, dat overtreft alles,
dat trekt de staak uit, fr. l'échelle est tirée, hetzij
in 't goed, hetzij in 't kwaad. Al de punten
winnen, die in een examen of wedstrijd te winnen
zijn, dat schijt de keers uit.
SCHIJTGAT (wvl. SCHIJTGAT), 0. Zie de Wdb.
--- Eersgat over schijtgat (misschien ontstaan

SCHIJTKEERZE, v. Keutelkeerze.
SCHIJTKNIE, m., mv. -knie'n(zie DRIE). Achter-

knie, het gewricht tusschen de bil en het been,
bij peerden, koeien, enz.
SCHIJTKRUID (wvl. SCHIITKRUUD), o. Zoo heet
men het Bingelkruid, fr. 7nercuriale, foirole (van

foirer) .
SCHIJTPOT, m. fig. Smaadnaam dien men aan
eenen jongen geeft, fr. vaurien. Ik zou zoo iets
niet willen lijden van dien schijtpot. Wie hadde
er dat verwacht van dien schijtpot van dien
jongen P
SCHIJTRAAP, SCHIJTRAPE, v. Eene plant die
in de wetenschap Bryonie genaamd wordt, fr.

G3
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—

Zie RONDSCHIJVEREN, VOORTSCHIJVEREN, WEG
-SCHIJVERN.

— Kil. Schijven, Schuyven, provolvere, protru-

de-re.
SCHIJVERGEZICHTE, o. Wordt gezeid van
oogen die gedurig en ras in hare holten draaien
en keeren. Een mensch met een schijvergezichte.
Een leelijk schijvergezichte.
— Ook de mensch die zulk een gezicht heeft.
Ik heb dat schijvergezichte gemoet in de straat.
SCHIJVERHOOFD, o. Een hoofd dat naar alle
kanten keert en draait alsof het op eene pinne
stond; lichtzinnig en loshoofdig mensch. Hij is
zoo 'een schijverhoofd. Een schijverhoofd van een
jongen. Dat schijverhoofd kan zich met geene
ernstige zaken bezighouden.
SCHIJVERING, V. Het schijveren.
— Fig. Druistigheid. Al die schijveringe komt
hier niet te pas.
— Eene druistige vrouw die zwierlt en schoffelt. Die schijveringe loopt de stoelen omver.
— Zie —ING.
SCHIJVERLING, m. en o. Iets dat schijvert. Ik
kreeg een schijverling in mijn aanzicht.
— Een kinderspeelding, anders Draaiberde ken, fr. pirouette.
— Fig. Onbesuisde mensch, iemand die met
al te veel zwier en spoed te werke gaat, druis
-tigard.
— Zie —LING.
SCHIJVEROOGEN, v. mv. Hetzelfde als Schijvergezichte.
SCHIJVERTOMDOX, m., klemt. op doorn.' Iemand
die om end om schijvert, die het hoofd of geheel
het lichaam gedurig en onbesuisd ronddraait,
uit dertelheid of kinderlijke lichtheid, enz. Een
schijvertomdom van eene dochter. Ik kan dien
schijvertomdom niet verdragen. Gij zijt een
rechte schijvertomdom.
SCHIJVERTUITE (wvl. sdHIVER- TUTE),v.Vrouwspersoon die onbesuisd en zwierlende te werke
gaat. Gij schijvertuite, kunt gij niet gezapiger
werken ? -- Zie TUIT.
SCHIK, m. of o., zonder mv. De daad van iets te
schikken, de manier van iets wel en behoorlijk
te verrichten. Die mensch heeft een goeden
schik in alles wat hij doet. Gij hebt toch geen
schik (zegt men, met den klemtoon op geen, om
iemand te berispen over zijne onbeheildigheid).
— Beschikking, berekening, verwachting, fr.
calcul. Buiten zijn' schik zijn (bedrogen zijn in
zijne verwachting). Dat gebeurde buiten zijn'
schik. Dat viel uit volgens mijn' schik.

SCHI
— Gedacht, gissing, berekening. Naar mijn
schik, volgens mijn schik, moeten daar wel 3000
menschen geweest hebben. .
-- Gedacht, voornemen. Zijn schik was van
morgen te reizen.
--- Hetgeen waarop men rekent, wat men
begeert. Zijn' schik hebben (fr. avoir son compte,
hebben 't geen men begeerde). Zijn' schik vinden (vinden 't geen men zocht). Ik heb in dien
winkel mijn' schik niet gevonden. Daar was niets
van mijn' schik. 't Is moeielijk voor eenen laken
alle keepers hun' schik te geven.-snijderva
— " Pilaren dertigh voeten lanck ende dick na
schick. " (P. Devynck.)
SCHIK(KE)BERD, o. Vensterbank, fr. accoudoir
de fenetre. Iets op het schikkeberd leggen. Met
den elleboog op het schikkeberd leunen.
SCHIKKEN, schikte, geschikt, b. w. Denken,
peizen. Ik schikte 't wel dat hij mijne weldaan
nog miskennen zou. Ge kunt dat schikken (liet
is gemakkelijk om raden, om weten). Ik schik
dat het omtrent een jaar geleden is.
— Van zins zijn, voornemens zijn, fr. se proposer. Ik schik morgen te schrijven. Hij schikt
dat huis te' koopen. " Ick schicke u hier in te
onderrichten. " (J. Steeghius.)
— Rekenen, schatten, fr. évaluer. Hij schikte
dat huis op tien duizend frank. Hij schikt dien
koornakker op duizend schooven. Hij schikt dat
gebouw op twintig duizend steen.
En 'k meyn dat ik niet mis en schik
En 't vonnis qualijk stryke.
(P. Croon.)

— Vele sch i kt vele mist, of veel schikken is veel
missen, men is dikwijls bedrogen in zijne ver

niet goed van veel te rekenen-wachting,es
op het toekomende.
— Ook gebruikt, gelijk in 't hd., voor Zenden,
fr. envoyer. Iemand naar den duivel schikken.
" Wil je een beetje naar Kotje den Drul gaan? "
zegt men in Veurne-Ambacht om iemand naar
den weerlicht te schikken.
— onpers. w. Passen, sorteeres, fr. convenir,
arranger. Het schikt mij niet om vandage te
gaan wandelen. Ik zal u komen bezoeken, zoo
haast liet schikt. Hadde 't beter geschikt, ik zou
hem geherbergd hebben.
SCHIKKENATIE, SCHIKKENACIE, V. Gissing, fr.
eonjecture. Iets zeggen op schikkenatie.
--- Dit woordt rijmt b. v. met natie en gratie,
maar niet met boschagie, pluimage, enz. Zie -ATIE.
SCHILD, m. en o. Beukelaar, fr. bouclier, ron

-del.

SCHI
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-- Fig. m. De schild van eenen engelhoek of
vollaard is eene ronde schijf van kalk gebakken
en gemeenlijk met eenen vogel of zoo iets beschilderd. De schild zit te midden op den koek
in de korst gebakken. Deze schild heet ook
Patakon, en• hij dient tot sieraad van den koek.
(Zie Rond den Hèerd, vi, bl. 61.)
— Bij smids, timmerl., enz., o. Een rond dun
plaatje of schijfkeu van metaal of leder, enz.
open in 't midden; dikwijls Schildetje genaamd,
en ook Scheinze, Schenze, Schinze, fr. rondelle.
Men steekt een schild op eene spil tusschen twee
voorwerpen zooals wielen enz. om het verslijten
te beletten dat uit de wrijving van die draeiende voorwerpen kan spruiten. Aan het dagslot
van eene deur is er gemeenlijk een metalen
schildetje genageld op dat het krikkeljoen het
hout van de deur niet schende. Zoo ook is er
een schildetje aan een nachtslot, anders Slotschild genaamd : zie dit woord. Als men eerre
landkaart of zoo iets aan den wand nagelt, slaat
men den nagel gemeenlijk door een schildetje
van kartonpapier opdat de kop van den nagel
niet doorscheure.
-- Staande heerdplaat, gemeenlijk versierd
met figuren in relief, fr. cont7-e -coeur de cheminée.
Het schild uitnemen.
SCHILDE, v., fr. tribart. Zie SCHIEDEL.
SCHILDE, adj. 't Zelfde als Scheluw, scheel;
zie aid.
SCHILDE, adj. Gevlekt, veelkleurig, bont.
— Schilde boter, ingeleide boter die, beginnende
te bederven, witte vlekken krijgt. Boter die
bederft, wordt schilde voor de oogen, en oostersch
voor den smaak.
— Schilde aardappel, die van binnen roode
vlekken of striepen heeft.
-- Schilde muur, een muur met verschillige
kleuren beschilderd. Eenen muur schilde verwen.
— Schilde steen, die alleszins gevlekt is. Schilde
marbel, fr. du marbre ranse.
— He aangezicht is schilde van kleur, als het
wit en geel, of purper en blauw gevlekt is, gelijk
men somtijds ziet bij zwangere vrouwen.
SCHILDJE, V. Zie SCHIEDEL.
SCHILDPADDE, V. Vierkantte gleise tiggel die
in kleuren geteekend is gelijk de schulp van
eene schildpad. Eenen muur (b. v. den hoek van
den heerd) bedekken met schildpadden, in plaats
van met rondeelen.
.

SCHILJE, v. Zie SCHIEDEL.
SCHILLEBONT, adj. Wordt gezeid van kleeder-

stoffen wier kleur verschoten en verdwenen is.
Een schillebonte kleed. (1 schilde en bont.)

SCHILLEN, schol of schilde, geschollen of ge•
schild, o. w. Een verschil uitmaken, verschillig
zijn, fr. di jérer. Die twee hinders schillen drie
jaar van oude. Het schol weinig of hij viel. Het
schilt veel dat hij aldus zou gesproken hebben.
't En schilt noch haar noch draad (er is niet het
minste verschil). De eene taal schilt veel van de
andere. " Ziet nu hoe Luthers wille en Gods
ghebodt schildt. " (A. Biins.)
— Het schilt te veel ! of enkel Het schilt !'t Gaat
te verre ! 't is ongehoord !, Het schilt te veel, gelijk de huispachten hooge zijn. Men zegt ook
Het schilt alle menschen te vele ! Wat zegt gij
van zulk eene daad ? Het schilt !
— Van belang zijn, aangaan. Het kan mij niet
schillen (ik ben er onverschillig aan, fr. sela
rn'est 2ndiférent). Wat schilt u dat? Die zaak
schilt u niet (dat gaat u niet aan). Het schilt
hem weinig dat ik win of verlies.
— onp. met aan. Afhangen van, liegen aan,
de oorzaak zijn, fr. tenir a, dependre de. Het
schilt aan u dat hij niet gekomen is. Het heeft
maar aan drie stemmen geschild dat hij niet
gekozen is. Waaraan schilt het dat brave ouders
solotijds booze kinders hebben P 't Heeft aan
eenen niet geschollen of hij won den prijs.
--- Voor Schillen, de pel afdoen, zeggen wij
Schellen.
SCHILLEWAARD, m. met de stemrust op schil.
Witte, taaie, pezige vezelbundel, dien men in
't vleesch vindt en aan den hond of de katte
geeft, waarom hij ook kallevleesch geheeten
wordt, fr. tendon, tissu tf,ndineuux, vulgo un nerf.
Taai lijk schillewaard. De schillewaard is noch
spier noch kraakbeen.
SCHIMPELEN,

schimpelde, heb geschinipeld, o. w.

Smertelijk en bedwelmend in de ooren klinken,
sprek. van geschreeuw of lastig gedruisch. Een
gil of getier schimpelt door de ooren, en een
glinstrend licht schemert voor de oogen. Men
riep en schreeuwde van alle kanten dat het
schimpelde door de ooren. Het schimpelt in mijn
ooren van al liet gedruisch dat de kinderen
maken. Kijven en schelden dat 't in de ooren
schimpelt. Mijn ooren schimpelen er van.
--- Men zegt ook Schimperen.
SCHIMPEN, schomp en schimpte, geschompen en
geschimpt, o. W.
Verwate siel, die

schoynp met hel en God.
(Vaelande.)

Hy die als een kloeken held
Met de duyvels had geselzompen.
(Td.)

SCHI
SCHIMPIG, adj. Zie SCHEMPIG.

SCHIMPSCHEUTE, SCHIMPSCHOOT, v. 't Zelfde
als Schimpslag.
SCHIMPSLAG, m. Spotrede, schimpscheut, fr.

brocard. Schimpslagen geven. Eenen schimpslag
krijgen. 'tWas de een schimpslag na den anderen.
SCHING (wvl. SCHIING), m. Het schingen. De
sching van de maan. Bij den sching van het
vuur.
SCHINGELEN (wvl. SCHIINGELEN, zie IND), sehingelde, geschingeld, b. w. Slingerende schudden.
Een speelzieke hond schingelt de kleederen en
andere voorwerpen die hij in de muil krijgt.
Iemand bij de kraag vatten en schingelen. Eerie
puppe schingelen, fr. secouer acne poupée.
De kalkoen steunt op zyn teereen
En begint zoo al met eenera
Keer te hutsen, ende beeft,
Schudt en schingelt, gaept, en geeft
Zulk een gorgelend gegabber,
Zulk een snabbelend gesnabber...
(G. G.)
--- Vgl. Schongelen en Schommelen, die Weil.
verklaart door Roeren, schudden.
- SCHINGELING, v. Schudding, de daad van
schingelen. Iemand eene schingelinge geven.
Van iemand eene schingelinge krijgen.
SCHINGEN (wvl. SCHIINGEN), schong en schans,
heb geschongen, o. w. Licht* geven, klaarte verspreiden, glanzen, fr. luire, 1. lucere, eng. shine
(shone, shined). 't Wordt gezeid van de vlam en
van de hemellichten. De wapens glinsterden, als
er de zon op schong. De sterren schingen. De
mane schingt in den nacht. De zonne schong
door den nevel nauwelijks genoeg om op den
zonnewijzer te zien hoe laat het was. De lampte
schong geheel de kamer door. De vlam van
't brandend huis schong in de verte. Het vuur
van den heerd schingt op de muren. Het slijk
blinkt als er de zon op schingt (spreekw.).
" Toen zal het kruis met groote glorie schingen
in den hemel, en Christus zal ten oordeele dalen."
(0. Van Hullebusch.)
--- Dit woord, dat van alledaagsch gebruik is
in gansch Vlaanderen, is geenszins te verwarren
met Schijnen, scheen, geschenen, fr. pparaitre. lie
maan schijnt somtijds in den dag, maar dan
schingt zij niet.
— Door verloop van ng in mmmz (zie NG), hebben
veel woorden twee vormen, b. v.
Bongelen -- bonmmelen.
Perzonge — perzonlme, fr. empcn.
- p1a11111`lc11.
Prangen
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Ronge
— romme.
Schongelen — schommelen.
Schranken — schrammen, fr. écorcher.
Wrongelen — wrommelen, enz.
Dus ook ons Schingen = Schimmen, frequent.
schiynmeren (dat Kramers verklaart door Schitteren, fr. briller, luire, rayonner), en schimmelen
dat J. de Harduyn vervangt door schemelen, als
hij zegt :

.... Door den claer-lichten schemel
Die d' ooghen over-glanst...
En wederom :

Door wiens licht worden beschemelt
Locht, zee en aerd en het ghehemelt.
SCHINKEL, m. Dus heet men elkeen van de
koordetjes of snoeren waarmede men eene touw,
eene zweep, enz. vlecht of knokt, fr. cordon, toren.
Eene djakke knokken met acht of tien schinkels.
— Bij de schippers is Schinkel een eindetje
koorde waaraan een Katrol hangt. Zie Kramers
Op SCHINKEL.
- SCHINKEL, m. vklw. Schinkeltje. Zoo heet te
Kortrijk de kandeeldag of kleene feest die, onmiddelijk na de groote kermis, in Overleie gevierd wordt, en olie zijnen oorsprong schuldig
is aan zekeren heer Schinkel (over eene eeuw
of twee burgemeester van Kortrijk, wonende in
Overleie), als blijkt, onder anderen, uit zijn
standbeeld dat gedurende die feest in 't openbare ten toon staat. Schinkel vieren. Schinkeltje
vieren. — Ook Schinkelkermis. Zie Rond den
Heerd, v, bl. 7. Zie ook PAMEL.
- Zegher van Male spreekt van Schinkelfeesten te Brugge : " Waer sijn nu onse se/tin
hel -feesten die men generalick hielt in alle huysen
hier in de stadt, aldaer de pasteyen in de slachtijdt mosten soo costelyk ghestoffeerd sijn ende
de marckpasteyen bereedt ende de cappoenen,
ende men dranck aldaer om prijs, als om meest
glaesen, potten ende kannen uytte te drincken,
die sonde den prijcke van den cappoene winnen,
ende een andere de marckpype, ende die aldaer
meest dronck einde den keyaert maeckte die
wierdt van dat schandaleus werck ende brootdronckenschap ghepresen. "
SCHINKEN, sch olk en schaak, geschonken, b. w.
Hetzelfde als Schenken, fr. verser. Bier schinken. In de glazen schinken. Hij schank de glazen vol.
-- SCHINKER, SCHENKER, m. Iemand die schinkt.
— Kaffiemoor, koffijketeltje waarin men water kookt om den kade op te schinken, fr. bouil-

loire.

SCHI
SCHINKSEN (wvl. SCHIINKSEN, zie IND), m.
't Zelfde als Cinksen (sinxen bij Desroches en
Olinger), de vijftigste dag na Paschen, bij Weil.
Pinkster geheeten, fr. pentecóle. Van Paschen
tot Schinksen. Na Schinksen.
— Meest gebruikt in Noord–Vl.
— SCHINKSENAVOND, m. De dag voor Sinksen,
fr. vei lle de la Pentecóte.
— SCHINKSENBLOEM (wvl. —BLOMME, zie OE), V.
Eene ph nt in de weiden, enz., ranunculus acres L.
-- SCHINKSENDAG, m. De dag van Sinksen. Het
was in de Schinksendagen. " Omdat eet den
tweede Sch ynschen dach vas. " (G. Weydts.)
— SCHINKSENFEEST, O. en SCHINKSENFEESTE, V.
De feestdag van Sinksen.
— SCHINKSENROOS, V. Soort van pioenbloem,
in de wetenschap pceonia o, cinalis.
— Dus genaamd omdat men, in vroegeren
tijd, op den Schinksendag, bloembladen van deze
roos door de gaten van de gewelven der kerken
liet nedervallen over 't volk, ter gedachtenis van
de vurige tongen die op dien dag over de apostelen daalden. Dit gebruik bestond nog te Nieuport in 1840.
— SCHINKSENWEEK, V. De weke of octave van
Sinksen.
SCHINZE, SCHINSE, v. Zie SCHEINZE.
- SCHIP, uitgang van zelfstandige naamw. Zie

SCHI
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anderszins te onderkruipen; hetzij met hem te
dwingen een verachtelijk of lastig werk te ver

-richten,z.
-- Zijne voeten door iets schippen, de voeten
door iets vagen, met vuile voeten er door gaan,
stoutmoedig te werke gaan ondanks de tegenredenen die men inbrenge en de hinderpalen die
men ons stelle.
SCHIPPERSBROOD, o. Soort van hard bloemgebak, vooral geschikt voor de -matroozen op zee,

fr. biscuit de mer.
SCHIPPERSGELUK (wvl. ook SCIIEPERSGELUK), O.
Iets dat voordeelig is voor de schippers, b. v.
het blazen van den wind in het zeil. Wordt dik
gebruikt in de volgende en dergelijke zege--wijls
wijzen: Den wind van achter hebben is schip
Ik zal die reis wel spoedig afleggen,-persgluk.
want ik ben vrank te been, en ik heb den wind
van achter, schippersgeluk!
SCHIPWINKEL, m. Zie ;CHOPWINKEL.
SCHISMA en ook SCHISMAAL, o., klemt. op

schis. Tweedracht, twist, oneenigheid. In schisma
liggen met iemand. Vrede maken na lang in
schismaal geleefd te hebben. Het heeft langen
tijd schisma geweest tusschen die twee familien.

met hem spottenderwijs te overtuigen dat hij
ongelijk heeft; hetzij met op eene bedekte maar

SCHOBBE, v., vklw. schobbeken (Kortr. echobbië,
DEMINUTIEF). Grof lijnwaad. Schobbe weven.
-- Het vklw. schobbeken is bij de wevers Een
eindeken geweefsel, b. v. van een decimeter tot
een meter lang. Een schobbeke van eene halve
elle. Een schobbeken weven (eenige trekken
weven, zie TREK). Als men een stuk lijnwaad
begint te weven, zegt men dikwijls : weef eens
een schobbeken, om te zien of de inslag wel
samenpact met de keten. De huismoeder zegt
ook somwijlen aan den wever als hij een stuk
lijnwaad begint of dat hij het gaat eindigen:
weef mij een schobbeken voor eenen voorschoot,
voor een kielken, enz. (d. i. weef een eindeken
aan 't begin of aan 't einde van het stuk, dat
diene voor een voorschoot of kielken. In dit
geval slaat de wever den inslag min toe, en
weeft zoo schoon niet, omdat dit schobbeken
afgesneden wordt van het stuk). " Jooten de
cnapwever met oorof ossi e getie aen é echobbie
gevrocht ha. " (Kortr. hs. 1736.)
SCHOBBELEN, schobbelde, geschobbeld, b. en o. w.

verstaanbare wijze zijne gebreken of zijn slecht
gedrag te berispen, b. v. bij middel van eene
fabel of van eene beschrijving van zulkdanig
gedrag in eenen afwezigen persoon; hetzij met
hem van zijn ambt of bediening te verdringen of

SCHOBBEN, schobde, qeschobd, b. w. Schurken,
scheuken, wrij ven. Zich schobben alsof men
ongrui hadde. Schob dat peerd een beetje in den
nek, opdat het stil sta.

SCHEPE.

SCHIP, nl. Schop, fr. coup de pied. Eenen schip
krijgen. Hij joeg hem weg met twee drie schippen
onder zijn broek.
SCHIP, SCHIPPE,

v. Schop, schuppe, fr. pelle.

SCHIPKOE, v., vklw. schipkoetje. De koe die de
laatste is van eene bende, en waarop de poester
slaat en schopt om geheel de bende voort te
drijven.
— Fig. Iemand die ruw behandeld wordt, op
wien men de lastigste werken verschuift, die 't
al voor de anderen moet bezuren, enz. Hij is het
schipkoetje van 't huis. Een verstekeling is eene

schipkoe.
SCHIPPEN, schipte, gesch-ipt, b. en o. w. 't Zelfde
als Schoppen, Schuppen, met den voet stooten.
-- Iemand in den nekke schippen, of in den nek
stampen, stout en vrij iemand vernederen, hetzij

zie

Hetzelfde als Schoffelen.

SCHO
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SCHOBBEREN, schobberde, geschobberd, b. en o. iv.
Schobbelen, schoffelen.
-- Zie OFSCHOBBEREN, SAMENSCHOBBEREN, TOE-

-- Ook een kever, die anders Teebijter heet,
fr. carabe asoir.

SCHOKBEREN.

o. w. Het ambacht van schoemaker doen. Wat
bedrijft hij P hij schoemaakt. Hij schoemaakte
eerst een jaar, en dan werd hij soldaat.
— Zie BOEKBINDEN.
-- SCHOEM 9 KERSNAAD, m. En naad met twee
draden die malkander gedurig schranken, gelijk
de twee spinalen van den schoemaker.
-- Een genokte schoemnalkersnaad, een naad met
twee draden die bij elke steek schakelwijsde in
malkaar grijpen, zoo men ziet in de hedendaagsche naaimachinen.
— SCHOE LAKERSPINT (wvl. —PIINTE), V. Een
stoop. Eene schoernakerspinte bier.
— SCHOEPEKKER, m. Schoelapper, fr. savetier,

SCHOBBEWEVER, m. Die grof lijnwaad weeft.
SCHOE, m., mv. schoe'n (zie DR[E), vklw. schoetje.
Hetzelfde als holl. Schoen, mv. schoenen, schoens,
fr. soulier. Twee paar - schoe'n. " Yzeren schoens
die vol scherpe pinnekens waren. " (M. Lambrecht.)

en niet doen
Zyn u koussen en u schoen.
(L. Vossius.)
-- Recht in zijn schoe'n gaan. Zie RECHT.
-- Vast in zijn schoen gaan, bij zijn stuk blijv en, fr. être ferme.
— Lood in zijn schoe'n hebben, traag te gang
Veel beloven

zijn.

— Uit zijne schoe'n springen van verschot,
van blijdschap, of van gramschap, fr. saucer de
saisissement, de joie, bondir de colère. Hij was om
uit zijn schoe'n te springen van dulligh.eid.
Reeds was hij kwaad; maar als hij dat hoorde,
toen sprong hij uit zijn schoe'n. " Hij meende
uyt zijn schoens te springhere van quaethede. "
(N. Despars.) Hij sprong haast uit zijne schoe'n,
dat hij zoo verschoot.

— En gooi uw oude schoe'n op strate niet, eei
gij er nieuwe hebt, spreekw.
-- In iemands schoe'n willen terden of zitten,
wenschen in zijne plaats te zijn. Ik zou willen in
zijn schoe'n terden. 'K en wille in zijn schoe'n
niet zitten, voor al het goed van de wereld.

— Weten waar de schoe duwt, de oorzaak kennen van 't geen ons smert, fr. savoir oie le soulier
nous blesse, oh le belt nous blesse. Gij weet niet
,

waar de schoe mij duwt. Die man schijnt er
gelukkig uit, maar gij weet niet waar de schoe
hem duwt.
— " Scoen is het meerv. van scoe : schoon wij
nu zeggen schoen, schoenen : en gescoet (schoeisel,
of volgends Kiliaan geschoeite) vloeit regelmatig
uit scoe, niet uit schoen. " ( Huydecoper.)
Schoegesp, fr. boucle de
soulier. Zilveren schoebeukels. — Zie BEUKEL.
-- SCHOEBURSTELARE, m. Schoenborstel, borstel
om de schoe'n te poetsen. Zie BURSTELAAR.
— SCHOEHOORN, m. Een hoorn om de schoe'n
aan te trekken, fr. chausse-pieds.
-- SCHOELAPPER, m. Vlinder met schoone vler— SCHOEBEUKEL, m.

ken

die in roode, bruine en andere kleuren ge-

vlekt zijn; ook Pater genaamd, fr, papillon bigarré.

— SCHOENAKEN, schoemaa7te,

heb geschoemaakt,

carreleur.
— SCHOEPOETSER, m. Jongen die de schoe'n
kuischt en 't vuile werk in huis verricht, keukenmol.

SCHOEP,

m. Op den schoef gaan, komen of loopera,

op schuim gaan, smarotsen, schoefelen, fr. ecorni, f ler, piquer les assiettes.

SCHOEFELAAR, m. Tafelschuimer, iemand die
brast ten koste van een ander, fr. parasite.
— Kil. Schuyffeler, en Schuyffel-schappraeye,
1. parasites.
SCHOEFELEN, schoefelde, heb geschoefeld, o. w.
Op eens anders kosten brassen, smarotsen, op
den schoef gaan, fr. ecornijler. Loopen schooien
en schoefelen.
SCROEFTE (wvl. SCHOUFTE, zie 0v), v. Zie
SCHUIFTE.

SCHOELIE, SCHOELJE, SCHOELDE, v. (niet m.).
Deugniet, schurk. Eene leelijke schoelie.

Daer betraep ik u, gy schoelje !
Gy vervlakte fyne poelje!
Gy bedrieger ! luys-capoen!
(Vaelande.)
-- Wel gezind gelijk een schoelje, of gelijk een
luiszal , uit der mate wel gemoed' en te vrede,
fr. tres content, tres heureu.e. Hij trok met dat geschenk naar huis, wel gezind gelijk een schoelje.
— SCHOELJESPEL, 0. Zeker kaartspel dat gespeeld wordt onder meer of min personen die
elk vier bladen hebben. Men mag er in vragen of
martelen en opmantelen, somtijds ook busschen.
— SCHOELJETAFEL, m. env.,vklw. schoeljetafelken.
Kleene tafel van de groote afgescheiden, fr.
tablette. Aan de schoeljetafel zitten, fr. manger a
la tablette. Waneer in een feestmaal de groote
tafel te klein is voor de genoodigden, stelt men
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op zijde eene schoeljetafel waaraan gemeenlijk
de min aanzienlijke personen, of ook de meerste
kluchtenaars gaan neerzitten. Men doet een kind
aan de schoeljetafel eten om het te straffen. In
eenige kloosters is er eene schoeljetafel voor
dezen die men vernederen en in de ootmoedigheid
oefenen wilt.
— SCHOELIEVOLK, 0. Slecht volk. Dat is al maar
wat schoeljevolk.
SCHOELOOGEN, zie

SCHOUDELOOGEN.

b.w. Vlaamsche samentrekking van
Schouden, zie ald. Zie ook ov.
SCHOEP (wvl. SCHOUPE, zie on), v. Eene groote
schup van hout of metaal, met eenen korten of
langen steel. De landbouwer bezigt eene schoepe
met langen steel, anders gezeid een ru ?fel, om
b. v. het graan te doorkeeren. De winkelier gebruikt eene schoepe met korten steel om rijst
of andere waren uit eene stande te scheppen. Bij
steenbakkers is de schoepe eene platte ijzeren
schup om den steenmoortel op te scheppen die
naar de tafel gedregen wordt.
SCHOEPER (wvl. SCHOUPER, zie ou), m. Bij
timmerl., enz. Eene allergrootste boor op wijze
van eene schoepe, om pompen, enz. te booren, fr.
rouanne. De schoeper is een avegeer in 't groote,
met eenen langen steel. Onder de schoepers zijn
er grootere en mindere. Met den schoeper booren,
SCHOEN,

fr. rouanner.

— In de Wdb. Schulper en Pompboor genaamd.
SCHOEPER (wvl. scHOUPER), m. De daad van

SCHO
vlam van eene lamp. Eenen borstel schoeperen.
SCHOEPEREN (wvl. SCHOUPEREN), schoeperde,
heb of ben geschoeperd, o. w. Snel loopen. Ge moest

hem zien schoeperen. De haas, de dief is geschoeperd.
— Meest gebruikt in Wegschoeperen en Voort
-schoeprn.
SCHOER(E, v. Hetzelfde als Schouder (zie on),
dat bij Weil. m. is.
— Eene hooge schoere, eene schoer die hooger
en dikker is dan de andere, fr une grosse épaule.
Eene hooge schoer hebben. — 't Wordt euphemice ook gezeid voor eene scheeve bult.
-- De schoeren optrelcken, anders ook de schouders ophalen. Dat doet men ofwel om te beteekenen dat men eene zaak niet genoeg kent om
ja of neen te zeggen, ofwel om zijne misnoegd
zijne verachting nopens iets zonder-heidof
woorden uit te drukken, fr. hausser les épaules.
— Schoere staan of schoerke(n staan, iemand
de voeten op onze schouders laten stellen, en
hem aldus optillen, b. v. om op eenen boom te
klimmen, fr. faire la courte échelle. Men zegt ook
Leere staan, leerkeu staan.

— De schoeren van eeneis stoel, zijn de twee
houten riggels die onder aan de zate vastgenageld zijn, de een aan de twee voorslijpers, de
ander aan de twee achterslijpers, en deelmaken
van de brugge die de zate onderschraagt.

— Ge kunt dat niet doen, of halt gij Ons
Heer op uw schoeren, 't geen gij doen wilt is

eens te zengen, Al het haar brandde af in eenen

volstrekt onmogelijk.

schoeper.
perde, geschoeperd, b. en o. w. Met den schoeper
booren, fr. rouanner. Eene pompe schoeperen.

-- Weil. zegt dat men in Holland ook schoer
spreekt, maar schouder schrijft.
— SCHOERBAND, m. Schouderband, helpzeel,
ook Halsband geheeten, fr. bretelle de porie faix,

Moede zijn van schoeperen.

sangle.

m. en o. Boorling, ieder deel
of stuk dat met den schoeper uitgeboord wordt.
Een zak schoeperlingen. — Zie —LING.

-- SCHOERESTIK, SCHOEItSTUK, O. Bij beenhouwers. Schouderstuk, het deel van de schouders
van een rund of zwijn, fr. paleron. Het schouders t ic k van eenen os weegt in de twintig kilos.
-- SCHOERING, SCHOUDERING, V. Bij timmerl. De
uitspringende boord van den breedsten kant
eener erne, fr. épaulement. De schoeringe is niet
te verwarren met de marseeringe (zie MARSEERING). De schoeringe wordt ook Asteling geheeten.
— SCHOERKWISPEL, m. Schouderkwast, fr. épau-

SCHOEPEREN (wvl.

SCHOUPEREN,

zie OU), schoe-

— SCHOEPERLING,

SCHOEPEREN (wvl. SCHOUPEREN, zie oU), sehoeperde, geschoeperd, b. en o. w. Zengen, schroeien;
fr. freler. Men schoepert een gepluimd kieken,

als men het in de vlam houdt om het overblijvende dons af te zengen, fr. flamber. De vlam
sloeg hem tegen 't hoofd en schoeperde zijn haar.
Geschoeperde paling (paling die met een korstje
gebraden is). Hij kwam zoo bij het vier dat de
wol van zijn kleed schoeperde.
Eerst wat schoeperen en berooken.
(Vaelande.)

— Bij borstelmakers. Het haar rond den steel
van eenen nieuwen borstel effen afzengen bij de

leíte.
SCHOP, m. Hetzelfde als Schoft, v., fr. garrot
de cheval. Eenen hoogen, eenen scherpen schof
hebben. " Den schoef ofte weir-rust. " (Jac. Desmet.) " Daerom soo wordt den rugbe altijdts
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jet leeger in den midden, als van vooren tot
op den schof. " ( Id.)
SCHOP, o., mv. schoven. Het vierde deel van den
dag eens werkmans, drie uren, fr. quart de journée. Een schof werken. Buiten schof werken (zie
Hij heeft daar vijf schoven aan
gewrocht. Hoeveel schoven moet ik u betalen ?
Die vijf schof wilt werken in eenen dag, moet
er aan door noenestond en al, van 's morgens
eene uur vroeger tot 's avonds eene uur later
dan de gewone werktijd.
— Kramers heeft Schof en Schoft in dezen
zin, doch m. en v.; bij ons is het o. " Treckende
naer teerste schoof wercx te tavierne ofte boorBUITENSCHOF).

deele waert. " (N. Despars.)
SCHOP, o., mv. schoven. In 't alg. Alles wat bestemd is om ergens voor- of ingeschoven te
worden, anders ook Schuive genaamd.
-- 't Schof van eene deur is een houten reil of
ijzeren grendel, rond of plat, om de deur te sluiten. De deur in 't schof doen. De deur is in 't
schof. Het schof insteken.
— Het schof van een slot is de ijzeren tong
die door den sleutel in– of uitgeschoven wordt,
fr. pêne, bij Kramers Scheut, Schoot, m. geheeten.
— Schuiflade. Geld uit het schof nemen. De
schoven 'van eene kas. Het schof uittrekken.
— Valdeur van eene sluis. Het schof optrekken of neerlaten.
— IJzeren plaat die men uit- of inschuift in
den oven om het vuur aan te jagen of te verminderen, even als men den sloter van eene
stove draait om dezelfde uitwerksels te bekomen.
— Soort van hek of balie bestaande uit twee
rechtstaande staken met eene of meer horizontale
planken of ribben die in die staken geschoven
worden om eenen doortocht te beletten, fr. barriere. Eene weide met een schof gesloten. Langs
den ijzeren weg zijn er schoven aan de dweersstraten.
— Het drijven van de wolken, het zwerk, het
geluchte. Het schof komt uit het noorden. Men
ziet aan 't schof waar de wind zit.
SCHOFFELEN, schoffelde, geschoffeld, b. en o. w.
Met groote haast en druistigheid iets verrichten.
Hij schoffelde dat in eene uur. Die schoffelt,
werkt niet sekeur. Ge moet dat doen zonder
schoffelen. Als het sein gegeven wordt voor 't
vertrekken van 't convooi, allen schoffelen (ijlen,
spoeden zich) naar de statie.
— De kaarten schaffelen, dooreen mengen,

verkappelen, fr. mêler, battre les cartes.

1000

SOHO
-- Men zegt ook Schobbelen en Schaffelen.
en SCHOBBELAAR,
m., SCHOFFELAARSTER Of SCHOFFELAREGE, V. Iemand
die schoffelt.
- SCHOFFELACHTIG, SCHAFFELACHTIG en SCHOB BELACHTIG. adj. Al te haastig in 't werk. ' Schoffel
zijn in alles wat men doet. Zij breekt veel-achtig
omdat zij te schoffelachtig is.
- SCHOFFELACHTIGHEID, SCHAFFELACHTIGHCID en
SCHOBBELACHTIGHEID, v. Het schoffelachtig zijn.
- SCHOFFELAAR, SCHAFFELAAR

- SCHOFFELING, SCHAFFELING, SCHOBBE LING, V.

De daad van te schoffelen.
SCHOK, SCHOKKE, v. Zoo heet de huize van
boonen, van erwten, van vitsen, van koolzaad, en
andere peulvruchten, bez. als er de zaden nog in
zijn; want eene schokke, die geplooscht is, noemt
men gem. Slootse of Peul. Boonen in de schokke
fr. des pols en cosse. De erwten uit de schokke
doen. Breede schokken. Lange schokken. Kromme schokken.

— Fig. Iets uit de schokke doen, iets uitbrengen, iets vertellen dat van weinig belang of nut
is, babbelen en praten. Wat heeft hij wederom
uit de schokke gedaan P Hij doet belachelijke
dingen uit de schokke.
SCHOKKELJOEN, o. Soort van gerst, die men
ook S ukrioen heet; fr. escourgeon, soucrillon.
SCHOKKEN, schokte, geschokt, b. en o. w. Met
eenen stoot kortaf schudden of verplaatsen. De
puit schokte zich onder 't water. Hij Joeg dat hij
schokte, dat zijn buik schokte.
— Kinderspel. Eene handvol marbelen in

eenen mok of kuil stooten, zoo dat men wint of
verliest volgens dat er paar of onpaar in blijven.
Zij hebben geschokt. Gij mogt niet meer schokken. Schokken met acht marbels. Anders gezeid
Putjebak spelen.
— Fig. Gelukken, treffen. Hij heeft het geschokt,
zegt men van iemand die b. v. rijk trouwt, of in
't koopen eenen hazaard doet, enz. Hij zal 't niet
schokken. Hij heeft gisteren eene reis gedaan,
maar hij heeft het niet geschokt (omdat b. v.
het weder slecht was, of dat hij het doelwit zijner
reis gemist heeft).
SCHOKKEN, schokte, ben geschokt, o. w. Wordt
gez. van boonen, erwten en andere peulvruchten
die in de schokke komen of hulzen krijgen. De
erwten zijn reeds geschokt. Het koolzaad begint
te schokken. De peulvruchten beginnen te schokken, even als de fruitboomen te spanen, namentlijk met het uitbloeien.
SCHOKSCHOEREN, schokschoerde, heb geschoksckoerd, o. w. Met de schouders schokken en
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hutsen. Hij Joeg dat hij schokschoerde. Schokschoeren van lachen.
SCHOLEDUIKEN, dook school, heb scholegedoken,
o. W. Gaan spelen in plaats van naar school te

gaan, de schole blend slaan, fr. faire l'école buis-

sonnière.
— Men zegt ook Scholeduik of Scholeduiksken
speler; ook nog Scholelnuiten, scholemuitte, heb
gescholemuit, even als Hagemuiten, Haagsken
planten, Buschje kappen, enz.
SCHOLEN, schoolde, heb of ben geschoold, o. w.
Wijken; schuiven. Wordt veel gezeid van de
spijs in 't ingewand. Mijn eten schoolt niet, mijn
eten wilt niet scholen (anders gezeid : 't en
schuift niet, 't blijft op mijne maag liggen). Olie
innemen om iets te doen scholen. " Dan moet
ghi weten in u purgaten te mingelen sulcke remedien die de materien doen scholen. ". (F Rapaert.) " Daer wt dat vele coude ende slymige
humoren in tsmenscen lichaem blyven de welcke
qualyc hooren en scholen willen met latene, mer
worden al bet wtgedreven met purgatien. " (Id.)
-- Ook gez. van de nageboorte. Het schoolt
niet, fr. l'arriere fair; n'arrive pas, ne s'expulse
pas. De koe schoolt, begint te scholen (de koe
kuischt, zuivert, fr. expulse l'arrière faix).
— Ook van eene verkoudheid, enz. Mijne val
niet scholen, fr. mon rhume ne vent pas-lingwt

ceder, est opiniátre.
— Langs de Schelde, waar schole, v. den zin
heeft van scheule, hulze van noten, enz., gebruikt
men het ww. scholen bed. en onz. voor scheulen, ontbolsteren, b. v. noten die wel scholen, geschoolde
okernoten. Volgens Alg. Vl. Idiot. wordt het gez.
" van het steenfruit, als de vrucht wel van den
steen gaat, en vandaar schoolders, krieken die
van den steen scholen. " — Men gebruikt dit
ww. daar ook 1° in den zin van Afgeven, sprek.
van geld, van appels of dergelijke dingen die
men bij zich heeft. Ge gaat moeten scholen of
afscholen. School maar af. School een keer; 2° in
den zin (zegt men mij) van Dievelings wegnemen,
stelen, sprek. van kinders die b. v. fruit stelen
in een winkeltje of aan een fruitkraam. Appels
scholen.
SCHOLPE, SCHULFE, V. Afgezaagd kantstuk
van eenen boom; anders ook Schaalstuk, Scholpe,
en Korste genaamd, fr. dosse. Eene scholfe over
eenen gracht leggen om er over te gaan. Eenen
hooidilt met scholfen gezolderd.. " Alle putten
ligghende ende palende jeghens de straten, zyn
schuldigh gestopt te sijn met goede souffisante
hagen, schulfen ofte andersins. " (Cost. v. Belle.)
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--- Fig. Lompe lange mensch. Wat laiige
scholfe is dat!
SCHOLIER, o. Schalier. Zie aid.
SCHOLLE, v., vklw. scholletje. Bij visschers, enz.
Soort van zeevisch, ook Scharre, fr. limande,,1.
platessa limanda. (Van Beneden, Ann. Parl.
1865-66, docum. bl. 602.)
— Vgl. Pladijs.
SCHOLP(E, v. Hetzelfde als Schulpe. In 't bez.
Afgezaagd kantstuk van eenen boom, fr. dosse,
bij Weil. Schaal geheeten. — Zie SCHOLFE.
SCHOLPEN, scholpte, gescholpt, b. w. Wordt gebruikt in den zin 1° van Schalpen, en 2° van
Schulpen.
SCHO1VIINKEL, SCHAMINKEL, SCHEIVIINKEL,
SCHERMINKEL, m. Schominkeling, de daad van

't schominkelen. Men heeft hem eenen schominkel gegeven. In den schominkel deelnemen.
-- Iemand schominkel jagen, schominkelen, fr.
lui Bonner un charivari. Men gaat dien overspeler schominkel jagen.
SCHOMINKEL, SCHAIVIINKEL, SCHEMINKEL,
SCHERIVIINKEL, o. Aap. In de herberg Het scho-

minkel, fr an singe. " Antekerst sal als een
schomynckle ofte simme des Heeren in alle manieren soecken te vertooghen dat by Messias is. "
(M. Lambrecht.) " De Meerminnen hebben het
hooft als een schaminckel. " (P. Devynck.)
En brachten goud, selver, steene,
Syminkele en pawe ghemeene.
(Maerlant.)

Ed. De Dene zegt van eenen aap in eene vergaring van dieren:
Tschemynckel en hadder geenen lol (voldoening)
Omdat hem zyn wyf rechts zat in de ooghen.

-- Weil. verklaart Scherminkel door " Een
zeer mager mensch of dier; ook een Geraamte. "
En Tollens zegt in zijnen Philemon, sprekende
van de dood:
De twijgen beweegden, de takken verbogen,
En 't vlugtend scharminkel was weg uit zijn oogen.

-- Iemand die eenen vreemden gang en handel heeft en wanvoegelijk gekleed is, anders
gezeid een Schuw, een Spook. Een leelijk schominkel van een vrouwmensch. Wat een aardig
schominkel is dat.
-- Gek, vieze poetsenmaker, die apentrekken
over hem heeft.
-- Gedruisch en geraas, woelig wanorde, twist
en krakeel. Was dat daar een schominkel in die
herberg. Veel schominkel maken. Ik heb nooit
een meerder schominkel geweten. Sprekende
van een bekaaid huwelijk, zegt Gheschier ;
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Stracks sal Grol c? aer tomen woongin,
En 't schominkel rich vertoonen.
— Vgl. Spook dat Kramers vertaalt 1° spectre,
fantome; en 2° bruit, tumuïte, fracas.
SCHO1ilNKELEN, schominkelde, heb geschominkeld, o. w., klemt. op miry. Een woelig gedruisch

maken met ketels, riesters, kletsooren, bellen,
toethorens, enz. vergezeld van getier en geschreeuw, fr. faire du . tintamar•re, clzarivariser.
In sommige plaatsen schominkelt men op Sint
Pieters avond tot diep in den nacht.

--- Voor iemand schominkelen, zulk een ' ge
maken rond of vóór het huis van iemand-druisch
die eene eerlooze of ongerijmde daad verricht
heeft, fr. donner in charivari èa quelqu'un. Men
:schominkelt b. v. voor eenen man die zijne vrouw
weggejaagd heeft, voor eene oude weduwe die
een belachelijk huwelijk aangaat, enz. Zij hebben
tien dagen lang 's avonds voor hem geschominkeld, en den laatsten dag heetekoeken gebakken.
— In dezen zin bezigt men somtijds het woord
ook bedr.: zij gaan hem schominkelen. " Een
wyze man was hy, en toch 't dweepzuchtig volk
wilden hem, by zyn aenkomen, schier sch-omminkelen. " (B. Desplentere.)
— Dit gebruik gaat nu allengskens verloren;
maar eertijds was het veel in zwang, en somwijlen geheel wonderzaan : men weet nog van
schominkelingen waar iedereen op eenen ezel
gezeten was, ten getalle van twee honderd.
— Men zegt ook Schaminkelen, Scheminkelen
en Scherminkelen.
SCHOMINKELING, SCHAMINKELING, SCHEMINKELING en SCHERMINKELING, v. De daad van
Schominkelen, anders ook Hondefeest genaamd,
fr. charivari. Iemand eene schominkelinge geven.
Eene schominkelinge krijgen. Eene schominkelinge oprichten. Eene schominkelinge van drie
dagen. De schominkelingen verbieden, afschaffen.
-- Fig. Groot gedruisch, twist en geschreeuw.
Welk eene schominkeling in die herberg.
SCHOMMELACHTIG, adj. Onbesuisd en haastig
in 't werken. Moet ge zoo schommelachtig zijn?
Een schommelachtig mensch bederft dikwijls

geheel zijn werk.
— Ook Schobbelachtig, en Schoffelachtig.
SCHOMMELEN, b. w. Schoonmaken, steperen,
fr. faire le renvue- ménage. Ik ga mijnen vriend
bezoeken terwijl men het huis schommelt.
SCHOMMELETTE, v. Eene werkvrouw die zich
meest bezighoudt met het schommelen van de
huizen. De schommelette zal morgen komen. Ik
heb de schommelette gevraagd voor de toeko-
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mende week. De schommelette gaat overal waar
men haren dienst vraagt. -- Zie -ETTE.
SCHOMMELING, v. Het schommelen, fr. renvue,

menage.
SCHOIVIMELMAART(E. v. Meid die 't huis schommelt en er de slordigsté werken verricht.
Een schommelmaertken
Gheraeckt ergens aen eenen schommelrock.
(A. Biins.)

SCHOMMELSCHEUTE, SCHOMMELSCHOOT, v.

Vlugge en onbezonnen werking, jacht, haastig
geweld. Iets doen met eene schommelscheute.
De schommelscheuten bederven dikwijls het
werk. Schommelscheuten zijn ook een teeken
van eenen driftiger inborst. Als hij het al ver
wilde hij het dan met eene schom--legdha,
melscheute weer inhalen.
, - SCHOMMELSCHOTIG (in Fr.-Vi. - SCHOOTIG, zie
o), adj. Die al te haastig en daarom ook min wel

zijn werk verricht.
SCHONDEREN (fvi. SCHOUDEREN, zie

OND),

schonderde, heb pesthonderd, o. w. Helmen, dreunen, lunderen, schallen, fr. résonner. Hij lutterde
aan de deur dat het schonderde in den gang.
Een kanonschot dat in de lucht schondert. Zin
kerk dat het schondert, dat er de-g.enid
beuken van schonderen.
SCHONG, onvolm. verl. tijd van Schingen.
SCHOOF, m., mv. schooven, en in Fr.-Vl. schoven
(zie o). Garf, fr. gerbe.
--- Oegstschoof. Den schoof inhalen. Zie OEGSTSCHOOF.
- SCHOOFVORK(E, v. Tweetandige vork of ijzeren gaffel die men gebruikt om de graanschooven
op den wagen te laden, enz.
SCHOOI, m. Het schooien, het bedelen. Op den
schooi gaan of loopen, fr. aller mendier. Zij is
geheele dagen op den schooi.
SCHOOIEN, schooide, geschooid, b. en o. w. Gaan
bedelen. Zie de Wdb.
--, In Fr.-VI., b. v. te Strazeele, beteekent bet
Wandelen, fr. se promener, en in den zin van
bedelen is het daar niet gekend. Ik ga gaan
schooien. Geheel den dag gaan schooien. Gaat-je
mee gaan schooien?
-- In Limb. beteekent het " sterk gaan of
loopen bijzonder- als enen achtervolgd wordt : die
kerel kan fel schooien. " (Alg. Vl. Idiot.) — Kil.

Schoyen, grassari, incedere cum 2 mpetu.
Den wulf greep een schaap bijder necke,
Schoyde wech een verre recke.
(Ed. De Done.)
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Hy waende doe schoven zijader straeten.

(Id.)
-- Zie andere voorbeelden nog bij 't w. NooM.
--- Men zegt ook bedr. eenen stok schooien, d. i.
met een mes hem effen schalmen. Vgl. loopen
dat onze timmerlieden gebruiken voor schaven:

zie LOOPEN.
-- Dr. W. L. van Helten, die breedvoerig over
dit woord en zijne afleidingen handelt (Proeven
van Woordverklaring), zegt o. a.: dit verbum, dat
misschien in geene andere Germaansche taal
dan alleen in de onze nog voorkomt, heeft als
oudste en oorspronkelijke beteekenis die van
gaan, welke nog meermalen bij onze oudere
schrijvers voorkomt; b. v.
De winter had gemaect van de rivieren straten
Voor peerden en vole, datter over scoyde.
(Sambucius, Emblemata, 101.)
Siet ons na de kercken schoyen
Om noch plaets te vinden daer.
(Udemans, geestelyk gebouw, 5.)
Dan sal ick met u nae hugs toe schoyen.
(Breughel, boertighe cluchten, 17.)
SCHOOIEREGE, SCHOOIERIGGE, v. Schooister.
--

Zie —EGE.

SCHOOIERSIIIANDE, v. Zie BEELAAR.
SCHOOL, o., mv. scholen. Maas of malie van eene

net. Eene net met groote scholen, -tnet nauwe
scholen. Hier en daar is er een school gebroken.
-- Dit woord hoort men veel bij de visschers
van onze zeekusten.
SCHOOL, o., mv. scholen. Menigte visschen van
dezelfde soort die op zekere tijden te samen
scholen. Een school haring.
--- Kramers heeft dit woord, maar v.: de
school. Langs de vlaamsche zeekust is het o.:

het school.
SCHOOLBERD, of enkel BERD, o. Schoolbord,

kleene lade waarin de scholieren hunne boeken
en schrijfgerief sloten en die zij konden naar
huis m^dedragen.
SCHOOLDUIKSKEN , o. Zie SCHOLEDUIKEN.
SCHOON, adj. Eerlijk, welvoegelijk, manierlijk,
fr. honnete. Zoo te werke gaan is schoon, fr. ce
procédé est honnete. Het is niet schoon zichzelven
te prijzen. Eene schoone verontschuldiging.
Schoone manieren hebben (beleefde manieren,
fr. des manières honneles). Hij heeft een schoon
bestaan, fr. it a ten bien honnête.
-- Gij zijt een schoone (man) , zegt men schertsende aan iemand die, willens of niet, zijn woord
niet gestand doet, die zich het beste deel van
iets aanmatigt, enz. Gij zijt een schoone, van
dus een uur achter tijd te komen.
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— Het schoonti hebben, een gemakkelijk leven
hebben. Die werkman heeft het daar schoone:
hij moet maar drie vier uren werken per dag.
Hij heeft het veel schooner dan ik.
-- Het is zijn schoonste, 't is hetgeen hij behoorlijkst te doen heeft, fr. c'est ce qu' it a de mieuZ
d faire. Ziende dat hij het niet volhouden kon,
heeft hij het hoofd in den schoot geleid : 't was
zijn schoonste.
-- Gij zijt er schoone mee, gij zijt er wel meê,
c'en est bien pour voos. Gij hebt mijnen raad niet
willen volgen, niet waar vriendje to gij zijt er nu
schoone mee', fr. vous en voila puni. Gij beeldt u
in dat ik uwe grillen ga zwichten P gij zijt er
schoone mee, fr it n'en sera zien.
-- Dikwijls met kunnen gebruikt als bijes, in
den zin van Gemakkelijk, fr. aisément. Men kan
zoo iets schoone doen (zonder moeite afwerken)
in eene uur. Hij kon schoone dood zijn van zulk
eenen val. Men kan zoo een huis schoone koopen,
schoone bouwen met 10,000 frank.
— Ook in den zin van Wel, behoorlijk, fr.
comme it faut. Hij is schoone genezen. Hij heeft
daar schoone op geantwoord. Hij heeft daar
acht pinten brandewijn willen drinken om de
wedding te winnen; maar ook hij is er schoone
van dood.
— Schoone spreken, met beleefdewoorden
smeeken. Het kind sprak zoo schoone dat ik het
hem niet weigeren kon. Voor iemand schoone
spreken (ten beste spreken, fr. intercéder).
~

Schoonti maken. Zie SCHOONMAKEN.

-- De spreektaal laat de n van schoon weg
-valeniSchobrd, teSchomoeder, Schoovader, Schoozoon en Schoozuster.
Voeg hierbij schoolaken dat vermeld is bij
Amelaken : zie aid.
SCHOONE, v. en o. De moederkoek en de vliezen
die na de geboorte, afgedreven komen, bij Weil.
het Ligt genaamd, fr arrière fain. 't Wordt meest
gezeid van koeien en geeten. De geit heeft reeds
het schoone afgeworpen. De schoone van eene
koe in den mesthoop begraven.
SCHOONE- BIJ -NACHTE, v. Hetzelfde als Nacht
fr. belle-de nuit, 1. mirabilis Jalapa.
-schone,
---- Ook de naam van eene gele welriekende
tuinbloem die op verren afstand - gelijkt aan de
winde, en in de wetenschap eenothera suaveolens
heet, fr onagre odoriférante.
SCHOONIGHEID, v. Schoonheid, schoonte (zie IG).
De schoonigheid is er van af. Hare schoonigheid
zou kunnen haar - ongeluk worden. " Wysheyt,
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rykdom, schoonigheyt, 't is alles Niet. " (F. van
den Werve.)
— Met schoonighe-id, met bevalligheid. Vraag
het met schoonigheid en gij zult het krijgen.
Iemand met schoonigheid aanspreken. Hij kan
nooit iets met schoonigheid zeggen (hij is altijd
stuursch). De onderdanen beminnen eenen mees
liefde, met-terdihnmscoge(t
goedheid) behandelt. Iemand met schoonigheid
doen verstaan dat hij ongelijk heeft. " Hy (God)
schijnt ons te straffen, als wy met schoonigheydí
niet te ghesegghen en zyn. " (J. David, s. j.)
- In schoonigheid, in minzaamheid, in liefde,
in eendracht. Na getwist te hebben, zijn zij eindelijk nog in schoonigheid van elkaar gescheiden.
Ge moet dat in schoonigheid onder malkander
verdeelen.
— Gunstgeschenk dat men iemand geeft omdat hij van zijn recht afziet. Gij hebt recht om
nog een jaar dat huis te bewonen, maar ik zal u
100 frank schoonigheid geven, indien gij aan
verhuizen. Ook Verschooning.
-stondwil
SCHOONMAAKSEL, o., fr. arrie?-e fai.
-- 't Wordt gezeid van dieren en van menschen.
SCHOONIVIAAKZWINGEL, m. en v. Zwingel waar
men het vlas mede schoonmaakt. Zie SCHOONMAKEN.

SCHOONMAKEN, miek of maakte schoon, schoongemaakt, b. w. Zuiveren, reinigen, sprek. van

graan dat men van kaf en vuiligheid zuivert. Het
koorn schoone maken met de windmolen en den
van. Is de bakte al schoon (is het graan, dat moet
gemalen worden om brood te bakken, reeds
zuiver en rein) P " Dat God reeds den Van in
zijn hand heeft om zijn koorn schoone te maken."
(K. Callebert.)
-- De laatste lemen uit het vlas slaan met de
schoonmaakzwingel en dat vlas dan schrepen
en 'oppoetsen.
— o. W. met hebben. De schoone of het licht
uitwerpen. De koe is vernieuwd, maar zij heeft
nog niet schoone gemaakt. Zie scxooNE.
SCHOONOOG(E, V. Een kruid dat in 't koorn
groeit, met purpere bloemen en zwarte zaden; fr.
nielle baarde, lampette, 1. agrostemma githago L.

Het kind plukte schoonoogen, auwblauw en
roozewied om er eenen kapeel van te maken.
SCHOONSPRAAK, V. Het schoonspreken, het
ootmoedig en beleefd vragen. Iets trachten te
verkrijgen met eene schoonsprake (d. i. met
schoone te spreken).
SCHOONSTE, v, Hetzelfde als Schoonte, schoon-
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heid. De eene vogel kost meer dan de andere:
de prijs gaat volgens de schoonste. -- Zie JuNSTE.
SCHOONVOOISDE, adj. Eenen schoonen voois
hebbende, fr note' sur un bel air, sprek. van liederen en gezangen. Een schoonvooisde liedeken.
— Ed. De Dene zegt Vooizig : " Jooris Iíellinck
heeft menich fraey liedeken ghestelt voysich,
aenghename van veel volex int hooren. "
De conyngh David een reyn gheestelick legiste
Godsvruchtvoysich psalmiste.

— Zie voois en —DE.
SCHOOR(E, v. (niet m.), scherpl. oo. Stut, staak
die iets ondersteunt tegen het omvallen, fr. étai,
élan ron.
SCHOORBALK(E, m. Een balk die in loodrechte
of schuinsche richting dient om iets te onder
vestigen. De schoorbalken van-steunk
eene staakwindmolen zijn zware steekbanden
die, te samen met de okselbalken, de molenstake
schooren en rechthouden, en den zetel onder
-steun.
SCHOOREN, schoorde, geschoorcd, b. w. Met eerren
stut of staak iets onderschragen, fr. étayer, étanconner. Eenen muur schooren die dreigt te vallen.
Eenen boom schooren tegen den wind. Eenen
tak schooren die buigt van 't fruit. Hij schoorde
zijne voeten in den grond.
-- Zich schooren, eig. het een been als eene
schoor achteruitzetten om met te meer kracht
iets te verrichten. Fig. Zijne krachten inspannen,
zich pijnen, zijn beste doen. Gij zult u moeten
schooren om vandage dat werk gedaan te krijgen.

--- Zich schooren gelik een kater op eene sargie,

veel geweld doen. Die werkman schoorde zich
gelijk een kater op eene sarge, om de andere
werklieden te overtreffen. Die vechters schoorden
zich gelijk eene kater op eene sarge, en zij konden malkaar geen meester.
Heet weder schoort op eene eeke, zegt men van
een goed en helder weder dat schijnt duurzaam
en standvastig te zullen blijven.
--- Weil. heeft dit woord, maar hij spelt het
--

met eene zachtlange o, schoren.
SCHOORMEN, zie SCHOREMEN.
SCHOORSTIJL, m. Bij mulders.

De schoorstijlen

zijn stukken hout die in overnoesche richting
de hoekstijlen aan de hangelstijlen verbinden.
SCHOOT, m., scherpl. oo. Valkant, sleepe kant
van iets, neerschietende ligging, fr. pente, talus.
De landveeg van dien gracht is met eenen
schoot, fr la paroi de ce fossé est en talus. De
akkers liggen gemeenlijk met eenen schoot op
dat het water kunne wegvloeien. Eenen vloer
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leggen met eenen schoot. Een muur met eenen
schoot is bij de metsers een muur wiens boven
schuins afgemetseld is op wijze van 't-del'
schuinsch muzeel van eenen beitel. De daken
der huizen liggen met eenen schoot.
— De schoot van eereen stoel is het deel waar
men op zit, anders de zate geheeten. Een schoot
in biezen gevlochten.
— 1)e schoot van eene schouw is de muur waar
langs de vlam en de rook opstijgt uit den heerd,
anders ook veerster genaamd, fr. contre-cceur,

fond de la cherminée.
SCHOOT, SCHOTE (fvl. SCHOOTE, zie o), SCHEUTE,
v. Schot van eenen boog, vuurroer, eriz., fr. coup.
— Op schote staan, met het aangelegde geweer
of met den gerokken boog gereed staan om te
schieten. Terwijl hij op schote stond, kreeg hij
eenen pijl op het hoofd.
-- Fig. Gereed zijn, op het punt zijn van iets
te doen. Hij stond op schote om met zijnen ezel
naar huis te keeren. Hij stond op schote om uit
te gaan, als ik inkwam. Ik stond op schote om
hem eenen brief te schrijven.
-- Op den loer staan, fr. etre au quet. Sta eens op
schote om te zien of de baas niet komt (zeggen
de werklieden aan eenen van hunne gezellen).

— Op schote komen, onverwachts aankomen,
fr. arriver a l'improviste. De meester kwam op
schote naar zijne werklieden om te zien of zij
voortdeden in zijne afwezigheid.
— Te scheute zetten, beginnen, fr. entameer. Ge
moet die flesch uitdrinken, gij hebt ze te scheute

gezet. Wij hebben nog tijd om vóór den noen
eenen nieuwen jaan te scheute te zetten. Die
vlaschaard staat te scheute om gewied te worden, fr. on a commencé a le sarcler.
-

-- Scheute hebben op iets, er ijver op hebb'bn,
er gemoed op zijn. Hij heeft ernogveel scheute op.
— SCHOTE, v. Een afgehouwen hakbosch dat
reeds weer uitgesproten is, het zij dan eiken of
notelaren of elzen of wat anders. Eene schote
van een jaar heet eenvoudig weg eene schote;
maar als zij ouder wordt, dan zegt mem eene
tweejaarschote, driejaarschole, vierjaarschote, zevenjaarschote, enz. " Dat niemandt zijn beesten

laete gaen in andere lieden eisten, busschen,
schoten, haeghen ofte dierghelijcke, te weten, inde
schoten van vijf iaeren ende daer onder, op de
boete van drye ponden parisis, ende van vijf
iaeren opper -waert, op de boete van twintich
schellingen parisis. " (Cost. v. Veurne.) " Boomen opgaande oft fruyct-draghende, schoten van
eisten, ende busschen. " (Id.)
-
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-- scxorE (en nooit Scheute), v. Schoteling,
jong verken min dan een jaar oud. Eene schote
dooddoen. Een trop schoten naar de markt
drijven.
SCHOOTBOOM (wvl. SCHOTBOOM, zie KLANKVERK.),

m. Bij wevers. De boom van een weefgetouw,
waar de wever tegen leunt met den schoot, en
waarover het lijnwaad, dat geweven wordt, neêrdaalt naar den onderlooper, fr. poitrinière.
SCHOOTVRIJ, SCHEUTEVRIJ, SCHOTEVRIJ, adj.
Kogelvrij, buiten het bereik van kogel of pijl,
buiten gevaar. De hazen zijn niet scheutevrij als
de jacht open is. Hij is scheutevrij (zegt men
van iemand die b. v. geene armoede te vreezen
heeft, enz.). Die in den hemel zijn, zijn eeuwig
scheutevrij. Het is hier goed, wij zijn schotevrij
(zeggen b. v. de werklieden als zij in eene plaats
zijn waar zij van hunnen meester moeielij k kunnen afgespied worden).
SCHOOVEN, schoofde, heb geschoofd, o. w.

Eene

hoeveelheid schooven geven, sprek. van graan
tarwe schooft dik (er komen vele-gewasn.Di
schooven van, zij geeft veel stroo).
— Ook gezeid bij catachresis van andere noten.
" De aardappels en zullen van de jare maar
dunne schooven " ( niet veel opbrengen). (R. d. H.)
SCHOPPEN, schopte (wvl. ook schoptege, zie
geschopt (fvl. èschopt, zie GE), O. w.

IMPERFECT), ben

Vluchten, de wijk nemen, haastig eene schuilplaats zoeken, fr. se réfugier. De vervolgde dieren schoppen naar de bosschee. Die bankeroetier
is naar Engeland geschopt. Elk schopte in huis,
als dat onweder losbrak. De kinderen schopten
onder de hozie, onder de boomen, enz. om in
't droog te zijn. Waar kunnen wij hier ievers in
schoppen, als de vijand komt?
-- Vandaar Inschoppen, Wegschoppen.
-- Vgl. sp. escapar, fr. echapper.
SCHOPWINKEL, SCHEPWINKEL, SCHIPWINKEL,

m. Kruidenierswinkel, fr. boutique d'épicier.
— 't Eng. shop bet. Winkel; en 't fr. échoppe
bet. een Marskraam, een winkeltje onder een
dak van lijnwaad of planken.
SCHORDE, adj. Zie SCHUBDE.
SCHOREMEN of SCHOORIYIEN, schoremde of
schoormde, heb geschorermd of geschoormd, o. w.

Met groote haast en geweld werken of loopen.
Die schoormt in 't sieperen, breekt veel kateil.
Hetgeen al schoormende gedaan wordt is dikwijls
slecht gedaan. Hoe schoremden de vogels weg
als zij dien knal hoorden. Een zwerm bie'n
schoormde in zijn aanzicht, als hij hunnen zeem koek roofde. De hond kwam geschoremd, en
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beet mij in mijn been. Rond iets schoormen om
het te verdedigen.
-- Men zegt ook Schoriën, Schormen, Schor -

en zinnebeeld van 't meesterschap van 't volk.
Dus zegt L. Demeyer sprek. van een volksopstand
tegen het staatsbestuur:

remen.

Terstont den oproer ryst, 't gespuis loopt langs de

Een vent die schoremt .
- SCHOREMING, .SCHOORMINGE, V. De daad van
- SCHOREMAAR, m.

Schoremen.
— Ook eene vrouw die schoremt. Die schoreminge heeft wederom al de schalen gebroken.
SCHORIEN, schoride, heb geschorid, o. w., klemt.

op scho. Hetzelfde als Schoremen, Schormen.
— Vgl. stooren = stormen (fr. être fragrant) .
hellen, bij Kil. helmen (galmen).
wellen = kwelmen (fr. sourdre).
SCHORMEN , o. w. Zie SCHOREMEN.

SCHORPIOEN, o. Het volk geeft dezen naam
10 aan den veemol, fr. grillon-taupe. Schorpioen
op olie gesteken is bij 't volk een geneesmiddel
voor kwetsuren; 2° aan de hagedis, fr. lezard.
-- In sommige gewesten zegt men Scherpeljoen, in andere Schakeljoen.

SCHORRE, v. Soort van kalk- of orduinsteen waar
men den vloer van eene kerk mede legt, enz., fr.

dalle, " rouwe puim die tot kaeijen en schooringe
van dyken en land of strand dient " zegt L. ten
Kate. Een vloer met schorren geleid. Blauwe
schorren. Witte schorren. Daar is eene schorre
gebroken. De vloer van het waschhuis was in
groote schorren. De voorlanden van een huis met
schorren plaveien.
— Stuk ijs, ijsschol, fr. glacon.
SCHORRIEN, schorride, geschorrid, b. w., klemt.
op schor. Eenen muur vladen, afschrepen, een
nieuw vel geven met er het oude van af te schrooden. Eenen ouden muur schorriën. Veurnsch
steen is wit, maar wordt zwart met verloop van
tijd : dan is 't goed van eens te schorriën. Een geschorride muur.
-- O. w. Zie SCHORIEN.

SCHORSE, v., fr. ecorce. Zie scHURSE, en de composita er achter.
SCHORTE, V. Voorschoot, - fr. tablier. Eene
blauwe lijnwaaden schorte. Een zijden schortje.
De arme vrouw droeg eenen kluts aardappels in
haar schorte. " En zij weg... met haar schorte
aan heure oogen, in huis, gaan krijschen. " (K.
Callebert.)
-- De blauwe schorte uitsteken, kermis houden
in de afwezigheid van de huismeesters. Kom
morgen, wij zijn aleene thuis, en we steken de
blauwe schorte uit. -- Het volk, vooral de
maarten, dragen meest blauwe lijnwaden schoren : van daar is de blauwe schort het vendel
-

[straeten.
Den blauwen voorschoot waeit, het stadhuis wordt ver [laeten.

— Fig. Moeial, bedril–al, ook schortje-moeial.
en schortje–vuilboter genoemd. Hij wilt wederom
schortje zijn. " Schorte, dat is voorschoot; en men
I^eet ook schorte sulken man die sich met de
iLleynigheden van het huys- houden te veel moeyende, verdient eenen voorschoot aen te hebben. "
(Vaelande.)
SCHORTHAAK, m. Bij kloosternonnen. Een
metalen haakje hangende aan den gordel, waar
habijt opgeschort wordt bij middel van-anhet
Benen ring die vast is aan den boord van 't habijt.

Zie SCHURSHAAK .
SCHORTJE- 1VIOEIAL, SCHORTJE -VUILBEUTER, o.
Zie onder SCHORTE.

SCHOSSEBROKKEN, schossebrokte, heb geschossebrokt, o. w. Onmatig drinken en zuipen, brassen,
slampampen, fr fai; e ribote, bamboeher. Alles
verteren in schossebrokken en rinkinken. Hij
heeft gisteren geschossebrokt. Hij schossebrokt
Wederom al van dage,
-- Ed. DeDene bezigt daarvoor schossen bros
-sen,cho
brossen, en schocken broeken:
Schost brost theert smeert schynct drynkt een vullen

[back.
En wederom:
Schost brost dat ter kelen en nuersen huutspeyte.

En nog:
Laet tschossen brossen met tdroncke dryncken mes [presen.

Verders:
Om tvroylick schossen en brossen.

indelijk zegt hij van eenen gestraften slemper:
Thuus ommegheworpen, en dier waeren ghezeten
Ter tafel om schocken broeken;
Zynder onder versmoort.

Ook nog:
't Graf, daer zy daer schokken ende broeken
Stervende voor tyt, werden in begraven.

— C. van Dordrecht schrijft : " Eten, drijncken,
bancketeren, hoveren, tryumpheren, schossen
brossen, ende andere ghenouchte hanthieren. "
— Kil. heeft scitossen, schrossen in den zin van
Brassen. -- Zie VERSCHOSSEBROKKEN.
- SCHOSSEBRORKER, m. Kwast, slemper, fr.

bambocheur.
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SCHOTBALK, m. De schotbalken van eene sluis
zijn zware stukken hout die, 't een op 't ander
liggende, de plaats vervangen van sluisdeuren.
SCHOTE, v. Zie SCHOOT.
SCHOTEL, m. Zie SCHEUTEL en SCHUTTEL.
SCHOTELING, m. en o. (zie -LING). Een jong
verken, min dan een jaar oud. Zie onder SCHOOT.
Hesp van een schoteling. De schotelingen, als
zij een jaar oud worden, heeten dan overjaarsche
zwijnen.

SCHOTEWEG, bijes. IJlings henen. Zoohaast hij
gedaan had, was hij schoteweg.
SCHOTTER, m. Tweejarige vèers, fr. genisse de
deux ans.
SCHOTWERVE, v. Zie SCHIETWEE E.
SCHOUDE (nooit schon noch schouwe), v.

Eene

hoeveelheid heet water om ergens op te gieten,
of er iets in te steken, of er iets mede te wasschen. Eene schoude maken. Lijnwaad in eene
schoude steken.. Schotels wasschen in eene
schoude. Eene schoude gieten in een vat dat
moet gezuiverd worden.

— In 't bez. bij wasschersen. Kokend water
met zeepe vermengd. Het .lijnwaad na dat het
gewasschen en gebleekt is, wordt dan nog dik
eer men het-wijlsnechoudgtk,
stijft. Het lijnwaad in de,kuip met eene schoude
begieten. De waschte is in de schoude. Een
schoudeken maken. In een schoudetje steken.
SCHOUDEEMER, m. Eene kleene kuip met twee
oorera, dienende om schotels ren teljooren te
schouden, om kleene hoeveelheid kleederen te

wasschen, enz. Den schoudeemer op eene tafel
of op eenen driepikkel stellen.
-- In eenige plaatsen geven de boeren ook
dien naam aan de Koeikuipe, om de groote
gelijkenis.
SCHOUDELOOGE (wvl. SCHOELOOGE, zie

ou), V.

Kokend loogwater. 'Eerre schoudelooge maken.
Het gewasschen lijnwaad in eene schoudelooge
steken. Gerookt vleesch in eene schoudelooge

afwasschen.
SCHOUDELOOGEN (wvl. SCHOELOOGEN, zie

on),

schoudeloogde, geschoudeloogd, b. w. Met kokend
loogwater besproeien of wasschen. Lijnwaad
schoudeloogen (kokende loogwater gieten op
gebleekt lijnwaad, en het daarin laten staan eenen
nacht lang om het dan wederom te bleeken).
Eene gerookte hespe schoudeloogen (met kokende water afwasschen en zuiveren om ze dan te
koken).
SCHOUDEN (wvl. SCHOEN, zie on), schoudde, geschoud, b. w. Met heet water wasschen en wrij-
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ven, fr. échauder. Men schoudt eene tubbe, eene
kuip, eenen aarden of ijzeren pot, enz. om ze te
zuiveren waneer zij vervuild zijn. De meid

schoudde den bank met eenen pottebezem. De
kerne schonden. " Den deesein bakken, het bedstroo branden, de oliekan doen zweetera, en de
zoutlade schouden, zijn de vier uitersten van
den boer, " zegt het volk.
-- In kokend water dompelen, fr. echauder.
Een jong zwijntje schouden (hetzelve, seffens na
dat het doodgesteken is, twee of driemaal, met
kop en haar en ingewanden, in kokend water
plompen). De borstels van een geschoud zwijntje
komen gemakkelijk uit, en liet vel is zeer wit.
Men schoudt veel zwijntjes om ze naar Engeland te stieren.
— Kil. Schouden, Schauden, aqua calefacere;
calida perfundere, calida abluere sive abradere.

-- Onze schrijvers zeiden ook Beschouden in
den zin van Met , heet water verbranden, waar
hun échauder gebruiken.-vordeFanschg
Het been van een kind beschouden met ziedende
olie, fr. echauder la jambe dun enfant avec de
l'lzuile bouil"lante. " Van bescaufheil van hete
water ofte van viere. " (J. Yperman.) " Alse die
mensche es bescaut van viere ofte van water of

andersins. " (Id.)
-= Dit Schonden, even als 't fr. échauder,
hangt te samen met het 1. excaldare, dat dezelfde
beteekenis heeft, en 'afstamt van caldus voor
calidus, warm.
SCHOUDER, Zie SCHOERE.
SCHOUDING, v. De daad van 'schonden.
SCHOUDKUIP (wvl. SCHOUDKUPE), v. Hetzelfde

als Schoudeemer.
SCHOUPE, v. Zie scHOEPE.
SCHOUPEREN, b. en O.P. Zie SCHOEPEREN.
SCHOUW (wvl. scuowE, zie AU), v. Wordt hier

en daar, b. v. te Brugge gehoord voor fr. cheminee.
Overal elders zegt men de Kave; naevers zegt
men Schoorsteen.
— Een openvier, een kachel met eene klip of
jacht, zoo men veel ziet in kamers en saletten.
Eene schouwe die 150 frank kost.
- SCHOUWBORD (wvl. SCHOWBARD, SCHOWBERD), O.
Kaafberd.
— SCHUUWBUIS (wvl. SCHOWBUZE), v. Lange buis
van gebakken eerde, die men boven op de pijp
van eene kave stelt om den trek van 't vuur te
verdeftigen. De schouwbuis is afgewaaid.
- SCHOUWKLEED, 0. Kaafkleed.
-- SCHOUWMANTEL (wvl. SCHUW-, zie Au), m.
Hetzelfde als Kaafinantel. " Siende binnen Neu-
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renbergh aen den schouw- mantel van syne kamer
dese volghende reghels
Wie hoer noch dief onder syn gheslacht heeft,
Die veghe dit wyt, soo by de macht heeft.
(I. de Grieck.)
-- SCHOUWSPIEGEL (wvl. SCHOWSPIEGEL, -SPEGEL),

m. Groote spiegel die den boezemvan den schoor
-sten
o. Een raam
met beschilderd papier, dat men voor aan de
schouwe stelt om den heerd te maskeern, als de
stove (kachel) weggenomen is, b. v. gedurende
het zomersaizoen.
-- SCHOUWVAGER, m . Kaafvager, fr. ramoneur.
SCHOUWEN, b. w. Bezichtigen. Zie de Wdb.
" Int schauwen vande straeten, generaele schauwinghe vande Wateringhen, ende schauwinghe
vande doode lichaemen. " (Cost. v. Veurne.)
-- SCHOUWAGIE, V. De daad van een lijk te
schouwen, van de wegen te schouwen, fr. ecouage.
-- SCHOUWHEER, M. Iemand die van rechtswege
iets schouwt, dat is, bezichtigt en onderzoekt of
iets volgens de wetten is of niet. De ambtenaren
die de straten en de grachten gaan bezichtigen
of zij in goeden staat zijn, heeten Schouwheeren,
fr. commissaires voyers. De mannen van 't parket
en de heelkundigen die het'lijk gaan onderzoeken
van eenen vermoorden of verongelukten mensch,
zijn en heeten ook Schouwheeren.
- SCHOUWSTRAAT, v. Eene straat die de schouw heeren recht hebben te bezichtigen. De schouw
straten van eene gemeente. " Voor tghebreck
aen een brugghe, beke ofte waterloop, streckende
door ende langhs de schauw-straete, is de boete
dry ponden parisys. " (Cost. v. Lande v. Vryen.)
SCHOVEN, o. w. Zie SCH0OVEN.
bekleedt.

- SCHOUWSTUK (wvl. SCHOWSTIK),

-

SCHOVEN, schoofde, geschoofd, b. w. Grendelen
schutteren, sluiten met de schoven of grendels
in te schuiven. De.deur schoven.
SCHOVEN, schoofde, heb geschoofd, o. w. Een
poosje rusten na een schof of getij gewerkt te
hebben. Men schooft te vespereitijd. Baas, laat
ons t' avond een uur -vroeger staken van werken
om naar het sermoen . te gaan; wij zullen liever
niet schoven ten vieren.
SCHRAAP, v., vklw. schraaf he(n. Hetzelfde als
Schraag, fr. tréteau.
--- Ook gebruikt in Brabant. (Alg. Vl. Idiot.)
Wegens het verloop van g in f, zie G.
SCHRAAG, v. Wordt in veel plaatsen

ge-

bezigd in den zin van Berrie. Een lijk op ëene
schraag naar de kerk dragen.
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SCHRAAGTAFEL, v. Eene tafel die, niet op
stijpers staat, maar op schragen of schranken
rust. Eene lange schraagtafel.
SCHRABBEL, m. Schrab, krauw, fr. égratignure.
SCHRABBELEN, schrabbelde, geschrabbeld, b. en
o. W. Krabben, krauwen, schrabben, fr. gratter.
Ik heb mijn hand geschrabbeld aan die doornen.
Eenen wegel schrabbelen met de raak of hark.
Het aanzicht schrabbelen met de nagelen der
vingers. De hoenders schrabbelen in den grond
om hun voedsel te vinden. De kat schrabbelt
met haar klauwtjes aan de biezen van den stoel.
-- Grabbelen. Naar iets schrabbelen, driftig
met de handen naar iets grijpen. De kinders
schrabbelen naar een stukje geld dat men hun
toewerpt op den grond. — Zie S.

--- Afl. Schrabbeling.
SCHRABELEN, schrabelde, geschrabeld, b. en o. w.
Schraven, Schrabben. Het arme kind schrabelde
de drooge loovers te samen met zijne handjes.
Dat schrabelt in mijne keel.
-- SCHRABELACHTIG, adj. Dat schraaft. Die plank
is schrabelachtig (is ruw om er de hand over
te strijken). Dat is schrabelachtig in de keel.
SCHRABILIE, SCHRABIELJE, v. Hetzelfde als

Scherbielje.
SCHRAFFELEN, schraffelde, geschraffeld (fvl.
èschra eld), b. w. Schrafelen, Schnabbelen, Schra,

helen. " Dien Bueren arbeyd die gy gedaen hebt
om dat goyken (goedje) by een te schrafelen. "

(F. van den Wen ve.)
SCHRALEN, schraalde, heb geschraald, o. w. Al
ver hetzelfde als Schraven, schravelen, waarvan

het misschien eene samentrekking is. Dat schraalt
in mijne keel, fr. cela me racle le gosier.
SCHRAIVIPEN, schrampte, geschrampt, b. en o. w.
Schampen, fr. of eurer, écorcher.
- SCHRAVIPE,

v. Schram, schribbel, schrab, fr.

egratignure. Eene schrampe van den katteklauw.

De hand vol schrampen hebben,
- SCHRAMPER, m. Iets dat schrampert.
— Veel gebruikt bij de spelers op de schuiftafel, waneer zij, met of zonder inzicht, eene
schijf zoo schieten dat zij op eene spijl lichtjes
afschampt en in het spel blijft liggen. Eenen
schramper leggen. Een schoone schramper.
- SCHRAMPEREN, 0. w. 't Zelfde als Schrampen.
— Bij de schuivers. Eenen schramper leggen
(zie SCHRAMPER). Ge moet schramperen.
- SCHRAJIPSCHOOT, v. Schampschote.
SCHRANK(E, v. Bij landb. Een hoopje groen
vlasch bestaande uit omtrent twintig handsvollen
die kruiswijs de eene over de andere liggen. Als

SCHIK
men 't vlasch slijt op den akker, maakt men
schranken. Eene schranke van zestien handsvollen. — In dezen zin zegt men ook Schrank, ni.
Eenen schrank maken. Zijnen schrank staan
(d. i. zoo neerstig vlasch slijten, dat men voor
geen anderen wijken moete, d. i. dat men eenen
schrank make in denzelfden tijd als de anderen
er eenen maken).
-- Soort van schraag bestaande uit twee
geschrankte 'ramen op wijze van een dubbel
Sint-Andreas- kruis. Een tafelberd op eene
schranke. In de processien, waar belden van
Heiligen gedregei worden, stelt men, bij iedere
rustplaats, elk beeld op eene schranke. Eene
hooge schranke. £ene kleene schranke.
-- Den molen in schranke zetten, de zeilen of
wieken van eenen windmolen zoodanig stellen
dat zij overnoesch staan gelijk 't kruis van Sint.
Andreas. Men zet den molen in schranke tot
teeken van rouw. De mulder lag over aarde,
daarom stond de molen in schranke.
-- Bij zeevisschers. Elkeene van de twee
koorden die met het een einde vastliggen aan de
korijzers, en met het ander te samen geknoopt
zijn aan de korretouw.
SCHRANKELDEVCET, bijw. Met den eenen voet
over den anderen zoodat de beenen kruisen.
Schrankeldevoet gaan (opvolgendlijk en beurte.
lings den rechten voet over den slinken, en den
slinken over den rechten stellen in 't gaan). De
kinderen verlustigen zich met schrankeldevoet
te loopen. Schrankeldevoet loopen over eenen
gracht (in 't loopen de richting volgen van eenen
gracht met gedurig de beenen te kruisen zoodanig dat de rechte voet altijd op den slinken
zoom van den gracht trede, en de linke voet
altijd op den rechten zoom).
SCHRANKEN, schrankte (wvl. ook schranktege,
zie IMPERFECT), geschrankt (fvl. eschrankt, zie GE),
b. w. Overkruis leggen, fr. croiser. De beenen
schranken. Met de armen op de borst geschrankt.
Geschrankt schettewerk, fr. lat/is croise.
-

— Ontmoeten, kruisen, sprek. van twee personen of rijtuigen die malkaar tegenkomen. Ik
heb hem geschrankt aan die herberg. Die in de
kerk gaat schrankt dezen die er uit gaan. De
treinen schranken malkaar in deze statie, fr. les

convois se croisent.
— Beurtelings nu het een en dan het ander
zetten of planten, fr. allerner. Wilt gij eehe dreve
planten met linden en beuken, ge moet deze
schranken (d. i. overhands eene linde en eenen
beuk planten).
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— Aflossen, vervangen, verpoozen, fr. relever,
r-elayer, alterner avec un autre. Malkander schranken in het waken bij eenen zieke. Waak gij tot
middernacht; dan kom ik u schranken. Blijf gij
thuis terwijl ik naar de eerste mis ga, dan blijf
ik thuis terwijl gij naar de tweede gaat : zoo
schranken wij malkander.
-- Voorbijgaan, overslaan, overschrikkelen,
passer. Die dronkaard kan geene herbergti
schranken. Ge zult van huis tot huis gaan, zon
een te schranken. In het afroepen van de-der
namen, heeft hij er somwijlen eenen geschrankt.
De zinsnede was onverstaanbaar omdat hij er,
al Iezende, eenen regel van geschrankt had.
-- Vermijden in 't voorbijgaan, fr. éviter en
passant (t célé. De koetspoort is nauw : let op dat

ge de pilaren schrankt, als gij er binnen rijdt.
Ei ! voerman, schrank de schutspaal, fr. évite la
borne. Laat mij de schuit bestieren, ge zoudt gij
die schepen niet schranken die in de haven lig.
gen. De smokkelaars weten behendig de tolbejmbten te schranken. Er staat aan de stadspoort
eene wacht die gij niet schranken kunt. Ik zag
in de baan eenen vent komen die er mij geheel
vreemd uit zag, gelijk een struikroover; de
kwestie was van hem te schranken.
-- o. W. met hebben. Voorbijgaan, kruisen,,
van twee personen of rijtuigen die malkaar
ontmoeten, fr. se croiser, se rencontrer. Waar
schranken de convooien P Die twee postwagens
schranken bijkans altijd halverwege. De inslag
wordt ingeweven door het schranken van de
kettingdraden en het aanslaan van de weeflade.
-- Schranken (met,), beurtelings afwisselen, fr.
alterner (avec) . De effene getallen (2, 4, 6, 8, enz.)
schranken met de oneffene (1, 3, 5, 7, enz.). De
staande rijmen schranken met de slepende.
Schrankende rijmen, fr. rives croisées.
— In kaart- en andere spelen, waar beurtelings
bij elke partij die gespeeld wordt, een man moet
afblijven en niet mee mag doen, wordt deze man
gezeid te schranken. Ik schranke. Ik heb laatst
geschrankt, 't is gij nu die moet schranken. Dat
kaartspel duldt maar vier spelers, en wij zijn vijf
mannen : dus zal er telkens een schranken. Dewijl
hij moeste schranken, nam hij den stond te baat
om zijne pijp te ontsteken.
-- De Oost - Vlamingen gebruiken schranken
in den zin van De schors of een gedeelte ervan
afkappen. Eenen boom schranken (d. i. bij ons
blessen of blekken, zie aid.). Een bul schranken
(den buitenkant rondom af houwen) om het dan
in planken te zagen. — Dit schranken is , eig.
64
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hetzelfde als schrammen; over het verloop van
ng en m, zie NG.
SCHRANS, m. Schutsel, scherm, windeweer,
enz., fr paravent, ecran.
SCHRANS, m. SCHRANSE, v. Schram, krabbel,
schribbe], fr. egratignure. Een schrans in 't aangezicht.
SCHRANZEN, schranste, geschranst, b. w. Slinzen,
met de tanden afschrooden of afbijten en eten.
Eene raap schranzen. Rauwe appels schranzen.
--- o. W. Wordt gezeid van rauw fruit, dat
knospert als men het eet. Een rauwe appel
schranst onder den tand.
— Kil. Schrantsen, frangere, laniare; — denti-

bus frangere; — dentibus confrere cibum; — popinari. — Weil. Schransen, sterk eten.
geweldig.

13 ij schranst

Naar het eten, naer het schransen,
Wilt het manneken nu dansen.
(L. Vossius.)
Drynct bacxkens huut, brast ende schranst.
(Ed. De Bene.)
Wy die gheerne schranssen aen een tafelment.
(Id.)
SCHRAP, SCHREP, adj. Behendig en spaarzaam,
neerstigwen profijtig om zijn brood te winnen en
door de wereld te. geraken. Die nieuw gehuwden
gaan daar eenen stijl aan die boven hunne fortuin is, maar ik denk niettemin dat zij het zullen houden, want zij zijn alle twee even schrap.
Ge gaat moeten -veel schrapper zijn, als ge 't

wilt houden (zegt men aan iemand die eenen
stijl aangaat zonder geld genoeg). Je gaat anders
moeten schrap zijn later (zegt men aan een jonge
bij zijne ouders is en op zijn gemak-lingdeo
leeft zonder veel te werken). Men mag wel
schrap zijn, maar 't en moet daarvoor alzoo niet
gaan (dat men b. v. geen voedsel genoeg krijge
om te leven). Het en is maar schrap te zijn in
de wereld (zegt men, sprek. van iemand die,
door zijnen fever en zijne spaarzaamheid een
fortuintje vergaard heeft).
— Al te spaarzaam, nauw, schraal, gierig, fr.
avare, chiche. Het is een schrappe duivel, een
schrappe vent.
— Kwaad krijgs, schaarsch, schraal, beschrapt.
De goede aardappels zijn schrap tegenwoordig.
Een schrappe tijd (een schrale tijd). Schrap
weder (schraal weder, mager weder).
-- bijw. Het is er maar geheel schrap in dat
huis (er is gebrek, men lijdt er nood). Het gaat
schrap in de aardappels, in de eiers (er is korter s in, 't en zijn bijkans geene). Het begint

SOH ,
schrap te gaan. Het en moet juist zoo schrap
niet gaan (zoo spaarzaam, zoo zuinig). Het gaat
er schrap, men leeft er schrap (spaarzaam en
zuinig, zonder iets te verkwisten) .
SCHRAPA, v., klemt. op pa. Hetzelfde als
Schapra, Schaprade. Het brood is in de schrapa.
Zie METATHESIS.
SCHRAVELEN, o. w. Frequent. van Schraven.
SCHRAVEN, schraafde (wá-h ook schraafdege, zie

geschraafd (fvl. eschraafd), b. en o. w.
Schrabben, krabben, krauwen zonder kwetsen.
Eene ongeschaafde plank schraaft de hand die
er over strijkt. De kat schraaft aan de biezen van
den stoel. De koorde schraaft in het katrol (zie
KNAGEN). Dat schraaft in mijne keel (zegt men
als men b. v. noten geëten of bittere medicijn
gedronken heeft of iets anders dat in de keel
kittelt en wringt, fr. cela ?ne rácle le gosier).
De aardappels schraven, als zij, maar half gekookt zijnde, knagen en krospen op de vork of
op de tanden.
IMPERFECT),

Scravende hoe zy die wyngaerd ontwortelen mochten.
(Ed. De Dene.)
o Blinden mensch, die graeft en schraeft,
En voor valsch goedt heel daghen slaeft.
(A. Poirters.)
Het infixum stridet sub pectore vulnus van de
de .weis IV, 689, vertaalt D. Cracco door

.....En onder het herte
Schraeft haer de wond.....
— Scharten en schraven, tautol. De kiekens
scharten en schraven achter de graantjes. Scharten en schraven om zijn brood te winnen.
— Achter zijne ooren schraven, zich in eenen
moeielijken toestand bevinden, verlegen zijn.
Zulk eene bedreiging doet iemand achter zijne
ooren schraven.
— Zijnen end schraven aan iets, er zijne dood
aan halen. Dat is nu eens eene ongelukkige zaak,
ge zoudt er uwen end aan schraven.
— Kil. heeft ongelijk dit woord verouderd te
heeten.
SCHREEFSTUK, SCHREVESTIK, o. Ronde platte
schijf van lood, dienende om schreef te schieten,
fr. palet.
SCHREEM, m., scherpl. ee. Schreeuw, fr. cri.
Eenen schreem geven, fr. pousser un cii. Ik
hoorde nu en dan eenen ijselijken schreem.
— Geween. Zij zat op den schreem, fr. sur le

point de pleurer.
SCHREElVIEN, schreemde, heb gescl reemd, b. en
o. W. Schreeuwen, tieren, fr. crier. Luide schree-
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men. Om liulpe schreemen. Dat schreemt om
wraak. Tegen iemand schreemen.
- Wordt fig. gezeid van klankcn, van kleuren,
enz. die geenszins op elkander passen, fr. juror.
Die viool schreemt (krast, geeft vaische tonen,
fr. cc violon jure). Groen bij blauw schreemt, fr.
le verijure avec le bleu. Die kleuren schreernen op
elkander. Arm en tevens hooveerdig zijn, is iets
dat schreemt.
- Krijten, schreien, luidkeels klagen. Het
arme kind sehreemde van de koude. Men snikte
en sehreemde rond het lijk. Zij sehreemden snot
en kwijl.
- Stille tranen weenen zonder de stem te
verheffen. Hare oogen zijn roodgesehreemd. ik
kan dat niet hooren zonder schreemen. Hij
schreemde van spijt en berouw.
SCHREEMER, m. Sehreeuwer, fr. crieui.
- Krijter, schreier, die licht en dikwijls klaagt
en jankt. Een sehreemer van een jongen.
- iemand, die, in begravingen, met eenen
rouwmantel omkleed, achter het lijk gaat. De
schreemers worden betaald. Te Brugge bestaat
het gebruik dat er, in eene plechtige begraving,
schreemers achter het lijk gaan. Ook Reeuwer
genoemd.
SCHREEMERSACCESSEN, o. mv. Accessen bij
dewelke de kinders kreten geven gelijk het geschreeuw van den pauw, fr. la méning'ite gui fait
pousser des ens (hjdrencphaliques).
SCHREEMERSMIS (wvl.

-MES5E) 2 V.

Zoo heet

te Brugge de ljkdienst van de 5e klas, zijnde
eene zingende Mis zonder orgel, ten 8 1 /2 ure.
Hij is begraven met eene schreemersmisse.
SCHREEP, adj., scherpl. ee. Mager en bleek,
schraal, fr. maigre, décharrté. Een schreep kind.
Hij is zoo schreep van wezen, van aanzicht. Die
man is schreep, maar toch kloek.
- Kil. Schrepel, macilentus, strigosus.

- Afi. Schreepheid, Schreepte.
SCHREEP1VIES (wvl. sduuflp—, zie KLNKv.), o.,
zaehtl. ee. Een mes om te schrepen, om af te
sehrabben.
SCHREIBOOM, in. Zoo heet eene alleroudste
lindeboom staande tien minuten oost van de kerk
van Langhemarck, langs de baan naar Poelcapelle. Eene traditie bij 't volk zegt dat men tot
aan dien boom het geschrei en het gehuil hoorde
van de strijders op het slagveld van Westroosbeke in 1382, en dat Philip van Arteveldé daar
opgehangen werd aan den dikken tak die in
horizontale richting naar het Zuiden wijst. ik
heb dien boom gezien daags na de dood van den
fransehen dichter de Lamartine.
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--- Elders waren er vroeger nog andere Schrei
een bij Brugge: " Bauten der poorte-bomen,h.v
van Sinte Katelync, ter plaetse geheeten ten
Selzreyboome. " ( Kr. v. B.)
SCHREIEN, schreicle, heb qesehreicl, o. w. Wordt
gezeid van 't geschreeuw der patrijs, fr. cacaber.
De patrijsen schreien.
- in de andere beteekenissen die de Hollánders aan dit w. geven, zeggen wij Schreeuwen
en Schreemen.
SCHREMP, adj. Schrap, die b. v. nauw en deun
is in 't wegen of meten van 't geen hij verkoopt. Een winkelier is schremp die altijd de
minste maat en 't kleenste gewicht geeft. Die
bakker wordt van langs om sehremper.
SCH ENE, v. Zie scnuijur.
SCR " adj. Zie sclIRAP.
SCHRE1L 3 m. Heulhouwtje om het land te
schrepen. Zie SCUREPEN.
SCHREPELING, rn en o. Hetgeen afgeschraapt
is. De schrepelingen van wortels, sehurseneelen,
ehieoreien, enz.
--- De laatste heetekoek dien men bakt uit
eenen temper. Dus genaamd omdat hij gemaakt
is uit de resten die men bijeenschraapt. Die
schrepeling is voor u.
- Fig. De laatstgeboren van een huisgezin,
van een broed, enz. Anders Kakkernest.
- Samengesteld uit schrpen met den uitgang
ling: zie -LING.
SCHREPELING(E, V. collectief zonder mv. Verzameling van Rchrepelingen. Al de schrepelinge
opvagen.

- Samengesteld uit schrepelen met den uitgang ing : zie -ING.
SCHREPEN, schreepte, geschreept (wvl. schripte,
geschrèpt, zie KLANKv.), b. en o. w. Krabben,
afschrappen, schrapen, fr. rcfcler, ratisser. De
keukenmeid schreept wortels. De bakkers schrepen den trog. Hout of been schrepen met een
11105 of met een stuk glas. Hij heeft gedaan met
schrepen.
- Bij landb. Braken met de houw, heulen.
De jonge wortelpianten, de jonge raapjes schrepen (de bovenkorst der aarde er rond en tussehen
met een heulhouwtje breken n.oplichten). Eenen
akker schrepen. Het land schrepen.
,

SCHEEPER, m. Schraper, iemand clie. schreept.
Fig. Vrek, gierigaard.
- iets dat dient om te schrepen, fr. racloir,
grattoir. De schreper van den bakker is een omgeplooid ijzer op wijze van een houwtje om den
trog te zuiveren. De schreper van den potte
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bakker is een omgeplooid ijzer om de potaarde
van den walkbank af te schrapen. De schreper
aan den ingang van een huis, is het ijzer waaraan
men de zool van de schoe'n schreept, eer men
binnentreedt, bij Kramers Krasijzer genaamd,
fr. décrottoir.
SCHREURS (uitspr. schreus, zie Rs). Men hoort
dit woord in de zegswijze droomera van schreus,
d. i. van zijn verstand afzijn, iets willen doen dat
onmogelijk of uit der mate dwaas is, anders ook
droomen van pladokken, fr. songex creu^r. Droom.
je van schreus ? es -tm jou ? perds-tu la tête ?
Droom-je van schreus, dat gij zoudt gaan zwem
als het zoo koud is ? Hij wilt aleen die twee-men
kloeke kerels aanranden : men moet van schreus
droomen oen zulke gedachten te krijgen.
-- Er zijn in Vlaanderen en elders familienamen Schreurs. Het w. Schreur, m. bet. in Limb.
en Groning. kleermaker, doi pskleermaker die in
daggeld uit naaien gaat. (Alg. Vl. Idiot.)
SCHREUVE, v. Schelm, schurk, fr. vtarouf e,
fripon. Eene schreuve van eenen vent. Dat is
eene schreuve.
-- Kil. Schruyve, scurra.
SCHREVELEN, schrevelde, heb geschreveld, o. w.
Krijbelen, krijzelen. Dat schrevelt in mijn herte
(zegt men b. v. als men hoort zijde scheuren,
als neen denkt aan iets dat ijselijk is, enz.).
— Vgl. Schravelen en Krevelen.
SCHREVESTIK , o. Zie SCHREEFSTUK.
SCHRIBAAN, V. en o., klemt . op baan. Een
lessenaar om op te schrijven, schrijfkas, fr.
secretaire, bureau. Hij sloot den brief in de schribane. De boek ligt op de schribane. " Zij heeft
haar kostelyke juweelen, peerlen en diamanten
opgeslooten in haare scribanen. " (C. Hazart.)
" Hy had zich in stilte een graf doen maken op
de maniere van een scribaan. " (Id.) " Gaf by den
sleutel van Beker schribaentjen om daer de inghesloten papieren uyt te nemen. " (I. de Grieck.)

Had ick een kostelyck scribaen
Waer op veel diamanten staen.
(A. Poirters.)
SCHRIBBEL, m . Schrab, krab, schram, fr. egratignure. Een schribbel in 't vel. Eenen schribbel
krijgen. Zijn hand was al schribbels. Iemand
eenen schribbel geven.
SCHRIBBELEN, schribbelde, geschribbeld, b. en
o. w. Schrabben, krabben, fr. érafler, égratigner.
Zijne hand schribbelen aan eene braam. De kat
heeft mij geschribbeld met hare klauwen. Hij
kwam uit het gevecht geheel geschribbeld en
bebloed. De bramen schribbelen.

1012

SCHR
SCHRIBBELING(E, v. De daad van schribbelen.
Ook het uitwerksel er van. De schribbelinge
van eene braam. Eene schribbeling is eene kleene
kwetsing.
SCHRIEN, sclzree, qeschreen, o. w. Wvl. vorm
van Schrijden. Zie —IEN .
SCHRIJBELEN (wvl. SCHRIBELEN), schrijbelde,
geschrijbeld, b. en o. w. Hetzelfde als Schribbelen,
fr. égratigner. De bramen schrijbelen het vel.

Ik heb mijn hand geschrijbeld aan die doornen.
— Schr-ijbelen langs, Jichtjes aanraken, schampen, fr. efeurer. De pijl schrijbelde er langs. De
kogel heeft langs zijn been geschrijbeld.
SCHRIJFHAAK,

m. Bij timen. Eene zwee of

winkelhaak om daar langs eene reef te schrijven
of af te teekenen op het hout. Zie SCHRIJVEN .
SCHRIJFPAMPIER, o. Schrijfpapier. Geef mij
een blad schrijfpampier . Zie PAKPIER .
SCHRIJN (wvl . SCHRIKTE) , v. Eene doodkist, fr.
cercueii. Een lijk in de schrijne leggen. Eene
schrijne van eikenhout. 1
— Relikwiekas, rijve, fiercer. Men droeg in
de processie de prachtige schrijne van den
heiligen Amandus.
— Zitbank langs den muur in eene kerk. Eene
schrijne met vier zitsels. De priesters in de
schrijne zingen de vespers. De kerkmeesters
zitten in eene schrijne. Eene lange schrijne.
Eene gebeeldhouwde schrijne. In eenige kerken
hebben de dischmeesters ook eerie schrijne. Het
(leurtje van de sclirijne opendoen. Hij knielde
in de schrijne. Hij leunde met de armen op de
schrijne.
--- Dit woord is bij ons altijd vrouwelijk.
— Men zegt ook Schrene.
SCHRIJNEN (wvl . SCHRINEN ), schrijnde, gesclzrij72d, b. w. In eene doodkist leggen en slui-

ten. Een lijk schrijnen. Men nam hem af van het
praalbedde en men schrijnde hem. Ik heb hem
nog gezien eer hij geschrijnd was.
SCHRIJNING, V. Het schrijnen. De schrijning
van een lijk.
SCHRIJVEN (wvl . SCHRIVEN, zie IF), schreef (wvl
scherpl. ee, zie DUIGEN) , geschreven, b. w. Bij
eimm. Afteekenen met een krijt of met een ijzeren
stift. Eenen hoek schrijven met de zwee, fr.
tracer un angle scion l'équerre. Eenen scherphoek

schrijven.

--- Waar staat dat geschreven ? welk bewijs hebt
gij om dat geloofbaar te maken?
SCHRIJVERKE(N, o. Een zwartblinkend kever

-

tje dat krinkelende op het water vaart, fr. tour-

niquet, 1. gyrinus natans.
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o Schryverkes, schryzverkes, zegt my dan —
Met twintigen zyt gy ende meer,
En is er geen een die 't my zeggen kan ? —
Wat schryft en wat schryft gy zoo zeer ?
(G. Gezelle.)
SCHRIK, m. Schrede, stap. Met groote schrikken voortstappen. Eenen grooten schrik doen
om over iets te stappen. Het is maar honderd
schrikken van hier. Hij was nog maar eenige
schrikken verre. In zes schrikken was hij hier.
Fig. Allergrootste menigte. Er was daar
een schrik van volk. Zulk eene onderneming
vraagt eersen schrik van geld. Er is een schrik
van steenen in dat gebouw vermetseld. Er is een
schrik van mannen op het slagveld gebleven.
SCHRIKKELEN, schr2 kkel d e, gesch,rilckelcl, b. w.
Overschrijden, voorbijgaan, achterlate n . In het
lezen van dien boek, heb ik verscheidene bladzijden geschrikkeld. Die dronkaard schrikkelt
geen eene herberg. In 't afroepen van de lijst,
werd mijn naam geschrikkeld.
— o. W. met hebben. Achterlaten, nalaten, verzuimen. Als hij in stad komt, hij schrikkelt nooit
van mij te komen groeten. Zijne gewoonte is van
dagelijks een rondeke te halen, doch hij schrikkelt
somwijlen.
-- Gij schrikkelt ! zegt men aan iemand die, in
't opnoemen van eene rij dingen, een achterlaat.
--- Het woord is overal veel gebruikt.
SCHRIKKEN, sclirikte, heb geschrikt, o.w. Schrijden, stappen. Hij schrikt wijd in 't gaan. Hij
-

schrikte over het stapsel, over den gracht.
SCHROBBE, v. Soort van wilde erwt of wikke

die opklimt en rooden bloesem draagt; de vrucht
is zoo groot als een knikker, d. i. omtrent een
centimeter diameter, en dient tot voedsel van de
dieren. Men plant dikwijls de schrobben tusschen
de peerdeboonen waar zij zich aan vastklissen.
SCHROBBE, V. Harde berisping, but, pugge.
Eene schrobbe geven aan iemand. Eene schrobbe
krijgen. Hij heeft daar eene schrobbe gehad.
-- Ook Schrobbeling en Schrobbering.
-- Bij Kil. Schobbe.
SCHROBBELEN, schrobbelcde,

heb geschrobbeld,

b. en o. w. Grabbelen. Geld werpen waar de jon
achter (of naar) schrobbelen.
-gers
— Ook Schroffelen.
SCHROBBELING, v. Zie SCHROBBE, 2e art.
-- Ook Grabbeling. Geld te schrobbelinge
gooien.
SCHROBGOEZE, V. Zie SCHROPGOEZE.
SCHRONZEN, schronsde, geschronsd, b. w.

Uit -

wendig beschadigen door rijting of schaving p
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sprek. van meubels, muren, enz. Eenen muur
schronzen met er eene ladder of een zwaar gewicht te laten langs afslieren. De meubels worden dikwijls geschronsd in het verhuizen.
-- o. W. Geschronsd worden. De stijpers van
eene tafel schronzen, als er de woelige kinders
met hunne voeten langs wrijven en schuren.
— Rakelings langs varen, fr. of eurer. HE t
schronsde langs mijne ooren. Hij schoot en de
pijl schronsde langs den oppervogel.
-- Schraven, knagen, wrijven, schuren, sprek.
van iets dat steeg voortschuift over iets anders.
Dat wiel schronst tegen den kas van den wagen.
Die koorde schronst in het katrol. Die deur
schronst in vochtig weder (zij wrijft op den
vloer, als men ze open of toedoet).

SCHROO, SCHROODE, v., mv. schroo'n, schrooden.
Hetgeen men afsnijdt aan den kant van iets. De
afgesnedene schillen van appels, van pereei, van
rapen, van aardappels, enz. heet men schroo'n of
schrooden.
— In 't bez. 't geen de Hollanders Reep of
Strook noemen, fr. bande. Eene schroo papier.
Eene lederen schroode. - Een schroodje laken
afsnijden. Met eene schroode lijnwaad eene
wonde verbinden. Twee schrooden aan elkander
naaien. Eene lange schroo. Eene breede, eene
smalle schroo.

— De schroo van eene vrouwemuts is de
platte of gepijpte strook die aan de passe genaaid is en het voorhoofd omschaduwt, ook
Kant en Laag, fr. visa,gièie.
— Ook eene Lobbe met of zonder plooien.
ten schroodje om den hals, fr. collet. Schroodjes
om de handen, fr. manchettes. Een schroodje op
de borst, hemdlobbe, fr. jabot.
—'t Wordt ook gezeid van eene strook of streep
gronds. Eene schroo afnemen van eene breede
straat. De landman heeft daar eene schroo van
zijnen akker onbebouwd gelaten. Eene schroode

land verkoopen.
— Met schors en schroo, met al zijne doelen,
gansch en geheel. Hij heeft mij de zaak uiteen
-gedanmtschur o.—Indezlf
zin zegt men ook met sluize en schroo, of met
sluizen: en schroo'n, of met schroo'n en kluize. Iets
vertellen met sluize en schroo (van stukje tot
beetje).
SCHROOBAK, SCHROODBAK, m. Bij olieslagers.
Een houten bak waarin de schroolingen van de
lijnkoeken vallen.
-- Stroopeerd, fr. hache-paille. Ook Scherf bak.
SCHROODEN (wvl. SCHR00'N, zie DRIE), schroodclle,
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SCHROPGOEZE, SCHROBGOEZE, v. Bij timm.

w. Iets afsnijden rond den kant.
Eenen appel, eene rape schrooden (de schil
afsnijden). Een stuk geld schrooden (er den
rand van afsnijden, fr. romer). " Die quaet ghelt
munten ofte goedt gheldt schrooen. " (C. van
Dordrecht.) " Die peerden uuten ploughe steilt,
of die munte van zijnen Prince scroot. " (I. de
Damhoudere.)
- - Scherven. Rapen of beeten schroo'n.
--- Met een kerfmes hakken. Stroo schroo'n,
fr liacher de la paille. Tabak schroo'n, fr. coupeer

geschrood, b.

Soort van holle beitel fr. ebauclioir.
SCHROPZAAG, V. Zie SCIURPZAAG.
SCHRUI (wvl. sCHRU), SCHRUW, o. collectief.
't Zelfde als Grui (met de voorgevoegde s, s-gruii :
zie s), d. i. kleene tapijtsiernageltjes.
— Het vklw. se ruitje, schruwtje, schruwken,
wordt gebruikt in 't mv. even als ,gruitje.
SCHRUI, SCHRUW, in. Gruw, gruwel, grootste
afkeer, afgrijzen. Dat kind heeft eenen schruw
van de honden, sedert dat het is gebeten geweest.
En spreek mij daar niet af: ik heb er eenen
schruw van.
SCHRUI, SCHRUW, adj. Ruw, grof, stroef, fr.
rude. Aardappels die eene schruwe pelle hebben.
-- Ai. Schruwte.
SCHRUIELEN, O. w. Zie SCHRUWELEN.

du tabac (pour le fumes).

— Eene strook afsnijden, in strooken afsnijden.
Eenen boek schrooden, fr. rogner la marge d'2tnz
biure.

-- Fig. Verminderen, enger bepalen. Iemands
vrijheid schrooden. Iemands jaarwedde schrooden. Zoodanig schrooden dat er niets meer
overblijft.
-- Bij Kil. Ook Schrooijen.

SCHRUIEN (wvl. sdHRU-EN), schruide, heb
geschrr-uid, o. W. Hetzelfde als Schruwen.

SCHRUWEL en SCHRUIEL, in. Gil, schreeuw van
schrik. Eenen schruwel geven,'u.itsmijten. Eenen

Scherp verstandt te fyn geschroyt
En begrypt de wysheydt noyt.
(P. Gheschier.)

schruwel hooren.

SCHROODSEL, o. Het geen afgeschrood is,

schroolinge.
SCHROOIEN, b. w. Zie

SCHROODEN.

SCHROOLING, SCHROODELING, m. en

`O. Afgesneden zoom of kant, fr. rognure. De schroolingen
van appels. De schroolingen van missebrood. De
schroolingen van gedraaid hout.
--- Samengesteld uit schrooden met den uitgang

ling : zie —LING.
SCHROOLING, SCHROODELINGE, v. collectief.

Verzameling van schroolingen. Dat is al maar
wat schroolinge. De stove ontsteken met schroolinge van hotst.
-- In 't bez. Kortgesneden stroo tot voedsel
van de peerden, gesnijd. - Schroolinge aan de
peerden geven. Er is geene schroolinge meer.
Schrooling met haver gemengeld.

— Samengesteld uit sc1Lroodelen met den uit
zie ING.
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-gan2z:

SCHROOMES of SCHROODIVIES, o. Een mes waar -

mede men schroodt.
-- In 't bez. Een mes van omtrent negen
pond zwaar, om stroo te snijden tot voedsel van
de peerden.
SCHROOPEERD of SCHROODPEERD, o. Een getuig bestaande uit eeil zwaar groot mes en eenen
bak op vier stijpers, om het stroo in korte
stukjes te snijden, fr. Bache paille; of om tabak
te kerven, fr. coupe-tabac.

SCHRUWELAAR en SCHRUIELAAR, m. Iemand
die licht gilt, die schreeuwt telkens hij vervaard
is. Een schriTielaar van eenen jongen.
SCHRUWELEN, schruwelde, heb fesekruwelcd,
o. W. Gillen, hard schreeuwen van schrik. Hij
schruwelde van schrik. Het kind schruwelde
van schrik als het dien afzichtigen scheuvel zag.
Ik heb hein hoeren schruwel en. Hij schruwelde
moord, moord ! " En dan meent gy spooken te
zien, en gy valt a-en 't schruivelem als of er eenen

moordenaer met het mes op uw kele stond. "
(C. Duvillers.) " En ze droomen er van, en men
hoortze dan somtyds sch-ruwele-n, als of ze ver
wierden. " ( Id.)
-mord
— Ook Schruielen.
SCHRUWELING en SCHRUIELING, V. De daad
van Schruwelen. Was dat eene schruwelinge
voor etwat van niet!
SCHRUWEN, schru:cwde, heb geschruwd, o. w.

Schromen, schrik hebben. Hij schruwt van de
dood.
--- Dit Schruwen is hetzelfde als Gruwen
met de voorgevoegde s : zie s.
SCHUD(DE)BONDEL, m. Bij landb. Een armvul
saamgebonden verwarreld stroo, hooi, enz. dat
uit het langere is uitgeschud; anders ook Kor

-tebondlGifgh.Descudbonl
worden

tot voedsel aan 't vee gegeven.

--- Fig. Kort dik menscb; iemand die dik en
ongeschikt gekleed is, vooral eene vrouw, fr,
femnee fagolee.
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SCHUDDELING, m. Hetzelfde als Schuddebondel, darling.
SCHUDDEKUL, m. Slechte drank. Dat is maar

schuddekul van wijn. Schuddekul van kaffa.
-- Ook gebruikt in Brab. en Antw. (Alg. Vl.
Idiot.)
— Vgl. Wipkul.
SCHUDDEPAN. Zie ONZE-LIEVE - VROUWE- SCHUDDE-PANNE.

SCHUDGREEP, m. Bij brouwers. Soort van
groote schup die de gedaante heeft van eenen
rooster, en dient om het mout om te roeren en
op te schudden in de brouwkuip, fr. foutirquet.
Ook enkel Greep en Schudvorke genaamd.
SCHUDHOOFDEN, schudhoofde, heb geschudhoofd,

Het hoofd schudden, schuddebollen, fr.
Hij ging al schudhoofden van
misnoegdheid, van ongeduld. Die drank is zoo
zerp dat men er van neit en schudhoofdt.
SCHUDROEDE, V. Eene roede om te schudden.
— De schudroe van eene wanmolen is eene
ijzeren roede wier een einde in verband is met
het wiel, en wier andere vastligt aan de zeve.
Als men het wiel draait, schuift de schudroe
weg en weder, en schudt aldus de zeve om er
het graan door te doen reuzelen.
SCHUDVORKE, v. Bij brouwers. Hetzelfde als
Schudgreep, fr. fourquuet.
SCHUI (wvl. scxI, zie UI), o. Zie SCHUW.
-- SCHUT (wvl. SCHU), adj. Hetzelfde als Schuw
in de Wdb. Een schui (wild) peerd.
--- SCHUIEN (wvl. scuu— EN), b. w. Schuwen.
-- SCHUIERIK, m. Schuwerik, schuwe kerel.
SCHUIF (wvl. scxUUF), m., zonder mv. De daad
van voort te schuiven, van voortgang te maken.
Er is groote schuif in de lucht (de wolken drijven snel voort). Het schof vloog in met éénen
schuif. Er zit schuif in dien werkman (zijn
werk gaat spoedig voort). Er is geen schuif in
(hij maakt geen doorslag, fr. it n'avance pas).
Dat werk heeft geen schuif (gaat traagzaam
voort).
SCHUIF (wvl. SCHUVE), v. Zie senor.
SCHUIFELAAR (wvl. SCHUFELARE), m. Die schuifelt.
— Korte zweep aan eenen langen en - plooibaren steel. De voerman met zijnen schuifelaar.
— Toestel aan eenen stoomketel, dat opengaat als de doom al te geweldig wordt, anders
ook Snorrelaar geheeten, fr. soupape de sureté,
o.

W.

hocher la tête.

reniflard.
SCHUIFELEN (wvl. SCHUFELEN), schuifelde, heb
of ben geschuifeld, o. w. Vluchten, wegijlen. Hij
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schuifelde naar huis. Ge moest hem zien schuifelen ! Zie WEGSCHUIFELEN.
— Kil. Schuyfffen, schuyffelen, j. Schuyven,
fugere, labi, prolabi; en propellere.
SCHUIFELEN (wvl. SCHUFELEN), schuifelde, geschuifeld, b. en o. w. Heeft bij ons al de betee-

kenissen van het fr. safer, waarvoor men elders
zegt. Een liedje schuifelen (met den mond
fluiten). Zij schuifelen niet veel te gader (zij
komen niet wel overeen, leven in eendracht niet).
Naar of achter iemand schuifelen (met den mond
fluiten 'om hem te roepen of te doen omkijken).
De vogels schuifelen in de boomen. De stormwind schuifelt door de gerren van deur en
venster. Hij hoorde de kogels rond zijn ooren
schuifelen. Als de zanger op liet tooneel ver
begon men zoo te schuifelen dat hij-schen,
wegliep.
— Wij gebruiken fluiten niet, tenzij voor Op
de fluit spelen, fr. jouer de la f ute.
SCHUIFELET (wvl. SCHUFELET), o., klemt. op
let. Soort van kleen fluitje, waar men op blaast
om iemand te roepen, enz., fr. sif et. Een beenen
schuifelet. Een zilveren schuifelet. Een houten
schuifelet. De jongens maken schuifeletten van
wilgetwijgen, enz. Het kind blies gedurig op zijn
schuifeletje. " Zy ghaven alhier ende daer.....
schufelettem aen de kynders. " (Z. van Male.)
SCHUIFELING, o. Schuifslet. Een schuifeling
maken. Het schuifeling steken (er op blazen om
b. v. een sein te geven). De moordenaar stak het
fluiten

schuifeling, en seffensverschenen er drie mannen

uit den bosch. Het schuifeling is geene. fluit,
fr. le sif et n'est pas une flute. Het schuifeling
van den jager om zijne honden te roepen.
— Beter schuifelling, zijnde samengesteld uit
schuifelen en den uitgang ling : zie LING.
SCHUIFERLUIT (wvl. SCHUFERLUUT, en in Veurne-Ambacht SCHUFERLU), m. SCHUIFERLUITE
(wvl. SCHUFERLUTE), v. Iemand die wild is en
onbesuisd. Een schuiferluit van een jongen.
Eene schuiferluite van een vrouwmensch.
SCHUIFGORDIJN (wvl. SCHUUFGORDINE), v. Eene
gordijn die met ringen op eene reeze open en
toe kan schuiven. In den dormter staan vijftig
bedden met schuifgordijnen. " Hunne kercken
zyn in dry deelera met schuyf-gordynen verdeelt."
(B. Surius.)
SCHUIFLOOP, m. 't Zelfde als Schijfloop.
— Wegens ui = ij, zie onder FRIJTEN.
SCHUIFPLAAT, v., vklw. schuifplaatje. Een
welkdanig metalen plaatje dienende om ergens
in-, uit-, of over te schuiven.
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-- Ook een metalen plaatje met eene opening
waar iets in— en uitschuift. En zoo is een slotplaatje ook een Schuifplaatje.
-- Ook eene metalen plaat met Bene schuine,
dat is, waaraan een schuifslot met krammen vast
is, en waarover het uit— en invaart.
SCHUIFSLOT (wvl. SCIIUUFSLOT), o. Een platte
grendel dien men inschuift om eerie deur of
venster te sluiten, fr. targette.
SC UITTAFEL (wvl. SCHUUFTAFEL), m. en v.
Lange speeltafel waar men schijven op voort
fr. galct. Op de schuiftafel spelen.
-drijft,
SCHUIFTANG, V. Eene korte ijzeren tang op
wier beengin een ring schuift dienende om de tang
gesloten te houden. De goudsmid gebruikt ze.
SCHUIFTE (wvl. SCHUUFTE), v. Schoft, schurk,
deugeniet, schobbejak, fr coquuin, f -ipon-, nzeroufde. Eene schuifte van eenen jon gen, van eenen
vent. Eene eerlooze schuifte.
Ook Schoefte.
-- SCHUIFTACUTIG, adj. Schoftachtig, fr. qui est

d

---

d'un eoquin.
SCHUIFVENSTER (wvl. seunurVEISTERE), V. Zie
SCH1ETVENSTER.

SCHUIMEN (wvl. SCHONEN), schuirnc e, heb
geschuimd, o. W. fig. In gloed zijn, driftig zijn, met
ijver en drift iets verrichten. Die jongen schuimt
in het spel. In de taalstudie schuimen. Die oude
gediende heeft vele veldslagen bijgewoond, en,
als hij er van vertelt, hij schuimt er in. — In
denzelfden zin zegt men ook 1ti j leeft er in.
SCHUITYIPERTSE

(wvl. uitspr. -perse, zie

ETS),

Bij zoutzieders. Een lang stuk hout dat neen
in de panne over den ziedenden pekel schuift om
er het schuim van af te drijven.
SCHUIMSPADE (wvl. SCHUUMSPA), v. Bij zout
koperen schup vol zijpga--ziedrs.Engot
ten, om het zout uit de panne te scheppen.
-- Dus genaamd om hare gelijkenis met een
keukengerief dat dient om het schuim van
't kokende vleesch af te halen.
V.

SCHUIMTEUG (wvl. SCHUUMTEUGE), V. Op eene
schuimteuge gaan, loopera, komen (zoeken op
eens anders kosten te drinken).
SCHUIT (wvl. SCHUTE, zie Ui), v. Aarden vat
iets wijder van boven dan van onder, en aldus
verschillig van den pot die meer of min buikte
is. De schuit, de pot, de teele en het` pateel zijn
vier verschillige aarden vaten waarin men bij
den boer de spijzen opdient. De pot en de schuit
zijn veel hooger en nauwer dan de teele en htt
pateel.
— Het vklw. schuine wordt veel gebruikt voor
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Een kleen hol schaaltje of schoteltje van lijnwaad, leder, papier, hout of metaal, dienende om
het uiteinde van iets te omvatten en te beklee den. De vingerhoed is een schuitje dat de naaister op den top van den vinger steekt. Een linnen
schuitje op eenen gekwetsten vinger wordt ook
Vingerling genoemd. Het schuitje van eenen
houten naaldekoker is het hoedje dat men er opof afschuift, om den koker te sluiten of te openen.
Het lederen schuitje, dat de breeuwers op den
pink steken om te kalfaten, heet in 't fr. d Blot.
Het deksel van houten of beenen inktpotten is
gemeenlijk een schuitje dat men er op vijst.
De elikelnoten groeien in schuitjes, fr. cupule.
Als de eikels rijp zijn, vallen zij uit de schuitjes.
De oordband van eene scheede of wandelstok
heet en is een schuitje, fr. bouterolle. De schoe'n,
die de beenhouwer afwringt van de verkenspootèn, zijn schuitjes. Het hoofddekseltje van
leder of van laken schaalswijze gemaakt, dat de
priesters somwijlen dragen en solideo noemen,
heet bij 't volk Schuitje en S cheutelken.
— Het platijntje, waar de keersesnuiter in
ligt, heet ook Schuitje.
— Schuit spelen, schampavie spelen, zich
weg maken, wegvluchten. Ook 't schavuit steken,
zijnde dit schavuit hier gevormd van schuit met
eenen lasch in den grondvorm (zie FLADAKKEN).
Vgl. ook Haaskeschuit.
SCHUITIG, adj. Wild, woelig. Een schuitige
jongen. Hij is al te schuitig.
— Wordt veel gèzeid van iemand die door
zijne ruwe gebaren, zijne wilde vieze kleeding,
of zijne onheusche taal, er schurkachtig uit ziet
en wantrouwen inboezemt. Een schuitige vent.
Schuitig zijn. Er schuitig uit zien. Onbeschofte
menschen die in de bosschen wonen, zijn dik wijls schuitig. Een schuitige schooier. In de
steden vindt men er ook die schuitig zijn. Die
heer met zijne knevels en fassen ziet er maar
schuitig uit.
— Ook van dingen. Onfatsoenlijk, zonder
smaak noch bevalligheid, fr. thole, grotesque.
Schuitig gekleed zijn. Eene schuitige muts. De
hoed staat schuitig op zijn hoofd. Eene schuitige
poort. Eene schuitige graftombe.
— Vgl. Schavuitig.
-- SCHUITIGHEID, V. De hoedanigheid van
schuitig te zijn.
SCNUITSCNAAF, V. Bij timm. Eene schaaf die
meer of min rond is gelijk eene hálve maan, en
dient om iets holrond uit te schaven, b. v. eenen
cirkel, eenen bakkerstrog, eene schuit, enz,
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SCHUIVEN (wvl. SCHIJVEN, zie UI), schoof (wvl.
scherpl. oo, zie DUIGEN), geschoven (fvl. èschoven,
zie GE), 0. W. Voortgaan, fr. avancer, sprek. van

-- Wierookvaas, fr. navette. Er is geen wierook
meer in de schelpe. De koorknaap hield de schulp
in zijne hand.

een werk dat snel voortvaart. Dat werk schuift
zeere. De bouw van dat huis is reeds verre ge-

-- SCHULPEN, schulpte, geschulpt, b. W. De schulpe afdoen. Noten schulpen.
— o. w. Van de schulp afgaan. Die noten

schoven.
-- Op de schuiftafel spelen.
-- Opgaan, verminderen, sprek. van dingen
die veroorberd worden. Mijn geld begint te
schuiven. Zijne aardappels zijn reeds verre
geschoven (hij heeft er niet veel meer).
— Wijken, plaats maken, fr. fai,' e place, recu
ier. Ik schuif hier voor niemand. Schuif een
weinig dat ik doorkunne. Uit den weg schuiven.
Hadde hij niet geschoven,* hij was overreên.
,

SCHUIVER (wvl. sexuvER, zie Lu I), m. Schouderblad, fr. ornoplate, paleron. Het peerd is gekwetst
aan den schuiver.
-- Een die op de schuiftafel speelt. Kent gij
de termen die de schuivers gebruiken?
SCHULFER, m. Schilfer, dun bladje dat ergens
van afscheidt.
-- SCHULFEREN,

schulferde, ben gesehulferd, o.

w. 't Zelfde als Schélferen, Schilferen, in schilfers of dunne bladjes gescheiden worden. Die
schalie schulfert. Na die ziekte, begon zijn vel
te schulferen. Het hoofd van 't kind was geheel
geschulferd.
— scl{ULFEJIING, v. De daad van Schulferen.
-- Het uitwerksel of resultaat daar van. De
schulferinge van den muur wegvagen.
- SCIIULFE1I,LING, SCHELFERLING, SCIIILFERLING,

in. en o. Afgevallen of afgetrokken schilfer. Een
dun schulferling. -- Zie -LING.
SCHULLE, v. Zie SCHE LE.
SCHULLE, v. Hetzelfde als Schol, soort van
visch, fr. cal"relet. Een haring en eene schulle.
SCHULPE, v. 't Zelfde als Schelpe, fr. coquille.
De schulpe van eenen mossel, oester, slek, enz.
De
Zees 22hulpen.
— Schubbe van visschen, enz., fr. écaille. De
schulpen afschrepen. De schulpe van eene wonde
-

afkrabben.

-- Sloester of schaal van noten, enz., fr. ecale.
— Bij timm. Een beitel hol van bek, dienende
tevens om ronde groeven en ronde lijsten te
steken, volgens dat men den bek gebruikt met
de holte naar boven of naar onder.
-- De schulp van eene koorkap, fr. la coquille
d'une chappe (het geborduurde rond stuk dat
den bovenkant van de koorkap bedekt, en gemeenlijk in 't midden een Lam Gods of den naam
van God vertoont),

schulpen gemakkelijk.

SCHUPPEN, schupte, gescliupt, b. en o. w. Zie
SCHIPPEN.

SCHURDE, SCHURDIG, en SCHORDE, adj. Gewelddadig, onstuimig, woest en wild, schuw, gevaar l ijk. Hij is een schurde kerel. Een schurdige
vent. Ge moogt zoo schurde niet zijn. Hij ging
er schurde naar toe. De zee was schurde.
--- Het gaat schurcde, liet gaat erg, schuw, de
toestand is zeer gevaarlijk. 't Gaat er schurde
in dat huis (men kijft en men vecht er). 't Ging
schurde in dat gevecht, in dien stormloop . Het
moet schurde gegaan hebben op zee, want er
zijn veel schepen gestrand. Het gaat er doksems
schurde in dat land.
- SCHURDIG, adj. Zie SCHUBDE.
- SCHURDIGAARD, m. Ruw en onvoorzichtige
kerel. Die schurdigaard zou iemandomver loopen.
- SCHURDIGHEID, SCHORDIGHEID, V. De hoedanigheid van schurde te zijn. Zijne schurdigheid
maakt hem hatelijk. De schurdigheid van den
storm, van het orkaan, van de opbruischende zee.
SCHUREN (wvl. SCHEUREN, zie u), b. w. Met
zand wrijven om te reinigen of te glanzen. De
meid schuurt 's zaterdags het koperwerk met
eenen duts hooi of gars en zand.
-- Met eenen bezem rein vrij ven, schrobben,
frotten. Den vloer, den gang, den zolder, de

planken schuren.

-- Eene krane schuren, bij koperg. Met amarilpoeder den tap gedurig wenden en draaien
tot dat hij in de kas van de krane dicht past en
sluit.

SCHURFDE, adj. Schurftig. " Als den herder
siedt datter een schaep schu7 fde ende besmet
is. " (Z. v. Male.) " Om schuifde hoofden te
ghenesen. " (Heyman Jacobsz.) " In vierighe
tijden veel lieden worden schuryf t en krijgen
pest-buylen. " (Id.)
SC11U1F ZAAL, v. Warme kamer, in een hospitaal, voor die van het schurft, van de krauwte,
of dergelijke huidziekten aangedaan zijn.
SCHURPEN, sJhurpte, geschulpt, b. w. Met de
schurpzaag doorzagen. Eenen blok in stukken
schurpen. Eene plank in latten schurpen (vol
lengte doorzagen).
-genshar
-- Kil. Schorten, secare, scindere.

SCHU
- SCHURPZAAG, SCHROPZAAG, V. Bij timmerl.
Eene zaag met een raam waaraan van boven
eene handhave is om door eenen man bewogen
te worden. De schurpzege heeft geheel het
maaksel van eene stellingzaag, behalve dat zij
maar half zoo groot is.
SCHURRIG, adj. Scheurig, schurftig. Een schurrig schaap maakt er vele (een schorre schiep
mecket folie. Oud- friesche spreekwoorden, door
J. H. Hoeufft, Breda, 1812.)
SOflURS (uitspr. schus, zie Rs), m. Begijnekleed dat maar aangedaan wordt om in de kerk
te zijn. Het is eene soort van rok met eenen
slependen steert die kan opgeschorst worden.
Den schurs laten slepen.
— SCHURSEN,

schorste, geschurst, b. w. Opschor-

ten, opgorden, fr. retrousser. Schurs uw kleed om
door de modderstraat te gaan.
-- Kil. Schorssen, schorten.
- SCHUR.SHIAK, m. Schorthaak. " Een dochter
hadde deur ghezwolghen eenen schushaeck vande
linghde van een cleen vingherken. " (C. Vrancx. )
" Catharine Evelpoels hadde eenen schurshaec of
ghespe inne gheswolghen. " (Id.)
SCHURS (uitspr. schusse, zie Rs), v. Hetzelfde
als Schors, fr. ecorce. De schurse van eikenhout.
,— De hulze van peulvruchten. De schurse van
boonen, van erwten, fr. cosse, Kil. Schosse.
-- Met schurse en schroo, zie onder SCHROODE.
-- SCHURSEN, schurste, gesehurst, b. w. Ontschorsen, de schors afdoen. Eenen boom schursen.
— De hulze afdoen van peulvruchten. Boonen
schursen. De erwten zijn geschurst.
- SCHURSKAF, SCHORSKAF, O. Bork die van eiken
schors afgescheiden is. Met schurskaf de stove
of kachel ontsteken. Schurskaf branden.
- SCHURS MEEL, SCHORSMEEL (uitspr. schosse-,
schusse-), o. Gemalen eikenbast, run, fr. tan. " De
huyd aldus geweykt, geschaeft, met kalk ende
schorseneel bestroeyt synde. " (P. Croon.)
-

-- SCHURSEMUL, SCHORSEMUL (uitspr. schosse-,
schusse-, zie Rs), o. Bork, afgeschaafde drooge

buitenschors van eike in de huidevetterijen.
Met schorsemul de stove ontsteken.
- Zie MUL.
-- SCHURSUNSEL, SCHORSUNSEL, m. Groote unster
of knipwaag om boomschors te wegen.
SCHURSENEELE (uitspr. schusseneele, zie Rs), v.
Plant wier wortel smakelijk is om eten; ook de
Wortel zelve. Bij Weil. Schorsoneer, fr. scorsonere. Gestoofde schurseneelen eten met vleesch.
SCHUTNAGEL, m. Bij timm. Groote ijzeren
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priem, dien men, in 't vergaren van verscheidene
stukken, gebruikt om eene erne in haar gat te
vestigen; als men ziet dat die stukken goed
samenpassen, dan slaat men de schutnagels uit
en vervangt ze door de bouten die er voor goed
in blijven. Schutnagels slaan in de scheergebinten van een nieuw dak.
SCHUTTEL, m. 't Zelfde als Schotel, scheutel.
— Eene melkmaat van drie pinten. Een
schuttel melk.
— Schulteltje springen. Een kinderspel. Men
plaatst een houten schotel vol water op het
einde van eene wipplank; en elk op zijne beurt
komt en springt op het ander einde, dat de
schotel in de lucht vliege : de kunst is van den
schotel te vangen, spijts het water dat vederstort.
SCHUTTELEN, en SCHUTTEREN, b. en o. w.
Frequent. van Schutten, d. i. Schudden, fr. secouer.

SCHUTTEN, schutte (wvl. ook schullege), geschut,
b. w. Wordt geheel Vlaanderen door gebezigd
voor Schudden (zie D), fr. secouer; trembler. Een
boompje schutten. Schutten van lachen.
SCHUTTER, m. IJzeren grendel, fr. verrou. De
schutter van eene deur of venster. De schutters
toesteken.
SCHUTTERACHTIG, adj. Verschietachtig, schichtig, schuw. Een schutterachtig peerd, fr. cheval
ombrageux.

— Men zegt ook Schutterig.
SCHUTTEREN, b. en o. w. Zie SCHUTTELEN.
SCHUTTEREN, schutterde, geschutterd, b. w.

Grendelen, den grendel of de grendels toesteken om eene deur of venster te sluiten, fr. ver
Eene venster schutteren. De deuren-rovile.
zijn 's nachts geschutterd.
--- Van schutter.
-- SCHUTTERING, v. De daad van schutteren, van
grendelen.
— De grendels collectieflijk genomen. De
schutteringe van dat huis is geheel flauw, is
uit der mate sterk. Zie ING.
SCHUUR (wvl. SCHEURE, zie U), v., fr. grange.
-- Als eene oude schuur brandt, er is geen
blusschen aan, als een oud mensch trouwen wilt,

is hij niet te weêrhouden.

Soort
grond
eenen
vochtigen
witte
eerde
uit
van
gehaald en dienstig om daarmede ketels en
anderen huisraad te wrijven en te schuren.
SCHUURSPRIET (wvl. SCHEURESPRIET), m. Houten vork die men in den derschvloer gebruikt.
SCHUURAARDE (wvl. SCHEUR-EERDE), V.

SCHU
SCHUURVAK (wvl. SCHEUR–), ook enkel VAK,
0. Zie SCHUURWINKEL.

SCHUURVLEK, o. Hetzelfde als Schuurwinkel.
SCHUURWINKEL (wvl . SCHEURWIINKEL), m . Eene
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SEEU
— Het eerste deel van dit w. schijnt het lat.
sedum te zijn; ten ware men liever dachte aan
zee, omdat deze

plant veel in de duinen groeit.

SEEUWEN (wvl . SEE WEN) , seeuwde, geseeuwd, b.

schuur is gemeenlijk verdeeld in drie deden:
het middendeel is de nere of derschvloer; de
twee andere deden zijn ruime plaatsen waarin
men de graanschooven tast, en heeten Winkels,
of Schuurvlekken, of Schuurvakken. De schuur
vol schooven. Het schuurvlek is wepel-winkelzt
sedert dat al de schooven gedorschen zijn.

SEFFENS, SEFFENSTEN (zie s), bijw. Terstond,
aanstonds-. Ik ga seffens komen. Hij is daar seffens overleden. Ge moet seffensten gehoorzamen.
— Een seffens of eentje se(Tens, een met eenen
keer, een teenegaar, fr. um à, la fois. (Zie onder

SCHUW, en SCHUI (wvl. scnu), o. Een vodde -

on n-'erntre quc'umz a la fois. Hij stak de broodjes in

kleed of zoo iets dat men op eenen stok in den
akker plant om de vogelen te verschrikken en
te verjagen, fr. épouvantail. " Zoo dat die papieren bellekens haer aen een schuw doen gelyken,
dat men in den hof tusschen d'erweten zou planten om de musschen te verjagen." (C. Duvillers.)
— Fig. Een slordig gekleed mensch. Een
leelijk schuw van een wijf. Is dat een schuw!
— Kil. heeft daar voor Schouw, 1. terriculum.
En Justus de Harduyn ook : " Dat ghy my als
een schouw soudt zyn. "
SCHUWSPRIET, SCIUISPRIET, m. Smaadnaam
dien men geeft aan iemand die dertel en uitgelaten is. Een schuwspriet van eene dochter.
0 gij schuwspriet (zegt eene moeder aan haar
kind dat wat wild en loshoofdig is).
SCIATICA, o. Een latijnsch woord, fr sciatique,

den oven, eentje seffens. Neem, kind, die mokken zijn voor u; maar ge en meugt maar eene
seffens opeten.
SEGEN, voorz. Wordt in eenige gewesten gehoord voor tegen. Segen iemand spreken. Zij
zaten segen malkaar.

d. i. heupjicht. " Seer met chyatica zijnde ghequelt. " (C. Vrancx.) " Rabarber is goet voor
sciatica, 't welck is pijn in de heupen. " (Hey-

man Jacobsz.)
— Het volk zegt sjatica, tjatica, en hecht er
den zin aan van 't fr. rizuurnatisyne. Hij heeft liet
sjatica in zijn schoere, in zijnen nek, in zijn been.
Hij kan zijnen arm niet roeren van 't sjatica.
Stijf zijn van 't sjatica.
SCRIBAAN, V. en o. Zie SCHRIBAAN.
SEBOL, SEBEL, m., klemt. op se. Dwaas mensch,

simpelaar. Een sebel van eenen vent.
-- Niet te verwarren met Cebol.
-

SECRETAREGE, SECRETARIGGE, v. Het vr.

van Secretaris. De secretarige van eene dochteren-congregatie. Zie EGE.
SEEF, v. Zie SEVE.
SEEF, SEVEN, vklw. Seef ken. Bij 't volk de
eigennaam Joseph.
SEEKRUID, ZEEKRUID, o. Soort van kleene
donderbaard met gele bloempjes, in de wetenschap sedum acre genaamd, fr. orpin bru'lant,
vermiculaire brulante. L. Fuchs noemt deze plant
" Muer -peper oft cattendruyfkens. "

en o. w .

EEN .)

Zie ZEEUWEN.

Het mag maar een seffens binnenkomen, fr.

- SEGENWOORDIG, adj .

Tegenwoordig.

SEI of SEIDE of SOEI ! Uitroepwoorden die al
ver aan fr. Liens beantwoorden. Sei, zijt gij daar,
alla doe ne keer plakken—handjes (zegt b. v. eene
moeder aan haar kindje dat binnenkomt). " Sei,
zegt de oude man, 't dochte mij dat 't al moeste
zeven zijn. " (K. Callebert.)

Om de boeren toe te grauwen:
Sey, heft Ceres u, byloo!
Of Saturnus u alsoo
Leeren spitten, graeven, vetten P
Weg met die verkeerde wetten!
(Vaelande.)
— Sei-sei of seide-seide of soei-soei, beantwoordt
eerder aan fr altons altons. Seide seide, ge moet
u daarom niet kwaad maken. Soei soei ! gij doet
weerom al eene dwaasheid.
SEINE of SENNE, v. Eene platte vischnet , som wijlen veertien armvadems lang en een' of twee
breed, met groote scholen of maschen. Van onder
heeft zij eene loodpees, van boven eene korkpees,
en aan eiken zijdekant eenen loodstok. De seine
wordt door peerden voortgetrokken, en dient om
op de kusten van de zee platvisch te vangen.
-- Dit woord heet Zegen bij Weil., fr. senne

en seine, 1. sagena.
SEINT, SENT, adj . Hetzelfde bij ons als Sint in
deWoordenb., fr. saint. Seint Jan. Seinte Barbai a.
— Ons seint rijmt met remt, enz., maar niet
met kincd, wind, eriz. Inde Archiven van Brugge
van 't laatste deel der vijftiende eeuw vindt men
gedurig saint geschreven; later is het sint.

- Zie SINT, enz.
SEISIOEN, o. Een onkruid, anders ook Sinsoen,

in de wetenschap senecio vulgaris, fr. sene^on,
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S.EIZ
SEIZEN, seisde, heb geseisd, o. w. Zie ZEISEN.
* SEKANEEREN, o. w., fr. chicaner, haarklieven.
SEKAAR, adj. In sommige gewesten gebruikt
voor Sekaur.
SERUUR, SEKURIG (wvl. SEKEUR, SEKEURIG, zie
LT),

adj., klemt. op de 2e greep. Eig. hetzelfde als

1. secnrus, d, i. zeker. Wordt gez. van iemand

die alles met nauwkeurigheid en schranderheid
verricht. Een sekeurig mensch. Een sekeurige
schrijnwerker. Hij is sekeur in alles wat hij doet
(anders gez. hij is zeker in alles wat hij doet).
Hij kan sekeurig werken.
— Ook van dingen die met zorg en juistheid
verveerdigd zijn. Dat kleed is sekeur gesneên
en genaaid. Een slot dat sekeur gemaakt is. Die
rekening is sekeur.
- SEKEURIGIIEID, V. De hoedanigheid van
sekeur te zijn, fr, ecc,ctitude, précision.
SELDERIJ, enz. Zie SILDEIZIJ, enz.
SELDJE, v. Saalde, salie, fr. sauge. " Rosmaryn ende sailge. " (Jehan Yperman.) Zie –ALIE.
SELDERMENTEN, SELLEMENT. Soort van ge-

broken vloekwoord. Ik zal u, seldermenten ! de
sterre inslaan.

SENN
dan lost men het semier. Een semier maken.
Een semier breken.
— Van 't fr. somm ier, dat onder andere, eene
opgevulde matras beteekent. Zie PULFER.
— Men vindt dit woord in oude kerkrekeningen, doch in eenen breederen zin : " Betaelt

aen Joos Wyttebroot en Nicolaes Stylman
steenbauwers over het overwerek en maken van
semier°erc, van groote glaseveystere, by accoorde,
met zeker oncosten ghedaen, de Somme van
31 sch. 8 gr. in welcke accoort heeft moeten
mineken Maerten van Hullendonck over de
seinnieren zes sch. en 8 gr. ergo comps 25 sch. "
(Kerkr. 1614.)
-- Wordt daar ook collectieflijk genomen:
" Voorts es den aennemer gehouden te leveren
tot het maecken van al dit voorn. werck alle het
steen van Armentiers steen, en alle de orduun,
yzerwerek ende napeis, ende alle de stellyfi en
alle het symier, te wetene alle de baleken, schooren, sparren, vuecenhoutten (P veursthouten),
ende alle deylen en coorden, " enz. (Kontrakt
1635.)

SENATE, v. Zie SEINE.

..... o Sellement, dat's goot
En kostelliek.......
(Beschryv. van de Vreugdeteeck.)

SENSIE, v., klemt. op sen. Slechts gebruikt in
geen sensie hebben, de sensie niet hebben, d. i. geen

SELSATE, v., klemt. op sel. Soort van ranonkel,
anders ook Kraaiknie geheeten, ranuncuuins bul
Bij anderen is het de Pimpoele, ra -bosuL.
-nuclsarveiL.
-SEM. " Deze uitgang, zeggen Tenkate eii

Weiland, komt genoegzaam in kracht overeen
met -sel, en is altijd yan 't manlijk geslacht. "
— In Vlaanderen zijn er ecnige van deze•
substantieven die tevens vrouwelijk zijn, b. v.
eerre zikcern(e, eene rupsent(e, eerre biesem(e, eene
spasem,(e, eene li jksem(e.
— De uitgang -sein verloopt, in Benige plaat
-sic. Dus hoort men, b. v. zi?•sie, iLersies-sen,i
(en hersems, hersenen), spasie, 9rvpsie.
SÉMEL, m., klemt. op se. Echt vlaamsche
tarwe welke de boeren van Noord - Vlaanderen
voor zaaitarwe gaan koopen omstreeks Poperinghe en Iper.
— Men zegt ookBelgsche semel enWitte semel.
-- Vgl. fr. sema? lle, 1. semen, hd. same.
SEMIER, SINIER, of SOMIER, o., klemt. op mier.
Bij metsers, enz. Een houten gestel uit latten
verveerdigd waarop men liet gewelf bouwt van
eenen kelder, zimperput, oven, enz., fr. cinice de
charpente. ,Het semier lossen, uithalen, fr. décintrer une voute. Als het gewelf voltrokken is,

moed hebben, den moed niet hebben, uit hoofde
meest van ziekelijkheid, fr. m'avoir pas le courage,
la ,force morale. Heeft de zieke mijnen brief gelezen ? neen hij : hij en heeft geen sensie meer.
Het ziek vogelken heeft de sensie niet van op
zijn stoksken te springen, van een graantje te

pikken. Hij zou nog wel kunnen buiten gaan,
dat hij de sensie hadde. Dat was nu toch zoo
dwaas geredeneerd, dat ik de sensie niet had
van te antwoorden. Hij en heeft geen sensie.
Geen sensie hebben om of van iets te doen. —
Eenigen zeggen de seksie niet hebben.
SE,NSIERLIJK, adj. Zie SINCIERLIJK.
SENSIOEN, o. Een kruid, ook Samsoen, fr. senefon vulgaire.
SENT, adj. Zie SINT.
SENTETTE, v. Zie SINTETTE.
SEKTEWERK, o. Zie SINTEW ERK.
SENTIJLE, v. Zie SINTILE.
SEPARAAT, bijw. Afzonderlijk, fr à part. Stel
al die voorwerpen separaat. De kinders slapen
daar allen separaat (elk heeft zijn bed aleen).
" De joden hebben eel quartier separaat in de
stad. " (R. d. H.)
SEPAUW (wvl. SEPOW, zie nu), m., klemt. op
pauw. Rondeel of rondeelluns op den as van
Vgl. fr. chapeau.
eenen wagen.
--

SEPT1021
SEPIEREN en SOEPIEREN, mv., klemt. op pie.
Soesels, zwezerik, fr. ris de veay.
SERMOEN, o. Predikatie, preek, fr. sermon.
" Oock dat woordt Gods hooren ende te sermnoe-ni-e
commen, want de sermoenen ons tot twee zaecken dienen. " (C. van Dordrecht.)
-- SERMOENEN, sermoende, heb gesermoend, o.
w. Een sermoen doen, prediken. Hij heeft schoon
gesermeend. Sermoenen op iets, over iets, van
iets. Sermoenen tegen de dronkenschap.
— Fig. De gebreken berispen en tot de deugd
opwekken met veel woorden. De ouders doen
meer voordeel aan hunne kinders met hun het
goed voorbeeld te geven, dan met veel te ser
-moen.
SEROPE, SIROPE, v. Siroop, stroop, fr. Birop.
Een potje niet serope. Pap met serope. " Olie,
wijn, seropen, rijs, amandelen. " (Z. v. Male.)
" Hier toe machmen besigen syroop van Granaten. " (Heyman Jacobsz.) " De schellen van
Arangien-appels ende Lymoenen gheconfijdt
met suycker ofte syrope. " (Id.)
Och troost

van lieve wel smakende serope.
(A. Biins, passim.)

- SEROPEBABBELAAB., SIROOP--,

m. Zie BABBE-

LAAR .

Zie SPEKKE.
SERVEETE (scherpl. ee), v. Hetzelfde als het
holl. Servet, fr. serviette.
— Fig. " Den derden verhaelt dat men daer
niet en doet als vloeken en sweiren, en dat men
dapper groen hout stokt soo dat het soo sterk
rookt, dat de vrouw het huys moet verlaeten,
en eyken servetten dekt, soo dat potten en teylen
vliegen tot scherven. " (F. Vanden Werve.) Vgl.
Eene eyken stuns onder SLUNS.
SESKENS, o. mv. Zie onder CES.
SESTIG, en TSESTIG, telw. Zestig, fr. soixante.
- Zie TSESTIG.
SETER, m. Zie CETER.
SEUL(E, v., vklw. seultje. Houten eemer, fr.
seau de bols, oud fr. seille, 1. situla. Eene seule
water. De duigen, de banden, de enze van eene
seule. Men bracht akers en seulen bij om den
brand te blusschee. Hij deed het zand in Bene
seule.
--- SEROPESPEKKE, SIR.00P--, V.

De Volle -straet staet vol in twee bescheyde schaeren
Van aen den Yper- stroom tot waer de vlammen
[waeren;
De seultjes vlogen al van hand tot hand....
(Vaelande.)
-- Seultje steken, Zie EEMERSTEKING.
— De zuiger van eene pomp, fr. piston. De

klip van de seule. De seule heeft te veel speels.

SEUT
De seule is versleten. -- In dezen zin zegt men
meest Seultje.
SEUTE en SUTTE, v. Vrouwmensch die weinig
verstand en behendigheid heeft, die trutselt aan
't werk. Het is zoo eene seute. Eene onnoozele
seute.
SEUTEKA en SUTTEXA, v. Onnoozel vrouw
talmster. Eene seuteka van een vrouw -mensch,
-mensch.
SEUTERAAR, m. Trutselaar.
SEUTEREN, seuterde, heb geseuterd, o. w. Seu-

telen, futselen, zich met kleenighëden bezig
houden, fr. chipoter, vétiller. Zie TEUTEREN.
Zachtjes en pruttelende stoven. Laat di
hutsepot seuteren. Zie SUTTEREN.
-- SEITTERING, v. De daad van seuteren.
SEUVELEN, seuvelde, heb of ben geseuveld, o. w.

Hetzelfde als Sobbelen, subbelen.
SEVE of SEEF, v. De smaak van iets, fr. saveur.
Dat bier heeft eene slechte seve. Tabak van
goede seve. Daar zijn fruiten die, met oud te
worden, van seve veranderen, andere die hunne
seve verliezen, andere die van seve verbeteren.
Dat is slecht brood, urnen smaakt er geene seve
van graan in. Er is noch seve noch smaak in
die spijze.
-- Weil. spelt Zeef.
SEVENTIG, TSEVENTIG, teiw. Zeventig, fr. septante. -- Zie TSESTIG.

SEVER, m. Sap in de planten, fr. séve. Er zit
veel sever in die plant. De sever komt in de
boomen met de lente, Zekere gewassen laten
hunnen

sever in tranen uitzijpelen, als men in

de schorse snijdt.

SEZIJN, SEZEIN, SEZIN, o. Een half dozijn,
fr. siwain. Een sezijn eieren. Een sezein garen
(zes strengetjes). " Een susin mannekens notemuscaden. " (G. Simons.)
SIBBEDUTTE, v. Zie SUBBEDUTTE.
SICHTEN, SICHTENS, SICHTENT, voort. en bijw.
Sedert, fr. depuis. Sichten drie weken. Sichtend
gisteren. Sichten tons (sedert toen). Sichten de
dood van zijne vrouw. Ik heb hem sichtent nog
niet gezien. Het kind heeft sichten niet meer
gelogen. " In de speloncke, daer zy sichten dien
tyt in slape gherust hadden. " (M. Lambrecht.)
" Sichten de dood van Sint Willebrord. " (A.
h

Duclos.)
— Sichten dat, sedert dat, fr. depuis que.

Sichten dat ik genezen ben. Sichten dat hij dief
belofte gedaan heeft. " Sichtent dat by ghedoopt
was. " (M. Lambrecht.)
— Kil. Sicht, Sichtent, sedert.

SIES
SIESEROE, SIESSEROE, V. klemt. op sier, Eene
roede waaraan een of meer strikken van koper
zijn die, met eene schuiflets toeloo--dravst
pende, dienen om beesten te vangen. Eene wisse
vangen met eene sieseroe. Een sieseroetje om
muizen te vangen. De sieseroe moet ergens aan
vastgemaakt zijn, opdat de beest, die er in gestropt wordt, er niet mede henenloope.
— Eene toppees, een touwtje dat men om den
werptol windt om dezen te doen draaien. Aan
het een einde van de sieseroe is er een hazepoot
of zoo iets, - opdat zij uit de hand niet glippe,
waneer men den tol of top te gronde werpt.
Eene lange sieseroe. Die sieseroe is te dik. Mijne
sieseroe is versleten of gebroken.
— De wereld is eene sieseroe, de menschen zijn
een raadsel, 't inenschdom is wonderbaar in zijne
gedachten en werken.

-- 't Gaat gelijk eene sieseroe. Wordt geleid
van een werk dat spoedig voortzet, van Benen
middel die wel lukt, enz.
— Dit woord, dat men veel te Brugge hoort,
wordt met de schuifelende s uitgesproken, als
of men in 't fr. zou zeggen cicerou, mets den
klemtoon op de eerste greep.
-- Misschien voor Sijts-roe, eene roede met
sifts of szjten, dat Kil. verklaart door snaren,
vedelpezen. Dat zulke pezen eertijds dienden en
nog wel kunnen dienen voor de tegenwoordige
sieseroe, is gemakkelijk te aanveerden.
SIESKOWIE, in., klemt. op wie. Uitslag van
een vinkelied, la finale de la chanson. De leise
van die vink heeft eenen schoonen sieskowie.
Die vinke breekt den sieskowie af.
SIEZEN, siesde, heb gesiesd, o. w. Den klank
less of sst laten hooren. Men siest met den mond
om iemand te doen zwijgen. Het water siest eer
het begint te koken.
— Ook Ziezen.
-- Siezen drukt iets zachters uit dan Sissen,
en iets scherpers dan Suizen.
SIFFA, ook SIJFA (wvl. SIFA, zie ii), v., mv.
siffaan, klemt. op sif. Een slag in 't aangezicht,
eene oorvage, fr. taloehe, souf et. Eene siffa geven of krijgen. Iemand eene siffa draaien.
, Dit woord is ontstaan uit zichtva (lijk
re feerd iq uit rechtveerdig, en rebbank uit recht
Zie ASSIMILATIE); en va is voor vage (lijk la-bank,
voor lage, en bolletra voor bolletrage; zie VA).
SIGNOR, m. Soort van huisduif die in 't fr.
mondain pattu heet. De signors zijn Bene soort
van koters met kousen, d. i. met pluimen tot aan
--

de tee'n.
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SIJD (wvl. SLID, zie IJ), voorz. en voegw.
Sedert. Sijd eene maand. Sijd dat hij mij gesproken heeft.
-- Ook Sijdert en Sichtent.
-- Kil. Sijd, sind, sichtent, posiquamn.
SIJDER, SIDDERT (wvl. SIDER, SIDERT), VOOrZ.
en voegw. Sedert. Sijdert drie dagen. Sijdert
dat ik hier woon. " Welcke ie zydert in desen
boeck ghestelt hebbe. " (M. Lambrecht.)
SIJFA (wvl. sIFA), zie SIFFA.
SIJNE (wvl. siuE), v. Een vrouwenaam, fr.

Eitl)lï-rosine, soms ook voor Euphrasie.
--= Dikwijls als een gemeen naamup. gebruikt
voor Een onnoozel vrouwmensch die zich gemak
bedriegen laat, of weinig behendigheid-kelij
toont in het werk. Het is zoo eene sijne ! Eene
sijne van een vrouwmensch.
-- Vgl. Sooize.
SIJPEREN (wvl. SIPEREN, zie ij), sieperde, ges'ijperd, b. w. Spikkelen, met kleene vlekjes besprenkelen, met kleene stippeltjes beschilderen. Eenen
muur Bijperen. De potbakker heeft die aarden
kan gesijperd. Een gesijperd kleed. Gesijperde
vogeleiers. Eene hen met gesijperde pluimen.
Eene kat met gesijperd haar.
-- Vgl. fr. zébrei•.
-- SIJPERING, v. De daad van Sijperen.
-- Het uitwerksel daarvan. De sijpering van
den muur is afgewreven.
-- SIJPERTJE (wvl. SIPERTJE), o. Naam dien mengeeft aan eene getijgerde kat, aan eene kat met
gesijperd haar. Een schoon sijpertje.
BIKAAR, SIKEUR, adj. Zie

sEKuuR.

SIKKELEN, sikkelde, gesikkeld, b. en o. w. Hetzelfde als Snikkeren, met eene sikkel of een mes
snijden in hout, enz. Een postuurken sikkelen.
Aan eenen stok sikkelen.
-- Vgl. 1. secare. Ook Zikkelen.
SIEDERIJ, v. Selderij, fr. céléri.
adj. Dat
groene en gele strepen heeft gelijk de selderij.
Een silderijstriepte kleed. Een selderijstreepte
rok.
SIM(ME, V. Een aap. Fig. Dwaas, onverstandig
-- SILDERIJSTRIEPTE, SELDERIJSTREEPTE,

mensch.
- SIMMEKLOOT,

m. Scheldwoord. Gij leelijke

simmekloot.
- SIMMERIK,

in. Dwazerik, dommerik.

SIIVIPELAAR, m. Sul. Van eenen simpelaar zegt
men Dat hij onnoozel geboren en simpel gewiegd
is. Hij is zoo een simpelaar. De simpelaars laten
zich licht bedriegen.

SIMP
SI1YIPERNELLE, v. Aluinpoeder, fr. goudre d'alun. Naar den apotheker gaan om simpernelle.
SIN'CIERLIJK, SENSIERLIJK, adj. Zonder erg
noch achterdocht, fr. .sincere, naïf, sans ar rièr epensée. Ik stond daar sincierlijk de gazette te
lezen, als de zolderbalk inviel nevens mij. Ik
zei 't geheel sincierlijk, zonder ooit te denken
dat hij 't kwalijk zou genomen hebben.
SINGEL (wvl . SIINGEL, zie IND), M. Schouder -

band, draagzeel, riem die, op cle schoft liggende,
dient om eene pijpegaal te voeren, om eene
berrie of om gewichten te dragen, fr. sangle,
bretelle. Een lederen singel. Een singel van
kemp geweven.
-- Riem of band dien men boven de kleederen
rond den gordel sluit, fr. ceinture. De priesters
dragen eeneis singel boven de Loge. Een geween singel. Een gebreide singel. Een singel met
kwispels. Den singel afdoen en oprollen.
— Te Brugge rond de vesten ligt een streng
of streep gronds tusschen twee waters ingesloten en de stad omringende gelijk een gordelband : deze streng heet men den singel, fr . cein
De singel behoort toe aan de stad,-ture,zon.
die hem thans bij deelen verpacht om te planten
en te zaaien.
— " In 't L. van Waas en elders in Vl. is
singel eene lange smalle verdeeling van een
akker, weide, doch vooral van eenen bosch,
welke tusschen twee grachten of voren ligt.

(Alg. Vl. Idiot.)
-- String, smalle en lange ruimte tusschen
twee rijen hout. Een singel rond eenen akker.
Er ligt een singel tusschen die twee akkers.
Elke gang in eenen bosch die op rijen geplant
is, heet een Singel. Een kreupelbosch van honderd singels. De kinders doorloopen de singels
om noten te trékken en vogelnesten te zoeken.
-- Bij vlaschreeders. Een wrong van drie of
vier lee'n gezwingeld vlas, anders ook Kop genaamd. Drie singels maken eene boote.
SINGELEN (wvl . SIINGELEN), singelde, gesingeld,

b. w. Hetzelfde als Zengelen, schoeperen, schroeien, fr. fl amber. Een gepluimd kieken singelen.
-- 't Wordt ook b. en onz. gezeid van eene
bijtende koude, 1. urere. De vorst singelt het vel.
't Singelt buiten. Mijne handen singelen van de
koude. Wind die singelt.
SINGELEN (wvl . SIINGELEN) , singelde, gesingeld,
b. w. In riemen of koorden vastbinden, b. v. een
pak op den rug. De soldaat singelt den ransel
op zijnen rug. De rondleurder singelde den
korf op zijnen rug.
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SINGELHAAG , v. Dubbele tronkhage rond of
tusschen de akkers of weiden. Eene singelhaag
van elzen tronken, van eikenhout. De singelhagen
afkappen, uitroden. Eene singelhaag bestaat uit
twee rijen schaarhout waar tusschen eene enge
ruimte is die men singel noemt.
SINGELING, v . De daad van Singelen .
SINGSANGELEN (wvl . SIINGSANGELEN, zie IND),

singsangelde, gesingsangeld, b. w. met den klemt,
op sing. Met koorden of riemen, enz. samenbinden
en prangen. Eenen pak singsangelen. De boos-

wicht wierd gevangen en zoo gesingsangeld dat
hij de armen niet roeren kon. De modepop singsangelt hare leden in een rijglijf.
— Iemand singsangelen, hem korthouder, hem
in eene strenge regeltucht houden. -- Ook Hard
en streng berispen; kastijden met zweepslagen,
enz. Hij heeft daarvoor van zijnen vader dikwijls
gesingsangeld geweest.
-- Dit woord is gevormd uit singelen en sangelen. Vgl. fr. sangler.
SINKSOEN, SINGSOEN, m. en ,o. Kruiskruid,
fr. senecon, 1. senecio vulgaris. Het singsoen is

een onkruid dat veel in de moeshoven groeit.
SINT, SENT, SEINT, adj . Zie SEINT .

. Eene huidziekte
die met blazen of blaren begint en in ettering
vergaat; dus genaamd om dat men er den H.
Blasius voor dient. De Sint-Blasius- zeeren heeten rupia in de wetenschap (Maladies de la peau,
d'apres Biett), en verschillen van de Sint-Laureins-blaren . Zie zEERE .
- SINT -BLASIUS- ZEEREN, V. mv

.

- SINTE-KATRIJNE -BLOEM (wvl. SINTE-KATRINE-

BLOMME), v. Eene tuinbloem, ook Chrysantine
genoemd.
- SINTE-KATRIJNE- KRUID, of
KRUID, o.

ook SINTE SARIJNSEene plant, tussilago fragrans.

-- SINTE-KATRIJNE -WIEL, O.

Eene huidziekte, in

de wetenschap herpes circinnatus.
- SINT -ELOIS- NAGELS, m. mv. Verzwering aan
de vingers, fr . panaris anthracoide. De Sint-

Elois-nagels verschillen van de Nagelgaten:
deze laatste huidziekte heet in de wetenschap
ecthyyna. Rond den Heerd , III, 72, 88 en 96, zegt
dat " de Nagelgaten zweren zijn die geheel het
lichaam deure komen, en als de toppen drooge
komen, dan vallen zij uit en laten gaten in vel
en vleesch. " De pemphigus en de rupia gelijken
aan de Nagelgaten, maar zijn toch iets anders.
- SINT - JANS - BLOEM (wvl. --BLOMME, zie OE), V.
Soort van groote madelief, die in weiden en bos -

schen groeit, chrysanthemum leucantheinum L.,
fr. grande inargue'^ite.

SINT
--- SINT-JANS-KRUID (wVl. —KRUUD, Zie UI), O. is
in de Woordenb. een h ypericurn; bij ons is het

de sedum telephium L., fr. reprise, her be -a -la-

coupure.
-- SINT - JANS -PARETTE, V.

Soort van roode kers,

fr. guigne rouge. — Zie PAnnETTE.
— SINT - JANS - RANKE, V. Een kruid, ook Dreesem
geheeten, glechoma hederacea L., fr. lierre Ier-

metre.
— SINT -JOBS- ZEEREN, V. mv. Eene huidziekte,
in de wetenschap impetigo, doch vooral de inipetigo fiqurata van Willan. De Sint-Jobs- zeeren
maken groote, dikke, zwarte reuven, rondom
rood; het vel er tusschen is blinkende; de likteekens die deze zeeren achterlaten, blijven langen
tijd rood.
-- SINT -JOZEFS- LELIE, V. Sneeuwwitte lelie, 1.
lilium can d idem.
— SINT -JOZEFS -ZAAG, V. Bij timmerl. Handzage
met eene bies aan den rug.
-- SINT- KORIJN- ZEEREN, V. mV. Zie KORIJNZEEREN.
--- SINT -LAU WREINS-BLAriEN, V. mv. Eene huidziekte die zich in groote blaren vertoont en op
zekere tijdstippen wederkeert, fr. pemnphigus
chronique.
-- SINT- LAUWREINS- TRANEN, m. mv. Zoo heet het
volk de vliegende sterren die men, omtrent den
feestdag van S. Lauwreins (10 oegst), menig
ontwaart.
-vuldignhetfrma
Sleutelbloem,
fr.
-- SINT-LIEVENS- BLOEM, V.

primevere officinale.
-- SINT-MAARTENS-SCHUDDEKORF, m. Zoo heet
bij 't volk de feestdag van Sint Maarten op den
4 juli.
— SIN,T-MAARTENS-VOGELKEN, O. Soort van bonten houtspicht, die in de wetenschap pieus major
heet; fr. grand epeiche, pic varié. Hij is de grootte
van eene lijster, en laat een scherp geschreeuw
hooren. Hij is in ons land zeldzamer dan de
groene houtspicht (fr. piverrt).
-- SINT -MARKOEN, SINT -MARKOES, O., klemt. op
koen. Koningszeer, fr. scrofules.
— Men zegt ook Sinte-Marl oes- zeeren. " Remedie om St Marcoens zeeren te genezen.
(G. Simons.)
— Sint Marcoen of Marculphus wordt tegen
deze kwaal gediend en aanroepen.
-- SINT - MICHIELS -PEER, V. Soort van goede
braadpeer die men veel bij de boeren vindt; ook

Mahieuwpeer geheeten.

Eene plant die veel
onder 't koorra groeit, met purpere bloemen,
— SINT - PIETERS - BLOEM, V.
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anders ook Schoonooge geheeten, in de wetenschap agiostemma githago, fr. nielle des moissons,

nielle bularde, lampette.
-- SINT -PIETERS-LELIE, V. Godelieve-lelie, safraanroode lelie met zwarte tikkels, fr. lis sa -

frané,1. liiiu-m croceum.
-- SINT - PIETERS -LETTER, m. Gothische letter.
De opschriften van de oude zerksteenen zijn in
Sint- Pieters -letters.

SINTETTE, SINTUTTE, SENTETTE, v. klemt. op

tut, let. Tuitmuts, kornet. — Van het fr. serre-téte.
— Fig. Onnoozel, dutsachtig vrouwmensch.
Eene onnoozele sintutte. Zij is zoo eene sintette.
SINTEWERK, SENTEWERK, o. Tegenspoed die
ons overkomt als eene straf van eenen Heilige
dien men beleedigd heeft. Die walgelijke luisziekte, welke eene fransche dame kreeg over eenige
jaren omdat zij van den gelukzaligen Labre
schimpende zeide dat hij eene luizepoke was,
was Sintewerk. Sintewerk en Tooverij verschillen dat het eerste van den hemel, en het tweede
van den duivel komt. De bijgelopvigheid ziet
dikwijls tooverij of sintewerk daar waar er geen
is. Het gebeurt nog dat iemand, denkende dat
hij met Sintewerk gestraft is, niet weet aan
welken Heiligen het wijten, en dus eerren priester gaat vinden zeggende : Mijnheer, gelief
mij twee missen te lezen voor eenen Heiligen
die 't van mij verwacht.

SINTILE en SENTILE, v., klemt. op li. Potbloem,
anjelier, fr. ceillet des fleuristes, 1. dianthus caryoph yllus. Schoone sintilen. Een kapeel sintilen.
De sintiletjes bloeien.
-- Dit woord, dat algemeen is te Brugge,
komt misschien van 't fr. ceilleí gentil.
SINTUTTE, v. Zie SINTETTE.
* SIOEN, m., klemt. op oen. Verbastering van
fr. chignon. Zij draagt eenen sioen.
SIROPE, V. Zie SEROPE.
SJAMOELEN, sjamoelde, heb gesjamoeld, b. en o.
w. Mompelen, fluisterende te samen iets beramen.
Wat zitten zij daar te sjamoelen P Ze zijn daar
bezig met wat te sjamoelen.
SJANTER, m. Zie TJANTER.
SJATIKA, O. Zie SCIATICA.
SJOERELEN, o. w. Zie SOERLEN.
SJOUWEN, o. w. Zie SOTWEN.

SJUTTEREN, o. w. Zie SUTTEREN.
-- Afl. Sjuttering.
SLAAFKEN, SLAVEKEN, o. Kleed om vuil werk
te doen; kiel, voorschoot, enz. die voor iets
anders niet meer dienen. Doe uw slaafken aan.

SLAA
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SLAAFLIJK, SLAVELIJK, adj. Slaafsch. Slavelijken arbeid doen. Des zondags mag men niet

-- IJzer slaan. Wordt gezeid van eene trompe,
fr. guinzbarde, wier tongetje, onder het spelen,

slaaflijk werken.

aanslaat tegen de ijzeren branken waartusschen
het trilt, en aldus, in plaats, van helder te ron
geeft. De tong van-ken, rzldson
die trompe slaat ijzer. Eene trompe slaat ijzer,
waneer zij kwalijk gemaakt is of onbehendig
bespeeld wordt. — Anna Biins zegt fig. van de
ketters:

-- Afl. Slaaflijkheid.
SLAAGS, SLAGE, bijw. Van pas, in regel, effen,
streke. Ik ben slaags daar mee (ik ben er klaar
mee, de zaak is afgedaan, ik ben er gereed en
veerdig mee). Het is al slaags, fr. tout est prêt.
— Een weefgetouw slage zetten, het in den
haak stellen, zoodanig dat elk deel juist op zijne
plaats zij, om zonder hindernis te weven. Zie
onder SLAG, o.

SLAAN, sloeg of sleeg (wvl. scherpl. ee, zie Duigeslegen, b. w. Een stuk hout klieven met

GEN),

den kerthamer en de wegge. Eenen ' boom in
fasceel of in blokken slaan. Eenen blok hout in
drie'n of in vieren slaan.

--. Slachten, fr. tuer. Een zwijn slaan.
Hi hedde gemaect eene rote
Dat men dien coninc (sou£de) slaen. ,
(Maerlant, Alex.)
-- Het haar slaan, bij hoedemakers. Het haar
met de snaar van eenen grooten boog overstrijken om het door die trilling uiteen te scheiden,
zoodat er noch klont noch nop in blijve.
— Hoortel slaan, bij metsers. Den moortel
kneden en veerdig maken om te metselen, fr.
-

corroyer du mortier.
— Eenen temper slaan, meelbloem beslaan en
er eenen dunnen deeg van maken om wafels of
palullen te bakken. Men zegt ook Eene koekebakte slaan.

-- Eenen weverskam slaan, zie KAM.
-- Turf slaan, heidezoden met de spade afsteken of afdelven om tot brandstof te dienen, fr.

enlever avec la bêche des mottes de bruyère, des
mottes a bri%ler.
--- Water slaan, water of dun slijk putten uit

eenen regenbak, enz. bij middel van eene seule
of ander vat dat men neerlaat en ophijscht met
eene touw. Eenen aker water slaan. Hij sloeg
twee eemers slijk.
— Ale slaan, beer slaan, vloeibaar mest gieten

op den akker. Men heeft dertig kuipen ale geslegen op dat land. Vermoeid zijn van beer te
slaan.

— De waschte slaan, al het vuile lijnwaad
wasschee. In vele huisgezinnen slaat men tweemaal 's jaars de waschte. Te naaste week gaan
zij de waschte slaan.
-- Eene klatichte slaan, eenen kwinkslag geven,
fr. dire un bon mot, une plaisanterie. Hij sloeg
klucht op klucht. Fijne kluchten slaan.

Sy hebben ghesuft, hun trompen slagin ijsere.

Het wordt ook gezeid van eerie klok of belle,
van eenen ijzeren pot of aarden kom of houten
vat, enz. die, geborsten zijnde, eenen valschen
en knerzelenden soon geven. Als eene belle ijzer
slaat, 't is teeken dat zij geborsten is. Van
iemand die stamerf en de woorden krom uitspreekt, omdat hij b. v. te veel gedronken heeft,
zegt men ook zijne tonge slaat ijzere, bij Kramers
zijne tonge slaat kadtd.

— o. w. Wordt gezeid van het gezang van
eenige vogels, zoo als de vink en den kwakkel.
Die vink slaat vijf honderd keeren in eerie uur.
— Ook van het bezonder geblaf dat een jacht
laat hooren als hij eeni=; wild ontdekt. Het-hond
slaan an den jachthond verwittigt den jager.
Bij Kramers Aanslaan.
--- Rijmen, fr. rinser. Die twee verzen slaan
goed. Dat vers slaat niet op het eerste. In dezen
zin zegt men ook Voegen.
— Slagen, lukken, fr. réussir. Zijne onderneining slaat niet. Ik weet niet hoe die zaak zal
slaan. Dat legt aan om slecht te slaan. Ik heb
liet gewaagd en 't is goed geslegen.
-- Slaan naar iets, er naar raden. Hij sloeg
er naar, maar hij raadde 't niet. Sla er maar
naar, gij zult het -niet raden. " Want zij daer
naer raeden ende slaen. " (C. van Dordrecht.)
-- Slaan uit, winnen, fr. gagner à. Ik zal daar
mijne huishuur., mijnen pacht uit slaan. Ik ga op
speelreize niet zonder tevens 't een of 't ander aan
den man te brengen, waar ik mijne reis uit sla
(dat mij mijne reis betaalt). Hij laat u dat onder
de weerde, maar hij zal 't wel weten elders uit
te slaan.
--- Slaan voor, bekwaamheid en tevens genegenheid hebben om iets te verrichten. Die jongen
slaat niet voor de studie. De eene slaan hiervoor
en de andere daarvoor. Hij slaat niet voor dat
ambacht. Ik weet niet waarvoor hij gaat slaan.
— Het slaan in, in zijne handelwijs eene richting nemen waar men zich niet aan verwachtte.
Hij sleeg het in 't fransch (hij sprak fransch,
tegen de verwachting). Hij slaat het in 't groote
(hij leeft breeder dan dat het zijne gestaatheid
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vereischt). Ter gelegenheid van zijnen feestdag,
sloeg hij het in de oesters (gaf hij tegen gewoonte, oesters aan tafel). Hij sleeg het in 't
lachen, daar hij moeste ernstig zijn. Hij sleeg het
in eene kluchte (hij keerde 't in eene klucht). —
Men zegt ook het smijten in. Hij smeet het in 't
groote, in 't fransch, in eene kluchte, enz. — Zie
HET.

— Aan't herte slaan. Wordt gezeid van hevige
gevoelens die 't hert bevangen. Dat schrikkelijk
nieuws sloeg hem aan 't herte. De dood van
zijne moeder sloeg hem zoodanig aan 't herte,
dat hij niet meer eten en kon. Het is reeds lang
geleden, en 't slaat nog aan mijn hert als ik het
hoor verhalen. Als ik dat onverwacht geluk
vernam, geloof mij vrij, het sloeg aan mijn herte.
— Op de halte slaan, zie HA A G.
— Slaan wordt ook gezeid van snoeken, baarzen en andere visschen die, liggende aan dé
oppervlakte van 't water, eensklaps onderduiken
of luiken al slaande met den steert. De snoek
slaat. Ik zag, ik hoorde den visch slaan.
— Er eenen slag in slaan, zie onder SLAG, m.
SLAAPAARD, m. Slaper, fr. dormeur. Hij is een
groote slaapaard. " Dat by somwijlen den sla
van Christus die-paertmc."(FdSi,
sliep in 't schip.)
SLAAPBOT(TE, V. Slaapbol, maankop, fr. fête de

pavot.
SLAAPDIEF, m. Iemand die belet van te slapen,

die de nachtrust stoort. Dat ongedurig kind is
een slaapdief voor zijne moeder. Schreeuwende
nachtloopers zijn slaapdieven voor de burgers.
SLAAPFALOUW, m. Nachtkeerl. Zie FALouw.
SLAAPHUIS, o. Huis waar men slaapt.
— Ook zaadbol van heul of maankop, fr. tête
de pavot. De slaaphuizen dienen tot medecijn.
SLAAPJACHT, m. Slaapjak. Zie JACHT.
SLAAPKEÈRLE, SLAAPKEREL, m. Nachttab

Zie KEERLE.
-bard.
SLAAPLIJF, o. Hemdrok van wol of van andere
Stof; anders ook Baai geheeten, fr. camisole. Een
slaaplijf dragen. Een slaaplijf breien. Het is te
warm 's zomers om met een slaaplijf te werken.
-- Kil. Slaep-lijfken, subucula nocturna. Zie
LIJF.

SLAAPIVIOKKE, V. Katoenen nachtmuts voor
MOK, v.
SLAAPMUTSE, v. Fig. en schertsende Borreltje

vrouwen. Zie

dat men 's avonds neemt om te gaan slapen.
Eene slaapmutse nemen. Hij gaat nooit naar
bed, of hij moet eerst een slaapmutsken hebben.
SLAAPNEST, m. en o. Zoo heet een vogelnest
die onvoltooid verlaten wordt, en waar de vogels,
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zegt men, maar weer naar keerera om te slapen.
SLAAPRAT(TE, v. Een vierpootig diertje,
minder dan eene rat, met een pluimsfeertje,
bruinros van rug, en wit van buik, zwart geteekend rond de oogen, in de wetenschap myoxus
nitela, fr. loir lérot. De slaapratjes doen veel
schade aan het boomfruit, slapen meest bij dage,
en wonen in houtmijten en holde wulgen. Men
vindt er velen in het Ipersche.
SLABAKKEN, slabakte, heb of ben geslabakt, o.

w., klemt. op bak. Verslappen, slakken, verliezen
van zijne kracht of stevigheid of ijver of werkzaamheid, enz. De wind slabakt (als hij verflauwt).
De hardbevrozen grond slabakt als het begint te
dooien. Ike strengheid van den dwingeland is
geslabakt. De schoe'n slabakken als zij los
hangen aan de voeten. Die schrijver slabakt
(schrijft zoo veel niet neer). De prijs van het
graan slabakt (als hij afslaat). De hennen slabakken (zij leggen zoo veel eieren niet meer).
't Werk slabakt bij den brouwer, enz. waneer
het merkelijk vermindert. " Die coopmanscepe
beghonste daer daghelicx lancx zo meer te faylgieren ende te slabackene. " ( N. Despars.)
" Dat dese wet met vervolghinghe van tijde
t'eenemael zoude slabbacken. " (P. Devynck.)
— Men zegt ook Slabokken. Het w. is gevormd
van slakken met eenen lasch in den grondvorm.
Zie FLADAKKEN. — Er zijn groote taalgeleerden
die dit w. slaphakken schrijven, als zijnde, volgens hen, zoo veel als slappe hakken (d. i. hielen)
hebben, sleepvoeten; maar behalve dat het zeer
zelden gebeurt dat het eerste deel van dergelijke
samengestelde ww. een adj. is (zie bij ZOTTEBOL
is er hier aan te merken : 1° dat het w. bij-LEN),
't volk met eene zachtl. b, en niet met de harde
p gesproken wordt; 2°, en dit is nog 't voornaamste, dat de klemtoon op bak valt, en niet
op slap.
- SLABAKKIG, adj., klemt. op bak. Slapachtig,
slakkig. Slabakkig van lijf zijn. Slabakkige gezondheid. Slabakkig weder.
SLABBAK, m., klemt. op slab. Brasbak, krib,
voederbak die gemetseld is in het sliet van eene
koe, fr. auge. De slabbakken worden in sommige
plaatsen vervangen door de slabbekuipen.
SLABBARIS, m., klemt. op ba. Wordt gebruikt
in deze spreuk Ergens zijnen slabbaris in slaan,
anders gezeid zijnen Snater of zijnen Snebber

in slaan, d. i. zich met een gesprek bemoeien,
eenen spreker onderbreken om ook zijn woord

te zeggen. Hij wilt hij daar altijd zijnen slabbaris
in slaan.

SLAB
— Wegens den uitgang aris, zie bij RUDARIS.
SLABBEKUIP (wvl . SLABBEKUPE) , v. Soort van

tobbe waarin men het voeder, en bez. de zoppe,
aan de koeien toedient. Ook Schoudeemer,
Handeemer en Koeikuip genaamd.
SLABBERAAIE, v. met den klemtoon op raai .
Bij geernaarvangers. Soort van krab, die gelijkt
aan de waterkrabbe, uitgeweerd dat zij platte
scharen of pootjes heeft, en de waterkrabbe ronde. De geernaarvangers vinden in hunne netten
veel slabberaaien en waterkrabben.
— Prof. Van Beneden spelt slabbereyen (Ann.

Parl. 1865-66, doe. bl. 602).
SLABBEREN, b. en o. w. Zie SLOEBEREN.
SLABEEXER, m. Koeikuip , slabbekuip , groote

houten eemer met twee oorera, waar de koeien
uit drinken. - Zie EEMER.
SLABKETEL, m. Ketel waarin men zoppen

^ookt voor koeien en verkens. " Ik heb Pauwken
met de zwyns laten geworden, en heel den ach
doen blyven, om den slapketel-ternoihuys
te koken. " (0. Duvillers.)
SLABOKKEN, o. w. met hebben. Hetzelfde als

Slabakken.
SLACHT, voegw. Even als, naar 't voorbeeld
van, volgens de gewoonte van, fr. comme, selon
l'habitude de, a l'exemple de. De wulpschaards
wentelen zich in 't slijk, slacht de zwijns. Hij.
komt maar in den donkeren uit, slacht de vleêrmuizen. Zij zijn hardnekkig en obstinaat, slacht
de ketters. Hij is nijdig en einsch, slacht den
hond aan een been. Zijne welsprekendheid ver•
licht en verwarmt, slacht de zon. Die gebroeders
zijn werkzaam, gedienstig en godvreezende,
slacht juist hunnen vader zaliger. Die rechter is
onverbiddelijk, slacht de dood die niemand
zwicht. Hoe ouder hoe droever, slacht de wulvejongen.
-- Dit woord, van alledaagsch gebruik, behoort bij slachten, even als gelijk bij gelijken.
SLACHTEN, slachtte, heb geslacht , o. w. met van.

Gelijken. Hij slacht van zijn' vader. Hij slacht
van iedereen : als hij moede is, rust hij geern.
" Jan slachtte van vele : zoo lange als hij onder
vader en moeders oogen bleef, Jan was brave.
(K. Callebert.)
Ha ! makkers gy slacht al van my,
En gy begint met vreugd te luysteren.
(Vaelande.)

— Weil. heeft dit woord bedr. zonder van,
en zoo gebruiken wij het ook. Hij slacht zijnen
vader. " De tafelvrienden slachten de swaluwen,

sy vallen af ende verlaeten ons in den noodt,
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soo licht als den winter van ongheluck overkomt. " (A. Debuck.) " Wy slachten den haen
van Esopus, die meer een graenken acht dan
een peerle. " (J. David, s. j.)
Iek waeckte en slachtti musschen
Omhoogh, op 't eenzaem dack.

(Vondel.)
Laet ons noyt de raven slachten
Wiens gheroep ...
(Cl. Declerek.)
Somtijdts soppen die verkroppen,
Want sy syn van koole toppen,
Noch sy slachten Argus niet,
Midts de soppe niet en liet.
(Vaelande.)
SLAPPER, m.

Zie SLUFFER.

SLAFFERAAR, m. SLAFFERAARSTER, V. Iemand
die slaffert.
SLAFFEREN, sla
heb geslafferd, o. w. Hetzelfde als Sloffen, bij Weil., sleepvoeten gelijk
iemand die met slaffers gaat; anders gezeid

Sletsen.
— Traagzaam gaan. Zij is naar de kerk geslafferd.
SLAFFERING, v. De daad van Slafferen.
— Slafferaarster. — Zie —ING.
SLAFKOUS(E, SLAGKOUSE, SLOEBKOUSE, v.
Wagge, binder, fr. guêtre. Zijne slafkousen aan
om door vuile wegen te gaan. De slag--trekn
kouse wordt onder de knie aangebonden en
bekleedt geheel het been. Sloebkousen dragen.
— In eenige gewesten is Slafkous eene wijde
kous die om 't been slokert.
-- Kil. Slobbe, Sloef-hoese.
SLAG, m. De daad van slaan. De slag van den
pols. Een slag met de hand. Een slag van de
sporre, sporreslag. De slag van eene vink of
kwakkel.
— Het uitwerksel van slaan. De slag van de
hand stond erin geprent.
--- In 't kaartspel. Eene hand, fr. une levée.
Hoe veel slagen hebt gij reeds P Niet eenen slag
hebben of halen.
— Bij steenkappers. Reef of keep die met het
ciseel in marbel of orduin geslegen wordt. Men
slijpt de slagen uit met grei, als men den steen
polijsten wilt. Een slag in 't freinen is te vergelijken aan eene snede in 't zagen.
— Geenen slag moeten of willen werken, vol
niet moeten of willen werken. Om zich te-strek
wreken, wilde hij geenen slag meer werken. Ik
wil geenen slag meer werken, ik ga rentenieren
Hij moet geenen slag meer werken (hij is rijk
genoeg om op zijn gemak te leven).

SLAG
-- Slag om slinger. Zie SLINGER.
— Wagenslag, fr. ornière. De slagen in de

.

straat stonden vol water.
-- Bij deringgravers. Een kap of hak met de
deringhouwe, fr. un coup de hone. De dering ligt
bij plaatsen wel veertien slagen dik (d. i. dat men
veertien lagen met de houw uitkappen moet eer
men ten einde en ten gronde is).
-- Kans, gelegenheid om iets te doen. Hij
heeft daar leelijk den slag gemist. " Als sy hunnen slag zullen schoon sien. " (F. Vanden
Werve.) " Soo neemt hy synen slag waer, segghende : lieven hovenier.... " (Id.) " Sy houden 't
in 't hert gesloten en verwachten hunnen slag,
't en past- nii niet wel, sy verwachten een beter
en bequaemer gelegentheyt " om zich te wreken.
(Id.) " Tot dat hy endelinghe zijnen slash
schoone zach " om te • vluchten. (N. Despars.)
" Om dan op een bequaeme gheleghentheyt
synen slach waer te nemen. " (A. Poirters.)
-- Lukslag. Eenen slag doen. Hij heeft daar
eenen slag gedaan in die verkooping!
-- Ei' eenen slag in slaan, eene som bepalen
pro rata dubii, sprek. van eene schuld of rekening die duister is. Ik had drie jaar lang bij
hem te winkel geweest, meenende dat hij alles
aanteekende; maar als ik hein mijne rekening
vroeg, hij kon ze niet maken : het beste dan was
van er eenen slag in te slaan, en wij sloegen er
eenen slag in. Willen wij er eenen slag in slaan P
Sla er eenen slag in.
-- SLAG, 0.

Iets dat slaat of dient om te slaan.

Het slag van een uurwerk is de hamer die de
uren slaat. Een slag om vuur uit eenen kei te
trekken, heet vuurslag, fr. briquet. Een vogelknip
met een neervallend deurtje, is een slag. De slagen
van eenen vogel zijn de slagpennen, fr. pennes
remiges, en zoo zegt men : Eenen vogel kwetsen
in zijn slag; de bruwier met zijne groote slagen;
de vogel laat zijne slagen hangen als hij ziek is;
de slagen uittrekken.
— uurwerk, staande of hangende horlogie die
de uren slaat, bij Kramers Klok, Huisklok,Wandklok genaamd, fr horloge, pendule. Hoe staat
het slag (hoe laat is het, fr. queue heure est-il) P
Het slag is voorgin, is achter, staat juist met den
tijd, enz.
-- Plaats 'waar men den pols voelt slaan. Het
slag van 't hoofd (slaap, fr. tempe). Het slag van
den voet (de holte onder den knoezel, waar de
pols slaat). Het slag van uwen voet is nog vuil.
" Slouch haer int slach -van haren hoofde. "
(N. Despars.)
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— Bij timm., steenkappers, enz. Eene rechthoekige keep of groef op den boord van een stuk
hout of steen, in welke groef een ander stuk
aanschuift of toegevoegd wordt, sponning. De
slagen van de fenteneelen sluiten op het raam
als men de vensters toedoet. Doe de deur in 't
slag. Een slag uitschaven. De sluitsteen van
eenen zimperput past in de slagen van 't kasijn.
Een slag kappen in een orduinsteen.
— Eene rij van eenen stapel gerangschikte
-voorwerpen. Die bouwsteenen liggen in eenen
hoop gestapeld van dertien slagen. Een slag
wegnemen. Er nog een slag bij voegen.
— Kort of lang van slage z jn. Wordt gezeid
van een viervoetig dier wiens balg of midden
aan de schouders tot aan de heupen,-lijf,van
kort of lang is. Die koe is kort van slage. -- In
Zeeuwsch-Vl. zegt men Strek : dat peerd is kort
of lang van strek. (Alg. Vl. Idiot.)
— Een weef getouw slage zetten, een getouw in
den haak stellen, zoodanig dat elk deel juist op
zijne plaatse zij, om zonder hindernis te weven.
Als het getouw niet slage staat, breken dikwijls
vele weefdraden. Hij gaat rond om de getouwen
slage te zetten. Ik heb hem eenen schelling betaald voor mijn getouw slage te stellen.
— Marktprijs, de verkoopprijs van de markt
staat het slag ? Het slag is hoog, is-waren.Ho
leeg. Welk is het hoogste slag van de markt
geweest ? Het slag van de boter, van de eiers,
van 't graan. Het slag rijst of slaat op. Het slag
is gedaald. De slags van Veurne en Bergen
waren verleden marktdag zeer verschillig. —
Vgl. Afslaan en Opslaan (die koopwaar is af- of
opgeslegen).
— Aanmerking. Men zegt in eenige streken
den slag van 't hoofd (fr. tenzpe), den wagenslag,
den doorslag; en elders het slag van 't hoofd, of
van den voet, het wagenslag (wagenspoor, fr.
ornière), het doorslag (drijfijzer).
SLAGBANK, m. Slachtbank.
SLAGBORSTEL, SLAGBURSTEL, m. Bij schilders.

Een platte borstel in blik gevestigd en dienende
om b. v. eenen muur te spiggelen of te tijperen.
SLAGELINGE, bijw. Zie SLAGLINGE.
SLAGER, ni. De slagers van eenen vogel zijn
de slagveêren, fr. pennes rémiges.
-- Ook de vlerk. " De twee magtige slagers
van den arend. " (***)
-- De slagers van eene vrouwemuts zijn de
twee kantstukken die, op wijze van vogelvlerken
of schipzweerden, aan eenige mutsen, zooals aan
de rochemuts, op- en neerzwaaien in den wind.

SLAG
— De slagers van eenen klaphoed of oogen
de opwaartsgedrevene kleppen.
-pikerzjn
— De slagers van eenen schoe zijn de lederen
kantstukken die boven den wrijf samengeregen
worden en den voet insluiten tot boven de
knoezels.
SLAGHOUT, o. zonder mv. Schaarhout, kreupelhout, fr. bois taillis. Het slaghout wordt
gemeenlijk alle zes of negen jaar afgekapt. Het
slaghout groeit in struiken. Boomen en bollaards
zijn geen slaghout. Gemengeld slaghout (waar
alle'soorten van hout onder is, als eiken -, esschen-,
notelaren- en elzenhout). Slaghout op struik ver
Slaghout dienstig voor kuipersbanden,-kopen.

deklattén, bandroeden, vermaakpertsen, enz.
" Troneken ende slack -hout. " (Cost. v. Audenaerde.)
— Bij hoedmakers. Een kort stokje waarmede
de hoedmakers de snaar van den boog doen trillen, als zij het haar slaan.
SLAGHUIS, o. Slachthuis.
SLAGKOOIE, v. Keelmande.
SLAGKOT, o. Steenpiere.
SLAGKOUS(E, V. Hetzelfde als Slafkous, fr.
7uêtre.
SLAGLING(E en SLAGLINGS, bijes. In éénen slag,
Dlotselings. Hij viel slaglinge omver.
-- N. Despars bezigt Slagelinge. " Ende zo
7ielder, in tnederdalen van der Snackersbrug;he, een mandemaker slaghelinghe metten an;ichte jeghens die calsye doot, deurdien dat by
,ynen cordewaghen e vul wissen gheladen, naerrolghen nochte wederhouden en conste. "
SLAGLIJN (wvl. –LINE), v. Bij mulders. De
vlaglijnen van eene molenwiek zijn drie geteerde
voorden die, op zekeren afstand van elkander,
vastliggende aan den eenen boord van het zeil,
ieêrhangen tot beneden, en dienen om het zeil
tit te spannen of te zwichten. De andere boord
ran het zeil ligt vast aan de puiten bij middel
ran letsen of oogen.
SLAGROEDE, SLAGROE, v. Bij wijnverlaters.
IJzeren roede omtrent eenen meter lang, en aan
t uiteinde voorzien van struiveltjes peerdshaar
Pp wijze van eenen wijwaterkwispel. Dè slagroe
Lient om den wijn te breeden, om het breedsel
riet den wijn te mengen in het vat, om den wijn
e slaan.
SLAGSCHAAF, V. Bij timen. Eene schave wier
•lat schaafijzer overnoesch zit, en dient b. v. om
echthoekige groeven te steken, zoo als het slag
a een vensterkasijn.
SLAGTONG, V. Eene varieteit van Tonge, fr.
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sole, tegenover de Bloktonge. Zij kocht twee

slagtongskens op de vischmarkt.
SLAGVEER of SLAGVEDER, v. Een metalen
strook of smalle plaat die geplooid is op wijze
van eene V, en dient om b. v. in een nachtslot
het schof in of uit te drijven, fr. ressort a chiem.
— De slagveêr van een vuurroer is de veer
die den tuimelaar doet springen.
SLAGVENSTER (wvl. SLAGVEISTER), V. Buiten.

blind, watervenster, fr. contrevent.
SLAGVINK, v. Bogaardvink, fr. pinson, in de
wetenschap fringilla ccelebs. Het is eene mis van
de slagvinken de oogjes uit te branden : zij zin
daarom niet te beter.
-gen
SLAGVISCH, in. Hetzelfde als Luikvisch. De
snoek is een slagvisch. Slagvisschen zijn gemeenlijk ook jachtvisschen.
SLAGWATER, o. Stortregen, fr. averse. Het
regent slagwater, fr. it pleat a verse.
— Men bemerke dat de twee eerste sylben
elk den klemtoon voeren alsof men in twee
woorden schreve Slag water.
SLAHUT, m. Zie SALADEHUT.
SLAK, adj. Slap, los, niet gespannen, fr. lathe.
Die knoop is te slak. Eenen gordelriem slak
aandoen. Eene koorde die slak hangt. Eene
koorde slak laten. Slak op de beenen staan.
Slakke leden hebben (niet kloek noch vast zijn
van lijve). " Eene kempe-coorde, slak afhangende. " (P. Croon.)
Dunkt u, dat een slakke wis
Sterker als een eester is P (Id.)

-- Slak voedsel, natte en flauwe spijs, eten
dat niet zwaar noch vast is. De zieke mag reeds
slak voedsel nemen. Die spijs is te slak voor
dien werkman.
-- Slak weder, flauw, niet vast, onzeker.
--- Toegevend, niet streng genoeg. Die vader
is veel te slak ten opzichte zijner kinderen.
— Los, vrij, niet meer vast. Ik heb gisteren
mijnen pacht betaald, ik ben nog eens slak voor
een jaar. Ik heb vandage te biechte geweest : ik
ben weer slak voor eene maand.
-- Kil. Slack en Slaeck, laxzrs, eng. slack. -Van daar slaken, eh ons sloheïem.
SLARHEID (wvl. SLAKKIGIIEID, Zie IG), SLAKTE,
V. Slapheid. De slakheid van eene koorde, van
eene veer, van de leden, enz.
--- Slapheid in de godsvrucht,'enz., fr. rel 4che-

ment, tiécdeur. " Och slacheyt hoe vernleerst ghi
onder die kerstenen ! " (Th. van Herentals.)
" Om de slackicheit van den mans ende licht
-verdichtanus."(IdeDmhor)

SLAK
SLAKKEN, slakte, geslakt, b. en o. w. Slap urnken, slap worden, ontspannen. Eene gespannen
koorde slakken. De pees van eenen boog slakken.
De snaren van eenti viool worden geslakt als
men staakt van spelen. Die koorde slakt van
zelfs. " Al sleet men den cnoop. " (Ed. Dedene.)
— Verminderen, verflauwen, slabakken. De
stormwind begon te slakken. De strengheid van
dien mensch is geslakt. De duurte van 't graan
zal slakken. " Doen de vervolghinghe slacte,
keerde by naer zyn clooster. " (M. Lambrecht.)
" De ghenegentheyt tot het quaet wort met dit
sacrament seer gheslact ende ondertorden. "
(Th. van Herentals.)
— Slaken, losmaken, ontbinden, op vrijen
voet stellen. Eenen gevangene slakken. Na drie
dagen gevang werd hij geslakt.
— Aflossen, iemand vervangen in een werk
dat niet mag onderbroken worden, fr. relever,
relayer. Ik heb hem geslakt terwijl hij ging eten.
De schildwacht wordt alle twee uren geslakt. De
telegrafist wierd geslakt voor eene uur.
SLAKTE, v. Zie SLA.KHEID.
SLAMEUR, o. zonder mv., klemt. op meur.
Beslommering, drokte, last, moeite en zorg, fr.
fracas. In slameur zijn. Slameur hebben. Kinderen kweekera geeft veel slameur. Dat is een
groot slameur. Zij zitten in een slameur (zij hebben veel werk). Die ambtenaar wint veel, maar
hij heeft ook groot slameur.
SLAMIJTE (wvl. SLAMITE, zie Li), v., klemt. op
mij. Voetspoor van mensch of dier, fr. trace,
vestige. De slamijte van eenen haze, van patrijzen. Ik heb zijne slamijte gezien. Ik ga zijne
slamijte volgen (op zijne voetstappen treden,
b. v. in de sneeuw, om gemakkelijker te gaan).
— Fig. De weg, de goede manier om iets te
verrichten. Hij kent de slamijte (fr. la bonne
méthode) niet, om zoo iets uit te werken. De sla
-mijtelrn.
-- Dit woord is gemaakt van slijte, met eenen
lasch in den grondvorm (zie FLADAKKEN), en slijte
is slette, sledde, sletse : zie SLETSE.
SLAMPAMPEGE, -IGGE, v. Slampampster.
Daer de tafel ghedect staet vul spys en dranck
En vrau slampaivpeghe daer sit bereedt.
(Ed. De Dene.)

— Zie —EGE.
SLANGEREN, slangerde, geslangerd, b. en o. w.

Hetzelfde als Slingeren.
SLANGEVOGEL, -VEUGEL, m. Een vogel die
zeldzaam is in onze streek, ook Geetevogel en
Geetemelker genaamd, fr. engoulevent d'Europe,

chasse- crapauds.
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SLAPEN, sliep, geslapen, b. en o. w. Na vier uren
slapens ontwiek hij; maar hij heeft er nog een
eindeken aan geslapen, eer hij opgestaan ig.
--- Slaap gij wel (met den accent op wel), ge
moogt gerust zijn, fr. soyez sans inquietude. Hij
zal mij niet bedriegen, slaap gij wel. Ik zal die
zaak wel schikken, slaap gij wel.
-- Op iets slapen, het uitstellen. Als ik dat
hoorde, ik sliep er niet op, maar nam seffens
maatregels. Eer gij dat onderneemt, slaap er
eens op : de nacht is goede raadgever.
SLAPER, m. In de bouwkunst. Dakkeel, sleepe
inhoek tusschen twee saamgevoegde papten van
een dak, fr. none.
— Etter in de ooge van iemand die geslapen
heeft, bez. van kinders. Slapers in de oogen
hebben. De slapers uitvagen of afwasschee. .
— Gast die komt vernachten, hetzij een vriend
of kennis, hetzij een bedelaar of vreemdeling.
Ik heb dezen nacht drie slapers gehad. Hij aa'•
veerdt nooit geen slapers.
SLAPERACHTIG, adj. Hetzelfde als Slaperig.
Ik ben vandage slaperachtig. Hij is altijd sla
Te lanck vertouven van te gaen-perachtig."
slapen : waer deurti men heel slaperachtig wort."
(B. Gheysen.)
SLAPE(R)TIERIG, adj. Slaapachtig. Altijd sla

zijn. —a Zie —TIERIG.

-pertig

SLAPING, v. collectief. Bedding, al wat dient

om op te s'apen, fr. literie. De slaping in het
bedde schikken. Eene nieuwe slapinge koopera.
De arme man had noch slaping noch branding.
De slapingen in het hospitaal zijn zuiver en net
gehouden. — Zie —ING.
SLAPTE, v. Zwakheid, fr. debilité. Eene slapte
in de beenera.
SLAVELIJK, adj. Zie SLAAFLIJK.
SLAVENT, m., klemt. op vent. Slenter, flarde,
fr. lambeau. Een kleed al in slaventen.
— Afgebroken stuk, fr. morceau. De wagen
vloog in slaventen (werd in stukken gereden
tegen eenen boom, enz.).
— In slavent vallen, liggen of zijn, ziekelijk
worden of zijn, zoodat men zijne zaken niet
meer verrichten kan. Hij is in slavent gevallen.
Het is reeds eene maand dat ik in slavent ligge.
— Dit w. is gevormd van slent (d. i. slenter),
met eenen lasch in den grondvorm : zie FLA.
DABBEN.

SLAVERNIJ, v. Lastige . arbeid. Er is veel sla
aan dat ambt. Dat brengt al slavernij-vernijast
bij. Ik heb daarmede slavernij genoeg. Dat

SLAV
vraagt groote slavernij. Het is zoo eene slavernij
van kinders op te kweeken.
SLAVETSE, v., klemt. op vet. Sloore, sloerie,
onachtzaam vrouwspersoon, fr. femme negligente.
-- Dit w. is eig. hetzelfde als Sletse, met
Benen lasch in den grondvorm (sl-av-etse) : zie
FLADAKKEN._ Zoó zegt men ook in 't Hageland
slavodder voor slodder (sl-av-odder) .
SLAVETSEN, slavetste, heb geslavetst, o. w.,
klemt. op vet. Slenderen, lanterfanten. Langs de
straat slavetsen.
— Dit w. is hetzelfde als Sletsen, met een
lasch in den grondvorm.
SLECHTAARD, SLICHTAARD, m. Boosaardige
vent, slechte kerel.
SLECHTEN, slechtte (wvl. ook slechtege, zie IM-

geslecht (fvl. èslecht, zie GE), b. en o. w.
Bij landb. Eggen, eegden, het geploegde land
breken en effen maken met de egge, fr. herser.
Eenen akker slechten.
PERFECT),

SLECHT -EN -VEEL, SLICHT -EN -VEEL, (o. t') Spotnaam dien men geeft aan den Patei. Voor tien
centiemen slecht -en -vele koopera.
SLECHTER, m. Bij potteb. Een kleene langachtige houten ring die, even als de hoep, dient om
het gedroogde aardewerk te schaven.
SLECHTERIK, SLICHTERIK, m. Booswicht, boos-

aardig mensch.
SLEDEREN, sledercde, heb gesleclerd, o. w. Sliehet ijs gaan slederen.

ren, fr. glisser. Op

SLEE, SLEEUW, adj. Stomp, blonk, fr. émoussé.
Het mes is slee.
— Kil. Slee, Sleeuw, tenuis, exilis; et oblusus.
SLEEK, adj., scherpl. ee. Effen, boord en boord,
fr. bord a bord. 't Wordt gezeid van iets dat
juist even hoog is als iets el. Akkers liggen
sleek, waneer de een niet hooger noch leeger is
dan de ander. Het water in den gracht staat
sleek met de straat, waneer het even hoog
komt als de straat. Een vat is sleek gevuld,
waneer men er zooveel natte of drooge waren
in doet dat zij effen • gelijk komen met de kim,
niet hooger noch leeger.
-- Sleek vol, sleeke vul, sleek vul, vol tot aan
den boord. Een glas sleeke vul schenken. De
gracht stond sleeke vul water. Het vat was
sleeke vul graan. De put was sleeke vul geregend. Ge moet gieten dat de pint sleeke vul is.
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-- Kil. Sleeck, Sleijck, planus et cequus, solo
cequatus, hum.i regens..

-- Dit woord is overal veel gebruikt.
adj. Sleek. Hij antwoordde
sleekachtig weg.
-- SLEEKEN, sleeke, gesleekt, b. w. Sleek of
effen maken. De vesten sleeken, fr. déblayer les
fortifications. Eenen grond sleeken, fr. niveler un
- - SLEEKACHTIG,

terrain.
— Sleekencde vol, boordevol. Zie onder SLEEK.
SLEEN, SLENE, v., mv. slenen. Slei, sleepruim,
fr. prunelle.
SLEEP, in., zachtl. ee. Bij mulders. Eene dikke

plank die voor onderste trap dient aan den
steeger van de molen.
SLEEP, V. Zie SLEPE.
SLEEP, adj., scherpl. ee. Hellend, valkentig,
fr. penthé, incliné. De kanten van eene rots zijn
dikwijls steil, maar de kanten van eenen berg
zijn gemeenlijk sleep. Hoe sleeper de grond is,
hoe meer het water scheut heeft. Eene tafel
sleep zetten. Die tafel staat sleep. Als de lessenaar te sleep is, glijden er de boeken van af.
Het dak van dat huis ligt niet sleep genoeg.
Een pateel sleep houden. Eenen vloer een weinig sleep leggen. Hij hield de drinkschaal zoo
sleep dat er de drank van uit vloeide. De kanten
van eenen gracht zijn meer of min sleep gedolven. De sleepe kant van eenen akker. Die boordel
is te sleep om er iets op te zetten.
SLEEPEEGDE, v., zachtl. ee in beide grepen.
Bij landb. Hetzelfde als Oeselaar.
SLEEPMEID, v., scherpl. ee. De hoedanigheid
of de staat van sleep te zijn. De sleepheid van
een dak, van eenen berg, enz.
SLEEPHOUT, o., zachtl. ee. Bij landb. Eene drie hoekte of vierkantte slede, gemeenlijk met korte
tanden die noesch achteruit gericht liggen, fr.
tra-ineau. Het sleephout wordt door een of twee
peerden voortgetrokken over den akker om hem
mulder en effen te maken. Met het scheephout
oeselen. De jonge tarwe slepen met het sleephout.
-- Het sleephout heet ook enkel Slepe, v.
De slepe vermaken. Er zijn eenige tanden van
de slepe gebroken. De slope is geene eegde.
SLEEPROK (wvl. SLÉPROK, zie KLANKVERK.), m.,
zachtl. ee. Eene slope van een vrouwmensch,
eene loopster, die veel op dril is, fr. coureuse.

— Ook sleekende vul (? sleek ende vul); zie BLEI.

SLEEPT -DE FALIE (wvl. SLÉPT-DE-FALJE, Zie

--- Fig. Koel, fr. froid. Sleeke antwoorde, fr.
réponse froide. Sleek goên dag zeggen, dire froidement bon jour. Hij was er sleek van (hij was er
kleen van, fr. un peu mortifié).

v. Trouwlooze vrouw, pavane,
falievouwster. Eene sleept -de -falie is niet te
betrouwen. Ik weet niet hoe hij zich wil bezig
houden met zoo Gene sleept -de- falie.

-

KLANKVERK.),

SLEE
SLEEPTE (wvl. SLÉFTE, zie KLANKVERK.), v. Bij
visschers en vogelaars. De daad van eens het
sleepnet door 't water of over den akker te
trekken. Eene sleepte doen. In de eerste sleepte
vong men dertig visschen.
-- Vgl. Stelte.
SLEEPWEG, SLEEPWEGEL (wvl. SLEPT%-, zie
XLANKVERK.), m., verkiw. sleepwegeltje, -wegelken.
Smal voetpad door akkers of bosschen, sluipweg,
fr. petit senlier. Ga langs dit sleepwegeltje, het is
eene halve uur nader.
SLEERBAAN of SLIERBANE, v. Eene ijsbaan
waarop men sliddert.
SLEEREN, sleerde, heb of ben gesleerd, o. w.,
scherpl. ee. Glijden, slidderen, slieren, fr. glisser.

Zijn voet sleerde en hij viel. Op eene ijsbaan
sleeren. Hij liet den brief in de brievenbus
sleeren.
SLEERIG of SLEERACHTIG, adj. Slidderig, fr.
glissant. Het ijs is sleerig. De beijselde wegen
zijn sleerig. De weg is sleerig als het dooit.
Het is sleerig om gaan. Het vel van den paling
is sleerig. " Den vyandt, als een serpent, is seer
sleerig1L en glat. " (J. David, s. j.)
SLEERIGHEID, v. De hoedanigheid van sleerig
te zijn. De sleerigheid van de slijkstraat.
SLEERPOEDER of SLIERPOEDER, o. Een poeder
dat de schuiving vergemakkelijkt van een voor
een ander, fr. talc.
-werpo
— Bij schoemakers. Een smierlachtig poeder
dat men binnen in de leerzen strooit opdat er de
voet gemakkelijk in glijde.
SLEET, SLETE, v. Slijting, fr. user. Daar is sleet
op (dat is meer of min versleten). Op dat kleed,
op dat alaam, op dat keukengerief is er veel
slete, is er nog maar weinig slete.
— Goede slete doen, goed van sleet zijn. Die
kleederstoffe zal goede slete doen, doet goede
slete.
— Slijtstuk, stuk lijnwaad dat men weeft,
niet om te verkoopen, maar ten gerieve van lb et
huis. Dit stuk lijnwaad is bestemd voor slete.
Eene slete maken, of Eene slete weven (een
slijtstuk maken) van zestig ellen. Dezen winter
moeten wij eene slete maken, want de hemden
raken versleten.
- SLETE, V. Breuk, fr. hernie. Eene slete hebben, krijgen.
— Vandaar Gesleten. Die mensch is gesleten.
fr. ii a u ne hernie.
— Meest gehoord bij de Oost-Vlam.
SLEETSTIN, o. Zie SLIJTSTUK.

SLEEUW, adj. Zie SLEE.

SLEE
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SLEEUWBEZIE (wvl. SLEEWBEZE), v. De vrucht
van den sleeuwdoorn, slee.
SLEEPER, m. Zie SLUFFER.
SLEGEN, m. Smuik, dikke smoor, fijne regen.
Door regen en slegen gaan. Die slechte hoed is
wel genoeg om door regen en slegen te loopen.
-- Zie SLEGGE, en SLEIN.
--- SLEGENEN,

slegende, heb geslegend, o. w.

Smuiken. Sedert eenige dagen regent en slegent
het gedurig. Het regent en slegent dat er niet
door te gaan is. — Zie SLEINEN.
SLEGGE, v. Fijne regen, fijne sneeuw die smilt
in 't vallen. Het is geen regen maar slegge. Die
slegge maakt eventwel nat., -- Zie SLEIN.
--- Afl. Sleggerig. " Tcontinueel reynighende
slegglzeriglz weder, daer die zaytijt grootelicx by
verachterde. " (N. Despars.)
SLEI, m. Slet, lap, sluns, vodde. Met eenen
slei iets afvagen. De sleien van zijn kleed sleepten achter hem. Die schooier hangt geheel in
sleien en berlieren. Slunsen en sleien. Haar
kleeren zijn maar sleien meer.
— Haveloos mensch, bij Weil. ook Slet genaamd. Een slei van een wijf. Al wat in die
strate woont, is maar slei van volk, anders gezeid Bucht.
SLEI, SLEIE, v. Hetzelfde als Slee, slene,
sleepruim, fr. _prunelle. Er staan veel sleien aan
dien tak.
=- Dobbel sleien, dubbele slee'n, soort van wilde
pruimen.
- SLEIDOORN, m. Sleedoorn, fr. prunellier.
- SLEIHAGE, v. Sleehaag, fr. hale de prunel
-liers.
- SLEIZOP, 0. Sleesap, fr sue de prunelle.
SLEI, adj. en adv. In sommige streken hetzelfde als Sleek, d. i. effen vol, boordevol.
— Slei encle vol, tautol. De kuip was slei ende
Vol. -- Zie SLEEK.
SLEIN, m. Hetzelfde als Slegen. Hij werkt op
den akker in rein en slein. Voortreizen door
rein en slein.
— Wegens de samentrekking van ege in ei,
zie onder EIN.
- SLEINEN, stemde, heb gesleind, o. Slegenen.
Wordt gebruikt in de tautologie reinen en sleinen,
d. i. gedurig regenen. 't Reint en 't sleint geheele
dagen. 't Heeft geheel de maand lang gereind en
gesleind.
— Sleinen bet. eig. Misten, stofregenen, en
het is eene samentrekking van Slegenen of
Sleggenen, gelijk Reinen van Regenen. Kil. heeft
Slegghe, nebula, lenuis pluvia; en Sleggheren,

SLET

nebulam exhalare; en Sleggherigh, uvidus, madidus, pluvius.

SLEISTER, m. 't Zelfde als Slei, m. . slenter,
fr. guenille. Dat is daar al maar sleister van
volk (slecht volk).
- SLEISTEREN,

sleisterde, heb gesleisterd, o. w.

Slenteren, slenderen, traagzaam en slepende
gaan.
SLEK(KE, v. Schroefpomp, schroefvormige
buis of pijp om 't water uit eenen gracht, enz.
af te trekken, fr. limace, vis d'Archimècde. De
slekke, liggende met haar ondereinde in 't water,
wordt gedurig op haarzelven rondgewenteld,
zoodat hetiwater in de groeve opklimt om langs
boven uit te vloeien.
-- Eene strook van metaal, een dun en smal
stuk lood, ijzer, enz., fr. lame. De schenen van
een wagenwiel zijn slekken. De mulders geven
den naam van Slekken aan de ijzeren riggels
van twee vingers breed, die, tusschen den
spiegel en de wieken, rond den kop van den
molenas vastliggen bij middel van drilbouten.
Kil. vertaalt eene slecke loots door 't 1. lannella

plum bi.

-- Eene plant. Zie SLEKKRUID.
— Het vklw. slekske(n, is eene soort van
marktkantje waarin figuurtjes lijk slekjes ge
zijn. Een slekske maken. Een slekske-wrocht
verkoopen voor zeven stuivers de elle.
SLEKHUISDE, adj. Gekronkeld gelijk een slekhuis, fr. cochléaire.
SLEKKEDRAAIEN, draaide slekke, heb slekke
gedraaid, o. w. Een kinderspel, waarbij eene
rij jongens, hand aan hand gestrengeld, rondzwaait zoodanig dat de eerste van de rij uit zijne
plaats niet verschuive, als een middelpunt waar
de andere om zwenken; en dat de laatste uit der
mate zeere moet loopen, als zijnde in den versten
kring rond het middelpunt. De slekkedraaiende
jongens doen eene evolutie waar ook de legers
zich op oefenen : uno flexu de ;tros agent, ita

conj uncto orbe ut nemo pesterror sit, zegt Tacitus,
Germ. VI.
SLEKKEN, slekte, geslekt, b. w. Van de slekken
verlossen. Men slekt eenen akker, met er b. v.
koolbladeren op te smijten die men dan weder
opraapt als er de slekken opgekropen zijn. Zie
CITROENEN.

SLEKKERIJ, SLEKKERIE, v. Gespuis van slekken. 'De slekkerij doet veel kwaad aan de uit
akkervruchten.
-spruitend
SLEKKESTEKKER, m. Spotnaam dien men geeft
aan eene bajonet, aan een kleenen degen, enz.

SLEK
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SLEKKEVET, adj. Zoo vet als eene slek, zeer
vet. Eene slekkevette koe. Dat zwijn is slekkevet. Een kind dat slekkevet is van muffelen en
slapen.
SLEKKRUID, o. Eene tuinplant met schokskens
die gekronkeld zijn gelijk eene rups of een slekhuisje, in de wetenschap scorpiur us L. Men zegt
ook enkelijk slekken (v. mv.). Gij hebt daar ook
slekken staan.
,

SLEKSUIKER (wvl. –SUKER), m. en v. Soort van
spekken uit suiker en gerstwater gemaakt, fr.

sucre cl'orge.

SLEM en SLIM, adj. In 't kaartspel. Wordt gezeid van iemand die niet eene hand, niet eenen
slag ophaalt in eene partij; eng. slam, fr. chelem,
capot. Slem zijn, fr être ccpot. Iemand slem spelen (maken dat hij niet eenen slag winne). Hij
heeft ze allen slem gemaakt.
-- Voor dit Slem zegt men ook Vijlje. En Kil.
zegt dat Slim oulings vilis beteekende.
.SLEMPERDIJZE, v. Zie SLIJBERDIJZE.
SLENE, v. Zie SLEEN.
SLENZEN, slans, geslonzen, b. en o. w. Zie
SLINZEN.

SLEPE, SLEEP, v. Vrouw die traagzaam gaat
of werkt.
-- Haveloos vrouwspersoon.
— Kil. Slepe, mulier tard-igrada.
-- Bij landb. Soort van slede die men over
den akker sleept, anders ook Sleephout genaamd.
Zie SLEEPHOUT.
SLEPEN, sleepte, gesleept (wvl. slepte, geslèpt,
zie KLANKVERK.), b. w. Bij landbouwers. Het sleephout over den akker trekken, eenen akker met
het sleephout bewerken. Als het land geploegd
is, dan wordt het gesleept. In 't begin van de
lente sleept men somwijlen de korenvelden.
-- Bij vogelaars. Eene groote sleepnet (fr.
trainasse) des nachts over de akkers voorttrekken om vogels te vangen. Patrijsen slepen.
Kwakkels worden gesleept. Hij heeft dezen
nacht veel leeuwrikken gesleept.
— Bij visschers. Met eene sleepnet vangen.
Hij heeft in den vijver snoeken en tinken gesleept.
— o. w. Bij metsers. Achterwaartoverhellen.
Wordt gezeid an eenen muur die niet loodrecht
opgaat, maar eene afwijkende richting heeft ten
opzichte van den kant waar men het paslood
schiet, zoodanig dat het paslood er langs sleept
en hapert. Die muur sleept. Een muur die sleept
langs den eenen kant, vliegt gemeenlijk langs
den anderen,

SLEP
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-- In 't kaartspel. Een hoog blad achter
om later des te meer op te halen. Het-houden
slepen is toegelaten en maakt zelfs deel van de
kunst. Zie VERTIJDEN.
SLEPER, m. Iemand die sleept in 't kaartspel.
-- Bij timmerl. De sleper van den werkbank
is een houten riggel (doorboord met verscheidene gaten waarin men eenen tap of bout kan
steken) die weg en weder kan schuiven in eene
,sponning bezijden aan den werkbank. Waneer
de timmerman den boord van eene plank wilt
schaven of beitelen, legt hij die vast, niet boven
op den schaafbank, maar nevens den schaafbank
op den tap of bout die in den sleper zit.
,

SLEPPE, V. Flankaard, slip van een kleed, fr.

pan, basque. De sleppen van eenen frak.
--- Aan iemands sleppen hangen, iemand gedurig volgen gelijk zijne schaduw. Hij hangt altijd
aan mijn sleppen, fr. it est toejours pendo à mes

basques.
-- Zijne sleppen scheuren aan iets, een verlies
-

doen aan iets in plaats van winste. Hij heeft aan
die onderneming zijne sleppen gescheurd. Hij
zal er leelijk zijn sleppen aan scheuren.
SLERIEN, sleride, heb geslerid, o. w., zware e.
Hetzelfde als Sleeren, slieren, fr. glisser. -- Zie

onder cizzE.
SLES, m. Zie SLETS.
'SLESSEN, o. W. Zie SLETSEN.
SLESSERIJ, SLESSERNIJ, v. Zie SLETSERIJ.
SLETE, V. Zie SLEET.
SLETESTIK, o. Zie SLZJTSTIK.
SLETS, SLES, m. zonder mv. Spoor dat men

al gaande of al sledderende achterlaat in het
gras, enz., Bloeze. De slets van de aanden in 't
gras. De slets van eene slek langs den muur. De
Bles van de wiedsters die over jonge akkervruchten voortkruipen. — Ook Sletse, v.
SLETSE, v. Het spoor dat men al gaande, al
slepende of al kruipende achterlaat in het gras
of in akkervruchten. De sletsen van de eend
weide. Men zag aan de sletsen in-vogelsind
bedauwde
weide, langs waar de dief gevlucht
de
was. De sletsen van de wiedsters in eenen
vlaschaard worden ook Jaans genoemd.
-- Samenst. Aandesletse, Minnesletse, enz.
SLETSE, SLESSE en SLISSE, v. Hetzelfde als
Sluffer, slof, fr. savate.
-- Haveloos vrouwspersoon, bij Weil. Slet
gelbeeten.
SLETSEN, sleiste, heb gesleíst, o. w. Sleepvoeten
gelijk iemand die met sletsen of sluffers gaat;
anders gezeid Slaff_eren; bij Weil. Sloffen.

SLET
-- Ook Slessen en Slissen.
en SLESSERIJ, v. Geloop, de daad
van veel te sletsen, anders ook Geslets. Al die
sletserij van 't volk dat uit en in de kerk gaat,
belemmert den predikant. Het is eene groote
sletserij voor eenen barbier die van huis tot
huis gaat scheren. Er is veel sletserij vast aan
dat ambt, en weinig gewin.
SLETTE, v. Hetzelfde als Sledde, slede, slee,
fr. trameau.
— In 't bez., Een houten raam of spriet of
zoo iets waarop de landbouwer zijnen ploeg of
zijne eegde legt om ze van de hofstede naar den
akker, of van den akker naar de hofstede te
voeren, fr. trainoir. Ook Sleê genaamd.
SLEUTER, m. Zie SLOTEB.
SLEUVE, v. Hetzelfde als Sloove.
SLEUVER, m. Baaiaard, lukslag, hazaard, rooverskoop. Gij hebt daar eenen schoonen sleuver
gedaan.
SLEUVEREN, sleuverde, gesleuverd, b. en o. w.
Slorpen, slobberen. Honden en koeien sleuveren
als zij drinken. Hij sleuvert zijne soep. De
moeder verbiedt aan haar kind van te sleuveren.
De aanden plapperen en sleuveren in 't goor.
Men sleuvert gemeenlijk als men iets drinkt dat
te warm is.
- SLEUVERAAR, m. Iemand die slorpende drinkt
- SLETSERIJ

of zuipt.
De daad van Sleuveren.
Ook
Natte
spijs
waar te veel water in is,
-fr. lavasse. Sleuveringe van soepe, van pap. Dat
is sleuveringe voor het verken.
SLIBBEREN, slibberde, heb geslibberd, o. w.
Glad zijn, glibberig zijn. De weg slibbert. Het
slibbert, fr. it fait glissant.
SLICHT, adj. Dus spreekt bij ons een w. dat
-- SLEUVERING, V.

slecht geschreven wordt. Zie SLECHT.
SLIE, v., mv. slie'n (zie DRIE), v. Zie SLIET.
SLIEREN, o. w. Zie SLEEKEN.
SLIERESLOOI, m. Hetzelfde als Slooi, spuns,

al te waterachtige drank of lepelspijs, lunte. Die
kaffie is juist lijk sliereslooi. Dien sliereslooi laat
ik voor anderen.
-- Te Brugge zegt men Sliereslo.
SLIERPOEDER, o. Zie SLEERPOEDER.

SLIET, o., mv. slieten. Cel of logie met berd en
latierboomen afgezet, waarin eene koe, een peerd,
enz. vastgebonden staat op stal. Elke koe staat
in een sliet. Een stal met acht slieten.
— Fig. Stand- of zitplaats in 't algemeen. De
slieten van den schouwburg, fr. les stalles au
theaire. Elk in zijn sliet (elk neme zijne plaats).

SLIP
Men zegt ook Slie, v. Eene groote slie.
Een stal van zeven slie'n.
°-- SLIEtBAND, m. Band waarmeê de koe in
haar sliet gebonden staat.
SLIFFER, m. Zie SLUFFER.
SLIJBERDIJZE, SLIMPERDIJZE, SLEMPERDIJZE
(wvl. –DIzE), v., klemt. op dij. Spook, schrik

nachtverschijnsel, b. v. een man zonder-beld,
hoofd, fr. spectre, fantóme. Er verkeeren daar
slijberdijzen.
-- Een leelijk afzichtig mensch; eene slordig
gekleede vrouw; een eerloos en vuil persoon. Zij
loopt gekleed gelijk eene slijberdijze. Eene slljberdijze van eene vrouw.
-- In denzelfden zin zegt men ook Spook.
SLIJDEREN (wvl. SLIDEREN, zie Ia), slvj derde,
heb of ben geslijderd, o. w. Hetzelfde als Slidderen, sledderen, sleereti, slieren, glijden, fr. glisser.
SLIJKER (wvl. SLIBER), m., mv. slijkers. Blo
huidevetters. Schaafmes om de huiden te slechten, fr. étire.
SLIJKIG, adj. Slijkerig, fr. boueux. Slijkige
wegen. Bene slijkige straat.
SLIJKSCHOE, m., mv. schoe'n. Schoe kloek en
sterk genaaid, en vast toegeregen tot boven de
knoesels, dienende om door het slijk te gaan.
Zijne slijkschóe'n aansteken om door modder
-wegn
te reizen.
SLIJMEN (wvl. SLIMEN, zie Ia), slijmde, heb ge
o. w. Bij brouwers. Slijmwerse aftrekken-sli,md
uit de brouwkuip. Het is tijd van slijmen. Hebt
gij reeds geslijmd?
SLIJMKNIE, v. Capucijneknie. Eenen slijmknie
hebben.
–
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SLID`
-- Sluipen. De kinders die hemelpoorte spelen, zeggen : Sliipt er deure, fr. passez-y, glissez

par la Porte.
SLIJPGAT, o. Sluipgat.
SLIJPKARRE, V. Soort van kruiwagen, waarop

de schaarslijpers den slijpsteen rondvoeren om
messen, enz. te slijpen.
SLIJPPLATE, v. Bij landb. IJzeren plaat onder
aan het zoolhoofd van eereen ploeg.
SLIJP-UIT (wvl. SLIIP-UUT, zie Ir en UI), nl.
Het uitslijpen, in den zin van spotten (zie UITSLIJPEN). Slijp-uit doen naar iemand. Slijp -uíá
krijgen.
SLIJS (wvl. sLISE), v. Plat afgesneden stuk,
snede, schijf, fr. tranche, leche, eng. slïce'. Een&
slijse brood, fr. une lèche de pain. Twee kleerre
of groote slijsen vleesch.
-- Looze aar, bolster zonder graan: Er zijn
dit jaar veel slijsen onder de haver.
Behoeftige vrouw. Een arme slijse. — Ook
Een haveloos vrouwspersoon. Eene verachtelijke
slijse of slooré.
SLIJTEN (wvl. SLITE ), sleet (wvl. scherpl. ee,
zie DUIGEN), gesleten, b. w. Uittrekken, uitrukken.
Bij onze oude schrijvers vindt men Zijn haar
–W-

van wanhoop, enz.
Als si eist dat niet en diet,
Slaet si haer handen ende maect verdriet.
Groet gheween ende groet mesbaer,

slijten

Si sleet haer scone ghelu haer,
Als of si ware des sirenes ave r

wesse, zie Rs), v. Bij brouwers. De eerste weèrse

(De Trojaensche oorlog.)
-- Bij landbouwers. Eene volwassen vrucht,
vooral vlas, met de hand uit den akker uittrek keu, in plaats van te snijden of te maaien. Vlas
slijten. Kemp slijten. Velderwten en stoelboonen
slijten. Kamille slijten. Peerdeboonen en koolzaad

die men uit de brouwkuip bekomt : zij is witachtig, drubbel en onklaar. Ook Voorloop geheeten.
SLIJPE (wvl. SLIPE), v. 't Zelfde als Sluip,
sluipweg. Al de slijpen kennen van het woud.
Langs eene slijpe wegfijkeren.
— Fig. Omweg, geheime middel om tot iets
te geraken, om iets te bekomen. Hij weet al do
slijpen om tot de gunste van den prins te geraken.
SLIJPEN, sleep (wvl. scherpl. ee, zie DUIGEN),
heb geslepen, o. w. Bij vinkeniers. Wordt gezeid
even als Liemen, van eene vink die geheel
zachtjes haar leise of liedje zingt. De vinken
slijpen inde lente, als zij beginnen aan te komen.
-- Op den draai zijn, krullen, den dag overbrengen in rinkinken en drinken. In vele steden
slijpen de werklieden op den maandag.

worden soms gesleten, soms afgesneden.
-- Vgl. zw. slita, en 't eng. to slit.
-- SLIJTDAG, m. De dag dat men eene volwassen vrucht op den akker slijt. Dit gebeurde in
de slijtdagen. De laatste slijtdag van 't vlas.
-- SLIJTER, m. SLIJTSTER, V. Iemand die vlas,
kemp, enz. uit den akker slijt.
- SLIJTINGE, v. De daad van slijten. 't Is goed
weder voor de slijtinge van 't vlas.
--- Ook Slijttijd. Hij is gestorven in de slijting
van 't vlas.
-- SLIJTPAP, m. Dikke bloempap met suiker
overstrooid, dien men aan het slijtvolk geeft,
Slijtpap maken. Slijtpap eten.
- STIJTTIJD, m. De tijd van 't vlas of kemp te
slijten. De slijttijd nadert. In den slijttijd is ep
veel werk bij de boeren.

SLIJMWERSE, SLIJMWEÈRSE (uitspr. sliim-

SLIJ
— SLIJTVOLK, 0. Hoop werklieden die te samen
vlas, of kemp, enz. slijten of gesleten hebben.
Die landbouwer heeft veel slijtvolk dit jaar.

SLIJTSTIK, SLEETSTUK, SLETESTIK, o. Stuk
lijnwaad dat men weeft of geweven heeft, niet
om te verkoopen, maar om zelve te verbezigen
en te verslijten. Een slijtstuk maken. Een sleetstik in hemden versnijden. •
SLIM, adj. In 't kaartspel. Zie SLEM.
SLIIYMMERIK, m. Schalkaard, behendige kerel.
— Zie —RIK.
SLIMPE, v. Vlies, pels, drendel, vel (fr. pellicule, membrane), zoo als men er soms ziet aan
gekookt vleesch, op gezoden melk, enz. Dat
vleesch is al maar wat pelsen en slimpen.
— Lap, vodde, fr la7nbeau, guenille, haillon.
Haar kleed hangt geheel in slimpen.
-- Gemeen vrouwspersoon, vel.
SLIMTE, v. Slimheid. Met veel slimte (sluw
te werke gaan.
-heid)

-- Zich met eene slimte ergens ui1trek7en, door
eene behendige uitvlucht of slimmen slag losgeraken uit eenen moeilijken woordenstrijd of
anderen beschamenden toestand. Hij zou er
zich geern met eene slimte uittrekken, maar 't
zal niet lukken. Gij gevoelt dat gij ongelijk hebt,
en zoekt er u met eene slimte uit te trekken.
— Sommigen zeggen slimpe.
SLINDER (wvl. SLIINDER, zie IND), Mn. Soort van
slang, ook Slinger, in de wetenschap anguis
fragilis, fr. orvet commun. Kil. Slinder, chelydrus:

se-r pentis genus.
— Ge moet daarvoor slinders aan uw gat heb
zegt men spottender of berispender wijze-ben,
aan iemand die iets onbehendig verricht heeft
of verricht, even als men zegt in denzelfden zin:

ge moet daarvoor slim zijn, of ge moet daarvoor
den kop hebben.
SLINGER (wvl. SLIINGER, zie ING), m. Al wat
slingert.
— Platte oorbel, fr. pendeloque, pendant d'oreille.
Gouden slingers met rijke gesteenten. De slingers zijn geen klokken.
— Flenter, afgescheurd stuk dat aan een
kleed te slingeren hangt. Het fr. pendeloque
wordt ook in dezen zin gebezigd. Zijn kleed
hangt al in slingers.
-- Soort van kleene slang die in onze bos schen gevonden wordt en geen kwaad doet, fr.

orvet. Zie SLINDER.
-- Aan eene deur, venster, enz. Soort van
koperen of ijzeren handhaaf of krikkeljoen dat,
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niet te midden, maar op 't uiteinde vast is aan
den staf die het schof in- en uitschuift.
— Ook De daad van eens te slingeren. In
eenen slinger was de slang er boven. — Slag
om slinger, lap om leer, om ter meest, om strijd,
fr. a l'envi, au plus fort. Zij vochten slag om
slinger. Zij scholden elkander uit slag om slinger. Zij dronken slag om slinger.
SLINGERAUWE (wvl. SLIINGEROWE, zie IND en
AU), v. Zoo heet bij ons de Gierstplant, fr. millet.
Slingerauwen zaaien. Een schamel slingerauwen.
SLINGERKOORD (wvl. SLIINGERBOORDE, zie IND),
v. Slingertouw.
— Iemand in de slingerkoorde houden, hem tot
speelbal doen dienen, met hem gekken, fr. berner

quelqu'un, faire servir quelqu'un de jouet.
SLINGERLING (wvl. SLIINGERLING), m. en o.
Iets dat hangt en slingert. Versierd met kwispels, linten en slingerlingen. " Eenen Turckschen
wrongh verciert met drie reyghers-vleughels
ende slingerlinghen van peirels. " (P. Devynck.)
— Zie --LING.
SLINSAPPEL of SLENSAPPEL, m. Appel die
goed is om rauw geëten te worden. In 't nagerecht discht men Wullingen, Pippelingen en
andere slinsappels op. De aagtappel (fr. capendu)
is een zuiver sl-insappel, omdat hij rauw geëten
zeer goed is, en verslecht met gebraden te
worden.
SLINZEN, slans, geslonzen, b. en o. w. Vreten,
graag eten, gulzig eten. 't Wordt veel gezeid
van de dieren die wel ten appetijte staan. Die
koe slinst al wat zij krijgt. De hond heeft het
stuk vleesch geslonzen.
— Ook van menschen die gulzig eten; doch
bez. van snoepige kinderen die rauw fruit eten.
Krieken of aalbezen slinzen. Perkels slinzen.
Eenen appel slinzen. De knaap is ziek van te
veel fruit te slinzen. Ge moogt zoo niet slinzen.
— Ook Slenzen; en in 't Land van Aalst ook
Snenzen.
-- Wel. heeft Slienen in den zin van Snoepen.
Vgl. Slinden, Verslinden.
SLIP, v. Zie SLEPPE.
SLISSE, v. Zie SLETSE.
SLOEBER (wvl. SLOUBER, zie oï), m., bij Weil.
Slobberdoes, iemand die ongeschikt eet. Ook in
't alg. Morsig mensch; onbeschofterik; oneerbare
mensch.
SLOEBERDOEKSKEN (wvl. sLOUB—), o. Doekje
dat men de kinderen onder den kin aanbindt
opdat zij zich niet beslabberen.
SLOEBEREN (wvl. SLOUBEREN), sloeberde, gesloe.

SLOE
berd, b. en o. w. Slobberen, slorpende eten. De
hond sloeberde den bak uit.
— Ook van menschen. In 't eten sloeberen.
Dezen drank sloeberen zij binnen al blazende
zonder lepel.
-

— Een kaartspel, anders ook Eten genaamd.
— Weil. heeft daarvoor Slobberen, slabberen.
SLOEBERETTE, SLOEBER2TE (wvl. SLOUB-), v.
klemt. op ret. Onhebbelijk vrouwspersoon. Zie
ETTE.

SLOEBERING en SLOEBERIJ (wvl. SLOUB -), v.

Natte spijs die de honden, enz. opslorpen.
-- Ook slooie lepelspijs voor menschen.
Adriaan Adriaensens heet het Slabbraedie:
" Liever met inelxken ende ander slabbraecdie,
dan met hertelycke spyse. "
-- Ook Morsige, onbeschofte of eerlooze daad
of doenswijze, fr. saloperie.
SLOEBERSCHUP (wvl. sLOUB-), v. Zoo heet in
't L. van Aalst en, volgens Alg. Vl. Idiot., ook
in Brab. hetgeen wij meest een Ruifel noemen,
d. i. eene houten schup om slijk en andere vuiligheid op te scheppen.
SLOEBERVOLK (wvl.. SLOUB -), o. Slecht volk.
Het is al sloebervolk dat in die straat woont.
SLOEBKOUS (wvl. SLOUBKOUSE, zie ou), v. Zie
SLAFKOUS.

SLQEF (wvl. sLOUF), m. Een hoegenaamd kleed,
van weinige weerde, dat men boven de andere
aandoet om door regen en wind te gaan, of om
slordige werken te verrichten; ook Slaaf ken en
Schanslooper genaamd. Hij trok met zijnen sloef
door hagel en wind. Zij deed haren sloef aan
om te steperen."
— Slordig mensch, sloeber, slof, fr. personne
nonchalante, malpropre, sale.
Hy was als een vuylen sloef,
En by bleef een rechten boef.
(Gheschier.)
SLOEF, SLOEVE, v. Zie SLOOVE.
SLOEF (wvl. SLoUF), adj. Slof, traag, nalatig,

slordig. Sloef zijn. Sloef te werke gaan. " Het
waren er die sloef sloef te offerande gingen. "

(G. Gez.)
• SLOETSE, v. Zoo heet te Iper een stedelijk
weezeknechtje dat te Brugge steedsche bolle
genoemd wordt. Zie
- SLOETSESCHOLE,

RooBoUT.

v. De school van de weeze-

knechtjes te Iper.
SLOEZE, V. Zie SLUIZE en SLOSSE.
SLOEZE, v. Hetzelfde als Sletse, Slesse, bij Kil.
Slose, Slodse, d. i. Slof, fr. i'ieille ppantonfle,
savate.
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— Het spoor dat een mensch of dier achterlaat met te sleepvoeten of te kruipen, slets. De
sloeze van eene slek. De sloeze van de aanden
in de weide. De Bloezen van de wiedsters in den
akker.
SLOK, adj. Wordt gezeid van lepelspijs die
niet te warm is om geëten te worden. Die soep
is slok. De pap is van passe slok.
SLOK, m. Fig. Goedig, sulachtig mensch, bloed,
fr. bonasse. Een goede slok van eenen vent. Het
zijn goo slokken van menschen.
— In denzelfden zin gebruikt men ook Hals.
Kil. Slock, gala, fr. gorge, de keel.
SLOME, v. Een slordig gekleed vrouwspersoox.
SLOKERDEVOET, bijup. Zie LOKERDEVOET.
SLOKEREN, slokerde, geslokerd, b. w. Slap en
slunst chtig maken, doen verslensen. Men slokert
de rauwe salade, met ze b. v. in warme saus te

roeren.

— o. W. Slap en slunsachtig neerhangen, beginnen te verwelken. Die bloem slokert. De
planten staan geslokerd van den gloed der zonne.
De averuischen slokeren als hunne wortelen
,

afgeknaagd worden.
--- Ook van kleedingstukken die slodderen.
De kousen slokeren, als zij aan het been niet
opgebonden zijn, en slodderig neerhangen. Jongen, ge zijt vermagerd : uw kleed slokert. Het
slokert lijk al dat hij aanheeft (zijne kleerera
sluiten hem niet om het lijf).
— Het behoort bij Slak, slaken.
SLOKGAT, o. Het mondgat van

eene Blokpijp.

SLOKKEBROKKE, v. Soort van lekkere peer, fr.

le gloumorceau.

k

SLOKKER, m. Een kalf dat vijf

of zes weken
oud is. Vleesch van eenen slokker is roodachtig
en weinig geprezen. — Vgl. Zoger.
SLOKPIJP (wvl. -- PUPE, zie PIJP), v. Bij brouw.
enz. De pijp of buis die onder of rond eenen
ketel gemetseld is, en waardoor de vlam van de
vieringe vaart eer zij in de kave komt.
SLOIVI, adj. Slonk, scheef en krom, niet recht,
con-tourné, tortu, tort-ueuwe. Slomme beenen. De
slomme takken van den eik. De slomme stroom
van een water. " Dat die recht gaet, eens anders
slom been beschimpe, ende die wit is den
moriaen beghecke. " (J. David, s. j.) " Anna hadde
oock slomme voeten ende cost qualick ghegaen. "
(C. Vrancx.)
— Meest tautol. Krom en sloin (geheel mismaakt). 't Is al krom en slom dat er aan is (zegt
men van een meubel of ander hoegenaamde zaak
die mismaakt en wanschapen is). " Si en ver-

SLON
stricken niet noch en beroeren niet eens, maer
gaender tromt sloor me door. " (Th. van Heren
wassen die kinderen op, trom en slorp-tals)."Ao
Bonder Garde s vreese. " (Id.)
SLONK (fvl. SLOUNK, zie oND), adj. Hetzelfde als
Slink, slunk, fr. gauche. Het slonke been. De
lonker hand. De slonke zijde.
-- Krom, slom, scheef. Slonke beenen. Dat
beest heeft slonke pootera. Slonk op zijne beenen
staan.
-- Fig. Lomp, onbehendig. Eene slonke vent.
Slonk zijn in het werken.
--- Slim, schalk doortrapt. Een slonke kerel.
— SLONKAARD, SLONKERIK, m. Lompe vent,
botterik.
-- SLONKUErn, V.

De hoedanigheid van slonk

te zijn.
i=—

SLONKSCH,

adj. Hetzelfde al . Slonk. Een

slonksche -vent. SSlonksche voet.
SLONS, V. Zie SLUMS.
SLOOF, v. Zie sLoovn.
SLOOPSTUK, SLOOFSTIK, o., scherpl. oo. Plat
stuk hout dat men streks vastlegt op ingeheide
palen, om daarop eenen muur, eene kade, enz. te
metselen.
.SL00I, m. Lunte, spuns, drank of lepelspijs
waar te veel water in is, fr. lavasse. Slooi van
kaffie, van pap, van potagie, enz. ' Ík eet dien
slooi niet. Geef dien slooi aan den hond. Het is
een keer sloof, 't geen gij daar gemaakt hebt.
--- Men zegt ook Sliereslooi.
SLOOI, adj. Wordt - gezeid van vleeschsap,
kaffie, chocolade, pap en andere natte spijzen
waar te veel water, en bijgevolg weinig voedsel
en deugd in is. Slooie kaffie. Die chocolade is
slooi. Slooie lepelspijs. Slooie temper.
— In den grond is dit slooi misschien hetzelfde als los, stack, 1. laaus; even als Sprooi bij
ons hetzelfde is als Bros, broos. Zie s.
-

SLOOR, adj. Eenigszins verwelkt, slunsachtig.
Wordt gezeid van plantgewassen die, door de
groote hitte van de zon, hunne bladeren slap
laten neerhangen, alsof zij begonnen te verslenen. Hoe staan die averuischen sloore ! Het
raaploof hangt dikwijls sloore in den achternoen,
maar met de koelte en den dauw van den nacht
rijst het weer op, en staat 's morgens jeugdig
en frisch. De tabakplanten worden sloore als de
zonne brandt.
SLOOR(E, v., scherpl. oo. Dus noemt men de
koolzaadplant zoolang zij hare groene bladeren
heeft en niet uitgebloeid is; ook Averuische ge-

heeten. De slooren vervriezen somwijlen. Eerre
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sloore uittrekken. De slooren zullen haast bloeien.
— Subbedutte, deernisweerdige vrouw die arm
is, of ziekelijk, of sukkelachtig, of sulachtig, of
al te blood. Eene arme sloore. Zij is zoo eene
sloore;! " Maer waer van komt den naem van een
quesel, een sloor, en een klappey ? " (F. Vanden
Werve.) " Die slooren zitten daer te spellewerken
tot den middernacht ! kunnen zy dat uythouden? " (C. Duvillers, van de kantwerksters.)
Gy sloor ! waer zyn uw armè zinnen P
(J. B. Decorte.)
— Ook in eenen slechten zin. Eerloos of
vadsig vrouwspersoon, buffe, bij Weil. sloerie genaamd, fr. salope. In dezen zin staat het dikwijls
bij A. Biins. " Leelijcke sloore. "
— P. Croon geeft aan de zanggoddin (fr. muse)
den naam van Rijmsloore : " Soo soude myn
Rymsloore zeggen."
SLOOREMENT, o. Slepe, sloore, 1. vilis amasia.
De boef met zijn sloorement.
SLOOR(E)ZAAD, o. Koolzaad, fr. tolza.

-- Zie SLOORE.
SLOOTSE, v. Zie SLOTSE.
SLO0VE, V. In 't algen een Een houten, lederen
of metalen band, groot of kleen, rond of niet,
schuivende of vastliggende op eenen steel of iets
dergelijks, en voorzien van eenen haak of ring
of handhave waaraan men houdt of iets hangt of
schakelt. De sloove van eenen molenas, van eenen
dijsel, van een harnas, van eene zeisen, van een
zwenkel, enz. Zie ASSLOOVE, DIJSELSLOOVE, ZIKSEMSLOOVE, ZWENKELSLOOVE, HARNASSLOOVE. - Ook
Sloeve.
— Bij spinsters. Eene klos wier garen afgesloofd is, wier garen uit zijne hoevers geschoven
en.verwarreld ligt.
— Bij zeevisschers. Eene geule van drie kwart
lang, twee uren van Blankenberghe, waar men
bezonderlijk tongen vangt.
SLOOVEN, sloofde, gesloofd, b. w. De mouwen
of dergelijke bekleeding opstroppen of opschorten. De mouwen slooven om in 't water te
plasschen. De broek slooven om door het slijk
te gaan. Eene boonpertse slooven (er de boonranken van afstroppen).
— o. W. De kousen slooven (als zij langs het
been afzinken). De broek slooft (als de beenderlingen langs het been in plooien opwaarts schuiven). Die garenklos slooft (sloovert).
-- b. w. Den akker van boven op omploegen,
anders gezeid Schijvelen, Omrijden. Een stoppelveld slooven. Eene klaverij slooven.
-- Valschheden vertellen, anders gezeid Dich.

stoo
ten, en Drukken. Zij kan slooven ! Hij ia wederom al bezig met slooven.
- Zie ook SLOVEN.
SLOOVER, m. Overslag of omgevouwen deel
van eene mouw. Mouwen met of zonder sloovers.
Nieuwe sloovers aan de mouwen zetten. De
sloovers, die niet vastgenaaid zijn, kan men
neêrlaten tot over de handen.
— Ook Opsloover genaamd. — Zie —ER.
SLOOVEREN, slooverde, geslooverd, b. en o. w.
Freq. van Slooven. De kousen slooveren (als zij
langs het been afzinken). De garenklos sloovert
(als het garen er van afwijkt en afvalt).
SLOP, adj. Hetzelfde als Slap, slak, los. Eenen
band slop maken. De koorde laten slop hangen.
Sloppe grond (die niet vast is, die begeeft, b. v.
als er 't convooi van den reilweg over vaart).
SLOSSE, v. Onachtzaam vrouwmensch, onhebbelijk vrouwmensch; anders ook Sloeze en Sletse,
bij Weil. Slet genaamd.
— Kil. heeft Slose, - slodse, in den zin van
sluffer, pantoffel, sletse. — Zie ook SLOTSE.
SLOT, o. De staat van dicht te zijn.
— Slot geven aan iets, iets dicht maken. Aan
boeken, die men in eenen pak bindt om te verzenden, moet men goed slot geven (wel samendrukken opdat de pak niet los, maar vast zij).
— Slot hebben, dicht zijn. Een dak heeft geen
slot als het lek is, als het er door regent. Die
redevoering heeft geen slot (hangt niet te samen,
hare deelen zijn niet geschakeld).
— Slot krijgen, dicht worden. Eene kuip of
stande, die door den zonnegloed ontdudderd is,
krijgt- wederom slot met in 't water te staan.
-- Afgeslotene plaats waar men niet inkan,
noch uitmag. Het slot van een klooster, is het
deel voor de kloosterlingen aleen bestemd, fr.
cloture. Het slot schenden (er met geweld indringen). De koning wierd in 't slot binnengelaten. Ge moogt in 't slot niet gaan.
— In het slot zijn, beteuterd zijn, niet weten
noch waaruit noch waarin, in zijne eigene woorden gevangen zijn, enz.
SLOTBLAZEN, e. w. Kluchtwoord dat somwijlen
gezeid ,wordt voor Bedelen, schooien. Wat doet
hij voor zijn ambacht ? Slotblazen.
-- Afl. Slotblazer.
SLOTER of SLEUTER, m. Wordt bij ons algemeen gebezigd voor Sleutel, fr. clé. De sleuter
is in 't slot gebroken. Den sloter draaien.
— Van iets het slot en het slotertje weten,

gansch het geheim van iets kennen. Hij wilt
van alles het slot en 't slotertje weten.
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-- Bij tinion.. Soort van kléêne hófltéh 44gge
waarmede het schaafijzer in de schaaf geklemd
en vastgesloten wordt; anders ook Spie en Slotschuif geheeten. Den sloter inslaan, uitslaan.
— Groote houten spie die men slaat in het
doorboord uiteinde van eene erne om eene ver
gesloten te houden. Slenters steken in-gárin
de schee'n van een weefgetouw.
— Houten pin waarmede men de snaren van
eene viole spant of ontspant, fr. cheville de violon.
— De puntige steert van eenen lemmer (mes,
beitel, zweerd, enz.), die in den hecht of het
gevest vastzit; bij Kramers Angel genaamd; fr.
sole, toyere. De sloter van een hakmes. Het ge moet is tusschen den sloter en den lemmer. De
Bloter is afgebroken tegen het gemoet.
— De sloter-van den balk, balksleutel.
— Bij schoemakers. Eene spie die men slaat
tusschen de twee deelen van een leerzenbeen
(fr. embouchoir), om dit te doen spannen in den
schacht van eene leers.
-- Bij olieslagers. Eene spie om de warden
slot te geven, en om, bij middel van de loshei,
de wiggen te lossen als het zaad uitgeperst is.
— De slenters op het graf leggen, de erfenis
niet aanveerden, maar den schuldeischers overlaten, fr. renoncer a la succession d'un parent.
Deze spreekwijs komt van het oud gebruik van
de sleuters op het graf te leggen tot teeken dat
men van de erfenis afzag. " Een weduwe, indien
sy renoncieren wilt vanden sterf-huyse van haren.
man, door de becommerthede van dien, vermach,.
tselve te doen, midts ten daghe vande begra-vinghe van haren man, legghende de sleutels op,
't graf, sonder te keerera in 't sterf-huys. " (Cost.
v. Berghen S. Winocx, xxi, 14.)
— Het vklw. sleutertje is de naam dien men
hier en daar geeft aan het akkerviooltje, viola
agrestis Jordan.
- SLOTERSCHILD, SLEUTERSCHILD, m.

Hetzelfde.

als Slotschild.
SLOTKAS(SE, v. Bij slotmakers, enz. De ruimte,
tusschen de slotplaat en de dekplaat, fr. boite de'serrure, palastre. In de slotkasse ligt het schof dat
uit- of invaart volgens de wending van den
,

,

sleutel.
SLOTPLAAT, v. Bij slotmakers, enz. De.plaat
van eene slotkas, door de welke de sleutel gaat
als men sluiten of ontsluiten wilt, fr. foncet.
— De slotplate van een vuurroer is de buitenplaat die men ziet, fr. platine.
-- Het vklw. slotplaatje is Een ijzeren plaatje
op den post of stijl van eene deur, venster, enz..
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waar het schof in vaart om de deur of de venster
te sluiten.
SLOTREDEN, SLUITREDEN (wvl.

SLUUTREDEN,

zie ui), v. en ni. Hetzelfde als Slotrede in de
Woordenb. De slotreden van een boek en de
voorreden. Zie REDEN.
SLOTRIE1Yt(E, v. Riem of gordel die met eenen
haak en eene oog om de lenden gesloten wordt.
De kloosternon had een roozenhoeiken hangen
aan hare slotrieme.
SLOTSCHILD en SLOTERSCHILD, m., vklw. -schildetje, -schildeken. Metalen plaatje, dat op den
belegriggel van eene deur genageld of gevezen
wordt, hebbende eene opening in 't midden om
doorgang te geven aan den sleutel. Zie SCHILD.
SLOTSCHUIF (wvl. -schuur), o. Bij timm. Het
slotschuif van eene schaaf heet ook Sloter. Zie
SLOTER.

SLOTSCHUIVE (wvl. -SCHUVE), v. Het schof van

een slot, fr. pene.
SLOTSE, ' SLUTSE, SLOOTSE en SLOSSE, v. Huize,
peul van booreen, erwten en andere schilgewassen,
fr. gousse. Slutsen van erwten.
— Sloester, bolster, dop, groene bast van
noten, fr. brou. De rijpe noten vallen uit de
slotsen. Rotte slotsen van okkernoten worden
gebruikt om een verbrand deel van 't lichaam
e zalven. Slootsen van baardnoten.
— SLOTSEN, slotste, geslotst, b. w. Ontslotsen,
uit de huize of uit den sloester doen. Boonen
slotsen. Noten slotsen.
— Ook Slutsen, Slootsen, en Slossen.
SLOVEN, sloofde, heb gesloofd, o. w. Beuzelen,

op zijn gemak klappen en praten. Zij zaten daar
samen te sloven. Rond den heerd zitten sloven,
lijk oude lieden doen. Wij hebben daar een beetje
gesloofd. Waarvan hebt je gesloofd *?
SLOZE, v. Een vuil slordig vrouwspersoon.
— Vgl. Sloeze.
SLUFFER, SLAPPER, SLEFFER, SLIFFER, m,

Hetzelfde als Slof bij Weil., oude muil, schoeisel
dat om zijn maaksel met ingeplooiden of uitgesneden hiel, of om zijne versletenheid maar dient
om b. v. er in huis mede rond te loopen, ook
Slets en Sles genaamd, fr. savate. Met sluffers
gaan. Sluffers dragen. Oude sluffers. Nieuwe
sluffers. 's Avonds doet hij zijne sluffers aan.

— Hij is met een' sluffer en een' sci ue in 't land
gekomen, hij is hier arm toegekomen.
— Ik zou uit mijne sl'uffers niet gaan om in zijn
schoe'n te kruipen, ik zou van stand met hem
geenszins willen wisselen.
-- Een maat van janhagel, mensch van kleerre

SLUT
eer. " Schoone mynheere, kykt op u zelven, en
byt liever tien keeren een stuk van uw Longe,
dan de minste van uw medeburgers voor sluffers
uit te maken. " (***)
— Voor Sluffer vindt men ook Slurf bij onze
vorige schrijvers : " Loopen met een slue f en
met een schoen. " (L. Vossius.) Zie METATHESIS.
SLUFTERBAL, m. SLUFFERBALE, v. Volksbal,
fr. bal populaire, bastringue.
-^ Ook Kloefke(n)sbal.
— Slijferen bij Kramers bet. Walsen, fr. dan
S

-serun

valse.

m. Arm- of
gordelband van de burgerlijke ambtenaren in
plechtgewaad zijnde; ook van de kavelotters en
gildebroêrs die deel maken van eenen vreugdestoet, enz., fr. écharpe. Zij hadden elk eenen driekleurigen sluwer aan den arm.
— De zwarte gordelband dien de priesters op
_ de toge dragen heet ook een Sluier of Singel, fr.
SLUIER (wvl. SLU—ER en
}

SLUWER),

ceinture.
SLUIEREN (wvl. SLU—EREN), sluierde, heb gesluierd; ook SLUWEREN, o. w. Slepen, fr. trainer. De

flenters Van zijn kleed sluierden achter zijn
hielen. - Slepen, traagzaam iets verrichten, talmen,
iets verzetten en uitstellen, gem. uit zorgloosheid, of kwaadwilligheid. Die veel sluiert, krijgt
zijne zaken niet verricht. Met al dat sluweren,
komt men nievers, men moet doorwerken. Die
gedurig sluwert te betalen, zit op een einde in
groote schulden. Ik heb gedurig gesluierd graan
te koopen, meenende dat het ging afslaan. In
het opnemen der stembriefjes sluieren, opdat de
kiezing maar laat Beeindigd zij. " In eenen
schoonen wegh blyven sluijeren. " (J. de Har
sluerde niet up tin--duyn.)"KaerlMt
houden van sPaus missive. " (N. Despars, I, 82.)
" Zo en wilden zy gansch cracht niet langher
sluweren van voordere in de zake te procederene."
(Id.) " Die welcke vry niet sluwerden " maar
namen seffens maatregels, enz. (Id.) " Ende den
prynse van Symahy en sluerde daer nyet langhe
op, wandi zyne lyef hynch daer an. " (G. Weydts.)
— Ook van dingen. He is reeds twee jaar dat
die zaak sluiert. Het geding, na lang gesluierd
te hebben, is eindelijk afgewezen. Dat hangt
daar en sluiert.
— Iets laten sluieren, iets laten aanloopen
zonder het eens goed af te werken of te voleindigen, iets veronachtzamen met of zonder inzicht.
Hij moet groote veranderingen doen aan zijne
woning, maar hij gaat het nog laten sluieren

SLUI
tot het toekomende jaar. De rechtbank laat somtijds een geding lang sluieren. Als men eene
ziekte laat sluieren, wordt ze dikwijls ongeneesbaar.
--- Vgl. het eng. slow, traag. De Hollanders
zeggen sleuren voor ons sluieren, even als men
ook schuren (bij ons scheuren) zegt voor schuieren;
en volgens Alg. Vl. Idiot. turen in Gelderland
voor tuieren in Brab. en elders, in den zin van
ons Stakebanden.
SLUIERACHTIG, SLUWERACHTIG, adj. Die ge-

negen of gewoon is te sluieren, te talmen. Een
sluierachtig mensch. Hij is maar sluierachtig.
SLUIERAAR, SLUWERAAR, m. Iemand die
sluwert of talmt; die traag is in 't werken; die
wacht en uitstelt iets te doen. Die werkman is
maar een sluwerare. Hij is een groote sluweraar
in 't betalen van zijne schulden.
SLUIERING, SLUWERING, V. De daad van sluieren, talming. Die sluieringe gaat mij tegen.
" Gy bepooght dese langhe ende traeghe sluijeringhe te verwyten. " (J. de Hard.) " Zy hadden
hem geweldelick uyt zynen huyse (omme zyne
slueweringhe wille) ende leeden hem ter Gendtpoortwaert. " (N. Despars.) " Dese restitutie moet
ghedaen zijn also haest alst in u macht is,
Bonder slueringhe oft onnuttelije vertrecken.
(Th. van Herentals.)
SLUIERPOT, SLUWERPOT, m. Sluweraar.
SLUIER-UIT, SLUWER-UIT, m. zonder mv. Vitsluiering, het gedurig verschuiven van iets dat
moet gedaan worden. Het zal wederom een
sluier-uit zijn (de zaak zal wederom onbepaalde lijk uitgesteld worden).
SLUIMEN (wvl. SLUMEN, zie Ui), sluimde, gesluimd, b. en o. w. Kil. geeft aan dit woord
verschillige beteekenissen:
10 Pellen, cdecorcitare. En zoo gebruikt men
het in Brabant, Antw. enz., waar sl uiime de
bet. heeft van schokke, slootse, fr. gousse, sprek.
van erwten, boonen en andere peulvruchten.
(Alg. Vi. Idiot.)
2° Luimen (s— luimen), loeren, limis tueri.

Sluimeren, slapen. En zoo gebruikt het
A. Biins :
Zij brassen, zij slumen
30

Op sachte plumen.

. dans
Sluipen, 1. furtim prorepere, fr..glisser
of entre. En zoo bezigt het P. Devynck. " 't Is
onmoghelyk dat een schuyte sal konnen doorsluymen tusschen dese twee casteelen zonder in
gronde te sijghen; want de geschut -meesters
houden daer neerstighe wacht, in ghevalle datter
een schip pooghde te slu ymeren.
40
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— Bij ons heeft Sluimen den zin van Behendig
ontvreemden, bedektelijk wegnemen, fr. chiper,
escamoter. Eenen bottel wijn sluimen van de
tafel. Hij meende dat te sluimen, maar hij was
niet slim genoeg.
-- Bij kaatsers. Den bal langs den grond of
zijdelings wegslaan, opdat hij buiten het bereik
vliege van den weerkaatser. Den bal sluimen,
opdat men hem niet kunne keeren. Het is niet
schoon van te sluimen.
-- Verders in 't alg. Bedekte middels gebruiken die niet betamen om b. v. te winnen in 't
spel (met, zoo genomen, een blad achter te hou
kaarten), of om een ander doelwit te-deni't
bereiken.
--- SLUIMER, m. Een kaatser die den bal sluimt.
Ik speel niet geern met sluimers.
-- Verdere in 't alg. een Bedrieger, valschaard, trouwloos mensch, fr. fourbe, perfide. Een
schijnheilige sluimer. Betrouw hem niet, het is
een sluimer. Die sluimer weet overal zijn voor
te vinden.
-del
— Ook gezeid van andere spelers die, om te
winnen, de regels van het spel overtreden, tel
zij het bedektelijk kunnen doen.
-kens
SLUIPEREN (wvl. SLUPEREN), sluiperde, heb of
ben gesluiperd, o. w. Hetzelfde als Sluipen, be-

hendig en onbemerkt ergens indringen, fr. se
glisser. De muis sluiperde in haar hol. Hij slui-

perde in de kamer.
SLUIT, m., SLUITE, v. (wvl. SLUUT, SLUTE), mv.

sluiten. Bondel brandhout met rijshout van binnen, en stokken van buiten, fr. falourde. De

sluite verschilt van den poorter hierin dat de
sluite maar eenen band, en de poorter twee
banden heeft.
-- In de eene streek zegt men den sluit, in de
andere de sluite.
SLUITBEZEGEL, m. Bij schoemakers. Hetzelfde
als Sluitlikker, fr. bisègle. Met den sluitbezegel
zet men de lijksels.
SLUITE, v. Zie SLUIT.
SLUITEN (wvl. SLUTEN, zie UI), sloot (wvl.

scherpl. oo, zie DUIGEN), ben gesloten, o. w. Gesloten worden, fr. se fermer. Waneer sluiten de
stadspoorten 's avonds P Zie onder INZWELGEN.
— Sluiten gelijk eene peperdoze, zeer dicht
sluiten. Fig. Uit der mate bescheiden en geheimhoudend zijn.
— Logiek zijn, sprek. van eene redeneering.
Hetgeen gij daar zegt, sluit niet. Dat sluit
gelijk eene hulle op de zee (is ongerijmd). " Wat
by conste ghezegghen, tsl oot zo qualick dat men
66
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bycans zoude ghetast hebben dat hy noyt te
voren die meeninghe ghehadt en hadde. " (N.
Despars.)
SLUITERTJESDAG, m. De dag waarop men, naar
oud gebruik, iemand buiten- of binnensluit, en
maar in- of uitlaat als hij belooft het huisgezin
te vergasten. De sluitertjesdagen zijn de vier
laatste dagen vóór aschwoensdag. Den eersten
dag sluit men de moeder : 't is Wijvekenszaterdag. Den tweeden dag sluit men den vader : 't is
Mannetjeszondag. Den derden dag sluit men de
dochters : 't is Meisjesmaandag. Den laatsten
dag sluit men de jongelingen : 't is Knechtjes
-dijsenag.
SLUITHAAG (wvl. SLUUTHAGE, Zie UI), v. Eene
dichtgesloten haag, waarvan het hout en de takken samenverbonden en door malkander gegroeid
zijn; in tegenoverstelling van andere hagen die
enkel bestaan uit eene rij slaghout, en niet dienen om iets af te sluiten. Eene sluithaag van
doornen of van karnte. Een lochting met eene
sluithaag omringd.
SLUITJE, o. Een klein stukje hout dat men
b. v. onder eene tonne steekt om ze vaste ligging
en slot te geven op de kaleiten of op de fontiere.
SLUITLIJKER, SLUITLIKKER, m. Bij schoemakers. Een ijzeren lijker met eenen platten uit
tand in 't midden, om de zool toe te-steknd
lijken met de randen. -- Zie LIJK.ER.
SLUITROEDE (wvl. SLUUTROE, zie Ui), v. Bij
wevers. Platte riggel die gevestigd wordt op
het dromroedje om dit in de groef van den
schoolboom gesloten te houden, als men een

stuk lijnwaad begint te weven.
SLUITSEL (wvl. SLTJUTSEL, zie UI), o. Al wat
dient om te sluiten, b. v. een gordel die om de
lenden sluit, een lint waarmede men een schoeisel
vastrijgt, enz.
SLUITSERMOEN (wvl. SLUUTSERMOEN, Zie UI), O.
Het laatste sermoen dat gepredikt wordt in
eene geestelijke retret of zending, om de geloovigen op te wekken tot de volherding in de
deugd.
SLUITTAP, m. Eene spie of tap in de erne van
eene schee om de vergaring samen te houden.
SLUIZE (wvl. SLTJZE), SLOEZE, v. Het klokhuis
van appels, enz., fr. trognon. In de sluize zitten
de kernellen. Men schroodt. de ' appels en men
snijdt er de sluizen uit, om eene appeltaart te

bakken.

-- Met sluize en schroo, binnen en buiten,
gansch en geheel, met alle zijne deelen en omstandigheden. Hij heeft mij die zaak verteld met
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sluize en schroo. Hij moet alles weten met sluize
en schroo.
SLUNK, adj. Hetzelfde als Slink, link, fr. yauclLe. Het slunke been. De slunker hand en de
rechter hand. -- Zie SLONK.
--- SLTJNKAARD of SLUNKEPOOT, m. Slonkaard,
onbehendig mensch, fr. gaucher.
— SLUNKS, bijes. Slinks, ter linker zijde. Slunks
of rechts, a gauche ou a droite. Als gij aan de
spletstrate komt, ge moet slunks opslaan.
— Onbehendiglijk, met de linker hand. Slunks
werken.

-- Niet slunks vallen, op zijne pooten vallen,
snedig antwoorden, behendig te werke gaan.
" Alexander eereen zeeroover ontmoetende, zeide
hem : Roover, weg van hier. Maer de roover
viel niet slanks : Omdat gy met eene groote vlote
rooft, sprak hy, wordt gy Veroveraer genoemd,
en ik die maer in eene schuite vaer, ik heet een
Roover. " (***) " Maer die van der contrarie

zyde en vielen ooc niet slipex. " ( N. Despars.)
— SLUNKScH, adj. Hclzelfde als Slinksch. De
rechte zijde en de slunksche zijde.
-- Onbehendig, plomp, fr. maladroit. Een
slunksche vent.
— Slunsch zijn, slunksch werken. Wordt gezeid
van iemand die met de linker hand verricht 't
geen de anderen gemeenlijk met de rechter hand
doen.

— Slunksche vorst, kwakkelvoi'st, een vorst
die begint maar niet aanhoudt.
- SLUNKSCHHEID (wvl. ook SLUNKSCHI, Zie HEID),

V. Slinkschheid, de hoedanigheid van slunksch
te zijn of te werken, fr. gaucherie, maladresse.
SLUNS(E, v. Slons, een afgescheurd of versleten
lap van lijnwaad, katoen, laken, enz. Zijne kleederen hangen in slunsen, Een pak slunsen.
Rondgaan om slunsen te koopen. Eene lijnwaden
slunse winden rond eenen gekwetsten vinger.
De geslokerde bladeren hangen neer gelijk
slunsen. Zoo slap als eene slunse.
— Iemand met eene eiken slunse wrijven, hem
afrossen met eene roede.
— Fig. Een mensch week en slap -van lichaam,
of ook van karakter. Hij is zoo eene slunse.
— Onhebbelijke sloerie, bij Weil. Slons ge naamd .

— Eene ziekte, anders ook de Slunseziekte
geheeten. De slunse is eene valling met koortse.
De slunse hebben. Met de slunse zitten. Zie
SLUNSEZIEKTE.

— Bij speldewerksters. Soort van marktkantje
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met figuurtjes die lijk onbeduidende lapjes zijn.
De slunse geldt dertien stuivers de elle.
— Dit woord is overal veel gebezigd.
SLUNS, SLUNSCA, adj. Slap, • slak, gelijk eene
sluns. " Lam oft stuns. " (0. Vrancx.) " Dat de
ooren (van eene koe of peerd) sluns en koud
worden. " (G. Simons.)
Een blomm' is het mensche -leven
Seer jeugdigh ende schoon als krieckt den daegheraet,
Maer op den avont slants.
(J. de Harduyn.)

-- Meest gebruikt bij de Oost -VI.
SLUNSACHTIG, adj . Slap gelijk eene sluns. De
planten die verwelken worden slunsachtig.
-- Fig. Slap van karakter. Hij is al te slunsachtig.
SLUNSEMANDE, v. SLUNSEPAANDER, m. Mande

of paander waar men de slunsen en lappen in
smijt.
SLUNSEMARKT, V. Anders gezeid de Prondel markt, Voddemarkt, fr. friperie.
SLUNSEPALULLE, v . Vodde, versleten lap . Hebt
gij daar geene slunsepalulle om er baanst van te
branden P Dat kleed is maar eene slunsepalulle.
— Ook bijw. Haar kleed hangt geheel slunsepalulle (in slunsen en palullen).
SLUNSEVENT, -VINT, m. Koopman in slunsen.

Als de slunse vent komt, geef hem al die vodden.
-

SLUNSEZIEKTE, v. Slijmkoorts, fr. f evre mu-

queuse. De slunseziekte hebben, krijgen.
* SLURËN, SLUUR. Het Alg. Vl. Idiot. geeft
deze vormen op als westvl. Het moet Sluëren
(in drie grepen) en Sluër (in twee grepen) zijn.
Zie SLUIER, SLUIEREN.

* SLURVEN, b.w. Hetzelfde als Slurpen, fr. hu

" Ander nement kruyt gedroocht en, stekent-mer.
in brant, en slurven den roock door een pijpken in
haer keel, dat den roock wederom tot de neusgaten uyt comt. " (Heyman Jacobsz.)
SLUTS, SLUTSCH, adj . Slap, los. Laat de koorde
sluts hangen. Span dat snoer wat meer, het is te
sluts. Die pak boeken is te slutsch samengebonden. Er is leder dat sluts is, en ander dat stevig
is. De planten die verwelken worden sluts.
Slutscher laten (slapper laten).
lek wierdt flauwer als een vis,
Slutser als een geernaert is.

(P. Devynck.)
Zom sluts van leden, zom magher, zom vet.
(Ed. De Bene.)
— Zich sluts lachen, zich lam, zich krom
lachen, bersten van lachen, f'r. pouffer de rire.
Zijt gij sluisch de, P zegt men aan iemand
-

SLUT
die iets vraagt of iets verricht dat dwaas is;
anders ook zijt gij zot de, P of wordt ge niet wel de P
— Kil. Slus, Taxus.
SLUTSE, v. Zie SLOTSE.
SLUTSHEID, SLUTSIGHEID, v . De hoedanigheid
van sluts te zijn.
SLUTS-WAT- VOORT, m . Geld of voedsel dat men
krijgt om - zijnen nood te behelpen en voort te
leven. Die aalmoes is niet overgroot, maar 't is
althans een sluts- wat - voort.
SLUWER, m. Zie SLUIER.
SLUWEREN, o. w. Zie SLUIEREN.

SMAAL, adj. In eenige gewesten gebruikt voor
Smal, fr. etroit.
— Het w. staat ook bij Kil. en bij oude schrijvers.
- SMAALTE, v. Smalte.

SIVMACHTHAGEL, m. Hagelvlaag die 't bezaaide

land toeslaat zoodat het met eene harde korst
bedekt wordt.

SMACHTIG, adj. Smachterig, ellendig, armzalig.
Een smachtig mensch. Een smachtig kleed (vuil
en versleten). Mijn kleed wordt zoo smachtig,
mag ik een nieuw koopen P
SMACHTLAP (uitgespr. smachlap, m., zie T).

Smaadwoord. Gij leelijke smachtlap ! Een smachtlap van eenen vent. -- Zie de Wdb.
SMACHTREGEN, m . Groote plasregen die den
adem schier beneemt van die er in zijn, en de
akkers toeslaat zoodat er het kiemend zaad als
versmacht wordt.
SMACHTVLAAG, v . Stortregen of storthagel die
den akker toeslaat en de graankiemen belet uit
te komen.

SIVIAKBOL(LE, v. Kogelronde bol van hout,

omtrent een decimeter doorsnee, waarmede de
spelende jongens naar een kuiltje of mok bollen.
Met de smakbolle spelen.
SMAKEN, smaakte (wvl. smakte, zie KLANKvERK .)
en ook smiek, gesmaakt (fvl. esmàkt, zie GE), b. en
o. w. Zie de Wdb.

--- Iets beredderen of veoveerdigen dat het naar
den rook niet en smaakt, iets doen gelijk het zijn
moet, dat men er te vrede van zij.
SMAKKEN, smakte, heb gesmakt , o. w. Wordt
gezeid van 't kletsende slaan van den visch op
't water. De snoek smakte.
— b. w. De aarde, die men uit eenen put
graaft, met de spade uitwerpen naar boven, in
plaats van ze uit te voeren met kruiwagentjes.
Wij zijn nog niet diep, wij kunnen 't nog smakken.
SMAKSPA(DE, V. Eene korte spade wier boom

SMAL
of steel omtrent'twee voet lang is, en wier 11ad,
gelepeld gelijk het blad van andere spaden, 18
duim lang en 4 duim breed is. 't Is met de
smakpa dat de deringgravers ontblooten.
SMALBLAD, o. Naam dien de timmerlieden, enz.
geven aan eene varieteit van olmboom, die smaller bladeren heeft dan de andere soorten. Het
smalblad wordt min geacht dan de fiefer, doch
meer dan de vette olm.
SIVIALDEELEN, smalcdeelde, ben ,gesmaldeeld, o. w.

In deden gescheiden worden, en bijgevolg in elk
deel minder zijn dan in 't geheel. Hoe meer erfgenamen er zijn, hoe meerde erfenis smaldeelt. Een
kilo aardappels en een broodje smaldeelen al
gildig (of al verre), als er zoo velen aan tafel
zijn. Dat smaldeelt al verre.
SMALLE, V. Milte, fr. rate. De smalle van een
zwijn, op den rooster gebraden, wordt bij eenigen lekker geacht.
SMALLOOD, o. Bij glazemakers. Smalle strook
lood, die in de smalloodmolen is geplet geweest.
Men gebruikt smallood om kleen werk te maken,
en breedlood voor grooter werk.
--- SMALLOODMOLEN Of SMALLOODMEULEN, n1. en
v. Een pletmolen om van breedlood smallood te
trekken, fr. tire-plomb.
SMARTE, v. Eene wilde plant, fr. poivre d'eau.
Zie SMERTE.
SMATTEREN, b. w. Hetzelfde als Smetteren.
SMED, m., mv. smeris en smeden. Hetzelfde als
Smid (zie E), fr. forgeron.
SMEEAASSCHEN, V. Asch uit den smidsheerd,

fr. cendre de forge, fraisil. De smeeasch is zeer

fijn en wordt met kalk of klijte vermengd om
eenig latwerk of eenen muur te bepleisteren.
SMEEDZAAN, adj. Smeedbaar, smijdig, fr. malleable. Fig. Gedwee, fr. souple.
SMEÊKOLEN, V. mv. Smidskolen, steenkolen,
fr. houille, in tegenoverstelling met Bakkerskolen. De keukenmeid ontsteekt de stove met bakkerskolen, en giet ex dan smeêkolen op om de
spijzen te koken.
SMEELTE, v. Zie SMELTE.
SMEER (met de scherpl. ee), adj. Mager en
zwak, fr. delicat, frêle, chétif. Een smeer kind.
Een smeere jongen. Die mensch is maar smeer.
Hij is zoo smeer. Die jongeling is lang, maar
uit der mate smeer. Hij heeft drie smeere kinders. Zijn vader is mager en smeer.
-- Kil. Smeer, teer, tenues, exilis.
SMEERKOEK (wvl. SMEERKOUKE), m., zware ee.
De schijve vet die aan het darmnet kleeft, bij
Weil. Reuzelkoek genaamd.
.
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SMEE
SMEERLUIS (wvl. —LUUS), m.. en v., zware ee.
fr. punaise des bols, 1. peníatoma.
SMEERSMOUT, o., zware ee. Gesteven vet van

gesmolten reuzel, fr. saindoux. Het smeersmout
is wit en vast, en wordt gebezigd in plaats van
boter om b. v. op het brood te breeden. -- Zie
VLOTSMOUT.

SMEERVISCH, m. collectief zonder mv., zware

ee. Bij zeevisschers. De kleerre vischjes die bij

duizenden in den grond van de netten liggen en
gedeeltelijk aan de maliën vastkleven.
SMEIEREN, smeierde, gesmeierd, b. w. Smet teren, pletteren, smoezelen, fr. écraser. Aard
vork. Zijn voet is-apelsmirnt
gesmeierd van 't gewicht dat er op viel. Eene
slek smeieren onder den voet.
—, o. w. Ge moet die pruimen voorzichtig
behandelen, dat ze niet smeieren.
— Afl. Smeiering.
SMEISTEREN, smeislerde, gesmeislerd, b. en o.

w. Hetzelfde als Smeieren.
-- Vgl. scheisteren = scheieren (fr. éparpiller).
SMEKKEN, o. w. Hetzelfde als Smakken in de
Wdb. Smek zoo niet, als gij eet. -- Doch in den
zin van kussen zeggen wij liever smokken.
SMELTBAK, SMILTBAK, m. Bak om iets in
te smilten.
-- Bij zoutzieders. Eene groote wijde stande
van hout, waarin het klipzout te smilten ligt
in koud water, bij voorkeur in zeewater. De
smeltbak staat boven den pekelbak.
SMELTE, v. Zeevisch gelijkende aan eenen
kleerren paling, fr. ammodyte appal, lancon, 1.
ammodytes tobianus. (Prof. Van Beneden, die
smeelte spelt, Ann. Parl. 1865-66, doe. bl. 602.)
De geernaarvangers vindenvele smelten in hunne
netten. Bij de ebbe schuilt de smelte in 't zand;
maar als de zon te fel schingt, wipt zij er uit en
sterft : daarom misschien heeten haar de fransche
visschers lancon.
-- De smelte maken, zich wegmaken, verdwijnen. Zoo haast hij dat hoorde, miek hij de
smelte. Tegen dat ik aankwam, had hij de smelte
gemaakt.
SMELTIJZER of SMILTIJZER, o. Bij goudsmids.
Eene korte ijzeren buis op den heerd van de
smisse, dienende om den vuurgloed te versterken onder den smeltkroes, fr. serre feu.
SIVIERTE, SMARTE, SNERTE, v. Eene wilde plant
in de Wdb. Waterpeper geheeten, fr. poivre
d'eau, polygonum h ydropiper, persicaria acris. Er

groeit veel smerte in de grachten die weinig
water hebben. De smerte is scherp en peperachtig van smaak.

SMER
-- Eenigen geven dezen naam ook aan de
Eetse (polygonuum persicaria).
-- In Boyer's englisch dictionary staat arsesmart in 't fr. vertaald door persicaire.
SMERTEN, smertie, gesmert, b. w. Volgens Weil.
(op smart) beteekent eig. Wonden, kwetsen;
doch 't wordt maar gez. van eene wonde die
voortkomt van het zweet of andere nattigheid
die het vel verweekt en wegneemt zoodat het
rauwe vleesch bloot ligt, anders gezeid Openzijn,
Opengaan. En onze schrijvers gebruikten het
bedrijn.
Zyn u doecxkens al te koudt,
Of eoo nat dat sy Á smerten ?
(Ph. Iennyn.)
Maar nu wordt het maar onz. met zijn gebezigd.
De oksels, de lieschen, de voeten smerten van 't
zweet. De ooren, de hamen van 't kind zijn gesmert. Het kind smert in zijnen zwachtel. Men
zegt dat een ziek mensch doorlegen is, waneer
hij gesmert is van te lang te liggen.
— 't Wordt ook gezeid van gewassen die,
neergedrukt liggende of anderszins gepraamd
zijnde, beginnen te verrotten. Het groen vlas,
dat op den akker neêrgeslegen is van den wind,
smert lichtelijk in nat weder. Een hut of struik
andijvie zal smerten als hij, nat zijnde, opgebonden wordt.
— In eenige plaatsen, b. v. te Brugge, zegt
men Snerten,
SMESSE, SMISSE, V. Smidse, fr. forge.
SMET, m., mv. smels. Smid, fr. forgeron. Het vr.
is Smettinne. - Zie SMED.
SMETDRAAD, m., SMETKOORDE, V. Een touwtje
of snoer met zwart of rood kleur bestreken, om
het bul van eenen boom af te smetten, eer 't men
zaagt, slaglijn.
SMETE, SMEET, V. Slag, fr. coup. Iemand eene
smete geven. Van iemand eene smete krijgen.
Eene kaaksmete.
— De landbouwers geven den naam van eerste
smete aan het Tonnezaad (vlaszaad dat recht
komt, en hier in Vlaanderen-strekvanRig
voor den eersten keer gezaaid wordt); het zaad
dat van die eerste smete voortkomt heeten zij
tweede smete of roozezaad; het zaad dat voortkomt van de tweede smete noemen zij derde
smete; enz. De derde smete wordt gebruikt voor
Stampzaad, en dient maar weinig meer om gezaaid te worden.
SMETSCH, adj. Smakeloos, zoutloos, fleeuwsch,
fr. fade, sprek. van spijzen.
— Meest gebruikt in 't L. van Aalst; ook in
Brab. en Antw., zegt Alg. Vi. Idiot.
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SMET
SMETSKERWEIE, SMIDSKERWEIE, -KREWEIE,
-KRAWEIE, V. Feestmaal dat de smids geven aan

de boeren, hunne kalanten, op Sint Elois dag.
SMETTE, SMITTE, v. Bij wevers. De roode
vlek die van afstand tot afstand in de keten
gemaakt wordt als zij op de scheermolen geschoren is.
— De ruimte of afstand tusschen twee smetten, d. i. vier of vijf ellen voor lijnwaad, en
acht ellen voor andere stoffen. Hoe lang is uw
stuk lijnwaad ? twintig smetten. Eene smette
weven. Hij kan vier smetten daags weven. Nog
eene smette, en mijn stik is af (zegt de wever
als hij . aan de laatste smette gekomen is).
SMETTEN, smette, gesmet, b. w. Met het krijt,
met de slaglijn, of met iets anders afteekenen.
De zager smet (met de slagslijn) den boom dien
hij zagen wilt, fr. tringler. De timmerman smet
(met zwarte eerde) het stuk hout dat hij bewerkt.
De kettingscheerder smet (met roode eerde) de
draden van afstand tot afstand opdat de wever
daar aan zie hoever hij reeds geweven is.
— Men zegt ook Smitten.
SMETTEREN, smetterde, gesmetterd, b. w. Pletteren, smoezelen, smeieren, fr. eeraser. Gekookte
aardappels met de tafelvork smetteren. Die
rauwe appels zijn gesmetterd onder het wiel van
den wagen. Een gesmetterde vinger geneest
moeielijk.
Het puik van Frankryks legermagt
Werd schandig in het slyk versmacht
En onder 's vlamings voet gesmetterd.
(K. De Gheldere.)

— o. w. Een rijpe perzik smettert in de hand
die ze drukt.
— Ook Smatteren.
SIVIETTIN(NE, v., klemt. op tin. Vrouw van
eenen smet of smid.
SMEUZEN, smeusde, gesmeusd, b. w. Zie SMOEZEN.
* SMIERAANDE, v. Zie SMIERLAANDE.
SMIERL of SMIEREL, m. Zekere vogel die in de
Wdb. Smerlijn heet, hd. ook schinirl, fr. émêrzllon.
— Soort van duif rank van lijf, met witten
kop en hals, en bruine vlerken.
— Soort van wilde aande die in de boeken
Smient heet, fr. cercelle.
-- Fig. Een licht en rank mensch, fr. un hom me svelte. — Men bemerke dat Smient bij Weil.
beteekent Eene soort van eendvogel, en fig. Een
mager schraal mensch.
SMIERLACHTIG, en SMIERLIG, adj. Licht en
rank gelijk een smierl. Eerre smierlachtige duif.
— Ook van menschen, fr. svelte. Een smierlig
mensch.

SMIE
— Wordt ook gez. van iets dat gladdig, zacht
en olieachtig is. Talk is smierlachtig. Men strooit
een smierlachtig poeder in de leerzen om er den
voet gemakkelijk in te krijgen.
SMIERLAANDE of SMIERLANDE, v. Soort van
eendvogel die aan den smerlijn gelijkt. De smierlaande, in de boeken Smient, fr. cercelle, geheeten, is behendig in 't duikelen.
-

SIVIIERLEN, smierlde, heb gesmierld, o. w. Snel

en schalkachtig kijken gelijk een smierl, een
Weinig loensch of scheel zien, fr. emerillonner,
regarder avec un ccil d'émérillon. Zij smierlt een
weinig. Kinderen met eenen levendigen geest,
hebben dikwijls smierlende oogera. Een smierlend gezicht is eerder eene bevalligheid dan een
miszit. (De fa,,neuv peintres chez les Grecs, .pour
rendre Vénus plus interessante, la representaient
avec les yeuîi3 un peu louches, zegt Bern. de S`•

Pierre.) Ziet het kind scheel, de vader zegt dat
het smierlt (strabonem appellat pctum pater. Horatius 3 Sat. I. 45.)
— Ook Soerlen en Tsoerlen.
SMIJBELS (wvl. SMIBELS), mv.,vklw. smijbelkens.

1046

SMIJ
-- Bij zeevisschers. Het lood werpen, de
diepte peilen, fr. jeler la sonde en men. Hij smeet
rechts, en vond drie vamen diepte. Gedurig
smijten, als men eenen zandbank te vermijden
heeft.
SMIJTER (wvl. SMITER), m., vklw. smijterken
Kluchtnaam dien men geeft aan eene soort van
frak met slippen die puntig afloopen; anders
gezeid een Pietelère, fr. une queue de morue,
habit a queue de morue. Zijnen smijter aantrekken. Hij heeft zijn smijterken aan.
SMIJTKORDEEL, o. Eene lange touw met eenen
boden bal aan 't einde, dienende om over iets
geworpen te worden waar men anderszins niet
aan en kan. De boomhakkers gebruiken het smijt kordeel om hunnen kommel of reep vast te
jokken aan de kroon van eenen boom dien zij
naar den eenen of den anderen kant willen doen
vallen.
SMIJTLAP, m. Slinger, stuk lijnwaad, leder.
enz. waarmede men steenen slingert, fr. fronde.
De smijtlap van den schaapherder.
SIVIIJTPEER (wvl. SMIITPERE, zware e), v. Werp-

Pijkens, schijven,_ geld, fr. picaillons. Men moet
daartoe smijbels hebben. Hij had geen smijbels
meer. Met smijbels koopt men alles.
SMIJKEN (wvl. SMIKEN, zie Ia), smijkte, heb gesmijkt, o. w. Hetzelfde als Mijken (met de voor
zie s), d. i. smullen, lustig eten.
-gevods,
SMIJKS (wvl. SMIIKS, en niet smiks), m. Lekkere maaltijd, smulling. Eenen smijks doen.
— Kil. Smets, comessatio, epulum.

len.
SIYIODDER, m. Modder, slijk. -- Wegens de
voorgevoegde s, zie S.

SMIJKSEN (wvl. SMIIKSEN), smijkste, gesm2jkst,
o. W. Smullen, goede sier maken, eene lekkere
maaltijd doen. Ook Smijken en Mijken.
— Kil. Smetsen, Smetschen, epulari, comes-

o. W. Modderen, slijkig zijn. De straten smodderen als het dooit.
— Bij drukkers. Dubbeleeren, fr. friser, papil-

sari.

loten.

SMIJTEN (wvl. SMITEN), smeet (wvl. scherpl. ee,
zie DUIGEN), gesmeten (fvl. esmeten, zie GE), b. w.
Slaan, fr. frapper. Hij wilt niet gesmeten zijn.
Zij sweeten malkaar bijkans dood. Nader dat
peerd niet : het zou smijten (achteruitslaan).
" Van vv aer court dat ghemeyi i sprek-woordt
onder sulcke ouders : sur yt die ghy t'eten geeft P
En onder de meesters : smijtt' ick, quijt' ick :
dat is, will' ick de kinderen castijden, zoo en
behoude ick niet een. " (J. David, s. j.)

— o. W. met zijn. In 't goed of in 't kwaad
smijten, in 't goed of in 't bonte slaan, den weg
der deugd of der ondeugd inslaan. Hij smijt
het leelijk in 't bonte. Ik heb lang gevreesd dat
die jongeling in 't kwaad , ging smijten; maar
God zij dank, hij smijt in 't goed.

tol, fr. toupie.
SMISSE, v. Zie sMESSE.
SMITTEN, b. w. Zie SMETTEN.
SMOCHELEN, smochelde, heb gesmocheld, o. w.
Smuigen, smokkelen, smoefelen, smulachtig
eten en smaktanden. Aan een peperkoek smoche-

-

SMODDEREN,

smodderde, ben gesmodderd,

- SMODDERIG, SMODDERACITIG, adj. Modderig,
slijkig, fr. boueux. Eene smodderige straat.
Smodderachtig weder (natachtig weder dat de
straten doet smodderen).
-- Ook Smotterachtig.
SMOEFEL (wvl. SMOUFEL, zie on), m. Smulbaard,
mulfen, brasser, slemper, fr. goinfre, gourmand.
— Iemand die vet en wel te pas is. Een smoefel van een jongen.
S LOEFFELAAR, SiVEUFFELAAR, m. Smoefel.
SIVIOEFELEN (wvl. SMOUFELEN, zie on), smoefelde,
heb gesmoefeld, o. W. Smullen, lustig en veel eten.
— Ook Smoffelen, en Smuffelen.
SMOEFELING, SMUFFELING, v. De daad van

Smoefelen.
— Spijs om te smoefelen. Lekkere smoefeling.

SMOEIEREN, smoeierde, gesmoeierd, b. w. Hetzelfde als Smetteren, smoezelen, smeieren.
SMOEL, m., doch ook o. Muil. Een dik smoel.
Een leelijk smoel.
SMOEL, adj. Hetzelfde als Zwoel, zoel, dat is
laf, lauw, sprek. van warm weder dat den adem
belemmert en de vezelen verlamt. Een smoele
lucht. Het weder is smoel vandage. Een smoele
wind. Een smoele zomeravond.
Door het vaeckelyck gheruys
Van het smoele somer-hugs.
(A. Debuck.)
-- Kil. Smoel, soel, smul, lepidus.
SMOELEN, smoelde, heb gesmoeld, o. w. Monken,
mompen, pruilen, fr. bouder, faire la moue. Zij
smoelt weerom. Dat standbeeld smoelt een wei
-nig,
fr. celte statue a l'air d'une boudeuse.
SMOELIE, V. Soort van grut of gort die in 't fr.

semoule heet.
- S [OELIEBR00D, 0. Een gebak van smoelië op
wijze van een rijstbróod.
- SMOELIEPAP, m. Melkpap met smoelië.
-- SMOELIETAART, V. Eene taart van smoelie.

SMOELTE, V. Hetzelfde als Zoelte. De smoelte
speelt, fr.. it fait des éclairs de chaleur. De
smoelte van de lucht.
SMOESELEN, srnoeselde, gesmoeseld, b.

SMOK
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SMOE

w. Het-

zelfde als Smoezelen.
SIYIOESPELEN, smoespelde, heb gesmoespeld, o. w.

Smotsen, smodderen, slabberen, slobberen. Een
kind smoespelt aan tafel, als het met zijn handen
eet in plaats van met lepel of vork, of zijn aanzicht en kleedenen besmeurt met de spijs. Moet
je alzoo smoespelen P

— Afl. Smoespelaar, Smoespeling.
SMOEZELEN, smoezelde, gesmoezeld, b. en o. w.
Frequent. van Smoezen, smetteren.
SMOEZELIG, SMOEZELACHTIG, adj. Dat licht te
smoezelen is, dat gelijkt aan iets dat gesmoezeld
is, fr. pateux. Eene smoezelige peer, fr. poire
fondante. Een smoezelige weg, fr. chemin pateux.
SMOEZEN, smoesde, gesmoesd, b. w. Tot moes
platteren. Gekookte aardappels met eene vork
smoezen. Zijn overreden been was gesmetterd
en gesmoesd.
— o. w. In moes zijn. Die pruimen zijn zoo
rijp dat ze smoezen.
— Ook Smeuzen.
SIVIOPFELEN, O. w. Zie SMOEFELEN.
SMOK, m. Smakkende kus, fr. gros baiser.

SMOKELEN, smokelde, heb gesmokeld, o. w.
Smoken, rooken, fr. jeer de la fumée. Wat smokelt er daar onder de asschen t De heerd smo-

kelt, als er veel kaf of zagemeel op het vuur ligt.
— Stofregenen, gedurig misten. Het smokelt
wederom al.
-- Kil. Smoocken, Smoken, Smuycken, vapo.

rare, fumare.
--- SMOKELREIN, m.

Smuikregen.

Hetzelfde als Smuikweder.
't Is dikwijls veel smokelweder in den herfst.
SIYIOKEN, smookte, gesmookt (vwl. smnokíe, gesmókt, zie KLANKVERK.), o. w. Doornen, dampen,
rooken.
— Koken en smoken, tautol. Geheele dagen
koken en smoken. Men kookt en smookt daar
- SMOKELWEDER, 0.

zonder ende.
SMOKKEL, m. Smok, smak, fr. gros baiser.
SMOKKELEN, smokkelde, heb gesmokkeld, o. w.

Lustig en smakmuilende eten. De jongen zat te
smokkelen aan zijnen zoetekoek, (peperkoek).
Zich vet smokkelen.
- SMOKKELAAR, m. Een die smokkelt. De
smokkelaar is dikwijls om den mond besmuisterd, en hij likt zijne vingers.
— vklw. simokkelaartjes, inv. Een heester met
rooskleurige bloempjes, in de hoven gekweekt,

kalmia angustifolia L.
-- SMOKKELING, V. Het smokkelen.
— Ook smakelijk voedsel waaraan men smakt.
Pekerkoek is smokkelinge.
SMOKKEN, smokte, gesmokt, b. w. Smakken,

kussen, fr. donner un gros baiser, des baisers de

nourrice.

— Zie SMOK.
SMOLS, m. Hetzelfde als Smous, schacheraar,
vrek. Een rijke smols. Een gierige smols. Ge
moogt dien smols niet betrouwen.
SMOOD, SIYIOOT, adj., zachtl. oo. Gelijk, effen,
glad. Het wordt meest gebruikt in de tautologie
efen en smoot. Het zwerk zit effen en smoot (de
lucht is effen bewolkt). Die geschaafde plank is
effen en smood. De vloer ligt effen en smood.
Eene effene en smode straat.
— Het eng. smooth heeft dezelfde beteekenis.
In het angl.-sax. is het smethe : " On smethe
wegas " 1. in vias planas. In Der minnen Loep
staat er smolt, variante smout : " Die zee was
smolt (effen), dat weder was linde (zacht, stil). "
Zie Delfortrie, Analogies bl. 333.
S1VIOOR, m., scherpl. oo. Mist, damp in de lucht,
fr. broui'lard. Dunne smoor. Fijne smoor. Dikke
smoor. Vuile, stinkende, ongezonde smoor. De
smoor komt op. Er hangt een groote smoor in
de lucht. Door den smoor gaan. Niet zien van
den smoor.
f

52100
-- Lust tot tabakrooken. Smoor hebben. Ik
heb grooten smoor, fr. j'ai grande envie defumer.
De tabakrookers hebben gemeenlijk geenen
smoor als zij onpasselijk zijn. -- Dus zegt men
ook kak hebben, grootes kak hebben, achterlast
hebben; slaap hebben, vaak hebben; walg hebben,
fr. envie de vomir; enz.
SMOORACHTIG, adj. Mistig, fr. chargé de broui1lards, brumeux. Smoorachtig weder, smoorachtige lucht.
SMOORDER, m . Rooker, smoker, fr. fumeur (de
tabcc). Een groote smoorder.
SMOORE, V. Doover, fr. étoufoir. Houtkolen in
de smoore blusschen of dooven. Het deksel van
de smoore.
SM0011EI, m . Stuifregen, dikke smoor of mist,
smoorregen.
— De uitgang is ei (en niet ij), en hij voert
den klemtoon, even als in Stuvei.
SMOOREN, smoorde, heeft gesmoord, onpers. w.
Misten, fr. faire du brouillard. Het smoort dat
men er niet door ziet. Het heeft geheel den dag
gesmoord.
-- b. en o. W. Rooken (eene pijp, of sigaar).
Wervickschen tabak smooren. Een pijpje smooren. Hij smoort geheele dagen. Eene pharyngitis
krijgen van te veel te smooren. — Wij zeggen
in dezen zin ook Rooken, maar niet Smoken.
SMOORHOOP, m., scherpl. oo in beide grepen.
Hoop of tas van bagger, onraad, strood en kruid,
die men laat rotten, om te dienen gemeenlijk
tot mest van den akker; fr. compost, ruée. Smoor
maken. Eenen smoorhoop versteken-hopen
(hem met eene spade of greep omkeeren en op
nieuw vermengen). Een smoorhoop langs de
straat. Een smoorhoop op den akker. Men mengelt somwijlen kalk in de smoorhoopen.
SIVIOORIG, SMOORACHTIG, adj. Mistig. Smoorig
weder. Smoorige lucht. In dat saizoen zijn er gemeenlijk veel smoorige dagen.
SMOORING, m., zonder mv., klemt. op smoor.
*

Bagger of aarde die met stroo, enz. in eenen hoop
doormengeld en geteerd zijnde, dient tot mest
op den akker, ook Smoorhoop. Eenen akker met
Smooring vetten. Smooring op het land voeren.
Een hoop smooring.
S1YI00RREIN, m. Smoorregen, dikke mist die
nedervalt in fijnen regen.
-- In sommige streken zegt men smoorei met
den klemtoon op ei, terwijl smoorrein den klem
smoor behoudt.
-tonp
SIYI00RRIJK, adj. Bovenmate rijk, rijk tot stik -

kens toe. Een smoorrijk mensch. Hij is smoor rijk.

SM00
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SIVIOOT, adj., zachtl. oo. Zie SMOOD.
SMOTTERACHTIG, adj . Zie SMODDERIG.

SMOUT, o. Gesmolten vet, reuzel, fr. graisse
fondue, saindoux. Het smout is geen roet (fr.
su if) .
Eycken hout en koeyen smout en Rynsche wijn,
Deze dry dinghen moghen qualijck verbetert sijn.
(Heyman Jacobsz.)

-- Bij de Oost -VI., Brab., enz. heeft dit w.
eene beteekenis die wij niet kennen, t. w. die
van olie, fr. huile. Raapsmout (raapzaadolie),
Lijnzaadsmout (lijnzaadolie), Sloorsmout (kool
(lampolie), Smoutmolen-zadolie),Lchtvsmu
(oliemolen, stampkot). Eene pulle smout. Smout
in de lampe gieten. " Lynsaet- smout ofte olie. "
(Jac. Desmedt.)
SMOUTBORSTEL, -BURSTEL, m . Een borstel om
te smouten. Met den smoutburstel strijkt men
den blink op de schoe'n, de zeep op den baard,
den stijfpap op eenen aanplakbrief, enz.
SHOUTER, m. Smaadnaam van iemand die
slordig, die vadsig, of die gierig is. Een vuile
smouter. Leelijke smouter. Een smouter van
een jongen.
SMOUTERHAM, m . Eene slijse brood met smout

bestreken.
-- Vgl. Boterham.
SMOUTPOT, m. Pot met smout, fr. pot de saindour.
-- Bij deringgravers. Een kuil of put gegraven in de oppervlakte van eene deringmoer,
en later vervuld met aarde en slijk.
SMOUTSAUSE,. V. Saus van gesmolten verkensvet, fr. sauce de sa^ndoux. De arme lieden eten
hunne aardappelen met smoutsause.
SMUFFELEN, o. w. Smoefelen.
SMUIK (wvl . SMUUK) , m. Dikke mist of smoor,
fr. brouée. Nat zijn van lang door den smuik te
gaan. Het is fijne smuik (stofregen). Eene vuile
smuik. " De Bonne doet de nacht-smuyck henen -

vlieden. " (J. de Harduyn.) " De kereke wierdt
bedeckt ende verborghen deur eenen smuyck die
daer subytelic op quam• " (C. Vrancx.)
SIVIUIKEN (wvl . SMUKEN) , smuikte, heeftgesmuikt,
onpers. w. Smokelen, sterk smooren, stofregenen, fr. bruiner. Het heeft geheel den dag ge-

smuikt.

SMUIKWEDER, o. Weder dat smuikt, anders

Smokelweder.
SMUL, m. (bij Kramers v.) Het smullen. Veel

van den smul houden.
--- Overvloedige en lekkere spijs, fr. bonne
chere.

SMUL
Dan krygt gy uw buiksken vul
Met alle slach van besten smul.
(J. B. Decorte.)
-- Smullige jongen, bommelken, fr. petit
sou-illorn. Een vette smul. Een smulleken van een
kind. Kom hier, smulleke, dat ik u den mond

afvage.
Kleyn smulleken die nu ter tydt
Myn soete lieve broerken zyt.
(J. de Harduyn.)
— Een kinderraadsel op 't lament van de
lampte luidt:
Een vet vet srr°iulleke
Met een wiep wiep wulleke,
Het eet zijn vleesch, en 't zuigt zijn bloed.
SMULFEREN, smulferde, heb gesmulferd, b. en
o. W. Smoefelen, vreten, met lust veel eten.
SMUTS, m. Groote stamp of stoot die leed ver
krijgen van een peerd.-orzakt.Eensmu
Iemand eenen smuts geven dat hij er eene minke
van houdt. Hij ligt met eenen smuts in 't hospitaal. — Ook Smutse, v.
— SMUTS, m. Spaarpot, fr. pecule. Eenen smuts
geld hebben. Als noom dood is zult gij daar een
goeden smuts vinden. Eenen smuts vergaren.
Zie SMUTSEL.
SIVIUTSEL, m., vklw. smuíselke(n. Spaarpot. Een
smutselken geld, fr. ure petit pêcule. Hij heeft
nog een smutselken geld zitten. Zijn smutselken
geld zal er aan moeten van dezen winter; want
de tijden zijn slecht.
SNAAK, v. Zie SNAKE.
SNAAKETEN, SNAKETETEN (zie TETEN), o. Naam
van eene wilde plant. De engelschen hebben
snakeroot en snakeweed, maar ik weet niet of al
die namen dezelfde plant behooren.
SNAAR of SNARE, v. Zwijnedarm die gezuiverd
en gepeld is zoodanig dat ,er maar een dun vlies
meer overblijft dat men opvult met gekapt
vleesch om worsten te maken, fr. cote. De snaren
vullen (worsten maken). De beenhouwer slooft
de snare op den worsthoorn als hij worsten maken
wilt. Groote snaren. Kleine snaren. " Dat het
altemael rundvleesch is waer de snaren (van de
saucissen) mee opgevuld zyn. " (C. Duvillers.)
-- 't Zijn lijk worsten zonder snaren, zegt men
b. v. van spijzen waar iets aan mist om goed te
zijn, zoo als vleeschzap zonder zout, bier dat
slecht is van smaak, enz.
-- Draai uw snaren af, ga van hier pak u
weg, loop naar den duivel, fr. va-t-en d'iei. Te
Brugge zegt men in denzelfden zin : draai uwe
ziel af.
SNAARDRILLE, V. Een scherp stalen spilletje
-
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dat ronddraait bij middel van eene snaar of pees
die gespannen is op eenen boog welken men
met de hand weg en weder steekt. De goudsmid
bezigt de snaardrille om in goud of zilver te
boorera, fr. forel a archet.
SNABBEL, m. Is hetzelfde als Snabel, snavel,
snab, sneb, bek. Houd uwen snabbel (snater).
Dat ick met een grammen sin
Sloegh daer mynen snabbel in.
(P. Gheschier.)
-- SNABBELEN, snabbelde, gesnabbeld, b. en o. w.
Snappen, snateren, tateren, de woorden haastig
en onvolmaakt uitbrengen. Hij snabbelt de woorden dat men er niets van verstaat. Dat kind
zegt zijne gebeden niet, het snabbelt ze. Ge
moogt zoo niet snabbelen in het spreken. Een
Onze Vader traagzaam gelezen is beter dan tien
gesnabbelde. Hij snabbelt het al dooreen, als hij
spreekt.

-- SNABBELAAR, m. SNABBELAARSTER, V. Iemand
die snabbelt in 't spreken of in 't lezen.
- SNABBELING, V. Het snabbelen.
-- Iets dat snabbelende gezeid of gelezen is.
Ik heb van die snabbelinge niets verstaan.
— Snabbelaarster. Die snabbelinge zou veel
beter zwijgen. — Zie ING.
-- SNABBELTAAL, V. Woorden die snabbelende
gezeid zijn. Zijne snabbeltaal is onverdragelijk.
SNABBER, SNEBBER, m. Snavel, snebbe, bek
van eenen vogel.
— Wordt ook verachtenderwijs gezeid voor
Mond van eenen mensch. Houd uwen snabber
(zwijg). Hij wilt overal zijnen snabber in slaan
(in een gesprek zijn woord ook zeggen).
- SNABBERABAT, O., klemt. op snab en bat.
Iemand die veel snabbert en babbelt, snebber bek. Een snabberabat van een ventje, van een

vrouwtje!
- SNABBEREN, snabberde, gesnabberd, b. en o.
w. Snabbelen, snappen, snateren, babbelen. Wat
snabbert zij daar alweer P
SNAK, m. Het snakken, haastige beweging
oral iets te grijpen. De snak van den hond naar
een been, dat men hem ontnemen wilt. De hond
gaf mij een wnak. Ik kreeg eenen snak van den
hond in mijnen arm.

— Een snak en een snauw, of een snak en een
bete, eene korte en bitsige toespraak of antwoorde. Men krijgt van hem nooit maar eenen snak
en eenen snauw. Met eenen snak en eenen snauw
antwoorden. -- Zie SNAUWEN.
-- In eenige streken gebruikt men snak ook
voor snok : zie SNOK,

SNAK
SNAK, o. Bij landbouwers en wagenmakers.
Geheel het onderslag van eene driewielkar. Eene
tdriewielkar bestaat uit het snak en den bak.
,Het snak is samengesteld uit de wielen en de
houten timmering die de wielen ophoudt en verbindt, en waarop de bak gezet wordt. Het snak
is dan eene driewielkar zonder den bak.
— In 't bezonder wordt Snak dikwijls gebruikt voor Het voorwiel met het schijfhoofd.
Men wendt het snak volgens de richting die
men aan de kar wilt geven.
SNAKACHTIG, adj. Snauwerig. Ik was gisteren
zoo kort en snakachtig, dat er mijne zuster bij
weende.
SNAKE, SNAAK,
Slang, fr. couleuvre, eng.
snake. De snaken zijn zwartachtig, behalve dat
zij. van onder geel zijn. Ge zijt geluw lijk eene
snake (zegt men aan iemand die geel van kleur
is). De snaken zijn doorgaans meerder dan de
slingers. Sedert dat de bosschen bijkans overal
uitgereuld zijn, vindt men niet veel snaken meer.
— Van daar Springsnaak.
— Fig. Iemand die met taaien ijver werkt en
arbeidt. Zij is eene snake in 't werk. Zie WERK -

v.

SNAAK.

SNAKEBLOED, o. Een trouwloos, arglistig en
boosaardig mensch die iemands woorden en
werken verkeerd en kwalijk uitlegt, en kwaad
raapt uit het goed; 1. progenies viperarum. Een
snakebloed van een ventje. Wat een snakebloed
is dat wijf. Wie kan er overeenkomen, wie kan er
leven

met dat snakebloed.

— Dit krachtig woord hoort men veel te
Brugge. A. Biins zegt :

Aeij bloedt van slangen, u trouwe es cleene.
SNAKEBOSCH, -BUSCH, m. en o. Een bosch waar
veel snaken in verkeeren.
SNAKEN, snaakte, heb gesnaakt (wvl. snakte,
gesnakt, zie KLANKVERK.), o. w. Hevig haken,
vurig begeeren. Naar het geluk snaken. Naar
een erfdeel snaken. Hij verkreeg het eindelijk
na er langen tijd achter gesnaakt te hebben.
- Dit w., dat men hoort in 't Brugsche, is
geenszins te verwarren met Snakken.
SNAKETETEN, o. Zie SNAAKETEN.
SNAKETISSE, SNAKETISSIE, v., klemt. op tie.
Hagedis, fr. lézard.
SNAKEVOGEL, -VEUGEL, m. Een grauwe vogel,
gelijkende aan een dobbele zwaluw, caprimulgus
Euïopo us, fr. en joulevent. De snakevogel is maar
zeldzaam in - onze streken. Hij bouwt geenen
nest; het wijfje legt twee zwarte eiers in eenera mok
op den grond, waar het ze zorgvuldig bebroedt.
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SNAKKAR(RE, v. Driewielkar.
SNAK(KE)BAAS, m. Bij deringgravers. Werk-

man die belast is te zorgen voor de karre
waarop men den uitgehouwen dering laadt. De
snakkebaas maakt eigenlijk geen deel van de

stoelinge.
SNAKKEN, snakte, heb gesnakt, o. w. Haastig
grijpen naar iets. Snakken naar iets dat valt.
Het kind viel in 't water, en ik snakte er achter,
maar 't ontsnapte mij. De hond snakte (snauwde)
naar mijn been, en lag hij aan de korte keten
niet, ik was gebeten. Naar zijnen asem snakken
(zoo gemeenlijk doen die eene hertziekte hebben).
— Bitsig en kort weg antwoorden of toespreken. Als ge antwoordt, moet-je alzoo snakken P
Is dat spreken, zoo te snakken P
- Snakken en snauwen. Zie SNAUWEN.
-- b. W. Haastig vastgrijpen, met eene snelle
beweging vatten. Hij snakte de mand uit mijne
hand. Het kind liep in 't vier, ik snakte 't er
uit. De hond snakte hem bij zijn been. Hij
snakte mij het woord af (hij snauwde 't af).
— Niet te verwarren met Snaken.
-- In eenige gewesten, b. v. in 't Ipersche,
wordt snakken ook gebezigd in den zin van
snokken : zie SNOKKEN.
SNAKKER, m. Groote hoektand, fr. défense,

linie, dague, trot, dent canine, dent laniaire. De
snakkers van eereen hond, van een zwijn, enz.
De getergde hond toont zijne snakkers, fr. montre see cross aigus. Een beerverken heeft groote
snakkers. " Den wolf laet de snakkers los, en 't
schaepke is weder vry. " (Vaelande.)
11 Toonde twee ghespleten kaecken
Waer uyt langhe snackers staken
Als een wilde -swynen hoofdt. "
(A. Debuck.)

-- Wordt schimpende ook gezeid van groote
menschentanden.
— Ook - Snakkertand.
SNAKKERTAND, SNAKTAND, m. Hetzelfde als
Snakker. Groote snakkertanden.
-- SNAKTANDEN,

srnaktandde, heb gesnaktand,

o. W. Met de tanden snakken, gelijk de honden
doen. " Snactanden en snauwen. " (Ed. De Dene.)
SNAPEREN, snaperde, gesnaperd, b. en o. w.
Snoeperen, snoepen, fruit en lekkernijen eten.
Die jongen snapert geheele dagen. Ziek van
spaperen.
— Afl. Snaperachtig, Snapergoed, Snaperij,
Snaperig, enz.
SNAPPEN, snapte, gesnapt, b. en o. w. Gezwind
en haastig grijpen. Het kind viel in den heerd,
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en hoe zeere ik het eruit snapte, was het leelijk
verbrand. Hij snapte zijnen hoed en liep het
huis uit. Hij snapte het stormend peerd bij den
toom. Hij snapte 't uit mijne hand. Naar iets
snappen dat valt.
— Snappen en Snakken zijn al ver hetzelfde;
het eenigste verschil is dat snappen meer gezwindheid, en snakken meer kracht aanduidt in
het grijpen. De getergde hond snakt eerder naar
zijnen vijand dan hij snapt; de haasstige reizer
snapt eerder zijn hoed dan hij hem snakt.
SNAPS, m. of P o. Even als zijn synoniem pluk,
heeft dit w. twee bet., t. w.
10 Baat, voordeel, winst. Hij mag dat huis
hebben aan dien prijs, er is geen snaps aan. Er is
snaps, veel snaps aan die bediening, aan dat
ambt : ook 't zijn er velen die er achter zitten.
2° Last, werk, moeite. Daar is veel snaps aan.
Er is veel snaps aan zulk eene onderneming.
Ge gaat daar snaps mee hebben. " Twee menschen souden snaps hebben eene pilaer te omvademen. " (P. Devynck.)
— Dit snaps is zeker de genitief van snap;
althans zegt men ook daar is (veel of weinig)
pinks aan, zoowel als daar is pluk aan. — P. Devynck gebruikt het w. ook als adj.: " Den consul
hadd'et lydigh snaps (lastig) om me jonkers
paeyen. — Geberghten daer 't de koetsen lijdigh
snaps hebben. -- Daer wy 't snaps hadden om
duer te gheraken, midts soo vol venckel, breemhaghen, ende doornen zynde, dat wy daer een deel
van onse beste kleederen lieten aen-hanghen. "
SNAREN, snaarde, heb Besnaard, o. w. Neerstig
en spoedig zijn. Die spinster snaart aan 't wiel
(zij spint vlijtig en snel). Hoe snaart hij als hij
aan tafel is (hoe eet hij lustig) ! Snaar van hier
(loop henen). Als het onweder naderde, elk
snaarde om ter meest om den oegst in 't droog
te halen.
-- Dat het spaart, wordt gevoegd achter een
ww. om aan te duiden dat de werking met groot
geweld, met veel levendigheid geschiedt. Slaan
dat het snaart. Buischen dat het snaart. Zij dansten en sprongen dat het snaarde.
— Vgl. 't deensch snart, spoedig, 1. teler. —
Zie ook GESNARIG.
SNAREVANGERIJ, v. zonder mv. Snorrepijperij
(bij Kr.), kinderspeelgoed, ijdele en onbeduidende
sieraadjes, beuzelarij, nietigheden, fr. fanfreluches,
babioles, bagatelles. Lintjes en strekjes en andere
snarevangerij. Het is al wat snarevangerij.
SNARIG, adj. Neerstig, vlijtig. Snarig werken.
Ook Gesnarig. Zie SNAREN.

te

T--

SNAR
SNARIJZER (wvl. SNAR-IZER), o. Bij goudsmids.
Eene ijzeren roede met het een einde vastgeklonken in eenen blok, en aan 't ander einde een
weinig omgekruld op wijze van eenen haak of
kalkoen, die dient om zilver of goud uit te zetten,
als men het met den hamer niet doen kan, b. v.
in eenen koker of buis.
-- Dus genaamd omdat die roede in hare
werking, snart of snort onder den slag van den
hamer die op haar midden valt.
SNARREN, snarde, heb gesnard, o. w. Snorren,
ronken. Het snarrende spinnewiel. " Ysselycke
serpenten en snarrende donder- slagen. " (Boetius
a Bolswert.)
SNAUWEN (wvl. SNOWEN, zie Au), snauwde, heb
gesnauwd, b. en o. w. Hetzelfde als Snakken,
sprek. van eenen hond die toeschiet om te bijten.
De hond snauwde naar mijne hand. Hij snauwde
mij in mijn been. Hij snauwde mij een stuk uit
mijne broek.
— Fig. Snakken en snauwen, grauwen, bits
spreken, fr. parler des grosses dents. Altijd snakken en snauwen, en nooit fatsoenlijk spreken.

SNEBBER, m. Zie SNABBER.
m. Iemand die veel snabbert en
snatert. Die snebberbek roert altijd, klapt altijd.
Een verdrietige snebberbek.
SNEDE, SNEE, v.
— Snee en snee. Wordt eig. gezeid van twee
of meer dingen die men met de afgesneden neggen effen te samen voegt. Twee stukken laken of
lijnwaad snee en snee op elkander leggen en
vastnaaien. De bladeren van een toegesloten boek
liggen snee en snee. — Bij uitbreiding van 't
gedacht, wordt gez. van twee of meer dingen
die op of nevens elkander liggen zoodanig dat
de boorden juist bij malkander passen, fr. bord
a bord. Die boeken staan snee en snee nevens
elkander. Het water staat snee en snee met de
straat. Die twee tafels staan snee en sneê (zijn
juist even hoog). " En Jan vertrok, snee en snee
met Paul (d. i. nevens hem), naar de statie
-ward."KClebt)
— Sneê geven, met kracht en ijver te werk
gaan. De derscher heeft daar snee gegeven ! Geef
maar snee.
— vklw. sneedje, eene dunne afgesneden
schijf. Een sneedje brood. Een sneedje kaas.
— In 't bezonder, Een sneedje brood dat in den
oven gedroogd is, fr. biscuit. De walen zeggen
SNEBBERBEK,

ook sneedje.
-- Bij metsers. Een steen van gebakken
eerde, omtrent 20 centimeters lang, 10 breed,

SNEE
en 2 1 /2 dik. De vaute van eenera oven met
sneedjes metselen.
SNEE, m. en v., scherpl. ee. Sneeuw, fr. neige.
De snee ligt op de daken. De snee smelt.
— Zoo vindt men het ook dikwijls bij onze
voorige schrijvers.
— Van daar Sneeberg, Sneebal, enz. voor
Sneeuwberg, Sneeuwbal, enz.
-- Te Brugge zegt men Sneef; en Sneeven
voor Sneeuwen.

SNEEPRUIM (wvl. -PRUME), v., scherpt. ee. In
sommige plaatsen hetzelfde als Sleepruim, fr.
prunelle.
SNEEUWABEEL (wvl. SNEE -ABEEL), m. Soort
van witte populier, populus nivea Willd., fr.
peuplier cotonneux.
SNEEUWAPPEL (wvl. SNEEAPPEL), m. Eene soort
van appel met groenachtige schil, en sneeuwwit
vleesch. De sneeuwappel is zeldzaam in Vlaan-

deren.
SNEEUWDROPPEL (wvl. SNEEDREUPEL, SNEE -

m. Naam van eene vroegbloeiende
bloem, anders Vastenavondzotje geheeten, fr.
perce-neige, 1. galanthus nivalis.
DRUPPEL),

SNEEUWEN (wvl. SNEEWEN), sneeuwde, heeft
gesneeuwd, oppers. w., fr. peiger.

-- Fig. Wordt gezeid van witte dingen, zoo
als zilveren - penningen, die ergens te samen
vallen. Het sneeuwde in de schaal die de kerkmeester ronddroeg voor den armen (d. i. men
legde er veel zilveren geld in).
— In menigte toekomen, fr. affluer. " Een
badt van water natuerlijck warm, alwaer van
alle ghewesten siecke menschen sneeuwen. " (P.
Devynck.)
SNEEUWJAAR (wvl. SNEEJAAR), o. Een jaar dat
het veel sneeuwt. " Sneejaar goêjaar " zeggen
de boeren.
SNEEUWWIT (wvl. SNEEWIT), o. Zekere - witte
verwe die de tint heeft van de sneeuw, fr. blanc
de zinc.

SNEEZE, v. Hetzelfde als Rist, reesem, onbepaalde hoeveelheid aaneengeregene dingen.
Eene sneeze ajuinen. Twee sneezen boonen of

erweten.
-- Weil. heeft Snees in den zin van een Twintigtal.
SNEKKEREN, b. en o. w. Zie SNIKKEREN.
SNEL, adj. Die uitsteekt in lichamelijke volkomenheid, schoon, mooi, knap, flink, hupsch. Een
snelle manskerel (welgemaakt en deftig). Een
snelle jongeling (gezond en hupsch, fr. vn jolt
sujet). Ben snel kind (frisoh en bevallig). Eene
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snelle dochter. Een snel soldaat (kloek en fier
in zijne wapenen). Een snel peerd, fr. un joli
cheval. Een snelle hond. Een snel vogeltje.
-- Die uitmunt in veerdigheid, handig, vlug,
schrander. Een snelle werkman of ambachtsman
(die veerdig is in zijn bedrijf). Een snelle
schrijnwerker, timmerman, smid, schoenaker.
Een snelle kok. Eene snelle huismoeder. Een
snelle dienstbode. Eene snelle naaister, borduurster, enz. Men kan een -leelijk mensch zijn, en
niettemin een snelle werkman. Snel kunnen
werken. Dat kleed is snel gemaakt, snel genaaid.
Hij is snel in zijn werk.
-- Snel te beene ofte gang zijn (vlug te been).
Snel kunnen gaan, fr. savoir Bien marcher.
-- Helder en levendig, schrander en bevallig,
sprek. van 't gezicht. Snelle oogen hebben. Snel
zien. Snel kijken.
--- Men zegt ook snel hoorgin voor fijn hoeren,
fr. avoir l'ouie subtile. Zij zaten zoo snel te luisteren.
-- Snel in den zin van Rasch, gezwind, fr.
rapide, even als 't ww. Snellen (ijlen) worden in
de volkstaal niet gebruikt.
SNELLE, v., vklw. snelleken. Eene drinkkan
of drinkglas inhoudende eene halve pint. Eene
snelle bier. Het snelleken wordt volgens de streken, ook Kapper, Djooren, en Kanon genaamd,
fr. chopine.
Geeft aen de voer -lien elck een snelle:
Hier me, ry-op. Gob nacht, vaert wel.
(Beschryv. van de Vreugdeteeck.)
En soo van snelle in snelle
'K drink... tot dat ik sat... te ronken
lig in 't sand.
(Vaelande.)

— Weil. heeft dit woord uit Kil. overgenomen.
* SNELLEN, snelde, gesneld. Dit ww. bestaat
niet meer bij 't volk, zelfs niet in den zin van
spoeden, dien 't in de boeken heeft. Dat het voortijds bestond blijkt wellicht uit ons Sneloogen;
en was het afgeleid van het adj. snel, het beteekende snel maken of snel worden, zijnde snel
opgevat in den zin hiervoren (zie SNEL), zoo het
ook nog 't geval is voor zijn afgeleide en dagelijks
gebruikte Versnellen : zie ald.
SNELLIGHEID, v. De hoedanigheid van snel
te zijn (zie SNEL). De snelligheid van eene dochter is somwijlen haar verderf. De snelligheid

der oogen.
-- Bij de schrijvers ook gebruikt nevens
Snelheid in den zin van fr. rapidite'. " De tyd
wiens snelligheyt het omloopen van uwe meule-

SNEL
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steenen te kennen geeft. " (F. Vanden Werve.)
-- Zie ic.
SNELOOGDE, adj. Die snelle oogen heeft.
SNELOOGEN, sneloogde, heb gesneloogd, o. W.

klemtoon op snel. De oogen snel zetten, snel en
levendig kijken (zie SNEL). Zie eens hoe 't kindeken in de wieg sneloogt naar zijnen vader. De
kinders zaten nieuwsgierig te sneloogen op den
goochelaar die kunsten deed.
-- Dit ww. is samengesteld, niet uit het bijes.
snel met het ww. oogen (want men zegt ik sneloogde, heb gesneloogd, en niet ik oogde snel, heb
snel geoogd), maar ofwel uit het adj. snel en het
subst. oog, welke soort van samenstellingen zeer
zeldzaam is (zie ZOTTEBOLLEN), ofwel uit het ww.
snellen met het naamor. oog, even als glarioogen,
nijpoogen, pinkoogen, enz. uit glarien, nijpen,
pinken, ook met oog. Wegens snellen, zie ald.
SNENZEN, b. W. Zie SLINZEN.
SNERKEN, snerkte, heb gesnerkt, o. w. Wordt
gezeid van een bezeerde deel des lichaams, dat
eene snerpende pijn, een smertelijk gevoel veroorzaakt. Mijn gekwetste voet snerkt. Het hand
snerkt als men het verbrand heeft. Die opene
wonde snerkt geweldig.
— Snerken bij Weil. is Braden. -- Vgl. 't fr.
cuire dat ook in den fig. zin van ons snerken gebruikt Wordt : je me suis ecorche, je me suis brule,

cela me'cuit; la main me tuil; une douleur cuuisaitte;

enz.
SNERTE, v. Eene plant, gemeenlijk Smerte
geheeten. Zie ald.
SNERTEN, snerlle, heb gesnerl, o. w. Wordt

gezeid van eenen scherpen klank die in de oorera,
snijdt en een onaangenaam gevoel veroorzaakt.
Die viool snert in mijne ooren. Het kind gaf
eenen snertenden schreeuw. De ijzeren deur
geeft een snertend gekrijsch als zij opengedaan
Wordt. Een snertend gefluit. De snertende vijl.
— met zijn. Hetzelfde als Smerten. De oksels
snerten van 't zweet. Het kind is gesnert. Zie
SMERTEN.

— Ook voor Snerken.
Een vuerberg brand niet meer, dan dese smert
My snert en brand in myn onduldig hert.
(Vaelande.)
SNETER, SNETTER, m., zware e. Hetzelfde als
Snater. Stop uwen sneter. Die sneter en zwijgt
nooit.
— SNETERAAR, m. Snateraar.
— SNETERBEK, SNETTERBEK, m. Snater; snate-

raar.
— SNETEREN, SNETTEREN, O. W. Snateren.

SNET
SNETSE, V. Vrouwspersoon die veel babbelt
en praat, onverdragelijke babbelaarster.
-- Slecht vrouwspersoon.
SNETSEN, snelste, gesnelst, b. en o. w. Babbelen,
snateren, fr. babiller, ja-ser, caqueter.
SNETSING, v. De daad van snetsen.
— Eene vrouw die veel babbelt. Zie –ING.
SNEUKELEN, sneukelde, heb gesneukeld, o. w.

Lekkerbeetjes eten, snoepen, fr. manger des
friandises, des bonbons. Die jongen is ziek van
sneukelen.. Wat sneukelt hij daar wederom P
" En denkt niet dat ik elke vermaninge enkelijk
toeschikke aen de gene die van sulken stiel sijn,
sonder andere daer van mede te willen laeten

sneukelen. " (P. Croon.)

--- Afl. Sneukelaar, Sneukeling, Sneukelgoed,
Gesneukel, enz.
SWEUKEREN, o. w. Hetzelfde als Sneukelen.
SNEUVE of SNOVE, v. Eene schimpende berisping in korte woorden, anders gezeid 'Eerre
wreve, een trek, fr un brocard. •Iemand sneuven
geven. Eene sneuve krijgen.
-- SNEUVEN, sneufde, gesneufd, b. w. Iemand
eene sneuve of sneuven geven. Malkanderen
sneuven. Altijd stekkén en sneuven, fr. ne faire
que brocarder.
SNIBBE, v., vklw. snibbetje, snibbeke(n. Sneedje
brood, fr. petite tranche. Hij heeft geen snibbe
brood in zijn spinde. Geef mij toch een snibbetje
brood.
— Kil. Snippen, snijden, knippen. In 't
Gentsche, volgens Alg. Vl. Idiot., zegt men
Snibbel, b. v. er is geen snibbelken brood in

huis.
SNIELING, m. en o. Zie SNIJDELING.
SNIESTER, m. Eenen sniester aan iets hebben,

een verlies doen, schade lijden aan iets dat men
koopt of verkoopt, anders gezeid Een drevel.
Hij meent eenen goeden koop te doen, maar hij
zal er eenen sniester aan hebben.
SNIJDELING, SNIJLING (wvl. SNIELING, zie IEN),
m. en o. Afgesneden stukje van iets, schroodeling, snikkerling. Snijlingen van hout.

-- In 't bez. bij landb. Kortgesneden stroo,
haksel, dienende tot voedsel van peerden en
runders. Een bak met snijlingen (hakselkist).
Snijlingen geven aan het vee.
— Dit w. is samengesteld uit snijden en hug:
zie —LING.
SNIJDEN, sneed, gesneden (wvl. SNIEN, snee, gesneen, zie IEN), b. w. Bij biemelkers. Eenen korf

snijden (het zeem of den honing uit den biebuik
halen). Men snijdt de korven achter de koolzaad-
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SNIJ
bloem (als het koolzaad uitgebloeid is). Men zegt
ook De bie'n snijden.
— Iemand snijden, hem struffen, hem strossen.
— o. W. met hebben. Snel voortspoeden, ijlen.
Hij sneed naar de stad. Ge moest hem zien snijden om zich te verwarmen. De veldwachter
sneed achter den dief die nog zeerder sneed dan
hij. Het regent en 't waait, maar hij snijdt er
maar door.
SNIJDIG (wvl. SNIDIG), adj. Hetzelfde als Snedig
in de Wdb., t. w.
— Dat wel snijdt. Een snijdig mes.
-- Schrander, gevat; wakker, vlug, veerdig,
rap en neerstig, 1. acer. Een snijdige kerel die
voor niets wijkt. Een snijdige minister die zijne
tegenstrevers den mond weet te snoeren. Eene
snijdige antwoorde. Snijdig spreken. Eene snij
huismoeder. Een snijdige dienstbode. Een-dige
snijdige werkman. Een snijdige student. Snijdig
gaan. Snijdig werken.
-- SNIJDIGHEID; V. Het snijdig zijn.
SNIJKOORN, o., en SNIJROGGE, m. (wvl. SNIE-).
Koorn dat men in de lente afmaait om aan het
vee te geven. Eene partij snijkoorn. Die snijrogge is jeugdig.
SNIJLISCH (wvl. SNIELISCH), 0. Soort van riet
dat veel in de grachten groeit, met harde femen
die op de boorden snijden, in de wetenschap
glyceria aquatica, glyceria spectabilis Koch. Het
snijlisch is geen zagge (1. carex, fr. laiche).
SNIJPEERD (wvl. SNIEPEERD), 0. Snijkist, houten bak op vier stijpers, met een zwaar hakmes
om stroo, tabak, enz. te schrooden.
SNIJROGGE, m. Zie SNIJKOORM.
SNIK, m. Overal gebruikt voor Hik, dat wij
niet kennen, fr. hoquet. Den snik hebben. Om
den snik te doen ophouden, zegt men, zonder
verademen, vijf of zes keerera dit rijmpje
Ik mee Snik ging over zee;
Ik kwam weer, en Snik niet mee.

Hikken, fr. avoir le hoquel.
SNIKKE, V. Bij wagenmakers. Lange platte
beitel wiens lemmer omtrent zes vingers breed
is. Men gebruikt de snikke met de hand, zonder
slagel, om grove stukken hout af te minderen.
-- Weil. heeft daarvoor Snik, m.
-- SNIKKELAAR, m. SNIKKELEGE, SNIKKELIGGE, V.
Iemand die spikkelt, die dingelt en dangelt, afdinger, afdingster.
- SNIKKELEN, b. en o. W. Hetzelfde als Snikkeren.
-- SKIEKEN, 0. W.

-- SNIKKEREN,

sni kkerde, gesnikkerd; ook SNEK-

KEREN, SNIKKELEN

en

SNEKKELEN, b.

en o. w. Met

SNO]
de snikke snijden, met een mes of ander snijtuig
grof en onbehendig bewerken. Eenen stok snikkeren (van eenen tak of branke eenen stok verveerdigen met een mes). Een postuurke snikkeren uit een stuk hout (het ruw uitsnijden).
Die knaap houdt zich veel bezig met figuurtjes
te snekkeren. Hij heeft een kruisbeeld gesnekkerd, dat waarlijk schoon is. Hij is altijd bezig
met snekkeren. De knaap heeft de tafel geschonden met er aan te snikkeren. Aan eenen
stok snikkeren. Ge meugt daar niet aan snek keren.
-- Bij de lample gesnekkerd zijn. Wordt gezeid
van stoelen, tafels, en ook van kleederen, schoe'n
enz. die plomp en onfatsoenlijk verveerdigd
zijn. Die muts is geheel mismaakt : zij is bij de
lampte gesnekkerd geweest.
-- 't Wordt ook spotswijze gezeid van Benen
onkundigen beeldsnijder, timmerman, enz.
-- Snijden, snoeien, sprek. van snerpenden
wind of koude. De wind snikkert in 't aanzicht.
Het snikkert van de koude. — Men hoort ook:

ik snikker van de koude.
-- Fig. Dingelen, afdingelen, fr. niarchander,
marchandailler. Zij kan zoo wel snikkelen ! Ge
staat daar te snikkelen lijk 't armste wijf van de
wereld.
- SNIKKERAAR, SNEKKERAAR en SNIKKELAAR,
m. Iemand die snikkert.
— Een onkundige beeldhouwer.
—. Iemand die altijd afdingt als hij iets wil
koopera, afdinger.
- SNIKKERACHTIG, adj. Genegen om altijd af te
dingen.
- SNIKKERING, SNEKKERING, SNIKKELING, V. De
daad van Snikkeren.
— collectief. De afgesnikkerde stukjes. De
vloer ligt vol snikkeringe. Die snikkeringe moet
hier weg. Zie -ING.
- SNIKKERLING, SNEKKERLING, m. en O. Een
afgesnekkerd stukje. De vloer ligt vol snekkerlingen. Een kleen snikkerlingsken. Zie -LING..
- - SNIEKERMES, SNEKKERMES, o. Mes waarmede
men snekkert.
Bij timm. Een stalen lemmer scherp van
snee, en aan elk einde met eenen houten appel
voorzien die men in de handen drukt om het
mes schaafswijze door het hout te steken of te
trekken. Ook Trekmes genaamd.
SNOEI, m. De daad van 't snoeien. In den
snoei van de boomen. Met eenen snoei eenen tak
áfhouwen .
— De afgesnoeidetakken van 't hout, snoeisel.
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SNOE
Er komt veel snoei uit dien bosch. — In dezen
zin ook o. Het snoei van de boomen verkoopen.
SNOEIELING, m. en o. Een afgesnoeide tak of
takje. Poot dien snoeieling in de aarde, hij zal
voortgroeien. De snoeielingen in bundels binden.
— Zie —LING.
— SNOEIELING, V.

collectief. Afgesnoeide tak-

ken, snoeisel. De snoeielinge van de boomen

verkoopen.
— Dit w. is gevormd van 't ongebruikte
snoejelen en den uitgang ing : zie ING.
SNOEIEN, snoeide, heb gesnoeid, o. w. Snijden,
snikkeren, sprekende van eenen snerpenden
wind. De wind snoeit in 't aangezicht.
SNOEITEEKEN, o. Afkappingsteeken, fr. apostrophe. " Gelyk het kwaelyk soud syn tuys te
schryven voor t'huys, soo mag tans ook niet
geschreven worden voor thans. 't Is veel genoeg
dat het snoey-teekenweg- gesnoeydis."(Vaelande.)
SNOEK (wvl. sNOUK), m. De daad van snoeien,
de houw van 't snoeimes. In eenen snoek, houwt
hij den tak af.
— Ook de Afgesnoeide takken, het snoeisel.
Den snoek verkoopen. Den snoek in bossels
-

binden.
SNOEKELING (wvl. SNOUKELING), V. collectief.
Snoeielinge, snoeisel. De snoekelinge van de

hage, van de boomen.
— Dit w. is gevormd van 't ongebruikte snoekelen en den uitgang ing : zie —ING.
SNOEKEN (wvl. SNOUKEN, zie ou), snoekte, gesnoekt, b. w. Hard snoeien, met een hakmes of
met eenen Leihaak de takken afhouwen. Eenen
boom snoeken (de nuttelooze takken afhouwen).
" Popelieren oft andere boomen, gheen opghaenden top hebbende, daeraf men den top als struyck
wesende, gheplogen is te snoecken ende hauwen."
(Deelboeck vanden Lande vanden Vryen. " De
pachters en vermogen niet te snoeken noch hou
inde op-gaende boomen. " (Oost. v. Pitgam.)-wen
" Elck moet zijn hout snoucken ieghens de straeten, zonder over te laeten hanghen vande straetzyde, op de hoochde van Chien voeten, zoo dat
men daer goelicx met peerden ende met waghe.
nen mach deure ryden. " (Cost. v. Veurne.)
— Snoeken verschilt van Snoeien, hierin dat
Snoeken altijd een gedacht medebrengt van
kracht, hetzij omdat de takken meer of min dik
zijn, hetzij omdat de snoeier hard houwt. Eenige
takjes met een mesje afsnijden kan Snoeien hee ten, maar geen Snoeken.

SNOEKEREN (wvl. SNOUKEREN), snookerde, ge
Hetzelfde als Snoeken, waarvan-snoekrd,b.w

SNOE
het een frequent. is. De boomen zijn gesnoekerd.
SNOEKTE (wvl. SNOUKTE), adj. Dat knorren en
kwasten heeft gelijk een gesnoeide boom. Een
snoekte wandelstok. Hoekte en snoekte.
SNOEP (wvl. sNOUP, zie on), m. Het snoepen.
— Op den snoep loopen, op schuim loopen, fr.
ecornifier.
SNOEPEREN (wvl.

SNOUPEREN),

b. en o. w. Het-

zelfde als Snoepen in de Wdb.
— Ook Snaperen.
SNOER, 0. Bij hommelkw. Zie SCHEERRANKE.
— Snoer geven, fut geven, krep e geven. De
vader greep eene wisse en gaf snoer op zijnen
wederspannigen jongen dat hij er bij huilde.
:En Jan op nieuw geeft gildig snoer
Op de aangespannen peerden,
Die, tot 't verporren van het voer,
Hun vruchteloos fel weerden.

SNOK en SNUK, m. Ruk, korte sterke trek, in
Brab. rep, rip, fr. saccade, secousse. Iemand een
snuksken geven aan zijn kleed (kortaf aan zijn
kleed trekken, om hem b. v. te doen omzien).
Met éénen snuk trok hij de koord in stukken.
Eenen snuk aan 't kordeel geven. Het waaide
bij snukken.
— De maat in verzen of gezang. Op snuk
zingen (muziken, volgens mate zingen). Op de
groote feestdagen, wordt de hoogmis op snuk
gezongen. Er is geen snuk in die verzen. Als
men verzen leest, mag men den snuk niet te
veel laten hooren. Op snuk schrijven (verzen
maken).
— Korte smertelijke trekking in eene wonde,

enz. fr. elancement. Snukken gevoelen in eene
kwetsuur, fr. sentir, eprouver des élancements. Die
tandpijn gaat bij snukken : ik heb nu en dan
eenen snok dat ik ervan keerooge. Snokken gevoelen in 't hoofd.
— Het eenen snak en eenen snuk spreken of
antwoorden, kortaf en bitsig spreken. Hij ant-

woordde mij met • eenen snak en eenen snok.
Zie SNAK.
SNOKKEN, snokte, gesnokt; ook SNUKKEN, b. w.
Rukken, hard en kortaf trekken, fr. firer par
saccade, par secousses. Eene koorde in stukken
snokken. De eerste grijze haren uit het hoofd
snekken. " Als mynheer uw regter handjen in
zyn twee handen zou nemen, wacht u wel van
het weer te snokken. " (C. Duvillers.)
— o. w. met aan. Aan eene koorde snokken.
Aan iemands kleed snokken. Aan de huisbel
snekken dat de draad afbreke. De voerman trekt
aan 't kordeel als hij 't peerd rechts wilt wen-

SNOK
den, en hij snukt er zachtjes aan om het links te
doen af keerera.
-- Wordt ook gezeid van eene schokkende
pijn. Mijne tanden snokken van 't zeer of Het
snokt in mijn tanden. Ik gevoel het snokken in
die wonde. — Men zegt ook : De wonde snokt.
De tanden snokken. Mijn hoofd snokt van het
zeer. Mijn vinger snokt, fr. le doigt 7n'elance.
SNOKKING, SNUKKING, v. Het snokken. Eene
groote snokking gevoelen in eene wonde, in het
lijdend hoofd, enz.
SNOKWIND, SNUKWIND, m. Hevige wind die
met snokken en horten aan- of voortrukt.
SN00, SNOOD, adj. Slim, boos. Die vogel woont
snoo (d. i. in een plaatskeu waar het nest moei
te vinden is).
-lijk
— Meest gebruikt aan en binnen de grenzen
der Oost -Vlam.; wij zeggen meest boos, slim.
SNOORELEN, o. w. Hetzelfde als Snorrelen,
even als men ook Moorden zegt voor Morrelen,
en Spoorelen voor Sporrelen.
SNORRELEN, snorrelde, heb gesnorreld, o. W.

Luid snuiven en blazen door de neus, fr. renzfler.
Hoor dat peerd snorrelen.
— Ook van menschen. Snorrel zoo niet, maar
snuit uwe neus.
-- Het is een frequent. van Snorren.
-- Afl. Snorrelaar, Snorrelaarster, Snorreling,
Gesnorrel.
-- SNORRELNEUS, V. SNOR.RELPOT, m. Snorrelaar,
die veel snorrelt.
SNORREN, snorde. heb gesnord, o. W. Knorren,
van verkens, fr. grogner. Het zwijn snort.
SNOTOOG(E, v. Oog die veel ettert.
— Schimpnaam van iemand die leepoogig is.
- SNOTOOGEN,

snotoogcde, heb gesnotoogd, o. w.

Veel etter opwerpen uit de oogen. Dat kalf is
ziek, het snotoogt.
SNOTTEBEZIE, -BEZE, v. De bessen die op het
spaansch hout (fr. if) groeien, heet men Snottebezien.
SNOTTERIK, m. Neuslap van den kalkoen, fr.
appendice conique sur le front.
— Snotjongen, fr. blanc-bee.
SNOVE, v. Zie SNEUVE.
SNOVELING, m. en o.

Een stofje, een ziertje
iets zoo kleen en licht dat het met eene ademhaling opgesnoven wordt. Er bleef geen snoveling van over. Het is maar een snoveling groot.
Hij heeft er geen snoveling van genomen. Zie
LING.

SNUIF (wvl. sNUUF), rat., verklw. snuifje. Vingergreep tabak, fr. prise de tabac.
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SNUI
— In 't algemeen Hoeveelheid die men nemen
kan met twee of drie vingers, fr. pince'e. Een
snuifje zout. Een snuifje peper.
SNUIFELEN (wvl. SNUFELEN, zie UI), snuifelde,
heb gesnuffeld, o. w. Hetzelfde als Snuffelen. De
hond snuifelt overal rond. In de boeken snuifelen.
SNUIFGOI RE, v. Snuifneus. Zie GORRE.
SNUIFNEUZE, v. Zoo noemt men in sommige
plaatsen eene bloem die anders Sintile geheeten
wordt.
-- Iemand die veel snuift, tabaksnuif neemt.
SNUIFPOTIJZE (wVl. SNUUFPOTIZE), v. Potijze
Waar men snuiftabak in doet. Zie POTIJZE, welk
woord geheel wat anders is dan pot-heize bij
Kil. vertaald door ansa ollaris (het hengsel van
eenera pot, fr. apse d'un pot).
SNUISTEREN (wvl. SNUUSTEREN), snuisterde,
heb gesnuisterd, o. W. De snuit ergens in of aan

steken en snuffelen. De hond snuistert in 't stroo
en in de eerde achter de muizen. De hond snuisterde aan de doode beest.
— Navorschen, opzoekingen doen. In de
boeken snuisteren. Hij snuistert overal in. De
jongen zat in een woordenboek te snuisteren
om iets wijs te worden dat hij niet vragen dierf.
" De leden van 't Museum, die altijd zitten te
snuisteren waar iets op te rapen is, hebben het
zerksken algauw meegedaan. " (R. d. H.)
- SNUISTERAAR, m. Snuffelaar, die veel zoekt
en navorscht. Hij is zoo een snuisteraar. Een
snuisteraar in de oude boeken.
- SNUISTERING, V. 't Snuisteren, snuffeling.
-- Benieuwde vrouw die de geheimen tracht

te kennen. Zie ING.
- SNUISTERPOT (wvl. SNUUSTERPOT), m. Snuisteraar.
- SNUISTERPOTIJZE (wvl. SNUUSTERPOTIZE), V.
Snuisteraar, Snuisteraarster.
SNUIT (wvl. SNUTE, zie ui), v. Bij vlasreeders.
Afval van gezwingeld of ongezwingeld vlas, bestaande in de verstreuvelde en verwarrelde vezels of herels die men met de hand van het vlas
afsnuit, als men dit bewerkt en ajiert. De snuite
van groen vlas dat men af boot, van geroot vlas
dat droog zijnde opgebonden wordt, van gezwingeld vlas dat men in bootee maakt, enz.
— Snuite trekken, den verwarrelden afval van
ongezwingeld vlas rechttrekken en in orde brengen. Als men snuite trekt, is er natuurlijk wederom afval die de snuite van de snuite is en
bij de rakelinge geworpen wordt.
— Weil. Snuit, grof vlas..
SNUITDOEK (wvl. SNUUTDOUK), m. Neusdoek.
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SOBE

— Halsdoek der vrouwen, fr. mouchoir de cou,
fichu. Een wollen snuitdoek dragen. Ook Neus-

-- Fig. Feilen, eenen misslag doen, fr. faire
in faux pas. " Zo waren alle die edele rijcke

doek in dezen zin.

ende machtighe zo duergaens in dooghe, dat zy
zo lettele niet subbeten en consten of ten was om
al dat zy hadden. " (N. Despars.) " Meer hulpe
isser ende min perickelen van subbeien ende
vallen. " (L. de Huvettere.) " Voorzichtig dat gij
niet en subbelt, want daar is eene zulle. " (K.

m. Bondel van den afval van
ongezwingeld vlas (zie SNUIT). De snuitebondels
SNUITEBONDEL,

separaat leggen.
SNUITELING (wvl. SNUTELINGE), v. collectief.
Als de zwingelaar eene lee of Benen boot vlasch
opmaakt en schikt, trekt hij die lee of dien boot
door ' zijne hand om er de los- of uithangende
vezels van af
snuiten : deze afval heet de

te

snuitelinge.
— Bij koornderschers is er ook snuitelinge,
namelijk als zij, eenen schoof door hunne handen doende glijden, er de afhangende aren en
halmen van af snuiten.
— Dit woord is gevormd van 't ongebruikte
snuitelen en den uitgang ing : zie iNG.
SNUITEN (wvl. SNUTEN), snoot (wvl. scherpl. oo,
zie DUIGEN), gesnoten, b. w. Bij zwingelaars. Het
vlas snuiten, de afhangende vezelinge en steertelinge met de vingers afsnuiten van eene lee
of boot vlas, fr. mouther le tin.
— Bij koornderschers. Het koorn snuiten, eenen
schoof snuiten, er de afhangende aren en halmen
van afscheiden met den schoof door de handen
te doen glijden.
SNUITERLING (wvl. SNUTERLING), m. en o. Bij
zwingelaars. Hetgeen men in eens afsnuit van
het vlas. Een groote snuiterling. Een lange
snuiterling. De lange snuiterlingen voegt men
weder bij 't vlas, maar de_ korte laat men vallen.
— Zie —LING.
SNUITING, v. Bij zwingelaars. De daad van
't vlas te snuiten.
— De snuiterlingen collectieflijk genomen;
ook Snuitelinge. De snuitinge verkoopen. Snuitinge van vlas.
SNUKKEN, b. en o. w. Zie SNOKKEN.
SNUTTEREN, snotterde, heb gesnutterd, o. w.

Snoeperen, veel lekkernij eten.
SOBBELEN, sobbelde, heb of ben gesobbelcd, o. w.

Struikelen, stronkelen, fr. trébucher. Tegen eenen
steen sobbelen. Zij sobbelde over de zulle.
-- Met moeite gaan. De oude man is naar de
kerk gesobbeld. " Zy komen van den bergh ghesobbelt overhoop. " (L. Vossius.)
-- Ook Subbelen, Saffelen en Seuvelen.
'tWas gheluck voor doove Kate
Dat de greppe drooghe lagh,
Want sy zubbeld' over strate,
Soo sy op haer-selven sagh.
(L. Vossius.)

Callebert.)
SOBER, en SOBBER, adj. Stervende ziek, in
doodsgevaar verkeerende. Die zieke mensch is
in eenen soberen staat.
— De andere beteekenissen staan in de Wdb.
" Ziende den forestier met alle zyne landen in zo
soberen eenen staet, viert by inwendich int herte
gheroert. " (N. Despars.) " Om dat syn kinderen
souden gedachtig wesen den soberen en slechten
staet van hun voor-ouders. " (F. Vanden Werve.)
SOBEREN, soberde, gesoberd, b. w. Aan de gebeden der geloovigen in de kerk eenen zieke
bevelen die in eenen soberen staat is. Eenen
zieken doen soberen. De priester heeft den zieke
gesoberd. Hij is gisteren gesoberd geweest in
de hoogmis.
— Ook Sobberen.
SOBOOR, SOBOORT, bijw., klemt. op boor. Behoorlijk wel, gelijk het zijn moet, fr. comme it
faut, convenablement. Hij heeft dat soboor gedaan.
Dat lijnwaad is soboor geweven. Hij gedraagt
zich niet soboor. Hij heeft daar soboort zijne
schade ingehaald. Ik heb hem soboor ontvangen.
Ge moet dat soboort verrichten.
— Dit Soboor, dat veel gebruikt wordt, is
ontstaan uit zoo 't behoort. In Vlaanderen zegt
men Booren voor Behooren, Bangsel voor Behangsel, enz.
SODANE, v., met den klemtoon op da. Een
muur dwars door een water. De sodane van

eenen vischvijver.
— Dit woord, te lande gebruikt, is hetzelfde
als Redane te Kortrijk. Zie aid.
SOEPE (wvl. soUFE, zie ou), v. Zuiper, kwast,
zatlap. 't Is maar eene soefe van een vent.
- SOEFEN (wvl. SOUFEN), soefte, heb gesoeft, o. w.
Zuipen, den kwast spelen. Geheele dagen drinken en soefen.
'K sat nu lustig nog aen 't so of en,
Brendi smekken, tabak snoeffen.
(Vaelande.)
SOEIZE, V. Een kei of houten bloksken dat
men met de kolve langs den grond voortslaat
in het kolvespel; anders ook Zeuge genaamd, fr.
cochonnet.
67

SOEP
-- Vgl. 1. sus (verken).
SOEPE (wvl. soUPE, zie ot), v., fr. soupe. Het
middagmaal begint met de soepe; zie de Wdb.
Niét te verwarren met Zoppe; zie aid.
— Ook gebr. lijk Soefe, in den zin van Kwast,
zuiper. Hij is zoo eene soepe.
-- SOEP(E)KOM, m. Hetzelfde als Soepkomme,
v., fr. soupière.
~— SOEPETRINE, V. Een kom waarin men de
soep opdischt.
— Die trine is hier het fr. terrine.
SOEPIEREN, SEPIEREN, mv., klemt. op pie.
Zwezerik. Zie SOESEL.
— Volgens Alg. Vl. Idiot., zegt men in Oost
soepveten, in Brab. sóppieien, te Leuven-Vl.
so, eten of soppieten, elders in Brab. en 't Hagel.
supieten, suppieten, in Limb. soepeet, o., omstr.
Breda supiten, in Holl. kalfsborstjes, zogjes, en
ook zwezerikken, zweesrikken, zesezels.
-- Dit w. schijnt mij van uitheemschen oor
eerst omdat de klemt. op de tweede-sprong,
greep is (ten minste bij ons), en tweeds omdat
in verschillige streken het ook verschillige vormen krijgt. Zie SOESEL.
SOERLEN, soerlde, heb gesoerld, o. w. Scheef
kijken, een weinig scheel zien, anders gezeid
Smierlen. Zie SMIERLEN.
— Ook Tsoerlen en Sjoerlen.
SOESE (uitspr. souse, even als wij ook housten,
ousel en oust zeggen voor hoesten, oesel, nest,
oegst of oogst, zie ou), v. In 't Poperingsehe gebruikt voor 't fr. thou tabus, d. i. kabuiskoole,
-

kauwel.
— Slag, kaaksmeet, fr. coup, sou f et. Eene
soese geven of krijgen. -- Dit woord heeft geen
gemeens met sause (uitspr. sowse, zie au), fr.

sauce.
-- Zwezerik, fr. ris de veau. Zie SOESEL.
-- In de Belgische keukenmeid (gedrukt te
Gent bij Snoeck-Ducaju, bl. 32-33) wordt soesen
gebruikt voor " kleene gebakskens van bloem,
boter en eiers. " En Bescherelle zegt .: " cIOU.

art. cul. Espece de patisserie fort legere et soul ée,
faite aver des eeufs, du beurre, et semée par–dessus
de penles dragées. On connait encore les choue
p a la bourgeoise, a la royale, etc.
-- Gaan gelijk eene soese, gaan gelijk eene
fiere, . gelijk eene zoeve, gemakkelijk gaan. Dat
zal gaan gelijk eene soese. Dat werktuig ging
gelijk eene soese.
SOESEL (uitspr. sousels, zie SOESE), m. SOESE en
SOEZE (uitspr. souse, souze, zie soESE), v., meest
gebruikt in 't mv. soesels, soesen, soezen. De klier
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SOFF
van een kalf, die in de wetenschap thymus heet,
en in de fransche keuken fagoue, ris de veau;
anders ook nog bij ons sepieren en soepieren genoemd. Hij mag beginnen lichte spijs nemen,
een weinig soese, enz. Soesels koopen. Soesels
eten. Lekkere soesels. De soesels van een kalf
bespreken. Kalversoesen. Zogersoesen.
-- Men zegt, met of zonder grond, dat het
bij middel van deze klier is dat de kalvers zuigen:
vandaar waarschijnlijk 1° haar hollandsche naam
zogje; 2° haar vlaamsche naam soese, soesel (van
fr. sucer; of voor soogse, soogsel, lijk oest voor
oogst); 3° haar uitheemsche naam soepieren (van
sp. chupar, zuigen, chupador, zuiger; vgl. fr.

soupirer, 1. suspirare; zie SOEPIEREN).
SOFFRAAN, m. Saffraan, fr. safran. " Sofferaen,
dat pont golt £ 3-00-00. " (Z. v. Male.)
SOFREIN, m., klemt. op frein. Bij smids, enz.
Kegelvormige holte of put in hout of metaal
gemaakt, fr. chanfrein. Eenen sofrein maken aan
een nagelgat om er den kop van den nagel • in
te verdrinken.
-- SOFREINBOOR, 0. Soort van boor wiens platte
boorijzer de gedaante heeft van deze fig. 4---,
fr. vilebrequin a meche en fer de pique. Dit boor
dient om sofreinen te booren in metaal.
SOKEN, sookte, heb gesookt (wvl. sókte, gesókt,
-

zie KLANKv.), o. w. Wordt gezeid van eene kokagie die men op een gematigd vuur laat opkoken of opstoven. Anders gezeid Tjutteren,
bij Weil. Meuken, fr. mitonner. Als de erweten
genoeg gezoden zijn, laat ze dan nog eene halve
uur soken. Een hutsepot moet lang soken.
— Niet te verwarren met Zoken.
SOLAAS, o. zonder mv., klemt. op laas. Ver
verzachting in 't lijden. Die medecijn-kwing,
gaf solaas aan den zieke. Een vriend, in 't ongeluk is een groot solaas. Solaas krijgen, ontvangen, hebben. Hij had er geen solaas van. " Een
fonteyne, groot solaes voor de pelgrims. " (Surius.) " Ghevende den mensch alle mogelycke
eerlyc solaes ende troost. " (Ad. Adriaensens).
" Dese dinghen en syn gheen queIlinghe, maer
een groot solaes in dit dal der tranen. " (Id.)
" Dat my hier solaes noch troost en is van
jemant. " (N. van Heese.) " De mane is een groot
solaes en helpe, in den nacht dien sy verlicht.
,, (0. Vrancx.).
Dachten wij dat wij zelver noeij vruecht ontbeerden,
Eens anders solaes wij met vruechden bekeken.
(A. Biins.)

— 't Wordt ook gezeid van dingen. Men geeft
solaas aan een slot dat steeg is, met er olie aan

SOLD
te strijken. Solaas geven aan eenen vrachtwagen,
met de lading te verminderen, enz.
— Van 't 1. solatium, troost.
SOLDAAT, ook SALDAAT, m., fr. soldat.
— Magere oude koe die verkocht wordt om
voor 't leger geslacht te worden. Zie PARIZIJN.
— Dikwijls gaat het grijmsel van 't kaafijzer
of van eenen pot op den heerd, aan 't vonken,
en dan ziet men menigvuldige vuurpuntjes die,
glinsterende lijk steentjes of sterrekens, gedurig
voortvaren, zich uitbreiden en maneuvers maken
lijk een leger, waarom zij ook soldaatjes of franschen genoemd worden. Vader wat is dat daar
op het kaafijzer P 't zijn soldaten, mijn kind.
Kijk, de franschen op den hangel.
— Vgl. fr. gendarmes (sprankels die uit het
vuur springen).
- SOLDATEMOKKE,

v. Lichtekooi die veel bij 't

leger verkeert.
Zie BOEREVIER.
SOLEIVIENT, ZOLEMENT, o. Grondslag van een
gebouw, fr. fondation. Den grond uitgraven voor
het solement. De zolementen van een huis
leggen.
-- Vroeger beteekende 't den dem, den vloer,
den hardtoegeslegen grond waarop een huis
gebouwd wierd of was, bij Kil. area domus. En
zoo vindt men het in de Cost. v. Vlaanderen:
" Den pachter moet onderhouden .... de huysen
ghesollement effen van buyten ende van binnen,
indien de sollementen van aerde sijn, nemaer
indien die van steepen waren, soude den meester
die moeten onderhouden. " (Cost. v. Audenaerde.)
Dezelfde artikel staat in de Cost. v. Cortrycke
VII, 24, en in de Cost. v. Aelst xiv, 21, doch het
woord spelt daar met eerre enkele 1: solement,
gesolement. In 't fr. solement bet. " filet de platre
an pourtour des dormants de croisees, de portes,
- SOLDATEVIER, O.

etc. " (Bescherelle.)
SOLEN, soolde, heb gesoold, o. w. Whisten, fr.

jouen au whist (kaartspel). Hij soolt geern. Eenen

geheelen avond solen. Willen wij een spel solen P
SOLOSLEM of SOLOSLIM, m. In 't whistkaarten.
Eene hand dusdanige kaarten dat men al de
anderen kan slem spelen. Eenen soloslem in de
hand hebben. Zijnen soloslem winnen. Zijnen
soloslem verliezen (al de slagen niet kunnen
ophalen). De soloslem is juist het tegenstrijdige
van de Miserie.
-- Soloslem gaan, soloslem spelen, trachten al
de slagen aleen te halen, zoodat de anderen allen
slem zijn. Hij gaat soloslem. Ik moest soloslem
gegaan hebben. — Zie SLEM.
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SOM
SOM, ZOM, pron. Sommigen. Som zeggen zoo
en som anders. Zom denken ' dat hij dood is.
" De aeldinghen al of som. " (Cost. v. Berghen
S. Winocx.) " Die maecten huttekens zom van
stroy ende zom van groene meyen. " (N. Despars.)
" Zy bedwongen hem ghenouch by foortse, nemende zom zelve zijn peest by den breydele. " (Id.)
SOMIER, o. Zie SEMIER.
SOMMA, IN SUMMA, bijw. Kortom, in een
woord, fr. bref. Dit woord, dat bij 't volk nog
bestaat, vindt men dikwijls bij onze vorige
schrijvers." Noyt en heeft hy eenen siecken dag,
hy is sterk en vroom als eenen reus, hy word
geëert van kleyn en groot : in summa, 't schip
dat vaert voor de wind, hertje wat lust u ? (Fr.
Vanden Werve.)
Doove Maey, en scheeve Leene,
Grooten Hans en slimme Pier,
Coppen met syn slingher-beenen,
Blende Staessen met syn her:
Somma 't gingh' er al uaer binnen.
(L. Vossius.)

SOMMERSTE, pron. Hetzelfde als Sommige.
Sommerste menschen hebben vieze gedachten.
Sommersten denken daar anders over.
--- In Brab. zegt men sommesten en de som mesten. (Alg. Vl. Idiot.)
SOMMIGTE, adj. Hetzelfde als Sommige, eenige,
fr. quelques. Sommigte menschen. Het zijn er
sommigte die dat loochenen.
— Vgl. Menigte en Eenigte.
-- Men zegt ook Sommigste en Sommerste.
SO]PELING, v. Zie ZOMPELING.
SOMTEMEÊ, SOMTEMETS, bijw.

Al te mets,
somwijlen. Dat gebeurt nog somtemeê. Hij komt
mij somtemets bezoeken.
-- Bij geval, misschien. Gij zoekt hier naar
uwe snuifdoos; hebt gij die somtemee niet verloren langs de baan? Hebt gij somtemeê mijnen
boek in uwe bibliotheek niet geplaatst P
-- In deze twee beteekenissen gebruikt men
ook altemets, soms, somtijds, somwijlen.
SOMWIJL, SOIVIWIJLS, SOMWIJLST, SOMWIJL.
STEN, SOMWIJLENS (wvl. SOMWIL, SOMWILS, SOM

Vgl. Dikwils),-WILST,OMENWILS,

bijw. Somtijds, altemets, in den zin 1° van fr.
parfois, en 2° van fr. par hasard. Hij komt mij
somwijlen bezoeken. Ik meende dat gij somwils
ziek geworden waart, omdat gij niet kwaamt.
" Het welcke d'ouders somwijlens bemerckt
hebbende. " (L. de Huvettere.)
Die somwil niet kon weten
Waer dat de meeste vaagste was gezeten.
(G. De Dous.)

S00I
— Wegens de uitgangen e, st, sten, zie S.
SOOIZE, SOIZE, v., vklw . Sooizeken. Eigennaam

bij 't volk, voor Ciska, fr. Francoise.
— Dikwijls als gemeen naamwoord gebruikt
voor Een sulachtig vrouwmensch. Zij is zoo eene

sooize!
— Ook in eenen ongunstigen zin voor Een
trouwloos vrouwmensch. Die leelijke sooize heeft
mij willen bedriegen.
-- Zie WANNE.
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SOTJW
SOUWEN (wvl. SOWEN), souwde, heb gesouwd,

o. W. Grooten arbeid doen en weinig winnen. Hij
heeft geheel zijn leven gesouwd. Versleten zijn
van souwen. Altijd souwen en arm blijven.
- - Ook Sjouwen.
-- SOUWER en SJOUWER, m. Wordt in ' t alge.
meen gezeid voor eenen Arbeider die veel zwoegt
zonder veel te winnen. De savanjen zijn souwers.
De werklieden die de schepen laden en lossen
zijn en heeten souwers, in de Wdb. Stouwers en

SOON, m., mv. soonen, scherpl. oo. Klank, geluid,
fr. son. Die klok heeft eenen schoonera soon.
Zoete soon. Harde soon. Leelijke soon. De soonen
van de orgelpijpen. Daar komen lieve soonen
uit. Dat geeft geenen soon. " Als Adam den soon
en 't geluydt hoorde van Godt, die al wandelende
in 't paradys quam. " (J. David, s. j.) " Als den

Stuwers, fr. arrimeurs. Die een peerd drijft, dat
langs den vaart een schip voorttrekt, heet in de
eene plaats Souwer, en in de andere Ketser.
Het is een arme souwer.

soon en voys der gheboden met onse wercken
over een comt. " (Id.) " Die alle die snaeren
doet t' samen accorderen op eenen soon ende
lof-spel. " (***)
-- Cl. Declerck heeft oversoonen voor overklinken :

van 't een op 't ander, zonder zin noch slot,
zonder verband in de rede.
-- Ter spa gaan, naar 't graf gaan, verkwijnen, uitteren, fr. dépérir, se consumer. Hij is
sedert een jaar longzuchtig, hij gaat ter spa.
— De spa vagen, sterven. Hij heeft de spa
gevaagd (hij is dood).
SPAAN, o. Bij potteb. Een kleen uitgehold
stukje hout, dienende om het gedroogd aarde.

Die haer klaer trompet van goudt
Doet alle eeuwen oversoonen.
SOORT (fvl. SOORTE, met scherpl. oo; bvl. SORTE,
met korte o : zie o), v. Slag, fr. sore.
— Van sorten of van soorten, van verschillige
soorten, van 't een en 't ander. Een winkelier
moet van sorten in zijnen winkel hebben, wilt
hij iedereen voldoen. Gij hebt maar te kiezen:
er is van soorten. Van sorten te biechten hebben
(d. i. verschillige zonden).
SOP, v. en o. Zie zop, o., en ZOPPE, V.

SORTEEREN, sorteerde, heeft gesorteerd (fvl.
èsorteerd, zie GE), onpers. w. Passen, lijken,

schikken, fr. convenir, arranger, être sortable.
Dat huis sorteert hem niet. Sorteert het u dezen
namiddag eene wandeling te doen P Er was niets
in den lakenwinkel dat mij sorteerde. Het sorteert mij niet van heden uit te gaan. Ik zal u
komen bezoeken, zoohaast het sorteert. Gij zijt
welkom vandage : het zou niet altijd zoo wel
sorteeres. Ik zou u bezocht hebben, maar het

heeft niet gesorteerd.
SOUSE, v. Zie SOESE.
SOUWELEN (wvl . SOWELEN) , souwelde, gesouweld,
b. w. Bezoedelen,vuil maken, verfomfooien.
— Ook Suielen en Suwelen.
-- Meest gebezigd in Besouwelen en Versouwelen : zie ald.

-- Kil. Soluwen, seulewen, maculare. Vgl. 't

fr. souiller.

-- SOUWING, SJOUWING, v. Het
SPA of SPADE, v., fr. beche.

souwen.

--- Klappen gelijk eene gebroken spa, spreken

werk te handhaven.
SPAAN; o. Harde knobbel of uitwas aan de
beenen van een peerd, bij Weil. Spat geheeten,
fr. éparvin.

SPAANDER, SPAANDEL, m. Spaan, splinter,

sprendel. " Een schip met droogh hout ende
spaendels vullen. " (M. Lambrecht.)
- SPAANDEREN, spaanderde, ge^spaanderd, b. en

o. W. Splinteren, schieren, in spaanders klieven
of openscheuren. Eene branke spaanderen. Een
boom die spaandert als er de bliksem door valt.
- SPAANDERLING, m. en o. Splinter, sprendel.
Zich kwetsen aan eenen spaanderling. Met spaan
vuur maken.
-derling
SPAANSCH, adj. Van Spanje.
— Een spaansche heer, kabaanheer, een heer
zonder geld, arme edelman.
-- Spaansch hout, boomgewas die fr. if heet,

laxus baccata L.
-- Spaansche pap. Zie PAP.
-- Spaansche pokken, venusziekte.
-- Een spaansch kasteel, bordeel, slecht huis.
SPAARKANT, m. Die den broodkant spaart,
gierigaard, vrek.
SPAARMALIE, m. en v. Iemand die de malie
(fr. maille, obole, halve penning) spaart, splijt mijte, gierig mensch.

SPAR.
* SPAARSEL. Zoo spelt Alg. Vl. Idiot. een
woord dat spasel uitgesproken wordt, en, naar
ons inzien, ook moet geschreven worden. Zie
SPASEM.

SPAARSPIJKER (wvl. SPAARSPIKER, zie ii), m.
Gierigaard, iemand die spaart en spijkert.
— Ook als bijw. Het is hier spaarspijker, het
gaat hier spaarspiker (het gaat hier zuinig, men
leeft hier spaarzaam).
SPAARS, SPEERS, SPERS (uitspr. spaas, spees,
zie Rs), bijw. Sproeiender wijze, al sprenkelende.
Wordt gebruikt in Spers smijten, Spers werpen.
De jongens smijten spers naar malkander met
loovertakken die zij in het grachtwater dompelen. De priester smijt spers over het volk in de
kerk, waneer hij met den kwispel wijwater werpt.

SPAARSKWISPEL, SPEERSKWISPEL (uitspr.
spaas-, spèes-), m. Kwispel of borstel waarmede
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SPAA
ijzer dat men smeedt. Een spaarzeling vloog in
zijn aanzicht.
— Dit woord is gevormd van spaarzen met
den uitgang ling : zie LING.
SPAARZELING, SPEERZELING, v. De daad van
Spaarzelen.
— collectief. Spetterlingen, spatten die ergens
op liggen. De drooge spaarzelinge van slijk afwrijven of afborstelen. De spaarzelinge van
ijzer samenvagen.
-- Dit w. is 'gemaakt van spaarzelen en den
uitgang ing : zie ING.
SPAARZEN (uitspr. spazen, zie Rs), spaarsde,
gespaarsd (fvl. èspaarsd, zie GE); ook SPARZEN,
SPEERZEN en SPEKZEN, b. w. Hetzelfde eig. als 1,
spargere, d. i. spreiden, strooien, openspreiden,
fr. répandre.

x

men sprenkelt, doch vooral Wijwaterkwispel,
fr. goupillon.

SPAARSPOT, SPEERSPOT, SPERSPOT, m. Metalen of steenen wijwaterbak, die gemeenlijk
vastzit aan de achterste pilaren van de kerk, waar
dezen die inkomen of uitgaan de vingers in
doppen om met wijwater het teeken van 't heilig
kruis te maken. De spaarspot was vervrozen.
Van iemand die altijd van achteren in de kerke
blijft, zegt men : Hij gaat nooit voorder dan de

speerspot.
— Ook het wijwaterketeltje dat de koorknaap
draagt bij begravingen, enz. en waarin de priester den kwispel doopt om wijwater te sprenkelen.
SPAARSREIN, SPEERSBEGEN, m. Speitregen,
regen die spat, in Braband dresregen geheeten,
volgens Alg. Vl. Idiot.

SPAARSWATER, SPEERSWATER, SPERSWATER

(uitspr. spaas- spèes-), o. Besproeiwater, wijwater, fr. eau bénite, eau lustrale. " Mede te
ghane den quispele met sperswater. " (Hs. 1474.)
" Van wieroocke ende sperwatere." (N. Despars.)
SPAARZELEN (uitspr. spazelen), spaarzelde, heb
of ben gespaarzeld, b. en o. w. Hetzelfde als
Spaarzen.
— Ook Speerzelen en Sperzelen.

Geheim dat staat op berg en rotsen
En op graantjes zand;
Geheim dat glimt op 't witte schuime
Der zeeuw, gesperzeld op het strand.
(F. C.)
SPAARZELING, SPEERZELING, m. en o. Eene
spat, een spetterling. Zijn kleed lag vol spaarzelingen van slijk. De spaarzelingen van gloeiend

Nem asschep van den eiere :
En Moyses die salse sciere
Spaerzen in die lucht.
(Maerlant) .
Onse broedre, die uien lande van Israel
Gespaerst lijn, sullen weder tomen.
(Id.)
Syn haer sat ghesperset wide
Metten winde in elke side.
(Id. Absolons lang haar.)

— Doen spatten, sprek. van vocht. Water
spaarzen (het doen spatten met er in te treden
of met de hand). Ge moogt 't water niet spaarzen. Hij spaarsde het water met de hand uit den
eemer.
— Bij verwers. Sprenkelen, sprikkelen, met
spatjes besprengen, fikfakken, fr. moucheter,
pointiller. Eenen muur spaarzen.
— Meest o. w. in den vollen zin van Spatten,
speiten, spetteren, fr. jaillir, rejaillir. Graan,
zaad, boonera, en dergelijke dingen spaarzen als
men ze op den vloer laat vallen, of langs den
grond werpt. Slijk en water spaarst als er een
zware steen in valt of dat men er in loopt en
plonst. Het regent dat het spaarst (zegt men
als het stortregent). Ik smeet den boek dat hij
spaarsde (dat hij wipte langs den grond).
— Water of slijk doen spatten. Ge meugt niet
spaarzen.
-- Ook bij uitbreiding van 't gedacht gezeid
voor Omverre vliegen, nederstorten. D et peerd
liep te vierklauwe en de kavelotter spaarsde er
af. Iemand eenen slag of eenen schop geven dat
hij spaarst. Het geschut deed de vijanden spaarzen op het slagveld. Ge gaat spaarzen (zegt men
aan iemand dien men bedreigt te slaan).
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SPAA
-- SPAARZING, SPARZING, SPEERZING,

en SPERZING,

V. De daad van spaarzen.

SPAASBARDETJE, SPAASBERDELKEN,
BEENTJE, O. Zie PAAIS en KUSSPAAN.

SPAAS -

SPABOOM, m. Spadesteel. Het krikkeljoen van
eenen spaboom. Die spaboom ie gebroken.
SPACEM, m. en V. Zie SPASEM.
SPAiLOESTE, V. SPADEHOEST, m. (wvl. –HOUST.)

Kwade hoest, drooge hoest die naar 't graf
sleept, teringhoest. Hij heeft de spahoeste (hij
teert uit). — Zie onder SPA.
SPAHUIS (wvl. —HUUs), o. De schacht of koker
waar de spaboom in gevestigd wordt, fr. douille.
-- Zoo zegt men ook Greephuis, fr. douille

d'une fourche, etc.
SPAKERACHTIG, SPAKERIG, ook BAKERACHTIG,

adj. Berstig, broos. De aarde wordt spakerachtig
van den zonnegloed (berst overal open). Spakerachtig stroo (dat breekt en kraakt). Dat hout is
spakerachtig van de warmte. De handen van de
werklieden zijn spakerachtig als het vriest. Het
land ligt spakerachtig (de akker is dor en ver
naar regen). Het glas is spakerachtig,-angt
waneer het zoodanig broos is dat de glazemaker
het stuk of de strook, die hij met den diamant
afgeschreven heeft, niet kan af breken in eenen
keer, maar bij stukjes moet afbrokkelen. De
groote vorst zoowel als de groote hitte maakt
vele dingen spakerachtig. Spakerachtig weder
(heet of vriezend weder dat alles dor en broos
maakt; anders gezeid Sprooi weder).
— Kil. Spaeckigh, Spaeckerigh, aridus, exsuccus; spaeckigh land; spaeckerigh weder.
SPAKEREN, spakerde, ben gespakerd, o. w. Openbersten van de droogte, kraken en breken van
dorheid. De grond spakert van de droogte. Hooi,
strooi, enz. spakeren van in den zonnegloed te
liggen. De oegst is zoo rijp dat hij spakert. De
handen van de werklieden spakeren als het
vriest. Het spakert (zegt men van eenen harden
vorst, of van eenen brandenden zomerdag). Het
weder is van dage spakerende koud of spakerende heet. De schoe'n spakeren (als het leder
zoo droog is dat het berst en schilfert).
-- Vgl. Bakeren.
— Spakeren is 't frequent. van Spaecken, bij
Kil. hiare ariditate, ardore dehiscere. Men ontmoet dikwijls dit woord bij A. Biins :
Gelijck een geiaecht herte na water spaeckt. -U hertken ooc zomtijts na troost gespaeckt heeft. —
Noeijt dorstich herte en spaeckte zoe nae wijn. -Denckt hoet herte sal breken, den mont aal spaken. —
Siet hoe hij (Jesus aan't kruis) hangt en spaeckt als
[verdroochde korsten.

SPAK
SPAKKE, v., vklw. spakske(n. Mankbeen, een
been dat korter is dan 't andere zoodanig dat
men meer of min kreupelt. Eene spakke hebben.
Met eene spakke gaan. Dat kind heeft een
spakske.
— Iemand die eene spakke heeft. De spakke
is daar voorbijgegaan. Zij is met eene spakke
getrouwd.
SPAKKEN, spakíe, heb gespakt, o. w. Met eene
spakke gaan. Hij spakt. Al spakkende gaan.
-- 't Wordt somtijds gezeid voor Kreupelen
ten gevolge van eene kwetsuur. Dat peerd spakt
om dat het vernageld is.
SPALEPEL, m. Spadenijzer, fr. lame d'une bêche.
Een breede, een smalle spalepel.
SPALKEREN, b. w. Zie SPELKEREN.
SPANADER, SPANARE, m. en v. Tongriem, fr.
filet ale la langzee.

— Van de spanare snijden, fr. cooper le filet.
Hij is van de spanare gesneên (zijne tong hangt
los, hij spreekt met gemak en vlugheid), fr. it a
eu le filet bien coupé. Van de spanare niet gesneên zijn, fr. avoir le filet (moeielijk spreken).
" Men moet sommighe kinderen de tonghe eensdeels los maecken en slaken van eenighe banden
te seer nae in t' paleys des mondts bindende
ende spannende : d' welck men uyt sulcks oock
de span-adere heet. " (J. David, s. j.)
Een clapmondwys, een nuerswys, nu onlancx leden,
Van der spanhaere zynde wel eens ghesneden,
Overdeken van den queeckers en clappaerts bekent.
(Ed. De Dene.)
—. De Vlamingen zeggen ook Spannaard, m.
(Zie OOIEVAARD.) " Kaffy is eene zwarte boon die
van den spanaerd snydt. " (***)
SPANBERD, o. Bij schóemakers. Hetzelfde als
Nepe. Zie NEEP.
SPANDER, m. Hetzelfde als Spaander, splinter.
Zie daarover bij A.
SPANEN, spaande, gespaand, b. en o. w. Zie
SPENNEN.

SPANEEREN ZICH, spaneerde mij, heb mij
gespaneerd, wederk. w. Zie SPENNEN.
SPANJONETJES, o. mv., klemt. op net. Eene
hofbloem, linaria bipartita Willd.
SPANKERACHTIG, adj. Spanachtig, eng, nauw,
sprek. van kleeren die al te veel om het lijf
spannen. Spankerachtig gekleed zijn. Een spankerachtig kleedje. Die broek, die vest, die frak,
is spankerachtig. Spankerachtige kleederen
scheuren licht en verslijten zeere.
-- Fig. Bekrompen, fr. étroit, mesquin. Span-

SPAN
kerachtige gedachten hebben. Spankerachtig
zijn in 't geen men doet.
SPANKEREN, spankerde, heb gespankerd, o. w.
Spannen, te nauw zijn. Zijn kleederen spankeren aan zijn lijf. Als de schoe'n te nauw zijn, de
voeten spankeren erin. Eene spankerende broek,
kazak.
-- Dit woord is een frequent. van Spannen,
even als Open spankelen, Murkelen, Varkelen,
Stolkeren, Scheikeren en Spelkeren freq. zijn
van Openspannen, Murren, Varen, Stollen,
Scheiden en Spellen.
SPANLIPPE, V. Schimpwoord om iemand aan
te duiden die licht de lippen spant, d. i. weent en
krijt, fr. pleurnicheur. Eene verdrietige spanlippe. Neem, spanlippé, daar is uw speelgoed, en
loop er mee voort.

SPANNAARD, m. Zie SPANADER.
SPAN(NE)BROEK, v. Eene broek • die overal
spant, fr. pantalon toll ant.
— Ook eene broek met voetriemen, fr..pantalon à sous-pied.
SPANNEN, spande, ben gespannen, o. w. Bij
metsers, enz. Meer of min gebogen zijn, meer of
min spanning hebben, sprek. van eenen tinter
of gewelf. Ge moet die vaute drie voet doen
spannen. De boog boven de deur spant te veel
(zie SPANNING, v.).
— b. w. Bij schoemakers. Het overleêr aan
het hielstuk naaien. — Voor de andere stukken
die aaneengenaaid worden, zoo als het overleêr
aan de zool, zegt men enkelijk Naaien.

— De

lippen spannen,

den mond aanstellen

om te grijnen om te krijten. Wordt meest met
verachting gezeid van kinderen die licht aan
't veeenen gaan. Zie, hij gaat al weer de lippen
spannen. Geef hem dat zeere weerom, hij spant
al zijn lippe. Moet gij daarvoor uw lippe
spannen P
— o. W. met hebben. Moeite kosten, nauwelijks
kunnen gedaan worden. 't Zal spannen om dit
werk te voltooien in den beschrooden tijd.
't Gaat spannen, wilt hij vandage nog thuis
geraken. Hij heeft de victorie behaald, maar
't spande. Gaat gij dat kunnen doen P 't Zal
spannen. Heeft hij zijne schulden kunnen betalen? Ja, maar 't heeft gespannen.
;

SPANNING, m. Zoo heet elkeene van de ribben
die op de gordingen rusten van een dak, en
waarop men de latten nagelt; anders gezeid
Keper, fr. chevron. De spanningen gaan van de
muurplaat tot aan den veurstbalk.
SPANNING, V. Bij metsers, timm., enz. De
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hoogte van een gewelf of boog, de lengte van
eene loodlijn die van 't hoogste van den boog
neerdaalt te midden de pees die van de eene
kape zou gespannen zijn naar de andere, fr.
montée, f oche d'un arc. De vaute van dien oven
heeft eenen meter spanninge. Vier voet spanning
geven aan een gewelf. Eenen halven voet spanninge aan den boog boven een deurgat. Het
fremelet en het semier moeten de hoogte hebben
van de spanning die men geven wilt aan den
boog die te metselen is.
SPANSNOER, o. Bij spinsters. Zie LUTTERPEES.
SPANTE, v. Dit woord gevormd van spannen
lijk groeite van groeien, enz. bet. De tijdruimte
tusschen het inspannen en het uitspannen van
de werkpeerden, de tijd gedurende den welken
de peerden op den akker werken van de eene
maaltijd tot de andere. Eene spante ploegen.
Twee spanten werken. Voor de peerdeknechten
zijn er gemeenlijk maar twee spanten in eenen
dag, namelijk als zij op den akker werken van
achter het ontbijt tot den noen, en van achter
het noenmaal tot den vespereitijd.
-- Verders wordt dit woord ook gebruikt voor
Den tijd gedurende den welken andere werklieden, zonder peerden, arbeiden van de eene
maaltijd tot de andere, anders gezeid Schof. Er
zijn vier spanten in eenen dag voor iemand die
werkt van 's morgens vroeg tot het achteten,
van 't achteten tot den noen, van den noen tot
den vespereitijd, en van het vesperei tot het
avondmaal. Eene spante werken. Ik heb heden
twee spanten gewrocht. Ik heb nog werk voor
eene spante. Ik moet dien werkman twee dagen
en eene spante betalen.
— Meest gebruikt in Fransch- Vlaanderen.
SPAR, v. Zie SPER.
SPARKE, SPERKE, v. Vonk, sprankel, fr. étin-

celle. Er was geene sparke vier in den heerd. De

sperken die uit brandend hout spaarzen. Uit
eene sperke ontstaat er somwijlen groote brand.
Er vloog eene sperke in 't stroo, dat begon te
veunzen. Het huis laaide dat de sperken vlogen
in de lucht.
— Fig. Eene sperke verstand, fr. un grain
d'esprit. Dat er eene sperke verstand in hem
zate, hij zou toch zoo niet te werke gaan.
Hoe ligt is toch de sparke vier
Ontsteld, en ons ontvlogen schier,
Die brandt, ontsteken van God zelf,
In 't edel menschen-breingewelf !
(G. Gez.)
heb
gesparkeld,
ook
SPARKELEN, sparkelde,

SPAR
SPEREELEN, 0, W. Hetzelfde als Sparken. Het
vier sperkelt. Oud bier dat sparkelt.
SPARKELING, SPERKELING, m. en o. Sprankel,
fr. étincelle, bluette. De sparkelingen van 't vuur.
-- Dit W. is gevormd van sparken met den

uitgang ling : zie -LING.
SPARKELING, V. Het sparkelen, fr. étincellement. De sparkeling van oud bier.
-- Dit w. is gevormd van sparkelen met den
uitgang ing : zie ING.
SPARKEN, sparkte, heb gesparkt, ook SPERKEN,
o. W. Sprankels werpen, fr. jeter des étincelles,
des bluettes. Vuur dat sperkt. Er is hout dat

veel sparkt als 't brandt. Gloeiend ijzer sparkt
als 't gesmeed wordt.
-- De gloeiende asch in den oven met eene
pertse geeselen, zoodat zij gedurig in vuurvonken opvliege. Als de lemen en het stroo niet
meer vlammen, dan begint men te sparken, om
den oven te heeten. Ge moet Jsparken. — In
dezen zin zegt men ook Den oven doen sparken.
-- Knetteren, knappen, fr. crépiter, gelijk
sprankels die uit het vier springen. Ik hoor het
brandend hout sparken. Zout sperkt in het vuur.
Men hoort het rijpe koorra sperken, als er de
zon op boomt. De tarwe is zoo rijp dat ze sperkt.
-- Mieren, vonkelen, fr. petiller, sprek. van
drank. Bier dat sperkt in 't glas. De champagnewijn sparkt.
SPARREKRUID, 0. Zie SPERREKRUID.
SPARREWAAN, o. Zie SPORREWAAN.
SPARZEN, o. w. Zie SPAARZEN.
SPASEM(E, SPACEM(E, m. en v. met de schuife-

lende s of c. De omslag of koffertorie van eenen
boek, fr. couverture. Een dunne spasem. Een kloeke spasem. Eene lederen spasem. Eene perkamenten spasem. Eene papieren spasem. Eene spasem
van kalfsvel. Boeken met roode of groene spasems. De spasems krullen van de warmte. De
naam stond op - de spasem. De hoek van - de
spasem is gekraakt of afgescheurd. De spasem
is versleten.
-- Men geeft ook dien naam aan een blad
papier of stuk lijnwaad dat men somtijds om de
koffertorie plooit of naait, en dit is dan de spasem van de spasem. Ge moet eene spasem aan
dien boek doen om hem te bewaren.

— Dit woord is gebezigd 1° in ons Vlaanderen, waar men gem. spasië of spacië zegt (zie
SEM); en 2° in Brabant, waar men ook spaset
zegt. (Alg. Vl. Idiot.)
-- Spasem bet. eig. het resultaat van spasemen. Spacemen een boecksken is bij Kil. libellum
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consuere, lever compingere, dat is, eenen boek
innaaien, fr. brother. Men bemerke 1° dat spasemen (of spariemen, gelijk asemen en ademen, veesemen en vademen, wasemen en wacdemen, enz.),
afgeleid is van Spade, spit, spies, even als het
fr. bronher van broche, spit; en dat het dus eig.
beteekent De drukbladeren op eenen draad spitten en samenrijgen. Men bemerke 2° dat even
als het fr. brother in 't gebruik zooveel zegt als
Eenen boek innaaien en er eenen omslag aan
doen van gekleurd papier; zoo ook spaseroen niet
enkel beteekende innaaien, maar bovendien nog
eenen omslag of koffertorie aandoen, als blijkt
uit het subsi. spasein dat bij ons nog in wezen
is even als in Brab.
SPASIE, SPACIE, v. Zie SPASEM.
SPATIE (uitspr. spasië, spatie), v. Hetzelfde
als 1. spatium, fr. espacé, tusschenruimte. Er is
te veel spatie tusschen die drukregels.
SPATTEREN, o. w. Zie SPETTEREN.
* SPAZEN, o. W. Zie SPAARZEN.
SPECHTEN, spocht, gespochten, b. w. Splitsen,
fr. épisser. Zie SPICHTEN.
SPECIE, v., . mv. speciën. Specerij, fr. épice,
drogue aromatique. Speciën in de spijzen doen.
-- Rieken gelijk eene specie, zeer geurig rieken.
Het stoort hier gelijk een specie. " Eenen zoeten
reuck, ghelijck cancel en balsem, rieckende als
een specie. " (C. Vrancx.)
— Het is eene specie ! zegt men in den zelfden
zin als het is eene benedictie ! het is eene olie! fr.
c'est un vrai beurre. Zie OLIE.
— Geldsoort, klinkende munt, geldspecie,

fr. especes. In zilveren speciën betalen. Vreemde
speciën.
-- De gedaante van brood of wijn in het H.
Sacrament, fr l'espece, l'apparence du pain ou du
vin. J.-C. is tegenwoordig in het H. Sacrament,
onder de speciën van brood en wijn. — In 't bezonder, De specie van 't brood. Hoeveel speciën
zijn er dezen morgen uitgedeeld geweest aan de
geloovigen ? -- Van daar ook Missebrood, hostie
die nog niet geconsacreerd is. Koster, zijn er nog
speciën in de doos ? Speciën bakken.
SPECULATIE, SPECULACIE, v. zonder mv.
Dunne drooge koekjes uit meelbloem, suiker en
boter gebakken, en hebbende den vorm van
kleene ruitjes, van spiegeltjes, van hertjes, van
klaverbladen, die gem. twee millimeters dik zijn,
en 30 tot 40 millimeters breed. Een pond speculatie. Speculatie bakken. Speculatie eten. Voor
het nagerecht dient men confituur, gingebeer,
anekampane, makarons, speculatie, peperkoek,
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amandelbrood, suikergoed, beschuit, enz. De
mokken, de speculatie en de spekken zijn lekker
voor de kinderen. De speculatie heet-nijtes
massepein te Brugge. De Walen ook zeggen

speculate.
SPEEKELEN, speekelde, heb ges

o. w.

Veel speeken. Die tabakrooker speekelt den
vloer vol.
— Kil. Speeckselen, spuere, salivare.

Het speekelen.
— Uitgeworpen speeksel. De speekelinge
- SPEEXELING, V.

wegvagen.
SPEEKEN, speekte, heb gespeekt (wvl. spekte, ge-

spekt, zie KLANKVERK.), o. w. Waterachtig speeksel uitwerpen gelijk de tabakrookers doen.
SPEEKKARTE, SPEEKKERTE, v. IJzeren band
die rond de naaf ligt tegen de speeken van een
wiel. Zie KERTE.
SPEEL, O. zachtl. ee. Zie SPEL.
SPEELBOEK (wvl. –BOUK, zie ou), m. Een

speel-

tuig dat in 't fr. accordeon heet; anders ook
Trekorgel genaamd.
SPEELDINGEN, o. Speelgoed, kinderspeeltuig,
fr. jouet. De jongen wilt dat speeldingen niet
meer. Zie DINGEN.
SPEELJONGEN, m. Een jongen die speelt. De
speeljongens gebruiken veel woorden die elders
niet gehoord worden. Die woelige speeljongens
hebben geheel den bloemhof bedorven.
SPEELMAN, m. Vioolspeler.

— De speelman op het huis. Van de nieuwgehuwden zegt het volk dat de speelman bij hen
eerst in den hoek van den heerd zit, van waar

hij aldra verschuift tot op de zulle van de deur,
en van daar al verder voorttrekt op het dak van
't huis, waar hij nog eenigen tijd verblijft, om
dan eindelijk met den rook van de kayo weg te
vliegen. De speelman op het huis, is hetgeen de
Franschen la Lune de miel noemen.
Hoe langh duert het lieve knuyo
Dat den speelman sit op 't hugs P
(Gheschier.)

De Engelschen zeggen : When a couple are newly
married, the first month is all honey-moon, or
smicksmak; the second is hither and thither; the
third is thwick-thwack, and the fourth the devil
take them that brought thee and me together.
-- SPEELMAN, m. Een zeevisch die eenigszins
den vorm heeft van eene viole. Zie BARGELOTE.
SPEELMARBEL, m. Steenen bolletje waarmede
de kinders spelen, fr. bille.
SPEELMOK, m. Ondiepe kuil dat de wilde
konijnen al dertelende maken, fr. jouette. De
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speelmokken van de keuns zijn zoo diep niet als
hunne pijpen, fr les jouettes sort moms profondes

que les terriers.
SPEELPAP, m. Zoetepap met blomme.
SPEEN, SPENE, v. collectief. Aambeien, fr. hé -

morrhoides. De spene hebben, fr. avoir les
hémorrhoïdes. De drooge spene, fr. hemorrhoïdes
sèches. De natte spene, fr. hemorrhoïdes qui fluent.

— Ook gebruikt in 't mv. " Hemorroides dat
zyn. spenen. Ende men sal weten spenen die corn-

men van melancolien die geliken worten, ende
die spenen die van bloede Gommen gheliken
moerbesien, ende die spenen die van fluma cornmen dc gheliken wynbesien ..... Dat men eene
spene sal laten open. " (Jehan Yperman.) " Die
ambey Gomt van over-vloedigheyt van bloei,
vergadert in de spene des fondaments .... Weechbree-water met syroop van queen dient wel
ghedroncken voor 't bloeden der spenen. " ( Heyman Jacobsz.)
- SPEEN, SPENE, v. Wordt in Veurne - Ambacht
gebezigd in den zin van uier, fr. mamelle de
vache, de chevre, enz. Overal elders in den zin
van 't fr. trayorn : de uier van eene koe heeft
vier spenen. — Kil. Spene, papilla, capitulum
mammarum; et mamma, uber animalium.
SPEENEN, speende, gespeend, b. en o. w. Hetzelfde als Spennen.
SPEENKRUID (wvl. –KRUUD, zie UI), o. Soort
van kleene donderbaard.
SPÈERZELEN, o. w. Zie SPAARZELEN.
SPEÈRZEN (uitspr. speten, zware e, zie Rs), o.
w. Zie SPAARZEN.

— Dit woord rijmt met leerzen ( fr. bottes),
maar niet met keersen (fr. cierges). .
SPEETEN, speette, gespeet, b. en o. w., scherpl.
ee. In eenige gewesten gebruikt voor Speiten.
— Gemeenlijk vervangen wij ei door de scherpl.
ee (zie E); doch spelten is veel meer gezeid dan
speeten.
SPEGEL, m. 't Zelfde als Spiegel, 1. speculum,
zw. spegel, fr. miroir. In den spegel kijken.

" 't Welcke wy nu hier zien als in een doncker
speghel. " (J. Vandevelde.) " Als eenen klaren
speghel van de rechtveirdigheyt. " (I. Iennin.)
" 't Ware een spegel en eene zalige lesse voor
elk ende een. " (K. Callebert.) " Voor ons allen
tot spegel en tot stichtinge. " (Id.)
Maria, speghel der ootmoedt.
(Ed. De Dene.)
Neemt Christus leven tot eenen spegele;
Naer Gods geboden Blek zijn werck pegele.

(A. Biins.)

SPEG
Of wanneer hy (de wind) 't laetste zuchtjen
Uit gaet blazen op den spegel
Van een klaer doorschynend water.
(K. De Gheldere.)
-- In 't algemeen Eene ingelijste vlakte die
den vierkantten vorm van eenen spiegel heeft,
b. v. het paneel van eene deur, het bepleisterde
vlak tusschen twee balken van eene zoldering,
enz. Een muur met spiegels, rond eenen hof, is
een muur met eene plinte van onder, met platte
pijlers van afstand tot afstand, en met eene kornis van boven, zoodanig dat de vlakte - tusschen
elk paar pijlers omtrent vierkantte is. De mulders
geven den naam van Spiegel aan de platte vierkantte vlakte van den kop van den molenas,
welke vlakte recht in den wind staat als de molen draait, en waarop men dikwijls eene ster of
zoo iets geschilderd ziet.
— De spiegel van de oog, anders ook het
Zientje, de Sterre, en het Maantje genaamd, fr.
,

prunelle.
— SPEGELDE, adj. Dat den vierkantten vorm
heeft van eenen spegel of spiegel. Een spegelde
paneel.
— Dat gespikkeld is, spekelde. De spegelde
pluimen van eenen vogel. Eene spegelde kleederstoffe.
— Zie —DE.
— SPEGELEN ZICH, spegelde mij, heb mV gespegeld, wederk. w. 't Zelfde als zich spiegelen. " Daer
hemlieden die rebellighe zo wel an speghelden. "
(N. Despars.) " Daer hy hem zelven speghelde

en keeck in een Clare fonteyne. " (De Dene.)

" Och snoode cooplieden ghylieden zijt weert
dat ghylieden tusschen hemel ende aerde eenen
spronck sprynct, ende het volck zulcken spronck
mocht tooghen ten hende dat andre praemdiefven daer by bevreest zijnde, haer an ulieden
mochten speghelen, ende wachten zulcken ghestolen goet*af te coopene. " (I. de Damhoudere.)
— A. Poirters gebruikt het ook bed. " Spiegelt
u dan in Jesus en in sijn lijden. Spiegelt u hooveerdy in sijne versmaedinghe, en verootmoedight
U. Spieghelt uwe giericheyt in syne naectheyt, en
berispt u. Spiegelt uwe ydele glorie in sijn
doorne croon, en verfoeyt u."
SPEGELEN, spegelde, gespegeld, b. w. Spikkelen,
speggelen. Zie SPEKELEN.
SPEGGELEN, b. w. Spegelen, spekelen, spikkelen.
SPEI, o. SPEIE, v. SPEIGAT, o. Hetzelfde als
Spui in de Wdb., een verlaat, eene sluis. Eene
spei bij eene watermolen. Eene spei in eene

SPEI
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beek om het water op te houden. In een groot
sas zijn er speien of speigaten om het water in
of uit den-sasputte laten.
-- Het is gelijk eene speie in huis, of dat is een
speie, zegt men bij uitbreiding van 't gedacht,
als er veel water over den vloer stroomt, of als
er veel regen of veel wind door vensters en
deuren jaagt.
SPEIER, m. -Spetter, spat. Zijn kleed was met
speiers slijk bekrot.
SPEIEREN, speierde, heb of ben gespeierd, o. w.
Spatten, spetteren, spaarzen, van natte of drooge
dingen. Het slijk speierde op zijn kleed. Hij
smeet de booreen dat zij speierden.
— Sterk glanzen, blaaieren, glinsteren, sprek.
van kleuren. Die kleuren speieren. Dat speiert
in de oogera. Een kleed dat speiert. Roode linten
aan de muts speieren van verre.
— Kil. Speyeren, diffringere; et spargere, dis
-

-grea.
v. Het speieren. De speieringe
van een schitterend kleur.
SPEIERGOED, o. zonder mv. Alle geschilderde
kleederstof wier kleuren levendig glanzen, bezonderlijk als er wit en rood in is, fr. rouennerie.
Een kleed van speiergoed. Zij draagt geern
speiergoed.
SPEIGAT, o. Zie SPEL.
SPEITE, v. Bij keersemakers. Eene korte roede
of spoke waaraan 'men verscheiden lamentsnoeren rijgt die men in 't gesmolten ongel dopt om
aldus keersen te maken, fr. baguette a mèche.
— Dit Speite moet eig. ,'t zelfde zijn als speet
en spit, als zijnde een slag van spies waarop de
lamentpezen gespit worden.
SPEITE, v. Spuit, speitebos, fr. seringue. Met
eene speite eene wonde zuiveren. Met speiten
eenen brand blusschee.
SPEITEBOS(SE, -BUSSE, V. Spuit, fr. seringue,
clifoire. De speitebos is geene klakbos : de
eerste spuit water, de tweede schiet een prop.
SPEITELING, SPEITERLING, m. en o. Spat, vlek,
van iets dat gespeit heeft. Zijn kleed was al
speitelingen van slijk. Speitelingen van bloed.
Speiterlingen van gloeiend ijzer dat gesmeed
wordt. Er sprong een speiterling in zijn aan
Zie LING.
-zicht.
SPEITELING, v. collectief. Verzameling van
spatten. Speitelinge van ijzer. Borstelt al die
speitelinge wat af van uw kleed.
-- Dit w. is gevormd van 't frequent. speitelen,
met den uitgang ing: zie ING.
SPEITEN, speitte, gespeit, b. w. Spuiten, een
— SPEIERING,
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vocht in stralen of zwalpen doen uitspatten.
Water speiten om eenen brand te blusschen.
Zij speitte het water rond het huis.
-- o. W. Spatten, spaarzen. Het bloed speitte
in mijn aangezicht. In eene wonde speiten. Het
regent dat het speit. Het slijk speitte op zijn
kleed.
-- Ook van andere dingen. De hagelsteenen
speitten van het voorland tot in huis. Hij wierp
de knikkers dat ze speitten. Zoohaast de politie
naderde, elk •speitte aan eenen kant, elk speitte
in zijn huis.

SPEITER, m . Spat, speier. Speiter slijk of bloed.
Zijn kleed was al speiters bloed.
SPEITING. Het speiten.
SPEITREGEN, m. Zie SPAARSREGEN.
SPEITSEN, speitste, gespeitst, b. en o. w. Spatten,
spetteren, speiten. Ge moogt het water op den
vloer niet speitsen. Het regent dat het speitst.
Het slijk speitste op mijn kleed.
- SPEITSING, v. De daad van Speitsen.
-- collectief. Hetgeen gespeitst is. Zijn kleed
lag vol speitsinge van slijk.
SPEK, o. 'Bij zoutzieders. Harde witachtige
korst of schil die,^onder 't zieden van den pekel,
aan den grond van de panne kleeft, fr. equille.
— Spek van hout, spint, fr. aubier.
— Dat is geen spek voor uwen bek, dat zult gij
niet hebben, dat zult gij niet genieten.

't Zy mild' of vreck, gheleerd' of gheck,
Het is al speck voor haeren beck.
(A. Debuek, van de dood.)
SPEK, v Zie SPEKJE.
.

SPEKELBOOR, o. SPEKELBOORE, v. en te Brugge
SPEKELBOORD, in. ' Spijkerboor, vilebrequin .

SPEKELDE,adj. Gespikkeld. De spekelde eieren
van de vogels. Een spekelde papier. Zie -DE.
SPEKELEN, spekelde, gespekeld, b. w. Spikkelen, fr. tacheter. Gespekeld steen. Eenen muur
spekelen (spaarzen). " Sy wierden cock ghespekelt ende ghepleckt. " (J. David s. j.)
- Ook Spegelen, Speggelen, Speugelen, Speukelen en Spukkelen.

SPEKHAMER, m. Bij zoutzieders. Hamer waar mede men het spek in de panne afbreekt en
uitslaat.
SPEKKE, v., mv. spekken, vklw. spekske(n.
Stokje kalissiedrup met anijs.
— Ook eene soort van caramel, onderscheiden
in siropespekke en suikerspekke. Zie BABBELAAR,.
-- Te Poperinge is de spekke een knuistje of
klontje van suiker met boter gesmolten en gesteven. De spekken zijn kindersnoeperij.

SPEL, V. Zie SPELL E.
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SPEL, wvl. ook SPIL, o., fr. jeu." De Francoyzen
bedreven dyt spyl al op een vervoeren maen-

dach. " (G. Weydts.)
-- Ruimte waarin of waartusschen iets zich
gemakkelijk bewegen kan, anders ook Speel
genaamd, en bij Weil. Speling, fr. jeu. Die deur
heeft te veel speel (sluit niet dicht genoeg). Te
veel speel in de schoe'n hebben (als de schoe'n
te groot zijn). Een tap mag geen spel hebben,
of hij wikkelt. Een pompezuiger mag nooit te
veel noch te weinig spil hebben. --- In dezen
zin bezigt men ook den genitief partitief : De
schutter van die deur heeft te veel speels, te
weinig speels. De schuiflade van die kas heeft
geen speels genoeg. Ge moet wat meer speels
geven daaraan. --- In dezen zin gebruikt men ook
Spelen, o. " Jenoffelen geplant in potten met
eenige geschilderde reepkens waerin de bloemen
spelens genoech hebben om te bloeijen, soo nochtans dat hare veyheyt is in 't bevanck en bedwanck van de reepkens. " (A. Poiters.) " Kleene
kelders ghehauwen in de rotse, hebbende twaelf
of vijfthien voeten spelens. " (P. Devynck.)
-- Moeite, last, ruize, onaangenaamheden.
De vader heeft veel spel met zijn wederspannig
kind. Die zaak geeft mij veel spil. Ik heb daar
een spel mee zonder einde.
-- Het spel op den wagen. Wordt gezeid van
een rumoer dat gemeenlijk oproerig is en moeialijkheden baart. Zoohaast de redenaar van die
zaak begon te spreken, kreeg hij het spel op den
wagen, had hij 't spel op den wagen. De graaf
had nauwelijks dezen nieuwen maatregel doen
kennen, of in geheel het land was het spel op
den wagen, geraakte het spel op den wagen. Hij
mag zijne booze vrouw niet tegenspreken, of
het spel gaat op den wagen.
--- Overtollige sieraadjes, nuttelooze bijveerden. Er is te veel spel aan dat geschrift (te veel
kateil en steertelinge). Eene muts met veel spel
aan (d. i. met linten en bloemen). -- Men zegt
ook Gespel. Een stil kleed zonder gespel. Er te
veel gespel aan maken.
-- Beslag, fatsoentjes, wisjewasjes, fr. ce're'monies, facons. Ik ben met al dat spel niet gediend.
Hij maakt er geen spel aan, fr. it n'y fait pas
Cant de ceremonies, ii va droit au but. Aanveerd
de eerste plaats zonder al dat spel te maken.
-- Spel of gespel maken tegen iemand, of met
iemand, met teekenen van vrolijke genegenheid
iemand bejegenen. De knaap maakt spel tegen
den hond. Die moeder maakt te veel spel met
hare kinderen.
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--

Spel of gespet maken van iemand, van iets,

zijne achting voor iemand of voor iets met eenigen geestdrift te kennen geven. Hij maakt veel
spel van zijnen vriend. Hij maakt daar al te
groot spel van. De knaap maakt spel van zijnen
hond. Hij maakt er geen spel van.
— Kort spel maken met, zonder uitstel afmaken, doorwerken. De beul miek kort spel met
den veroordeelden (ontnam hem spoedig 't leven). Kort spel maken met een wederspaniig
kind (door strengheid seffens dwingen). Kort
spel maken met eenen oproer. Kort spel maken
met eene zaak.
SPELDIG, adj. Tochtig, fr. en chaleur. De koe
is speldig, wij gaan ze drijven.
— Meest gebruikt bij de Oost–Vlam.
SPELEN, o. Zie SPEL.
SPELEN, speelde, heb gespeeld,

o. w. Ruimte hebben om zich gemakkelijk ergens in of tusschen
te bewegen, fr. jouer. Die uurwerkkas is te
nauw, de slinger kan niet spelen. De seul in
eene pomp mag maar weinig kunnen spelen,
anders houdt zij het water niet op. — Zie SPEEL.
-- De kinders zeggen 1° autaar spelen, als zij
de ceremoniën van den kerkdienst nadoen, fr.
jouer a la Chapelle; 2° kermis spelen, als zij elkaar
vergasten op snoeperijen bij wijze van eene ker-

mismaaltijd,.fr. faire la dinette.
— Bij bolders. Bollen om jouw, de bolle rol
om bij de staak te vallen; in tegenstelling-len
van schieten, d. i. de: bolle met groote kracht
werpen om eene andere bolle uit de baan te
weren of van de staak te verwijderen. Ge moet
niet schieten, maar spelen. Dat is wel gespeeld.
Eene schoone bolle spelen.
— Bij kaarters. Deelnemen in 't spel, in tegenstelling van passen. Ik heb in 't voorgaande
spel gepast, maar nu ga ik spelen. Wat wilt gij
doen : spelen of passen ? Ik heb geenen troef
genoeg om te kunnen spelen.
— Wordt gezeid van het slaan van den pols
in de aderen. " Een teecken van het leven was
dat het herte en d'hersenen eenpaerlic en deur-

gaen speelden. " . (C. Vrancx.) " Sy ontdeckte
haer (gestorven) kindt, ende zy zagh dat zijn
aderen begosten te spelen, Soo dat allinskens
bequam ende wierdt ghesondt. " (Id.)
SPELKE, V. Hetzelfde als Spelt, fr. épeautre.
De spelke wordt veel gezaaid in Vlaanderen.
— Wegens k = t, zie K.
SPELKE, v. Afgespleten spaan, latje, schier ling, houten priem of staafje, fr. éclisse. De
beenhouwers houden het lijf van een geslacht
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zwijn opengespannen bij middel van spelken. De
biemelkers steken spelken in den korf om den
zeemkoek te ondersteunen. De heelmeesters verbinden een gebroken been met spelken.
-- Kil. Spalcke. Weil. Spalk.
SPELBEN, spelkte,

.gespelkt, b. w. Met spelken

vastzetten. Een gebroken been spelken. Eenen
biebuik spelken (kruiswijs stokjes steken dwars
door den korf om den ratenkoek steun te geven,
zoodat hij niet uitvalle als men den korf opheft).
— Weil. Spalken.
-- SPELKEREN, b.

w. frequent. van Spelken.

Een gebroken been spelkeren.
SPELKEREN, spelkerde,

heb gespelkerd, o. w.

Hetzelfde als Spellen, talen naar iets, door indirekte vragen trachten iets te weten of te ver
Hij spelkert al. Ge spelkert er achter,-krijgen.
maar ik ga 't u niet zeggen. Hij spelkerde er
genoeg naar, maar ik hield mij gesloten.
-- Te Brugge en in andere plaatsen zegt men
spalkeren : zie daarover bij L.
— Dit spelkeren is een frequent. van spellen;
zie andere voorbeelden bij SPANKEREN.
SPELLE, v. Overal gebruikt, ook in Brab. en
Antw., voor Spelde, fr. epingle. Met spellen vasthechten. De kop van eene spelle. " Is 't dat het
steken van een spel my sulcken pijne aendoet. "
(F. de Smidt.) " Hy belooft aermoede sander
eyghendom oock van een spelle. " (B. Gheysen.)
" Maer is by daerom een spelle te ryker P "

(C. Duvillers.) " Sy cochten spellen, nastelynghen, lindt. " (Z. v. Male.)
Het scrabben van een spel salt gy met zuigen helpen.
(L. Demeyer.)
Want ghy toont tot op een spell
Oft ie qualijc gaen of wel.
(Devynck.)
Maer ooc om datje myn vermaen
Hebt ja tot op een spel volbracht.
(Id.)
Soud' u wel een spelle steken P
Neen 't de spellen zyn gheweirt;
Het is iet anders dat u deirt.
(Ph. Iennyn.)

— Men onderscheidt vooral mouwspellen en
spellewerkspellen : de eerste zijn de beste en de
kloekste : men gebruikt ze om een kind in zijne
luiers te vestigen. De tweede zijn flauw en slap,
en dienen bij de kantwerksters om in de kant
op 't kussen te steken.
— Eene spelle ergens voor steken, iets verhinderen, eene zaak belemmeren.

— Dat is voor hem geen' spelle van zijn' mouwe,
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hij verliest er niets bij, hij kan dat doen zonder
de minste moeite. Honderd frank geven voor
hem, het is geen spelle van zijn' mouwe.

-- Noch spelle noch malie krijgen, volstrekt
niets ontvangen.

— Droogspelle, fr. fichoir. Zie DROOGSPELLE.
SPELLEBEZE, SPILLEBEZE, SPINNEBEZE, v.

Doornbezie, de vrucht van den spelledoorn.
SPELLEBUS, v. Koker voor spelden, fr. etui.
SPELLEDOORN, m. Hagedoorn, fr. aubépine,
Kil. alba spina.
SPELLEJtOKER, m. Spellebus, fr. élui. " Schriftorissen, spellekokers, schuffeletten. " (Z. v. Male.)
SPELLEKOP, m. Het hoofdetje van eene spelde.

— Ik geef er geenen spellekop voor, of Dat is
mij geenen spellekop weerti, fr. je ne voudrais pas
en donner un ferret d'aiguillette.
SPELLEMAKER, m. Speldemaker, fr. épinglier.
- SPELLEMAKERSAMBACHT, 0.

Het w. staat bij

Z. v. Male.
SPELLEN, spelde, heb gespeld, o. W. Gespeld worden, fr. s'épeler. Dat woord spelt met vijf letters.
Vele woorden spellen bij de Vlamingen anders
dan bij de Hollanders. Hoe spelt dat woord ?

" Met een letter meer noch min dan zyn name spelt."
(Ed. De Dene.)
bij INZWELGEN.
- Zie blo
SPELLEN, spelde, heb gespeld, o. w. met achter

of naar. Bedektelijk naar iets vragen, iets zoeken
te weten zonder het rechtuit te vragen, anders
gezeid Spelkeren, Talen, Tasten, Peuren, Visschen. Ik spelde er achter, maar hij viel niet uit.
Met er genoeg naar te spellen, heb ik toch iets
vernomen. Hij spelt gedurig om te weten hoe
rijk ik ben. Achter iemands fortuin spellen.
Achter een geheim spellen. Gedurig spellen om
iets te vernemen. Spellen achter iets tot dat
men het kent. Ge moet daar achter niet spellen;
'k en ga 't u toch niet zeggen.
— Spellen bet. ook fr. épeler. Van daar deze
woordspeling : Ge moet niet spellen, ge gaat niet
voortleeren, voor : Het is vruchteloos gevraagd
en rondgetast, ik ga u niet zeggen hetgeen gij
zoekt te weten.
— Ook op dergelijke manier iets trachten te
bekomen. Naar een nieuw kleed spellen. Moeder,
zei de dochter, ik werke zoo neerstig, en de kermis nadert, en mijne vriendinnen van de gebuurte
gaan elk een nieuw kleed hebben. Ja, antwoordde
moeder, ik hoor u komen : dat heet spellen zonder letters; maar ge moet het aan vader vragen.
SPELLEN, spelde, gespeld, b. w. - Met spelden
besteken of vasthechten. Een lint op de mutse
spellen.
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— Met droogspelden of stekken vasthechten.
Men hangt het gewasschen lijnwaad op eene
koorde te droogen, en men spelt het opdat het
niet afwaaie.
SPELLEWERK, o. Kantwerk, fr. dentelle.
SPELLEWERKEN, spellewerkte, heb gespellewerkt,

o. w. Speldewerken, kantwerken, fr. faire des
dentelles. -- Zie onder

BOEKBINDEN.

SPELLEWERKSTER, SPELLEWERKINGE, of SPEL

v. Kantwerkster, fr. dentellière.-LEWRKG,
" Gelyk eene spellewerkster oft winkeliers -meysen. " (F. Vanden Werve.)
•SPENE, v. Zie

SPEEN.

SPENEN, b. en o. w. Zie SPENNEN.
SPENIEREN, spenierde, gespenierd, b. w., kient.
op nie. Spennen, speenen, fr. sevrer. Een kindje

spenieren.
— Zich spenieren van iets, er zich van spen-

nen, fr. s'abstenir de.
--- Ook Speneeren.
SPENNEN, spende, gespend, b. w. De borst ontwennen, fr. sevrer. Een kind spennen.
— Zijn kind te spennen doen, het aan iemand
buiten huize toevertrouwen om 't de borst te
ontwennen. Zij gaat haar kindje te spennen doen
bij hare zuster.
- In de oegstmaand gespend zijn, altijd lust
hebben naar drinken (de oegstmaand is immers
de dorstigste maand). 't Wordt meest gezeid van
dronkaards. Hij is in de oegstmaand gespend.

-- Zich spennen, of zich spenieren, zich matigen

in het voedsel, min nutten dan gewoonlijk, vasten , fr. faire diete. Ge moet u beginnen spennen,
wilt gij niet ziek worden. Ik gevoelde mij niet
wel, maar 'k heb mij eenige dagen gespend, en
'k ben nu weder op mijn pas.
— Zich spennen, of zich spenieren, of zich spaneerern van iets, zich onthouden van iets dat men
gewoon is, zijne genegenheid naar iets bedwingen. Hij kan zich van den drank niet spennen.
" Ghy zult voortaen u van fyghen spennen. "
(L. Vossius.) " Ghy hebt u van den eere-loosen
pracht ghespent. " ( Id.) " Laet ons spennen van
de sonden ons ghemoet. " (Ph. Iennyn.)
— Onze schrijvers zeiden ook De driften
spennen, voor Beteugelen, inhouden. " En waer

myn lustjens oyt ghespeent ? " (A. Poirters.)
Want ghy zyt al myn heil, myn rust is u te kennen,
Ghy kont alleen myn hert en syne lusten spennen.
(A. Debuck.)

— De landbouwers zeggen ook• eene koe spennen, voor Ophouden van ze te melken, anders
gezeid laten droogpaan. Men spent eene koe die
men vetten wilt voor den slachtbank.

SPEN
-- o. W. met zijn. Wordt gezeid van 't fruit
dat zich begint te vormen na den bloesem, fr. se
nouer. De appels, de krieken, de meloenen beginnen te spennen. De pruimen zijn reeds gespend.
Dat fruit is afgevallen in 't spennen.
— In 't spennen van 't fruit, in 't saizoen dat
het fruit spent. Dat is gebeurd in 't spennen van
't fruit. Hij is gestorven verleden jare in 't spennen van 't fruit.
— Al deze beteekenissen geeft Kil. aan Spenen, waarvoor wij ook Speenen en Spanen
zeggen.
SPENSEL, o. Bovenvest, sapon, een kort bovenkleed met mouwen, zonder flankaards, toeknopende op de borst. Een spensel van laken of
andere stof. Hij deed zijn spensel af of aan.
SPER, SPERRE, v. Hetzelfde als Spar in de
Wdb., en is altijd vr. zoowel in den zin van
Boom, fr. sapin, als in den zin van Dakribbe, fr.
chevron.
SPERAPPEL, m. Sperrebotte, zaadbotte van
den sperreboom, fr. cone de sapin.
SPERASSEL, SPARASSEL, ook SPERECHEL, m.

Assel van sperhout. Drooge sperassels branden.
Een lange of korte sperassel.
- Zie ASSEL en ECHEL.
SP£REL of SPERREL, m. Houten spies waarmede men eene deur of venster sluit. De sperel
wordt gemeenlijk schuins in een gat van den
post of stijl gesteken zoodanig dat hij drukt op
den boord van de deur of vensterblind die bij
gevolg niet openkunnen zonder dat men eerst
den sperel uitrukke. Den sperel op de desire

steken.
- SPERELEN, sperelde, gespereld, b. w. met
zware e. Met eenera sperel sluiten. De deur spe
-reln.
1

De wereld die 't kwaed maer belauweren kan
En 't goed aen den kruiseboom sperelt.
(K. De Gheldere.)
SPERHAAR, SPARHAAR, o. De naaldvormige

bladeren van sperhout; anders ook Sperrebaarden, Sperassels, en Sperrelemen genoemd.
SPEKKEN, o. w. Zie SPARKEN.
SPERREBAARDEN, m. mv. Zie SPERHAAR.
SPERREBOTTE, SPARREBOT, v. (niet m.) Sper-

appel, zaadbotte van eene sper, fr. cone de sapin.
SPERREGAT, o. De wortelen en het onderste
deel van eene spar. Sperregaten klieven.
SPERREKRUID, SPARREKRUID, o. Eene plant
die in 't fr. vergerette de Canada, 1. erigeron Canadense heet. Het sperrekruid gelijkt aan het singsoen, maar 't groeit hooger. Men vindt het veel
in Vlaanderen.

-1 070

SPER
-- De Wdb. melden Speerkruid, maar het
geldt daar 't fr. valeriane.
SPERRELEME, SPARRELEME, v., mv. -lemen.

Hetzelfde als Sperassel, Sperechel.
- Zie LEEM en ECHEL.
SPERREPIEPE, v. SPERREPIEPER, m. Een vogeltje, anders ook Elstrijntje, fr. tarin.
-- Vgl. Lindepiepe.
SPERRESNOEI, SPARSNOEI, m. Afgesnoeide
takkelingen van sparhout.
SPERREWAPPER, m. Sparappel, fr. tune of
pomme de sapin. Drooge sperrewappers dienen
om de stove te ontsteken.
SPERREWIJD, SPARREWIJD, bij w. altij d gevolgd
van open. Hetzelfde als Rekwijd, Gapewijd. " Zijne
oogera staan sperrewijd open. " (R. d. H.)
SPERS, o. Zie SPAARS.
SPERTE, v. Hetzelfde als Sporte, fr. echelon.
De sperten van den stoel. Eene sperte van de
leere was gebroken.
— In Brab. zegt men Spet : er zijn twee spetten aan de leer gebroken. (Alg. Vl. Idiot.) Dus
hoort men ook in Vlaanderen Wertel en Wettel
voor Wortel.
-

SPERWAAN, o. Zie sPORWAAN.
SPERZEN (uitspr. spezzen, zie Rs), o. w. Zie
SPAARZEN.

SPESTEL, m. Hetzelfde als Pestel. Zie s.
SPETTER, m. Spat. Een spetter slijk op een
kleed. De spetters zijn er aan gedroogd. Een
spetter inkt op het papier.
SPETTERBOTTE, v. Zaadhuisje van eene bloemplant, dat openspat als het rijp is, of als men
het prangt. -- Zie BOTTE.

SPETTEREN, spetterde, heb of ben gespetterd,
o. w. Spatten, fr jaillir. Het slijk spetterde op
zijn kleed. Het schadrouwende peerd deed den
modder spetteren. Het regent dat het spettert.
Hij smeet de knikkers dat ze spetterden. Eene
deur toe- of openslaan dat ze spettert (zegt men
als dat geschiedt met geweld en gedruisch). De
vonken spetteren als men gloeiend ijzer smeedt.
Die schrijfpen spettert, fr. cette plume crache.
— Wegijlen, loopen. Ge moest hem zien spet
spetterde weg.
-tern.Elk
- SPETTERING, V. Het spetteren.
— Ook collectief. De muur was vol spette
-ringeva
bloed.
- SPETTERLING, m. en o. Spetter, spat. Spetterlingen van slijk, van bloed, enz. — Zie —LING.
SPEUGELEN, b. w. Speukelen, spikkelen.
SPEUGELIJNTJE, o., klemt. op lijn (wvl. liin).

Een hoegenaamd vogeltje met gespikkelde plui-

SPEU
magie. Die kneeker is een schoon speugelijntje.
Koop mij een vogeltje, 't is onverschillig welk,
groot of kleen, als het maar een speugelijntje is.
Een lief, een schoon speugelijntje.

SPEUKELEN, speukelde, gespeukeld, b. w. Hetzelfde als Spukkelen, spikkelen, fr. tacheter, mou-

cheter. Gespeukelde vogeleiers. Eene gespeukelde

kleederstof. Eenen muur speukelen. Van iemand
die veel sproeten heeft, zegt men schertsende
dat hij gespeukeld is.
— De lange e verwisselt somwijlen met eu.
Zie daar andere voorbeelden van bij E.
SPEUNS, SPUNS, m. zonder mv. Al te waterachtige lepelspijs, lunte, sliereslooi, fr. lavasse.
Spuns van kaffie, van melkpap, van potagie. Het
is rechte speuns.
— Vaelande gebruikt het schertsende voor
Drank, genever, snaps.
Ach ! segt sy, myn vermaek
Is op jenever -smaek.
Den oom van myn vuyl verken
Kon van dien spons verwerken
Ontrent een aelster daegs.
— In 't bezonder wordt het in eenige streken
gezeid voor Temper om wafels of palullen te
bakken; voor Appelmoes om taarten te bakken,
enz. Dunne speuns. Dikke spuns. Speuns maken.
— Kil. heeft Sponne, succes, lac. " Als Jesus
u maechdelick spon ontfinck. " (C. Vrancx.)
" Dat Maria hem, die God was, met haren boe
spon heeft ghesoocht. " (Id.)-semnachdlik
SPEUR, o. De ruimte of breedte tusschen de
wielen van eenen wagen. Het speur van dien
wagen is breed, is niet breed. Een wagen met
breed speur of breed van speur (een breede
wagen).
- SPEUREN, speurde, heb gespeurd, o. w. Een
breed speur maken, sprek. van rijtuigen. Die
wagen speurt wijd (is wijd van speur).
SPEUT(E, v., vklw. speetje (wvl. spotje, zie
KLANKV.). Zwalp, geut. Eene speute water ergens
ingieten. Eene speute kaffi (kleene plas). Een
spotje azijn. Het is speute van kaffi (slechte
kaffi, flauwe kaffi).
— Voorbijgaande regenvlaag, kortstondige
plasregen, bijze, fr. ondée. Het heeft daar eene
speute geregend. Wij hebben dezen morgend
eene goede speute gehad.
— Soort van gering metaal bij I. de Damhoudere, hetzelfde misschien als ons Sturte. Zie
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SPICHTEN, en SPECHTEN, spocht, gespochten,

b. w. Twee einden van koorden vereenigen en
samenwerken met er de losse draden of snoeren
van ineen te vlechten; bij Weil. Splitsen, fr.
épisser. Eene gebrokene touw spichten. Is die
streng reeds gespochten?
— Eene touw vlechten uit vier schinkels
(snoeren of koordetjes) die men beurtelings en
kortaf over malkanderen nederplooit zoodanig
dat de touw eene aaneenschakeling is van kruisjes 't een boven 't ander. Eene gespochten touwe. Eene zweep spichten in plaats van ze te
knokken. Zie TREKKEN.
SPIE, v. zonder mv. Zie SPIEAARDE.
SPIEAARDE, SPIEEERDE, of enkelijk SPIE, v.,
zonder mv. Soort van mergelgrond die vet en
stevig en hard is. In Veurne - Ambacht vindt
men veel spieëerde. Spie uitdelven. Om zijn
land te verlichten, bestrooide hij het ter dikte
van eenen duim met blauwe spie. De spieëerde
houdt steke bij 't delven.
SPIEGEL, m. Zie SPEGEL.
SPIEKEBEKKEN, spiekebekte, heb gespiekebekt, o.
w. Watertanden, grootera last hebben naar iets.
Ge moogt daarop staan spiekebekken (ge moogt
daarop staan kijken, maar krijgen zult gij niet).
— Kil. Spiecken, aqua recenti macerare.
- Zie bij ZOTTEBOLLEN.
SPIERING, m. Dikke spier, rond stuk mager
vleesch, fr. filet. Eenen spiering braden. Van
eenen spiering eten.
— Kil. Spierinck, spier, pulpa.
SPIERLUIT (wvl. SPIERLEUT, zie UI), m., klemt.
op luit. Een vogel, anders ook Goudvogel, Popeliereloe, Wrongeldewei en Weduwaal geheeten,
fr. loriot.

SPIEUL, m., en SPIOLE, v., klemt. op de tweede
greep. Jachthond met lang haar en hangende
oorera, fr. epagneul.
— Kil. heeft daarvoor Spilgioen, spilioen,
canis hispanicus.

SPIEWIJSDE, bijes. Op wijs van eene spie of
wig, fr. en forme de coin. Een stuk land dat
spiewijsde uitloopt.
SPIGGELEN, spiggelde, gespiggelcd, b. W. 't Zelfde

fr. flandrin. Eene speute van eenen vent. Eene

als Spikkelen, stippelen, fr. lacheter, rnoucheter.
Een gespiggeld kleed. Een vogel met gespiggelde pluimen. Eenen muur spiggelen.
SPIJKELBOOR, o. Spijkerboor, fr. vilebrequin.
De keer van 't spijkelboor. " Een byl, een sluetel, een spikelboor, een blaesbalc, zyn al goede
instrumenten, maer en dienen niet tot allen

speute van eenen jongen (snotjongen).

sakes. " (F. Rapaert.)

STURTE.

-- Lange slungel, iemand die lang en dun is,

SPIJ
- Zie SPEKELB00R.
SPIJKER (wvl. SPiKER, zie is), m., mv. spijkers,

vklw. spijkertje. Afgeslotene zolder waar men iets
bergt.
- Zie HOMMELSPIJKER.
SPIJKERAAR, m. Iemand die spaart en spijkert, die eenigszins gierig is. Hij is zoo een
spijkerare. Die spijkeraar rekent het al uit tot
op een centiemken.
SPIJKEREN (wvl. SPIKEREN, zie Id), spijkerde,
gespijkerd, b. w. In eenen spijker of afgeslotene
plaats op den zolder bergen. Na dat de hommel
gedroogd en eenigen tijd in de koelkamer gelegen
heeft, wordt hij dan gespijkerd. Den hommel
spijkeren. - Zie HOMMELSPIJKER.
SPIJKEREN, spijkerde, heb gespijkerd, o. w.

Sparen, karig zijn, fr. epargner. Een werkman
die spijkert heet spaarzaam, maar een rijk man
die spijkert heet gierig. Wij moeten 't nog al
spijkeren om toe te komen.
— Meest zegt men sparen en spijkeren. Zijne
kinderen verkwisten hetgeen hij gespaard en
gespijkerd had. Men moet kunnen sparen en
spijkeren, als men weinig heeft.
SPIJKEREN, spijkerde, heb of ben gespijkerd,
o. W. Spinderen, ras loopera, vluchten, wegijlen.
De haas spijkerde over de velden. De dief spijkerde naar zijn huis.
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vogel daar zou geleid hebben uit spijt en gramschap. Dit eitje heet men het Spijtei of het
Gramei (gram -ei) van dien vogel. De vogel legt
zijn spijtei en gaat elders wonen. De hen zal
verschuwen en haar spijtei leggen, indien gij
haar nest verstoort.
SPIJTIG (wvl. SPITIG), adj. Misnoegd en bedroefd tevens. Spijtig zijn omdat men God ver
heeft. Hij wierd ten onrechte beschul--gramd
digd, en hij was daar zoo spijtig om, dat ik het niet
zeggen kan. Hij zag er geheel spijtig uit. Iemand
spijtig maken. Het zien der onderdrukte deugd
maakt mij spijtig. Ik ben spijtig dat ik u den
dienst niet kan bewijzen dien gij mij vraagt.

— Spijtig worden, zich spijtig maken, zich
eenigszins vergrammen of verontweerdigen (in
eenen goeden zin). Hij wierd spijtig als hij die
ondankbare daad vernam. Hij miek zich` spijtig
in (op, tegen) zijnen zoon omdat hij zoo laat in
den avond was weggebleven. Hij was zoo spijtig.
— 't Wordt ook gezeid van onbezielde dingen
in den zin van Geweldig, sterk, hevig. Een spijtige vorst of koude. Het donderde twee uren
lang altijd even spijtig. Het droogt spijtig, wanneer 't weder of de wind al te spoedig den akker
doet droogen, zoodat hij ervan te vast en te gesloten wordt.
Ghy spytighe .winden voortaen houdt u still'.
(Ph. Iennyn.)

SPIJKEREN, spijkerde, heb of ben gespijkerd,

o. w. Krakelende openspringen, knetteren, fr.
crépiter. Kaffiboonen spijkeren van de warmte,
als zij lang bij het vuur gedroogd worden. Pijnappels, die in de brandende zon liggen, spijkeren.
Het rijp graan op den akker hoort men spijkeren
in de warme dagen. Het graan spijkert op den
brouwersast. Boonen en kastanjer spijkeren in
't vuur.
— Vgl. Spokken, Sporken, Sparken.
SPIJKEROLIE (wvl. SPIKEROLIE), V. Hetzelfde
als Spijkolie, naterolie.
SPIJS (wil. SPIZE, zie ir), V. Voedsel in 't alg.;
doch in 't Kortrijksche bez. gebruikt voor Lepelspijs die anders ook Soep, fr. soupe, potage
geheeten wordt. De noenmaaltijd begint met de
spijze. Neem nog een lepel spijze. Hij eet liever
spijze dan pap.
— Samenst. Anjoenspijs, Bouillonspijs, Erwtspijs, Groenselspijs, Melkspijs, Pretspijs, Rijstspijs, Waterspijs, enz.
SPIJTEI (wil. SPLIT -EI), 0. Men zegt dat, waneer
men den nest en de eieren van eenen vogel rooft,
men 's anderdags op den grond, of bij den boom,
waar de nest gestaan had, een eitje vindt dat de

Ghy spvjtigh Noorts- gheblas met al u wervel-buyers
(J. de Harduyn.)

— De vruchten op den akker staan spijtig, zegt
men als hun wasdom door de koude verhinderd
wordt.
-- SPIJTIGHEID,

v. De staat .van spijtig te zijn.

SPIJZEN (wvl. SPIZEN), spijsde en spees (wvl.

scherpl. ee, zie DUIGEN), gespijsd en gespezen (fvl.
espezen, zie GE), b. en o. w. Voeden.
— Bij metsers. Met moortel de groeven of de
voegen opvullen tusschen de steenen van eenen
muur, of tusschen de pannen van een dak, fr.
ficher. Eenen muur spijzen. Het regent door
't dak, als de pannen niet gespezen zijn. Een dak
spijzen (aansmeren, zeggen de Hollanders).
SPIJZEN (wvl. SPIZEN), spijsde, heb gespijsd, o.
w. Hetzelfde als Spiesen, met eene spies of
speer steken.
— Fig. Kwellen, plagen, stoeien, fr. taquiner,
badiner. Met iemand spijzen. Houd op van spijzen. Die knaap wilt altijd spijzen. Zijn, spijzen
verveelt mij. De jongens die met malkander
spijzen.
— Bij onze vroegere schrijvers vindt men Spijs
§

SPIK
in plaats van Spies. " Zy joughense al duer de
spyce. " (J. Vandevelde.)
SPIKSPANKELNIEUW (wvl. SPIIK—, zie IND),
adj. Spiksplinternieuw, vonkelnieuw.
SPIL, o. Hetzelfde als Spel, fr. jeu, in al zijne
beteekenissen.
SPIL, SPILLE, v. Elke groote branke die gelijk
een arm uit den stam van den boom steekt, en
waaraan de takken staan. De spillen van eenen
boom zijn kort of lang, en krom of recht. Eene
spil in rondeelen zagen. Men onderscheidt de
topspille en de zijdespillen : zie aid.
SPILDE, adj. Recht en dun gelijk eene spil.
Een spilde boompje. Eene spilde boomscheut.
Vei koorn struikt, en mager koorn groeit spilde
op. Een spilde jongeling (recht en rank). Spilde
beenen hebben.
Wy zyn broosch en spilde
Weeck eerdsche scherfven.
(Ed. De Dene.)
-- Zie —DE.
— Kil. heeft Spilder.
SPILDERIG, adj. Hetzelfde als Spilde. Een
boom die spilderig opschiet.
SPILLEBEENDE, adj. Die lange dunne beenen
heeft gelijk spillen. Een spillebeende greppedanser. Spillebeende zijn.
SPILLEBEZE, v. Spinnebeze, doornbezie.
— Zie SPELLEBEZE.
SPILLEBIJTER, m. IJzerbijter, rnenschenhater,
grijnzaard, wrevelig mensch.
SPINAAL, o. Pekdraad, schoenakers garen, fr.
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SPINNEKOBBE, v. Spinnekop, fr. araignee.
SPINNEN, spon en span, gesponnen, b. en o. w.,

fr. filer. " Daer span by en haspelde. " (J. David,
s. j.)
— Eenen langen end spinnen. Zie END.
--- Een wezentje spinnen, de droefheid of de
teleurstelling in het gelaat laten zien; anders
ook gezeid Een wezen, een aanzicht trekken, fr.
avoir le visage allongé. Is dat een wezentje dat
hij spint ! Ge moest zien hoe hij een wezentje
spon als hij dat hoorde!
-- Oolijk of slecht garen spinnen, iets doen dat
niet en deugt, eene slechte zaak verrichten.
-- Snel loopen, wegijien, fr. filer. In dezen zin
zegt men meest Spinderen. Ge moest hem zien
spinnen!
— Onnozele praat vertellen, zeeveren. Dat
is maar een onnoozele vent, hij doet niets dan
spinnen. De dronkaard stond daar te spinnen.
SPINNEPIJP (wvl. —DUPE, zie rIJP), V. Houten
pijpje waar het garen op gesponnen wordt. Eene
spinnepijp met garen beladen heet eene klosse.
De spinnepijpen zijn veel minder dan de babijnepijpen, doch meerder dan de spoelpijpen.
SPINNETTE, v., klemt. op net (zie ETTE). Spinster,
fr. fileuse. Eene neerstige spinnette. De spinnet ten zijn meest al speldewerksters geworden.
-- Engelsche koperen munt van vijf of tien
centiemen, eng. penny, half-penny. Dus genaamd
omdat de schild van Minerva en de greep van
Neptuin, die er op verbeeld staan, aan een wiel
en spinrok doen denken.

ligneul, chegros. Dit w. staat in de Wdb.; maar

— Zwitsersch zilveren muntstuk dat de

wij gebruiken het ook in den zin van Dik ge
garen waar men kousen en zokken an-twijnd
maakt.
— SPINALEN, adj. Van dik getwijnd garen.
Witte spinalen kousen.

grootte heeft van eenen frank, maar zoo veel
niet weerd is. •
— Eene die veel onnoozele praat vertelt, onverstandige babbelette. Het is zoo eene spinnette. Zie SPINNEN.
-- SPINNETTEMESTDAG, m. De feestdag van
Sinte Catherina, patroonera der spinters.

SPINDEREN, spinderde, heb gespinderd, o. w.

Snel loopen, ijlen, spoeteren. Ge moest den dief
zien spinderen. De vervolgde hazen spinderen
over de velden. Dat peerd kan een keer spinde ren ! Ge moest hem zien spinderen. Ergens
naartoe spinderen. Asa ! spinder een keer (zegt
men aan eenen dienstjongen, enz. dien men eene
commissie zendt doen, in denzelfden zin als:
Asa ! spoed u een keer).
— Dit w. is een frequent. van Spinnen, dat
ook in dien zin gebruikt wordt, even als fr. filer.
SPINNEBEIER, m. Zie SPINNEBEZIE.
SPINNEBEZE, V. Doornbezie, piepe.
— Het eerste deel van dit woord is 't 1. spina,
fr. épine. Zie SPELLEDOORN.

SPINNIG(G)E, SPINNEGE,v. Spinster, spinnette,
fr. fileuse. " Wulle ofte catoen spinnighe. " (N.

Despars.) " Wulle tappeghen, cameghen, spinneghen, caerdeghen, noppeghen, wiedeghen.
(Cueren van de wevers van Brugge.)
— Zie —EGE.
SPINROK(RE, in. env. Het werktuig waarop men
het vlas windt dat men spinnen wilt, fr. que
Het vlas op den spinrokke winden. De-nouile.
spinrokke wordt aan den standblok gevestigd.
" Mahometh heeft uyt synen spinrock grof ende
drolligh garen gesponnen. " (B. Surius.) " Een

medecyneghe die bet op haren spinrock dient,
es

SPIN
dan van medecinen te tracteren. " (F. Rapaert.)
" Vat terstont het vlas en spin-rock. " ( A. Adri
Nemende eenen spinrock op dat sy-aens.)"
wercken soude. " (L. de Huvettere.) " ' t Sijn
fabels, 't is een versieringhe, 't is uyt den spinrock ghesoghen. " (A. Poirters.)
Dees, als een helsch gedrog, spalkt haer twee oogera
[open,
Met spinrok en met tang komt dander toe geloopen.
(L. Denieyer.)
-- Weil. heeft daarvoor Spinrokken, o. En
zegt dat Spinrok, m. verouderd is. Bij ons is dit
laatste meer in zwang dan 't eerste. -- Zie ROK.
SPINSENAAL, o. Zie PINSENAAL.
SPINT (wvl. SPLINT, zie IND), o. Eene graanmaat
van twee achtendeelen. Een spint tarwe. Een
spint haver. " Op elek spint terwe, ij sch.; van
elek spint sucrioen ende geerste, j sch.; van elek
spint boonen, haver ende boeckwiet, vj pen. "
(Dauwel Heinderycx.)
SPIOEN, m. Bespieder, afloerder, bij Kramers
spion.

— Een spiegel buiten aan de venster, om
binnen huize te zien wat er langs strate omgaat,
fr. judas.
SPIOENEN, spioende, heb gespioend, o. w. Loeren, bespieden, fr. espionner.
SPIOLE, v. Zie SPIEUL.
SPIT, o., fr. broche.
-- Met iemand geen spit kunnen wenden, hem
niet kunnen bestieren, met hem geenen weg weten, fr. ne pouvoir venir à bout de quelqu'un.
Wordt gez. van woelige kinderen en lastige menschen. Er is met dien jongen geen spit te wenden.
Ik kan er geen spit mede wendèn. " Merckende
dat metten upgheroerden onbeclokerden ghemeente gheen spit te wendene en was. " (N. Despars.) " Overmerckende hoe met die boosheit,
valscheit,verraderie ende tyrannie der Fransoysen
teenegadere gheen spit te wenden en was. " (Id.)
-- Men zegt ook : Er is geen spit wendelijk
met dien mensch.
SPITGRAS (wvl. –GARS, -GERS, uitspr. gas, ges,
zie Rs), o. Soort van gras dat in de wetenschap
lolium perenne heet, fr. ivraie vivace. Langs de
wegen en in de weiden groeit er veel spitgras.
De kinders gebruiken de halmen van dit gras,
om er braambeiers op te spitten.
SPITSEL, o. Bij timm., enz. Kleene balk liggende langs eenen muur, met de uiteinden vastgeankerd aan twee andere muren, om een kleen
gebouw samen te houden. Een spitsel is eene
soort van halven balk.
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SPITSTEKER, m. Bij goudsmids. Een scherp
drijfijzertje om fijn en diep te graveeren.
SPITTEN, b. w. Zie de Wdb.
-- Rijgen. Braambeziën op eenen grashalm
spitten. Boonen of tabakplanten op eenen draad
spitten. De gespitte boonen te droogen hangen.
Eene slek op een stoksken spitten. De palingpeurders spitten tettingen op eenen draad voor
lokaas.
SPLÉET, v. Zie SPLETE.
SPLENADE, v. Hetzelfde als 't fr. esplanade,
dat is, een plein. Eene splenade rond met boomen beplant. De soldaten exerceeren op de splenade.
SPLENTER, m. Splinter, sprendel.
— Spotnaam dien. men geeft aan eene regenweer of parapluie, fr. riflard. Zijnen splenter
onder den arm dragen.
— Het mv. splenters wordt in Veurne-Amb.
gebruikt voor 't geen men elders Smijbels, Pij
Schijven, enz. noemt, fr. picaillons. Splen--kens,
ters hebben. Met splenters is men machtig. —
Te Gent zegt men splinters ook in dezen zin
volgens Alg. Vl. Idiot.
;— SPLENTEREN, b. enl O. w. Splinteren.
SPLETBIES, v. SPLETBIEZEM, m. Naam dien
't volk geeft aan twee soorten van biezen, de
juncus acutiflorus Ehrhart, en de juncus lampocarpus Ehrh. Er groeien veel spletbiezen in dien
meersch.
SPLETE, SPLEET, V. Bij vlashekelaarsters. De
kleene vlecht of tres vlas die men in eens door
den hekel haalt; vier of vijf van deze tressen,
als zij genoeg gehekeld zijn, worden te samen
gevoegd, in 't midden toegeplooid, en zoo gevlochten in een wrongsken dat men Steert noemt.
Eene splete hekelen. De spleten op den spinrok
openspreiden.
-- Gespleten of gekloven hout. Eene vumme
splete. Er ligt daar een hoop splete. Er was
veel splete in die venduwe.
— Lange dunne stengel of halm van gers,
van zagge, of ook van hout. Spleten van hazegers. De tabakrookers gebruiken eene splete van
gers of van berkenhout om den steel van hunne
pijp te zuiveren. De werkman snijdt eene splete
van den bezem om door zijne pijp te steken. —
Kil. geeft Spletter in den zin van 't 1. festuca.
SPLETGRAS (wvl. -GARS, -GERS, uitspr. -gas, -ges,
zie ns), o. Soort van gras, anders ook flatgras
genoemd. Zie ald.
SPLETNEUS, SPLETNEUZE, v. Zoo heet een doghond tusschen wiens neusgaten er eene spleet of
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kerf is. De spletneuzen zijn wreed van aard.
— Men zegt ook Tweeneuze.
SPLETRIEM(E, v. Bij greelmakers. Een vork
leder aan den toom van een peerd, fr.-vormig

fourche de la bride.
SPLETRUITE (wvl. –RUTE), v. Kneebout.
SPLETSTEERTEN, spletsteertte, gespletsteert, b. w.

Eene nepe op den steert zetten, den steert in
eenen halfgespleten stok klemmen. Eene kat
spletsteerten. De gespletsteerte hond liep al
huilende henen.
SPLETSTRAAT, v. Eene straat die zich in twee'n
verdeelt, fr. chemin qui se bifurque, bifurcation
d'un chemin..Als gij aan de spletstraat komt, ge
moet rechts opslaan. Hij kwam aan eene spletstrate, en wist niet langs waar gegaan.
SPLETSTUK, SPLITSTUK, o. Een deel van iets
dat gespleten is. Waneer men een rondeel of een
bul in twee deelen zaagt volgens de lengte, die
twee deelen heeten spletstukken.
SPLETTEN, splette, gesplet, b. w. Hetzelfde als
Splijten, fr. fendre. Eeneis stok spletten. Eene
schrijfpenne spletten. Hebt gij geen bedde, splet
uwe tee'n en slaap op eene pertse gelijk de
hanen (zegt het volk). Het haar spletten (er met
den kam eene scheiding in maken).
— o. w. Dat hout splet gemakkelijk. De penne
splet als men op het straal duwt. De straat splet,
fr. la route se bifurque.
SPLETVIER, SPLETVUUR, o. Bij brouwers, enz.
Een fornuis of vieringe wier gloed en vlamme
zich verdeelt in twee slokpijpen die aan beide
kanten van den ketel liggen, en

in de kave weer

ineenkomen.
SPLETVOETTE, adj. Spleetvoetig, wiens voeten
gespleten zijn. Het zwijn was bij de Joden een
onrein dier omdat het, hoewel spletvoette, nogtan niet helkert. De koeien zijn spletvoette, maar
de peerden niet.
Zuver (dieren) heetmense, die splet voete sien
(Maerlant).
En bi naturen edekens pliers.

— Zie –DE.
SPLETZAK, m. Zie BEZATSE.
SPLETZEVEN, o. Eene zift van getouwd schaap -

of ezelvel vol lange en smalle (spleetvormige)
gaten, dienende om het graan te zuiveren.
SPLIJTMES, o. Bij kloefkappers, enz. Een groot
zwaar meswaarmede men houtblokken klieft
om kloefen te maken, enz.
SPLINTERNAGELNIEUW, adj. Vonkelnieuw. De
jongen heeft eene splinternagelnieuwe broek aan.
SPOCHEL, SPOGCHEL, m. Rochel, fluim, fr. era-

chat, phlegme.

SPOC

SPOCHELEN, spochelde, heb gespocheld, o. w.
Gedurig spuwen, fr. cracher beaucoup. Rochelen
en spochelen.
— Frequent. van Spuigen, spuwen.
SPOCHELING, V. Het spochelen.
— Vrouw die rochelt en spochelt.
SPOEIEREN,spoeierde, heb gespoeierd, o. w. Haasten, voortgang maken, fr. avancer. Dat werk
spoeiert niet genoeg.
— Zich spoeieren, zich spoeden, zich haasten.
Gij moet u wat meer spoeieren. Zich spoeieren
om gedaan te krijgen.
— 't Is 't frequent. van Spoeien, spoeden.
SPOEL, o. zonder mv. Spoeling, vocht waarmede iets uitgespoeld en gereinigd is. Spoel van
Bene bierton, van een wijnstuk, van eene ameldonkkuip, enz. Het spoel van de teljooren en
tafelkommen. Men geeft het spoel aan de ver
-kens.
— Slooie lepelspijs, voedsel waar al te veel
water in is. Spoel van kaffij, van pap. Spoel
maken voor de verkens.
-- Veel verkens maken dun spoel, veel erfgenamen maken dat ieder erfdeel kleen is; vele
kinderen in een arm huis maken dat de tafel
mager is, enz.
SPOELKABUTSE, V. Eene oude kabutse of mutse
waarin men de weefspoelen legt om ze naar den
wever te dragen.
SPOELKOM, m. Hetzelfde als Spoelkomme,
diepe schaal. v., fr. jatte. Een spoelkom kaffie,
melk, water drinken.
SPOELMUTSE, v. Een versletene pet of zoo iets,
dat men gebruikt om de weefspoelen in te leggen en naar den wever te dragen.
SPOELPIJP (wvl. –PUPE, zie PIJP), V. Rieten
pijpje waar men den inslag op windt om dan in
de schietspoel gevestigd te worden, fr. espolin.
-- Vgl. Babijnepijp en Spinnepijp.
SPOELPIJPRIET, o. Soort van riet waar men
spoelpijpen van maakt, en dat anders ook Lane
genoemd wordt. Zie LAAN.
SPOELPRIEM, m. Bij wevers. Een dun buig
metaal of van balein, waar de-zamspileknv
spoelpijp op draait in de schietspoel, fr. fuserolle.
SPOELPUT, m. Bij lijnwaadbleekers. Een vierkantte waterput, betrent zes meters wijd en breed,
waar men een gebleekt stuk lijnwaad in open
werpt en dan uittrekt, om het aldus- uit te spoelen; op den boord van den spoelput is er een
houten plankiet waarop men het gespoelde lijn
vergaart.
-wad
SPOETEREN, spoeterde, heb of ben gespoeterd, o.
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w. Snel loopen, ijlen, zich spoeden. De haas
spoeterde over de velden, en de hond spoeterde
er achter. Het peerd kwam te vierklauwe gespoeterd. De stoomwagen spoetert langs de reilebaan. Hoe spoeterde de dief als hij mij zag. Elk
spoeterde naar zijn huis.
-- Ook Spouteren en Spotteren.
-- 't Is het frequent. van Spoeden, en 't wordt

daags, zei de vent, eet ik aardappels : 's nuchtends gespokte, 's noens gekókte (zie KOKEN), en
's navonds getjokte (zie TJOKKEN).
SPOKSCHAAF, v. Bij timm. Eene schaaf dienende, even als de schuifschaaf, om iets, dat
holrond is, uit te schaven.
SPON, o. Moederzog. Zie sPEUNS.
SPONDE, v. De sponde van een bed, fr. le devant

algemeen gebezigd.

d'un lit.
— .De sponde van eenen stoel is de platte hou-

SPOETERING, SPOUTERING, SPOTTERING,

v. Het

spoeteren.
SPOG, m. Spouw, de daad van eens te spuwen;
hetgeen men in eens spuwt. Ik geef er geenen
spog voor (dat is voor mij van geene weerde).
SPOKE, v. Wiedauwstekke, wiedauwstrobbe,
kort afgesneden einde van eene wisse om te
planten, fr. quillette. Wiedauw in spoken snijden.
Hij snijdt duizend spoken voor vijf frank.
-- Vgl. Spaak (korte hefboom), en Speek
(wielsporte, eng. spoke).
SPOKEN, spookte, heb gespookt (wvl. spookte,
gespookt, zie KLANKVERK.), o. w. Op zijn gemak en
met schalkheid schertsen of spotten, met eenen
halfgeveinsden ernst iets zeggen dat schelmachtig is en dient om iemand belachelijk te maken,
fr. faire des malices, dire des méchancetes. Hij
kan wonder schoon spoken. Hij kan niet anders
dan spoken. Met iemand spoken. Men spookte
met hem, en hij verstond het niet. Betrouw hem
niet als hij u prijst, want hij doet het maar om
met u te spoken. Ik dacht eerst dat hij ernstig
sprak, maar' ik gevoelde welhaast dat het spo-

ken was.
- SPOKER, m. Iemand die spookt, fr. pincesans-rire. Hij is zoo een spoker. Iemand al te

veel prijzen, is het werk van den spoker.
-- SPOKERIJ, v. De daad van spoken, fr. malice.
De spokerij is eene fijne spotternij.

SPOKKELEN, o. w. Frequent. van Spokken.
" De hond die, moe geloopen, in slaap valt voor
den spokkelenden heerd. " (A. Duclos.)
SPOKKEN, spokte, heb gespokt, o. w. Hetzelfde
als Sporken, spijkeren, d. i. knitteren, fr. crépiter. Brandend hout dat spokt. Zout spokt in 't
vier. De brandende lampte spokt als er water in
de olie is. De heerd spokte.
-- Knitterende openbersten. Boonen en kas
vuur.
-tanjespoki'
-- b. w. Van de hitte doen poffen of openknitteren. Boonen of kastanjer in het vuur
spokken. Gespokte boonen. Aardappels spokken
(rauwe aardappels met de peel in gloeiende asch
leggen waar zij in poffen en braden). Driemaal

ten riggel die vooraan tegen den boord van de
zaat ligt, en aan beide einden vastzit in de voor

-stijper.
— De sponde van eene bollebaan is de houten

zoom of boord der bollebaan van de eene klinke
tot de andere. Aan beide kanten van de bolle traag is er eene sponde. De bolle langs de sponde
doen treureen. De bolle langs de sponde doen
zingen. Zulk eene sponde heet een schort in
Antw., volgens Alg. V 1. Idiot.
--- De sponde van eene kalsijde of steenweg is

de zoom bestaande uit eene rij groote en lange
schorren die de kalsijdesteenen beletten van uit
te wijken, fr. la bordure d'une chaussee. Hij is
doodgevallen met het hoofd op de sponde van de
kalsijde. Er is eene sponde aan elken kant van
den steenweg. " Den bailliu is gehouden....
overhang van houte te veeren, de sponden vander calciede te landen twee voeten breedt. "

(Cost. v. Poperinghe.)
-- Ook ieder van die groote lange schorren
die eene kalsijde zoomen. Eene karre vol sponden laden. Sponden vervoeren. Het zijn lijk
sponden (zegt men van groote klompen aarde
op den akker).
SPONDEEREN, spondeerde, gespondeerd, b. en o.
w. Bij metsers. De ruimte volmetselen tusschen
en boven de bogen eener vaute of eens gewelfs,
aanrazeeren, fr. remplir de maconnerie les reins
de voute, araser. De bogen van die kerkpilaren
zijn gesteken, maar zij moeten nog gespondeerd
worden.
-- SPONDEERING, V. Aanrazeering;

fr. arasement.

Sponse, fr. 'éponge.
(Zie onder c1EZE.) " Hem werd azijn in eene sponsie toegereikt. " (C. Van Hullebusch.)
— Van daar Sponsieachtig, Sponsievormig.
SPOOK, V. Zie SPOKE.
SPOOK, o. Een levendig kind dat schalk en
kwelziek is, fr. lutin. Een spook van een jongen.
Is dat een oolijk spook.
SPOOR, o. in den zin van Voetstap, fr. trace,
klinkt tonzent altijd Speur, o. Zie SPEUR.
SPONSIE, V. Hetzelfde als

SP00
SPOOR (bvl. SPORRE met korte o, fvl. srooiE met
scherpt. oo), v. In 't algemeen Een korte priem
of pinne dienende om te stekken, om te prikkelen, enz., fr. épéron. Sporren aan de leershielen
van den ruiter. De sporren van den haan.
— Een stok met eenen scherpen ijzeren punt
of prik. Met eene sporre zich verdedigen. Die
kreupele man rijdt in een kleen wagentje dat hij
zelve voortsteekt bij middel van twee sporren.
Die snel willen op een ijspeerd rijden, reppen
de sporren.
— Eene metalen pinne die draait in Bene pan,
enz. De sporre van eene lechte. De sporre van
den staf in eene molen.
— Te spore en te zweerde rijden, zegt men
van iemand die haastig ergens naar toe snelt,
gelijk een ridder tegen den vijand.
SPOORELEN, o. w. Zie SPORELEN.
SPOORGANG (bvl. SPORREGANG, fvl. SPOOREGANG),

m. Hetzelfde als Sporrelechte. Zie SPOORLECHTE.
SPOORHAAI(E, v. Bij zeevisschers. Hetzelfde
als holl. Speerhaai, fr. aiguillat, 1. spinai acanthias. Deze visch is van kleine weerde. (Van Beneden, Ann. Part. 1865-66, docum. bl. 602.)
SPOORKRUID (bvl. SPORREKRUUD, fyl. SPOOREXRUUD), o. Eene plant die veel in 't koorn groeit,
en in de Woordenb. Naaldekervel heet, fr. peigne-

de- venus, 1. scandix pecten L.
SPOORLECHT (bvl. SPORRELECHTE, fvl. SPOORE-

Eene lechte die met eene pinne rust
en draait in eene pan. De ijzeren deur draait op
eene sporrelechte. De sporrelecht heet ook Sporregang. Eene sporrelecht nagelen aan eene poort.
Er zijn sporrelechten van verscheidene vormen.
SPOORPOT (bvl. SPORREPOT, fvl. SPOOREPOT), m.
Een stuk ijzer, gemeenlijk vierkantte, met een
hol of kuil in 't midden, waarin de pinne rust en
draait van eene Sporrelechte, enz., fr. crapauccline.
De sporrepot waarin de perestaf van eene molen
draait, heet in 't fr. poilier, .poallier.
SPORELEN, sporelde, gesporeld; bvl. SPORRELEN,
fvl. SPOORELEN, 0. W. Met de sporen slaan. De
haiien sporrelen als zij vechten
-- Fig. Hitsig zijn, opstuiven, uitvaren, slaan
en vechten; bitter spotten en schelden. Die twee
knapen zijn dikwijls aan 't sporrelen tegen malkaar. Miszegt gij hem iets, zoo seffens sporrelt
LECHTE), V.

hij, fr. on ne saurait lui dire un mot qu'il ne se
cabre.
SPOREN, spoorde, heb gespoorcd; bvl. SPORREN,
fvl. SPOOREN, 0. W. Met de sporren slaan. Het
haantje sporde.
— Fig. Zijne mistnoegdheid of zijne gramschap

1077

SPOR
te kennen geven door bitsige woorden, enz. Hij
zal sporren als hij dat verneemt. Hij sporde geweldig omdat ik hem dat weigerde.
SPOREWAAN, o. Zie SPORREWAAN.
SPORIG (bvl. SPORRIG, fvl. SPOORIG), adj. Sporrelig, wrevelmoedig. Sporrig zijn. Een sporrig
wijf. Sporig is het opposiet van verduldig en

zoetaardig.
— Koud en droog en schraal. Eene sporrige
lucht. In sporrig weder vermageren de veldvruchten.'t Is dikwijls sporrig weder in Februari
(sporkelmaand, sprokkelmaand) en in Maarte.
— Afl. Sporigheid (bvl. Sporrigi, zie -HEID).
SPORRE v. Hetzelfde als Sporte, fr. echelon.
De sporken van eene ladder, van eenen stoel.
— Wegens t=k, zie K.
SPORKEN, sporkte, gesporkt, b. w. Hetzelfde als
Spokken, d. i. kastanjen, boonen, enz. in 't vuur
doen openpoffen. Gesporkte boonen eten. Eene
kastanje sporken.
— Ook o. w. De boon sporkt in 't vuur.
SPORRE, V. Zie SPOOR.
SPORREN, o. w. Zie SPOREN.
SPORREWAAN, SPORWAAN en SPERREWAAN,
SPERWAAN en SPARWAAN, o. (doch m. bij de
schrijvers). Hetzelfde als Sperwer, bij Kil. ook
Sporwaer, fr. épervier, soort van roofvogel tusschen de wouwen en de havikken. Het sporwaan
vliegt niet hoog, maar krachtig en snel.
;

als duyfkens allegaer
Die snel den sporewaen somt vlieghen achter naer.
(J. de Harduyn.)
9999.

- Fig. Eene platte ronde vischnet wier zoom
omzet is met menigvuldige boden kogels, en
wier midden vasligt aan eene lange touw die men
in de hand houdt, fr. épervier. Het sporrewaan
wordt over 't water opengesmeten, en de zin
kogels loopen te samen onder de trekking-kend
van de touw, en sluiten de visschen in de net,
gelijk de sperwer in zijne klauwen een vogeltje
klemt, zoodat het ook wel eene Grijpnet mag
genoemd worden. In de Schelde vischt men veel
met het sporwaan. " Niemandt en vermach in
andere wateren te visschen met punckelen, houpnetten, catrollen, sperrewaeren, vluwen, nochte
ander netten. " (Cost. v. Veurne.)
— Maerlant zegt in zijnen Rijmbijbel:
Holofernese die sat al dare
Onder enen dieren spore-ware,

waarop Prof. David noteert : " Sporeware, sporware, sparewaar, sparware, allen varianten van
't huidige sperwer, fr. e'pervier. Maerlant gebruikt
het voor 't 1. conopeum, vliegnet, muggennet,

SPOR
dundoek dat men, in de heete landen om het bed
spant, om muggen en ander. ongediert af te
weren."
-- Verders is een Sporwaan een kinderspeeltuig dat eenigszins te vergelijken is met den top
en de drilnoot. Het bestaat uit eene ijzeren spil
met eenen houten appel vol kertels; die spil
omwindt men met een touwtje, en stelt het zoo
omwonden in het gat van een stukje hout dat
men in de linke hand houdt : dan trekt men
met de rechte hand krachtig aan het touwtje:
de spil springt. al draaiende uit het hout, en valt
op den vloer waar zij nog gedurig wentelende
en ronkende op rondloopt.
-- Ook een levendig speelziek kind dat gedurig rondloopt. Een sporwaan van een kind. Welk
een rap sporrewaan is dat!
-- Op den ijzeren weg geven de werklieden
dien naam aan eene soort van wagentje op vier
wielen, dat zij al loopende met de hand voort
reilen.
-drijvenop
— Wegens sporrewaan — sperrewaar, vgl.
meerlaan bij ons ook meerlaar.
SPORRIG, adj. Zie s eoRIG.
SPORTE, ook SPERTE en SPORKE, v., fr. echelon.
--De sporte van eenen wielploeg is een ijzeren roede of sprenkel die het achterstuk van
den nester of van het strijkhout verbindt aan

den steert.
SPOT, m. zonder mv. Het spotten, het vlekkerig worden, sprek. van vochtige stoffe. Laat het
lijnwaad niet vochtig liggen, de spot zou er in
komen. Die zijde was geheel wit van den spot.
— Zie SPOTTEN.
SPOTIE (uitspr. specie), v. Hetzelfde als Portie
(met de voorgevoegde s; zie s), voor portie, fr.
portion. De moeder deelde de spijs dat elk kind
zijne spotie had.
— Gerecht, fr. service. Eene maaltijd van vier
spotien, fr. un repas a' quatre services. De eerste
spotie was beugenvleesch, en de tweede een haas.
Van eene spotie niet eten.
— De hoeveelheid die er noodig is voor een
gerecht. Wij hebben maar drie spotien aardappels meer (de hoeveelheid aardappels, die wij
nog hebben, is maar genoeg voor nog drie maaltijden). De schooier vroeg eene spotie aardappels. Groenselier, ge moet vandage eene groote
spotie spruitjes brengen, want ik ben volk ver
overschot van 't noenmaal was-wachtend.D
genoeg voor eene avondspotie. Eene spotie visch
koopen.
— Cote naar spotie betalen, meer of min beta-
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len volgens dat men meer of min verteerd heeft,
fr. payer son écot en proportion du repas. — Ook
aangeslegen zijn in de grondlasten naar evenredigheid van zijne fortuin, fr. payer sa cote de
contribution en proportion de sa fortune. Het is
recht dat ieder inwoner cote naar spotie betale.
SPOTSEN, spotste, ben gespotst, o. w. Hetzelfde
als Spotten (even als men ook speitsen zegt voor
spelten, en spritsen voor spritten, enz.). Mijn
kleed is gespotst.
— " In Oost. -Vl. zegt men Sputs, mv. sputsen,
van kleerre rosse plekjes of spikkelingen, die
door vochtigheid op lijnwaad, kleerstoffen en
vooral op zijde komen. " (Alg. Vl. Idiot.)
SPOTTE, v., mv. spotten, vklw. spotje. Kleen
vleksken of stippeltje dat in vele kleederstoffen
komt die vochtig liggen. De spotten in 't lijn
zijn zwartachtig, de spotten in de zijde zijn-wad

witachtig.
- Zie SPOTTEN.
SPOTTEN, spotte (wvl. ook spottege, zie IMPER-

ben gespot (fvl. espot, zie GE), o. w. Kleene
vlekskens gelijk spatjes of sproetjes krijgen,
sprek. van lijnwaad, zijde, laken, papier, enz.
die vochtig liggen of hangen, eng. to spot, fr. se
piquer, se piqueter. De •wakte doet de kleederen
spotten. Leg het lijnwaad in die vochtige plaats
niet : het zou spotten. Gespotte zijde. Gespot
FECT),

papier.
— Ook gez. van appels, enz. die oud wordende
hun sap verliezen, en van binnen drooge roste
vlekjes krijgen, 't geen de eerste graad is van
bederf. Die pondingen beginnen te spotten : het
is hoog tijd dat zij geëten worden. Ik sneed den
appel open en hij was geheel gespot.
— Ook gez. van planten en boombladeren die,
beginnende te verdorren, met gele of bleeke
vlekjes bedekt worden. De weg lag vol gespotte
blaren die van de boomera vielen. Tabakbladeren
die beginnen te spotten.
— Schertsende nog voor Sproetig worden, fr.

se couvrir de lentilles, de taches de rousseur. Haar
aangezicht is geheel gespot. Gespot vel.
— Onze dichters gebruiken het woord ook in
den algemeenen zin van Gestippeld of gespikkeld
worden.
Sikes, blinkende en bepereld,
En gespot rondom de schael

Met het bleuzendste korael. (G. Gez.)
— Ook Spotsen en Spotteren.
SPOTTEREN, spotterde, ben gespotterd, o. w.

Freq. van Spotten, fr. se piquer, se piqueter. Zie
SPOTTEN.

SPOT
SPOTTOREN, spolterde, heb of ben gespoUerd,
Zie SPOETEREN.

O. • W.

SPOTTIG, adj. Hetzelfde als Schempig, d. i.
boertig, kluchtig, fr. drole, comique. Een spottige
vent. Eene spottige spreuk. .
-- Kil. Spottigh,jocularius, ludibundus, nasu-

lus, salsus.

SPOUTEREN, spoulerde, heb of ben gespouíerd.
Zie SPOETEREN.
SPOUW (wvl. spow), m. De daad van eens te
spuwen; ook de hoeveelheid die men in eens
spuwt of spuwen kan; een spog. Een spouw
bloed. Geenen spouw Water hebben (zeer arm
zijn). Van eenera vrek zegt men dat hij geenen
spouw water zou geven, of dat men van hem
geenen spouw water kan krijgen.
SPRAAI, m. Valsche pronk die schittert in de
O. W.

oogen, blaai. Het is al spraai. -Blaai en spraai. Er
was veel blaai en spraai bij die trouwfeeste. Ik
ben met den blaai en den spraai weinig gediend.
SPRAAIEN, spraaide, heb gespraaid, o. w. Schitteren, blaaien, speieren. Kleuren die spraaien.
Dat kleed spraait. Het spraait in de oogen.
Kik ! zyn roode halsdoek spraeit;
Kik ! zyn steert gaet op, by draeit.
(G. Gez. van den kalkoen.)
SPRAAK, V. Zie

de Wdb.

— Tol sprake komen, beginnen spreken, de
spraak wedervinden. De zieke lag dezen morgend
nog zonder sprake, en ik vrees dat hij tot sprake
niet meer komen zal. -- Wordt ook gez. van
iemand die, na gepruild en gezwegen te hebben,
weder begint te spreken.

— Van iemand geene sprake krijgen, geene aanspraak, geene antwoord, sprek. van iemand die
niet kan spreken omdat hij te ziek is, of niet
wilt spreken omdat hij pruilt en bronkt. Het is
reeds drie dagen dat hij geene spraak meer
krijgt van zijn grillig wijf.

SPRANG, v. Branke, het ijzeren bovendeel van
eene gaaiperts, bestaande uit verscheidene stangen of sprenkels waar de vogels op vastgevezen
zijn. Hij schoot in de sprange en de pijl brak.
De vogels op de sprange zetten.
— 't Wordt ook genomen voor geheel de
Gaaipertse zelve. Eene hooge sprange. Er staat
eene sprange te midden dat plein. De sprange
oprichten. De sprange neerlaten.
SPRANK, V. De veeaarts Jac. besmet geeft den
naam van spranken aan de takken van aders,
enz., fr. branches d'une artère, d'une veine, d'un
nerf, enz. "Die bloed -voerdérs ofte geest - voerders
(fr. vaisseauv lactés) ..... zyn verspreyt door

SPRE
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geheel het mesenterium ofte het krans net, ende
komen meest in het dunne gedarmte, loopende
met minder spranken in het grof gedarmte, om
daer uyt de reste van den chylus op te halen
Dese sprancken haer noch wat omdraeyende, komen tot boven aen het Deaprachma ende vereenigen daer, ende maecken daer een groot ader,
t'welck geheeten is de Melck -ader. "
--- Dit spranke is hetzelfde als branke met de
steunletter S. Zie BRANKE.
SPREEDEN of SPREE'N (Zie LEEDEN), spreedcde,
gespreed, b. w. Hetzelfde als Breeden met de
steunletter s vooraan, Spreiden, openspreiden,
uitbreiden. Vlas spreeden (het geroote vlas op
eene weide openspreiden om te droogen). Mest
spreeden (spreiden) op den akker. Asch spreeden
(strooien) op eene klaverij. " Dat de ghelande, te
wiens versoecke men eenighe water- ganghen sal
ghedolven hebben, gehouden worden d'aerde,
die daer uyt ghecoinmen is, behoorlick te lande
te doen spreeden t'haerlieder toste. "-waertin,
..

(Keure vande Waeteringhe van Blanckenberghe.)
-- Openstrijken, smeren. Boter spreeden op
het brood, of Het brood met boter spreeden.
Zalve spreeden op eene schroode lijnwaad.
-- Zie BREEDEN.
SPREEDSEL, o. Hetzelfde als Breedsel met de
steunletter s vooraan. Zie BREEDSEL, en s.
SPREEK (wvl. SPREK, zie KLANKVERK.), m. De
daad van eens te spieken, een gesproken woord.
Hij wilde geenen sprèk meer spreken.
SPREEKDRAAD (wvl. SPRÈ DRAAD, zie KLANKV.),

m. Een woord dat de vlaamsche gazetten bezigen om het fr. fil électrique, ligne telégraphique,
weer te geven.
SPREEKTRECHTER (wvl. SPRÉKTRACHTER), m.
fr. porie-voix. -

Zie TRACITER.

SPREKELIJK, adj. Die te spreken is, aan Wien
men spreken kan. Sprekelijk zijn, fr. etre accessi-

ble, donner audience, recevoir. De minister is sprekelijk alle dage van die uur tot die andere uur.
Is de meester van het huis sprekelijk (heeft hij
tijd en wil om mij te aanhooren) P Poortier, als
er iemand komt, zegt dat ik niet sprekelijk ben.
Hij is altijd sprekelijk voor zijne vrienden. Hij
is niet sprekelijk voor iedereen. Zij is van dage
niet sprekelijk, fr. elle ne recoit pas aujourd'hui.
Nooit sprekelijk zijn.
— Afl. Sprekelijkheid.
SPREKEN, sprak en sprok, gesproken, o. w. Bij
orgelmakers. Eenen klank geven. Eene orgelpijp
doen spreken. Die pijp spreekt niet meer omdat
zij vol bestoven is.

SPRE
Schoone spreken aan of tegen iemand, beleefde en doelmatige woorden zeggen. Iemand
schoone spreken om iets te verkrijgen. Geef dat
kind eene aalmoes : het spreekt zoo schoone.
— Schoone spreken voor iemand, ten beste
spreken, fr. interceder. Spreek schoone voor mij.
Ik sprak schoone voor hem bij zijnen misnoegden vader, en de vader liet zich gezeggen.
— Die te veel spreekt, spreekt er zich uit, zegt
dingen die hij zwijgen moest.
— Te na (wvl. te naar) spreken, beleedigen,
lasteren, kwetsen, beschimpen. Hij wilt niet te
na gesproken zijn. Iemand een woordeken te na
spreken. Hij draagt eenen wrok in 't hert omdat zijn broeder hem te na gesproken heeft. " Die
wt fellen moede oft ooc wt spotte gode, den geloove, den sacramenten, den heyligen ende den
dtiechden te na spreken, dwelt is blasphemie. "
(Th. van Herentals.) " Dat die kinders souden
bemercken oft haer ouders binnen haer leven
yemant te na gesproken hebben, oft bi achterclap
yemants fame oft name benomen oft vermindert,
oft yemant belast buyter waerheyt. " (Id.) —
Zie NA.
— Borge spreken. Zie GORGE.
— Gezond gesproken, als men met gezond ver
spreken. Zulke eene doens wij s is, ge--standwil
zond gesproken, door iedereen af te keuren.
Gezond gesproken, is dat geene allergrootste
dwaasheid P
SPRENDEL, m. Hetzelfde als Splinter, afgespleten stukje hout, been, enz. De bliksem sloeg
den boom in sprendels. Zich kwetsen aan eenen
sprendel. Het been was geheel gebroken en de
sprendels staken door het vleesch.
--

SPRENDELEN, sprendelde, heb of ben gesprendeld, o. w. Splinteren, in splinters vaneen scheiden. Dat hout sprendelt gemakkelijk.
SPRENGZOUTEN, b. w. Zie SPRINGZOUTEN.
SPRENKEL, SPRINGEL, m. Elkeen van de ijzeren of houten stangen die eene soort van roos.
terwerk uitmaken in eene venster, enz.; anders
ook Bareelgenaamd, fr. barreau. De dief had met
geweld de sprenkels uit de venster gewrongen.

Jae, nu vat ik wel waerom
De barons en broodloons hygen,
Kooplien vallen op de knien,
Nonnen door de sprankels (fr. grille) sien
En 't kabaes uyt vensters hangen:
't Is al uyt om goud te vangen.
(Vaelande.)
– De sprenkels van een hek zijn do latten of
schetten die, rechtstaande of geschrankt zijnde,
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het hek uitmaken. — De sprenkels van een
staketsel zijn, de staken. — De sprenkels van
eene ladder zijn de sporten. -- De sprenkels
van eenen stoel zijn de riggels en sporten.
-- De sprenkels van een weefgetouw zijn houten riggels, twee voet lang, met beide uiteinden vastgebonden aan den onderschacht van
den weefkam, en in 'b midden de koorden ophoudende die aan de geterten vastliggen. Zij
dienen om de werking van den kam eene juiste
richting te geven.

SPRENKELEN, sprenkelde, gesprenkeld, b. w.
Met sprenkels of riggels bezetten. Eene ladder
sprenkelen. De vensters van eene gevangenis
zijn gesprenkeld.
— Ook Sprinkelen.
SPRIET, m. Gaffel, fr. fourche de bols, in tegenstelling met Vork, fr. fourche defer. Met sprieten spreidt men het hooi open, met vorken laadt
men de graanschooven op den wagen.
-- Het deel van 't lichaam waar de dijen zich
aan 't onderlijf voegen. Het knaapje was in den
gracht gerold, en 't stond in 't water tot aan zijn
sprietje. -- Het deel van eene broek die den
spriet bekleedt. Eenen nieuwen spriet in eene
broek steken.
— Een wilde spriet, een loshoofdig meisje.
SPRIETEL, m. Een takkeling van sprietelend
gewas, enz. Daar zijn planten die opgroeien in
eenen stengel, andere in sprietels. De sprietels
van eenen tak. Caroten en chicoreien die veel
sprietels hebben. De tanden staan met sprietels
Vast in de barbels.
SPRIETELAAR, m. Een gewas dat veel gesprieteld is in zijne takken of in zijne wortels. Een
sprietelaar van eenen boom. Ik wil uwe chicoreien niet koopen : het zijn al sprietelaars.
SPRIETELEN, sprietelde, ben gesprieteld, o. w.

Vorksgewijs uitschieten en zich openspreiden,
zich vertakken, fr. se ramifier, se partager en
plusieurs branches. Wordt veel gezeid van gewassen, Waneer de stam zich in takken of twijgen
verdeelt en uitbreidt in plaats van in éénen
schacht recht op te groeien, of waneer de wortel
zich in wortelingen verdeelt in plaats van éénen
geheelen hertwortel te vormen. Knijp den top
uit van eene plant of knot den top af van een
boompje, ze zullen sprietelen. Het koolzaad
sprietelt. De toppen van de vlasherels zijn gesprieteld. Een gesprietelde tak. Caroten en chicoreien, wier wortels gesprieteld zijn, worden
weinig geacht. Die boomwortels sprietelen overal
rond in de aarde. Gesprietelde tjokwortels.
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— Van de aderen in 't lichaam, de herthoornen, enz. De slagaders sprietelen door geheel
het lichaam. De hoornen van den hert zijn gesprieteld. De sprietelende waterstralen van eene
fontein. De vlammen van het laaiend huis sprietelden in de lucht.
— Ook gezeid van 't licht, in den zin van
Stralen, fr. rayonner, 1. radiare. De zonne sprietelt door de venster. 's Nachts in de kerk, als
het eeuwig licht aleen door de duisternis sprietelt. " Ende dat hier ende daer de blixempylen
beghinnen vreesselyck te sprietelen voor ons
gesicht. " (J. de Harduyn.) -- Zie BESPRIETELEN
en DOOR.SPRIETELEN.
-- Ook nog van de oogen. Mijne oogen sprietelen. Zie SPRIETELOOGEN.
-- Ook b. w. Die boom sprietelt zijne takken
langs alle kanten. Hij sprietelt zijne worters ver
in den akker. De aderen sprietelen zich over
gansch het lichaam. --- Zie UITSPRIETELEN.
-- Kil. Sprietelen, spargere, dispergere.
SPRIETELING, m. en o. Sprietel. De sprietelingen van eenen tak. Een sprieteling van eenen
wortel.
--- Straal, fr. rayon.
Ha ! hoe dijn ooghskens naer my schieten
Hun sprietelinxkens vlammigh -heet.

(J. de Harduyn.)
SPRIETELING, V. Het sprietelen, het gesprietel. De sprietelinge van de chicoreien.
— Het stralen van 't licht.
'T was nacht, soo dat alree het sterre-licht vergult
Hadde de duyster locht met sprietel'ingh vervult.

(J. de Harduyn.)
SPRIETELOOGEN, sprieteloogde, heb gesprietel-

oogd, o. w. Hetzelfde als Sprietoogen in de Wdb.
Men sprieteloogt, of de oogen sprietelen, b. v.
waneer een traan in de oogen hangt die den
gezichtstraal van zijne behoorlijke richting doet
afwijken, of waneer men twee voor een ziet, enz.
SPRIETELTAK, m. Een tak die gesprieteld is.
- SPRIETELTAKTE, adj. Die sprieteltakken heeft.
Een sprieteltakte boom.
SPRIETELTOP, m. Gesprietelde top van eenen
boom of van een plantenstengel.
Als 't koolzaad zijne bloesemknopjes
Vol goud en honing openplooit;
Als 't jeugdig vlas zijn sprieteltopjes
Met hemelblauwe bloempjes tooit.

SPRIETOORIVI, SPRIETWORM, SPRIETWURINI, m.
Oorworm, fr. perce-oreille.
--- Zie ooRM.
SPRINGEN (wvl. SPItIINGEN), sprang en sprong,
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heb gesprongen, o. w., fr. sautes. Hij sprong om-

hoog. Hij sprang over den gracht. " Dat herte
van Abraham spranck op ' van vreuchden. " (P.
Bacherius.)
-- De baard springt, zeggen de barbiers, waneer eenige haartjes onder het scheers zoo hard
en broos vallen dat er het vel bij keent en lichtjes bloedt.
-- Ook b. w. voor Sprengen in de Wdb. Het
vleesch springen (met zout bestrooien, springzouten, sprengzouten, fr. saupoudrer). In den
namiddag at hij eenen boterham met gesprongen
kalfvleesch. " Sanderdachs naernoene wierden
twee schuetelen gespronghen rentvleesch ge
-brocht."(NDespa)
Goe vaders, wie een stuk gesprongen vleesch vervoegd
Met eenen hàmlen bout een Tuyndag -tafel dekte,
Dat men u onvoorsiens nu van de dood opwekte
En al dien lekkren kok aenbood, hoe stond gy stom !
(Vaelande.)
Onse Ouderen voorheen, meer mensch als wy, te paeyen
Met hutspot, koude schael, kaes, ham, wat verkens[braeyen,
Een stuk gesprongen vleesch, voor 't best een schae.
[pen bout.
(Id.)
-- Er zijn in de taal eenige werkwoorden die
elk, door wijziging van den stamklinker, twee
vormen hebben waarvan de een, b. w., causatief
is van den anderen, o. w. Dus
Drenken, b. w. causatief van Drinken, o. w.
Kwelen, o. W.
Kwellen, b. w.
Liggen, o. w.
Leggen, b. w.
-Springen, o. w.
Sprengen, b. w.
Vallen, o. w.
Vellen, b. w.
Varen, o. w.
Voeren, b. w.
-- Waken, o. w.
Wekken, b. w.
-Zitten, o. w.
Zetten, b. w.
--- Zuigen, o. w.
Zogen, b. w.
—

---

—

—

—

—

—

—

-----

Bij 't vlaamsche volk wordt dit verschil niet
altijd waargenomen, en wij gebruiken kwellen,
ook voor kwelen, springen ook voor sprengen, zuigen ook voor zogen, en in 't Poperingsche leggen
ook voor liggen. Zie KWELLEN en ZUIGEN. Bij onze
schrijvers vindt men 't een en 't ander : " Twee
schuetel stucken van een coe in het soudt legghende, om ghesprin?,ght te eten. " (Z. V. Male.)

SPRINGER, m. Aardvloo, fr. puce de terre. Als
het vlas op den akker uitgeschoten is, wordt
het somwijlen afgeknaagd van de springers.
SPRINGHIELDE, adj. Wordt gezeid van een
peerd dat de hanespat (fr. éparvin sec) heeft aan
den achterpoot, zoodanig dat het geenen vasten

SPRI
steun heeft in 'i gaan, en eenigszins al wippelende
voortstapt. Een springhielde peerd. Springhiel..
de zijn.
-- Zie DE.
SPRINGKOORDE, v. Eene touw waarin men
springt, bocht.
— Eene touw die men, door eene zekere beweging, doet losspringen, bezónderlijk in het
vogelvangen met de slagnet. Zie SPRINGSNAKE.
SPRINGSAS, o. Een groot sas met eene groote
hoeveelheid water dat, bij 't openen van de sluis
geweld uitstroomt en dient om b. v.-deurn,mt
het zand uit eene haven weg te spoelen, anders
ook Jachtsas genaamd, fr. écluse de chasse. Te
Ostende is er een springsas.
SPRINGSNAAK, SPRINGSNAKE, v., mv. -- snaken,
vklw. -snaaksken (wvl. -sndkske, zie KLANKV.).
Eig. Snaak of slang die met sprongen voortvaart.
In 't gebruik is 't eene soort van lange hagedis,
fr. lezard des souches, 1. lacerta stirpium, enz.
Hier dient aangemerkt dat Aristoteles de hagedissen vergelijkt aan slangen met pootjes.
-- Bij vogelvangers. Eene kloeke pees of touw
waar men aan trekt om de springnet over den
aard neer te slaan; anders ook Springkoorde genaamd.
SPRINGSTOK, m. Een stok dien men bezigt om
te springen over eenen gracht, enz.; anders ook
Klauwstok genaamd. De Franschen hebben er
brim d'esíoc van gemaakt.
— Een stok dien men op- of uitspringen doet.
In 't bezonder geven de vogelvangers dien naam
aan elkeen van de twee kluppels die, aan beide
kanten van den aard neêrliggende, de springsnake en de slagnet in de groeve neêrhouden,
en dan, als de vogelaar aan de springsnaak
snokt, opspringen en de net over den aard halen.
SPRINGWORM, SPRINKOORIYI, m. Hetzelfde als
Springer, aardvloo, fr. altise, puce de terre.
SPRINGZOUTEN (wvl. SPRIING—), springzoutíe,
gespringzout, b. w. Met zout bestrooien, fr. saupoucdrer. Het vleesch springzouten.
— Zie SPRINGEN, b. w.
SPRINKEL, m. Zie SPRENKEL.
SPRINK(0)OR1VI, m. Zie SPRINGWORM.
SPRITTELEN, sprittelde, gespritteld, b. en o. w.

Frequent. van Spritten.
SPRITTEN, spritte, gesprit, b. en o. W. Hetzelfde
als Spritsen in de Wdb. Water of speeksel door
de tanden spritten. Eene schrijfpen die sprit
(die spat, fr. qui crache).
— Vgl. Spruiten en Sprietelen.
S 'RQF, v. Hetzelfde alfs boll. Sprouw, anders
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ook de Rame en de Vessche geheeten, fr. aphihes.
Die man gaat sterven, hij heeft reeds de sproe
in zijn mond.
— Meest gebruikt in 't N. van Brugge. Dit
w. sproe is geen bijvorm van sprouw; want ouw
klinkt bij ons altijd ow, zoodanig dat wij rouw,
schouw, trouw, vrouw, enz. uitspreken row,•
schow, Crow, vrow, en geenszins roe, schoe, troe,
vroe. Maar sproe is eene samentrekking van
sproucde, even als wij nog voe, voen, schoen, schoer,
ik zoe, we zoen, enz. zeggen voor voude (vouw),
vouden (vouwen), schouden, schouder, ik zoude, wij
zouden (zie ou). Hier valt nogtans aan te merken
10 dat ik den vorm sproude bij 't volk niet gehoord heb, ofschoon voude nevens voe (elders
vouw, fr. ph) algemeen gebruikt wordt; 2° dat er
gevallen zijn waar oude nooit in oe verkort, b. v.
Koude (nooit koe), fr. froid; en Oude (nooit oe),
fr. age.
SPROEIEN, sproeide, gesproeid, b. W. Sprenkelende plengen, al spreidende uitstorten, fr. épandre. Water sproeien op het 'zand. De nacht
sproeit den dauw op kruiden en bloemen. De
meid sproeit water op bleekend lijnwaad, enz.
— Ook Spruien en Spruwen.
— SPROEIER, SPRUIER, SPRUWER, mn. Watergieter, een vat met eene toot vol zijpgaten om water
te sprenkelen, eng. watering-can, fr. arrosoir.
Met den sproeier water sproeien.
— SPROEIING, SPRUIING, SPRUWING, V. Het sproeien.
SPROETTE, adj. Die sproeten heeft. Sproette
zijn. Een sproette vel. Sproette wangen.
SPROK, adj. Sprokkig, sprooi, bros, fr. cassant,
fragile. IJs dat sprok is. Sprok riet. " Al is het
glas soo krank ende broos, ook is het soo sprok
ende onbuygsaem, dat het met het minste geweld
in duysent stukken berst. " (P. Croon.)
Al is een stok noch eens soo sprok,
Gy sult hem konnen kraeken
Naer wensch van pas, maer het gelas
Sal selden effen geraeken. (Id.)

— Dit w., bij Kil. Sporck en Sprock, fragilis,
is ook gebruikt in Brab., Antw., en Limb. (Alg.
V]. Idiot.)
SPRONG, m. Dwarsstok in eene muit of vlugge,
waar de vogel op— en afspringt. Drie sprongen
in eene vogelmuit steken. De vogels slapen op
den sprong.
SPROOI, adj. Sprok, sprokkig,broos, licht breekbaar, fr. fragile, hd. spröde. Zekere soorten van
hout, zoo als acajou, zijn sprooi. Hooi, strooi,
bloemstengels, boombladeren, enz., die droog en
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dorre zijn, zijn sprooi. Glas en gegoten ijzer zijn
sprooi. Eene plant of zoo iets dat stijde is van
den wintervorst, is sprooi. De lippen, de han
vel, worden sprooi als men buiten is-den,ht
in vriezend weder. Sprooie lippen kenen. Sprooi
vel keent.
-- Sprooi weder, sprooie lucht. Wordt gezeid
waneer het [hard vriest of buiten mate heet is,
zoodanig dat er alles van sprooi wordt. In den
winter is het dikwijls sprooie lucht. Des zomers
is het somwijlen sprooi weder. Een sprooie zomerdag. Een sprooie vorst. Het is sprooi .van
dage.
— Dit sprooi, waarvoor men ook sproos zegt,
is zeer veel gebezigd.
- SPROOIHEID (wvl. SPROOIIGHEID), v. De hoedanigheid van sprooi te zijn. De sprooiheid van
de lippen.
SPROOS, adj. scherpl. oo. Hetzelfde als Broos
(s-broos; zie s). Zie srnooi.
- SPROOSHEID (wvl. ook SPROOSI, zie HEID), v.
De hoedanigheid van sproos te zijn.
SPRUIEN (wvl. SPRU-EN), spruide, gespreid, b. w.

Hetzelfde als Sproeien.
SPRUIT (wvl. SPRUTE, zie uI), v. Bij geernaarvangers. De koorde wier uiteinden vastliggen
onder en boven aan den loodstok, en in 't midden
eenen draainagel heeft waar het trekpeerd aan
vast is.
— Scheut van zekere soort van koolera die
men spruitkoolen heet, fr. cimette. Spruiten eten
met worsten.
SPRUITARM, SPRUITBALK, m. Bij mulders. Zoo
heet elk van de twee lange stukken hout die
horizontaal door de kap van eenen steepen
windmolen steken, en aan wier uiteinden de
zwepingen van den steert gevestigd zijn. De
spruitarm die bachten dpn pinnebalk ligt,
beantwoordt aan den zwanebalk (in eene houten
windwolen).
SPRUITBALK(E, m. Zie SPRUITARM.
SPRUITELING, m. en o. Uitspruitsel van een
gewas, fr jet, rejeton. Er zijn veel spruitelingen
aan dien stam. Ik heb den grootsten spruiteling
afgeknipt, en het minste spruiteling laten staan.
-- Zie -LING.
SPRUWEN, spruwde, gespruwd, b. w. Hetzelfde
als Sproeien.
- SPRUWER, m. Sproeier, gieter, metalen of
aarden vat om water te sprenkelen, fr. arrosoir.
SPUIE (wvl. sru -E), v. Spuige, fr. crachat.
- SPUIEN (wvl. SPU-EN),

o. W. Spuigen,

spuide, gespuid, b. en
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SPUIGE (wvl. SPUGE), v. Hetzelfde als Spog,
speeksel, fr. crachat.
-- SPUIGBAK, SPUIBAK, SPUWBAK, m. Houten
baksken met zand om in te spouwen. Een spuigbaksken bij een ziekenbed. Breng die tabakrookers eenen spuibak.
- SPUIGEN (wvl. SPUGEN, Zie UI), spoog (wvl.
scherpl. oo), gespogen, b. en o. w. Hetzelfde als
Spuwen, spouwen, fr. cracker, vomir.
De zuidsche Longe zal niet staken
Te spuigen haer vergiftig nat -Maer deugd wordt door geen nyd beklad!
(K. De Gheldere.)

— De Hollanders schrijven spugen naar het
wvl. dialekt; het is eene inconsequentie.
-- SPUIGSEL (wvl. SPUUGSEL, zie Ui), o. Spuwsel,
speeksel, fr. crachat. De hond likt het spuigsel
(braaksel) op. Het spuigsel van een tabak
-roke.
SPUKKELEN, b. w. Zie SPEUKELEN.
SPULTEN, spultte, gespult, b. en o. w. Spuiten.
Met eene spuit water spuiten. In 't water pletsen
dat het spult.
-- SPULTEBUSSE, v. Spuitbos, fr. seringue.
SPUNS, m. Zie SPEUNS.
SPLITTEN, sputte, gespt, b. en o. w. Hetzelfde
als Spuiten, spuiten. De heelmeester sputte in
zijne oor. Water spuiten.
SPUWSEL, SPOUWSEL, SPUIGSEL, o. Spog,
speeksel, fr. crachat, salive. Doe een weinig spuwsel aan uwen verbranden vinger. " Christus
heeft hem sijne vingheren in d'oire ghesteken,
ende met spouwsei sijne tonghe gheraeckt.
(F. de Smidt.)
STA, m. Wordt te Kortrijk en elders gezeid
voor Staat. Hij is in sta niet van mij te volgen,
fr. it n'est pas en état de me suivre. Een man
kleen van sta. Ik vond hem langs de straat
liggen in dien ellendigen sta.
STAAF of STAF, m., slechts gebruikt in 't mv.
staven, d. i. de drie schoone glinsterende sterren
die men ook de drie Koningen heet, fr. les TroisRois, in de wetenschap le baudrier d'Orion. Kent
gij de drie staven P Een van de drie staven.
STAAK, STAKE, v. Een stok dien men in de
aarde vaststelt, paal.
— Stake van eenen windmolen. Zie MOLEN STAAK.

— De stake in eene bolletraag is een stokje
in den grond geslegen, en dienende tot doelwit
voor de bolders, fr. but. Over die stake bollen.
Op de stake liggen. "Elcks bolle vast ghestuyckt
de stake tegen lagh. " (Cl. Declerck.)

STAR.
— Dat trekt de staak uit, dat schijt de keerse
uit, dat overtreft alles, fr. cela depasse tout,
1 echelle est tiree.
9

— Weil. heeft dit woord, maar noemt het m.
STAAKBANDEN, b. w. Zie STAKEBANDEN.
STAAKWINDMOLEN (wvl. STAKWIINDMEULEN, Zie
KLANKVERK.), m. en v. Houten windmolen die op
eene staak en vier steenen teerlingen rust. Er
zijn staakwindmolens om graan te malen, en
andere ook om zaad te breken en olie te slaan.
STAAL, m., mv. stalen, vklw. síaalke (n. Op-

gaande stam van plantgewas; anders ook Stabel. De staal van eenen aardappel, van loof, van
koolzaad, van andijvie, van porei, van selderij,
enz. Eenen staal afsnijden, uittrekken. " Beenen
ende vischgraten die op de strate gheworpen
waren ende noch andere saecken, als staelen ende
verlees van warremoes, rapschellen ende dier
overschot van cruyden. " (Z. v. Male.)-ghelyck
De witte lelye groeyt wydt hooghe der eerde
Met blaeykens an de staele ghesloten.
(Ed. De Dene.)

— Wordt ook, doch zelden, gebruikt in den
zin van Hut of Struik, b. v. een staal andijvie
(die niet opgeschoten is).
— Kil. noemt dit woord verouderd; hij heeft
groot ongelijk.
STAAL, o., fr. acier.
— Fig. Kracht, sterkte, moed, fr. énergie. Er
zit staal in dien mensch. Er is geen staal in
hem. Hij heeft te weinig staal.
STAAL, bijup. Strak, fr. f rement, sprek. van
den blik der oogen. Staal kijken. Zijne oogen

stonden staal. " Hij bezag de menschen die langs
hem stroomden, en hij wierd er van bezien staal
in de oogen. " (K. Callebert.)
... Zyn stervend oog
Bleef stoel op my verheven.
(K. De Gheldere.)
STAALBLIND (wvl –BLEND), adj. Stokblind, geheel blind; Kil. Stael-blind, prorsus ccecus. " Hy
wierdt daer stael blendt, ende bleef stael blendt
al zyn leven lanck. " (0. Vrancx.)
STAALBOONEN, v. mv. Hetzelfde als Stoelboonen.
STAALIJZER, o. Hetzelfde als Staanijzer.
STAALVOGEL, STAALVEUGEL, m. Bij vogelvan-

gers. Een levende vogel, gemeenlijk eene vink,
die men met eene broek vastlegt aan eene wippe
op eenen aard om de andere vogelen uit te lokken en te vangen. Ook Roer en Foks genaamd.
STAAN, 0. Zie STAANTJE.
STAAN, stond, en in Fr.-Vl. ook sloeg, gestaan,
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b. w. Betrouwen, op iemand staat maken. Het
weder is niet te staan (is wankel, men mag er
niet op rekenen). Ik zou dien man niet staan.
Hij is niette staan. Hij is een treffelijk man die
te staan is. Die verraderlijke hond is niet te
staan. Veel wilde dieren zijn niet te staan.
-- Zijnen man staan, zoo veel doen als een
man kan en behoort te doen, niet ten achteren
blijven. Indien ieder zijnen man staat, zijn wij
zeker van den zegepraal. Staat hij zijnen man
aan tafel, hij staat ook zijnen man 't werk (eet
hij wel, hij werkt ook wel). Ik beloof u dat ik
mijnen man zal staan, indien de baanstroopers
ons aanranden.
-- Zijnen schrank staan, zeggen de vlasslijters
van iemand die niet achterblijft, die zoo spoedig
als de anderen het vlas uit den akker slijt en in
schranken legt. Ik zal ik wel mijnen schrank
staan. Hij kon zijnen schrank niet staan, omdat
b. v. de anderen toch al te zeere wrochten, of
omdat zijn gekwetste hand hem belemmerde,
enz. — Zijn steke staan, zeggen de delvers en
de koolzaadplantenstekers van iemand die zoo
spoedig spit en graaft of planten in den grond
poot als zijne medewerklieden. Hij staat wel zijn
steke (hij blijft niet achter). Ge moet trachten uw
steke staan. — Verders zegt men zijnen schrank
staan, zijn steke staan even als zijnen man staan,
in den algemeenen zin van Zoo veel doen als een
ander, niet ten achteren blijven. Als het aankomt
op eten en drinken, dat is een kerel die zijnen
sctrank staat. Jongen, ge moet neerstig zijn in
de school en trachten uw steke te staan.
— Bij jagers. Het wild staan, fr. arreter le
gi bier. Wordt gez. van den jachthond die stil
blijft staan en kijken naar het wild dat hij ontwaard heeft, en aldus den jager verwittigt. De
hond staat eene patrijs, eenen kwakkel. Hij
stond eene snep. Die jachthond is veel weerd
omdat hij zoo schoon het wild staat. Daar is
wild, de jachthond staat. -- Eenen haze staan,
hem afwachten. De pensejager speurt binst den
dag de plaats af langs waar een haas zijnen
gang heeft, en 's nachts gaat hij hem daar staan.
Hij heeft veel hazen gestaan in zijn leven. Terwijl hij daar eenen haze stond, zag hij den brand
uit een huis opstijgen.
— o. W. met hebben, en gevolgd door van.
Ophouden, staken, fr. cesser. Hij stond van loopen. Als het peerd staat van trekken, staat de
wagen van rijden. Die molen staat nooit van
draaien. Ge moet staan van mij zoo lastig te
vallen. De boomen staan van groeien binst den

STAR
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winter. Dat zieke kind staat niet van schreien.
Het staat niet van regenen sedert twee weken.
Ge moet staan van zoo boos te leven.

Hy (de tyd) vliegt en de uren die by gooit
En door zyn losse vingeren strooit
Van worden en uit -zyn en staen ze no;.it.
(K. De Gheldere.)
— Het Evangelie staat, zegt men voor De Mis
is aan 't Evangelie (onder 't welk het volk rechtstaat). Hij kwam in de kerk als het Evangelie
reeds gestaan had (d. i. na het Evangelie). De
bliksem sloeg in den torre terwijl het Evangelie
stond, fr. pendant l'..vangile.
— Gaan en staan, zegt men van eenen zieke
die niet bedlegerig is. Hij gaat en staat nog. Hij
is gaande en staande.
— Van eenen priester die ergens eene prochie
bedient als pastor of onderpastor, zegt men dat
hij daar staat. Waar staat uw eerweerde broeder
nu P Wie staat er op die prochie als pastor ? Hij
heeft daar twintig jaar gestaan. Zie LIGGEN.
— Schuldig staan, schuldig zijn, sprekende
van eene schuld die aangeteekend staat, fr.
devoir une somme d'argent a quelqu'un. Hoe veel
sta ik u schuldig P Eer ik u nog waren bestel,
moet gij betalen hetgeen gij schuldig staat. Hij
staat hier en daar wat schuldig. Al dat hij schuldig staat, beloopt maar tot honderd frank. —
Ook elleptice. Hoe veel sta ik hier P fr. combien
vous dofs je P Hij staat nog honderd frank. Hij
staat hier voor vijftig frank, en daar voor honderd. — Men zegt ook : Hoeveel staat er (d. i.
hoeveel is er aangeteekend op mijne rekening P
welk is mijne schuld) P Er staat maar twintig
frank meer. Ik heb het al betaald wat er stond.
Staat er nog iets (ben ik u nog iets schuldig). P
— Staan waar de bezem staat. Zie MULHOEK.
— Er staan, érgens kwalijk van afkomen,
teleur gesteld zijn. Ge meendet daar eenen slimmen trek te doen, eh ? maar ge staat er ! Hij
heeft mijnen raad veracht, en hij staat er nu.
Hij heeft er (leelijk) gestaan.
-- Achter iets, naar iets of op iets staan, er lust
op hebben, het begeren. Ge meugt dat gerust
behouden : ik sta er niet achter. De modepoppen
staan altijd achter nieuwe kleeren. Ik zag dat
hij er naar stond. Het zijn er zoo velen die op
dat postje (op dat ambt) staan!
- Staan om, op het punt zijn van. Hij stond
om te vertrekken, als ik binnenkwam. De vogel
stond juist om te vliegen, als hij geschoten
wierd. Die koe staat om te kalven. Het convooi
staat om voort te gaan : haast u maar.
1
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— Op stroo staan, zegt men b. v. van eene koe
die geen ander voedsel krijgt dan hooi en stroo
(droog eten, in plaats van rapen, beeten, enz.).
't Is een maand dat onze koeien op stroo staan.
-- In de verkoopingen zegt men dat iemand
op iets staat, waneer hij het hoogste bod gedaan
heeft, maar nog als definitieve kooper niet herkend is, gelijk het geval is in den instel of voor
huizen en landen. Inte--lopigevrkna
gendeel zegt men dat een huis of een land op
iemand staat, waneer hij als wettige bezitter
ervan geregistreerd is.
-- Het staat er niet op, het komt er niet op
aan, er steekt niet in, 't geeft er niet aan. Ik
moet schrijven en heb geen inkt; maar het staat
er niet op, ik zal 't met de potloodpen doen.
Zijne ouders verboden 't hem; maar 't stond er
niet op : hij heeft het niettemin gedaan. Hoeveel
mag ik dat koopen P twintig frank, maar het
staat niet op eenige centimen.
-- Op sprietjes staan, wankel staan. Dat han
staat op sprietjes (loopt op stokjes,-delhuis
steekt in schulden, dreigt te springen).
-- Staande goederen, vaste, onroerende goederen, fr. biens immeubles.
-- Eene staande vuist, eene maat zoo hoog of
zoo lang als de vuist met den uitgestrekten
duim erbij, d. i. bijkans twee palmen. Het vlas
was nog maar eene staande vuist lang, als het
verhageld wierd. Deze tafel is eene staande vuist
hooger dan die andere. Hij is wel eene staande
vuist te kort om soldaat te zijn. -- Kil. heeft
Staande voet, pes porrectus : justa pedis mensura.
— Den imperfect ik stoeg, gij stoegt, wij stoegen, die gebruikt wordt in Fr.-V1., vindt men
ook bij vroegere schrijvers, b. v. A. Adriaenssens.
Volgens Alg. Vl. Idiot. hoort men in Brab. en
Antw. ook in den tegenwoordigen tijd, staget
voor staat het.
STAANDER, m. In 't algemeen iets dat staat,
bij Kil. en Weil. Stander en Standaard geheeten. De puntstijl in een dak, de makelaar van
eene dobbele deur, de kantstijlen van een vensterraam, de schalieren van eene ladder, de stijper
van een stapeel, de standflijken van eene schouw,
enz. zijn staanders.
— Loose staanders. Zie Loos.
STAANIJZER (wvl. -IZER), o. IJzeren staantje,
drieslijper, treeft, fr. trepied.
STAANSVOET, bijw. Op staanden voet, terstond,
1. stante pede. " Daer up dat by den ghemeente
staensvoet verantwoort wiert dat zy van gheender orloghe en wisten. " (N. Despars.)
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— Spansvoet, fr. cc pieds joints. Staansvoet
springen. De jongens springen somwijlen met
een wipkeu staansvoet achteruit. — Ook Staan voetje en door klankverk. Stànvoetje.
-- Kil. heeft het w. in beide beteek.
STAANTJE, o. Al wat, op een of meer stijpers
staande, dient om iets anders te dragen of te
ondersteunen. Een treeft, eene schraag, eene
schranke, een driestijper, een stapeel, een standblok, eene fontiere, enz. zijn staartjes. De waschkuip stond op een staantje. Het kussen van de
spellewerksters rust op een staantje. Het ijzeren
staantje, waar aan de tang, de schup en de pook
leunen, heet in 't fr. porte-pelle.
— Het staantje van de zoutzieders is eene
kleene berrie of stoel dien men in de ziedende
panne plaatst om er de manden op te stellen
waarin het nieuwe zout geschept wordt. Dit
staantje rust met het een deel op den boord van
de panne, en met het ander staat het op twee
stijpers in den pekel.
— Ook eene schabel, een passetje, een blok
of zoo iets dat tot voetstuk dient van iets anders,
fr. socle, piédestal, support. Een standbeeld op een
staantje. De kachel staat op een houten staantje.
-- Staantje geven, de handen saamgevouwen
houden derwijze dat een ander er den voet kunne
op stellen als op eenen trap, om ergens op te
klimmen of aan te geraken. Hij gaf hem staantje
om over den muur te kruipen.
--« Men zegt ook Staan, o. en Stane, v. Een
groot staan. De waschkuip op de stane zetten.
Doch het verkleenw. staantje is meest gebruikt.
STAAS, m. Dwaze mensch, iemand die weinig
of geen vernuft heeft en daarbij weinig van zegs
is. Het is maar een staas van een vent. Bij zoo
eenen staas kan men niet veel leute hebben.
STAAS, v. Zie STAZE.
STAATKANT, m. Zie STUIKBOORD.
STAATSMOEIALSCHAP, o. Een woord dat de
vlaamsche gazetten gebruiken om uit te drukken
hetgeen men in 't fr. centralisation des pouvoirs,
.

monopole de l'Éíat noemt.

STABEL, m. Dikke stengel of stam van opschietende planten, zoo als koolzaad, roode beeten,
tabak, opgeschoten salade, smalle dokke, bijvoet
(fr. armoise), enz., anders ook Staal genaamd,
fr. tige. Den stabel afsnijden tegen den grond.
Den stabel laten opgroeien.
-- Ook de schacht van boomplantsoenen. De
stabel van eenen eikzaad. Eenen stabel afknot
griffelen.
-ten
-- Kil. heeft Stapel, caulis, stopes. " Wat kost'

STAB
er gevoelijker zyn als dat by met zijne eigen
handen moest dooden zijn eenig kind, den stapel
van zijne familie, de vreugd van zijnen ouderdom P " (C. Hazart.) " Ziet daer den voet, den
stapel van dien boom. " (J. De Vloo.)
-- Huis waar een depot is van wijnen en likeuren. Er zijn veel dtabels in deze stad. Welk
is de beste stabel, volgens u?
Gy die alle de stapels kent

Van de wynen, hier ontrent.
(P. Croon.)
STABELAAR, m. Koopman die zijne waren trekt

van eenen grossier en ze aan de slijters voort
fr. marchand de-verkopt.Sablind,
liqueurs.
— Hij vent en is stabelaar, zegt men van eenen
herbergier die tevens stabelaar is, die bij kleene
en groote maat verkoopt.

STABELAREN, stabelaarde, heb gestabelaard, o.

w., klemt. op sta. Stabelaar zijn. Hij stabelaart,
fr. it est marchand de vin et de liqueurs.
STADHUIS (wvl. —nuus, zie ui), o. Gemeentehuis, hetzij in stad hetzij te lande.
— De klemtoon is tonzent op stad. Elders is
hij op huis, en zoo zingt Vondel :
Om haren Twalefman te groeten
Stadthuis en huizen krijgen voeten.
STADHOUDER, m. Zoo heet, in de nog bestaande gilden van schutters, enz. de vice-president
of plaatsvervanger van den hoofdman of deken.
De stadhouder is de tweede dignitaris eener
gilde.
STADIG, adj. Zie GESTADIG. .
STAP, m. Bij mulders, zie PERESTAF.
- Bij landb., zie vLEISTAF.
-- Zie ook STAAF.
STAFFIJKE, v., klemt. op staf. Hetzelfde als
Standfijke, door assimilatie even als men jogrouw
zegt voor longvrouw, en reffeerdig voor rechtveer-

dig, enz.
STAFKAPPE, v. Bij landb. IJzeren ring met
twee vleren die aan 't uiteinde van den vleistaf
genageld zijn. De stafkappe wordt aan de vlei
-kape
verbonden met eenen koppelband.
STAGELD, o. Staangeld, stancgeld, fr. hallage.
-- Dus zegt men ook Gamande (gaanmande)
en Gastok (gaanstok).
STAGIE (g = zj. Wvl. STAAIZE, fvl. STADSJE, Zie
—AGIE), v., mv. stagien. Verdiep, verdieping van
een huis, d. i. de ruimte zoowel tusschen den
vloer en de zoldering, als tusschen twee zolderingen; en daarin verschilt het woord van het fr.
etage, dat enkel gezeid wordt van eene ruimte
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tusschen twee zolderingen. Een huis van eene
stagie is in fr. une maison sans etage. Een huis
van drie stagien, fr. maison a deux etages. " De
huysen zijn van een stagie oft van een ghebindt. " (P. Devynck.)
— Nogtans in de zegswijzen Op de eerste
stagie wonen, Van de tweede stagie afvallen, De
vensters van de derde stagie, enz. heeft Stagie
den vollen zin van 't fr. etage : demeurer au premier etage, tomber du second etage, les fenetres
du troisième etage.
STAKEBANDEN, stakebandde, gestakeband; ook
STAAKBANDEN, b. w. Aan eene staak of paal vastbinden met eene koorde die meer of min lang is.
Eene koe of eene geit stakebanden in de weide.
Een verken stakebanden op den reekant van
eenen akker. Eene gestakebande koe kan niet
verder grazen dan hare koorde lang is.

STAKEN, staakte, gestaakt (wvl. stakte, gestakt,
zie KLANKVERK.), b. w. Stutten, met staken voorzien, fr. schalasser. In Frankrijk staakt men de
druivelaars; inVlaanderen staakt men de hoppe.
— Nogtans zegt men meest pertsen, en zelfs
van booreen sprekende zegt men altijd pertsen en
nooit staken; van erweten zegt men rijzelen.
-- Ook somwijlen gebruikt voor Stakebanden.
Eene geite staken. Eene koe staken.
— Zie BESTAAKT en GESTAAKT.
STAKESTIJF, adj. en adv. Zoo stijf als eene
staak. Zijn been was stakestijf.
STAKESTIL, adj. Boomstil. Stakestil staan.
-

STAKIJT, STAKIJTSEL, en ook STANKIJTSEL
(wvl. STAKIIT —, zie ir), o., klemt. op kift. Hetzelf-

de als Staket, Staketsel in de Wdb., fr. palissade.
Een stakijt is eene rij staken dicht nevens een
in den grond geplant om tot scheiding of afsluiting te dienen. Een stakijtsel tusschen twee
lochtingen. Een stankijtsel zetten rond een plein,
rond eenen lochting, enz.
-- STAKIJTSEN, stakijtste, gestakijtst, b. w. Door
paalwerk afsluiten, fr. palissader, bij Kil. Staecketselen. Den kant van den lochting naast de
straat ga ik stakijtsen. Gaat gij daar eene hage
planten P Neen, ik wil 't stakijtsen. — Fig.
Iek bevels Cupido myn bitter zeer
Int harte ghestaeckytst met Venus stylen.
(Ed. De Bene.)
-- Vandaar Afstakijtsen.
STAL, o. Vaststaande kraam of toonbank in
het stedelijke vleeschhuis of onder eene gallerij
op de vischmarkt, fr. stal. In het vleeschhuis
even als op de vischmarkt heeft elke veykooper
zijn stal, en deze stallen staan op eene rij. Het

STAL
stal van dien beenhouwer lag vol vleesch. Dit is
het stal van die oude vischvrouw. De stallen
zijn van hout, doch te Brugge zijn de stallen
op de vischmarkt thans van orduinsteen.
STALAGIE (wvl. STALAAIZE, zie —AGIE), V., klemt.
op de tweede greep. Stallinge, de stallen voor
peerden en vee. De stalagie.van eene hofstede.
STALBEZEM, m. Bezem van berkenhout met
eenen steel om stallen, straten, grippers, enz.
mede te schrobben en te kuischen; in tegenstelling van den pottebezem die gem. van heed is,
en zonder steel. " De rijskens van bereken -boom
zijn seer tay ende bequaem om stal besemen af
te maken, ende oock roeden voor quade kinderen
die niet deughen willen. " (Heyman Jacobsz.)
STALBOER, m. Hovenier die, in of bij de stad,
eenen grootera hof heeft waar hij alle soorten
van moeskruiden kweekt die hij dan vervoert
naar de groenselmarkt om ze te verkoopen. De
stalboer heeft gemeenlijk een peerd of twee.
Een rijke stalboer. De woning van eenen stalboer. De stalboeren wonen meest in de nabijheid
van de vestingen.
--- De stalboer heet te Parijs un maraicher.
— STALBOERDERIJ, V. De woning van eenen
stalboer. Eene stalboerderij koopen bestaande
uit een huis, schuur, stalling en groenselhof
rondom bemuurd. Eene stalboerderij tegen de
vesting van de stad.
— STALBOEREN, stalboerde,

heb gestalboerd (zie

w. Stalboer zijn. Hij heeft geheel
zijn leven gestalboerd. Hij kent goed het stalboeren, en wint er veel geld mee.
STALKÈERSE (wvl. uitspr. kèsse, zie Rs), v.
Groote waskeers (van vier of zes pond b. v.) die
in plechtige uitvaarten op elkeen van de vier
hoeken van den tuin rond de lijkbare gesteld
wordt. Het is maar in eenige kerken dat men
stalkeersen stelt, b. v. in de domkerk te Brugge.
-- Dit woord staat bij Kil. die 't gelijk stelt
met Stallicht, lucerna collocata in aris aut locis
eminentioribus. " Item den prochieclercken die
de vier stallichten ghehouden worden te stellene
ten grave, efi die te doen bernerie. " (Archieven
van 0. L. V. te Brugge.) " Voor vier versche en
nieuwe stallichten els weghende xxxvi pond of
daer omtrent. " (Id.) " Nyemant en zal vermoghen kerssen ofte stallichten te vercoopene van
wasse eer zy ghewaerdeert zyn. " .(Cueren van
Rousselaere.) " Maertin Lem was ghebrocht
dooi van Luevene te Brugghe ... doe was by
ghedregen ...., met vier barnende stallichten
ende. met 20 barnende toordsen. " (Kr. v. Br.)
BOEKBINDEN), 0.
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-- In 't L. v. Aalst bet. Stalkeerse hetgeen
wij Doodkeerse heeten, in de Wdb. Dwaallicht,

fr. feu follet.
STALMELKER, m. Stalboer.
STALSCHIP(PE, STALSCHOP(PE, STALSCHUP(PE,

Bij landb. Eene breede schup of ijzeren ruifel
waarmede men drek .e huilnis weert uit de vee
-stalen.
STALVORK(E, V. Tweetandige vork of ijzeren
gaffel die men in de veestallen gebruikt.
STAIIIFIJKE, STAMFIKKE, V. Zie STANDFIJKE.
STAMIJZE (wvl. STAMIZE), v. klemtoon op mij.
Stamijn, teems, verzijp, doorslag, fr. passoire.
STAMP, m. Harde stoot of schop met den hiel
of de voetzool. Eenen stamp geven op iemands
deur, en dan wegloopen. Eenen stamp krijgen.
Hij is zijn been gebroken van eenen stamp van
't peerd. Met eenen stamp was de ratte dood.
STAMPE, v. Stempel, vorm, om aan een metalen plaatje eene gedaante te stampen. Er zijn
stampen van alle slag en vorm. Stampen om
lepels te vormen. De goudsmeden gebruiken
veel de stampen. Ook Stamper.
-- Gestampte aardappels, kadul. Stampe eten.
" Zij hadde stampe gemaakt, dat is eerdappels
gestampt, tot het noenmaal. " (R. d. H.)
STAMPEN, stampte, gestampt, b. w. Bij goud
vorm drukken-smid,enz.Mtap
in eene plaat van metaal. Een herte stampen in
zilver, fr. estamper.
--- Olie slaan, fr. faire de l'huile. Zaad stampen. Olie stampen. Het is wandage awind, hijj
kan niet stampen (omdat de molen niet draait).
Veel geld winnen met stampen.
— Stampende vul, proppende vol. De kuip
was stampende vol aardappels. — In Brab. zegt
men Stampensvol. (Alg. Vl. Idiot.) Zie DEELLA.
STAMPER, m. Bij goudsmids. IJzeren bout
wiens onderste deel een stempel is dienende om
eenen vorm of eenig sieraad in goud of zilver te
slaan. Ook Stampe, v. --- Van daar Lepelstamper, Hertstamper, enz.
--- Olieslager, fr. huilier. De stampers zullen
dit jaar niet veel winnen. Hij trouwt met de
dochter van den stamper. Hij is stamper lijk
zijn vader was.
STAMPESTOVERS, m. mv. Gestoofde aardappels die tot moes gepletterd en gestampt zijn.
Stampestovers eten.
* STAMPIJS, o. Groot gedruisch, sp. estampido.
" Hy maekte meer stampijs en getiers daerom,
dan de reputatie betaemde. " (R. Versteganus.)
" Doen hy lach dat hy gecondemneert was, hy
V.
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maecte veel stampijs al oft hem groot onrecht
waer geschiet. " (Id.)
-- Dit is een Brabandsch woord, bij ons onbekend. Alg. Vl. Idiot., dat Stampeis schrijft,
leidt het af van Stampeien, en geeft als een voorbeeld van 't gebruik : hij maakt zoo veel stampeis. — Zou de nominatief niet Stampij of Stam
zijn P Althans in de drie voorgaande citaten-pei
is stampijs of stampeis achter meer en veel, gemakkelijk door den genitief te verklaren.
STAIVIPKOT, o. Oliemolen. Naar 't stampkot
gaan om olie. De wind is af, het stampkot draait
niet.
STAMPLAKEN, o. Zie MAALFIJN.
STAMPSTOOF, o. zonder mv. Hetzelfde als
Stampestovers. Stampstoof maken, eten.
STAMPZAAD, o. Koolzaad, raapzaad, lijnzaad,
dat de olieslagers stampen om er de olie uit te
persen.
STANDAARD, m. Bij mulders. De rechtstaande
spil of boom die, in eene molen, den looper of
bovensten molensteen draaien doet; bij Weil.
Stander genaamd. -- Ook het stuk hout waar
het een einde van den vangvleger in zit en zijn
steunpunt heeft.
STANDBLOK, m. Bij spinsters. Een houten
blok die op den vloer rust, en waarin een houten
stijl recht staat om den spinrok te dragen.
STANDS, v., mv. standen, vklw. standeken. Een
staande vat uit duigen verveerdigd, van onbepaalde grootte, doch altijd hooger dan wijd, in
tegenstelling met de kuip, den eemer en de
tubbe die zoo wijd zijn als hoog, of leeger dan
wijd. Eene bierton of wijnvat, waar men den
eenen boom uit slaat, kan dienen voor stande.
Eene groote stande in den koeistal, waar men
de zoppe voor het vee in doet. Eene stande op
den zolder om er meel in te bewaren. In de
winkels zijn er groote en kleerre standen, met
zout, rijst, boonen, kaffa, 'pruimen of dergelijke
dingen. De scheel (het deksel) van eene stande.
STANDFIJKE (wvl. -PIKE, zie IJ), v., klemt. op

stand. De standfijken van eene schouw zijn de
smalle zijdemuurkens die den mantel ondersteunen, en de hoeken van den heerd uitmaken, fr.
jambage de cheminee. Eenen nagel in de standfijke slaan. Voortijds waren er zware en groote
standfijken, maar nu zijn ze veel minder.
-- De standfijke van eenen trap of steeger is
de groote post of stijl die, staande op de onderste
trede, dient om de reeze van de leuning te ves-

tigen, fr. bourdon d'escalier.
—De standfijken van een bed zijn de stijpers of

STAN
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pijlers die 't bed ondersteunen, fr. colonne de lit.
Aan eiken hoek is er eene standfijke.
— In de oude kerkrekeningen vindt men dit
woord gebruikt in den algérneenen zin van kleene zuil of stijl die iets ondersteunt, fr. colonnette,
balustre. De gemetselde standfijken van eene
gaanderij. De koperen standfijken van den autaar. Eene leuning met ijzeren standfijken, fr.
balustrade en fer; enz.
— Men zegt ook Staffijke, Stamfijke, Standflijke, Standflikke en Standvlikke. Kil. heeft
Stand-vincke en Stand -vliet in den zin van 't fr.
jambage de cheminee. " Betaelt over den coop
van een paer antieke stamfacken omme de boven
nieuwe carver. " (Rekenynghe van Veur--screvn
ne-Ambacht, van 1.598.) " Van vergult thebben
de twee steenen stamphycken in de voornoemde
salette. " (Ibid.) " Op de zijde ofte cant daer
eenighe cave ofte scant-vlieten staen. " (Cost. v.
Audenaerde.) " Waermen in mueren bevindt tot
yemants erfve waert not-steenen, schrancken,
stantvlieten, kaessemen, sommagien, ofte teerkenen van oude vier-steden, sulcke teerkenen bewijsen den muer ghemeyn. " (Cost. v. Ypre.)
-

STANDFLIJKE, v. Zie STANDFIJKE.
STANDFLIKKE, v. Zie STANDFIJKE.
STANDOLIE, v. Bij schilders. Lijnolie gemengd

met loodwit en in de zonne gebleekt, dienende
om de verve stand en kloekte te geven. De
standolie is vast en rekächtig. Eene pulle standolie.
STANDVENSTER (wvl. STANDVEISTER), v. Eene
uitspringende dakvenster in loodrechten stand.
STANDVIKKE, v. Zie STANDFIJKE.
STANE, v. Zie STAANTJE.
STANKIJTSEL, o. Zie STAKIJT.
STANVOETJE, STADSVOETJE, bijw. Hetzelfde

als Staansvoet, fr. a pieds joints. Stànvoetje
springen. — Zie KLANKVERK.
STAPEEL, o., vklw. slapeeltje, klemt. op peel,
scherpl. ee. Een staantje of lessenaar waarop de
misseboek ligt op den autaar, fr. porie-missel; of
ook waarop de Evangelieboek ligt waar de diaken uit zingt. Als het heiligdom in rouw is, ligt
er een zwart kleed op de stapeelen.
-- De staantjes of lichte lessenaartjes waarop,
de muzikanten hunne zangpapieren leggen, enz.
zijn ook stapeelen. Stelt de stapeelen hier.
-- Een knielbankje, fr. prie -Dieu. De prins
knielde op het stapeel, dat voor hem bereid was
in 't heiligdom. " Met de ellebogen op het stappeel
liggende. " (***)
STAPEL, m. Zie STABEL.
,

STAP
STAPSEL en STEPSEL, o. Eene houten of stee

afsluiting van omtrent twee voet hoog,-ne
staande in eenen engen door- of ingang, zoodanig dat er de menschen kunnen over stappen,
maar dat er geene ossen, peerden, zwijnen, enz.
langs daar weg kunnen. Een stapsel aan den
ingang van eene weide. Een stapsel nevens de
poort can een kerkhof.
— Dit Stapsel, dat ook Overstap heet, is niet
te verwarren met Stapsteen. Zie onder STECHEL.
-

STAPSTEEN, STEPSTEEN, m. Een steen om op
te stappen, eng. stepslone. Langs modderige wegen liggen dikwijls, van schrede tot schrede,
stukken orduin of ander steenen, waar de voet
treden : dat zijn Stapsteenen. " So-ganersop
wie ryden sal met waghen, peerdt, oft peerden
over de stap - steenen, sal boeten xxx sch. " (Cost.
V. Belle.)
STAPWEG, STEPWEG, m. Een weg 'met stap
voorzien. Een schoone stapweg. Eenen-sten
stapweg maken. Langs den stapweg gaan.
STASTIJF (wvl. sta -stiif), m., klemt. op stijf.
Van iemand die, uit karakter of anderszins,
bijkans noch spreekt noch roert, schoon de anderen rond hem vrolijk zijn, zegt men : Hij is
gelijk den heiligen Stastijf, enz.
-- Zie DURF —AL.
STATUWE, v. met de stemrust op lu. Standbeeld. De statuwe van eenen Heilige. " Hy toonde hem in den slaap een zware en hooge sta luwe, welkers hoofd van goud was. " (C. Hazart.)
" Een koperen reygher op een steenen .pilaer, en
de statue van den Keyzer op den boordt des
vyver. " (I. de Grieck.)
— Dit woord is het latijn statua, fr. statue.
STAVEL, m. Hetzelfde als Staaf, dat is, eene
gegotene of gesmede stang van goud, zilver of
ijzer, fr. lingot. Een stavel goud. IJzeren stavels.
STAZE en STASE, of STAAS, v. Een halve kous.
Stazen weven of breien. Witte stalen dragen.
Een paar stazen. Eene state vermaken. De stazen staan recht om het been zonder opgebonden
te zijn.
STECHEL, STICHEL, STIGGEL, m. Kaai, leege
steenen muur langs een water, of aan beide kanten van eene steenen brug, fr. rebord d'un quaff,
d'un pont. De stechels van eene brug. De jongers
loopen op de stechels met gevaar van in 't water
te vallen. Op eenen stechel kruipen, zitten.
Tegen den stechel staan.
-- Steenen blok nevens den ingang van de
kerk of daaromtrent, waarop men gewoon is de
ordonnantien van den gemeenteraad, de plak69

SPED
brieven van de notarissen, enz. af te kondigen
voor het volk, na de Hoogmis; ook Kerksteen.
De veldwachter stond op den stiggel iets af te
lezen nopens de jacht. " Dat den Settingh-boeck
wordt af-ghelesen ten kerck- stigghele. " (Vl.
Setting boet.)
— Kil. Stichel, Stijghel, graflus. -- In Brab.
enz. wordt Stichel, Stiggel gebruikt in den zin
van 't geen wij Stapsel of Overstap noemen; ook
de kerkhofmuren worden, om hunne laagte, hier
en daar stichels genaamd. (Alg. Vl. Idiot.) De
familienaam Vanderstichel, Vanderstechelen is
niet ongemeen.
STEDEN, steedde, gesteed, b. w. Professen, sprek.
van eene begijne. Men zal haar te naaste weke
steden. Waneer wordt zij gesteed P " Joffrauwe
Amelberge gestede Beggyne in 't Beggyn-hof van
Ste Elizabeth. " (N. Vanhove.)
-- STEDING, v. Steedsel, profes van eene begijne. " Met dat sy, naer haere twee volle proefjaeren, haer stedinghe behoorlick hebben ghedaen. " (Het Gends charter- boekje.)
STEÊBOLLE, V. De weezeknechtjes die te Brugge opgevoed worden in de zoo genoemde Bogaardeschool, heeten Steêbollen of, zoo de Brug
zeggen, Steedsche bollen. De Steêbollen-gelin
zijn te Brugge hetgeen de Kulders zijn te Gent,
de Sloetsen te Iper, en de Rooboutjes te Poperinghe.
STEEBOORIG, adj.,klemt. op stee, zachtl. ee. Stug,
ongedwee, onwillig, stijfhoofdig, eng. stubborn,
fr. raide, opinicitre, têtu. Een steeboorige ezel.
Een steeboorig mensch. De koning wilt het welzijn van 't land, maar zijne ministers zijn te stéeboorig (willen niet genoeg medewerken). Stee boorig vlas (vlas dat taai is en moeielijk om gezwingeld te worden).
— Steeboorig zijn van vermoeidheid, stijf en
stram zijn, fr. être roide de fatigue. Hij was geheel steeboorig van zoo verre te reizen.
-- Kil. Stief boorigh, terebrce resisters, difficilis
terebratu (hard en moeielijk om met het spijkerboor of den avegeer te doorbooren); et durus,

obstinatus, pertinay.
— Bij Ed. De Dene lees ik Stijfboorig in de
volg. verzen
Adieu alle speckspaen nieuwe verghoten mannekens,
Wiens dranck men verwaermt noch in steenen can[nekens,
Tot datse styf boorich worden weder gheleidt.
Zulcke liefver noch een ghebraen appelkeu eit
Dan asenuetkens craecken, enz.

- Afl. Steeboorigheid, eng. stubbornness.
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STEEDSEL, o. Steding, het profes van eene be-

gijne.
STEEFEL, m., scherpl. ee. Eene rechtstaande
stang of staak dienende om iets te ondersteunen
en op te tillen. De steefel van eerie kelderwijze,
fr. la cremaillere d'un cric. Het stuk hout dat
men gebruikt om den molenas op te tillen, waneer men b. v. den windpulm vermaken moet, is
en heet een Steefel. Een tak, die van 't wegende
fruit neêrzakt, wordt met eenen steefel onderschraagd en opgehouden. De steefels van eene
stellagie.
--- Afgeleid van Staf.
- STEEFELBALK, m. Bij mulders. Een stuk
hout dat, horizontaal in eene molen liggende,
dient om den steefel te ondersteunen.
STEEG, adj., met zachtl. ee in de eene streek,
scherpt. ee in de andere. Dat weerstand biedt,
dat niet - medewilt, waar men moeielijk in-,
over-, of doorschuift, fr. résistant. " Steeg is het
tegenstrydig woord van slibberachtig : wak lynwaet is steeg, geschoten graan is steeg, klytachtige aerde is steeg. " ( Vaelande.) Die smoortabak
vunst maar steeg (vat niet gemakkelijk vuur).
Een wiel dat steeg draait. Een weg is steeg,
waar men, om het slijk of het zand, lastig voórtstapt of rijdt. Graan is steeg, waneer het wak
zijnde, weerstand biedt aan de hand die men er
in steekt. Het land is steeg, waneer de ploeg er
moeielijk en traag door gaat. Een tap schuift
steeg in een gat dat te nauw is. Eene deur is
steeg waneer zij hapert en sleept in 't open
en toedoen. Steeg hooren (niet te wel hooren,

. een weinig doof zijn).
-- Iemand is steeg, die traag en weinig
gewillig is om iets te doen, stug. " Men stelde
die tarwe up xi schellinghén thoedt, tal zulcker
ghemeener murmuratie van de zeer steghe ende
overwillighe landtslieden dater viere in vanghenesse gherochten. " (N. Despars.) Een steege
ezel (die nauwelijks voort wilt gaan). " Hoe menige ziele is 'er in den put gevallen, om dat 'er
eenen stegen en hertneckigen Doctoor niet en
wilt syn opinie afgaen; om dat een vermeten
Leeraer gebeten is van het hondeken Laetdunk F'
,(F. Vanden Werve.) " Den eenen heeft blyven
seggen, het is soo; en den anderen even stege,
het en is soo niet. " (Id.) " Sijn selven steegh
houden, ghebaeren oft men veel belets hadde, om
soo eenighe ghifte wt te locken voor dat men
iet aenveerden soude te doen. " (J. Steeghius.)
Den Ezel de zyn werck als een goet pleghere
Maer langhs so steghere. (Ed. De Dene.)

STEE
Hoe dikwyls, dikwyls zag ik niet
Den werkman, met non stegen stap,
Daer komen. (K. De Gheldere)

Steeg om. Die weg is steeg om gaan. Dat
land is steeg om ploegen. Die deur is steeg om
--

opendoen.
—

Steeg aan, traag om iets te doen. Steeg aan

't geven (bijhoudend). Steeg aan 't werken, aan
't werk. Steeg aan 't bidden, aan 't gebed. Hij
is steeg aan 't slapen gaan, maar nog steeger
aan 't opstaan.
— Steeg van. Steeg van onthoud (die moeielijk iets in 't geheugen vestigt). Steeg van begrip (traag om iets te verstaan). Steeg van geloove (die traag is om iets te gelooven).
STEEGER, m., scherpl. ee. Eene reeks van opeenvolgende treden langs dewelke men ergens
opklimt of neêrdaalt, fr. escalier. De steeger van
den zolder. De steeger van Bene windmolen. De
steeger van eenen toren. Op den steeger klim men. Van den steeger afvallen. De trappen van
den steeger. De standfijke van den steeger. Een
steeger met een vertert. " Slepende hem by
beede zyn beenera ter steeghere nederwaert. "
(N. Despars.) " Af-gaen ende op-gaen van eenighe
steeghers. " (B. Gheysen.)
--- Dit woord is veel gebruikt.
-- Voor Steeger zegt men ook Trap (hoewel
Trap eigentlijk maar eene trede van den steeger
is, fr. marche of degre d'escalier) even als de
Franschen hun degre ook voor escalier bezigen.
- Zie STEEGERTJE.
-

STEEGEREN,

steegerde, heb gesteegerd, o. w.

Hetzelfde als Steigeren, fr. se cabrer. Het peerd

steegert.
--- Onwillig zijn, bijkans weigeren, traag en
steeg zijn om iets te doen. Hij steegerde lang
mij dat huis te verkoopen. Ik vroeg hem geld
maar hij steegerde het te geven. Hij steegert
mede te gaan. Waarom steegert gij alzoo, telkens
ik u iets vraag?
-- Op iets steegeren, ongenegen en traag zijn
om iets te doen. Als het questie is van schulden
te betalen, hij steegert daar altijd op. • Ik heb
hem gevraagd om met mij op reize te gaan : hij
heeft er eerst wart op gesteegerd, maar eindelijk
toegestemd.
-- Veel gebruikt. Wegens ei= ee, zie bij E.
STEEGERREEZE, V. De leuning van den steeger,
fr. rampe d'escalier. Houd u vast aan de steegerreeze. -- Zie uEEzE.
STEEGERTJE, o. De steegertjes zijn een mid.

denslag van peerdeboonen. Steegertjes koopen.
Steegertjes planten.

STEE
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STEEGERTRAP, m. Eene trede van den steeger,
fr. un degré de l'escalier. De hoogste, de leegste
steegertrap. Langs de steegertrappen afkadot-

teren.
STEEGHEID, STEEGTE, v. Het steeg zijn. De
steegheid van de wielen kwam daaruit voort.
" Onghehoorsaemheyt, hooverdye, steegheyt en
onghewillicheyt. " (C. Vrancx.)
STEEGREEP, m., mv. steegreepen. Hetzelfde als

Stegelreep; zie ald. Den voet in den steegreep
zetten. " Hanghende met zijn een voet in den
slegreep van den upgheresen ende loopenden
peerde. " (***)
En die stegereep van goude.
(Maerlant, Alex. x, 1155.)
STEEK, m. De daad van eene koe die met de
horens steekt. Hij is gekwetst van eenen steek
van den os.
— Weil. geeft aan dit woord veel andere beteekenissen die wij uitdrukken de eene door
Stek, m., en de andere door Steke, v. — Zie STEK
en STEKE.
STEEK, V. Zie STEKE.
STEEK-AF (wvl. STEK -OF), m., klemt. op af.
Afsteeksel, miszit, iets dat de schoonheid of het
fatsoen van entwat verhindert. Die nieuwer
vensters in die gothische kerk is een-wetsch
groot steek-af. Die mensch heeft veel gaven;
maar hij is tamelijk trotsch er over, en dat is
een steek-af. — Zie DURF -AL.
STEEKBAND (wvl. STEKBAND, zie KLANKVERK.),
m. In 't algemeen een stuk hout dat in eene
schuinsche richting tot schoore dient in een
zwaar timmerwerk. De schoorbalken en de ok
windmolen zijn steekbanden.-selbaknv
-

STEEKKAR (wvl. STEiKKARRE), v. Eene karre
met twee wielen en eene traam of eenen dijsel.
De metsers vervoeren hunne gereedschappen
op eene steekkar.
STEEKKOE (wvl.

STEKKOE,

zie

KLANKVERK.), V.

Eene koe die met de hoornen steekt, stoothoofdige koe. De steekkoeien zijn gevaarlijk. Gekwetst worden van eene steekkoe.
STEEKMES (wvl. STEKMES), o. Een mes om te
steken. Het steekmes, waarmede men de sper gels (fr. asperges) in den grond afsnijdt, is lang
en smal. Het steekmes waarmede de beenhouwer
een verken, enz. doodsteekt, is kort en breed,
maar spitsig.
STEEKNET, o. STEEKNETTE (wvl. STÉKNETTE,

zie KLANKV.), v. Zie PUIKELNET.
STEEK -OP (wvl. STEK -IP, STEK -UP, zie KLANKV.),

in., klemt. op op. Opsteek, opsteeksel, voorwend-

STEE '
sel, fr. pretexte. Eenen steek-op hebben. Dat is
een steek-op, maar de reden niet. Hij zegt dat
hij ziek is : het is een steek-op om niet te moeten
komen. — Zie DURF-AL.
STEEKPILAAR (wvl. STIKPILAAR), m. Drbumer.
" Naer 't bewijsen vande steeck-pila.eren, stijlen,
noot-steenen ofte andere teerkenen aldaer bevonden. " (Cost. v. Ipre.)
STEEKSANCTJE (wvl. STEKSANTJE, zie KLANKV.),
ook STEKESANTJE, o. Een blad papier waarop
een kinderverdichtsel verbeeld staat in twaalf
of zestien printjes grof geteekend en geschilderd.
Een steeksantje met de historie van Duimken,
of van Rookapje, of van Barbe- bleue, enz. Men
vindt op de markt, en in zekere boekwinkels de
steeksantjes te koop voor twee a vijf centimen
het stuk. Een steeksantje met zestien printjes.
STEEKSPEL (wvl. STEKSPEL, zie IKLANKVERK.), O.
Bij de kaa tspelers, zegt men het is steekspel, of
enkel 't is steke, waneer de twee tegenpartijen
een gelijk getal punten hebben, b. v. clk twintig,
zoo dat de kans van te winnen dan nog dezelfde
is voor beide. — Verders ook gez. van de eenpa
-righed
stemmen in eerie kiezing, enz.
-- Kramers geeft aan 't onz. ww. staken den
zin van fr. être egalement partage, en parlant des
suf rages, des voix, des opinions; b. v. bij die beraadslaging staakten de stemmen, fr. dans cette
,

déliberation, les voix éfa'ient égalernent partagées,
ii n'y avail pas de pluralité de voix.
STEEKSTEEN (wvl. STÉKSTEEN), en STEKESTEEN,

m. Bij metsers. Een steen van gebakken eerde,
gelijk aan een Sneedje, doch merkelijk breeder.
Den ast van eene brouwerij met steeksteenen
vermaken.
STEEKTE (wvl. STEKTE, zie KLANKVERK.), P. Een
stekend zeer, pijn die men gevoelt in een deel
van 't lichaam dat, of 't ware, met eenen priem
doorboordwordt, bij Kil. Stekte, pungens dolor.
Steekten hebben in 't hoofd. Eene steekte in de
zijde, fr. point de coté. Steekten gevoelen.
-- De steekte doen aan iemand, iemand onderkruipen of verdringen, iemand schade veroorzaken en hem van zijne kalanten afnemen met
hetzelfde ambt uit te oefenen of denzelfden han
te voeren. Die nieuwe geneesheer doet de-def
steekte aan den ouden. Die winkel gaat leelijk
de steekte doen aan dien anderen. Gij zult hem
eindelijk nog de steekte doen.
STEENAKSTER, STEENAAKSTER, m. en v. Soort
van kleene bruine ekster.
STEENBALK, m. Bij mulders. De _ steenbalk van
eene staakmolen is een zwaar stuk hout dat wa-
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terpas op de nokke van de molenstake ligt en
geheel de kuipe of romp van den molen draagt.
STEENBEDDE, o. Zoo heet, in eenen molen, de
zolder waar de molensteenen liggen en draaien,
fr. be,roi de moulin.
STEENBIES, -BIEZE, v., -BIEZEM, m. Soort van
bies, in de wetenschap juncus glaucus, fr. jonc des
jardiniers. Haar stengel, 4 à 8 decimeters lang,
is grijsgroen, gestreept, met een merg dat aaneen niet houdt. De steenbiezen zijn taaier en
harder dan de papbiezen; maar de hoveniers
gebruiken beide om de planten op te binden.
STEENBUKJE, o. Zie STEENMUSCH.
STEENDAM, m. Geplaveide of gekalsijde dam
of voorland om op te gaan langs de huizen,
plankier, fr. trottoir.
STEENDAS, m. Zie STEENEZEL.
STEENDOOD, adj. Morsdood, geheel dood. Hij
is van den toren steendood gevallen. Hij lag
steendood. Iemand steendood slaan.
STEENEN, m., mv. steenens of steeps. In 't kaartspel. Hetzelfde als Koeken of Ruiten, fr. carreau.
Steenen aas. Steenen heer. Steenen vrouw. Stee
zot. Steenen tien, enz. Steens spelen. Geene-ne
Steens hebben. Steenens zijn troef. Eenen stee
uitgaan.
-ne
STEENEZEL, m. Een scheldwoord dat, even als
Steendas, toegepast wordt op een koppig cn onfatsoenlijk mensch.
STEENGREIS (wvl. ook STEEGREIS, zie ASSIMILATIE), o. Steengruis, puin, muurgruis, fr. gravois. Eene straat met steengreis opvoeren. Eene
kar steengreis. Van oude huizen, die afgebroken

worden, komt er veel steengreis. --- Zie GREIS.
STEENHAAI(E, V. Bij visschers. Een zeevisch
van slechte weerde, in de Wdb. Hondshaai, fr.
milandre, 1. galeus canis genaamd. (Van Beneden,
Ann. Parl. 1865-66, docum. bl. 602.)
STEENKLAVER, V. Soort van wilde klaver die
in de wetenschap trifolium regens L. heet, fr.
triolet.

— In de Wdb. is 't anders.
STEENKRUID, o. Eene plant,

lithospermum

arvense L.

STEENMANDE, v. Mande waarin de metsers
het steen verdragen of ophij schen. De steenmande wordt ook bij landbouwers gebezigd tot
allerhande diensten.
STEENMES, o. Bij verwers en schilders. Een
lang plooibaar mes, twee vingers breed, en dienende om de kleuren te betimperen, en om de
verwe, die onder den looper gewreven iS, van
den steen af te nemen, fr. amassette.

STEE
STEENMOORTEL, m. Bij steenbakkers. De geajierde klei waarvan men steenen vormt en bakt.
Steenmoortel maken. Den steenmoortel naar de
tafel brengen, om daar in de vormen het fatsoen
te' krijgen van steenen.

STEENMUSCH, V. ook STEENBOKJE, STEENBUTJE,

van musch die minder maar
levendiger is dan de Papmusch, en in de weten
pyrgila montana, fr. moineau friquet ge--schap
heeten wordt. De steenmusch heeft eene zwarte
vlek op iedere wang. Zij woont in de hollen van
oude boomen, terwijl de papmusch (pyrgita
omestica, fr. moineau pierrot) haren nest maakt
in de takken van sparren, enz. Beide soorten
wonen ook in de huisdaken.
STEENNETEL, STEENNITTEL, m. Brandnetel,
kleene netel die veel tussehen steenen en puin
groeit, en geweldig tingelt, fr. ortie-hopen
STEENRATJE, O. Soort

grieche, 1. urtica wrens.
STEENPIERE, V. Vogelknip bestaande gemeenlijk uit vier steenen dusdanig samengevoegd
dat er te midden eene ruimte is waarboven een
vijfde steen sleep staat gesteund op een stokje en
een sprietje : springt de vogel op het sprietje, het
knip valt toe en de vogel zit er in; anders ook
Steenkot en Kip geheeten, fr. trebuchet. De kinderen vangen er musschen mede, als het gesneeuwd is. Eene steenpiere zetten.
-- Kil. Piere, pedica : laqueus quibus feree ca-

piuntur.

STEENPUT, m. Gemetselde waterput, waar
gemeenlijk eene pomp in staat.
-- De steenput is geen Regenbak. De steenput bevat kwelmwater dat uit den grond opwelt;
de Regenbak bevat regenwater dat langs buizen
van de huisdaken erin afvloeit.
STEENRATJE, o. Zie STEENMUSCI.
STEENREEP, m. Bij mulders . Dikke kommel
dien men vastlegt aan den molenas van boven,
en van onder aan den looper, waneer men dezen
wilt optillen en van den ligger afwenden.
STEENROOD, o. Slijp of schuurzand van brilden.
Met steenrood wrijft en kuischt men koperen
ketels, en ander keukengerief.

STEENROTSE, V. Soort van riviervisch, bruiner
dan de rotse, met roode vinnen.

STEENVIOLIER, m. Muurbloem, fr. giroflee
jaune.

STEENVOS, m. Een peerd met bruinros haar,
fr. alezan bru' le.
STEENWIJTING (wvl . 8TEENWITING, zie IJ), m.
Bij zeevisschers. Een visch korter en breeder
dan de wijting (fr. merlan), en heetende in fr.
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mullet, 1. morrhua l&teus. (Van Beneden, Ann.
Pan. 1865-66, docum. bl. 602.)
STEENZWALUW (wvl . STEENZWALM.) , v. Zie scIIARE, fr. martinet noir.
— Weil. heeft Strandz^v sluw, fr. martinet de

rivage, eng. sandmartin.
STEENZWEER , v. Eene beginnende bloedzweer
(fr. clou, furoncle), die niet overgaat tot ettering,
maar traagzaam verteert en verdwijnt.
-- Heyman Jacobsz zegt Steenpuist : " Haver in water ghesoden tot dat zy splijt, en dat
water met roos -water ghemenght, verdrijft de
steen puysten uyt den aensicht als ment daer
mede wascht. ".
STEERT, m., fr. queue.

— 't Venijn zit in den steert, in zekere zaken
't is het einde dat een gevaar bevat waar tegen
men zich hoeden moet, fr. le venin est a' la queue.
Die ziekte schijnt er niet gevaarlijk uit, maar
't venijn zit in den steert. Die boek begint wel,
als maar 't venijn in den steert niet zit.
It Eyndeken brenght vreught oft pyn,
In het stertje light t fenyn.
(Gheschier.)
I

--- Zijnen steert opeten, zich met tegenzin overgeven, met spijtigheid zijn ongelijk bekennen.
— Bij vlasreeders. 1° Zwingelsteert, anders
ook Lee genaamd : zie LEE. Het fr. queue bet. in
den koophandel Een pak vlas wegende een kilogram. — 2° Hekelsteert, wrong van vier of vijf
spleten fijngehekeld vlas, dat de spinster om
den spinrok rolt.
— Bij landb. De steert van den ploeg is het
stuk hout, gemeenlijk omgebogen, dat van onder
in het zoolhoofd rust, in 't midden met den
ploegbalk vereenigd is, en van boven dient tot
handvatsel voor den akkerman.
--- Bij mulders. De steert van eenen molen
bestaat uit zware lange balken die, onder aan
den molen vast, schuins door den steeger neêrdalen tot bij den grond waar zij gesteund worden door de loopschooren.
— Het w. duidt met verachting eenen persoon
aan in Drilsteert, Plaagsteert en Vraagsteert.
STEÉRTBALK(E, m. Bij mulders. De steertbalken zijn de twee balken die den steert uit
(zie STEERT), en die dienen om den molen-maken
in den wind te trekken.
STEËRTELING, m. en o. Iets dat als een steert
ergens aanhangt en gemeenlijk overtollig of
nutteloos is. Dat versleten en gescheurde kleed
hangt al in sfeertelingen. Rapen met veel steertelingen (gesprietelde wortels en vezels). Er zijn
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te veel, steertelingen aan dat geschrift (te veel
krullen en trekken). Iets vertellen met al zijne
steertelingen (met al zijne omstandigheden en
bijveerden). — Zie —LING.
STEERTELING(E, v. collectief. Al de steerten
en steertelingen van iets. Er is veel steertelinge
aan die rapen. Vertel mij den grond van de
zaak, en laat al de steertelinge van kant. Geschrift met veel steertelinge.
-- Zie —ING.
STEERT-EVEL of STEERTEUVEL, o. Zekere ziekte
van peerden en koeien, anders wulf in den steert
genaamd. Zie WULF.
STIrERTLIJN (wvl. -LINE), v. Bij mulders. De
steertlijnen zijn twee koorden onder aan het
zeil om dit te vestigen aan 't einde van de wiek.
STEERTPAN, V. Eene pan met eenen steert of
handvatsel, gemeenlijk van aarde gebakken. Er
stond in de asch een steertpanneken met melkpap voor het kindje. " Eene nieuwe aerde steêripan, houdende dry pinten nat. " (G. Simons.)
STEERTPLAAT, v. Bij landb. IJzeren plaat die
den ploegsteert verbindt aan 't zoolhoofd.
STÈERTSCHOTEL, STEERTSCHEUTEL, m., of
STEERTSTUK, o. Zeker stuk vleesch van het
achterkwartier van een rund, fr. culotte.
. STËERTVIJS, STEERTSVIJS (wvl. - viZE), v.
Eene vijs met eenen steert, fr. vis à queue.
— De steertvijze van een vuurroer is een stuk
ijzer wiens een uiteinde, krulrankte gegroefd
zijnde, gevezen wordt in het achterdeel van den
loop, en wiens ander uiteinde of steert ingelaten
wordt in de kolve; fr. vis de culasse.
--- Fig. Kort zijn van steertvijze, weinig bemiddeld zijn, kleen zijn van rang en staat. Zij
is veel te kort van steertvijze, opdat hij zou wil
haar trouwen.
-lenmt
STEERTVLIM(1VIE, v. De aarsvin van eenen
-

¢

visch.
STEÊRUFFE, V. Steêhoer, onttichtig vrouwspersoon uit stad. -- Zie RUFFS.
STEGELIJZER, o. Stijgbeugel, waar de voet in
steunt als men te peerde zit, fr. etrier.
STEGELREEP, STEEGREEP, m. Riem waaraan
de stijgbeugel hangt, fr. étrière.
- - 't Wordt ook gebruikt voor den Stijgbeugel
zelve, fr. étrier.
— Bij timm., enz. Soort van ijzeren schroefoer met twee ooren 'om ze met kracht te kun
aanvijzen. Deze naam is haar gegeven om-ne.
hare gelijkenis aan een kruisvoetijzer of stijgbeugel. Het is met stegelreepen dat men het
geleed van Bene ploegschaaf vestigt.
.

STEL
STEITEN, steilte, heb gesteil, o. w. Wordt maar
gebezigd met een negatief in den zin van Niet
deugen, niet goed zijn, fr. ne riep valoir. Die
jongeling zal nooit nievers toe steiten, fr. ne
sera jam-ais bon a rien. Die slechte kerel heeft
nooit gesteit. Die koe steit niet (geeft weinig
melk, wilt niet termen, enz.). Die kat steit niet
om muizen te vangen. -Fruitboomen die niet
steiten, worden uitgeroeid. Die klaver, die tarwe, die akkervruchten steiten niet (groeien niet,
nemen niet toe). Dat is slecht papier dat nievers
toe steit. Zulk hout steit nievers toe, tenzij om
te branden.
-- Kil. heeft Niet stuyten, nihil valere.
STEITENIET en STEITNIET, m. Iemand die
niet steit, die nergens toe goed is, fr. vaurien,
fainéant. Hij is een rechte steiteniet. Hij heeft
altijd een steiteniet geweest. Zijne twee zonen
zijn twee steiteniets van de eerste soort. Een
steitniet van eenen werkman. Een steitniet van
een peerd. Een steiteniet van eenen hond.
— Zie DURF-AL.
STEK, m. Een steek van iets dan puntig is.
De stek van eene naalde, b. v. in de hand, fr.
pig(ure (niet te verwarren met de Steke van bene
naalde : zie STEKE). De stek van eene spade in
den grond. De stek van eene bie, van eene vloo,
van eenen houtworm, enz., fr. piqu're.
— Fig. Schimpwoord, bijtend gezegde, fr.
brocard, coup de langzee. Iemand eenen stek geven. Stekken krijgen. Een fijne stek. Een harde
stek. Een geweldige stek. " Heb ik iemand van
julder eenen stek gegeven P — Dat ik vete niet,
ten minste heb ik geenen gehoord noch verstaen.
— Ik zegge en ik houde staen dat het ne stek
was tegen iemand van ons. — Al die stekken en
die sneuven zijn doorgaens de grootste preuven
van iemands bot en dom verstand. " (***)
--- Een appel met rotte vlekken. Die appel
is een stek. 't Zijn al maar wat stekken.
-- Einde . wegs dat men aflegt, fr. trotte. Dat
is een goê stek voor een peerd. Met nog zoo
Benen stek, zal de reize ver gevoorderd zijn. Dat
is nog al een stek van hier. Ik heb dien stek
gedaan in eene halve uur. — Ook Stekke : zie
't volg. art.
STEK, STEKKE, v., mv. stekken, vkl. stekske(n.
Een puntige stok of zoo iets dat men in den
grond steekt om er eene touw of richtsnoer aan
vast te leggen tot het opslaan van eene tent, tot
het rechtdelven van eenen gracht, tot het rechttrekken van eenen wegel of straat, enz., fr. piquet.
-- Een priem dien de metsers in den muur
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vestigen, om er den draad aan te spannen langs
den welken zij hunne steenen leggen. Den draad
op de stekke winden.
— Eene afgesnedene boomscheut die men in
de aarde steekt om eenen nieuwen boom te
kweeken, fr. bonture. Weil. heet dat Een stek, o.
-- Eene stekke van wiedauw. Zie WIEDAUwSTEKKE.

— Sulferpriem, fr. allumette.
— IJzeren bout die in den ploegboom Besteken en versteken wordt volgens dat men meer
of min diep wilt ploegen.
-- Bij schoemakers. Een puntig tapje of nagel
zonder hoofd, dien men in den hiel van schoe'n
en leerzen slaat, fr. chevill e. Hij sloeg dertig
stekken in den hiel van den schoe.
— Bij drukkers. Soort van breede ijzeren vork
met twee handhaven, dienende om de drukrol
over de inkttafel en van daar over de letterplaat
te rollen, fr. manche de rouleau. De drukrol draait
op eene spil die in de uiteinden van de twee
armen der stekke gevestigd is.
— Droogspelde, fr. fichoir.
— Plantspade. Zie PLANTSPADE.
— Een bout dienende om te boetseeren. Scher
pe stekke. Stompe stekke. Gekalkoende stekke.
— Een einde wegs dat men in eens afreist,
fr. étape, traite, trotte. 't Is nog eene groote stek
hier, fr. it y a une bonne traite d'ici-là. Ik-kevan
heb dien weg in twee stekken afgeleid (in twee
poozen gaans, met er tusschen eens te rusten).
Ook Stek, m.
— De stekken van den unsel zijn de geteekende graden waarin de unsel afgedeeld is. Dat
weegt drie pond op de stekke (d. i. juist drie
pond). Twee pond en eene stekke.

-1'

— Het moet altijd op de stekke zijn voor hem,
het moet altijd juist gepast zijn. Is 't op de
stekke niet, hij is misnoegd en hij pruttelt. Hij
wilt alles op de stekke, fr. it vent les points sur

les i.
— Tot het laatste steksken, tot het laatste punt,
tot het uiterste einde. Hij heeft vertoefd tot het
laatste steksken. Gij moet tot het laatste steksken niet wachten van voort te gaan : ge zoudt
misschien te laat komen. Hij heeft zijne bekeering niet uitgesteld tot het laatste steksken
van zijn leven.
STEKBAK, m. Een houten bak waarin men b. v.
rapen in stukken stekt met eene spade, tot voedsel van het vee; ook Scherf bak geheeten.
STEKE of STEEK, v. De daad van iets, dat

scherp of puntig is, ergens in te steken; ook het

STEK
uitwerksel daarvan. Iemand eene steke geven
met een mes. Eene doodelijke steke. De steke
van de naalde leeren. Er zijn verschillige steken
of manieren van naaien. Met wijde steken naaien.
Die schoe'n zijn eene steke te groot.
— De steke van een huis, van eene kamer, de
hoogte van de zoldering, Verdieping bij Kramers,
fr. monlee. Eene kamer die hoog . is van steke.
Dat huis is te leege van steke.
-- Bij schoemakers. Van steke snijden, den
rand rondom zuiver afsnijden om gemakkelijker
de lijksels te leggen.
-- Geen steke zien, volstrekt niet zien. Het
was zoo donker dat ik geen steke zag. Ik zie in
dit hol geen steke voor mijne oogen. Hij is blind
geworden, hij ziet geen steke meer. " Saulus
opstaende en sach niet een steke. " ( M. Lambrecht.) " Zulck een eclyps der zonne dat men
niet een steke en zach. " (N. Despars.)
— Bij landb. Steke houden, wordt gez. van
grond die, onder 't delven, niet brijzelt noch
brokkelt, maar vast en dicht blijft, zoo dat het
spoor van de steek der spade er ongeschonden
bewaard wordt. Het is goed akkerland dat steke
houdt. Zandige grond houdt geen steke. Als
men eenen gracht moet maken in grond die geen
steke houdt, bezet men de kanten met graszoden, om het inzakken te beletten.
-

— Zie STEEKSPEL.
STEKEBEIER, STEKELBEIER, STEKERBEIER, m.
Hetzelfde als Stekebeze, Stekelbeze, Stekerbeze,
de vrucht van een doornstruik die in de wetenschap ribes uva-crispa L. heet, fr. groseillier épi.
neux. De wilde stekebeiers zijn glad en groen,
de temme zijn glad of ruighaarde en gemeenlijk
roodachtig.

-- Hij gaat er mee voort gelijk eene henne met
een stekebeier, zegt men van iemand die gemakkelijk iets draagt dat zwaar is, of gemakkelijk
iets verricht dat moeielijk is.
STEKELBROIVI, m. STEKELGINSTE, v. Een stekelachtig heestergewas, ook Stekers geheeten,
en in de wetenschap ulex Europcvus L., fr. ajonc.
STEKELHAARDE, adj. Wiens haar kloek en
recht staat lijk stekels. Hij is stekelhaarde. Een
stekelhaarde kop. Eene stekelhaarde koe.
— Zie —DE.
STEKEN, stak, gesteken, b. w.
— Brand steken, brand stichten. Veroordeeld

worden voor brand gesteken te hebben. Moorden, rooven en brand steken. -- Vandaar Brandsteker (brandstichter) .
-- Dèring steken, dèring graven, met eene
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spade uit den grond steken. In Noord -VI. steekt
men veel dèring. Bezig zijn met dèring te steken. --- Vandaar Dèringsteker (dèringgraver).
— De kaarten . steken, onder 't kappelen de
azen, de heeren, enz. bijeen steken, fr. faire le
pct. Let op dat hij de kaarten niet steke. Hij
heeft de kaarten gesteken, ik heb het gezien.
Hadde hij de kaarten niet gesteken, hij zou zulk
geen schoon spel hebben.

— Den hoorn, de trompet, het schuifeling steken,
er op blazen. De moordenaar stak het schuifeling, en terstond kwamen er vier anderen hem
ter hulp geloopen. Men steekt het schuifeling
om iemand te roepen of te verwittigen.
--- De moord steken. Zie MóoRn.
-- Iets in zijn hoofd steken, zich iets inbeelden,
aan iets denken. Hij heeft in zijn hoofd gesteken
dat hij niet lang meer gaat leven. Hij stak in
zijn hoofd van soldaat te worden. — Dus ook
Iets uit zijn hoofd steken. Ik kon dat gedacht uit
mijn hoofd niet steken. " Hy stat wí zyn hooft
alle ghedinckenisse van zyn vrienden ende
magen. " (M. Lambrecht.)
--- Iets in 't dak steken, iets laten varen, fr. y
renoncer. " Sy hadden voor hem gheriomen den
handel in 't dak te steken, ende de stadt te ver

-laetn."(PDvyck)
— Sint Pieter heeft er zijne krikke (zijnen stok,
of zijnen Aalster) in gesteken, zegt men als eene
onderneming wel gelukt, als iets gaat en slaat
naar wensch.
— Ergens geld, tijd, enz. in steken, er geld,
tijd, enz. aan besteden. Zij steekt veel geld in
hare sieraden. Het is spijtig van daar zoo veel
geld in te steken voor zoo weinig voordeel. Die
zieke heeft veel geld in de geneesheeren geste ken. Hij heeft den helft van zijne fortuin in die
onderneming gesteken. Veel tijd steken in pruts werk. Ik toch zal daar mijnen tijd niet in steken.
11 Van daer moet men noch een ure weeghs in
steken eermen gheraeckt tot casteel. " (P. De-

vynck.)
-- Een land onder water steken, ,vrijwillig
onder water zetten, fr. inonder, submerger. Eene
weide onder water steken (met de beken en de
grachten af te dammen). Zij braken de zeeduinen
open en staken geheel de streek onder water om
den vijand te verwijderen. " Door het laat onder
water te steken. " (P. Heinderycx.)

— Iemand in de kleeren (of kleederen) steken,

hem de kleederen aandoen. Als de loteling in 't
leger kwam, stak men hem aanstonds in de
kleeren. Zoo zegt men ook Eenen armen man in
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't nieuwe steken, voor Hem nieuwe kleederen
aasstroppen. -- Fig. Iemand foppen, hem voor
den aap houden. Ze staken hem daar leelijk in
de kleeren. Hij zat in de kleeren.
--- Iemand een stroo steken, iemand prijzen om
hem welgezind te maken, of om van hem eene
gunste te bekomen, of ook om bedektelijk met
hem te lachen. Men stak hem daar een stroo,
een lang stroo, een stroo dat sleepte.
-- Leer steken, leêrke of leertje steken (voor
leder, fr. cuir), door arglistige woorden trachten
anderen tegen malkaar misnoegd te maken, of
hunne. misnoegdheid te vermeerderen. Die slangetong steekt altijd leérke. Hij steekt wederom
al leêrke. Ge moet geen leêrke steken.
Poot steken. In 't marbelspel. — Zie POOT.
— Baantje steken, op eene ijsbaan sledderen.
De kinderen verlustigen zich 's winters met
,baantje te steken.
— Ring of den ring steken, naar den ring steken, fr. courir la bague. Zich verlustigen met
ring te steken. Morgen steken ze den ring.
--

— Broed steken. Wordt gezeid van de bie'n
die den honing bebroeden om nieuwe bietjes
voort te brengen. Die korf heeft reeds broed
gesteken. Daar zijn bie'n die 't zeem vergaren,
en andere die 't broed steken.
— Geld bieden voor iets dat verkocht wordt
in eene venduwe; anders gezeid bogen, fr. enchérir. Hij stak twintig frank, maar anderen
staken nog meer. Zoohaast hij stak, was hij
koopman, was hij kaakaard.
-- Eenen titel of eernaam geven aan iemand
om hem te vleien. Als gij van hem iels verkrijgen wilt, ge moet " Mijnheere " steken, fr. it
faut lui donner du Monsieur. Wilt gij hem greien,
steek " Mijnheer de Baron. " Zij staken Mijnheer
dat het schaduwe gaf, fr. on lui donnait du monsieur gros cornre le bras. Vergeet niet van " Mevrouw " te steken (van haar Mevrouw te noemen). — Ook om met iemand te spotten. " Wel
kunnen steken van pape en goed kunnen schreeuwen van kweek. " (***) — In deze en dergelijke
spreuken valt de accent oratoire op den titel, en
niet op steken.
— Zich pater steken, zich soldaat steken, pater
worden, fr. prendre le froe, soldaat worden. Hij
gaat de wereld vaarwel zeggen, en zich pater
steken. Uit spijt heeft hij zich soldaat gesteken.
Als de duivel oud - grijsde wordt, steekt hij zich
eremijt (spreekw.).
- — Wordt gezeid van eene koe die met de
hoornen stoot, die stoothoofdig is. Die koe steekt.
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Eene veers leeren steken, met ze te plagen. De
dulle koe heeft den poester dood gesteken.
-- Sprek. van de brandende hitte der zon. De
zon steekt als er een onweder op handen is.
-- Aarde opwerpen, sprek. van den mol. De
mol heeft hier gesteken. Als ik in 't land kwam,
was er hier en daar een mol die stak. Als de
mol steekt, werpt hij eenen hoop aarde op in eene
en dezelfde plaats; maar als hij rijdt, dan vaart
hij voort onder de oppervlakte van den grond.
— Het steken (of de schuld steken) op iemand,

de oorzaak of de schuld van iets aan iemand toeschrijven, op iemand schuiven. Als hij kwalijk
vaart, hij moet het op niemand steken dan op
zichzelven. Hij stak de schuld op zijnen broeder.
Op wien steekt gij de oorzaak van dien, twist P
Zij steken 't altijd al op mij. " Ist sake dat Godt
u verdryft, waerom steket ghy op my. " (M. Lambrecht.) " De achterklappers niet alleenlyk leg
quaed van de menschen daer quaed van te-gen
seggen is; maer sy soeken 't op de Engelen selve : op menschen daer niet op te seggen en valt,
daer zullen sy 't op steken en soeken. " (F. Vanden Werve.)
-- Er steekt veel in, weinig in, niet in, er is.
veel, weinig, niet aan gelegen, fr. ii importti beaucoup, peu, riep. Er steekt veel in van te weten
wie dat gedaan heeft. Ik heb dat verloren, maar
er steekt niet veel in. Hij wilt niet medegaan,
maar er steekt niet in. Er steekt niet in dat hij
henengaat. Er steekt maar geheel letter in. —
Men zegt meest : he steekt veel in, het en
steekt niet in. Zie HET.
— Het steekt er niet op, het komt er niet op
aan. Gij zult trachten ten negen ure thuis te
zijn, maar 't en steekt op geen kwartier. Het en
steekt op geenen frank of drie. " Waer-om hebde
lestmael soo gevochten, dat het maer op een hair
heeft mesteken, .dat'er den eersen of den anderen
niet dood en is gebleven P " (F. Vanden Werve.)
" Gy segt het is noch tyd genoeg, het en steekt

op eenen dag of twee niet. " (Id.)
-- Het niet nauw steken, niet stipt noch nauwkeurig zijn. Die timmerman steekt het niet
nauw : is zijn werk maar half in de voegen, 't
moet u niet verwonderen. Hij steekt het niet
nauw in 't wegen, in 't meten (hij geeft ruim
gewicht, ruime maat). Hij steekt het niet nauw
op zijn geld (hij betaalt eerder te veel dan te
weinig). Hij steekt het niet nauw in 't volbrengen zijner plichten (hij is niet nauwgezet van
geweten).
— Tegen iemand steken, er afkeerig van zijn,

STEK.

fr. lui être antipathique. Zij steken tegen mal.

kander. Het is reeds lang dat hij steekt tegen
mij.
STEKER, m. Stekel, fr. piquant. Een distel vol
stekers. Doornstruik roet groote stekers.
--- Stekers, mv. Stekelbrom. Langs de vaart
van Gent op Brugge groeien er stekers.
STEKE(R)LING, o. Zie KRAAIVISCH.
STEKESANTJE, O. Zie STEEKSANTJE.
STEKEVET, adj. Zeer vet. Een stekevet mensch.
Dat zwijn is stekevet.
— Vgl. Stekedonker (stikdonker), Stekeblind
(stikblind), Stekevol (bij Kil. stickvol).

STEKHUIS, o. Huisje waar men gemeenlijk
stekken verkoopt, dat is, appels - die meer of min
rotte vlekken hebben. -- Zie STEK.
STEKKE, v. Zie STEK, V.
STEKKEN, stekte, gestekt, b. en o. w. Een stee
bolletje of zoo iets, dat men tusschen den-ne
duimknokel en den wijsvinger drukt, wegschieten
met den duim krachtig op te lichten, fr. jouer
aux billes. Eenen marbel stekken tegen den
muur. Met knikkers stekken. Naar eenen marbel
stekken met eenen anderen marbel. Eenen marbel stekken (hem doen wegspatten met er eenen
tegenaan te schietei n). Hij stekte den marbel
van verre. Hij stekte de knikkers uit den mok.
Wel kunnen stekken. Eenen goeden feem hebben
om te stekken. Moede zijn van stekken. --- Voor
dit Stekken zegt men ook Schieten.
-- Prikken, hard steken met iets dat puntig
is. Met eene haalde stekken in het vel. Die doorn
stekte in zijnen voet. Hij stekte naar mij met

eene vork. Hij stekte mij in mijn hand. Met het
vliem in eenen ader stekken.
— Bezondere manier van naaien, anders Stikken gezeid. Eenen hemdband stekken. Zij kan
wel stekken.
— In stukken stooten met eene spade of zoo
iets, scherven. Rapen stekken tot voedsel van
't vee. De boeren stekken de appels om taarten
te bakken.
— Eene vore stekken, met de spade zulk eene
vore delven die men stekvore naamt.
-- Hard pikken. Het vogeltje stekte met
zijnen bek in mijnen vinger. De hennen stekken
de korreltjes graan. Van eene mugge gestekt
zijn. De 'musch is van eenen roofvogel gestekt
geweest.
De vogelkes springen den landbouwer na,
En stekken de worremtjes zonder gent.
(K. De Ghel4ere.)

--- Gretig grijpen. Dat is eend schoon gazette:
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STEK
elk stekt er achter. Achter de oordjes stekken

(neerstig zijn om geld te krijgen).
– Dievelings nemen. Iemands borze stekken.
Laat ' uwen hoed daar niet : hij zou gestekt
worden. Er heeft iemand mijn boek gestekt.
— Vastgrijpen. Men heeft den dief gestekt.
Hij stekte hem bij de kraag. De vogel wierd van
de katte gestekt. Hadde ik mij niet vast gestekt
aan eenen tak, ik viel van den boom.
--^ Beleedigen, eenen stek geven, fr. piquer,
Bonner une pointe, darder, dardiller. Altijd sche.
ren en stekken. Hij wierd daar gestekt nu van
den eenen, en dan van den anderen.
-- o. W. Neerstig gaan, spoedig aanstappen,
fr. piquer des dein;. Hij zal wel mogen stekken
om met den avond t'huis te geraken.
— Stakebanden, staken, aan eene stek in den
grond met eene touw vastbinden. Eene geite
stekken langs de dreef.
-- Bonte stekken. Zie onder BONTE.
STEKKER, m. Een peerd dat de landbouwer
bezonderlijk gebruikt om naar de stad of elders
te rijden, hetzij ten dosse, hetzij in de cizie;
fijker. Met den stekker uitrijden. Hij zat op
zijnen stekker. Die stekker kan wel loopera.
— Verders in 't alg. Een rijpeerd van geringe
weerde.
— Stekel, fr aiguillon, piquant. De stekkers
van een doornboom.
Lachende rooze,
Gy niet booze,
Die met stekkers lang en fyn
Pronkt en niet genaekt wilt zyn.

(K. De Gheldere.)

-- Soort van visch. Zie POST.
STEKSEL, o. Bij wevers . Zie STERKSEL.
STEK-VAST (met den klemtoon op vast). Zie

onder KoorEN.
STEKVOGEL, STEKVEUGEL, m. Sperwer, fr.

epervier.
— Ook in 't algemeen een Grijpvogel, Roofvogel, fr. oiseau de proie.
STEKVORE, STEKVEURE, v. Zie ZEEUWVORE.

stekvoorde, gestekvoord, b. en o.
w. Eene stekvore delven. De hoofdeinden van
eenen bezaaiden akker worden gemeenlijk gestekvoord. Hij kan wel stekvoren.
STEL, o. Bij vogelaars. De toestel of gereed
als de slagnet, de foks, enz.) om-schap(zo
vogels te vangen.
-- Bij vinkeniers. De vink die men in den
strijdkamp stelt óm den prijs te winnen. De
eerste prijs is voor het stel dat meest zingt.
--- STEKVOREN,

STEL
STEL, adj. Wordt gezeid van eenige dingen die
beginnen te -bederven, die hunne frissche smaak
verloren hebben. Dus :
— Stel bier, bier dat verschaald is.
-- Stelle boter, anders gezeid sterke boter, fr,

du beurre rance.
-- Stelle visch, visch die ontkeerd is. 't Zijn
menschen die liever stelle roch eten dan verecho, omdat die visch dan korter en sappiger is.
--- Kil. heeft Stel in den zin van Oud, en hij
vertaalt stel bier door vetos eerevisia et defcecata.
L. Vossius zegt : " Hy had ghister te seer ghepoyt van 't stelle Maerte-bier.
-- Men zegt ook Stellig.
-- Vgl. eng. stail (oud).

STELDELIJK, adj. Die te stellen is, bedaarlijk.
Zij was niet steldelijk, dat zij zoo moest krijschen, fr. pas moyen de la calmer, tellement elle
pleurait. Als hij dat hoorde, hij was niet steldelijk meer van gramschap, hij was zoo kwaad dat
hij niet steldelijk en was.
— Dit w. is gevormd van stellen, en niet van
stillen, want in dit laatste geval zouden wij stil
zeggen, aangezien het w. stillen ook in-delik
de spreektaal bestaat. Zie STELLEN.
STELEN, stal en stool, gestolen, b. w. Heimelijk
ontvreemden. Van nu voort 't zijn al gestolene
stappen die hij doet (zegt men van eenen ongeneesbaren zieke, bez. van eenen die uitteert, en
alle dage kan sterven).
-- Weil. geeft voor den voorl. tijd enkelijk ik
stal. Wij zeggen meest ik stool.
STELLAGIE (wvl . STELLAAIZE, zie --AGIE), v. Stel-

ling, fr. échafaudage.
--- Tooneel, fr. theatre, scène. " Gelijk eenen
comediant op de stellagie. " (C. Hazart.) " Een
batementspeelder hadde op de stellagie Ons Lieve

Vrauwe gheblaemeert. " (C. Vrancx.)
STELLEN, stelde, gesteld, b. w. In de maatschappij plaatsen, eene huishouding verschaffen, fr.
placer, établir. Die vader zorgt om zijne kinderen te stellen. Al zijne kinderen zijn gesteld.
Hij is daar wel gesteld.
— Zich stellen, eene huishouding oprichten,
zich vestigen, fr. s'établir. Waar gaat die geneesheer zich stellen P Hij weet nog niet waar hij
zich stellen gaat. Hij heeft zich daar gesteld als
advokaat.
— Zijne ooren stellen, zijne ooren spitsen, fr.
dresser les oreilles. Het peerd stelde zijne ooren.
Als de ezel te vrede is, stelt hij zijne ooren.
-- Zich stellen, vasten stand nemen om zich
te verweren, fr. se dresser, se mettre en défense,

STEL
De kat vluchtte niet voor den hond, maar zij
stelde zich. De wet laat toe dat men zich stelle
tegen eenen baanstrooper die ons aanrandt. " En
den hane wilde zich nog stellen tegen my; peyst
dat eens ! 't was een gekakel zonder eynde;
'k meende dat hy my in eenen keer ging opvliegen; zoo coleerigwas by ! " (C. Duvillers.) " Eenen
vraeghden aen eenen seer couragieusen soldaet
Leghen hoe veel mans dat. hy hem soude derven
stellen; is het saeck, antwoorden hy, dat hy,
daer ick my teghen soude stellen, eenen vromen
man is, soo is hy alleen ghenoech; maer teghen
een heel straedt vol schelmen soude ick my
cloeck ghenoech kennen. " (R. Versteganus.)
— Van 't weder sprek., zegt men dat het zich
stelt, als het helder wordende belooft van helder
te blijven. 't Heeft lang geregend, maar 't schijnt
dat het weder zich nu stellen zal.
STELLINGGAT, o. Bij metsers, enz. Elk gat in
den muur Waarin de bulsterhouten van eene
stellagie rusten.
STELLINGZAAG, V. Zware zaag in een raam, dat
door twee mannen bewogen wordt om een bul
in planken te zagen. In plaats van de Stelling zaag gebruikt men nu meest die Kraanzaag die
nog zwaarder van blad is, maar zonder raam.
STELNET, o. STELNETTE, v. Bij visschers van

de zeekust. Eene lange platte net die dwars in
den uitlaat van eene kelle aan staken vastgebonden wordt, om bij het afvloeien van de ebbe,
den visch te vangen die in de kelle verbleef, fr.
éíeníe, drouillet.

— Bij visschers in vijvers en stroomen. Eene
lange net met boden bollen van onder, en houten
bollen van boven; ook Vluwe genoemd. Het binnengaren en de waarden eener stelnette.
STELSEL, o. Schenkblad met al de toebehoorten,
als kan en schalen en suikerpot, voor thee of
kaffa. Een porseleinen stelsel. Een schoon stelsel.
-- Kleene trapstellagie waar men alle slag
van aardige postuurtjes en andere sieraadjes op
stelt, fr. étagère.
— Lichaamsgestel, fr. complexion. Zijn stelsel
is niet goed. Kloek van stelsel zijn. Met zulk
een stelsel kan men nooit gezond zijn.
STELTE, V. Bij visschers. De daad van eens de
vluwe of stelnette in 't water te leggen en dan
uit te trekken. Eene stelte doen. De tweede
stelte lukte beter dan de eerste. Hoe veel visch
hebt gij in de eerste stelte gevangen P
-- Vgl. Hitte en Sleepte. — Zie STILTE.
STEP, m. Stap. Met rasse steppen gaan. De
kerk is maar een stepken van hier. Step en half

STEP
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gaan (met groote stappen voortspoeden).
STEPER, m. Stepering, schommeling. Ter gelegenheid der aanstaande feeste, zijn wij in den
grooten steper. Als ik daar toekwam, vond ik ze
in den steper (in het zuiveren van huis en huisraad).

STEPEREN, steperde, heb gestepercd, b. en o. w.
Ten ruigste schoonmaken, den vloer schuren en
het keukenwerk wrijven. Het huis steperen. De
meid stepert eiken zaterdag. Hebt gij _Ral geste
Zij is bezig met steperen.
-perd.
-- In dezen zin gebruikt men ook Schommelen; doch in eenige streken is er eenig verschil
tusschen, te weten dat Schommelen gezeid
wordt van eene groote stepering : men stepert
iedere week, maar men schommelt maar eens of
twee maal 's jaars, b. v. in de week voor de kermis.
— Stoken, hout aanschuiven in den heerd om
't vuur te voeden. Als ge niet stepert, de heerd
gaat uit. Het vuur steperen. Hout aan den heerd
steperen. -- Den pot, den moor steperen (zorgen
dat het vuur altijd wel brande onder den pot,
onder den moor, met gedurig hout toe te steperen).
-- Kil. Steperen, stueperen, instigare; en Steper-quaed, instigator ad malum (kwaadstoker).
Ed. De Dene zegt :
De wij nier was leden, die zwaricheyt

stepert.

v. Het steperen. In de steperinge zijn, met de steperinge bezig zijn. Te naaste
weke is het groote steperinge.
STEPPEN, stepte, heb gestept, o. w. Stappen. Ge
gaat zeere moeten steppen om voor den avond
thuis te zijn. Wijd steppen. Over een beekje
steppen. " Nau steppende up inckel ghezuelde
schoentjens. " (Ed. De Dene.)
STEPSEL, o. Zie STAPSEL.
STER, STERRE, STERNE, v. Voorhoofd, fr. front,
hd. stirn. Eenen os de sterre inslaan (den kop
inslaan, kollen, fr. assommer). Zwijg of 'k sla u
de sterre in; zoo ge niet zwijgt, ik sla u de ster
in (zegt men bedreigenderwijze). Iemand eenen
slag op de sterre geven. Het is verloren gezeid;
als 't hij in zijn sterre heeft, hij heeft het in
zijn gat niet (ge zult hem niet overtuigen, van
gedacht doen veranderen). In de sterre gepakt
zijn (meer of min krankzinnig zijn).
— Kil. Sterre, Sterne en Stirne.
-- STEPERING,

Singt, Broeders, en verheft het puyk der vroege
[bloeyen
Die men rond uwe Sterne, o Lente-maagd, siet gloeyen,
De roos vol soeten reuk. (Vaelande.)
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STER
•-^ Ik ! ik schoot er tien om vern.
-- Ik trof eenen in de stern.
-- Ik schoot neusen af en teenen.
-- En ik eenen vyf ses beenen.
STER, STERRE, v., fr. etoile.

STER
-- Het volk zegt steksel, zonder r.
STERNE, v. Voorhoofd. Zie STER, le art.

(Id.)

^— De sterre van. de ooge is het zientje, fr.
prunelle, bij Kil. pupilla, acies oculi.
— Kil. geeft Sterre ook in den zin van Staar,
fr. cataracte. " Ooghentroost useert men tot
doncker ooghen, ende tot de sterre in de ooge. "
(L. Fuchs.)
STERFHUIS (wvl . STERFHUUS) , o. Erfenis, nalatenschap. Een schoon, een groot, een ,rijk sterfhuis. In een sterfhuis gerecht zijn, fr. avoir droit
a une part d'un heritage. " De hoyrs zijn schuldich
binnen een jaer te verclaeren oft sy t' sterf ltuus
willen aenveerden ofte repudieren, op peyne van
te vervallen wanden rechte van successie. " (Cost.
V. Veurne.)

STERFPLAKAAT, o. Groote doodbrief aan den
ingang van de kerken geplakt om iemands
overlijden aan te kondigen. Eenige sterfplakaten
doen drukken. De sterfplakaten zijn veel meerder dan de doodkaarten die men naar de huizen
ronddraagt.
STERFZIEK, adj. Doodziek, ziek genoeg om te
sterven. Hij is sterfziek van werken, van drinken, enz. Eenen sterfzieken man berechten.
STERHA1VIER, m. Kolhamer, zware hamer waar

men de ossen op de sterre, d. i. op het voorhoofd
mede bolt of doodslaat, fr. merlin.
STERK, adj. Beginnende te bederven. Sterke
boter, fr. beurre rance. Sterke tarwe (die hare
echte smaak verloren hebbende, bijt in den mond
en wringt in de keel). De bakkers, als zij tarwe
koopen, onderzoeken wel of deze niet sterk,
geschoten of vermuft is, want ieder van die drie
slechte hoedanigheden is hun schadelijk. Sterk
marsepein. Sterke marmelade.
-- Sterke asem, zuurriekende adem.
STERKHOUT, o. Bij wagenmakers, enz. Elk stuk

hout liggende dwars over den langwagen, dienende tot steun van de kas tusschen den voorblok en den achterblok. Een waren die maar een
sterkhout en heeft. De sterkhouten vervangen
de plaats van schee'n om de onderschalieren te
verbinden.

STERKSEL, o. Bij wevers. Soort van dikke
bloempap waarmede men de keten overborstelt
en versterkt; anders Reepap, in 't Wdb. van
Sleeckx en Vandevelde Sterk, m., en bij Kramers
Slichtpap genaamd, fr. chas. Sterksel maken.
Met sterksel de keten reeden.

STERREGESCHING, o. Het schingen van de

sterren.
STERREKNEEKER, m., vklw . sterrekneekertje.
Een vogeltje anders ook Frioentje genaamd, fr.

sizerin. - Zie KNEEKER.
STER(RE)LINGE, STERLINGS, bij w. Strak, met
strakkere blik, fr. fixement. Hij bezag mij ster
mijne oogen. Sterlinge kijken op iets.-linge
" Denckt dat Godt daer teghenwoirdich is ende
u sterlincks aensiet. " (F. de Smidt.) " Moeder,
zei Jan, en hij bezag ze sterrelinge. " (K. Callebert.) " De dood gelyk sterlings aanziende, zyn
'er die haar gantsch versmaden. " (C. Hazart.)
En sterrelincks altijdt zal ick mijn oogbe slaen
Daer ghy sult henen gaen.
(J. de Harduyn.)

STERREN, sierde, gesierd, b. w. Sterrewijs doen
bersten of springen. Een glas sterren, fr. etoiler
un verre.
-- o. w. met zijn. Gesterd zijn. Let op dat de
flesschen niet sterren.
STERREVAUTE (wvl. —VOWTE, zie AU), v. Ster rengewelf, fr. firmament.
'K vloog op tot in de sterrenvout.

(J. B. Decorte.)
--

Zie VAUTE.

STERSE (uitspr. stesse, zie Rs), v. Hetzelfde als
Stresse, bij metathesis van r. Zie STRESSE. .
STERVEN. De verleden tijd is stiel f en ook storf,
oul. starf. Er storven dan vele menschen van de
pest. " Die voorstelders van dien storven al ghe.
lyck swoendachs in de goede weke voort zweert."
(N. Despars.) " Voor my storft ghy de doodt.
(B. Vanhaeften.) " De lyeden storven zoe zeere,
datter begoste een carre met een belle te ryden
achter de stede, om de doedefi te voeren buter
de staedt. " (G. Weydts.) " Waer of dat by ooc

scarf. " (Kr. v. Br.)
STETWAGEN, m. Stootwagen, kruiwagen, kord
wagen.
STEUKELEN, steekel de, gesteukeld, b. w. Teedertjes bezorgen, kloesteren, paraperen. Van
menschen en dieren. Dat peerd is ziekachtig : ge
moet het wat steukelen. Iemand steukelen die
oud of zwak is. Een kindeken steukelen.
— Iemand met geldelijke hulp of anderszins
ondersteunen, hem voorzien van 't geen hij noodig heeft in zijn ambacht of zijnen handel. Ware
hij niet van zijne familie gesteukeld, hij zou
sedert lang op strate wonen. Zijne handelzaken
staan maar flauw : gij moest hem een weinig

steukelen.

STET)
-- Vgl. eng to stock, verzorgen, voorzien, verschaffen.
STEUN(E, v. Deugniet, sloeber, iemand die zich
kwalijk gedraagt, fr. mauvais sujet. Eene steune
van eenen vent. Eene leelijke steune. Kwistekolen, dronkaards, losbollen, en andere zulke
steunen.
STEUR, adj. Westva. uitspr. van Stuur, fr. sévere. Een steure mensch. Steur weder, enz.
-- Zie U.
STEURIE, v. Zie STORIE.
STEVENIST, m. Een aanhanger van de schismatieke secte die aan de echtheid van het concordaat van 1801 tusschen Pius VII en Napoleon gesloten niet geloovende, zich afscheidde
van de groote meerderheid der priesters en geloovigen, en den goddelijken dienst, dien zij in
de kerken niet meer wilde bijwonen, in bezon
huizen verrichtte. Deze secte, die in Frank--der
rijk la petite Lglise heet, kreeg bij ons den naam
van Stevenisten, d. i. aanhangers van den heer
Stevens, vicaris–generaal van 't bisdom van
Namen, een rechtschapen en godvreezend man,
die geenszins zoo eenen smaad verdiende. De
Stevenisten zijn maar in zeldzame plaatsen en
in kleen getal meer te vinden.
STICKEL, m. Zie STECHEL.
STIL, m. Zie STIJL.
STIEREN, stierde, gestierd, b. w. Hetzelfde als
Sturen in de Wdb. (zie U), t. w. richten, wenden,
fr. diriger; — zenden, fr. envoyer. Eenen brief
naar den post stieren (zenden). Om den geneesheer stieren (hem zenden halen). Iemand mede-

stieren (medezenden) om den weg te toonen.
Eenen soldaat geld toestieren (toezenden).•
• STIERKEURING, v., fr. expertise des taureaux

destines a la saillie.
STIERSVEÊ, STIERSVEDE, V. Bullepees, osroe,
bij Kil. Verren-teers genaamd, fr. nerf de taureau.
— Men geeft ook dien naam aan Eene zweep
die van eene bullepees, of ook van welster gemaakt is. De koopman in ossen drijft deze dieren voort met eene stiersveê.
— Vede bij Kil. is 't 1. merltula. Men vindt dit
woord dikwijls bij Jehan Yperman : " Van den
cancker in de vede. — Van bloed te stelpene in
de roede der vede, " enz.
-- Dit woord klinkt overal niet gelijk. In
eenige streken zegt men stiersfee, elders stiesvege, elders nog stiersfege.
STIERTEBEEN, o. Stietbeen, stuitbeen.
STIGGEL, m. Zie STECUEL.
STIJBEREN (wvl. STIBEREN, zie IJ), stijberde,
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STIJ
heb gestijberd, o. W. Dubben, aarzelen, fr. hesiter,
être indeces. Ge moet niet stijberen (van dat aan
te gaan). Hij stijberde er op. Na eerst wat gestijberd te hebben, sprong hij over den gracht.
-- Ook Sdijberen. .
STIJBEUGEL (wvl. STI- BEUGEL, STIIB- BEUGEL),
m. Hetzelfde als Stijgbeugel, fr. étrier.
-- Zie ASSIMILATIE.
STIJDE (wvl. STIDE, zie Ia), adj. Stijf, stram,
vast, fr. rolde. Stijde zijn van de koude. Het lijk
bleef stijde. Het natte kleed is stijde vervrozen.
De werkman was stijde van arbeiden. Dat kleed
is stijde van 't goud. Zoo stijde als een hoorn,
of als een hoorntje.
-- STIJDIGHEID Of STIJDHEID, V. De hoedanigheid van stijde te zijn.
STIJF (wvl. STIIF, en geenszins staf noch stief,
zie Ia), bijw. Zeer, sterk, geweldig. Stijf groot of
kleen. Stijf warm of koud. Stijf leelijk. Stijf
dronken. Stijf neerstig. Stijf snel. Stijf ziek. Stijf
werken, fr. travailler fortement. Stijf veel schrijven. Stijf schoone spreken. Stijf vriezen, fr. geler
fortement. Stijf verwonderd staan. Stijf schreeuwen, fr. crier fort. Stijf luide zingen. Zich stijf
gram maken. Stijf zachtjes spreken. Stijf zeere
gaan of loopen. Het gaat stijf wel. Ik ben stijf
van 't gedacht dat ... fr. je suis fortement de
l'opinion que ... " Die styf willen verwerpen
voor met geweld, hebben ongelyk; Florimonü
Remond (zegt) : hoe meer men hem gebood te
swygen, hoe by styver en yselyker riep. Vondel
(zingt) : Getroost het Hunsch geweld t'ontfangen
sterk en styf. " ( Vaelande). " En klaegt niet
meer soo stijf. " ( J. Iennin.) " Want ick liep al
redelyck styf. " ( L. Vossius.) " De boer die het
al ging beloopen, en was al niet stijf haastig."
(K. Callebert.)
Maer Abel bid en looft den Schepper styf en sterk.
(Vaelande.)
Het jaer was oud, styf oud, stijf oud;
't Was winter en 't was koud.
(K. De Gheldere.)
Daer men den wyn dranck sterck ende styf.
(Ed. De Dene.)
De vrekaerd zei : 'k vergis my styf,
Of deze hen draegt in haer lyf
Een allergrootsten schat.
(J. B. Decorte.)

-- Dit woord is van alledaagsch gebruik geheel Vlaanderen door. In het Thieltsche en ook
tusschen Schelde en Leie onderscheidt men dit
bijw. van het adj. stijf, fr. ruide, met het bijw.
stuuf uit te spreken, en het adj. stiif.
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— Stijf al (met den accent oratoire op stijf).
Waneer men al gebruikt om te antwoorden aan
eene vraag, voegt men er somwijlen stijf bij om
klem te geven. Is het al P Stijf al. Hebt gij het
nu al gezeid P Ja 'k, en stijf al. Is het al wegge
Ja 't, en stijf al.
-gevnP
STIJFBLOEM (wvl. STIIFBLOMME), v. Ameldonk,
fr. amidon. Met stijf bloeme maakt men stijfpap
om lijnwaad te stijven.
STIJFBOORIG, adj. Zie STEEBOORIG.
STIJFBROEDER (wvl. STI–, STIIB BROÉRE, zie
ASSIMILATIE), m. Hetzelfde als Stiefbroeder in
-

de Wdb.
STIJFMOEDER (wvl. STI-, STIIMMOEDER, Zie ASSI

v. Hetzelfde als Stiefmoeder in de Wdb.-MILATE),
STIJFPAP (wvl. STIIF -), m. Stijfsel van amel-

donk ten gebruike van linnenwasschers, schoemakers, enz., fr. empois.
- STIJFPAPPEN, b. W. Met stijfpap bestrijken.
STIJFSELEN (wvl. STIIFSELEN), stijfseide, gestijfseld, b. w. Stijven, doorhalen, fr. empeser. Ge-

wasschen lijnwaad wordt gestijfseld.
STIJFSTOK (wvl. STIIFSTOK), m. Eene plant,
anders IJzerkruid, fr. ,j actie des prés.
STIJFVADER (wvl. STIIFVADER), m. Hetzelfde
als Stiefvader in de Wdb.
STIJKSTOK (wvl. STIIKSTOK, en geenszins stikstok), m. Eerste uitspruitsel van eene pluim,
anders ook Stoppel genaamd, bij Kil. Stoppel veder, stock- veder, bloed- veder; fr. stipule. Uitgekipte vogeljongen en kiekens zijn eerst blutsch
of kaal, dan krijgen zij enkele stijkstokken dan
dubbele stijkstokken, dan pluimen, en zoo worden zij vlug.
STIJL (wvl. sTIIL, zie ia), m. Bedrijf, broodinnin g, ambacht, handwerk, fr. métier, gagnepain, profession. Wat voor eenen stijl doet hij P
Benen stijl leerera. Dat is een goede stijl, de beste
stijl van allen. Hij is schrijnwerker, schoenaker, timmerman, metselaar, kleermaker van
stijle. Hij kan met zijnen winkel niet leven; hij
moet er nog een stijleken bij doen (zegt men, als
hij weinig of geen kalanten heeft). " Genesen is
de styl ende conste van een medecyn. " (F. Ra
-paert.)
-- Dit w. rijmt tonzent op bijl, dewijl, pijl,
enz., maar niet op wiel, ziel, enz.
STIJPER (wvl. STIPER, zie IJ), m. De pikkel van
eene tafel, van eenen stoel, enz. Eene tafel o
drie stijpers. De vier stijpers van eenen zetti .
Er is een stijper gebroken. De stijpers van eenen
stoel heeten Stapels bij Kramers.
-- De stijpers van een spinnewiel zijn de twee

STIJ
gedraaide armen die de vilten dragen waar de
spil in draait. Deze stijper heet eene Non bij
Weil.
-- Korte stok of steefel dienende tot schoor
of stut. Ergens eenen stijper onder stellen. Iets
ondersteunen met eenen stijper. Stel daar een
slijpertje onder. " Voor matsen van eenen styper
of pilaster onder de kruysbalken van S. Josephs
kapelle. " (Kerkrek. 1825.)
— Al wat aan eenen korten steefel of aan
eenen stoelpikkel gelijkt. Dus geven de landbouwers den naam van Stijpers aan alle knol
langer zijn dan gewoonlijk. Die-vruchtendi
rapen zijn al stijpers. Lange stijpers van beetwortels.
Zom datse mueghen quaelick alomme ghaen,
Al hebbense nochtans vrome stypers van beerven.
(Ed. De Dene.)

-- Bij potiebakkers, is de Stijper een ronde
houten blok, van boven plat, waar men het eer
stelt om er handvatsels (ooren of-dewrkop
steert) aan te zetten.
-- Bij slotmakers, zijn de Stijpers de dwarsnagels of dwarsplaatjes die, binnen in de slotkasse, de dekplaat aan de slotplaat verbinden.
STIJPER19N (wvl. STIPEREN), stijperde, gestijperd, b. w. Samendrukken, ineenpersen, proppen,
1. stipare, fr. serrer, condenser, presser. Tabak
stijperen in eenen pot. De kleederen lagen gestijperd in de kist. Veel booreen eten stijpert de
maag. De kachel is zoo gestijperd van kolen,
dat zij niet vlammen kan.
-- De Dictionnaire franrois f larven van D'Arsy
vertaalt het fr. stiper door Met gevoelt ergens in
steken of voeyeren.
STIJVEN (wvl. sTIVEN, zie Ia), steef (wvl. scherpt.
ee, zie DUIGEN), gesteven (fvl. èsteven, zie GE), b. w.
Zie de Wdb.
-- Geen beentje kunnen stijven, zoo slap in de
beerven zijn dat men niet recht kan staan. Dat
kind is zoo flauw en ellendig dat het geen beentje kan stijven. Het vogeltje viel van zijn stoks
ken in onmacht; 't en koste geen beentje meer
stijven; maar 't begint allengsken weer bij zichzelven te komen.
— Kramers wilt dat men enkelijk steef, gesteven, zegt in den zin van 't fr. emmmpeser, en in al
andere beteekenissen stijfde, gestijfd. De Vlamingen kennen dat verschil niet.
STIJVERIK, m. Bokketeers, tuinstaak, een die
geenszins flink noch veerdig is.
-- Gekookte aardappel die tets en vast is.
Het zijn al waterzakken en stijverikken.

STIK
STIK, o. Zie STUK.
Zie STUKBOOM.
- STIKERWEET, V. Zie STUKERWEET.
STIKSANTJE, o. Zie STEEKSANTJE.
STIKSTEEK, V. Manier van met de naald te
werken als men stikt. De stiksteke kennen. De
stiksteke leeren (leeren stikken).
STIKTE, v. Zie STEEKTE.
STIL, adj. Zedig, in tegenoverstelling met
Wereldsch. Het stille leven (godvruchtig en
ingekeerd). Eene stille dochter (godvreezend en
zedig). Een stil kleed, eene stille muts (zonder
blaai of pracht). Stil gekleed zijn.
- STIKBOOM, m.
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STIL
aan Stelte geven, zeggen wij altijd Schaatse,
nooit Stilte. " Op schaetsen loopen ofte op stelten
springen. " (Vaelande.)

— Iets in 't stille doen, in 't verborgen verrichten. Hij had zich tot den oorlog bereid in 't
stille. Hij wrocht in 't stille om mij hatelijk te
maken, om het volk tot opstand te brengen.
— Iets stil houden, geheim houden, fr. ienir
secret. Hetgeen ik u hier zeg, moet gij stil houden. Men heeft die schandelijke daad nog al
lang stil gehouden, maar nu is zij uitgekomen.
— Redelijk, niet al te wel. Het gaat maar
stille met dien zieke. Hoe gaan zijne zaken?
stillekens.
STILLIGHEID, V. Stilheid, stilte (zie IG). In de
stilligheid van den nacht. " Hij en is geen liefhebber van stilligheyt, want in ruysschen en
ongerustheyt heeft hy syn aldermeeste genoch-

STI LZWIJ JENS (wvl. STILZWIGE tS, zie Ir), bijes.
In stilzwijgendheid. Iets stilzwijgens aanhooren.
" De (klachten) zijn stilswyghens voor by gegaen
ofte onverlet gelaeten. " (Vl. Setting-boec.)
--- Zie DEELWOORD.
STINKEN (wvl. STIINKEN, zie IND), stonk en slank,
heb geslonken, o. w. Slecht rieken. " Als hy Lazarus van der dooi verweekt heeft, die al stanch
ende begraven was. " (Heyman Jacobsz.)
— Stinkend ongelijk hebben, volstrekt ongelijk hebben, fr. avoir completement tort. Als hij
stinkend ongelijk heeft, zal hij nog twisten om
't gelijk. Gij zoudt stinkend ongelijk hebben, van
zoo uwen vriend te verradenvoor eene prulle
van niet.
— Al stinken (de . afkomen of henengaan, d. i.
met verdiende schande en teleurstelling. Zij gingen daar om het volk tegen de priesters op te
jagen, maar zij zijn al stinkende weergekeerd.
Als hij zag dat zijn haring hier niet en bried, is
hij met zijne slechte boeken al stinkende voortgetrokken.
— Iemand uitmaken voor stinkenden visch, hem
uitschelden voor al wat slecht en eerloos is. Hij
meende ze met schoone woorden te bewilligen,
maar ze wieken hem uit voor stinkenden visch.
STINKER (wvl. STIINKER), m. STINKEGE, v.
Smaadnaam van iemand die eerloos, trouwloos
of onbeschoft is. Die stinker, die leelijke stinker

ten. " (F. Vanden Werve.)

heeft mij bedrogen.

De bladeren fijn uitgesnikkeld,
Van stil fatsoen,
En langs den bleekera steel ontwikkeld
In 't donkergroen.

STILMOEDIG, adj. Stil van gemoed, kalm, rus-

tig, bedaard, fr. calme. Stilmoedig het ongelijk
verdragen dat men ons aandoet. Stilmoedig te
werke gaan in moeielijke zaken. Een legerhoofd
dat stilmoedig zijne bevelen geeft in den strijd.
-- Afl. Stilmoedigheid.
STILTE, V. Stelte, houten been, dat de plaats
vervangt van het natuurlijk been, hetzij dit afgezet is geweest aan den knie, hetzij- het verminkt of verlamd zijnde onbruikbaar is, fr. jambe
de bols. Op stilten gaan. Op eene stilte springen.
— Een schoeisel met hoogera klamp, voor
iemand wiens een been korter is dan 't ander.
Die eene groote spakke heeft gaat gem. op eene
stilte.
— Even als men Krikke zegt voor iemand die
met krikken gaat, zoo zegt men ook Stilte voor
iemand die op eene stilte springt. Met eene stilte
trouwen.
-- In den zin van fr. echasse, dien de Wdb.

-- Roste stinkers, eene hofbloem, anders dok
Afrikaan genaamd, fr. tag te.
STINKVETTE (wvl. STIINKVETTE, zie IND), v.
Soort van vreemd akkermest, gemeenlijk guano
geheeten.
STINKWIED (wvl. STINK-), 0. Zeker akkerkruid,
anders Hondsdille genaamd, fr. camomille pisante.
STOBBEL, m. Zie STOPPEL.
STOEG, imperf. van Staan. Zie STAAN.
STOEL, m., fr. chaise. Onder stoelen noch banken steken (niet verbergen, opentlijk belijden).
Al met eens, ik en steek het noch onder stoelen
noch onder banken, ben ik tegen u verbitterd
geworden.
— De stoel van eerre gaaipertse, het gestel van
schooren en staken onder aan den voet eener
gaaipertse. De gaaipertse brak af juist boven
den stoel.
--- De stoel van eenen autaar, de gemetselde
grondslag waar de autaar op rust.

STOE
-- De stoel van eene klok, houten gestel waar
eene klok in hangt, fr. beffroi. Ook Klokstoel
genaamd.
— Ook gebruikt voor Biechtstoel en Predik
biechtvader heeft eenen zwaren stoel-stoel.Di
(hij heeft doorgaans veel volk te biechten).
— Alg. Vl. Idiot. stipt aan dat men in Brab.

stoeldraaier, stoelgeld, stoelmaker, stoelmarkt,
stoelzetter, enz. zegt, en niet stoelengeld, stoelen markt, enz. Dit geldt mede voor Vlaanderen.
STOELBIES, STOELBIEZE, STOELBIEZEM,v. Soort
.van groote bies waarmede men den schoot van
eenen stoel bevlecht, ook Poper, scirpus lacustris
L. Een, bondel stoelbiezen.
STOELBOONEN, v. mv., vklw. stoelboontjes.

Zekere soort van suikerboonen groeiende in
eenen struik van eerren voet hoog, zonder ranken. Anders ook Hutteboonen en Struikboonen
genaamd, phaseolus nanus L., fr. haricot nain.
STOELBREIER, m. Stoelvlechter, die de zate
van de stoelen met biezen bevlecht.
STOELEN, stoelde, ben gestoeld, o. w. Struiken,
eenen struik vormen, sprek. van akkervruchten.
Het koorn begint te stoelen (in de lente).
— Zich stoelen (wvl. eens stoelen, zie EENS),
zich neerzetten op eenen stoel. Stoel u (zet u).
STOELING, v. collectief (zie —ING). Bij deringgravers. Eene reeks van dertien standplaatsen
die trapwijs opklimmen van uit den deringput
naar boven; in ieder van welke standplaatsen
een werkman staat om de uitgehouwen deringstukken naar boven op te geven. Als men de
vonte gesteken heeft, dan maakt men de stoelinge. Waneer de dering op eene al te groote
uitgestrektheid ontbloot is, moet men somtijds
twee of drie stoelingen maken.
— 't Wordt ook gezeid van de werklieden
zelve die in de stoelinge staan, en.die elk eenen
bezonderen naam voeren, te weten ; 1° de kapper, die in den put den dering uithouwt; 2° de
muizer die de uitgehouwen stukken opneemt;
30 de katte die het stuk overneemt uit de handen
van den muizer; 4° de legeure die 't stuk ontvangt van de katte; 5° de timmerman, die het
stuk ontvangt van de legeure; b° de deringstoel
die 't stuk overneemt van den timmerman; 7°
de deringoore, die 't stuk neemt van den deringstoel; 8° de aardoore die 't stuk ontvangt van de
deringoore; 9° de kleene zetel, die 't stuk overneemt uit de handen van de aardoore; 10° de
wandelaar die 't overneemt van den kleereen
zetel; 11° de pape die 't overneemt van den
wandelaar; 12° de groote zetel, die 't ontvangt

.
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van den pape; en 13° de baande die 't stuk, hem
door den grooten zetel overhandigd, in de karre
werpt.
— Voegt daarbij den Snakkebaas, de Kloven
en de Kanters, en gij hebt geheel het persooneel
van eene deringgraverij.
STOELTUIT, m. Stoeldraaier. Daar woont een
stoeltuit. Die stoeltuit heeft veel werk.
— Een kleen stoeltje zonder leuning, fr. labouret. Op eenen stoeltuit zitten om de piano te
spelen.
STOF, o. Ziertje, lutteltje. Geef mij een stof
boter, een stof wijn. Ik heb er geen stof van
gedronken. Hij kon daar geen stof mede lachen.
Ik zou voor hem geen stof wijken uit den weg.
STOFDOEK, m. Een doek dien de huismeid gebruikt om het stof van de meubels af te vagen.
STOFFATIE, v. Bij ambachtslieden. De stoffe,
hetgeen waar men iets van verveerdigt, fr. matière. Vlas is de stoffatie waarvan men lijnwaad
maakt. De stoffatie van den timmerman is hout,
van den smid is ijzer, van den schilder is verve.
Het fatsoen kost meer dan de stoffatie. Ik heb
geene stoffatie meer. De stoffatie is uit. Nieuwe
stoffatie koopen. De stoffatie is goed genoeg, dat
de werkman wat beter ware.
— Dit w. rijmt op gratie, natie, enz. De Wdb.
hebben sto,agie, dat rijmt op bosschagie, pluimagie, enz. — Zie —ATIE.
STOFFEEREN, stoffeerde, gestofeerd, b. w. Van
al het noodige of vereischte voorzien. Een huis
stoffeeren, fr. meubler une maison. Eene kamer
stoffeeren, fr. garnir un appartement. Eenen winkel, een magazijn stoffeeren, fr. assortir une boutique, un magasin. Eenen kostscholier stoffeeren,
fr. f ournir le trousseau a un élève. Die winkel is
wel gestoffeerd : men vindt er van alles. gij is
gestoffeerd gelijk een hond met vlooien (zegt
men schertsende van iemand die al het vereischte
heeft).
— Bij metsers. Eenen muur stoffeeren, de voegen dichtstrijken, met moortel aanvullen, fr.
f

jointoyer un mur.
STOFFEL, m. Zie CHRISTOFFEL.
STOFPELEN, b. en o. w. Zie STOMFELEN.
STOFHAAR, o. Dons, fr. duvet. De vogeljongen

hebben stofhaar eer zij stoppeis krijgen.
STOFLIER, STOFFELIER, m. Hetzelfde als Stokflier, stokfelier, stokviolier, anders Giroffelbloem
genaamd, cheir•anth-us annuus L., fr. quarantaine,

giro flée annuelle, violier d'été. •— Zie FLIER.
STOK, m., fr. baton.
— Verder willen springen dan zijn stok lang is
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meer willed doen dan het onze middels toelaten.
— Van zijnen stok vallen, van zijn stuk geraken, in ago vallen, niet meer weten wat zeggen
of wat antwoorden, fr. perdre la tramontane, per-

die l'étrier.
— Den slok in twee'n breken, eenen koop sluiten met het verschil tusschen den gevraagden
prijs en den geboden prijs in twee'n te deelen,
zoodat b. v. de koop sluit op 19 fr. waneer de
verkoopei 20 fr. vroeg en de kooper maar 18 fr.
wilde bieden. Willen wij den stok in twee'n
breken ? Wij zijn eindelijk overeengekomen, met
den stok in twee'n te breken. — Ook bij uitbreiding van andere dergelijke verschillen gezeid.
Hij wilde tien dagen in die stad verblijven, en ik
maar zes : wij hebben den stok in twee'n gebroken, en we zijn er acht dagen gebleven. De een
beweert dat de schuld tot 100 fr. beloopt, de
ander maar tot 80 : breekt den stok in twee'n, en
maakt vrede.
— Al lachen op eega sloksken gebonden, alle
boerterij ter zijde, fr. plaisanterie a part.

— In stokken liggen, in stokke liggen, en in
ijokke liggen, niet overeenkomen, in geschil zijn,
fr. être en bisbille. Zij liggen sedert lang in stokken te gader. Met iemand in stokke liggen. Die
twee familien liggen in stokken, omdieswille van
een testament.
— Naar de stokken gaan, ten onderen gaan,
vergaan, vervallen, van menschen en van dingen.
Hij gaat naar de stokken (hij gaat dood, fr. il
dépérit, il se meurt; — hij gaat ten onderen, fr.
it dechoit, it se ruine). Dat ongelukkig land gaat
naar de stokken. Zijn winkel is geheel naar de
stokken. Zijne fortuin, zijne gezondheid is naar
de stokken.
— Loop naar de stokken, loop naar den bliksem, fr. que le cdiable í'emporte. Loop naar de
stokken, met al uwe prullen.
— Te stokke en te klokke, voor 't burgerlijk
bestier en voor 't kerkelijk bestier, fr. quant au
civil et quant au religieux. Waneer twee prochien
A en B in eene en dezelfde gemeente C liggen,
zegt men dat de inwoners te stokke zijn te C,
en te klokke te A of te B. Hij woont te Langhemarck te stokke en te klokke (d. i. te Langhemarck als gemeente en als prochie); maar zijn
broeder woont te Langhemarck te stokke en te
Poelcapelle te klokke.

-- Te stokke en te messe zijn, gaan, zitten of
staan, d. i. eig. met stok en mes om zich te ver-

dedigen. In 't gebruik 1° Zich met driftige
woorden verdedigen in eenen redetwist of gekijf.

Zij stonden of zij zaten tegen malkaar te stokke
en te messe, fr. it étaient a couteaur tires. 2° Wakker en veerdig staan om iets door te voeren, om
anderen tot iets te dwingen, enz. Zij stonden te
stokke en te messe om te vertrekken. Dat ik niet
gedurig te stokke en te messe stonde, die werk
zouden niemendalle verrichten. Zie MES.-liedn
STOKAAS, o. zonder mv. Zoo noemt men de
made van een gevleugeld insekt dat aan de
akkernaald gelijkt; fr. easel, charrée, larve 'de
phrygane. Het stokäas is een worm die, zittende
in een popje of kokertje van kleerre stukjes hooi
en schelpjes gevlochten, tusschen het kruid
boven 't water ligt, en door de visschers gebruikt
wordt om met den hengel te visschen. Stokaas
zoeken. Met stokäas viss,chen. Het stokäas ver
warme lentedagen, omdat de maden-dwijnte
er dan uit vliegen.
— Bij Kramers heet het Schooraas, Oeveraas

en Haft.
STOKEN, stookte, 'gestookt (wvl. stokte en stóklege, gestokt, zie KLANKV.), b. w. Toesteken, aan
Vette stoken is, in den landbouw, het-schuiven.
mest in de voren schuiven om ingeploegd te
worden. Vier stoken is het hout toeschuiven op
den heerd om het vuur te voeden. " En kyft
niet met eenen mensch die veel claps heeft : en
ghy en sult gheen hout tot synen viere stoken. "
(J. David, S. j.) " Dat men dapper groen hout
stokt, soo dat het soo sterk rookt. " (F. Vanden
Werve.) " En stokt uwen oven niet te heet. "(Id.)
"Doen dede by hem aen de galghe hanghen ende
vier onder hem stoken ende alsoo metten roock
versmachten. " (C. Vrancx.) " Het vier dwelck
de priesters inde oude wet altijt op den aultaer
mosten stoken en onderhouden. " (Id.)
— Bij zeepzieders. De loog en de olie te samen
in den zeepketel koken om zeep te maken. Vgl.
genever stoken, fr. distiller.
STOKEREN, stokerde, gestokerd, b. w. Hetzelfde
als Stoken. Het vuur stokeren. Vuur stokeren
onder den ketel om de koezoppe te koken. Genever stokeren, fr. distiller.
STOKERKRAM(ME, v. Bij landb. Bene kram
langs den ploegbalk, waar de stokerspa in zit.
STOKERSPA(DE, v. Bij landb. Soort van mes of
platte schup, dienstig om den ploegriester te
zuiveren van de klijtaarde die er aan kleeft.
STOKFLIER, m. Zie STOFFELIER.
STOKHAVER, STOKMANSHAVER, v. Slagen, fr.
des coups. Stokhaver geven of krijgen.
STOKJESNET, o., mv. netten, fvl. -nets (zie s).
-

Soort van vischnet, waarmede de zeevisschers
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van de Panne bij Veurne en van elders rochen
en terrebutten vangen, fr. rèdre, folie. Een stok
Benige-jesntva40frk."Hyhdes
haringnets en een paer pakken stokjesnets gemaekt. " (Conscience, .Bella Stock.)
STOK(KE)DOOD, adj. Steendood, morsdood,
gansch en geheel dood, fr. roide mort. Hij is
stokkedood gevallen. Zij lagen daar allen stok
Dat zyn vader Tytan was gheschoten-kedo."
stocke- doodt. " (Ed. De Dene.) " Of hy laghe stocke-doodt.'" (P. Devynck.)
— Zich stokkedood werken, loopen, zingen, enz.,
zoodanig werken, enz. dat men er vain sterve.
* STOLKEREN, o. w. dat bij Kil. hetzelfde is
als Stollen, concrescere, coaq-ularii; en in 't Alg.
Vl. Idiot. gelijkstaat met Storkelen, Sturkelen,
d. i. stremmen, stollen. Het vet sturkelt. Het water
is gesturkeld door den vorst.

-- Vgl. Varkelen.
STOMFELAAR, m. STOMFELAARSTER, v. Iemand

die stomfelt.
STOMFELEN, stomfelde, gestomfeld, b. en o. w.
Wegsteken, verbergen, duiken. Waar heeft hij
dien boek gestomfeld ? Hij stomfelde liet geld
in eenen hoek.
--- Fig. Verzwijgen, geheim houden. Hij zeide
wel iets van de zaak, maar hij stomfelde het bezonderste. Het is niet fraai voor een kind van
te stomfelen.
--- Men zegt ook Stonfelen, Stompelen en
Stoffelen; de Woordenboeken geven daarvoor
Stoppen en Wegstoppen. Wegens de verschillige
vormen van dit w., vgl. Schamfelen-schanfelen-

sclzampelen-scicah eten; en Mimfelen- mZjfelen.
STOMFELING, STONFELING, en STOFTELING, v.
Het stomfelen.
--- Stomfelaarster. Die leelijke stomfelinge.
-- Zie --1NG.
STOïVIMERIK, m. Dwaashoofd, dommerik, bot
-terik.
-- Stom (s -dom), gelijk Weil. zegt, is dikwijls
gebruikt in den zin van Lomp en dom. Ge moet
stom zijn om zoo iets te doen. Die stomme vent
wilde zijnen misslag verschoonen. Zie s.
STOMPE, V. Kloeke ladder op wier boveneinde
eene andere vastgebonden wordt, dienende bij
de metsers om aan hooge gebouwen te werken.
-- Lomp v,rouwmensch.
— Eene plant : zie WATERSTOMPE.
STOIVIPELEN, stompelde, gestommpeld, b. en o. w.
Zie STOMFELEN.
STOMPERIK, m. Dwaas en lomp mensch, fr.

10'uïclaud.

STOK
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STOND, m.
--- Tot aller stond, tot aller tijd, middelerwijl,
fr. en attendant, provisoi'iement. " Zy bleeven
noch vat in huerlyeder cloestere tot alder stondt. "

(G. Weydts.) " De Vaelen dyt hoerende, zy heb
tot-benaltosyvighdearont,

alderstondt. " (Id.) " Dat men zoude statieren
van messe te doene ende van preken tot alder
stondt, tot merder verzekeringhe van den paeys. "

(Id.) " Dan viert sy inwendich met een wetenschap vervult die haer tot alderstont genoechde. "
(L. de Huvettere.)
-- In plaats van tot aller stond vindt men ook
tot anderstond. " Hy sal blijven in vangenisse
tot ander-stoet dat hy wort gheadviseert alsoo te
verantwoorden. " (Cost. V. Cassel.) " Mits ver
schulden ende lasten tot ander--antworde
stoet datter staet ende verdeel gemaect sy. "
(Cost. v. Rousselaere.)
--- Voor ander stond, voor aleer, fr. avant que.
" Die gheen hoirs noch aeldinghen en sijn in
een poorterlick sterf-hugs en sullen niet moghen
coopen ende vercrijghen het recht van successie
voor ander-stondt datter wettelick deel ghepasseert sij op.... " (Cost. v. Rousselaere.)
STONFELEN, b. en o. w. Zie STOMFELEN.
STOOF, v. Zie STOVE.
- STOOFHUL(LE, V. De plaat of schijf om de
opening van eene kookstove te dekken, als er
geen vat op staat.
STOOFPOT, m. IJzeren of aarden pot waarin
men hutsepot of ander kooksel stooft op den
heerd of op de kachel.
— Niet te verwarren met Stovepot.
STOOFSEL o. Gestoofde spijs.
STOOKPUT, m. Een kuil voor aan den oven van
eene zoutziederij, enz., waar men in daalt om
het vuur aan te stoken.
STOOKTE (wvl. STOKTE, zie KLANKVERK.), V. Hetgeen men in eens stookt. Eene stookte genever.
Eene stookte zeepe. Uit de stookte scheppen.
De stookte laten koelen.
STOOP, in., scherpl. oo. Maat van vier pinten.
" De kerne melck iiij groete de stoept. " (G.
Weydts.)
— Een dwaas mensch, een stomp mensch,
fr. homnme stupide, grossier.
-- Soort van bloempot. Zie PEE.
STOOPACHTIG, adj. Stomp, dwaas, dom, fr. stupide,1. stupidus. Een stoopachtig mensch. Stoopachtig zijn. Ik wil met hem geen gemeens heb be*, hij is te stoopachtig.
-- Afl. Stoopachtigheid.
A

STOO
STOOR, m. Het stooren, stoornis, fr éinoi, trouble. In stoore stellen of zetten. Die rnuitmakers
stelden geheel de stad in stoore. Hij stelde geheel zijn huis in stoore, omdat men hem in die
zake niet geraadpleegd had. In stoore staan.
Geheel het gekuchte stond in stoore, bij het
hooren van die schrikkelijke moord. Een wreed
gevecht of gekijf dat geheel de straat in stoore
bracht.
STOOREN, b. w. bij Kil. lutum ant vadem co7n-

movere.
-- Haring stooren, de haringen onder 't zou
omroeren met een houten spaan, fr. brailler.-ten
Gestoorde haring, fr. du harend braillé.
STOOREN, stoorde, heb gestoord, o. w. Geurig
zijn, eenen sterken goeden geur uitvademen,
fr. etre fragrant, odorant, repancdre une odeur plus
ou moms aromatique. De bloemen stooren als
het avond wordt. Het stoort geweldig in eene
apotheek. Geheel het huis stoort naar die mede
kamer stoort van den tabak. Zijn adem-cijn.De
stoort naar den jenever. Zijn haar stoort van
de pomade. Die peper stoort. Zijne kleederen

stooren.
-- Schertsende ook gebruikt voor Stinken.
— Men zegt ook Stormen en Sturmen.
-- Algemeen -gebruikt.
STOOTKANT, m. Zie STITIKBOORD.
STOP, o. Bij vinkeniers. Een vochtig en donker
besloten plaatsje waarin men eene levende vink
verscheidene maanden opgesloten houdt, opdat
zij maar laat zou beginnen zingen. Eene vink
in het stop zetten, of op het stop steken. Eene
vink die op het stop zit, is ziekachtig en treurig,
en gaat er somwijlen van dood. Men steekt eene
vink in het stop, opdat zij niet te vroeg zou
aankomen en te verre op hare macht geraken,
voor den dag van den prijskamp. Eene vink, die
op het stop gezeten heeft, dient om andere vinken te vangen in den herfst.
— Verders geven de vinkeniers den naam
van Stop of Stopvink aan de vinke zelve die in
het stop gezeten heeft tot aan den herfst, en
die bij gevolg maar begint te zingen als de anderen al zwijgen. Vinken vangen met het stop. In
october en november stelt men buiten in eene
kooi een stop dat door zijnen zang de wilde vinken uitlokt; niet ver van het stop plaatst men
eene doode vink te midden menigvuldige lijm
bij eene • slagnet : de wilde vinken-stokenf
vallen grammoedig neder op de dood.e vink, en
blijven aldus gevangen aan de lijmstokken of
onder het slagnet.
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STOPBEETJE (wvl. STOPBETJE, zie KLANKV.), O.
Hetgeen men neemt om de maaltijd te stoppen,
nagerecht. Een amandelbroodje voor. stopbeetje
opdienen. Een lekker stopbeetje voor 't letste.
STOPBRAKE, v. Stoppelbrake.
STOPIJZER (wvl. —IZER, zie ij), o. Bij leidekkers.
Platte ijzeren lemmer eindigende op eene soort
van halve maan, om de oude nagelen onder de
versleten schalien van een dak af te stooten en
uit te snokken.
STOP1 ES, o. Bij glazemakers. Een mes waarmede het mastiek op de voegen van eene ruit
in de kleinhouten gestreken wordt.
STOPPE, v. 't Geen van het gezwingeld vlas
afvalt als men het hekelt, anders gezeid Werk,
bij Kram. Hede, fr. étoupe, 1. stuppa, sp. esíopa.
Koorden draaien van stoppe. Een. donk stoppe.
Stoppe spinnen. De stoppe verkoopen. De stoppe
verschilt van de kroten. Met stoppe eene gerre
of spleet dichtmaken. " Eene wieeke gemaect
van oude en suveren linen cleederen, ofte van
stoppen dat men heet were. " (J. Yperman.)
-- Het vier in de stoppe steken, door woorden
of werken opwekken tot opstand, tot geestdrift,
tot gramschap, fr. mettre le feu aux poudres. Hij
stak het vier in de stoppe, en miek zich daarna
van kante. Hij is altijd de eerste om de anderen
op te hitsen, en 't vier in de steppe te steken.
-- Kil. heeft groot ongelijk dit woord verouderd te noemen.
STOPPEL, ook STOBBEL en STROPPEL, m. Zie de
Wdb.
STOPPELBRAKE, STOBBELBRAAK, v. Een stoppelveld dat men na den oegst onbebouwd laat
liggen en rusten. Het gebruik, vroeger zeer
gemeen, van een land te laten braken en rusten,
is bijkans geheel verdwenen; zoohaast de oegst
geschoren is, akkert men thans den stoppel om,
en men zaait er rapen of wortels in, of men plant
er koolzaad in, enz. Daarom ook gebruikt men
dit w. stoppelbrake tegenwoordig in den zin van
-- Akker die, na den oegst, met raaploof
bezaaid en bestaan is.
STOPPELDE, adj. Kort en stevig lijk stoppels
van een geschoren koorn- of koolzaadveld. Zie
STOPPEL in de Wdb. Een stoppelde baard (stoppelbard). Stoppelde haar (stoppelhaar).
-- Zie —DE.
STOPPELHAARDE, adj. Wiens haar kort en
stevig staat als stoppels. Stoppelhaarde zijn.
Een stoppelhaarde hoofd. De kemels zijn stoppelhaarde. — Zie —DE.
STOPPELKLAVER, v. Klaver die in de maand
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Maarte gezaaid en ingerakeld wordt op een
rogge- of haverland, en dan, na den oegst, voort groeit in de stoppels.
STOPPELLOOF, o. collectief. Raaploof dat gezaaid
wordt in eenen akker onmiddelijk na den oegst
van 't koorra, bij Kil. Stoppelraepen, fr. navets
d'automne. — Zie —LOOF.
STOPPELMUITE, STOBBELMUITE (wvl. —MUTE),

adj. Die begint stoppels te krijgen, sprek. van
een vogeljong. Een stobbelmuite vogeljong. Die
nest is nog maar stoppelmuite.
STOPPELSTIER, m. Wordt gehoord in de zegswijze Blekken, kijken, zien lijk een stoppelstier,
het wit van de oogen laten zien om zijne mis
uit te drukken. Hij bronkt en blekt-noegdhi
lijk een stoppelstier.
— STOPPELSTIERIG, adj. Stuursch en onfatsoenlijk gelijk een stoppelstier.

STOPPELWEÊUW, STOPPELWEDUW, v. Schimp -

naam van eene Ongehuwde dochter die moeder
is; ook Hageweeuw geheeten.
STOPPELWORTELS, m. mv. Wortels of caroten
die, in Maarte onder den rogge gezaaid en ingeharkt, na den oegst voortgroeien tusschen de
stoppels.
STOPPEN, stopte, gestopt, b.

w. Staken, doen

ophouden, een einde stellen aan, eng. to stop, fr.
arrêter, cesser. Den oorlog stoppen. Hij heeft zijn
slecht leven gestopt. Een werk stoppen. Hij
stopte zijn werk maar ver in den avond.
— o. w. met hebben en zijn. Staken, ophouden,
een einde nemen. Als de avondklok luidt, stoppen de werklieden. De geldzucht stopt nooit. Ge
moet stoppen van drinken. 't Heeft lang geregend, maar nu toch is 't gestopt. Hij sprak twee
uren lang zonder stoppen.
STOPPERTSE (wvl. uitspr. -perse, zie ETS), v.
Bandroede, pertse of afgeschalmde tak dien men
bezigt om de opening in eene haag, enz. dicht te
maken. De stoppertsen zijn meest sperren.
STOPPEVIER, o. Vuur dat men maakt met
stoppe en vlaslemen. Met stoppevier eenen oven
heeten.
Hun faeme was beneden hier
Noch min of meer als stoppe-vyer,
Het weleke wel wat hooghe laeyt,

Maer wordt in Naesten uyt-ghewaeydt.
(A. Debuck.)

STOPPIG, adj. Ruw, mokkend, misselijk. Een
stoppige vent, fr. an ours mal léché. Hij zegt
weinig, en zegt hij nog iets, het is norsch en
barsch : 't is een stoppige vent.

STOP
-- Stoppig weder, duister en mistig weder, fr.
temps sombre et brumeux.
-- Stoppig vlas, dat moeielijk gezwingeld
wordt.
STOPRASTEEL, o. Bij glazemakers. Kleen rasteel dat men in de hand draagt om ergens eenig
kleen werk te gaan verrichten.
STOPSAYETTE, v. Sayette om kousen of ander
gebreide stof te stoppen. Twee strengere stopsayette. De stopsayette verschilt van de brei
-sayet.
STOPSTEEK, STOPSTEKE, V. Bij borduursters.
Manier van met de haalde te werken, zoodat de
draden kruisen, gelijk eene naaister doet die
kousen stopt.
-- Kramers geeft aan dit woord denzelfden
zin als aan Stiksteek, fr. piqure.
STOPVINKE, v. Eene vink die in het stop gezeten heeft. Met de stopvinke vinken.
— Zie STOP.
STORIE, STEURIE, v. zonder mv. Versleten
alaam, werktuigen die niet steiten, enz., fr. rebut.
Er was in die verkooping een hoop steurie. Het
alaam van dien werkman is maar steurie. Met
steurie kan ;men geene schoone werken verveer-

digen.
STORIE, v. Verkorting van Historie, fr. histoire.
De stone meldt dat men, in dringende gevallen,
Zulke

opoffringen doet.
(J. B. Decorte.)

— Het w. staat ook bij Kil.
TORL, m. Zie STORREL.
STORMBAND, m. Bij timm. De stormbanden in

een dak zijn de twee scheune steunhouten die
op zijde den makelaar verbinden aan den schaar stijl; of ook de, twee scheune steunhouten die het
midden van den makelaar verbinden aan den
nokbalk; fr. contre-vent. De stormbanden zijn
boven den schaarbalk, de karbeelen zijn er onder.
— Een lint of snoer dat, onder den kin neêrgelaten, dient om, als het waait, de muts of den
hoed op het hoofd te houden.
--- Ook de Kinketen van een peerd, fr. gour-

mette.
STORMEN, stormde, heb gestormd, o. w. Op hol
gaan, de vlucht nemen, fr. prendre le mors aux
dents. De peerden stormden. Het peerd heeft
gestormd. Hij is van de stormende peerden
overreden. " Er is geen tegenhouden aen, niet
meer als aen een peerd dat stormt. " (C. Duvillers.)
--- Oprijzen, te berge rijzen, sprek. van haar.
Zijn haar stormde van woede. Mijn haar stormde
van schrik. Uw haar zou er van gestormd hebben.

STOR
-- Eenen sterken geur uitvademen, anders
gezeid Stooren. Daar zijn planten die sterk storen. Geheel de kamer stormt van die medicijn.
" Den soet- stormenden geur van syne heyligheyt. " (Mallants.) Het stormt hier naar muscus,
naar tabak, enz. Zie STURNIEN.
STORMSCHOOR(E, v. Bij mulders. De stormschooren zijn twee zware en lange staken die
vastzijn aan 't midden van den molensteert om
tot steun te dienen als het hevig waait.
STORREL, STORL, m. Aanval, vlaag, storm, fr.
accès. Meest gezeid van den hoest, en ook van
gramschap. Eenen storrel krijgen, of hebben.
Als er een storrel komt. De storrel is weêrom
voorbij.
-- Vgl. Storrem, storm (dat ook in dien zin
gebruikt wordt).
STORTVLOED, m. Kramers vertaalt un torrent

d'eau rapide, ordin. produit par des orages ou des
fontes de neige. Wij gebruiken het ook in den zin
van Stortregen, fr. averse.
STOUWEREN (wvl. STOWEREN, zie AU), stouwerde,
gestouwerd, b. w. Hetzelfde als Stouwen, Stuwen,
fr. pousser; exciter. " Bemerckende d'historie

haers levens, hoe dat sy vol van alle sedighe
ende godtvruchtighe leeringhe is, soo heeft het
my ghestauwert om de selve een yeghelijck kennelijck te maecken. " (L. de Huvettere.)
STOVE, v. Wordt algemeen gebruikt in den
zin van het holl. Kachel, fr. pole, welkdanig ook
de vorm er van zij. De stove ontsteken. De
buis van de stove. Het eten op de stove koken.
Eene stove in de salette. Er zijn veel soorten
van stoven : kookstove, openvier, toevier, enz.
STOVEBUIS (wvl. -BUZE), v. Kachelbuis, fr. tuyau
de poêle.
STOVEKO(T)TERAAR, m. Pook of stookijzer om
het vuur in eene kachel om te roeren, fr. tisonnier.
STOVEMAKER, m. Kachelmaker, fr. ,poelier.

" Gordelmaekers, síovenmaekers, fumisten, (weeg-)
schaelemaekers. " (Wet van een recht van Patente
voor het vyfde jaer van de Fransche Republyke.)
STOVEN, stoofde, heb gestoofd, o. w. De kinderen
brengen somtijds hunne snoeperijen te gader, de
een appels, de ander peren, de ander krakelingen, enz. om dat alles dan te samen op te eten
zoodanig dat elk iets hebbe van de verschillige
soorten; het is dus een slag van hutsepot dat zij
maken, en dat noemen zij Stoven. Willen wij
eens stoven P
-- Veel gebruikt te Brugge.
STOVEPLATE, v. Soort van plaatijzer of sturte
waar men de kachelbuizen van maakt, fr. rancette.
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STOVEPOT, m. De pot van eene keukenstove,
waar de kolen in branden boven eenen rooster.
De stovepot is gesprongen : hij moet door eenen
nieuwen vervangen worden.
STOVERS, m. mv. Gestoofde aardappels. Een
pateel stovers. Stovers eten. — Zie ER.
STRAAF (uitgesproken met de heldere a, d. i.
met den verlengden klank der korte a), mv.
strave, compar. strayer, adj. Hetzelfde als Straf
in de Wdb. d. i. sterk, krachtig, streng, fr. fort,
ferme. Strave kaffi. De kaffi mag niet al te straaf
zijn om te drinken. Strave medicijn (krachtige,
felle medicijn). Dat vergif is van 't straafste uit.
Een strave winter. De storm wierd van langs
om strayer. Eene strave (kloeke, felle) stem.
Strave (strenge, harde) woorden. Straaf (stevig)
laken, lijnwaad. Strave kost (kloeke kost, fr.
aliment substantiel). Strave (strenge) meester.
Die koorde is niet straaf (sterk) genoeg om dat
gewicht op te hijschen. Strave peper. Ik drink
niet geern dien wijn : hij is te straaf. Straaf ziek
zijn, fr fort malade. Hij heeft straaf de koorts.
Het is straaf gevrozen. Dat is te straaf (te erg,
fr. trop fort) .
-- Afl. Stravigheid. Zie STRAVEN.
STRAAL, m. Het stralen, de steek van eene
bie, enz. Eenen straal krijgen van eene bie. De
vergiftige straal van een insect.
-- Het stralen van de zon, enz., fr. rayonnement, rayon. De stralen van 't licht. De bliksemstraal.
-- Men gebruikt het w. ook vr. Eene strale
van licht. Eene bliksemstrale. De strale der
liefde (titel van een gebedenboek).
Drinkende met lange dronken
De allereerste morgenstrael.

(G. G.)

Zaegt gy die strafe niet waer uwe ziel naer smacht P
(K. De Gheldere.)
- STRAAL, 0. Angel van eene bie, van een insect, of ook, in 't gedacht van 't volk, van eene
slang, fr dard, aiguillon. Het straal van de bie'n
is uitnemende scherp.
— Het gesplitst puntje van eene schrijfpen.
Die pen moet besneden worden, er is geen straal
meer aan. Het straal is af. Schrijven met een fijn
straal, met een grof straal.
_-- Het straal van de oog is het punt dat
zwart schijnt te midden in de oog, anders ook
de Sterre, het Maantje, en het Zientje genaamd,

fr. prunelle, 1. acies oculi.

— Kleene drietandige vork met weêrhaken
aan de punten, om snoek en ander zwemmenden
visch te stekken, fr. fichiure, foêne. Het straal is

STRA
verschillig van den Aalgeer of Palingschare.
want deze is veel grooter, met breede tanden
als eene zaag gekerteld, en dient maar om paling
te steken.
— Het straal van de hoeve van een peerd : zie
SCHICHT. " Soo moet men het Peirt bloedt treeken in alle vier de voeten, t'eynden het slrael
van den voet ofte in het uyttersten van den
teen. " (Jac. Desmedt.)
— Bokaal of glazen bol vol pompwater, dien
de spellewerksters 's avonds vóór het licht plaat
om de stralen op hun kussen te verzamelen-sen,
en aldus klaarder te zien. Bij een straal werken.
Zet het straal wat nader de lampte. Een straal
koopen voor 25 centimen. Er kunnen vier a vijf
spellewerksters bij één en't zelfde straalwerken,
t. w. als zij van het licht weg nevens malkaar
op eene rij zitten, zoodanig dat de verzamelde
lichtstraal op ieder werkkussen schinge; en,
aangezien men vijf stralen rond één licht kan
plaatsen, zoo kunnen er 20 a 25 spellewerksters
te samen werken bij een en 't zelfde licht, zoo
men ziet in de spellewerkscholen.
STRAALJOEN, 0., met de stemrust op joep. Hetzelfde als Strangeljoen.
STRAATARM (wvl. STRAATAARM), adj. Zeer arm.
" Op éénen dag werd Job straetarm, beroofd
van alle zyne kinders. " (C. Van Hullebusch.)
STRAATBRAKKE, STRAATSBROKKE, v. Iemand
die veel op straat verkeert en gemeenlijk * niet
veel deugt. Die jongen is eene straatbrakke. 0
gij leelijke straatsbrokke ! " Wanneken liep het
dorp rond met de meeste straetbrakken, en met
al zulke knechtejongens die in de bosschen
schenen opgekweekt te zyn. " (C. Duvillers.)
STRAATHOUT, o. Mutsaards, enz. die men in
morsige straten legt om dezelve vastheid te
geven en gebruikbaar te maken. De gemeente
heeft dit jaar veel betaald voor straathout.
STRAAT1VIESCH of STRAATMEST, o. Mest en
vuilnis dat op de straten ligt. In de steden zijn
er mestrapers die dagelijks het straatmes wegnemen. " Met straetmesch ende alle ander vuylicheyt. " (N. Despars.)
— Zie MES.
STRAATZWIJN (wvl. STRAATZWIIN, Zie Is), o.
Straatverken, zwijn dat zijn voedsel langs de
straten zoekt.
— Fig. Eerloos mensch, vent of vrouw die
leeft lijk een redeloos dier.
STRABANTIE, STRABANSE, v. zonder mv. Ontsteltenis, beroering, wanorde, fr. trouble, désordre. Geheel de stad gerocht in strabantie als de
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vijand naderde. De bie'n vliegen in strabansie
rond, als hun korf gestoord wordt. Het staat al
in strabantie, als men het huis schommelt. Ik
vond al de meubels in strabanse liggen. " Menich
dauzend menschen waren daer omme in roere,
ende in groot storbaneyen. " ( Kr. v. Br.)
— Men zegt ook Astrabansie, Asterbansie,
Anstrebantie, Insturbansie, en Estrabansie. Vgl.
1. exturbat-io, disturbatio. " Zy trockender met
zule eene viericheit ende furie jeghens dat zy
zyne leghere gheel ende al in desturbatie stelden,
ja teeneghadere schonden ende bedorven. " (N.
Despars.) " Diet daer al in disturbalie ende in
roeren stelden, als of zy van den duvele booslick
bezeten hadden gheweest. " (Id.)
STRABANTIG, adj., met den klemtoon op ban.
Hardnekkig-aanhoudend. Strabantig regenen.
Strabantig werken, arbeiden.
— Alg. Vl. Idiot. heeft Strabbant voor straf,
sterk, stevig, fel, kloek, dapper, geweldig. Dat is
een strabbante kerel. Ze vechten, arbeiden, enz.
strabbant. Het ging er strabbant.
STRAF, adj. Zie 5TRAAF.
STRALEN, straalde, gestraald, b. w. Met den
angel steken. Wordt gezeid van de bie'n, enz.
Van eene bie gestraald zijn. Het bietje heeft hem
gestraald in de hand, op het voorhoofd. De
peerdhorsels stralen.
— Fig. Gestraald z- jn, dronken zijn. Hij was
een weinig gestraald.
— o. w. met hebben, wordt gezeid van iets dat
in de keel, in de neus of in de oogen prikkelt en
bijt. Zuur bier straalt in de keel. Chicoreien en
dergelijke bittere groensels stralen in de keel.
De mostaard straalt in de neus. De rook van
èenen veuzenden tabaktruis straalt in de neus
en de keel. Rauwe ajuinen, die men in stukjes
snijdt, stralen in de oogen. Dompige rook van
houtvuur straalt in de oogen.
STRALJOEN, o. Zie STRANGELJOEN.
STRAMIJN, STAMIJN (wvl. STRAMIIN), v. Aar-

den of houten gatenpateel, doorgietschotel, fr.

passoire.
-- Meest gebruikt aan en binnen de oostvl.
grenzen. In de Woordenb. bet. het een zeefdoek.
STRANG, adj. Hetzelfde als Streng, fr. sevère.
Een strang gebod, fr. un ordre sévere. Iets strang
verbieden.
— Werkzaam en spaarzaam tevens; bij Kil.
Strengh, strenuus, gnavus, fortis ad res Berendas,
prompt-uus. Die moeder is strang in haren huishoud. Met strang genoeg te zijn, geraakt die
werkman door de wereld. 't Zijn menschen die
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geheel strange zijn in hunne wereldsche zaken,
maar die de geestelijke veronachtzamen.
STRANGE, o. Het strand van de zee, fr rivage
de la mer, plage. Langs het strange wandelen. Er
liggen vele zeeschelpen op het strange. Het wrak
wordt door de baren op het strange uitgeworpen.

" Desen verraeder is naer het strange ghegaen."
(N. Vanhove.) " Het strange, waar die schip breuke geleên hebben, komen toe- en aangespoeld. " (K. Callebert.)
--- Het strange is mager, ligt mager, zegt men
om aan te duiden dat er -laar eene dunne lage
zand op ligt, dat de klijte bijkans bloot is.
-- Kil. geeft aan dit woord nog eene tweede
beteekenis, deze van brachium naris vel ftuvii,
sinus, fr. golfe, zeeboezem.
STRANGELJOEN, o., klemt. op joen. Eene peerdenkwaal bestaande in eene geweldige keelontsteking die belet van te zwelgen en te ademen;
in de Wdb. Halsstreng en in 't fr. etranguillon
geh eeten.
— Eene verkoudheid die een peerd krijgt en
veel * doet hoesten, anders Droes genaamd, fr.

gourme.

--- Men zegt ook Straaljoen en Straljoen.
STRAVEN (met de heldere a, d. i. den verlengden klank der korte a : zie STRAAF), straafde, gestrarrfd, b. en o. w. Versterken. Zie VERSTRAVEN,
dat meest gebruikt is.
— Niet te verwarren met straffen (strafte, gestraft, fr. punir), dat met harde f spreekt, terwijl
straven eene zachte v laat hooren achter eene
heldere a, zoodanig dat dit straven niet en rijmt
met draven, gaven, graven, slaven, noch ook .met
bestraffen, verschaffen, enz. Een woord dat met
dit straven rijmt, is paven (anders paffen, d. i.
slaan). Deze twee woorden zou men kunnen
schrijven Pafven, pafde, gepafd, en Strafven,
strafde, gestrafd.
STREDE, STRES, v. Berisping, fr. r'pr'imande.
Iemand eene streê geven. Eene streê krijgen.
- Zie STRIJDEN.
STREEK, STREKE, v. Strijking. Geeft dat mes
eene streke (wet het, fr. aiguisez ce couteau).
— Streke geven, gelegenheid geven, te passe
komen. Als het eenen keer streke geeft, fr.
quand l'd-propos se présente. Ik zou hem ' daarover gesproken hebben, maar 't heeft nog geen
streke gegeven. " Jan mochte nu en dan ne keer
uitgaan, als 't streke gaf, om zijne kennissen te
gaan bezoeken. " (K. Callebert.)
STREEK, STREKE, adj. Effen als of het gestre-

ken ware. 't Wordt veel gebruikt in streke vul,
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dat is, effen vol. Dat vat is st-reke vul (effen vol
tot aan de kim). De put staat streke vul water.
Die stande is streke vul graan. Ge moet dat glas
streke vul gieten.
-- Fig. Streke zijn, streke staan, effen zijn, in
orde zijn, iets voltrokken hebben, alles vereffend
hebben en bereid zijn om iets anders te beginnen. Ik sta streke. Ik ben bijkans streke met
mijn werk. Hij zal nog!in lange niet streke zijn.
De dood mag komen als zij wilt, zij zal hem
altijd streke vinden. Telkens zij moet uitgaan,
duurt liet lang eer zij streke wordt (eer zij alles
verordend en zich opgetooid heeft). De kleermaker moet somtijds diep in den nacht werken om
streke te geraken.
-- Men zegt ook veel effen en streke zijn. Ge
moet effen en streke zijn tegen den noen. Ik
stond effen en streke, als hij kwam. Alles is
effen en streke (kant en klaar).
STREEKTE, v. Streek, gewest. " De prochiën
liggen hier en daar verzaaid, en deze streekte
herinnert mij de schoone en groene valleie van
de Schelde, waar dat achterweerts 's jaars met
honderden melkkoeten grazen. " (R. d. H.)

STREEP (wvl. STREP, zie

KLANKVERK.),

m. Zie

STRIP.

STREEP, STREPE, v. Zie STRIEP.
STREEPHAAR (wel. STREPHAAR, zie KLANKVERK.),

o. Sluik haar dat in strepen neerhangt.
-- STREEPHAARDE (wvl. ST:RÉPHAARDE), adj. Die
streephaar heeft.
STREK, m. De strekkende lengte van iets. De
strek van eene brike is tweemaal de breedte.
— De langte der uitgestrekte hand van 't
uiterste van den duim tot het uiterste van den
pinkel of van den middeuviilger; anders ook
Vaam, Perzonge of Perzomme, en bij Weil.
Span geheeten; fr. empan. Dat is vier strekken
lang.
-- STREK, m. Strik, knoop, fr. nceud. Den halsdoek met eenen strek toeknopen. De sluitlinten
van de schoe'n met eenen strek toeknopen. Een
strek linten. Zij tooit haar hoofd op met strekken en linten.
STREK, adj. Plat en effen uitgestrekt zonder
krimpen noch krullen. Als men iets droogt dat
vochtig is, b. v. eenen huid, een perkament, enz.
moet men dat gespannen houden of er een gewicht op leggen, indien men wil dat het strek
blijve. De planten die men droogt om ze in
eengin kruidboek te lijmen, worden tusschen
twee vellen papier geleid met een gewicht er
boven, opdat zij zouden strek blijven. Met het
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strijkijzer strijkt men het gesteven lijnwaad
strek.
— Strak bij Weil. is eig. Uitgerekt; in 't gebruik zoo veel als Sterk gespannen, b. v. eene
strakke koorde.
STREKBINDE, v. Een akkerkruid dat in fr.
renouée liseron, vrillée batarde geheeten wordt,
pol ygonum convolvulus L.; bij David de Gorter
ook Zwarte winde, en Wilde boekweit.
-- Binde is bij ons wat elders Winde heet, fr.

liseron, 1. convolvul-us.
STREKBREEDTE, V. De strekkende breedte van
eene vlakte. De strekbreedte vermenigvuldigd
door de streklengte geeft het vierkantte. Zie
STREKKEND.

STREKE, adj. Zie STREEK.
STREKEL, m. Regel van hout

of van steen

waarmede de maaiers hunne zeisen wetten om
er snede aan te geven. De stalen priem waarmede de beenhouwers hunne messen wetten, is
ook een strekel. De strekel van eene viool, de
strijkstok, fr. archet. — Van Strijken.
STREKGRAS (wvl. STREKGARS, -GERS, uitspr.
-gas, -ges, zie Rs), o. Gras wiens lange stengels
en drendels langs den grond strekken. Het
strekgers doet veel kwaad in den akker, doch
in als de pemen.
STREKKEND, eig. deelwoord van Strekken.
Wordt als adj. gebezigd in den zin van Plat
uitgestrekt in de lengte. Een huis met strekkende
zolders. De strekkende lengte van die straat is
tien duizend meters, of, die straat is tien duizend
strekkende meters lang. Dat stuk land is dertig
strekkende meters lang, en twintig strekkende
meters breed. Zes kamers op de stagie, en daar
een strekkende zolder.
-boven
STREKKRUID, o. Algemeene naam dien men
geeft aan kruiden en planten wier stengels langs
den grond strekken en kruipen. Dreesem is een
strekkruid.
STREKLAAG, v. Bij metsers. Eene rij steenen
die volgens hunne lengte, niet dwars in den
muur, maar in de richting zelve van den muur
gemetseld zijn, zoodanig dat men geheel de
lengte van de steenen ziet als men de oogen op
den muur vestigt.
STREKLENGTE, v. De strekkende lengte van
iets. De streklengte van dien hof is veertig meters. Zie STREKKEND.
STREKPEEM, v. De eigenlijk gezeide Peem,
die veel schade sticht in den akker, fr. chien-

dent, 1. triticum regens. .
-- Zie PEEM.
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STREKS, bijw. Effen weg volgens de lengte, in
horizontale richting. Iets dat toegerold is openplooien en streks leggen.
--' Streks werken. Bij metsers. De steenen zoo
leggen dat hunne lengte de horizontale richting
volge van den muur. Zie STREKLAAG.
STREKSTEEN, m. Bij metsers, enz. Een steen
die horizontaal gemetseld is in den muur, zoodanig dat men hem zie in zijne lengte, fr. panneresse. Men metselt overhands eene lage strek
-sten
lage kopsteenen.
STREIYI, adj. Stram, stijf. Strem zijn van de
koude, van het reumati j s, van vermoeidheid, van
ouderdom, van werken. Hij is strem gewrocht,
strem gegaan. Ik ben strem geklapt, strem ge-

studeerd, fr. je suis à bout de forces physiques,
tant j'ai_parlé, étudié. Ik ben strem moe. " Zijne
stremme leen zochten ruste. " (K. Callebert.)
STRENG, m. en v. Zie STRING.
STRENGIGHEID, v. Hetzelfde als Strengheid

(zie IG). " Schroomende de eenigheyt, stilswygentheyt en andere strengigheden. " (F. Vanden
Werve.)
STRESSE, en ook STERSE (uitsp. slesse, zie Rs),
V. Kleene hoeveelheid draden, halmen, haarpijlen, enz., volgens hunne lengte te samen genomen, fr. resse. Eene stresse garen of twijn heet
men ook Streng of Streen. Eene stresse haar
afsnijden. Lange stressen haar. Eene stresse
haar die gevlochten is, heet eene Vlecht. Eenen
bondel stroo in stressen slaan, dat is, in stressen
verdeelen om er iets mede te binden zoo als de
schooven op den akker, de afgemaaide klaver,

enz. Eene stresse vlas is een handvolletje hèrels,
of eene splete gehekeld vlas. Haal eene sterse
stroo om 't vier te ontsteken.
-- Behendige trek, streek, perte, fr. farce,
conic. Slechte stressen uitsteken of uitmeten.
Wie heeft er ooit van zulke eene stresse gehoord?
Is dat eene stresse ! Dat zijn stressen 1 Die knaap
zit vol stressen. Al weer eene van zijne stressen.
Iemands stressen vertellen. Eene stresse uitgaan,
fr. conter une bourde. Iemand eene sterse ophangen (eene prulle wijsmaken).
--- Een strip vocht. De melk wordt bij (of in)
stressen uit den uier afgemolken. De geneesheer
ried hem van 's morgends op zijne nuchtere
maag twee of drie stressen melk versch uit den
uier te drinken. Hij spuitte mij eene stresse
water in 't aangezicht. Hij gispte er eene stresse
water op.
- Zie TRESSE.
STREULEN, streulde, heb of ben gesl revld, o. w.
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Hetzelfde, in Veurne-Ambacht, als Stroelen.
STREUSCH, adj. Kloek en gezond, fr. robuste.
Een streusche kerel. Er streusch uit zien. Hij is
nog streusch voor zijne jaren. Eene streusche
gezondheid. Al zijne kinderen zijn streusch en
gezond. Een streusch peerd.
— De Wdb. geven Struis in denzelfden zin.
Wegens ui = eu, zie onder HERPEUS.
- STREUSCHHEID, V. De hoedanigheid van
streusch te zijn. In streuschheid winnen. Van
zijne streuschheid verliezen.
STREUVELAAR, m.

Boom of plant die onder-

blij ft, die niet behoorlijk opgroeit, maar versukkelde takken of scheuten draagt, en vruchten
noch bloemen geeft. Die fruitboom is maar een
streuvelaar. Er staat hier en daar een streuvelaar in dat koolzaad, in die aardappels.
STREUVELEN, streuvelde, heb of ben gestreuveld;

ook STRUJVELEN en STRUWELEN, o. W. Oprijzen,
rechtstaan, sprek. van haar of pluimen, fr. se
herisser, se dresser. Zijn haar staat gestreuveld.
De hond was zoo verbitterd dat er zijn haar van
streuvelde. " Met lang gestreuveld haer. " (Volkslied.) Gestreuvelde pluimen. Als de hanen vechten, hunne pluimen streuvelen op kop en nek,
fr. les cogs se hubissent. " Al uwe sorghe was met
afgheleent hair u te bereyden eenen hooghen
tros om die te doen struyvelen. " (J. de Harduyn.)
— Kil. Struvelen, horrere, inhorrere. Zie opSTREUVELEN

en VERSTREUVELEN.

STREUVELHAAR, o. Gestreuveld, rechtstaande

haar. Die vent met zijn zwart streuvelhaar.
STREUVELING, v. De daad van streuvelen.
Men ziet aan de streuvelinge van het haar, dat
een hond gram wordt. De streuveling van de
pluimen is dikwijls een teeken van ziekte bij de
vogels.
STREUVELKOP, m. Een hoofd met verwarreld
rechtstaande haar.
— Iemand die eenen streuvelkop heeft.
STREUVELPLUIMEN, v. mv. Pluimen die gerezen staan.
STREUVELVLAS, STREUVELVLASCH, o. Bij

landb. Vlas wiens hèrel of stengel gefakkeld en
gesprieteld is, niet aleen van boven, maar bezonderlijk om het midden. Streuvelvlas is eene
slechte soort, omdat de bast er van in 't zwingelen grootendeels verloren gaat.
STREVELEN, strevelde, gestreveld, b.

W.

Zie

STRIEWELEN.

STRIEBELEN, striebelde, gestriebeld, b. w. Zie
STRIEWELEN.

STRIEM(E, v. Eene stroomende streep van

STRI
vocht of van licht. Een waterval stort in striemen
neder. Het water van eene snelle beek stroelt
in striemen als er groote steenen of andere hinderpalen haren loop breken. Men ziet dikwijls
de zonnestralen in striemen (fr. e.n faisceaux de
rayons) tusschen de wolken uitstroomen. De opstijgende vuurpijlen maken in de lucht eene
strieme van vuur, fr. une trainee de feu. De
steert van eene comeet is eene strieme van licht.
— Eene streep die door strooming gevormd
is. Het zand van de baan lag door den stortregen in striemen afgestroomd door de weide. De
gebergten zijn hier en daar van de groote regens
uitgestroomd in striemen die men in 't fr. ravins
en ravines heet. Er waren in zijne kaken twee
striemen gekomen van 't langdurig vloeien zijner
tranen.
— Verders al wat eene stroomende of gestroomde streep verbeeldt, of eraan gelijkt. De
melkriem (fr. voie lactée) is eene witachtige
strieme dwers door 't firmament. Die zwarte
striemkens die, op de landkaart, naar de zee
kronkelen, duiden de rivieren aan. Kostelijk
hout met schoone kronkelende striemen. Marbel
met witte en roode striemen dooraderd. Ik mag
dat vleesch niet met al die roode striemen. Slecht
koekbrood waar gele striemen in zijn. Eene
vochtige striem in eenen muur. De wolken liggen
op de kimme somwijlen in balken, en somwijlen
in striemen (d. i. in lange straalvormige strepen
of schichten). Een akkergrond waar vochtige
striemen of zavelachtige striemen in liggen.
— Eene versletene of vuile streep in kleeder-

stoffen, enz. Een kleed, dat altijd in dezelfde
plooien hangt, verslijt in striemen, verliest zijn
kleur bij striemen. Waar hebt gij die vuile
strieme in uw beste kleed gekregen P Vuile
striemen in het lijnwaad heeten linksels.
— Wervel of streep in 't vel, voortkomende
van eene langdurige plooi, ' of van eenen tweep of roedeslag. Zijn rug lag geheel in blauwe striemen en wervels, zoo wreed was hij gegeeseld
geweest.
— Bij Kil. Streme. Vgl. Striepe.
STRIEMDE, adj. Striemvormig, met striemen.
Het zand lag striemde, ten gevolge van den
vloed die erover gespoeld had. Striemde wolken
in de lucht. De femen van zijdelintgras - zijn
striemde, fr. les feuilles du phalaris variegata
sopt panachées, rayées de vert et de blanc.
STRIEMEN, stri ernde, heb gestriemd (fvl. èsíriemd,
zie GE), o. w. In strepen afstroomen. Het water
van de beek vloeit al striemende over den steen --

STRI
grond. Het regent daar in de verte; want men
ziet het striemen, men ziet den regen striemen
in de lucht.
-- Ook gez. van zand dat in strepen stroomt,
en van wortelvast vlotgras wier stengels en
femen op vloeiend water liggen en drijven. Vlot gras dat in eene beek striemt. Als het stortregent, striemt het zand van de straten naar de
grachten.
— Verders van licht dat eene streep vormt
of in strepen uitstraalt. De steertsterren striemen in 't firmament. Ik zag eenen ontvlamden
meteoorsteen door de lucht striemen. De zonnestralen striemen somwijlen door de wolken, en
dan zegt men : " Het striemt, de zunne trekt
water. "
— Zoo spoedig voortvaren dat men als eene
strieme schijnt te maken in 't voorbijijlen. Het
convooi striemde langs de baan. Hoe reed de
ruiter toch snel : hij striemde door de lucht.
— Ook van de wolken die in lange spitsige
strepen liggen. Striemende wolken op de kimme.
Uestriemde wolken. De lucht striemt (komt vol
striemende wolken).
— Ook van marbel, enz. waar striemen in
liggen. Gestriemde marbel. Zijn lichaam was
blauw gestriemd van de zweepslagen.
— Spichtig rijzen, zooals een spitsige toren,
boom, enz. Die toren striemt in de lucht. Een
populier die in de lucht striemt.
Laet ons een branke van den boom
Striemende langs den Vryheidsstroom,
Van den groenenden myrtelboom breken.
(K. De Gheldere.)
STRIEMGRAS,STRIEMELGRAS(wvl. -GARS, - GERS,

uitspr. -gas, -ges, zie Rs), o. Vlotgras dat, wortelvast in eene beek, zijne stengels en femen
met den stroom laat drijven en slingeren, gly-

ceria f uitans.
STRIEN, stree, gestreen, o. w. Westvl. vorm
van Strijden. Zie —IEN.
STRIEP, m. Streep vocht, stresse. Bazinne,
geef mij nog eenen striep (zegt men als men
zijne pint bier uitgedronken heeft en dat men
geenen tijd of geene goest meer heeft om nog
eene andere geheele te drinken, en de bazinne
dan giet er nog eenen striep in, d. i. omtrent
eenen kapper of halve pint).
— Het geeft striep om te reinen, zegt men als
het geweldig regent, fr. it pleat a verse.
STRIEPE, V. Eene meer of min regelmatige
streep, zij weze natuurlijk of kunstmatig, fr. raie.
Eene koe met eene witte striepe op het voor-
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hoofd. Een appel met roode striepkens op de
pelle. Marbel met zwarte striepen. Kleederstoffen met striepen. Een vrouwejak met blauwe
striepen. Eene striepe is geene reef, fr. n'est pas

une strie.
— Eene striepe land, eene streep, eene schroode land. Eene striepe land langs den ijzeren weg.
— De striepe verschilt van de strieme die eene
stroomende of gestroomde streep is of iets dat
er aan gelijkt, en bijgevolg het gedacht behelst
van (wezentlijke of schijnbare) beweging, terwijl
zij dat van kunst en regelmatigheid meer of min
uitsluit. Vandaar komt 1° dat het ww. striemen
altijd onz. is, en stniepen bedr.; 2° dat men zelden
spreekt van striepen in de lucht, maar wel van
striemen; 3° dat striepen in een kleed gemaakt
zijn voor 't sieraad, en striemen in een kleed toevallig zijn en leelijk; 4° dat men, in sommige
gevallen, waar dit onderscheid niet duidelijk is,
strieme of striepe kan zeggen, volgens dat men
het opvat, b. V. een peerd met eene zwarte strieme of met eene zwarte striepe op den rug; marbelsteen met striemen of striepen.
STRIEPEN, striepte, gestriept, b. w. Strepen,
met striepen versieren, fr. rayer. Gestriepte
kleederstoffen.
-- Strossen, stropen, bedriegen in den handel. Een winkelier die de lieden striept.
STRIEPGOED, STRIEPJESGOED, o. Gestreepte
stoffe, fr. étofe rayee.
STRIEPING, m. Soort van gestreepten appel,
ook Pompermieting.
STRIEPTE, adj. Gestreept, met striepen. Een
striepte kleed. Dat marbelsteen is striepte. De
striepte pel van appels, enz.
-- Weil. heeft Strijpt.
STRIEVELEN, b. w. Zie STRIEWELEN.
STRIEWELEN, striewelde, yestnieweld, b. w.
Strooien, spreiden, fr. 'pandre, répandre. Suiker
striewelen op de spijzen. Asch striewelen op
het land. Bloemen striewelen op den weg. Graan
en krensen striewelen, voor de hoenders. De
afgemaaide klaver wordt gestrieuweld opdat zij
te spoediger verdrooge en hooi worde.
— Strooisel spreiden onder 't vee in 'stal, fr.
faire la litiere aux vaches. Zijn de koeien reeds
gestrieweld ? Vergeet niet die veers te striewelen.
— Fig. en schertsende. Van drinkgeld voorzien. Zijt gij genoeg gestrieweld? Hij is wel gestrieweld.
— Ook Striebelen, Strievelen, Strevelen en
Strewelen.
STRIEWELING, STRIEBELING, STRIEVELING,
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STREVELING, STREWELING, v. De daad van Striewelen, stroming.
-- collectief. Strooisel, hetgeen dat gestrooid
is of geschikt om gestrooid te worden. De strievelinge van het vee wordt akkermest. Op den
processieweg spreidt men striewelinge (geschrood
kleurpapier, bloemen, rosmarijn, lisch en ander
groen), fr. jonchee. Striewelinge vergaderen voor
de processie.
— Fig. en schertsende. Drinkgeld, fr. pourboire. Striewelinge geven of krijgen.
STRIJDEN, streed, gestreden (wvl . STRIEN, stree,

zie —IEN) , o. w. Kijven, twisten, krakeelen, fr. quereller, disputer. Zij streên geweldig.
Strien om 't gelijk, fr. disputer pour avoir raison.
Altijd strijden, en nooit overeenkomen. — Tegen
iemand strijden (met hem twisten, fr. disputer
avec). Ik heb eene uur lang tegen hem gestreên
over politieke kwestien.
— Harde berispingen of verwijtingen zeggen.
fr. grondar, gourmander. Die schoolmeester kan
gestreen,

geweldig strijden. Hij strijdt voor eenere niet,
fr. it gronde pour ure rien. Moet-je daarom zoo
strie'n P " Tenwaere van geen bescheen, dagge
consus cnulde cnoterde of striedde. " (Kor
.r
^ . hs.
1736.) — Op iemand strijden (hem bekijven, bestrijden, fr. 'gronder). De vader streed op zijn
kind omdat het iets misdaan had. Ik heb reeds
dikwijls gestreên op hem, maar al dat striên en
helpt niet.

— Knoteren, kariën, Ikuk-kuk-kuk-kuk-kuk
zeggen, sprek. van eene hen. Die hen gaat haast
leggen, zij loopt al strien.

— In den zin van Vechten, fr. se battre, is
Strijden in de volkstaal niet gekend.
STRIJKBLOK (wvl . STRIIKBLOK), m . Bij timm.

Eene schaaf die van maaksel en van dienst is
gelijk de reeschaaf, doch zoo lang en zoo groot
niet. De strijkblok is veel meerder dan de kort.
schaaf. Men gebruikt den strijkblok om paneelen en planken effen te schaven, na er het ruwste
van afgenomen te hebben met den Voorlooper.
STRIJKBORSTEL (wvl. STRIIKBURSTEL, uitspr.

- bustel, zie Rs), m. Een borstel waarmede men
iets bestrijkt. De strijkborstels van den wever.
De bakkers glanzen de bovenkorst van een koekbrood of volaard met wit van ei dat zij er over
breiden met een strijkborstelken.
STRIJKEN (wvl . STRIKEN ), streek (wvl. scherpl.
ee, zie DUIGEN), gestreken, b. w. Iets dat rechtstaat
nederlaten, platleggen, fr. abaisser. Eene gaai.
pertse strijken. Eene leere (ladder) strijken.

— Gist strijken. Wordt gezeid van de bakkers
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die hunnen gist halen bij eenen brouwer. Waar
strijkt die bakker gist (bij welken brouwer haalt
hij zijnen gist) P Hij heeft tien jaar lang bij dien
brouwer gist gestreken.
— Strijkende vol, boordevol. Een vat graan
strijkende vol. Eene kuip strijkende vul aardappels.

STRIJKIGGE, STRIJKEGE, STRIJKINGE, v. Hetzelfde als Strijkster, eene vrouw die lijnwaad
strijkt, fr. repasseuse.
, STRIJKHOUT, o. Bij metsers, enz. Eene dikke
pertse of ribbe die horizontaal vastgebonden
ligt aan staanders, om de - bulsterhouten van
eene stellagie te onderschragen.
STRIJKPLAAT, v . Bij landb. De strijkplate van
eenen ploeg is een ijzeren blad dat de zijdekanten bekleedt van het zoolhoofd, en zijn spoor
achterlaat in den brauw.
— Ook Slijpplate genaamd.
STRIJN (wvl . STRINE) , V. Nieuwjaargiffr in 't
algemeen i. strena, fr. étrenne.

— In 't bez. Nieuwjaarwafeltje, lukke. Strijnen
bakken. Eene zoete strijne.
— STRIJNEN (wvl. STRINEN, zie IJ), slrijnde, ge.
stro jnd, b. en o. w. Lukken, eene nieuwjaargift
vereeren, fr. éírenner. Iemand strijnen met een

gouden zakuurwerk. Ik heb gisteren mijnen
vriend gestrijnd. Rondgaan om de familie te
strijnen.
STRING (wvl . STRIING,' zie INn), m. STRINGE (wvl.
STRIINGE) , v. Hetzelfde als Streng. De string van
de klok. De stringen van een trekpeerd. Een
string garen. Twee stringen twijn.
Gheluckig is den mensch die breken kan de stringen.

(G. De Dous.)

— Eene streep, een lang en smal deel. Er is
een dwarlwind over de akkers gerukt, en hij
heeft er eenen geheelen string in verwoest en
vernield. Die vlasch.aard is uitgebrand bij stripgen.

-- Een lang en smal stuk lands, liggende tus.
schen twee grachten. Natte gronden worden
verdeeld in stringen om het water te gemakkelijker weg te leiden. Eenen string beploegen en
beplanten.
— Een lang en smal stuk lands liggende tusschen twee rijen kreupelhout. Die string ligt
tusschen twee elzenhagen die de vruchten beschutten van den wind.
— Lange en zeer smalle ruimte tusschen twee
rijen hout rond eenen akker of in eenen bosch;
anders ook Singel genaamd. Een bosch van
vijftig stringen. Er groeit mager gers in de
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stringen. Drie stringen hout verkoopen. Eenen
string hout afkappen. Den streng elzenhout uit roden die rond een land staat.
STRINGBUSCH, STRINGBOS, m. Mutsaard van
tronkhout dat langs eenen string of singel groeit.
Eene mijte eiken stringbusschen. De stringbus
bestaat uit ongespleten stokken en rijshout.
STRINGEL (wvl. STRIINGEL), STRENGEL, m. Hetzelde als String, in al zijne beteekenissen. Een
stringel garen. Een stringel lands. Eenen stringel van eene weide verkoopen.
STRINGGRACHT (wvl. STRIINGG -),m. Een gracht
tusschen twee stringen lands. Een stringgracht
is gemeenlijk drie voet diep, en twee of drie
voet breed. De stringgrachten vindt men meest
in natachtige akkers, waar zij dienen om het
water af te leiden. In 't Noorden van Vlaanderen zijn de stringgrachten zeer gemeen; men
ziet er ook in 't Zuiden, maar daar heeten zij
Laken.
STRIP, m. Hetzelfde als Streep, doch meest
gebruikt in den zin van eene geut water, zand,
enz., die straalswijs ergens uit stort; anders ook
Stresse. In den zak was er eene scheur waar nu
en dan een strip graan uit reuzelde. Hij goot
het water uit bij strippen. De melk wordt uit
den uier afgemolken bij strippen. Een strip melk.
STRIPHAAR, o. Zie STREEPHAAR.
STRIPPEN, stripte, gestript, b. w. Iets tusschen
de vingers of de nagels of de tanden trekken, gem.
om er de oneffene deelen en sfeertelingen van
af te scheiden. Vlas strippen (zie RAMMEN). Eene
bieze strippen tusschen den wijsvinger en den
nagel van den duim, om er het merg uit te drijven. Een grasauwtje door de tanden strippen,
zoo 't gebeurt in 't muizebreidelen.
— o. W. met hebben. Water lozen, bez. bij
stressen, hetgeen bij zekere dieren, niet bij den
hond, een teeken is van ziekelijkheid.
STROBBE, v. Stomp die van eenen afgebroken
of afgekapten tak of boompje, boven den grond
uitsteekt, fr. chicot. Vallen over eene strobbe.
Zijn kleed scheuren aan eene strobbe. Er zijn
korte strobben en lange. Eene strobbe van drie
voet hoog.

— In 't bezonder Afgesneden einde van eene
wisse om te planten, fr. quillette. Zie SPOKE.

STROBBEL, m. Strobbe, het overblijvende en
uit den grond stekende einde van eenen afgebroken tak of ander houtgewas; bij Weil. Stomp
genaamd, fr. chicot. Een korte strobbel. Een
lange strobbel. Over eenen strobbel vallen. Zich
kwetsen aan eerren strobbel. De strobbels af-
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kappen tegen den grond. Dat boompje is ten
halve afgekraakt, de strobbel staat er nog.
— Hetgeen op den akker overblijft van de
halmen die afgepikt of afgesneden zijn, anders
ook Stoppel genaamd, fr. eleule. De strobbels
van tarwe, van rogge. De strobbels van peerdeboonen, van koolzaad. De strobbels uittrekken
en branden.
— Stuk land waar koorn, klaver, koolzaad of
peerdeboonen gestaan hebben, en dat nog niet
omgesloofd is, zoodat er de stoppels nog staan.
Mogen de schapen op dien strobbel gaan? Eenen
strobbel omploegen.
STROBBELRAPEN, v., mv. Stoppelrapen, raap loof dat in eenen omgeploegden strobbel gezaaid
is en gegroeid.
STROEL, m. Het stroelen, ruischend gestroom.
Neergezeten bij den stroel van een beekje.
STROELEN, stroelde, heb of ben gestroeld; ook

en STRUILEN, o. w. Ruischende of ratelende stroomen, bez. in strepen of stralen. Het
water stroelt uit het gootgat neder in de grip of
den zimperput. Het regende dat het van de
daken stroelde. Het regenwater stroelt (langs de
goten) in den regenbak. Het bier stroelt uit de
kraan. Een beekje dat over of tusschen de stee
-nestrol.Hwa deornpgdolvenen dam. Wat hoor ik daar stroelen?
-- Kil. Struylen, Strullen, Streylen, reddere
urinam. In dezen zin gebruiken wij ook Stroelen,
doch altijd met het bijgedacht dat men het
hoort stroomefi of storten; want al wat vloeit of
stroomt zonder dat men het hoort is geen stroelen.
STROELING, v. STROELSEL, STRUILSEL, o. Rui schend gestroom. Ook Stroelend vocht.
STRONT, m. Zie de Wdb.
-- Van honte te stronte gaan of komen of vallen,
van rijk arm worden. Hij is van honte te stronte
gevallen. Men heeft bemerkt dat zij, die tijdens
de fransche revolutie zwart (d. i. nationaal) goed
gekocht hebben, allen van honte te stronte gekomen zijn. Die winkelier gaat allengskens van
honte te stronte.
-- Kil. heeft Hond in den zin van Euclionis
STREULEN

aula, thesaurus reconditus aut in terra defossus,

d. i. hetgeen wij eene Popte of Ponke heeten, fr.
pécule, trésor caché. En — nota bene — voor van
honte te stronfe zegt men ook van ponte te stronie.
Zoodat van honte of van ponte te stronte eig. bet.
van rijkdom got krone (komen). — Eenigen zeggen van den honte tot de stronte.
— En omdat de zegswijze hij is van honte te
stronte gekomen zooveel doet als hij is volstrekt
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arm geworden, hij is gansch en geheel geruineerd,

zoo gebruikt men ook van honte te stronte somwijlen in den zin van gansch en geheel, b. v. Dat
kind is van (den) honte te stronte bedorven, fr.
un enfant completement gate.
— STRONTBIE, v., mv. -bie'n (zie DRIE). Een

tweevlerkte insekt, gelijkende van verre aan
eene honingbie, met blinkend bruinachtig kleur;
anders ook Pauw geheeten, en in de wetenschap
eristalis tenax. De strontbie'n zitten veel op de
bloemen, en bij 't naderen van denwinter vindt
ze men dikwijls binnen huize op de vensterruiten. De larva van de strontbie heet Aalmane, fr.
ver a queue de rat, levende in drekputten en in
slijk. De strontbie is de drekvlieg niet.
— Den naam van Strontbie geeft men ook
aan een ander insekt dat er zeer aan gelijkt,
doch iets minder is, en in de wetenschap elophilus pendulus heet. Het zit ook veel op de bloemen
bij de andere strontbie'n, of hangt op zijn vlerken in de lucht, als de warme zon schingt.
— STRONTLES(SE, V.

Dwaze rede, slechte praat,

onnoozele klap. Strontlessen vertellen of uiteendoen. Ga van hier, met uwe strontlessen. Ik ben
met al die strontlessen' niet gediend.
— Prulle, dwaas gedoen, fr. bêtise, incongruite,
bagatelle. Eene strontlesse uitsteken. Ge moet met al die omwegen hier niet te werke gaan:
dat zijn al strontlessen.
— Dit w. is zoo algemeen dat men het zonder
erg gebruikt, zelfs bij kiesche lieden.
STROO, STROOD, o., scherpl. oo, fr. paille, chaume.
Dat is schoon strood, lang strood. De breedte

van een strood. " Graenen, stroot, hoey, ende
ander ghewas. " (Vl. Setting- boet.) " Arendt
Meuleke zagh op alder kinderen dach zijn huys
boven staen branden, ende by vergiftet aen ons
Vrauwe van Kerselere, ende daer nae en verbrander niet een pype stroots meer. " (C. Vrancx.)
— Iemand een strood of een stroo steken, iemand

over iets prijzen of gelukwenschen, bezonderlijk
als men weet dat hij daarmede gediend is.
— Hij zou geen strood verleggen, zegt men van
eenen grootera luiaard.
— Gekapt strood, fig. Redevoering zonder ver-

band noch vervolg.

— Een strood breed, een stroo breed, de breedte
van een stroohalm. Dat laken is een strood breeder dan 't ander. Hij wilde geen strood breed
verschuiven. " Noyt een strooy breet wyken van
't gebod. " (A. Poirters.)
— Iemand geen strood in den weg leggen, hem
niet het minste verhinderen. " Wat reden hebbe
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ick om u te slaen ? ghy en hebt my uw' leven
noyt een strot' inde wegh gheleyt. " (J. Van
Heupzen.)

— 't Vliegt veel stroo naar frankrijk, zegt de
vlaamsche boer als de koude oosterwind langen
tijd over de akkers snijdt, en aldus het koorra
schraal en mager maakt.
— Stroodje trekken, fr. tirer a la courte-paille.
— Het stroodje steken, hier of daar door mis
voor het roodje steken. Zie ROODB.-verstandgzi
STROOBATSE, v. Kolder, vliegertje van papier
op eenen stroohalm, fr. petit cerf- volant des en-

fants.

— Ook enkelijk Batse.
STROOBOUT, m. Zie BOUT.
STROOD, o., scherpl. oo. In vele streken gehoord
voor Stroo, fr. paille. Zie STROO.
STROODAKTE, STROODAK]ZIG, adj. Met een
strooien dak. " Een schamele stroodackich huys,
daer, by tbarnen van een dooi zwijn, zeer onvoorzienlick die vlamme in slouch. " (N. Despars).
STROODEN, adj. Hetzelfde als Strooien, van
strood, fr. de paille. Een strooden hoed.
STROODILTE, m. -DILT, o. Stroozolder. Zie
DILTE.

STROODUTS, m. Eene dot of kort bosseltje stroo,
een wrong stroo. Met eenen strooduts een gootgat stoppen. Eenen strooduts in eene kuip water
leggen, opdat zij niet uitswansele in 't vervoeren of 't verdragen.
STROOIELING, v. collectief. Strooisel, Strooielinge onder het vee in de stallen. Geplukte
bloemen, papieren snipperlingen en andere
strooielinge voor de processie. " Om kaf, stroyelink in uwe korven te raepen. " (Fr. Vanden

Werve.)
-- Niet te verwarren met Strooling, dat gevormd is van stroo met den uitgang ling (zie
LING), terwijl strooieling gevormd is van strooieten
met den uitgang ing (zie ING).
STROOIEN, strooide, gestrooid, b. W. Bij huidevetters. De huiden strooien, dezelve uit de boen kuip overbrengen in de strooikuip.
-- Zeelen, heiselen, hier en daar iets laten
vallen van 't geen men draagt. Draag die arch
naar het ovenkot zonder ze te strooien-.
— Ook gez. van vochten, in den zin van
Sturten, fr. epancher. Let op dat je geen bier
en strooit op het tafelkleed. Draag die melk
zonder ze te strooien. Ge meugt die seule water
niet strooien.
STROOIKUIP (wvl. –KUPE), v. Bij huidevetters.
Een kuip waarin de huiden, die uit de boene
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komen, plat op elkander geplaatst worden, maar
elk overstrooid met taan of gemalen eikenschors,
en allen te samen overzopt in 't water. De huiden
blijven van twaalf tot achttien maanden in de
strooikuip, en als zij er uitkomen, zijn ze leder.
STROOLING, m. en o. Een stroohalm. Een lang,
een kort, een stevig, een gebroken strooling.
Eene handvol stroolingen. Zie STROOIEI.ING.
. STROOM, m. Met stroom of tegen stroom varen,
zwemmen, gaan, enz. d. i. den stroom volgen,
of tegen den stroom opgaan, fr. naviguer en aval,

of en amont, aller-aval of aller amont.
-- Ook gez. voor naar de streek of tegen de
streek, sprek. van laken, enz. Een kleed, eenen
hoed met stroom burstelen of tegen stroom burstelen, fr. brosser selon le poil, of a' contre-poll.
STROOIIISGEMOED, adv. Stroomsgewijs, fr. par
torrents, a grands f lots. Meest gebruikt in stroornsgemoed weeryen, de, droefheid van 't hert in overvloedige tranen lossen. Stroomsgemoed zijne
zonden beweenen. Zij zat daar te krijschen
stroomsgemoed.
-- Stroomsgemoed regenen of reinen, geweldig
regenen, regenen dat het giet. (P)
-- Stroo-msgemoed spreken, met hert en overtuiging vele woorden zeggen om indruk te
maken. De predikant wakkerde stroomsgemoed
de zondaren op tot bekeering. Zij vertelde
stroomsgemoed al hare kruisen en ongelukken.
— Is dit stroomsgemoed zooveel als stroo7nsmoedig (met stroomenden moede), even als men
ook leefgetal ongemoed, ongestuim zegt voor lief-

tallig, onmoedig, onstuimig ? Of is stroomsgemoed
voor stroonnmoede, even als stroomsgewijs voor
stroomswzjze, zijnde moede hier zooveel als 1.
modus, fr. mode, d. i. wijze P
STROOMUSCH, v. Soort van dikke musch met
geelzoomden bek, anders ook Papmuseh en Tarwmusch genoemd. De stroomusschen zijn zoo levendig en zoo nijdig niet gelijk de boommus schen (steenrutjes).
STROOVEURST, m. Groote halfronde dakpan
dienende om op den nokbalk of opperriggel van

een strooien dak geplaatst te worden, fr. enfa2teau, tulle fattière.
STROOVLAAR, V. Dekmat, tuinmat van stroo,
fr. paillasson. Eenen dem rond bezetten met
stroovlaken, om het wegspatten te beletten van
't graan of van 't zaad dat men uitderscht. " Hij
dekte ze (de eerweetjes) met kaf, lei er strooivla
Callebert.)
-kenop."(K
STROOVLUW, STROOVLUI, m. Zie VLUW.
STROP, o. (bij Kramers en Weil. m.) Schuif-
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koorde di& men ergens rond vastwoelt. De beul
hong den. booswicht aan een strop.
-- Schuifkoorde waarmede men dieren vangt,
fr. collet. Een strop in eene hage zetten. Patrijsen vangen met het strop.
— Een snoer of draad waarop iets in plooien
toeschuift. Het strop van eene geldbeurs. Het
strop van eene vrouwenmuts is de geplooide
achterkant die de muts in den nek vastrijgt.
— De sluitspier van den aars, fr. sphincter de
l'anus.

— Het strop van het vangewiel in eene windmolen is de ruimte rond den as binnen de velgen.
— Fig. Een schalk en levendig kind. Een
strop van eenen jongen, van een meisje. Dat is
een strop !
STROPPELEN, stroppelde, gestroppeld, b. w. Frequent. van Stroppen, vooral in den zin van fr.
froncer. Eene schorte stroppelen.
STROPPELING, m. on o. Eene plooi van iets dat
op eenen draad gestropt is. Er vergaart stof en
vuiligheid in de stroppelingen. Er is een stroppeling los. Groote, kleene stroppelingen.
-- Zie —LING.
STROPPELING, v. collectief. Verzameling van
vouwen in iets dat gestropt is. De stroppelinge
van eene muts, van eenen voorschoot, van eene
mouw, enz. De stroppelinge losmaken.
-- Dit woord is gevormd van stroppelen met
den uitgang inq : zie —ING.

STROPPEN, stropte,' gestropt, b. w. Hetzelfde als
bij Weil. Stroopen, dat is, het bekleedsel van
iets afhalen, gelijk men doet b. v. als men het
vel aftrekt van den haas, van den paling, enz.
-- Iemand stroppen, hem zijne kleederen aftrekken, plunderen. -- Fig. In den handel bedriegen, strossen. Die winkelier heeft mij gestropt. Hij heeft daar eenen koop gedaan, maar
hij is er aan gestropt.
. Een stuk lijnwaad, enz. op eenen draad of
koordetje, dat er door gesteken is, in kleene
plooien toeschuiven, fr. froncer. Eene schorte
stroppen. Eene gestropte halslobbe. De rok van
een kleed is gestropt aan den gordel. Die mutse
is niet genoeg gestropt van achter. Met een
snoer eene borze stroppen.
-- Eenen knop stroppen. Bij kleermakers. Een
schijfken van hout of metaal in een stukje lijn
laken, enz. insluiten en vastnaaien. Ge--wad,
stropte knoppen aan een kleed stellen.
--- Met eenen strik of schuif koorde vastbinden. Stropt de koorde aan zijnen hals.
-- In eenen strik of schuifkoorde vangen.
--

STRU
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Hazen stroppen, fr. prendre des lièvres au collet.
Eene katte stroppen. " En 'k zal, als 't God belieft, voor u 'nen haze zien te stroppen. " (C.
Duvillers.)
-- Gestropt zitten, fig. In nood zijn.
— o. W. met hebben. Moeielijk doorschuiven,
nauwelijks ergens in of uit kunnen. Het garen
mag niet stroppen in den weefkam. De twijndraad van de naaister stropt, als er een deelken,
een vezeltje van afschuift en een knobbeltje
maakt dat haar belet den draad door te halen.
Dat is beste twijn, hij stropt nooit. Als de twijndraad stropt, kan de naaister niet naaien. Hij
is zoo diklijvig dat hij in de deure stropt. Het
volk stropte in de kerkdeur. De merkt stropte
van 't volk. Het huis stropte van de menigte
van menschen. Het zal daar nog eens gaan stroppen (veel volk zijn). Het heeft daar gestropt.
" Daer het in zyn' herberg altyd stropte van
't volk, zoo en is 't ook geen wonder dat ik hem
op zijn' renten heb weten leven. " (C. Duvillers.)
-- Stroppende vul, zoo vol dat het stropt. De
herberg was stroppende vol volk. De stad was
stroppende vol menschen. De schuur zit stroppende vul stroo. 't Was er al stroppende vul.
-- Bij verwers. Rimpelen, in rimpels inkrimpen, sprek. van gestreken verwe. De grond van
dien muur moet eerst met olie bestreken worden, opdat de lijmverwe niet stroppe die men
er op leggen wilt.
STROPPER, m. Iemand die stropt, strosser,
enz. Van daar Wildstropper, Hazestropper,
Baanstropper.
-- In 't bezonder, Soort van jak of kort vrouwenkleed met mouwen, en dalende slechts tot
op de heupen waar het rond het lijf toegestropt
is. Zij deed haren stropper aan om te werken.
STROPPING, v. De daad van stroppen. Ook het
uitwerksel er van.
STROPSEL, o. Stroppinge.
-- Het stropsel van een kleed, van eene muts,
van eene gordijn, enz., d. i. de samengeschoven
plooien op een snoer of draad.
STROSSEN, stroste, gestrost, b. w. Te veel doen
betalen, bedriegen, bezonderlijk in 't verkoopen.
fr. écorcher. Die winkelier strosi de menschen.
Ik ben gestrost. Men heeft hem daar gestrost.
-

En, al helpt by niemands kwaelen,
Doet hem dobbel nog betalen,
Strost de lieden t' allen kant.
(Vaelande.)

— Ook Struffen, Striepen, Stroppen, Strussen.
STRUBBE, v. Groote rivierpaling, in tegenstel-

ling met Dozijnepaling. Strubben verkoopen.
Eene strubbe braden.
STRUBBE, v. STRUBBEL, m. Hetzelfde als Strobbe, Strobbel.
STRUFFEN, strufle, gestruft, b. w. Bedriegen,
verneuken, anders gezeid Stroppen, fr. flouer.
Die winkelier struft de lieden. Hij heeft daar
leelijk gestruft geweest.
STRUIF (wvl. STRUVE), V. Eig. hetzelfde als
Druif (met de s vooraan, s-druif : zie s); in
't gebruik Een tros, zoo als een duiventros, enz.,
fr. grappe. Er hangen groote struiven aan dien
wijngaard. De aalbezien, de jeneverbezien, enz.
groeien in struivekens.
-- Verders hetzelfde als Struifel.
STRUIFEL (wvl. STRUFEL), STRUIVEL (wvl. STRU
VEL), STRUWEL, m., vklw. struifelke(n, struivelke(n, struwelke(n. Hetzelfde als Struif, tros, rist,
-

fr. grappe.
-- Kwast, kwispel, troetel, trosje van wolledraden of zoo iets, fr. houppe. Eene muts of pet
met eenen struifel van zijde. De hemel van eenen
predikstoel, van een baldakijn, van een ledekant,
is dikwijls rondom behangen met rijke struivels
van gouddraad. De struwels van eene gordijn,
van eenen gordel, van een kleed.
— Trosje of groepje van haar, van linten, van
bloemen, enz., fr. loupe, bouquet. Een struifel
haar. De beenhouwer trok het gedoode verken
zijne borstels uit bij struifels. Hij laat eenera
struifel baard op den kinne groeien. Er zijn vogels die eenen struivel pluimen op den kop
hebben. Zij draagt eenen geheelen struwel linten op hare muts (fr. bouquet de rubans). Een
struifel tymoen, bosseboom, fr. une toufe de
thymn, de buis. Er groeiden hier en daar eenige
struifels gras.
STRUIFELING (wvl. STRUFELINGE), STRUIVELING
(wvl. STRUVELINGE), STRUWELING, v. collectief.
Kwastwerk, fr. crépine, campane.
STRUIKAKELEI (wvl. STRUUKAKELEIE), v. Soort
van akelei, fr. ancolie, die in de hoven groeit.
STRUIKBOONEN (wvl. STRUUKB-), v. mv., vklw.
struikboontjes. Zie STOELBOONEN.
STRUIKEN (wvl. STRUKEN, zie UI), struikte, heb
of ben gestruikt, o. w. Wordt gezeid van planten
die een' struik maken, die veel scheuten of veel
bladeren krijgen rond den stam tegen den grond,
fr. buissonner. In de lente struikt de tarwe, de
rogge. Die klaver staat gulzig gestruikt. Die
andij vie struikt schoone. Vlas struikt niet, maar
schiet rechtop. Er is gras dat struikt, en ander
dat niet struikt.

STRU
STRUIKPEEK, V. Soort van peem die eenen
struik maakt, die veel scheuten en stengels
schiet; anders ook Rijgkoorde.
STRUIKPLANTE, V. Eene plant die in eenen
struik opgroeit. De andijvie, de klaver, het koolzaad, de bijvoet, de alsem, enz. zijn struikplanten.
STRUILEN (wvl. STRULEN)', o. w. Zie STROELEN.
- STRUILSEL, O. Zie STROELSEL.
STRUIS (wvl. STRUUS, zie UI), m. Hetzelfde als
Truis (met de voorgevoegde s, zie s), d. i. tros,
fr. bouquet, lou houppe, trochet.
STRUISCH (wvl. STRUUSCH, zie UI), adj. Kloek,
vroom, fr. robuste. Een struische kerel. - Een

struisch kind.
— Men zegt meest Streusch.
-- Afl. Struischheid.
STRUIVEL (wvl. STRUVEL), m. Hetzelfde als
Struifel.
STRUIVELEN (wvl. STRUVELEN), o. w. Zie STREUVELEN.

STRUSSEN, streste, geslrust, b. w. Hetzelfde als
Strassen, stroppen, struffen. " Sy strussen soo de
christenen dat sy gheen kooren-werck en hebben
om 't gheheel jaer te leven. " (P. Devynck.)
STRUTS, m. Kleene hoeveelheid water die men
ergens stort, omtrent hetzelfde als stressti. Eenen
struts water op eene bloem gieten. Een vocht bij
strutsen uitstorten. Bloed' spuwen bij strutsen.
STRUWEL, m., klemt. op stru, en niet op wel.
Hetzelfde als Struifel.
STRUWELEN, o. w., klemt. op stru. Zie STREUVELEN.

* STUBBE, V. Stof, lid. staub, fr. poussière. Het

w. staat bij Kil. en bij oude schrijvers : " Als de

stubbe der aerden datmen metten voeten tredet. "

(H. Herp.)
— In de Kempen zegt men Stubber, m. en o.,
en het Ww. Stubberen (bij Kil. Stubben, stuiven,
fr. faire de la poussière). De stubber ligt eenen
vinger dik op de plank. Het stubbert. Wat stubbert gij zoo P (Alg. Vl. Idiot. slobber).
STUIBERT (wvl. STUBERT), m., mv. sluiberts,
klemt. ap stui. Een koperen muntstuksken dat
hier in gang was vóór de Fransche revolutie, en
waar de oude lieden nog weten van te spreken.
De stuibert had eene weerde van omtrent drie
centimen. Er gingen drie stuiberts in eenen
stuiver.
STUIF (wvl. STUUF), bijes. In sommige gewesten
voor Stijf, fr. très, fort, beaucoup. Hij was stuif
dronken. Het donderde stuif. — Zie STIJF.
STUIFAAL (wvl. STUUFAAL), m. STUIF -AUWE
(wvl. sTUUFOwE), v. Aar of aal, vooral van schok-
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keljoen sprekende, wier graan in zwart stof vergaan is, fr. épi niellé. De jongers nemen stuif
om elkander daarmee zwarte striemen in-auwen
't aangezicht te slaan.
— collectieflijk zonder mv. Grijmte, lugge, fr.
nielle, grains niellés. De stuif-auwe is in dat
schokkeljoen. Er is veel stuif-auwe in.
- Zie LUGGE, en GRIJMTE.
STUIFREGENEN (wvl. STUUFREINEN),. het stuifregende, heeft gest-uif regenel, onpers. w. Hetzelfde
als Stofregenen, miggelen.

STUIK (wvl. STUUK), m. Stoot, daad van eens
te stuiken. Iemand eenen stuik geven met den
Vuist of den elleboog. Eene buil in 't hoofd ten
gevolge van eenen stuik tegen den muur. Eenen
stuik krijgen van iemand. Al de eiers braken
van eenen stuik tegen de mande.
- STUIK, m. Een hoopje van omtrent twaalf
samengestelde graanschooven op den akker; eng.
stook, fr. trézeau, treseau (van treize, dertien).
Men stelt de schooven eerst in stuiken opdat zij
te gemakkelijker zouden droogen, en dan, na
eenige dagen, stapelt men ze in schelven. Als
het reint en sleint, begint het graan in de stuiken
te kiemen. De stormwind rukte de stuiken omver. De stuiken mantelen. Eenen stuik zetten.
Eenen doorregenden stuik in de zon openleggen
om te droogen.
— De Stuik wordt ook Mandel genaamd, en
bij Kramers een Gast.
STUIKBOORD (wvl. STUUKB —), m. De omgeslagen onderzoom van een' vrouwenrok, enz., of
diezelfde onderzoom belegd met eene strook of
,schroode laken van drie of vier vingers breed.
De stuikboord van eene priesterloge, van een
begijnekleed. De mtuikboord is versleten. Eenen
nieuwen stuikboord aan een kleed naaien. De
stuikboord was ontnaaid en sleepte aan flenters.
— Men zegt ook Staatkant, dat verbasterd is
uit Stootkant. Stootkant staat bij Kramers.
STUIKEN (wvl. STUKEN, zie UI), stuikte en stook
(wvl. scherpl. 00, zie DUIGEN), gestuikt en gestoken,
b. en o. w. Stooten, fr. heurter, pousser. Ik kon
niet schrijven, omdat hij mij gedurig stook. Hij
stuikte zijnen voet tegen eenen steen. Iemand
stuiken met den elleboog. — Hij stook met zijn
hoofd tegen den muur. Hij viel en stuikte met
zijn hoofd in den grond.
— Door stooting af- of nederwerpen. - Hij
stuikte mij van den zolder, van den wagen.
— Nederstorten, zoo afvallen dat men in den
grond stoote. Hij stuikte van den zolder, van
den boom, en viel dood.

STUI
-- Geld stuiken, of enkelijk stuiken, afstuiken,
geld tellen, betalen, dokken, duimen, fr. boursilier. Hij heeft moeten stuiken. Begin maar te
stuiken. Hij is nooit de eerste om te stuiken.
— Bij spelende kinders. Noten, marbels of
knikkers uit de hand in eenen mok of een kleen
kuiltje stooten, anders gezeid Schokken, Kil.
ludere nucibus in scrobem, conjectis. De speler
wint of verliest volgens dat er een effen of een
oneffen getal uit den mok springen.
-- Kork stuiken, korksken schieten, metteren,
fr. jouer au bouchon.
— Schreef stuiken, schreve schieten, met een
schreefstuk naar eene reef werpen om ter naast.
- STUIKEN, stuikte, gestuikt, b. en o. w. De
schooven op den akker, de versche eikenschors,
enz. in stuiken of kleene hoopjes rechtstellen om
te droogera, eng. to stouk . Als 't gepikte koorra
in schooven opgebonden is, wordt het dan gestuikt om later geschelfd of gemend te worden.
De tarwe stuiken. Zij hadden juist gedaan met
stuiken, als 't begon te reinen. Zie MANDELEN.
STUIKIJZER (wvl. STUUK— IZER), o. Bij steenkappers. Soort van beitel op wijze van eenen
koker of buis, en dienende om, onder den slag
van den hamer, ronde gaten te stooten in een
stuk arduin dat te dik is om geboord te worden.
Er zijn kleene en groote stuikijzers.
STUIKLAP, m. Bij schoemakers. Een lederen
lap op de zool onder de tee'n, anders ook Teenlap genaamd.
STUIKMANDE, v. Bij brouwers. Eene mande
die men in het mout van de brouwkuipe duwt,

zoodanig dat de weerse er binnendringe, en aldus
uit die mande uitgeschept kan worden (wel te
verstaan dat de mande in 't mout blijft staan).
STUIKVUUR (wvl. STUUKVIER), o. Een fornuis
of vieringe met eene slokpijp waarlangs de
vlamme onder den ketel naar de kave trekt,
zonder eerst rond den ketel te varen gelijk een
epletvuur of loopende vuur doet.
STUIMIG (wvl. STUMIG), adj. Wordt in Veurne Ambacht en elders algemeen gebruikt voor
Onstuimig, stormachtig. fr. orageux. De zee was
stuimig. Stuimig weder. Stuimige wind.
— Men zegt mij, doch ik sta er niet voor in,
dat men ook het vr. naamw. Stuim (wvl. stume),
gebruikt voor fr. bourrasque, rafale; en zelfs het
onz. ww. Stumen (wvl. slumera) voor Onstuimig
zijn, b. v. het stuimt op zee. — Het zw. stiim, stöi
bet. gewoel en gedruisch. P. Devynck zegt :
Maer houdt gy voor gewis dat ic toch soude sterven?
Ic kan dat bleecke spoot, sijn stuymennoch wel derven.
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-- Hieruit blijkt hetgeen Weiland gist dat on
in onstuimig een enkel versterkende voorvoegsel
is. Dus zeggen wij nog onkusseld, onsassamig en
onverschil voor kurzel, sassaam en verschil.
STUIPEN (wvl. STUPEN), stoop

(wvl. scherpl. oo,

zie DUIGEN), geslopen, b. w. Nederbuigen, fr. cour ber, sprek. van 't hoofd of 't lichaam. Stuip uw
hoofd een weinig.
— Zich stuipen (wvl. eens stupen, zie EENS),
zich buigen. Zich stuipen om iets van den grond
te rapen. Ik zou mij daarvoor niet willen stuipen.
-- Meest o. w. met zijn. Stuip wat; ik zal de
vracht op uwen rug leggen. Gestopen gaan van
ouderdom. Hij is zoo dik dat hij niet meer stuipen en kan. Pijn in de leen hebben van te lang te
stuipen. Die waschkuip staat te leeg; men moet
te vele stuipen. Aan eenen muur gestopen staan
om uit de neus te bloeden. Al de dieren, buiten
den mensch, gaan met het hoofd gestopen. De
koornaren hongen gestopen van 't graan. De
bloemen stonden gestopen van de dauwdroppels
die er aan hongen. " Datti hem wachte van vele
te stupene ofte vele te knielene. " (J. Yperman.)
" Wat zy sloop, neech ofte badt, 't was al te ver
Bidt, begheerdt, sluipt-gefs."(NDpar)
ende neicht soo langhe tot dat u begeerte vol-

commen is. " (Z. v. Male.)
... Een huis
Waer men niet zonder stuipen
Kan binnen kruipen.
(J. B. Decorte.)
Indien gy wildet stuipen,
'K zou op uw rugge kruipen.

(Id.)
Heere, schept my weder,
Zoo gy Adam schiept weleer,
Stulpt naer my benen in
't Slyk der aerde, nog een keer.
(G. Gez.)
stoop,
de
Meercatte
neech.
t'
Scheminckel
Als
(Ed. De Dene.)
Loftuter voor de weerelt pyndt tstupen, te nyghene
(Id.)
Fletsblaescaeckich te hyghene.
Een yder nyght, een yder stuypt,
Een yder hem te voete kruypt.
(A. Debuck.)
Het stuypt er al voor hem,
Hoe sterck, hoe valsch, hoe ergh.
(L. Vossius.)

-- 'k En zou niet stuipen voor de bate, ik weet
er geen verschil, geenen voorkeur in, sprek. van
twee dingen waarvan 't een ons zoo goed, zoo
groot, of zoo voordeelig schijnt als 't andere. Van
Veurne naar Bulscamp, of van Veurne naar
71
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Coxyde, 'k en zou niet stuipen voor de bate (de
afstand is omtrent dezelfde).
-- Vgl. Duipen (s-duipen, zie s), dat Kil. vertaalt verticem capitis dimittere.
STUIT (wvl. STUTE), v. Snede brood, dun of dik,
geboterd of niet, fr. une tranche de pain. Eene
stuite roggenbrood. Dunne stuitjes snijden.
Dat arme kind moet drooge stuiten eten. Eene
stuite van tarwenbrood wel geboterd. " Om beu ter op uwe stuiten te doen. " (K. Callebert.)
-- 'k En betrouwe geen schelms, leg mijn stuite
op de balie, zegt men schertsende aan iemand
wiens gezegde men niet gelooft, en er bewijzen
van vraagt, b. v. in 't kaartspel, iemand zegt
dat hij geenen troef heeft, en gij, meenende dat
hij liegt, eischt dat hij zijne kaarten toone. —
Deze spreuk, zegt men, komt oorspronkelijk van
eenen droeven boerejongen die, uit huis en hof
weggeloopen was op de straat, en als zijn vader
hem wederriep hem eene koekestuite belovende,
deze antwoorde gaf, willende de koekestuit wel
gaan halen van de balie of hek der hofstede,
maar niet uit 's vaders hand.
STUITER (wvl. STUTER), m. Kwakzalver, balsem olieverkooper, tandetrekker, of zoo een ander
jan -potagie die met veel gesnork en gezwets
drogerijen en artsenijen verkoopt op de merkt pleinen, fr. charlatan, marchand d'orvietan.
— Kil. Stuyter, miles gloriosus, ostentator,

grandiloquus.
STUIVER (wvl. STUVER), m. Een muntstuk dat
vier oorden deed, d. i. omtrent 9 centimen van
het hedendaagsch geld. De stuiver wordt in
sommige plaatsen Kliiite genaamd. Men zegt
veeltijds dikke stuiver, dikke kluite, voor een stuk
van tien centimen, en halve kluite voor een stuk
van vijf centimen.
-- Den stuiver op een oordje brengen, stuivers
op blanken brengen, enz. Zie BLANKE.

-- Eene tuinbloem, anders ook Dukaat en
Patakon genoemd, fr. thlaspi des hardins. De
stuivertjes bloeien reeds.
STUIVERELLE (wvl. STUVERELLE), v., klemt. op
rel. Rumoer, laweit, twist, ramulte. Er was daar
eene stuiverelle in de herberg. De politieke kie zingen brengen somwijlen stuiverellen mede.
Uit een onvoorzichtig woord kan er eene geheele
stuiverelle kommen. Twee dagen na die stuiverelle, waren wij wederom al vrienden.
STUIVEREN (wvl. STUVEREN, zie

Ui),

sluiverde,

STUK
niet (er komen stuivers genoeg, maar geen franken). Hier een stuiver en daar een stuiver, dat
stuivert zoo zeere dat ik haast uitgestuiverd ben.
STUK (wvl. STIK), o., fr. pièce. Zie de Wdb. Een
stik wijn. Een stik geld. Een stik hout, enz.
" Den donder kan een rots wel scheuren in twee
sticken. " ( A. Debuck.) " Die ketenen vielen in
sticken ende by wierdt verlost. " (C. Vrancx.)
-- Het geldt''stikken van menschen, het is uit der
mate duur. De boter geldt stikken van menschen.
--- In 't bezonder Een akker, een bebouwde
land; — Kil. Stuck lands, ager, prcediui n, fundus.
Op een stik, op de stikken werken. De vruchten
staan=schoon op de stikken. Ik kom van het stik.
Een stik beploegen en bezaaien. Rond de stikken wandelen. Over een stik gaan. Een stik verkoopen. Een _ stik tarwe, haver, klaver, aardappels, enz. Koornstik, klaverstik, loofstik, enz.
— Bij wevers, enz. Bobijn, een toortel met
weefgaren beladen (zie BOBIJN). Hoeveel stikken
hebt gij P
-- Hompe brood, fr. chanteau. De bedelaar
Verkoopt zijne stikken. Een stik krijgen. " Dat
zijn stikken ", zei de schooier, en hij kreeg eenen

" God beware u ! "
-- Stikken koopgin over eene halve deur. Zie
DEUR.

— Laat op zijn stikken zijn, op zijn achterdeel
zijn, later dan gewoonlijk op zijn werk zijn, enz.
Gij zijt vandage laat op uw stikken. De brievendrager was gisteren wat laat op zijn stikken,
en daarmede heb ik niet aanstonds mijne antwoord op uwen brief kunnen zenden.
— Stuk geven, pas geven, te pas komen. Ik ga
hem dat zeggen, zoohaast als het stuk geeft.
Als het eenen keer stuk geeft, ga ik dat voort

-vertln.
-- Een stik in de kraag hebben, dronken zijn.
STUKBOOM (wvl. STIKBOOM, STIBKEB00M), m. Bij
brouwers. Soort van groote bierboom dienende
om overgroote tonnen te verdragen, zoo als
wijnstukken, enz.
STUKERWEET (wvl. STIK— ERWEET, met den
grootera klemtoon op stuk, en den tweeden op
er : zie RWEET), V. Zie VELDKRWEET.
STUKS (WVl. sTIKS), bijes. Bij stukken.
-- Stuks en geheels, heelegansch. Iets stuks
en geheels verkoopen. Iets stuks en geheels
laten verloren gaan. Het schip is stuks en geheels verzonken.

heeft gestuiverd, onpers. W. Vermeerderen in ge-

-- Stuks en geheels ergens t' huis zijn. Wordt

tal, sprekende van stuivers die men geeft of

gezeid van iemand die in een anders huis zijnde,
zich daar gedraagt alsof hij in zijn eigen huis

ontvangt. Het stuivert genoeg, maar het frankt

STUL
ware. Als ik mijnen vriend ga bezoeken, 'k ben
daar thuis stiks en geheels.
STUL, on. Boterstuf, boterwegge, klomp boter,
groot of kleen, hooger dan wijd, en gemeenlijk
opgeschikt om op de markt verkocht te worden.
Eenen stul opmaken. Groote stullen. Kleene
stullen. Eenen stul koopera, verkoopen.
Ses stuyvers 't pond geld een raew kalf,
Be stelle boter twaelf en half.
(Vaelande.)

-- Algemeen gebruikt.
STULBUL, m., zonder mv., klemt. op stul. Vod
versleten huisraad, bucht, din--dego,sturi
gen van weinige weerde. Zijnen stulbul verkoopen en het beste voor zich houden. Er was veel
stulbul in die verkooping. Geheel zijn huisraad
is maar wat stulbal.
STUMMEREN, síummerde, heb gestummerd, o. w.

Stameren, stamelen, stotteren. Hij stummert
een weinig. Stummerende spreken.
STURMEN, stormde, heb gestormd, o. w. Stor-

men, stooren, veel geur van zich geven. Die
medicijn sturmt. De muscus sturmt. Verbrande
botersaus sturmt in de keuken.
-- In 't L. v. Aalst zegt men Sturmen ook
#van een peerd dat op de vlucht gaat. Het peerd

sturmt. Zie STORMEN.
STURT, o. Goor' of bagger uit eene vaart of
rivier. Sturt halen. Sturt vervoeren. Eenen leegen akker verhoogen met sturt.
STURTE, v. zonder mv. Metaalblad, plaatijzer,
fr. tole, rancette. Eene kookstove met eene huize
van sturte. Een dak van sturte, fr. un toit de tole.
-- Bij I. de Damhoudere leest men Speute
misschien in denzelfden zin : " Die lattoen ver
voor gout ende speute voor selvere. "
-copt
STURTEBA$, STORTBAK, m. Stortvat, een vat
staande onder de kraan van eene ton, om den
drop op te vangen die er uit aflekt. De inhoud
van den sturtebak heet sturtwijm, stortbier, enz.
STURTEBIER, STORTBIER, o. Lekbier, bier dat
uit de kraan van eene ton druppelt in een vat
dat er onder staat. Zoo zegt men ook Sturtewijn,
Stortwijn.

STURTEN, stortte, gestort, b. en o. w. Hetzelfde
als Storten, fr. verser, repandre. Water sturten.
Het regende dat het sturtte. Draag die melk
zonder sturten. Als ge drinkt, let op van op de
tafel niet te sturten.
-- Bij brouwers. Eene tonne sturten, eene tonne bier geheel aftrekken en verbezigen om de
vaten van eene brouwte op te vullen. Waneer
men de tonne maar begint af te trekken en er
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slechts een deel van verbruikt, zegt men een vat

aantrekken.
STUUR (wvl. STEUR, zie U), adj. Al ver hetzelfde
als Stuursch, streng, fr. sévere, rude. Een sture
kerel. Een stuur gezicht. Stuur zien, stuur
kijken. Iemand stuur aanspreken.

. Affl. Stuurheid (wvl. Steurheid).
STUVEI, m., klemt. op vei. Smoorei, stuifregen.
STUVEIEN, stuveide, heeft gestuveid, o. w., klemt.
op vei. Stuifregenen, miggelen, smuikelen. Het

stuveit. Het heeft geheel den namiddag gestuveid.
SUATIE, SWATIE, v. Het heervloeien, het weg stroomen van water, enz., fr. ecoulement, suintement. In natte landen moet men zorgen voor de
suatie van de waters. De suatie verhinderen, of
vergemakkelijken. " Een stucxken eecken hout
in het neus -gat, heeft belet de suatie van de
• naturelycke vochtigheydt. " (N. Van Hove.)
" Niemandt en vermach te verslunsen ofte te
verstoppen eenighe water-loopen, daer by den
loop ofte suatie van de wateren belet wordt. "
(Cost. v. Veurne.) " Soo wat persoon die in
eenige waterloopen netten of hilten leyde, met
vlercken hoofden, heurden ofte ander schuttin ghe, den cours ende suwatie wanden watere daer
by belettende, die sal verbeuren ses ponden. "
(Keure vande Wateringhe van Blanckenberghe.)
-- Eene buis onder de aarde langs waar het
water wegvloeit. In de steden liggen vele sua
tiën onder de straten. Het water uit dezen kelder loopt weg langs eene kleene statie.
— In Noord - Vlaanderen geeft men den naam
van Suatie aan eene beek langs waar het water
van de stringgrachten, enz. uit de landen weg
naar eene rivier; anders ookAder en Zwin-vloeit
geheeten. Eene suatie delven.
-- Dit woord rijmt op Gratie, Natie, enz. en
schijnt met het fr. suer, suinter samen te hangen.
SUATIEGELD, SWATIEGELD, o. De lasten die de
grondeigenaars moeten betalen aan de Wateringen voor 't onderhouden van de suatiën. " De
Dyck-gheschoten, Waeteringhen, Suatie- geleden,
ende andere dierghelijcke Penninghen, de welcke
worden ommeghestelt tot het maecken ende onderhouden van Dycken, Waeter-gheleeden, Sluysen, Dammen, Rys- hoofden, Wegen, Brugghen,
etc. zijn die geene Pointing en ende Settinghen P
Geensins; maer sy zijn reël ommestellinghe
gheresolveert ende uyt-ghesonden by de Proprietarissen, wiens goederen daerinne hebben te
contribueren. "(Vi. Setting-boec.)
-

SUBBEDUTTE, SIBBEDUTTE, v. Eenvoudige

SUBB
brave vrouw die suft en dut, die weinig verstand
en behendigheid heeft.
SUBBELEN, O. W. Zie SOBBELEN.
SUDDEREN, sudderde, heb gesudderd, o. w. Sutteren, langzaam en preutelende koken of stoven
of braden. De hutsepot heeft drie uren lang geeudderd. Laat die raapjes nog wat sudderen.
SUIFERLUI (wvl. SUFERLU), m. Hetzelfde als
Schuiferluit.
SUIELEN (wvl. sv—ELEN), suicide, gesuield, b. w.
Zie SOUWELEN.
SUIKERBABBELAAR, m. Zie BABBELAAR.
SUIKERDONZE, v., klemt. op don. Een huisje
of winkeltje waar men kaffa schenkt voor de reizende passanten.
-- Het laatste deel donze is misschien te vergelijken met Does in kapperdoes (zit KAPPERDOES).
Weil. heeft Slobberdoes voor Iemand die ongeschikt is in al zijn doen. — Nogtans omdat de
klemtoon op donze is, schijnt het w. van vreemden uitsprong.
SUIKEREI (wvl. SUKEREIE), v. Zoo spreekt bij
't volk het woord Chicorei, cichor-ium intybus L.
-- Poeder van suikereiwortels, fr. café-chieorée.
-- Vaelande keurt dit woord af: " Kwaelyk....
die suykerey voor bittere pee, geseyd cichorey,
'oud stellen. "
-- Eenigen schrijven suikerij met ij in plaats
van ei : deze vorm wordt bij ons nooit gehoord,
maar in den oostvlaaamschen tongval schijnt
hij te bestaan. " Violetten blaederen, succory
blaederen, en witte maluwe blaederen. " (G. Simons.)
SUIKERKOEK (wvl. SUKERKOUKE, zie UI en cv),
m. Soort van mastelle met suiker gebakken.
Het ontbijt bestond uit suikerkoeken met chocolade.
SUIKERNONKEL, m. SUIKERTANTE, v. Ongehuwde oom of moei, van wie men nog een erfdeel
te verwachten heeft.
SUIKERSPEKKE, v. Zie SPEKKE.
SUIKERVISCHJE (wvl. SUKERVISSCHELKE),0. Eene
witte ongevleugelde mot die men in de suiker
vindt, en in de wetenschap lepisma saccharinunn
heet. De suikervischjes blinken en gelijken aan
de schieters die in de boeken zitten.
SUIKERWORTEL, m. Pee, de gesuikerde carote
die de groenseliers op de markt verkoopen. Dat
zijn allerbeste suikerworteltjes.
SUIKERZAND (wvl. SUKER— zie Ui), o. Fijn poeder van witte suiker, in de apotheek saccharum
album officinale geheeten. Men geneest de perels
op de oogen, met er suikerzand in te blazen.
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SUKKELTIJD, m., SUKKELJAR9N, o. mv. De
tijd dat de maanstonden verdwijnen, fr. age
critique. Zij is in de sukkeljaren.
SUKRIOEN, o. Zie SCHOKKELJOEN.
SUL, m. (nooit v.) Bloed, dompelaar, eenvoudige
man of jongen die zich laat verongelijken.
* SUL, SULLE, v. Volgens Alg. Vi. Idiot. beteekent dit woord 1° dorpel, fr. seuil; 2° eemer,
fr. seau. Wij zeggen 1° zulle, zilte, in den zin van
Dorpel; en 2° seule in den zin van Eemer. Zie
ald:
SULFER, o. Zwavel. Het sulfer is eene geelkleurige brooze stoffe.
— Den wijn op zijn sulfer leggen. Bij wijnverlaters. Den wijn sulferen, den wijn op eene
beluchte ton oversteken, fr. soufrer le vin. Wijn
van sulfer doordrongen, gesulferde wijn, fr. vin
soufre.
-- SULFER, m. Zwavelstok, fr. allumelte soufrée.
Het 'sulfer van eenen sulfer, fr. le soufre d'unc
allurnette. Een bundeltje sulfers. Met eenen
brandenden sulfer de lampte ontsteken.
-- SULFERBLOMME, v. Zwavelbloem, fr. soufre
4

pulverisé.
b. w. Zwavelen.
-- Fig. Hardberispen, roskammen, fr. chapilrer,
laver la fête a quelqu'un. Ge moet hem een keer
sulferen.
SULFERKLOEF (wvl. -KLOUF, zie ot), m. en v.
Een holblok aan den wand hangende, waar de
geringe lieden de sulfers of zwavelstokken in
steken. De sulferkloef is een sulferbak.
- SULFERLAP, m. Bij wijnverlaters. Eene
schroode lijnwaad, b. V. van twee vingers breed
en een voet lang, in sulfer gedopt, fr. mêche
soufrée. Men brandt sulferlap in een ijdel vat
om het te beluchten. De sulferlap wordt ook
Lucht genaamd.
-- SULFERPAN(NE, V. Bij hommeldroogers. Eene
aarden test die, met eenen kilo brandend sulfer, gesteld wordt op de zeuge in de helle van
den hommelast om den hommel te sulferen terwijl hij op de vlake droogt.
— SULFERPRIEM, m. Zwavelstok. De sulferprie2nen zijn stekken van hennipstengels, in zwavel
gedopt aan beide einden.
— SULFERRIEME, V. Hetzelfde als Sulferlap.
SULKER, v. Een moeskruid, anders ook Zurkel,
en in de Wdb. Zuring genoemd, fr. oseille. Sulker verlezen om in de soepe. Die sulker staat
jeugdig.
-- SULKERSOEPE, SULKERSPIJS, V. Soepe met veel
zuring. Zie sis.
— SULFEREN,

SURG
-- SULKERSTAAL, m. Opgeschoten zuringstam.
SURGIJN (uitspr. surzijn, zie Rs in de bemerk.),
m., klemt. 'op gijn. Heelmeester, wondarts, chirurgijn. " Medicijns, churgijns en apothecarisen. "
(0. Vrancx.)

Oft ghequetste haeckte naer den surgijn.
(A. Biins.)
De surgijn
Die fijn
(ld.)
Medicijn in ons woonden goot.

Bori die surgien was wijs,
Van wonden had hi groten prijs.
(Oudvl. gedichten.)

-- Dit woord, dat verbasterd is uit het fr.
chirurgien, is veel gebruikt. Men zegt ook Ser-

zijn en Sirzijn.
SUSSE, bijes. Zoetjes, fr. doucement. Susse
spreken.
SUTTEREN, sullerde, heb gesutlerd, o. w. Langzaam en preutelende stoven. De hutsepot sut t ert
op het vuur.
— Peuteren, prutswerk verrichten.
-- Ook Sudderen, en Sjutteren.
-- SUTTERWE-RK, 0. Prutswerk.
SUWELEN, b. w. Zie SOUWELEN.
SUWEN, suwcde, gesuwd, b. w. Huisehen, ophitsen. Eenen hond suwen.
-- Ook Opsuwen.
SWABBELEN, o. w. Zie SWOBBEIEN.
SWAL, m. Groote regen die, of

't ware, in
eenen zwalp nedervalt, fr. ondée, lavasse. Het
regent met grooten swal (met groote geuten).
De akkers varen beter met eenen zachten regen

dan met eenen grooten swal.
SWANSEL, m. De daad van eens te swanselen.
Een swansel is genoeg om een deel van 't vocht
uit het vat te storten.
-- Uitgestorte zwalp. Er viel een swansel
water op den vloer.
-- Slechte drank, waterachtige lepelspijs.
Eenen swansel maken voor het vee. 'T is al
swansel. Wat slechte swansel van drank!
SWANSELAAR, m. Iemand die een vocht swanselt.
-- Dronkaard (die den drank swanselt).
SWANSELEN, swanselde, geswanseld, b. w. Hut-

selen, doen zwalpen, al zwankende uitstorten,
sprek. van water of ander vocht. Een vat vol
water dragen, zonder het te . swanselen. Hij
swanselt het bier uit het glas.
— o. W. met hebben. Hutselen, zwalpen, sterk
wiegelen. Het watert swanselt als men het weg
en weder beweegt. De zee swanselt, fr. la mer
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clapote. De swanselende baren van de zee. Zijn
hand beeft dat hij niet drinken kan zonder
swanselen.
-- Misschien voor Swankselen (zwanken), of
Swantselen (hd. schwdnzeln), of van Swatelen
(zie aid.); te Brugge zegt men Zwanselen.
SWANSELING, v. De daad van swanselen.
-- Ook het uitwerksel van swanselen, uitgestort vocht. De vloer ligt vol swanselinge van bier.
— Ook slechte drank of lepelspijs, fr. lavasse.
Swanselinge van pap. Die kaffi is maar swanselinge.
SWANSEN, swansle, heb geswanst, o. w. Hetzelfde
als Swanselen, swollen. Die drinkebroers die
in de herberg battevieren en swansen.
SWATELAAR, m. SWATELAARSTER, v. Iemand
die swatelt, die brabbelt in 't spreken.
SWATELEN, swatelde, geswaleld, b. w. Zwaaien,
weg en weder schudden, schommelen, zwierlen,
fr. secouer. Ge meugt de lampte niet swatelen,
of de olie zou uitsturten. Eenen doek in 't water
swatelen (weg en weer slingeren, om hem b. v.
af te spoelen).
— Ras en onverstaanbaar spreken, brabbelen.
eng. to ?wattle, fr. bredouiller. Wat heeft ze daar
al geswateld? Hij swatelt veel als hij dronken is.
Hij heeft in zijne gramschap eenige woorden
geswateld die niemand verstond. Hij swatelde
't al dooreen.
-- 't Wordt ook gezeid van het taterende gezang van eenige vogelen. De zwaluwen swatelen.
De jonge vogelen swatelen als zij leerera zingen.
Die meerl begint al te swatelen.
-- SWATELINGE, V. Het swatelen.
--- Eene swatelaarster. Zij is zoo Bone swatelinge. Zie —ING.
— SWATELPOT, m. Swatelaar.
Stamercatte griele bottecroes zwatelpot.
(Ed. De Dene.)
— SWATELTAAL, V. Brabbeltaal.
SWATIE, v. Zie SUATIE.
SWÈTELEN, o. w. met hebben, zware e. Swatelen, brabbelen, fr. brecdouiller.
-- Taterende zingen, sprek. van vogels. De
hagemake swetelt.
SWIESEL, m. De daad van eens te swieselen.
-- Slooi, waterachtige drank of lepelspijs, fr.
lavasse. Swiesel van kaffi.
--- Iemand die lang en dun is en slap van
leden. Een lange swiesel van eenen vent, van
een vrouwmensch."
-- Iemand wiens kleederen slordig of geaeheurd af hangen. Zij is zoo een swiesel.

SWIE
SWIESELAAR, m. Iemand die swieselt.
-- Drinkebroer die den drank laat uitstorten.
-- Tabakrooker die veel speekelt.
SWIESELEN, swieselde geswieseld; ook KWIESELEN, b. w. Water of ander vocht in kleerre hoe-

veelheid laten neêrvloeien, bij zwalpjes uitstorten. Die met eene bevende hand drinkt, swieselt
dikwijls een deel van den drank. Gij moogt het
water op den vloer niet swieselen.
-- o. w. met hebben. Een paander, waarin men
zeer natte dingen draagt, swieselt. Die zeevert,
swieselt. De hoziedrup swieselde op zijn hoofd.
Hij kwam binnen, al swieselende van den regen.
Het heeft geheel den dag geswieseld (gereisd
en gesleind).
--- Swieselen verschilt van Swanselen hierin
dat Swanselen gezeid wordt van vocht dat men
in plassen of groote zwalpen uitstort. Zie SWANSELEN.

SWIESELING, V. Het swieselen.
--- Langdurige regen. Al die swieselinge belet
ons op den akker te werken.
-- Vocht dat geswieseld is, zoo als de uitgestorte drank van drinkebroers, het speeksel van
de tabakrookers, enz. De vloer van de herberg
lag vul swieselinge.
-- Slooie drank, zoo als dunne kaffi, watersoepe, enz., fr. lavasse.
SWIESELSWANSEL, m. De daad van swieselen
en swanselen. De kinderen doen swieselswansel
als zij de handen in 't water pletsen. De swieselswansel van reinig weder.
-- Natte spijs waar te veel water in is, fr.
lavasse. Swieselswansel van pap, van kaffi, enz.
Geef dien swieselswansel aan den hond, maar
aan een mensche niet.
SWIEZEN, swiesde, heeft geswiesd, oppers. w.

Hotten, lukken, fokken, slagen, wel gaan, een
goeden uitslag hebben. Het swiest niet al wat
men onderneemt. Ik ging mijn vriend bezoeken,
in 't gedacht van mij daar eens goed te verzetten; maar 't en swiesde er niet (b. v. omdat hij
in eene slechte luim was). Doe dat alzoo volgens
zijnen raad, en ik hoop wel dat het zal swiezen.
Ik trachtte hem op alle , wijzen daartoe op te
wekken, maar het swiesde niet.
— Onze uitspraak belet niet van Swierzen te
schrijven, indien 't de taalkunde vereischte.
Zie Ijs.
SWIJNEN (wvl. SWINEN), o. w. Mooschen, kwistig te werke gaan. Zie ZWIJNEN.

SWIJNSELEN (wvl. SWIINSELEN), swi jnselde, geswijnseld, b. w. Kammen en opschikken, sprek.
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van 't haar. Zij is bezig met heur haar te swijnselen. Geswijnseld haar.
SWIJNSWANS (wvl. swIIN-swANS), in. Iemand
die swijnswanst, swijnswol, slampamper.
- SWIJNSWANSEN (wvl. SWIIN-SWANSEN), swijnswanste, heb geswi nswanst, o. w. Swijnen en
swansen, zich kwistig aanstellen. Een kind
swijnswanst aan tafel, als het de spijzen ver
tafel besmoddert. Een vent swijn--kwistend
swanst die brast en zuipt en dronken loopt. Geheele dagen swijnswansen, terwijl vrouw en
kinderen van gebrek vergaan.
— Wegens de samenstelling van dit w., zie
FLIKFLOOIEN.

SWIJNSWOL (wvl. SwIIN-SwOL), m., mv. -swollen

en -swols (zie s). Swanselaar, iemand die drank
of lepelspijs laat uitstorten. Dat kind is een
swijnswol aan tafel.
— Dronkaard, zatlap, die vele drinkt en rinkinkt, fr. bambocheur.
- SWIJNSWOLLEN, 0. w. Swijnen en swollen,
swijnswansen.
SWIJSELEN (wvl. SWISELEN), b. en O. w. Zie
SWIESELEN.

SWILLS, 'S WILLE, conjonctie, eene verkorting
van Om des wille, fr. parce que. Ik kan niet uit,
swille van vader die ziek is.
En laat mij hier niet lange staan,

Swille 'k moet nog in veel ander plekken gaan.
(*)
SWOBBELAAR, m. Iemand die swobbelt.
— Dronkaard, drankverkwister.
- Stamelaar, wouwelaar.

SWOBBELEN, swobbelen, geswobbeld, b. en o. w.
Wordt gezeid van de ruischende zwalping die
in 't water gemaakt wordt door iets dat er in
slingert of spartelt. Eenen doek, een kleed in
't water swobbelen om hem te zuiveren. Hij viel
in de beek en lag laar te swobbelen. Ik hoorde
daar iets in 't water swobbelen. Een zwemmende hond swobbelt in 't water. Hij heeft er in

geswobbeld.
- , Veel drinken en tevens veel drank sturten
langs den grond, swollen. Drink met mate : gij
en hebt geen deugd van al dat swobbelen.
--- Wouwelen, mommelen, onverstaanbaar
spreken.

— Men zegt ook Swabbelen.
SWOBBELING, SWABBELING, V. Het swobbelen.

SWOL, m. zonder mv. Natte spijs zoo als pap,
soepe, enz., fr. liquide. Hij moet swol eten omdat
hij tandzeer heeft en geen drooge spijzen bijten
kan. Sedert veertien dagen leeft hij met swol.

SWOL
-- Swanseling, slooie spijs die al te waterachtig is, fr. lavasse. Swol van bier. Swol van
kaffa. Swol van pap. 't Is maar swol. Dat is
swol voor den hond.
SWOLDER, m. SWOLLEGE, v. Iemand die, onder
't drinken,. gedurig den drank uitswanselt op
zijn kleeren, enz. Een swolder van een jongen.
Eene swollege van een meisje.
SWOLKANDEEL, o. met de stemrust op swol.
Een die, onder 't drinken, den drank uitswanselt
op zich zelven, enz. Meest gezeid aan een jongen
die de lepelspijs op tafel strooit. Gij zijt zoo
een swolkandeel : leer eens eten soboor met
fatsoen.
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SWOLKAPELLE, v. Swijnswol, swanselaar. Ge
zijt een rechte swolkapelle. Die herberg zit vol

swolkapellen.
-- Iemand die veel stort en swanselt van de
soepe of van de melk die hij drinkt, swolkandeel.
SWOLLEN, swolde, heb geswolcd, o. w. Wordt
gezeid van eenen drinkebroer die schenkt en
drinkt en giet en sturt al dooreen. Zij dronken
en swolden geheel den dag. Hij swolt in 't bier.
Brassen en swollen.
SWOLP, m. Zie ZWALP.
SWOUWELEN (wvl. SWOWELEN), swouwelde, heb

geswouweld, o. w. Hetzelfde als Wouwelen, met
de voorgevoegde s. Zie s.

T.

Deze consonant, separaat genomen, wordt
uitgesproken met eene zachtl. e in 't een geweste,
en met eene scherpl. ee in 't ander.
— De t staat somwijlen overtollig aan den
uitgang van een woord gevoegd, b. v.
Ament voor amen.
Autaart — autaar.
Eerdveelt -- aardveil (kruid).
Hedent -- heden.
Januarij t — januari.
Kast

— kas, fr. caisse.

-- inas (van een soldaat) .
Mast
Prest
-- pres (ponk) .
Pastoort — pastoor.
Pulst
puls, pols.
-- taan, fr. tan.
Tant
Teemst — teems.
Tendent — t' enden, ten einde.
Themaat -- thema.
Tonzent — t'onzen.
Tyrant — tyran.
Dus ook Stoopt voor Stoop (eene maat) : " De
kerne melck jij groete de stoept. " (G. Weydts.)

Luchtverschijnsel,
Nachtrust,
Pachtgoed,
Smachtlap,

uitgespr. bos-kanker.
-gees-getuger.
-geslach-liist.
-groo-moeder.
-groo-vader.
-hee-brood.

luch-verschiinsel.
nach-ruste.
pach-goed.
smach-lap.

— In de schrijvende taal, de tweede en derde
persoon enkelv. van den tegenw. tijd indicatief
eindigen op t (uitgenomen hij is, hij kan, hij mag);
het volk laat die t dikwijls wegvallen in 't spreken, en zegt b. v. hij of gij wil niet meegaan of
hij of gij wilt voortgaan, hij of gij schrijf schoon
of schrijft schoon, hij of gij ga voort, hij of gij drink
het al op, gij of hij moe slapen, gij of hij draag
ne grootera hoed, hij of gij kom, of hij of gij komt
vandage, enz. En dit vindt men somwijlen ook
bij vroegere schrijvers, b. v. " De liefde vlikker
(d. i. flikkert) uyt. " (G. De Dons.)
Dees kroon die overtreffet (d. i. overtreft het) al
Die boven kroonera blincken sal.
(I. de Grieck.)

'T voor Het. Zie HET.
TAAL (vi. TAEL, TALE, zie AE), V. Stem, fr. la
void;. Een mensch met eene grove tale. Eene fijne
tale. Eene lijze taal.

— Dikwijls wordt de t niet uitgesproken,
waneer zij de eindletter is van het eerste deel
eener samenstelling, b. v.
Borstkanker,
Geestgetuiger,
Geslachtlijst,
Grootmoeder,
Grootvader,
Meetbrood,

--

—
—
—

Blyde blyde nachtegale,
Eerlyk en van schooner tale,
Die zoo helder ende zacht
Hellemt in de stille nacht. (G. Gez.)

Vgl. fr. taille (tenorstem), basse- taille, hautetaille.

--- Antwoord, fr. reponse. (Zijne) taal aan ie
weigeren, hem geen antwoord geven, hem-mand
niet willen antwoorden. • Hij was misnoegd en

TAAL
weigerde mij zijne tale. Tale geven, taal en antwoo; de geven, fr. ré_pondre. " Dat hy daer met
eenen persoon ghediscoureert hadde die hem
tael ende antwoordt ghegheven hadde met soo
goede reden als iemant soude tonnen doen. "
(R. Versteganus.) " Yeghelijck zult gheven andwoorde en tale. " ( Ed. De Dene.)
-- Tale noch teeleen geven, geen teeken meer
van leven geven, dood zijn of dood schijnen. Hij
ligt daar of hij dood ware, zonder tale of teeken.
Hij geeft tale noch teeken meer. " Persoonen
die seven jaeren hemlieden gheabsenteert heb
lande, sonder tale ofte teecken over--benuytd
ghesonden te hebben. " (Cost. v. Rousselaere.)
TAALDJE, v. Zie TALIE.
TAANTJE, o. Zie onder TIETE.
TAARTEBAK (vi. TAERTEBAK, zie AE), m. Het
bakken van taarten. De taartebak is wel gelukt,
is mislukt. Bij 't naderen van de kermis, bereidt
men den taartebak. Appels schillen voor den
taartebak. Het is morgen taartebak bij mijnen
gebuur.
-- Ook Taartebakken, o. Zie onder BOEKBINDEN.
TAARTEKLAAI (Vl. TAERTEKLAEI, zie AE), M.
Dwaashoofd, iemand die weinig verstand en
weinig karakter heeft, die onwijs en laf hertig
te werke gaat. Het is zoo een taarteklaai. a Gij
taarteklaai !
— Ook Iemand die geern taarten eet.
TAARTEMOES, o. Brij of konfijt om taarten te
bakken, of reeds in taarten gebakken. Het taartemoes verschilt van het Taartedeeg; dit laatste
is koekdeeg van meelbloem, en dient om . de
schelen of dunne korsten te maken waar het
taartemoes in en tusschen gebakken wordt.
Taartemoes van appels.
TAARTEPATEEL, o. Een pateel waarin men

taarten bakt.
* TAARVE, TAARWE, en ook TARIE, v. Wordt

langs en binnen de oostvl. grenzen gehoord
voor Tarwe, fr. froment.
-- De a en o, die bij ons en elders kort zijn,
klinken gemeenlijk lang bij de Oost-VI., ten
minste in 't L. van Aalst.

TABL
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anijsstokje. De pijpjes tabletijn zijn de dikte van
eenen pijpsteert.
TABLETTE, V. Hetzelfde als fr. tablette in den
zin van pastille, spekke.
-- In 't bez. Schijf van siroop en suiker die,
te samen gesmolten, op een kouden steen gegoten en gesteven zijn. Tabletten bakken.
TABOT, m., mv. tabotten, vklw. labotje, met den
klemtoon op de tweede greep. Choraal, koorknaap, fr. enfant de cheeur. De tabotten dienen
de Mis. Hij heeft in zijne kinderjaren ook tabut
geweest.
-- Gebruikt te Iper.
TACHENTIG, telup. Overal gebruikt voor Tachtig, fr. quatre-vingt. Tachentig jaar oud. Het
jaar achttien honderd tachentig. Hij is reeds in
de tachentig. -- Zie Weil. op Tachtig.
TACHTERNOEN(E, bijes. Dezen namiddag, fr.
eet après midi. Ik zal tachternoene komen. Het
is tachternoene gaaischieting in het plein.
— Wordt maar gezeid van den aanstaanden
namiddag. Van eenen namiddag in 't algemeen
zegt men 's achternoens. Dat is 's achternoens
gebeurd. Dat heeft altijd 's achternoens plaats.
— Dit woord is eene crasis voor te achternoene,
even als thans en thuis voor te hands, te huis.
TAFEL, v., en in eenige streken m. Breede
werkbank bij ambachtslieden. Het is op de tafel
dat de steenbakkers hunne briken vormen en
planen. Bij den tafel.
— Bij landb. Een breed bed, anders ook
Gewend geheeten. Zie add.
— Maaltijd, fr. diner. Het is daar tafel op alle
uur van den dag, fr. diner a touts heure. Hij
heeft eene prachtige tafel gegeven ter gelegenheid van de eerste communie van zijn zoontje.
Zij houden daar goede tafel. Bij iemand zijne
tafel koopen. Het is reeds een jaar dat hij daar
zijnen tafel koopt.
— Onder de tafel kloppen, voor iemand onderdoen of zwichten, fr baisser pavilion. Het is een
ellendig huis waar de kinders meester spelen,
en de ouders onder de tafel kloppen. Ik toch zal
onder de tafel niet kloppen.
-

TAATS (vl. TAETSE, Zie AE), v. Tats.
TABAK, m. Zie TOEBAK.
TABBAARD, m. Wordt hier meest gebruikt

Hy mag zyn zoo hy wilt, van glori opgekropt,
Zyn hoogmoed, zonder meer, hier onder tafel klopt.

voor Nachttabbaard, nachtkeerle, fr. robe de

-- Het tafelken voor de deur zetten, alles moeten

chambre.
TABLETIJN (wvl. TABLETIIN), m., mv. tabletijns,
klemtoon op Lijn. Hetzelfde als Djablentijn, fr.

diablotin, oversuikerdchocoladekoekje of bolletje.
— Ook gezeid voor Pijpje drop met anijs,

(**)

verkoopen. Als alles verdronken en verkwist is,
zet men het tafelken voor de deur (verkoopt
men den huisraad). Die jongens gedragen zich
slecht, en zullen hunne ouders nog verplichten
het tafelken voor de deur te zetten.

TAFE
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-- Tafel is berd, zegt men in 't kaartspel, enz.
voor Niet te herdoen, d. i. het kaartblad blijft
gespeeld zoohaast men het legt, alhoewel men
door onoplettendheid gemist hadde.
TAFELDIENDER, m. Knecht die de tafel dient.
TAFELDRAGER, m. Zoo heet men te Brugge
dezen die door de kerkfabriek of door den heer
pastor aangesteld en belast is met de ontvang
kerkdiensten. " Item den tafeldraghe-stenvad
die de viere jaarghetiden den ghemeene choore
in behoorlicke tide ghehouden Wert te intimerene. " (Archiefvan O.L. V. Kerk te Brugge 1474,
waar men ook roedraghe vindt voor roedrager.)
TAFELIER, m. Gast, die bij iemand de maaltijd
neemt, fr. convive. Hij heeft in de kermisdagen
veel tafelieren gehad.
-- Die bij iemand zijne tafel koopt, kostganger,
fr. commensal, pensionnaire. Hij heeft twee tafelieren bij hem. Dat collegie heeft geene dag
zijn al tafeliers (kostleerlingen).-scholiern,t
TAFELIER, o. Werktafel bij goudsmeden en
kleermakers, fr. éíabli. De kleermaker zit met
de beenera gekruist op zijn tafelier. Leg dat op
het tafelier. " Den tijd dat Jan nog kleeremaker
was op Stijns tafelier. " ( K. Callebert.)
— Op een vogel die nest maakt, bestaat bij
't volk het volgende raadsel :
Tiereliereliertje,
Zat op zijn tafeliertje,
En 't maakte zijn kazakske
Van honderd duizend lapjes
Zonder garen of twijn.
Raad wat mag dat zijn.

Ammelaken, dwaal, fr. napee.
TAFELKOST, m. Maaltijd, tafelspijs, fr. table,
nourriture. Detafelkost is daar goed.
TAFELKLEED, o.

Zijnde nu den tijdt verloopen
Van de tafel-kost te koopera.
(L. der Stud.)
-- Het mv. tafelkosten bet. Onkosten van eten,
fr. frais de table. " Taefel-costen belooft by con-

tract van huwelick, wordt-men ghehouden in te
bringhen. " (Cost. V. Rousselaere.)
TAPTE, V. Taf, fr. taffetas. Een stukje tafte op
eene kwetsuur leggen.
-- Bij ons is taf niet gebruikt. Zie -TE.

TAB, m., fr. branche.
-- Tak-uit lak-in, eig. van een boom wiens
takken onregelmatig uit en in staan; en, bij
uitbreiding van 't gedacht, van al andere dingen, b. V. rotsen, gebouwen, stukken lands, enz.,
wier deelen onregelmatig uit en in loopen. Ik
zie geern rotsen die tak uit tak in springen. Dat

TAKE
huis is tak uit tak in gebouwd. Dat beekje loopt
tak uit tak in door de velden. Een kleed is
moeielijker om vermaken als het tak uit tak in
gescheurd is, dan als de scheuren volgens den
draad zijn. Hij heeft het brood tak uit tak in
gesneden. Tak uit tak in klappen (wijds en tijds
klappen, geen zwee houden in de gedachten, fr.

sauter de branche en branche, parler ab hoc et ab
hac). Die menschen zijn altijd tak uit tak in (zij
komen overeen niet, zij twisten en krakeelen).
-- Men zegt ook fakkel uit en in. De rijen of
rangen van 't leger gingen niet soboort : zij
waren allen takkel uit en in.
-- Van den tak vallen, op zijnen stoel in slaap
vallen, beginnen tukkebollen. Terwijl ik bezig
was met vertellen, viel hij van den tak. Van den
tak vallen terwijl men nog aan tafel zit. — Van
den tak zijn, van den tak gevallen zijn, in slaap
zijn. Hij is van den tak.
TAKELEN, takelde, getakeld, b. w. Plagen, kwellen, den duivel aandoen, fr. taquiner. Gij hebt
hem daar getakeld.
— Priegelen, afrossen, een pak slagen geven.
Hij wierd daar leelijk getakeld.
--- TAKELING, V. Het takelen, plaging, priegeling. Iemand eene takeling (rossing) geven. Eene
takelinge krijgen.
TAKKEL, m. Zie onder TAK.
TAKKELING, TAKKERLING, m. Jonge vink
(pinson) die in 't najaar gevangen wordt, die nog
geenen winter beleefd heeft. Takkelingen vangen.
De takkeling is geen bogaardvógel. Vgl. Papperling.

-- Het fr. oiseau branchier bet. bij Bescherelle
" jeune oiseau qui n'a encore que la force de
voler de branche en branche. " Doch takken bij
Kil. bet. vangen, vatten.
TAKKEN, lakte, getakt, b. w. Raken, aanraken,
fr. loucher. Meest gebruikt in de spelen, hetzij
10 in de loopspelen, waarin de kunst en de zege
bestaat van iemand na te loopen tot dat men
hem aanrake : die getakt wordt, is er aan, fr.
celui qu'on touche estpris; hetzij 2° in het marbel-,
bol- en biljartspel, waneer de marbel of bolle die
men rollen doet, een anderen marbel of bolle
rakelings treft, dit moge winste zijn of niet;
hetzij 3° in het hinkelspel, waneer de hinkebom
aan eene reef raakt, 't geen een misslag is; hetzij
40 in werpspelen, zooals schreefschieten met een
muntstuk, metteren, gaaischieten met pijl en
boog, enz., waneer men het doelwit eventjes
raakt zonder het te treffen.
-- Verders zegt men nog dreigender wijze:
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TAKS
Ge mengt mij niet takken. Tak mij niet, of ik
sla u in den grond.
-- Vgl. Daken, tikken, tikketakken. Kil. Tacken, tangere; -- arripere; -- perculere, lccdere.
" Eenen hoedt ontsiet den stock daer hy eens
mede ghetackt en onthaelt is gheweest. (J. David,
S. j.) — In 't L. V. Aalst, waar de klinkers a en
o altijd lang uitgesproken worden, zegt men
Taken, voor ons Takken, d. i. raken, fr. toucher.
TAKS, m. Bepaalde, vastgestelde prijs, fr. laze.
Eenen taks zetten op zekere eetwaren. Er staat
op die waren geentaks. Detaks van 't brood ver
volgens den prijs van 't graan.-hogtfverl
— Tol, fr. douane. Zulke voorwerpen betalen
eenen taks aan de grenzen.
— Belasting, fr. contribution. Hij kan zijnen
taks niet betalen. De taks vermeerdert gedurig.
-- Bepaalde tijd, termijn. Ik heb hem dat huis
verpacht voor eenen taks van negen jaren.
" Dat hi die renten maer en sal mogen laten
loopera eenen sekeren tacx van iaren, tsi hondert,
oft min oft meer. " (Th. Van Herentalg.)
TALEN, taalde, heb getaald, o. w. met achter
of naar. Vragen, vernemen naar, spellen naar,
met berekende woorden en vragen iets trachten
te weten of te bekomen. Naar of achter een
geheim talen. Ik hoor u wel talen, maar ik zal
het u niet zeggen. Taal er eens achter, hoe hij
dat gekregen heeft. Talen om iets te bekomen.
" Dies moest hy scheeden van die stede van
Duway, met belofte van daer nemmermeer naer
te talene. " (N. Despars.) " Sy gheven malkan.
deren de handt van s'anderendaeghs naer dien

pater te gaen laden, om aen sijn voeten de
biechte van alle hunne sonden te spreken. "
(A. Poirters.)
— Vragen en talen. Gedurig vragen en talen
om iets te weten dat men geheim houdt. Hij
heeft er lang moeten naar vragen en talen eer
ik het hem gegeven heb. Al dat vragen en talen
is vergeefsch.
— Gaan, treden, fr. se rendre a, aller. Hij
taalde er naar toe.
Dat ghy, o menschen, ook loud' taelen
Tot 's hemels baen en tot de deughd.
(B. Van Haeften.)

— Vgl. het w., in dezen laatsten zin, met
tellen (op zijn Brugsch tallen) dat Kil. verklaart
door tollutim in eedere.
TALIE, TAALJE (wvl. ook
TELDE, zie —ALLE), v.

TAALDJE, TALDJE,

Het zestienste deel eener el.

Die stof is eene talie te breed. Drie ellen min
eene talie.

TALI
TALIETER, m. met den klemtoon op lie. In
labeler, in blamoes, in verpletterde stukken, fr.
en compote. De hagel heeft den oegst in talieter

geslegen. Ik heb geheel den zomer in talieter
gelegen (ziek geweest). Die oude man is in
talieter (is versleten, fr. est tout delraque). In
talieter vallen (in slavent vallen, ziek worden en
niet meer kunnen werken).
TALIETEREN, talielerde, getalieterd, b. w. De
gedaante van iets bederven, verwoesten, met te
slaan of te drukken. Eene weide, een akker,
eene straat is getalieterd, als zij onder de pooten
van peerden of koeien, of onder de wielen van
rijtuigen geheel geschonden en verwoest zijn.
Men talietert appels en pruimen, als men ze
onder den voet verplettert.
-- Het oud fr. tater bet. kneuzen, vertreden,
verpletteren, b. v. la voiture a talé les prunes, het
rijtuig heeft die pruimen getalieterd.
TALJOORE, v. Hetzelfde als Teljoor, tafelboord,
fr. assiette.
-- Aan de taljoore terten (treden), zich mis -

klappen, iets uitbrengen dat moest geheim blijv en, fr. commettre une indiscrétion. Ge moet zien
dat je aan de taljoore niet tert.
— Dit woord, met den klemtoon op de tweede
greep, is blijkbaar van het fr. tailloir. In Fr.Vl. is Teljoor onz. lijk in de Wdb.
TALOEN, m., vklw. taloentje.Schoe met hoogen
klamp aan den hiel, andere ook Pokker en Hooghieltje geheeten. Zijne taloenen aandoen. Taloentjes naar de mode. Zij heeft hare taloentjes
aan : men hoort ze stappen van verre.
TALOUTEREN,

talouterde, heb getalouíerd, o. w.'

Hetzelfde als Touteren (met eenen lasch in den
grondvorm : t-al-outeren; zie FLADARKEN), d. i.
Beven, fr. trembler. Talouteren van de koude.
Hij talouterde en beefde.
TALPE, v. Spitsmuis, piepedol, fr. musaraigne.
De talpen zijn eene soort van aardmuizen,
scherp van muzeel, en zoo vuil van geur dat er
de katten een af keer van hebben.
— Groote dikke worm in den akker, veemol,
fr. larve de hanneton, ver blanc. De talpen knagen
de aardappels door.
TALUI, TALUIN (wvl. TALU, TALUUN, zie ui), m.,
klemtoon op de tweede greep. Hetzelfde als fr.
talus, schoot, helling. De talui van eenen gracht.
Langs de taluinen van de stadsvesten.
TALUINEN (wvl. TALUNEN, zie ui), taluinde, getaluind, b. w. Doen glooien, in eene hellende
richting stellen, fr. taluter. De kanten van eenen
gracht taluinen.

TAMB
--- o. W. met hebben. Glooien, valkantig zijn,
afhellen, fr. aller en talus, en pene. Die weg
taluint aan dien kant, ga langs den dezen. Een
land dat taluint.
TAMBOER, m. Kijkuit, ronde uitspringende
venster waarin de winkeliers hunne koopwaren
ten toon stellen, fr. devanture.
TAMBOEREN, tamboerde, heb getamboerd, o. w.

Met gedruisch slaan en kloppen. Ik heb ze geheel den nacht in de herberg hoorera tamboeren
(op tafels yen deuren buischen, slaan en vechten,
enz.). Op iemand tamboeren (hem eene deftige
rossing of trommeling geven).
--- Afl. Tamboering. Eene tamboering geven
of krijgen.
TAND, m. Bij metsers, enz. Uitstekende stee
kant van een muur, geschikt om-neopd
grepe en slot te geven aan het gedeelte dat men
er later zou willen aanmetsen, fr. pierres d'attente, harpe. Deze uitstekende steepen staan ofwel
10 trapwijs van onder weg naar boven, en dit
heet de vallende tand; ofwel 2° met uitspringende tuiten gelijk trapgevels, en dit heet een
wulvetand; ofwel 3° zoo onregelmatig dat er
nooit twee lagen nevens elkaar even ver uit
maar toch ook zonder wulvetanden, en-kijen,
dit is de staande tand; ofwel 4° op wijze van den
staanden tand, maar nu en dan met twee of drie
lagen die even ver uitkijken en als een blok
vormen, en dit is de biokt and.
— Lust, smaak, fr. gout. Dat is mijn tand, dat
is naar of van mijnen tand (dat lust mij, fr. cela
est de mon gout). Die wijn is van zijnen tand.
Dat gerecht is naar uwen tand niet. Tand hebben op iets. Een gebraden kieksken daar hij
tand op had. Gij moet dien tand uittrekken (gij
moet dien lust, die hoop die gij hebt, laten
varen). Ge gaat daar moeten uwen tand van uit
trekken.

— Met den mond vol tanden staan, niet weten
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TAND
-= Iemand een tand zetten, hem een slechten
streek spelen, fr. lui jouer un mna2uvais four. De
kiezers hebben hem daar eenen tand gezet (met
hem niet te kiezen). Luister niet naar hem : hij
zal u eenen tand zetten.
— Van den tand zijn of worden, oud zijn of
worden. Die man wordt ook al van den tand.
Die dochter is van den tand, zij zal niet meer
trouwen. — Vgl. Krekeltand.
— Zie TANT.
TANDEKO(T)TERAAR, m. Eene pen of zoo iets
om de tanden te stoken, tandpeuter.
TANDEKWEERN, v. Het gebit van een mensch
of dier. Zijn tandekweern verliezen. Dat is hard
om bijten, men zou er zijn tandekweern op
breken.
— Kweern is eene Handmolen.
TANDEN, tandcde, getand, b. w. Hard toespreken,
streng berispen, met harde woorden aanvallen.
Ik licb h.-au getand da iij ervl,Lil keercogt:.
Malkander tanden.
-- Kil. Tanden iemanden, impetere, invaders
aliquern. --- Zie TOETANDEN.
TANDSCHAAF, v. Bij timm. Eene schaaf wier
ijzer getand is, om stukken hout te reven die
men opeen vast wil lijmen.
TANDWIEL, o. Wiel met tanden, fr. roue dentée.
De tandwielkens in een uurwerk.
TANDZEER, o., met scherpl. ee. Tandpijn, fr.
mal de dents. Tandzeer hebben.
TANDZWEER, v., met zware ee. Hetzelfde te
Brugge als Tandzeer. — Zie ZWEER.
TANDZWEERPLAASTER, TANDZEERPLA$STER,
V. Plaaster tegen de tandpijn.
TANEN, taande, getaand, b. w. Het leder ree -

den, fr. tanner.
— Fig. Met kwaadwillige woorden tergen,
kwellen, plagen, fr agacer, harceler, vexer. Hij
taant iedereen. Malkander tanen.

— Stekken en tanen, of ti tsen en tanen, tautol.,

wat antwoorden, beteuterd zijn. Bij die antwoord
stond hij met zijnen mond vol tanden.
— Haar op de tanden hebben, stout en wel ter
tale zijn, zich deftig kunnen verdedigen, kunnen
antwoorden op eene afdoende wijs. Het is niet
goed hem tegen te spreken of met hem te lachen:
hij heeft haar op zijne tanden. Ge moet al meer
haar op uw tanden hebben.

anders ook stekken en gerven, fr. brocarder. Een
mensch verveelt in 't gezelschap, als hij niets
doet dan stekken en tanen. Hij titst en taant
mij gedurig.
— Het fr. tanner wordt ook in dezen zin gebruikt. Kil. heeft tanen, 1. irritare. En Maerlant,
sprek. van eene nederlaag die de Joden ophitste
ten oorloge, zegt :

— Iemand eenen tand lossen of trekken of lichten, hem bedriegen met hem meer te doen beta-

TANGEKLINKEN, klonk de Lange, heb de Lange

len dan de bewezen dienst weerd is. Gij hebt u
daar eenen tand laten trekken. Die kwakzalver

heeft u eenen tand gelost.

Tanetse ten orloghe waerd.
geklonken (zie BOEKBINDEN 4°), o. w. Een spel.
Iemand, b. v. Jan of Claais staat bij eene ronde
personen die op den grond neergezeten malkan-

TANS
deren een schoe of zoo iets bedektelijk onder
de beenen voortgeven, terwijl iemand gedurig
Bene tang doet klinken (met er b. v. op te slaan
met eenen sleutel); zoohaast de tang ophoudt te
klinken, blijft de schoe bij wien hij is • en mag
niet meer voortgegeven worden : dan moet Jan
of Claais raden bij wien de schoe schuilt, en
raadt hij het niet, hij moet pand geven.
TANNE, v., vklw. Tanneken. Eigennaam voor
Anna.
TANNE, bijw. gebruikt even als de, in den zin
van dan, fr. done, op het einde van eene vraag.
Gaat hij niet komen tanne P fr. ne va-t-il pas venir
done ? Wilt gij met mij lachen tanne P Waar gaat
gij naartoe tanne P
— Dit tan(ne verschijnt ook in noglans, nog-

tanne, samengesteld uit nog dan.
TANT, m. Wordt in Veurne - Ambacht gebruikt
voor Gemalen eiken schors, run, ook laan geheeten, fr. tan.
TANTEMARIJNE (wvl. TANTEMARINE), v., klemt.
op rij. Verbastering van Tamarinde, fr. tamarin,
fruit du tamarinier. Naar de apotheek gaan om
tantemarijne tegen de tandpijn.
TANTEWANNEKENS, TANTEMANNETJES, TANTEIVIANNEKENS, o., mv. Prullen, praatjes, fr. sor-

nettes, bagatelles. Tantewannekens vertellen.
-- Complimentjes, fr. des facons. Een peerd
maakt tantewannekens, als het wat steigert en
keert en wendt eer het begint te trekken, of in
't water te gaan, enz. Een jongen maakt tante
als hij niet geern eene medicijn-waneks,
neemt. Men bood hem de plaats van eer aan :

hij miek eerst wat tantewannekens, maar eindigde met te aanveerden. Die vent met al zijne
tantewannekens verveelt mij. Tentemannetjes
maken (beslag maken, fr. faire de l'embarras).
TAPBOOM, TAPBODEM, m. De voorbodem van
eene ton, waar men de kraan in vestigt. De
tapboom is tegenover den achterboom.
TAPBOOR, o. Een boor waarmede men in den
voorbodem van eene ton een gat boort dat men
stopt met een kork of tapoen tot dat men er de
kraan in steekt. Het tapboor is minder dan het
schijveboor.
TAPIJTSIER (wvl. T!PIITSIER, zie ir), m. Kamerbehanger, fr. tapissier. Hij is tapijtsier.
-- Dit woord is gevormd van lapvjts, dat onze
vorige schrijvers kenden, maar bij ons nu ver
tapijt. " Met costelicke tap ytsen-vangeisdor
bespreyt. " (M. Lambrecht.) " Met tapytsen behanghen. " (Id.) " De schoonste tapitsen van
Perssen. " (P. Devynck.) " De vloer ghedeckt
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TAPJ
met over- schoon Perssche tapytsen. " ( Id.) " De
cupers hadden tvoorzeyde huus behangen met
schoone tappytsen (Kropijk v. Brugge.)
TAPJEVLEESCH, o. Doorspekt vleesch, fr. viande lardée.
TAPOEN, m., klemt. op poen. Houten tap om iets
te stoppen, fr. tampon. Een tapoen steken in het
kraangat eereer ton, in plaats van een kork.
TAPPEN, tapte, getapt, b. w. Met tappen voorzien, tappen slaan in iets. Eenen kapstok tappen. Eenen schoe tappen (houten tapjes in den
klamp slaan).
— Een kleed vermaken met er in den ruwen
eenige lappen op te naaien, fr. ravauder. Zijn
kleederen zijn getapt en gelapt.
— o. w. met hebben. Bij voerlieden. Een wagen
mennen en geleiden, bij middel van den tap die
in den korten dijsel zit en dien men met de hand
vasthoudt. Hij kan goed tappen. Wie gaat er
tappen om langs die helling neer te rijden P ---

Zie DIJSELEN.
* TARIE, v. Tarwe. Zie TAARVE.

TARWEBOUT, TERWEBOUT, TAARWFBOUT, TARIEBOUT, m. Tarwhalm waar het graan van uit

mv. tarwebouten is 't zelfde-gedorschni.Ht
als tarwestroo, fr. paille de froment.
— Wordt ook in 't enkelv. gebruikt voor
Tarwestoppel. Zie aid.
TARWEKNECHT, TERWEKNECHT, TAARWEKNECHT, TARIEKNECHT, m. Soort van winter-

appel, redelijk groot, langwerpig, sappig, rood
gestriept op de peel. De Tarweknechten gelijken
aan de Striepingen, en aan de Korpendu's.
TARWESCHELF, m. Een schelf of groote ronde

mijt van tarweschooven op den akker of op de
hofplaats, fr. meule de gerbes de froment. Er
stonden vier tarweschelven bij de pachthoeve.
TARWESTOPPELS, m. Akker waar tarwe gestaan heeft, waar de stoppels nog staan van den
geweerden tarweoegst. Een tarwestoppel slooven
(lichtjes omploegen). De schapen laten grazen
in eenen tarwestoppel.
TARWGROND, m., TARWLAND, o. Akkergrond
waar de tarwe wel in groeit, fr. terre fromentale.
Die hofstede heeft veel tarwgrond.
TARW1 EUSCH, TERWMUSCH, v. Zie sTRooMuscx.
TARWSTREEK, TERWSTREKE, v. Gewest waar
de tarwe wel groeit, fr. pays fromental. Het
noorden van Vlaanderen is eene tarwstreke.
TARWSTUK (wvl. — STIK), o. Een akker met
tarwe bezaaid of bestaan. Een tarwstuk wieden.
Een sleepweg tusschen twee tarwstukken. Een
tarwstiik afpikken. De dief liep schuilen in een

tarwstuk.
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TAS
TAS, m. De opeengestapelde graanschoven in
de schuur. Op den tas slapen. Schoven afwerpen
van den tas in den schuurvloer om ze te derschen. Er zitten veel muizen in den tas. De tas is
geheel verschillig van den schelf; want de tas is
binnen de schuur, en de schelf in de open lucht.
TASSE, v., vklw. tasken. Hetzelfde als fr. tasse,
kopje, potje of kommeken, met of zonder oor,
waaruit men kaffie, thee, chocolade, enz., drinkt.
Porseleinen tassen en schalen. Eene tasse kaffie
drinken. Schink mij nog een tasken thee.
TATER, m. Gesnap, gesnater. Ik kan haren
tater niet verdragen.
— Een vervelend verhaal. Eenen tater vertellen. Zij wist eenen geheelen tater (fr. foute
une legende) over dat huisgezin.
-- Eene kladde vuilnis, anders ook taarte,
waarvan het gevormd schijnt bij metathesis van
de r. De straat lag vol taters. In een tater treden. Zie BETATEREN.
— Verbroddelde zaak, iets dat slecht uitgevallen is, enz. Die winkel bloeide voortijds, maar
nu is 't maar een tater meer.
TATEREN, taterde, getaterd, b. en o. w. Babbelen, veel en onnoodig spreken, snateren, fr. babiller, bavarder. Hij tatert al veel te veel. Wat
tatert hij daar nog eens P Dat wijf tatert zonder
einde.
— Ook gez. van 't knoterend gezang eeniger
vogels. De hagemake en het kakelaartje tateren.
Gy, die tatert en die kwettert,
Gy, die klapt en lacht en schettert,
Vezelt, orgelt, zingt en speelt,

Lispelt, ritselt, tjelpt en kweelt.
(G. Gez.)

— Het w. met den zin van stamelen in de
Wdb., is hier niet gekend.
— Vandaar Tateraar, Tateresse, Tatergat,
Taterpot, Tatering, enz.
TATS(E, TAATS(E, TETSE, v. Een nagel met
eenen kop gem. van koper en rond gelijk eene
waterbel, fr. bulle, bij Kil. clavus umbellatus, rotundo capite insignis. De greelnagels zijn tatsen.
Een lederen zetel rondom met blinkende tatsen
beslegen. De jongers slaan eene tatse als sieraad
in de kruin van hunnen top of werptol.
-- IJzeren schoenagel met een kop rond of
niet, dien men in de klampen en de zolen slaat
voor de sterkte, fr. braquet, caboche, cabochon,
clou à souliers. De boeren dragen tatsen in hun
schoe'n. De tatsen stonden in den grond afgedrukt overal waar hij getreden had.
— In 't bez. zoo een schoenagel wiens kop

TATS
opkrult rond den boord van de zool; anders ook
Pijkhouweele en Walekop geheeten. Zie aid.
— Kaakslag, slag met de opene hand, fr.
sovfet, gifie. Iemand eene tatse draaien. Eene
tatse krijgen om de ooren. Zie TOTSE.
TATSEN, tatste (wvl. ook tatstege, zie IMPERF.),
getast (fvl. ètatst, zie GE), b. w. Met tatsen beslaan. Een lederen zetel tatsen.
— Bij schoemakers. Tatsenagels in den klamp
en de zool van eenen schoe slaan. Getatste schoe'n.

Schoe'n tatsQn met pijkhouweelen of walekoppen.
-- Fig. Zijne schoe'n tatsen, zich reisveerdig
maken voor de eeuwigheid met de laatste heilige
sacramenten te ontvangen. Hij kan niet meer
genezen : het best dat hij te doen heeft is van
wel zijn schoe'n te tatsen. " Een priester die
menig een geschoeid en getatst heeft om naar de
eeuwigheid te reizen. " (Van K... in Rond den

Heerd.)
— Ook Taatsen en Tetsen.
TATSENAGEL, TETSENAGEL, TAATSENAGEL, m.

Hetzelfde als Tatse.
TATSETOP, TAATSETOP, TETSETOP, m. Een
werptol (fr. toupie) met eene blinkende tatse op
den kop tot sieraad, bij Desroches tact stol.
TATSEVOET, TAATSVOET, TETSEVOET, m. Bij
schoemakers. IJzeren of steenen voet waarop
men den schoe steekt om tatsen in de zolen te
slaan. De tatsevoet is bij de schoemakers wat de
tas bij de smeden is.
TAVOND, T'AVOND, bijw. Van dezen avond, fr.
ce soir. Ik keer tavond wederom. Hij heeft mij
beloofd van tavond te komen. Het zal tavond zeer

donker zijn. G e kunt dien brief tavond schrijven.
--Tavond ofte morgen, vroeg of late, in korten tijd. Ik heb dien grafzerk afgeschreven,
omdat hij tavond ofte morgen zal uitversleten en
onleesbaar zijn.
— Vgl. Tachternoene.
TE, TÈ, bijw. Hetzelfde als D e in den zin van
dan, fr. done. Ga je niet mee tè P Kom te, fr.
venez done. Waar loopt hij te t Zijn zij onnoozel
tè t Hebt gij hem dat geheim doen kennen te P
TE, gevolgd van een infinitief, maakt somwijlen
eene elliptische zegswijs, b. v. te peizen (het is
te peizen, fr. it est a penser, on peut le croire), te
zien (het is te zien, fr. it est a voir, on verra),
enz. Hij zal niet lang meer leven, te vreezen
(fr. je le crams). Hij zal langs de baan ergens
verbleven zijn, te peizen. Wat moet ik hem geven
voor belooning P ik weet het nog niet : te zien
hoe hij zijn werk zal doen.
-- De uitdrukkingen te (of ten) twee ure, te

TE
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(of ten) zes ure, enz. zijn bij 't volk nooit gebruikt.
Men zegt ten twee'n, ten drie', ten vieren, ten
vijven, ten zessen, ten negenen, enz. " Smorgens
vroech ten sessen, ten negenen, ende ten dryen. "
(M. Lambrecht.)
— In de uitdrukkingen tachternoene (t'achternoene), tavond (t'avond), tjaren (tjaren, niet
te fare, zie TJAREN), heeft te de weerde van dezen
aanstaanden (achternoen, avond, jaar), b. v. Hij
zal tachternoene niet thuis zijn. Wij komen
tavond, fr. nous viendrons ce soir. Hij gaat tjaren
in stad gaan wonen (d. i. te naastkomenden jare,
fr. l'an prochain).
— De uitdrukkingen te middag, tnoene (te
noen), tnacht (te nacht), even als fr. ce midi, cette
nuit, beteekenen ofwel 1° dezen aanstaanden middag, — noen, — nacht, ofwel 2° dezen laatstverleden middag, — noen, — nacht; b. v. Hij zal tnoene
komen. Hij heeft hier tnoene geweest.
Maar tnuchtend (te nuchtend) bet. enkelijk
dezen laatstverleden nuchten, fr. ce matin, b. V.
Ik heb tnuchtend naar de kerk geweest.
-- In plaats van te nuchtend en te Hoene, zegt
men ook in Fr.-Vl. genuchtend en genoene. -Vgl. de oude deelwoorden te broken, te streven,
enz. die men bij Maerlant vindt, en thans
ge- broken, ge-schreven, enz. spreken en spellen.

-- Men verwarre tavond, tnoene, tnacht, enz.
niet met 's avonds, 's noens, 's nachts, enz. Deze
laatsten worden in 't algemeen gezeid even als
fr. an soir, a midi, la nuit, enz. b. v. Hij gaat
'S avonds wandelen. Hij komt alle dage 's noens
naar huis. Hij kan 's nachts nooit maar drie

uurkees slapen.
-- Bijwoordelijke samenstellingen worden aan
een geschreven, als zij bestaan uit een voorzetsel
en een naamwoord, b. v. achterwege, overeind,
bijgeval, enz. Wat te betreft, men schrijft op de
eene en de andere wijs : te koop, te peerd, ten
eerste, enz.; terstond, terug, thans (te hands), thuis
(te huis), thoope (te hoope), tavond (te avond),
ínoene (te noene), enz.
-- Th. Van Herentals zegt : " God die siet te
veel cl aer hoe de groat van therte is " d. i. uit
der mate klaar, fr. extremement, ercessivement
Clair, infiniment clair. Indien hij zei : veel te claer,
dat ware 't fr. trop Clair (al te klaar), 'tgeen hier
ongepast zou zijn.
-- Zie -verder onder TOT.
-TE. Als uitgang van adjectiefs, zie -DE; van
substantiefs, zie onder WASCUTS.
-- Overtollig hangt het volk dien uitgang
aan drie plantnamen, t. w. diravelte, hagel-te en

TEBB
pappelte. Voeg hierbij tafte voor taf, en streekte
voor streek; ook de drie adjectiefs eenigte, menigte
en sommigte voor eenige, menige, sommige.
TEBBELEN, tebbelde, getebbeld, b. w. Hetzelfde
als Teeuwelen. Zie ald.
TEE, m., mv. tee'n (zie onder DRIE), vklw. feetje,
en hier of daar ook teentje; met scherpl. ee. Hetzelfde als holl. Teen (mv. teenen), fr. orteil, doigt

de pied.
— Teefje terten, op malkanders tee'n treden,
gelijk spelende kinders somwijlen doen om zich
te verlustigen. -- Dartelende op de tee'n van
eene dochter treden om hare aandacht op zich te
trekken en aldus met haar in gesprek te komen
en kennis te maken. Waneer hij haar op S. Marcusdag teetje tort, had hij ze te voren nooit
gezien, en drie maanden daarna waren zij getrouwd. Het is op kermissen en dergelijke feesten dat er velen teetje terten. Zie ONZE LIEVE,
VROUW-TERTETEE.

-- Met zijn tee'n spelen, niets te verrichten
hebben, niets doen. Wat moet ik doen, als dit
werk af is P Ge moogt dan met uw tee'n spelen.
Hij speelt met zijn tee'n om den tijd te verkorten.
TEEBIJTER (wvl. TEEBITER, zie IJ), m. Een gul dengroene kever dien men veel in de hoven
vindt, anders ook Kallebijter genaamd, fr. carabe

doré, jardinier.
TEEFELEN, teefelde, geteefeld, o. w. Wordt gebruikt 1° voor Teeuwelen, zie ald.; 2° voor Deefelen, zie ald.; en 3° voor Tweefelen, zie ald.

— Afl. Teefelaar, Teefeling, Geteefel.
TEEK, TERE, v. Soort van luis op honden en

koeien, de grootte van eene erwt, fr. ixode ricin,

tique. Ook Velteek.
— Zich weren gelijk Gene teke, al zijn krachten
inspannen, zijn uiterste best doen, fr. faire tons
ses efforts. Die werkman weert zich gelijk een

teke, en nog wordt hij van den meester bekeven.
Ik weer mij gelijk een teke om den hoogsten
loon te krijgen, om mijn recht te doen gelden,
om mijn brood te winnen, enz.
-- Zoo dik als een teke, zegt men van dieren
die dik zijn van vetheid of van eten. Dat hondeken is zoo dik als een teke. Die koe staat dik
lijk een teke.
TEEKEN, Leekte, geteekt (wvl. lekte, getekt, zie
KLANKVERS.), b. w. In Fr.-Vl. gebruikt voor Teekenen, fr. marguer. Zie onder

REKENEN.

1

TEEKENEN, teekende, heb geteekend, o. w. Wordt
gez. van peerden wier Landholten nog zicht-

baar zijn en van den ouderdom laten oordeelen,
fr. marquer. -- Fig. en schertsende zegt men

TEEK
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an een mensch " Hij teekent niet meer " voor
Hij is oud van jaren. .
-- Een krijt, een potlood teekent als het zijn
kleur afgeeft. Dat potlood teekent niet meer,
gij moet het versnijden. Dat is slecht krijt, het
teekent niet.
TEEKENPEN, V. Teekenstift, fr. crayon à dessiner. -- Zie PEN.
TEEKOORDE, TEETOUWE, v. met den klemtoon
op tee, zachtl. ee. Koorde die eene gaaipertse
rechthoudt, anders ook pinkel genaamd. Eene
gaaipertse wordt rechtgehouden door drie of
vier teekoorden die met het een einde onder aan
de sprang verbonden, en met het ander aan
staken in den grond op zekeren afstand van de
pertse vastgeleid zijn.
— Als men eenen zak graan, een balk of
ander gewichte ophijscht langs vensters en
muren, knoopt men somwijlen aan dat gewichte
eene koorde waarmede men van beneden dit
gewicht aftrekt en verwijderd hóudt van de
vensters en de muren die aldus ongeschonden
blijven : deze koorde heet men ook Teetouwe,
fr. écharpe.
— Ik meen dat hier dit tee thuis behoort bij
tijen, tijgen, Liegen, d. i. trekken.
TEEL(E, v., vklw. teelke (n, met scherpl. ee. Een
rond aarden vat, twee palmen hoog, zonder
ooren, wijd en breed van boven, en schuin ver
naar onder, fr. terrine. De teelen die--nauwed
nen bij de boeren meest om er zoetemelk in te
zetten in den kelder (zie MELKTEEL). Roet smilten in eene teel. Visch te weeke leggen in eene
teele vol water. Eene teel is noch pateel, noch
kom, noch schotel. De teelen hebben gemeenlijk
een Lootje (d. i. eene uitgebogene groef in den
rand) langs waar men het vocht uitgiet.
— Konten lijk teelen. Zie onder KONTE.
TEELKOST, m. Potëten, gekookte spijs die men
uit teelen eet. " Moeder zal hun wat boterhammen snyden, en wat hoenders rooven, en wat
appels in hun paenderken steken, en ze zullen
dat al te samen in de schole mogen opeten; en,
al hebben zy geenen teelkost, zy en zullen daer
niet van sterven. " (0. Duvillers.)
TEEMES, o. Bij kloefkappers. Een smal mes
met omgebogen punt, om binnen in den kloef
(holblok) de plaats uit te graven waar de tee'n
van den voet in schuiven.
TEEMST, m. Hetzelfde, in 't Land van Aalst,
als Teems, bij Kil. tems, temst, haarzeef, fr. sas,
tamis. De teemst is geen trijzel. De teemst is
eene meelzeef, de trijzel eene graanzeef.
1

TEEN
TEEN, m. Zie TEE.
v., in den zin van fr. osier, is bij ons
volstrekt niet gebruikt noch verstaan. Ons
woord is Wisse.
TEENEGADER, TEENEGAAR, bijw. Op eenmaal,
te gelijk, fr. a la fois, tout a' la fois. Al het volk
liep teenegader weg. Zij riepen teenegaar uit.
Met eenen schok viel al het fruit teenegaar af
van den boom. Twee zaken teenegaar verrichten.
" Ende die teenegaer knecht zynde. " (J. de Harduyn.)
-- Teenemaal, gansch en geheel. " Een land
t'eenegaer vervult met hout. " (P. Devynck.)
" Dat de stellagie van den ghewichte teeneghadere in gronde zanck. " (N. Despars.) " Ten
ware dat zy teeneghadere te nieten ghedaen
wilden wesen. " (Id.)
— Al teenegaar, al met een, in eenen keer, fr.
en 'une fois, tout a coup. Daar kwam al teenegaar
een groot ongeweert op. Hij is gisteren al teenegaar ziek geworden en gestorven.
-- Een teenegaar, een voor een, een met eenen
keer, fr. un u la fois. De kiezers worden een teenegaar afgeroepen om hun stembiljet in de
kiesbus te steken. Men liét ze een teenegaar
binnenkomen. Men spreekt een woord teenegaar
en niet twee woorden teenegaar.
- TEEN,

TEENEMAAL (Vl. TEENEMAEL, zie AE), bijw.
Gansch en geheel, ten volle. De scande is teenemaal vol water. De grachten zijn teenemaal zonder water. Hij is teenemaal zot. Teenemaal
genezen zijn. Dat huis is teenemaal uitgestorven.
" Soo dat by teenemael verstelt stont, niet wetende wat doen oft laeten, om wel te doen. "
(P. Mallants.) " Tot dat syn lichaem teenemael
doorcrabbelt was. " (M. Lambrecht.) " Die plaetsen blyven teghenwoordigh teenemael verleghen,
verwoest ende verlaeten. " (P. Devynck.)
— Kil. heeft t'eenen-mael, 1. simul, una, pari Ier, d. i. bij ons teenegader.
TEER, TERE, v., met zware e. Tering, fr. phthi.
sic, étisie. Op eene teer komen, eene tere krijgen.
Op eene tere zijn, fr. être étique. Van eene tere
gestorven. Eene teer hebben. (Het woord lering
is hier niet gekend).
--- Vertering, mondkosten, verbruik van spijs
en drank, fr. consommation, dépense de bouche.
Tere naar nere stellen (meer of min weeldig
leven, volgens dat men meer of min wint). In
het saizoen van de baden, wordt er veel tere
gedaan te Ostende door de vreemdelingen. Hoe
meer tere de vreemdelingen doen, hoe meer
nere de stad geniet. Hij heeft vijftig frank be-

1137

TEER
taald over (of voor) de tere die zijn werkvol l
gedaan had in die herberg.
— Bij timm., enz. Wordt gez. van de werking
van eene schaaf, zaag, vijl, avegeer, enz. op hout ,
steen of metaal. Die zaag maakt veel tere (snijd',
goed door). Een spijkerboor doet geen tere, als
het stomp is en moeielijk in 't hout grijpt. Die
vijle doet weinig tere, zij moet gescherpt worden.
TEER, adj., met scherpl. ee. Hetzelfde als Teeder (fr. tendre), dat in de volkstaal nooit gehoord
-

wordt.

— Afl. Teerachtig, Teerheid (teerigheid).
TEERACHTIG, adj. Teringachtig, fr.

attei-nt de

phthisie.
TEERD, TEERT, m., met zware ee. In sommige
streken gebruikt voor Terd, tert. Zie TERD.
TEERGELD, o. Teerpenning, geld voor de
mondkosten op eene reis.
— Goede moed is half teergeld, eene reis, en
bij uitbreiding van 't gedacht, een werk, eelie
onderneming in 't algemeen, wordt licht en gemakkelijk, als het gedaan wordt met hert en
fever; het kost maar half zooveel moeite. — Vgl.

Stout gesproken is half gevochten, en Wel gezeept
is half geschoren.
TEE$IK, TEERING, m. met zware ee. Zie TERIK.
TEERLING, m. Een blok hout of steen die eene
kubieke gedaante heeft.
— Een kubieke blok van samengemetselde
steenera. Een -windmolen die op vier teerlingen
rust. " Wint -meulens, pronter de staken ende

teerlinghen. " ( Cost. v. Brouc-burch.)

— Een vierkantte stapel. Gekloven hout in
teerlingen vlijen, om het te laten droogen. — In
't bez. Eene houtmaat die in fr. stère heet. Drie
teerlingen brandhout koopen.
— Bij goudsmids, enz. Een kubiek stuk ijzer
of koper met kuilen om te bouterollen, fr. dé.
— Een meer of min vierkantte blok huizen,
fr. un pd té de maisons. De stad heeft geheel dien
teerling (huizen) gekocht om daar een schouwburg te bouwen. Geheel die teerling behoort
r.

hem toe.
- TEERLINGDE, adj. Het fatsoen hebbende van
een teerling. Een teerlingde stuk arduin.
- Zie DE.
- TEERLINGSMEET, v. Een worp met de teerlingen.
— Fig. Eene rieschelijke en onzekere zaak,
fr. un coup de hasard. Veel vlas koopen is eene
teerlingsmete (omdat men niet voorzien kan of
het zal lukken of niet, enz.).
TEERPUT, TEERPIT (met zware ee), m. Een

TEER
kuil wáarin men alle soort van vuilnis laat
opteren, als onkruid, afval van tuinmoes, vloer

-vagsel,nz.
TEERS (uitspr. lees, zie Rs), m., met zware ee,
mv. teerzen. Dikke stok of boom die, nevens den
langwagen, in de klavie zit, en waarop de komme i draait als men de lading oelt.
— Fig. Een dwaze vent. Een teers van eenen
vent. Haar man is zoo een teers ! -- Een gierigaard.
Het is een teers, hij houdt het al voor hem. Zie
ook BOKKETEERS en HUKKETEERS. " Verschil maken
tusschen Leis (eenen deusigen) en teys (honden). "

(Vaelande.)
-- In beide beteek. van dwazerik en gierigaard,
zegt men ook kul : een domme kul, een gierige
kul.

--- Kil. Teers, kul, mentula; en Verren - teers,
taurea (bullepees).

— Kil. heeft ook : " Tere, Taere, arbor (boom),
eng. tree. Vandaar Appel -tere, Mispel-tere,
Notel -tere (familienaam Notelteirs), Holen-tere,
Eglen -tere, enz. " — Vgl. Trul.
TEERSBALK (uitspr. tees-balke, zie rs), m., met
zware ee. Bij mulders. Een houten balk waartegen de teerspin drukt, en den as belet van in
't draaien achteruit te schuiven; anders ook Pinnebalk geheeten.
TEERSPIN (uitspr. tees prone, zie RS), v., met
zware ee. Bij mulders. Eene pin aan 't achtereinde
van den as, even als de wolpin aan 't vooreinde.
TEERZE, v. Zie TERZE.
TEERZEERIG, adj. Kleinzeerig, gevoelig aan de
minste lichamelijke smert, fr. délicat, sensible an

rrzoinnzdre mal. Een teerzeerig kind. Teerzeerig
zijn. Gij zijt al te teerzeerig. Een felle baard bij
een teerzeerig vel is moeielijk om scheren.
— Licht geraakt, die al te licht iets kwalijk
neemt, fr. susceptible. Ge moogt zoo teerzeerig
niet zijn.
TEERZEWEET (uitspr. teze -weet, zie Rs), m. met
zware ee in de eerste en laatste greep. Tetsche
aardappel, anders ook Waterzak genaamd.
— Ik meen dat leerzeweet eig. een schimpnaam
is dien men aan eenen manspersoon geeft (zie
TEERS), even als lettewette een is van eene vrouw
(zie TETTE); maar wat is weet, wète, wette ? Vgl.
Vadde, Vodde, van 't aloude ww.. vadden, slap
zijn, eng. fade, verwelken, zegt Weil.

b. w. met scherpe
Teeuwen, teeuwelen. Eene kat,
eenen hond teetelen. Een kind teetelen.
- TEETELING, m. en o. Een dier of kind dat
door teetelen vertroeteld is, Leeuw.
TEETELEN, teetelde, geteeteld,

ee. Hetzelfde als
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TEET
Het teetelen.
TEETOUW (wvl. TEETOWE, zie AU), v., klemtoon
op tee. Trekkoorde, tijtouwe. Zie TEEKOORDE.
TEEUW (wvl. TEEW), M. Een verteeuwd en
vertroeteld dier, dat door veel streeling en wreeling lui en vaddig geworden is. Een teew van
eene kat, van een hondeken. Laat dat kattejong
in de handen van de kinders niet : zij zullen er
eenen teeuw van maken.
— Een vertroeteld kind, hetzij 1° dat het vuur
en zielskracht mist, altijd wil gefleemd en geflikflooid worden, niets van andere kinderen kan
verdragen, klaagt en kriept als hem iets tegengaat of geweigerd wordt; hetzij 2° dat het door
snoeperijen verwend, de spijzen aan tafel traagzaam en met tegenzin proeft, en daarom gemeenlijk ook slap is van spieren en week van
gezondheid. Een teeuw van een kind.
-- Een mensch of dier dat zwak en krachteloos en deerlijk is gelijk een vertroeteld kind.
— Een mensch die vaddig en weekelijk is van
karakter. Een teeuw van eenen vent, van een wijf.
— Een dier dat niet beknerig is, dat kies
dat te weinig eet om kloek en vet te-kauwt,
worden. Die koe is maar een teeuw. Een teeuw
van een peerd.
-- Voor dit Teeuw zegt men ook Teeuwel en
Teeuwelaar. -- Wegens het woord leewe, dat
Kil. vertaalt door homo eilis el servilis conditio- TEETELING, V.

nis, zie TEI.
TEEUWEL (wel.

TEEWEL),

M. Hetzelfde als

Teeuw in al zijne beteekenissen.
TEEUWELAAR

(wel. TEEWELAnE), m. Hetzelfde

als Teeuw, Teeuwel.
TEEUWELEGE, TEEUWELIGGE, v.

Het vrouwel.

van Teeuwelaar. — Zie –ROE.
TEEUWELEN (wel. TEEWELEN), teeuwelde, geteeuweld, b. w. Frequent. van Teeuwen. Een katte -

jong teeuwelen.

-- o. W. met hebben. Kieskauwen, traag en
met tegenzin eten, gelijk een teeuw. Aan tafel
zitten teeuwelen. Die koe teeuwelt aan haar eten.
— Voor teeuwelen b. w. zegt men ook tebbelen,
tibbelen, tubbelen, teefelen, tefelen, tewwelen en
tiwwelen. — Vgl. Deefelen.
-- TEEUwELING, V. Het teeuwelen.
— Pak slagen, pandoering. Eene teeuwelinge
krijgen.
TEEUWEN, m. Eigennaam voor Mattheus.

— Duts, onnoozelaar, fr. benet. Het was zoo
een teeuwen als hij jong was.
TEEUWEN

(wel. TEEWEN), teeuwde, geteeuwd, b.

w. Troetelende duwen en streelen en pootelen,

TEFF
in de handen spelende wiegen en schudden. Eene
katte, een kattejong teeuwen. Die hond wil niet
geteeuwd worden. Men vertroetelt de kinderen
met ze veel te teeuwen.
-- Vandaar Verteeuwen.
TEFFELEN, teelde, geteffelcl, b. w. Hetzelfde als
Teeuwelen. Zie ald.
TEGEL, en ook TIGGEL, TICHEL (even als Regel =
Biggel), m. Vloersteen, fr. carreau.
-- Platte dakpan gelijk een vloersteen, doch
veel dikker.
TEGELEN, tegelde, getegeld; ook TIGGELEN en

b. w. Met tegels beleggen; tegels leggen. Eereen vloer tegelen. Wel kunnen tegelen.
-- Paggelen en tiggelen., eig. gez. van een
nieuw huis, waar men peggen of pluggen slaat
en tegels legt; en omdat dit werk het laatste en
het minste is, zegt men 't ook in 't alg. voor
Al de klcenigheden verrichten die dienen om
een werk te voltooien. Het huis is gebouwd :
het moet maar meer gepaggeld en getiggeld
worden. Mijne redevoering is gemaakt; maar ik
moet er nog wat aan paggelen en tiggelen.
-- Bij landb. Het land bij kleene klompjes
omspitten. Een stuk land tichelen.
TEGELPOEDER, TIGGELPOER, o. Hetzelfde als
TICIIELEN,

Tegelslijp.
TEGELSLIJP (wvl. TIGGELSLIIP, zie II), o. zonder
mv. Afgeslepen poeder van tegels. IJzeren
huisraad schuren met tegelslijp.
TEGELTANG, TIGGELTANGE, v. IJzeren tangvormig getuig waarmede men een stuk afnijpt
van eenen daktegel. De vloertegels mindert men
af met er een stuk af te slaan met het truweel.
TEGELZEEP, TIGELZEEPE, v. Witte zeep in
vierkantte klompjes. Tegelzeep gebruiken om den

baard af te scheren.
TEGEN, voorz. Wordt dikwijls, bez. in Fr.-Vl.,
gebruikt in den zin van aan. Tegen iemand
spreken, fr a quelqu'un. Hij zeide dat tegen
mijnen broeder, fr. a more frere. Hij vroeg het
tegen vader, fr. a more pere. Hij antwoordde tegen
mij, fr. a mo i . Tegen zijne oversten ongehoorzamen. Iets koopen tegen iemand, fr acheter a

quelqu'un, de quelqu'un. " Die eenich goet tegen
yemand coopt, belovende binnen sekeren tide
dat te betalen. " (Th. Van Herentals.) " Als de
sondaers sullen segghen teghen de berghen. "
(J. de Harduyn.) " Mijn laatste biechte die ick
Leghen den priester ghesproken hebbe. " (P.
Canisius.) " Sy seyden teghen malkanderen. "
(A. Poirters.) " Om mijnzonden teghen hem te
biechten. " (C. Vranex.)

TEGE
— Somwijlen in den zin van jegens, fr. envers.
De kinderen moeten eerbied hebben tegen hun
ouders.
--- Ook voor Bij, in vergelijkenis bij, fr.
auprès de, en comparaison de. Welk een verschil,
de eene koe tegen de andere ! Dit peerd is vijf
honderd frank weerd tegen dat ander twee
honderd. Hij zal honderd bladzijden vertalen
tegen zijn broeder twintig (d. i. terwijl zijn
broeder in denzelfden tijd er maar twintig ver
kan).
-talen
— Dient nog om aan te duiden dat iets, volgens zekere voorteekens, nadert of staat te
gebeuren. De aasden duikelen tegen regen (als
de eenden duikelen, 't is een teeken dat het regenen zal). De lucht wordt bang tegen ongeweerte
(d. i. als een ongeweerte nadert). Hij is vandage
wonderbaar opgeruimd, 't is als het tegen zijn
dood ware (als of hij in 't kort moest sterven).
Het is altijd tegen koud en vochtig weder, dat
hij meest pijn gevoelt in den rug.
— Tegen dat, eer dat, fr. avant que. Gij moet
dat afschrijven tegen dat ik aankome. Hij was
thuis tegen dat het avond wierd.
— Tegen toen, voor dien tijd, fr. pour lors. Ik
keer te naaste maand weder, en ik hoop dat gij
tegen toen uwe schulden zult kunnen betalen.
— Tegen te(n..., voor zeker uur of tijdstip,
fr. pour. Ge moet dat werk afhebben tegen ten
vieren (d. i. eer dat het vier uur slaat, fr. avant
quatre heures, pour quatre heures). Kom tegen
t'noene. Kunt gij mij dat kleed maken tegen
te naaste week P Ik ga tegen te nieuwjaar (fr.

avant, pour le nouvel an) geheel mijn huis her-
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TEGENGOESTE, v. Tegenzin, afkeer. Met tegen

eten of drinken. Met tegengoest iets ver -goest
hebben van iets (er-richten.Egos
afkeerig van zijn).
TEGENIGHEID (wvl. ook TEGENEGI, zie HEID), V.
Vlaamsche vorm van Tegenheid, d. i. 1° weder
fr. contrariété, b. v. hij heeft veel--wardighe,
tegenigheid in die stad; 2° afkeer, tegenzin, b. v.
ik begin daar tegenigheid in te krijgen.
— Dus ook flauwigheid, lammigheid, klarigheid, zoetigheid, enz. voor flauwheid, lamheid,
klaarheid, zoetheid.
TEGENKOMEN, kwant tegen, tegengekomen (wvl.
-KOMMEN, kam,

gekommen, zie KOMEN), o. w. Ontmoeten, zien gebeuren, ondervinden, fr. rencontrer, éprouver. Hij heeft veel tegengekomen in
zijn leven (veel ongelukken en tegenspoed). De
een komt dit tegen, en de ander wat anders
(iedereen heeft zijn kruisen). Ik heb aardige
dingen tegengekomen (zien gebeuren, of onder
-vonde)p
mijne reis.
— Kom dat tegen ! zegt men als uitroeping
in den zin van " God spare er u van ! het is
geen kleene ramp i " Als ik geheel dat ongeluk
verteld had van zijn ouders zaliger, antwoordde
hij : kom dat tegen ! Ik liep om eenen geneesheer, en eilaas ! er was niet een thuis : kom
dat tegen, mensch ! in den uitersten nood.
TEGENKOMST(E, v. Tegenspoed, fr. adversité.
Hij heeft veel tegenkomsten in zijn leven. Het
is Bene groote tegenkomst voor hem, van zijn
peerd verloren te hebben.
TEGENLEEVEREN, leeverde tegen, heb tegengeleeverd, o. w. Tegenratelen, tegenrullen, tegen-

bouwen. Ik vrees dat hij tegen t'avond reeds zal
overleden zijn.
— Dit tegen te (n verschilt van tegen de(n;
dit laatste beteekent dicht bij de(n, fr. tout près
de. Hoe laat is 't nu P tegen den elven. Hij
kwam in tegen den noen. Hij is overleden tegen
den avond.
-- In de uitdrukkingen er (daar, ergens, enz.)
tegen botsen, logpen, vliegen, waaien (d. i. berispt
worden, bekeven worden, gestraft worden),
behoort tegen bij het onbepaalde er dat er van
afhangt, en niet bij het ww. dat enkel blijft.

dingen. - Zie LEEVEREN.
TEGENPARTIJDER, m. Die van de tegenpartij
is, fr. adversaire. Politieke tegenpartijders. Zijne
tegenpartijders valschelijk beschuldigen.

TEGENFORTUINIG (wvl. -FORTUNIG, zie UI), adj.
Tegenspoedig, ongelukkig, weinig winst aanbrengende. Een tegenfortuinig jaar voor den
landbouwer.

tegenrammelen.

-

TEGENDINGEN, dong tegen, heb tegengedongen,
o. W. Tegenmompelen. Laat uw kinderen niet

tegendingen als gij iets gebiedt.

TEGENPRUTTELEN, pruttelde tegen, heb tegen

w. Tegenmompelen.
TEGENRA1VIMELEN,

-geprutld,o.

rammeldo tegen, heb tegen-

gerammeld, o. w. Tegenmorren. Ik wil geenen
dienstbode die altijd tegenrammelt, als ik hem
wat opleg.
TEGENREBBELEN, rebbelde tegen, heb tegengerebbeld, o. w. Tegenrabbelen, tegenpruttelen,
TEGENREUNEN, reunde tegen, heb tegengereund,
o. W. Tegenmompelen, tegenmorren. Men kan

hem niets gebieden, of hij moet tegenreunen.
Hij reunt altijd tegen. - Zie RUINEN.
TEGENRONKEN, ronkte tegen, heb tegengeronkt,
o. W. Tegenmorren, tegenrullen.

TEGE
TEGENRULLEN, rolde legen, heb tegengeruld,
o. W. Tegenronken, tegenreunen, -tegenmompelen. Gehoorzaamt zonder tegenrullen. Hij ruit
altijd-tegen.
TEGENSLAAN (vi. –SLAEN, zie AE), sleeg of sloeg
tegen, heb of ben tegengeslegen, o. w. Tegenvallen,
giet meêslaan, mislukken. Als de wind tegenslaat, moet het schip laveeren. Het slaat hem al
tegen, wat hij onderneemt. Ik ga morgen op
reis, als het weder maar niet tegenslaat.
TEGENSLAG, m., mv. tegenslagen. Tegenspoed,
ongunstig voorval, iets dat onze schikkingen
komt verijdelen, doet mislukken of merkelijkk
verhindert. Die koopman heeft veel tegenslag
in zijnen handel. Die iets onderneemt moet zich
aan tegenslagen verwachten. De dood van dien
schrijver is een groote tegenslag voor de redaktie van dat tijdschrift.
TEGENSPERRELEN, sperrelde tegen, heb tegen

w. Tegensporrelen, wederspannig-gesprld,o.
zijn, fr. s'opposer, etre recalcitrant. Het kind
sperrelde tegen en wilde naar school niet gaan.
TEGENSTEEGEREN, steegerde tegen, heb tegen
w. met scherpt. ee. Hetzelfde als-gestrd,o.
Tegensteigeren, met weerzin iets doen, onwillig
gehoorzamen, traag zijn om iemands begeerte
te voldoen, fr. regimber, être recalcitrant. Hii
steegerde lang tegen, eer ik hem medekreeg.
Ge moet al spoediger gehoorzamen zonder al
dat tegensteegeren.
TEGENSTEKEN,. stak tegen, heb tegengesteken,
o. w. Afkeer verwekken, vervelen, fr. ré_pugner.
Die spijs steekt mij tegen. Dat is goed voor
eenen keer of twee, maar 't steekt licht tegen.
Die dwaze praat steekt mij geweldig tegen. Het
steekt iedereen tegen, dat hij zoo altijd van
zichzelven spreekt. Ziende dat ik hein tegenstak, ging ik henen.
TEGENTINGSELEN, tingselde tegen, heb tegen
w. Tegendingen, tegenmompelen,-getinsld,o.
tegenpruttelen.
TEGENTREKKEN, trok of trok tegen, heb tegen.
getrokken, o. w. Onwillig voortgaan. Een ezel

die tegentrekt.
TEGENWORDIG, adj. Hetzelfde als Tegenwoordig, fr. present.

-- A$. Tegenwordigheid.
TEGENZEG, m. zonder mv. Tegenspraak, fr.
contradiction. Die voorstel wierd aanveerd zonder tegenzeg. De meester verdraagt geen tegen zeg. Gehoorzamen zonder tegenzeg. Hij is zonder tegenzeg (fr. sans contredit, certainement) de
rijkste man van de streek. " Men legde den
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eersten steen van 't gebouw niet zonder opspraek en tegenzeg van andere. " (Leven van
Van Roo.) " 't En baet gheen twist of teghensegh. " (A. Debuck.)
Yder ghingh dan synen wegh
Sonder vraegh of teghen-segh. (Id.)

TEI, m. Dienstknecht, fr. valet, bij Kil. Teewe,
homo eilis et servilis conditionis. Meest gebruikt
in samenstelling, als Hoftei, Huistei. Het angl.sax. theow bet. dienaar, en goth. thivan, dienen
(Del.fortrie bl. 350 op teevje en teelven).
=-- Wordt ook gebruikt voor Hond, even als
ons Teite, en als tee (zware ee) in Brabant, fr.
toutou, eng. tike. Kom, tei, kom. Wat een schoone
tei. " Verschil maken tusschen Leis (oenen deusigen) en tens (honden). " (Vaelinde.) Van daar
het samengestelde Meschtei. -- Weil. zegt dat
teef, bij Kil. teve, tef heen, afkomstig is van 't mcesogoth. thiwi, eene dienstmaagd. In 't Hageland
zegt men tooi voor teef. (Alg. Vl. Idiot.)
TEIIIAAK, in. Kleen snoeimes, krom mes dat
vastzit in een houten hecht, fr. seipette. De hovenier gebruikt den teihaak om nuttelooze takjes
af te snoeien, om druiven af te snijden, enz.
TEIL, m. S teert, eng. tail.
-- Van top tot teil, van kop tot steert, van
einde tot einde. " De grootste houtspichten die
men kent zijn de Americaansche, ende die meten,
van top tot teil, twee voet in de langde. " (G.
Gez. R. d. H.)
— Met tol) en teil, met kop en steert. Het is al
met top en teil vergaan in die schipbraak.
TEILEIVIATOOIE, TILLEMATOOIE, v. Eene vrouw
die geteilematooid gaat, die belachelijk opgetooid
is. Is dat eene teilematooie ! Trouw niet met

eene teilematooie.
TEILEMATOOIEN, teilernatooide, geteilematooid,

b. w. Onmatig of belachelijk opschikken, optooien, fr. attifer, eha-ssazarrer, pornponner. Die moeder
teilematooit haar dochtertje. Zij weet niet hoe
zich teilematooien van hooveerdij en ijdelheid.
Zij kwam daar geteilematooid. Geteilematooid
gaan langs de straten.
— Men mag ook ' Tillematooien schrijven,
want eil en it hebben in des volks uitspraak
denzelfden klank. Zie EIL.
TEINSEN, teinste, geteinst, b. w. Zie TINSEN.
TEINZELEN, teinzelde, heb geteinzeld, o. w. Ra felen, fr, s'ef filer. Zijn hemdeband teinzelt.
-- Het ww. teezen bet. in de Wdb. pluizen.
Zie N.

TEIS. Zoo spelt Vaelande

een woord dat tees

TEIT
uitgesproken wordt met de. zware ee, en teers
geschreven wordt. Zie TEERS.
— Men leest bij Vaelande ook beuse voor
beurze, en bosten voor borsten.
TEITE, v. Tei, hond van geringe weerde. Die

teite zal niet bijten.
— Spreekw. Als ge van de honden moegejaagd
zijt, ge wordt van een feite gevangen, die aan
groote gevaren ontsnapt is, vergaat somwijlen
in een kleen. Het wordt ook gez. b. v. van een
vrouwmensch die na de hand geweigerd te
hebben van menigen deftiger jongeling, dan
nog trouwt met een geringen persoon.
TEL, m. zonder mv. Telkunst, rekenkunst, fr.
fr. calcul, art de caleuler, arithmétique. Den tel
leeren. Den tel kennen. Sterk zijn in den tel.
Met den tel wegkunnen (gemak hebben in 't
rekenen en cijferen).
-- Een man van tel, een man van gezag en
invloed, een man die men vreezen moet als hij
tegen ons is, fr. un homme qui compte. -- Zie
verders de Wdb.
— In kaartspelen. Winbare punten die vastzijn aan de telblaren. Hij heeft veel tel in zijne
hand, maar weinig troef. Eenen slag halen waar
veel tel in. is.
TELBLAD, o., mv . telblclren. In kaartspelen .
Telkaart, kaartblad waaraan een zeker getal
punten vast is, zoodat hij die in dat blad ophaalt
dat getal punten wint. Hij heeft veel telblaren
in de hand, maar geenen troef (geen troefkaarten). De telblaren verschillen in weerde volgens
de verschillige kaartspelen. Telblaren en fliesen.
Het aas, de heer, de vrouw, en de zot zijn gemeenlijk telblaren, waarvan het aas b. v. vier*

doet, de heer drie, enz.
TELDJE, v. Zie TALIE.
TELJOOR, o., mv. teljoors (zie s), TELJOORE, v.
mv. teljooren. Zie TALJOORE.

TELKAART, v. Zie TELBLAD .
TELKEN, bijw. Telkens, ellen keer.

" Zoo verheugt hij hem nog, telken dat hij de leden van
Vincentius ziet... " (K. Callebert.)
— Wegens de eind -s, zie onder s.
TELLEN, telde (wvl. ook teldoge, zie IMPERFECT),
geteld (fvl. èteld, zie GE), b. w., fr. covipter. Hij kan
geen twee .tellen (hij is zeer dwaas en onwetende).
— o. w. met hebben. Gelden, deugen, goed
zijn. Dit eerste spel telt niet, want men heeft de
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eed gedaan heeft. Het handteeken van minderjarigen telt niet voor de wet.
— Van den 'eikeronker of meikever die zich
bereidt om te vliegen, zegt men dat hij telt, of
dat hij zijn geld telt, en in Antwerpen, dat hij
melkt, fr. it compte ses cus. " Avant de s'envoler,
le hanneton agite ses ailes pendant quelques
instants et gonfle son abdomen en faisant pene
dans ses stigmates la plus grande quantité-tre
possible d'air; les enfants disent alors que le
hanneton compte ses écus, et chantent la chanson : hanneton, vole, vole done ! " (Diction. franc.
illustré.)
TEM, adj. Hetzelfde als tam in de Wdb. Een
vogel tem maken. Eene temme beest. Tem zijn.
-- Afl. Temheid (wvl. Temmigheid, en ook
Temmigi, zie --HELD).
TEMIJDE, TIIVIIJDE (wvl . TEMIDE, met den

klemtoon op ani), adj. Zie MIJDE. " Hij keek, of
schoon te mn^jde en wat beschaamd, of hij nievers
geen kennissen en ging tegenkomen. " (K. Callebert.)
TEMMEN, temde, getemd, b. w . Bij wijnverlaters.
Wijn temmen (de werkzaamheid van den wijn
weren met hem op zijn sulfer te leggen).
TEMPEL, m. Bij wevers . Een spantuig bestaande

uit twee platte riggels met pezen aaneengevoegd,
en aan de uiteinden bezet met scherpe punten
of tanden, dienende om het lijnwaad op het
getouw opengespannen te houden in de breedte,
terwijl men weeft, fr. temple, temple.
— Vandaar Vertempelen.
— L. De Meyer gebruikt dit woord in den
zin van De slag of slaap van 't hoofd, fr. tempe,
1. tempus.
Daer by een mager vel, de neus spits als een toren,
De oogen diep in 't hooft, in 't aensigt half verloren;
De ten' pels ingestort, vol aders dweers en blauw,
'T schynt dat men door de kaek de tanden tellen sou.
TEIV.IPELMAAL, -MALE, v. Bij wevers. De hoe-

veelheid lijnwaad die men telkens weeft eer men
den tempel versteekt. Eene tempelmale is twee
a drie vingers breed. Vier a vijf tempelmalen
weven voor Benen truk. Hoeveel minuten moet
hij hebben om eene tempelmale te weven P
TE1VIPELSCHEUR(E, v. Bij wevers. Eene scheur

in de negge van het lijnwaad, veroorzaakt door
den tempel. Let op, dat gij geene tempelscheuren in uw lijnwaad hebbet.

regels niet onderhouden. Al `vat die getuige

T EMPELSTEKKE, v. Bij wevers. Het nagelaten
spoor van de tempeltanden in de neggen van

verklaard heeft voor den rechtbank, kan niet
tellen; want het is bewezen dat hij een valschen

het lijnwaad. Om de tempelstekken te doen ver
wever bestrijkt de neggen met een-dwijne,

TEMP
weinig reedpap dien hij inwrijft met de vingers.
-- De tempelstekke van een ploeg is een
groote ijzeren bout die in een van de gaten zit
van den ploegbalk, om den ring, waaraan de
tochtketen hangt, op den ploegbank vast te houden. Volgens dat de tempelstekke (dus ook de
ring met de tochtketen) meer voorwaarts of
meer achterwaarts zit, ploegt men dieper of ondieper in den grond. De ploeg gaat niet diep
genoeg : ge moet de tempelstekke twee gaten
verder op versteken.
TEMPER, m. Dun beslag van meelbloem en
water of melk met gist en eieren, enz., om wafels
of pannekoeken te bakken. De temper is zoo dik
niet als deeg, en wordt met een lepel uit den pot
geschept en op het ijzer gegoten, naar mate
men bakt. Eenen temper slaan (hem maken en
bereiden om te bakken). Die temper is te dun,
te dik. De temper gaat op (rijst door den gist),
begin maar het ijzer te heeten. " Haest u, maekt
den temper gereed : ik wil wafels eten van dezen
avond. En klutst er een ey of twee in, 't mag er
nu af. " (C. Duvillers.)
TEMPEREN, temperde, getemperd, b. en o. w.
Eenen temper maken om wafels of koeken te
bakken. Moeder is al bezig met temperen, wij
gaan tavond wafels eten. Men moet temperen
eer men bakken kan. " Vrouwe, tempert maer,
en valt dan maer seffens aen 't bakken. " (CDuvillers.)
— Van brooddeeg zegt men kneden, fr. pétrir.
TEMPERPOT, m. Groote aarden of ijzeren pot
waarin men tempert om wafels of heetekoeken
te bakken. Den temperpot bij 't vier zetten om
den temper te doen gaan of rijzen. Haast u te
bakken, of de temperpot loopt over.
TENDEN, T'ENDEN, voorz. en bijw. Ten einde,
aan het uiteinde, fr. au bout, a la fin. Tenden de
prochie, fr. au bout de la paroisse. Ge moet
voortgaan tot tenden de dreve. Hij woont tenden de straat. Ik ben tenden mijn werk, fr. je
suis a la fin de mom travail. Tenden raad zijn
(ten einde raad zijn, geen raad meer weten).
Tenden zijn. Mijn geduld is haast tenden. De
bierton is tenden geloopen (loopt riet meer, is
uit). " 't Mysterie van Liefde was volbracht en
t' enden. " (K. Callebert.)
— Fig. Ik had schoon het een tonneken achter

't ander te ontsteken, 't was altijd tendert geloopen,

d. i. ik beproefde van 't een en 't ander te spreken om met hem in gesprek te komen, het was
al nutteloos, hij zei ja of neen, en 't was daar
meê uit.

TEND
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— Uitgeput van krachten of van geld, fr. à
bout. Ik ben tenden gevast. Hij was teaden van
te reizen. De zieke is zoo tenden, dat men hem
niet meer verbedden mag. " Jan lag daar nu
ziek, zonder geld, zonder vrienden, uitgenomen
Paul, die hem nog niet verlaten en hadde; maar
Paul wierd ook t' enden : hij en was niet vele
vooren; kost en kleeren trouwens te Parijs,
drank en wellust kosten vele : Paul en kon Jan
.niet meer helpen. " (K. Callebert.)
--- Zie onder ENDE. Wegens de spelling, vgl.
levens (t' evens), thans (te hands), thuis (t'huis).
— TENDEN11EID, T' ENDENHEID, v. De staat van
ten einde te zijn, uitgeputheid van krachten, fr.
épuisement. De vermoeide reizer kon niet verder
van tendenheid. Hij kon niet meer rechtstaan
van tendenheid. De tendenheid van eenera zieke.
--- Het volk zegt tendenigheid en ook tendenigi
(zie —HEID). Overal gebruikt.
TENDOET, 'T EN DOET, bijw. Neen. Zie onder
.

DOEN.

-- Aangezien men schrijft tenware en tenzij
('t en ware, 't en zij), niets belet van ook tendoet
in een woord te stellen.
TENSE, v. Een visch. Zie TINKE.
TENKTE, v. Eene plant die in de boeken Reinvaren heet, fr. tanaisie, 1. tanacetumn vulgare.
-- In de uitspraak wordt de k weinig of niet
gehoord, even als in markt, ektje, kolkt, inkte,
enz. — Kil. Tente, reynvaer, athanasia.
-- Vandaar Schaaptenkte, volentilla anserina
L., tanacetum s ylvestre Fuchs.
-- TENKTEKOEK (wvl. -KOUKE, zie ou), m. Heetekoek, pannekoek waarin tenktegroen gebakken
is. Tenktekoeken bakken. Tenktekoeken zijn
kruidkoeken, maar alle kruidkoeken zijn geen

tenktekoeken, omdat men ook kruidkoeken bakt
met mater of chelidonie in plaats van tenkte.
* TENTE, v. Eene plant. Zie TENKTE.
TENTEN, tentte, getent, b. w. Zie TINTEN.
TENTEZEIL, o. Groot linnen doek waar men
eene tent mee overspant en dekt.
TENZEN, Lensde, gelensd, b. w. Zie TINSEN.
TEPEL, m., fr. mamnelon. Wordt ook gezeid van
den man, 1. 7namilla viri.
TER. De Hollanders zeggen om het meest, om

het langst, om het best, enz. In plaats van het
stellen wij ter : om ter best (zie BEST). Om ter
meest schreeuwen. Om ter langst loopera. Om
ter hoogst klimmen. Om ter schoonst zingen.
Om ter zeerst werken. Om ter voorst werpen.
Om ter leelijkst hellebekken. Enz.
TERD, TERT, m. Tred, stap, het zetten van den
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voet in 't gaan. Een vasten terd hebben. Iemand
verstaan aan zijnen terd (weten wie hij is, aleenlijk met hem te hooren gaan).
— Het onderdeel van den voet tusschen de
teem en de holte. ekwetst in den terd van den
voet.
— Het breedste deel van de lapzool van een
schoe, die den terd van den voet bedekt. Die
schoe'n zijn versleten aan den terd. " Wie bezaen
scoens maecken wille, ende ter marct bringhen
omme vercoopen, die moetse smouten met onghesmouten zolen ende inden tert laeten een
plecke zo groot dat mense bekennen mach. "
(Cueren van Rousselaere.)
— Indruk dien de voetstap achterlaat, voetspoor, stap, fr. trace. Men ziet aan den terd dat
er tatsen in zijn schoe'n zaten. Eenen dief achter
zijnen terd.
-volgenp
TERDE, TERTE, V. Trede, sport of trap waar
men den voet op stelt om te klimmen of te
dalen. De terden van eene leere, fr. les éclzelons
d'une éc1ielle. De terden van een steeger, fr. les
marches, les degres d'un escalier. Er is eene terde
gebroken.
— Soort van wip waar men den voet op drukt
om iets in beweging te brengen, fr. marche, pédale. De terde van een spinnewiel, van een
draaibank, enz. De terden van een weefgetouw,
van een orgel of piano, enz.
Slaet het wentelend orgelspel,
Drukt de dreunende terden fel.
(G. Gez.)

-- Als er meer dan eene terde is, zegt men
ook geterden, geterten (vgl. gebroeders, gezusters,
enz.). De geterten van een weefgetouw.
TERDEN, lord en tard, getorden (fvl. ètorden,
zie GE), b. en o. w. Treden, den voet stellen (op).
Den voet uit de note terden (uit het lid treden).
Iets plat terden. Hard, zacht terden. Een worm
dood terden. In het slijk terden. Eenen hond
op den steert terden. Iemand op de tee'n terden.
" Heeft u een slimme guyt stijf op de teen getorden. " (P. Devynck.) " Metgaders dat hy wat
achterwaert tart. " (N. Despars.) " Hy was varre
buyten alle weghen van redenen ghetorden. "
(Id.) " Baniere die welcke die vianden eerst met
voeten borden. " ( Id.) " Dies viert hy met voeten
ghetorden. " ( Ed. De Dene.) " Wijsheyt terden
onder voet. " (Id.) " Onder de voeten ghetorden."
(C. Van Dordrecht.) " Ander hebben dat met
voeten ghetorden. " (J. Vandevelde.) " Eenen
zwerten doorne, die hy deur synen voet had
ghetorden. " (C. Vranex.)

TERD
— Teetje lercden. Zie onder TEE.
— Waterken terden, rechtstaan en gaan in 't

water, met het hoofd er boven, en zonder aan
den grond te raken met de voeten. Die zwemmer
kan goed waterken terden.
— 01) rioolkruid getorden hebben, ongelukkig
zijn. Het slaat mij al tegen dat er is : ik heb
ievers op doolkruid getorten. Als ge op rioolkruid getorten hebt, 't is al verloren gedaan, al
liept gij achterwaarts gij zult uw schenen
kwetsen.
— In vele uitdrukkingen waar de schrijftaal
treden gebruikt, als treed nader, treed binnen, voor
den spiegel treden, in huwelijk treden, in dienst
treden, met iemand in verbintenis treden, in zijn
twintigste jaar treden, op het tooneel treden, enz.,
bezigt 't volk nooit terden, maar gaan of komen.

— Voor Terden zegt men ook, en zelfs meest,
Terten, tort of tart, getorten. Overigens is het
woord een metathesis van treden; zie METATHESIS.
TERDEPUT, TERTEPUT (wvl. ook —PIT), m. Groef
of kuil waarin de geterten liggen van een weef
-getouw.
TERDSPAAN, TERTSPAAN (vl. -SPAEN, zie AE), o.
Bij hout- of metaaldraaiers. Wippe of voetplank
waarmede men den draaibank in beweging brengt,
anders ook Terde genaamd, fr. pédale.
TERDSCHOR, TERTSCHORRE, v. Een stuk orduin
in eene slijkstraat voor den gaanden man, om er
op te treden, stapsteen. Van ends t' ends dien
weg liggen er terdschorren.
TERDSTEEN, TERTSTEEN, m. Steen in eene
slijkstraat om er den voet op te stellen, stapsteen.

Zonder de terdsteenen zou daar niemand door
geraken.
TEREN, leerde, geteerd, b. w. met zware e. Ver
fr. diere-r. Mijne maag kan dat niet teren.-tern,
Hij kan alles teren.
— o. w. met zijn, fr. se digerer. Krieksteenen
teren niet in de maag. Zulke spijs teert gemakkelijk. Neem geen voetbad eer uw eten geteerd is.
— Zich ontbinden, fr. se cdissouclie, sprekende
van rottende stoffen die tot akkermest geschikt
zijn. Die smoorhoop is genoeg geteerd, spreid
hem maar over 't land. Het afgebruikte stal
ligt in den mestput te teren.
-stroiel
TERGMOEDER, v. Wreede moeder die hare kinderen hard behandelt, fr. mastre.
TERIK, m., mv. lerikken, met den klemtoon
op te, zware e. Regenworm, pierworm, fr. lombrie, vei- de terre. Terikken vangen om daarmeé
te vissollen. " Aerdt- wormen die men in Vlaenderen teirreken noemt. " (Jac. de Smet.)

TERI
— Fig. Iemand die rank en zwak en bleek is.
Dat kindje, dat meisje is maar een terik. Een
terik van een vent.
— Ook Tering, en Tetting.
— Het Fr.-V1. Woordenb. van Sleeckx en Van
de Velde, óp het woord achee, spelt tirrik; en,
aangezien onze korte i met den klemtoon denzelfden klank omtrent heeft als de zware e, ware
dit al zoo goed als terik of teerrik. Doch wat zegt
er de afleiding van ? -- Volgens Alg. Vl. Idiot.
spreekt men te Ronse teerik met scherpe ee, en
te Ninove teerling ook met scherpe ee.
TERING, m., mv. teringen, met den klemtoon
op te, zware e. Zie TERIK.
TERM, m. Termenatie, de daad van termen en
gedijen, van struis en vet te worden, ten gevolge eener goede spijsverduwing. Hij is goed van
terme en goed van tere. Slecht van terme zijn.
Er zit veel, weinig, geen term in.
-- . Wordt meest gez. van koeien, verkens en
andere slachtdieren; somwijlen ook van menschen, en van plantgewassen.
TERME, m. Bij bouwkundigen. Hetzelfde als
Grensbeeld in de Woordenb., fr. terme, buste qui
se termine en gauze. Zie TERMESCxouw.
TERMEN, terrnde, heb of ben getermd, o. w. Be-

dijgen, bekomen, vet worden, ten gevolge van
goede n utritie of spijsvertering, fr. profiter. Zulk
voedsel doet termen. Dat zwijn wil niet termen
(er is geen termen, geen vetten aan). Die koe
termt goed. Die kat staat wel getermd. Dat kind
termt niet. Sedert dat hij daar woont, begint hij
te termen. Gij zijt veel getermd, sedert dat ik

u laatst gezien heb. Die boomkens willen niet
termen in dezen grond.
Hoe Boet is desen Bergh ! dat hier om wel te termen,
Verlatend' hun Hymet d'Atheensche biekens swermen.
(L. Vossius.)

v. De daad van
termen of gedijen. Dat verken, die koe is goed van
termenatie (termt wel, wint goed in 't vleesch).
Dat kind is maar slecht van termenatie (het
groeit noch vervroomt). Er zit geen termenatie in.
— Dit woord is gevormd van termen, gelijk
Schikkenatie van schikken. Zie —ATIE.
TERMENTIJN (wvl. TERMENTIIN, zie Ir), m. Terpentijn, fr. térébenthine. Olie van termentijn.
" Een luttel Balsems en Honincx, Storacxtraens,
en Myrrhe-bloems en Terementhyns, en Amandelen. " (F. Vande Werve.)
Ghy sift dien Boom vol saepigher Olijven,
TERMENATIE, TERMENACIE,

Dien Termentijn uyt weleken men siet drijven
(J. de Harduyn.)
De dierbaer Gomm'.
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-- Samenst. Termentijnbalsem, Termentijnboom, Termentijnolie, enz.
TERMESCHOUW (wvl. –SCHOWE, zie AU), v.
Schoorsteen wiens standlijken twee termen zijn,
d. i. , twee steenen posturen die van boven een
dier of mensch verbeelden, en van onder eindigen in eenen steert of zoo iets, fr. chemine'e '
termes. In oude huizen vindt men somwijlen
nog termeschouwen.
TERRAS, TARAS, o. 't Zelfde als Tras, fr. ciment.
-- Fig. en schertsend. Stampstoof.
-- TERRASSEN, terraste

(wvl. ook terrastege, zie
geterrast, b. w. Trassen, met tras bestrijken, fr. tinenter.

IMPERFECT),

TERRE, v. Zwarte lijmige vloeistof uit harsig
hout of steenkolen getrokken, holl. Teer, o., fr.
goudron. Het onderdeel van eenen muur met
terre verwen.
-- Zulk eene vloeistof met vischolie, enz. ver
om schepen en touwwerk te bestrijken,-mengd
fr goudron, holl. Scheepsteer. " Peck, terre, mas'ten, sparren, planeken. " (Z. v. Male.)
— Aardpek, fr bitume, goudron mineral. " De
doode zee is met sulfer en terre ghemenght. "

(P. Devynck.)
-- Olie die op het vuur verdikt is tot lijm om
vogels te vangen, enz. Terre maken in een panneken.
U zelven wel versindt
Oft ghij werdt gevaen als de vogel metten terre.
(A. Biins.)

- Wagensmeer dat door het gebruik verdikt
is, fr.

camnbouis. De terre afweren van as en naaf.

Eene vlek van terre op zijn kleed, aan zijn
hand, enz.
— TERREBURSTEL, m. Kwast of breuze om
terre te strijken over iets, fr. guipon, brosse a
goudronner.
— TERREDICHT, adj. Waar de terre niet door
kan druipen. Een terredicht vat. Die bak is niet
terredicht. — Vgl. Waderdicht.
— TERREKWAST, m. Terreborstel, om b. v. met
terre een schip te bestrijken.
— TERREN, terde, geterd, b. w. Met terre bestrijken, fr. goudronner. Eenen muur, een schip
terren. Een geterde hoed.
— De Hollanders zeggen teren, hetgeen bij
ons heel wat anders is.
-- TERREPOT, m. Teerpot, fr. pot a goudron.
" Raeckt den terpot niet, oft ghij selt u bepecken. " (A. Biins.)
- TERREWATER, 0. Water uLet het extract van
teer of terre, fr. eau de goudron.
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TERR
TERREBUT, m. Een zeevisch die in de boeken
Tarbot heet, fr. turbot. Terrebut is geen helebut.
TERTEN, tort, tart en somwijlen terne (wvl. ook
tertege, zie IMPERFECT), getorrten, b. en o. w. Zie
TERDE14.

TERWIL, TERWILLEN, TER,WILLENS, voeges. en
bijw. Hetzelfde als terwijl, fr. pendant que, Landis

que; — pendant ce temps, en attendant.

— Wij zeggen ook Dikwils voor Dikwijls.
TERZE, TEERZE (wvl. uitspr. teze, zie Rs), v.
Kwint, gril, fr. caprice, quinte, lubie. Eene terze
hebben, krijgen. In zijne terze zijn.
— Even als ons kwinte komt van fr quinte,
zoo ook zal terze wel gevormd zijn van fr. tierce.
Men denke aan fr. fievre tierce, fièvre quinte, enz.
--- Vgl. ook Novene en Kwa- tiene.
TESTS, V. Aarden schotel of kom in 't algemeen. Vleesch braden in eene teste. " Gheneverbesien ghestooten ende in een Leste met vier ghedaen om te roocken, dat verdrijft alle stanck
ende quade lucht. " (Heyman Jacobsz.) " Ik heb
hem een Leste pap gedragen en een dikke mastelle in d'handjes gedraeyd. " (C. Duvillers.)
-- In 't bezonder, Kleene aarden schotel met
of zonder oor, anders ook kouwette geheeten. Het
hondeken eet uit eene teste. Zich wasschen in
eene teste. Uit eene teste drinken. Eene teste
vol bruine zeep. De teste van een bloempotje.
— Testje branden, jenever doen branden in
een aarden pateeltje, om zich te verlustigen.
-- Bedpan, ondersteek, platte kom van gebakken aarde of van metaal (met een hollen steel)
waarin de bedlegerigen hun gevoeg doen, als zij
te krank zijn om op te staan, fr. bassin a queue,

bassin plat.

-- Een houten schotel, klabout. In dezen zin
heb ik het woord test hooren mannelijk gebruiken : in eenen houten test.
— Heilige Leste met eene verdoemde core, fig.

gez. van iemand die veel bidt en vast, maar onverdragelijk is in zijnen omgang met anderen.
TETEN, o. Hetzelfde als Eten (spijs) met het
bijgevoegde lidwoord 't ('t eten). Zie daarover
bij DE, lidwoord. Dat is geen teten voor menschen. Zulk teten is voedzaam. Warm teten.
Schapen, duiven en bie'n
Zoeken hun teten bij andere liên.

(R. d. H.)

-- Van daar de samengestelde Henneteten,
Koeiteten, Menscheteten, Snaketeten, Wulveteten, enz. voor Hennenëten, Koeiëten, Menseheneten, Snaaketen, Wulveneten, enz.
TETER, m., fr. dartre, eng. teller. Zie CETER.
r

TETS
TETS, m. Iets dat deegachtig (en fleeuwsch van
smaak) is. Tets van brood. Het is maar een tets.
— De Woordenb. hebben het adj. tets, bij ons
tetsch, deegachtig, fr. pd teux. Tetsche aardappels. Tetsche kruim van brood.
TETSCH, adj. Zie onder TETS.
TETSE, V. Zie TATSE.
TETSEN, tetste, getetst, b. w. Hetzelfde als Titsen, tergen.
TETTE, v. De speen van den uier bij dieren,
fr. Lette.
-- Borsttepel eener vrouw, fr. letin.
TETTEMETTEN, mv., klemt. op met. Wordt te
Brugge gehoord in de spreuk Tettemetten zetten
voor 't geen men elders zegt Matje zetten, Bleuntje stellen, dat is, iemand schaakmat zetten met
iets stouts te verrichten dat hij niet kan of niet
durft nadoen. De jongers trachten dikwijls mal
te zetten, met b. v. over-kandertm
eenen breeden gracht te springen.
TETTEWETTE, TÈTEWÈTE, v. Uit verachting
gezeid van Eene vrouw die vroeg oud en voor
den tijd verslenst is, ten gevolge van te veel te
drinken of andere dwaasheden te bedrijven.
. Gy verlamde tettewette,
Geef het schaep nog eene tette,
En het werd daer mé te vreên;
Swygt het niet, seird nae beneên,
Dat ik het niet meer en hoore.
(Vaelande.)

--- Vgl. Teerzeweet.
TETTING, m., mv. tellingen. Zie TERIK.
- TETTINGGROND, m. TETTINGAARDE (Vl. - EERDE),
v. Bij landb. Soort van zwarte, magere, korrelige,
onvruchtbare aarde die men hier en daar som
vindt in de akkers. De tettinggrond houdt-wijlen
geen steke. In dien akker ligt er eene onvruchtbare plek, ware tettingeerde.
- ' Dus genaamd om de gelijkenis met die
aarden korreltjes die men somwijlen vindt in
menigte tusschen de steenen of langs de wegen
opgesteken door de wormen.
-- TETTINGKLEUR, o. Bleek kleur, zoo als het
kleur van eenen tetting of aardworm. Die mensch
heeft een tettingkleur.
TEUG(E, v., vklw. teugske (n.
— Een sulfertje in vieren en een pintje in een
teugsken, zegt men van iemand die van den eenen

kant zoo spaarzaam of gierig is dat hij eene sol
deden splijt, en van den anderen-ferstkinv
kant veel geld verkwist met te drinken in de
herbergen.
TEUGEL, m. De koorde die vast is met het een

TEUG
einde aan 't gebit van het roepeerd, en met het
ander einde aan 't gebit van het handpeerd,
zoodanig dat het roepeerd aldus gedwongen is
zich te voegen naar de wending van het handpeerd; anders ook Leisel geheeten.
-- In de Wdb. is teugel synoniem van .toom;
maar bij ons niet. Zie Toots.
-- Ook Teuvel.
TEUGEN, b. en o. w. Zie TOGEN.
TEUGEN, voorz. Wordt in eenige gewesten gebruikt voor tegen. Teugen den muur. Teugen gaan, teugenspreken, enz.
— Naar de Scheldewaart hoort men ook

Tjeugen.
TEULSCHUP(PE, TEULSCHIP(PE, V. Makke, herderstaf, schaperschippe, fr. houlette. De teulschup
van den schaper. De landbouwer gaat, met eene
teulschippe in de hand, rond zijne akkers.
— Men hoort ook Tuilschup (tuulschuppe).

Teulen, tuilen, telen beteek. landbouwen, 1. tolere
altrum; laborare, bij Kil.
TEURE, in

eenige gewesten GETEURE, is eene
hardere uitspraak van deure, ga deure, imperatief
van Deuregaan, d. i. doorgaan, voortgaan, fr. va,
allen. Het wordt altijd gezeid op een zachten
opwekkender toon, nooit op een dreigender.
Teure, kind, teure naar de kerk. Teure maar, en
vraag het hem, hij zal 't u geven. Haast u, teure
voort. Believe 't u, teure weg en laat mij aleen.
Teure zeere (fr. allez vite), gij zult hem nog achterhalen. Teure daar om (ga daar om, ga het
halen, fr. va chercher cela). Teure alhier (fr. va
par ici). Teure niet te bij (fr. n'allez pas trop près).
Geteure voort. Geteure niet te verre. " Gaet deure,
seyde hy, ende seght aen mijne dochter dat sy
den Heere bidt op dat hy u ghesont make."
(L. de Huvettere.)
-- In denzelfden zin zegt men ook tog (wvl.
uitspr. voor toog, imperatief van togen).
TEUTE, v. Hetzelfde als Tote. Zie TOOT.
TEUTELIJK, TEUTERLIJK (wvl. -LIK, zie -LIK),

adj. Lastig, moeielijk, misselijk, gemelijk, morrig,
fr. chagrin, de mauvaise humeur, difficile. Meest

gezeid van kinderen en van ziekelijke menschen.
Een teutelijk kind. Teutelijk zijn.
— Licht geraakt, bij Halma tettig, fr. susceptible, de mauvaise humeur. Dat is een teuterlijke
jongen; ge moogt hem niet genaken of hij neemt
het kwalijk.
— Afl. Teutelijkheid, Teuterlijkheid.
TEUTERAAR, TUTTERARE, m. Iemand die veel
teutert, met kleenigheden zich bezig houdt. Is
dat een tutteraar ! hij werkt ' en blijft werken, en
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TEUT
't is nooit gedaan. Een tutteraar hangt al zijn
zorgen aan onbeduidende bezonderheden, zonder het werk in zijn geheel of in zijne grootheid
ga te slaan.
TEUTEREN, Leuterde, heb geleutercd, o. w. Prut
verrichten, peuteren, fr. chi--sen,klighd
poter, vétiller. Waaraan teutert hij daar zoo lang P
Hij houdt zich bezig met te teuteren in den
bloemhof. Al dat teuteren maakt geen voortgang aan het werk.
— Ook Tutteren.
TEUTERIJ, v. Teuterwerk, beuzelarij, rulle.
-- C. Hazart zegt Taterij : " Een stier schiet
in furie door rood couleur, een serpent springt
op eene schaduwti, de leeuwen en beeren worden
furieus door een stuk lijnwaad, alle de beesten
die van nature wreed ende razende zijn, worden
gram om tateryen; 't zelve geschied aan ongeruste ende domme eerstanden, zy ontstellen
haar ook om iedele suspicien. "

.

-

TEUTERWERK, TUTTERWERK, o. Prutswerk;
puntewerk. Zich met teuterwerk bezig houden.
Dat is een teuterwerk dat veel geduld en moeite
vraagt. Het gebouw staat er; er blijft maar wat
teuterwerk meer over.
TEU-TEU, m. Een woord dat men gebruikt
om het eentoonig en afgebroken geluid uit te
drukken van eene fluit, orgel, enz. onder de hand
van eenen slechten speler. De verdrietige teu-teu
van eenen die leert blazen. " Kont gy maer teu
teu spelen ende op een snaer sagen, coo meugje
wel swygen. " (P. Croon.)
TEUVEL, m. Bij landb. Koppelkoorde -die 't roe-

peerd aan 't handpeerd verbindt. De teuvel is
gemeenlijk van weerskanten vastgemaakt aan
den breidel. — Meest zegt men Teugel.
TEVEN, bijw. Somwijlen gehoord voor Even,
fr. autant, égalenzent. Teven zoo rijk als zijn
broeder. Het is al teven gelijk.
-- Om leven. Om teven zoo rijk als zijn broeder. Het is al om teven gelijk. Hij woont om
teven zoo ver van de kerk als ik. Die twee
mannen zijn om teven oud, om te even rijk,
om teven getrouwd.
TE WETS. Zie WETS.

TEWLEN (tewwelen), tewlcde, getewld, b. w.
Hetzelfde als Teeuwelen. Zie aid.
* TEZE, v. Furte, kwade luim. Zie TERZE.
THALE, v. Eigennaam bij 't volk voor Nathalia.
THEEBOOM, m. Eene plant die in 't fr. reine
des prés genaamd wordt, 1. spircea ulmaria. Er
groeit veel theeboom langs dien gracht. Theeboom heet ook Lizorboom.

THEE
THEELAKEN, o. Ongebleekt damasten tafel dwaaltje om daarop kaffie of thee te drinken.
Het theelaken leggen om het ontbijt te nemen.
THEMAAT, m., met den klemtoon op the. Hetzelfde als thema, d. i. voorstel, onderwerp, stoffe
van eene rede of gesprek. Hij nam de verspreiding der volkeren voor themaat van zijne redevoering. Over eenera themaai breedvoerig spreken.
— Een vloekwoord of eene spreuk die men
gewoon is dikwijls tusschen de uitdrukkingen
te schuiven. Hij kan nooit spreken of het woord
merjienekoters moet er bij : dat is zijn tliemaat.
— Zie T.
THEEMOOR, m. Koperen moor (of wijdbuikig
keteltje met hengsel en tuit) om thee in te maken.
THEETEELTJE, o. Schaal of tasse waar men
thee uit drinkt.

-- Een groot beslag in een kleen theeceeltje,
veel hooveerdij in een mensch zonder verdienste.
- Zie TEELE.
THOOPE, T'HOOPE, bijw. Wordt overal dagelijks
gebruikt voor te samen, te gader, fr. ensemble.
Met twee'n thoope, fr. deux a deux. Zij hebben
altijd veel leute thoope. Zij spelen geern thoope.
Het kind zat met zijne handjes thoope te bidden.
Die twee broeders gaan dikwijls thoope wandelen. Allen thoope zongen het referein.
-- Wegens het schrijven van dit woord zonder apostroof, zie onder TE.
-- Thoope bakken, aaneen bakken. Die twee
brooden zijn thoope gebakken.
-- Thoope binden, aaneen, bijeen binden. Eenen
bondel stroo thoope binden. Men moet hem handen en voeten thoope binden.
-- Thoope blijven, aaneen, bijeen blijven. Ge
moet die stukken goed vastlijmen of zij zullen
niet thoope blijven. Dat huisgezin kan niet lang
meer thoope blijven.
— Thoope brengen, aaneen, bijeen brengen.
Hij verzamelde al de vrienden die hij kon thoope
brengen. Hij had veel moeite om de verstrooide
sóldaten nog weder thoope te brengen.
— Thoope doen, bijeen doen. Hij deed al de
schapen thoope in het perk. Het kind doet zijne
handjes thoope om te bidden.
— o. W. Samendoen, samenspannen, fr. s'unir,
s'associer. Zij deden allen thoope, om met hem
den spot te drijven, om hem te vervolgen, enz.
De kooplieden doen thoope om de prijzen te
doen rijzen of dalen.
— Thoope drijven, bijeen drijven. Drijf de
schapen thoope, opdat de wagen voorbij rijde.

THOO
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De timmerman drijft de zolderplanken thoope.
— Thoope, duigen, samendouwen. Hij duigde
't al thoope in den paander. Duig het wat thoope,
het zal er in kunnen.
— Thoope gaan, bijeen gaan, samengaan. De
eene gingen thoope, en de andere verscheen. Zij
gaan altijd thoope. Eerzuchtig zijn en rust genieten, dat kan niet thoope gaan, fr. voilà des
choses incompatibles.
-- Thoope gieten, samengieten. Giet al die
resten thoope in den pot.
-- Thoope groeien, aaneen, bijeen groeien.
Zijne vingers zijn thoope gegroeid. De paddestoelen groeign meest thoope.
— Thoope hangen, samenhangen. Dat land
hangt thoope van de pemen en 't onkruid. Die
dingen hangen niet thoope, fr. ces choses n'ont
pas de liaison. Zijne gedachten hangen goed
.

thoope.
-- Thoope houden, samenhouden. Houd uwe
handen thoope, ik zál ze met noten vullen.
— Een huisgezin, een genootschap, eene stad
of land in orde en eendracht staande houden.
De wijze voorzichtigheid van den hoofdman
heeft dat genootschap langen tijd thoope gehouden. Die koning wist het al thoope te houden.
•` Zoo lange als Jan onder vader en moeders
oogera bleef, was hij brave; maar moeder kwam
te sterven, een wijweken die 't al t'hoope hield,
en Jan liet hem opmaken. " (K. Callebert.)
— o. W. Samenhangen. Dat huis houdt niet
meer thoope, fr. tombe en ruines. Zijne gedachten
houden niet thoope.
— Thoope knopen, samenknopen. Knoop dat al
thoope in den handdoek. Ik kan dat niet thoope
knopen, fr. je ne m'explique pas cela, je ne vols
pas la liaison, le rapport endre ces idées, etc.
,— Thoope komen, samenkomen. Zij -spraken
elkander af om allen in die herberg thoope te
komen met den valavond. Zij kwamen thoope
naar de stad.
— Thoope krijgen, bijeen krijgen. Ik weet niet
waar ik het geld ga thoope krijgen om die
schuld te betalen.

-- Thoope leggen, samenleggen. De schooven
op den vloer thoope leggen om er 't graan uit te
derschen.
Mag men van dat slach niet seggen
Dat sy meer dan esels syn,
Die het geld te hoops leggen,
En daer van de minste syn,
Wyl sy by- hun ryke plaeten
Aermoe lyden en gebrek?

(Vaelande.)

TH00
— Thoope liggen, bijeen liggen. De boeken
liggen al thoope op den vloer.
-- - Thoope loopen, samenloopen. Die twee
peerden loopen wel thoope. Al het volk liep
thoope. Aan dezen knok loopen er vier wegen

thoope.
— Stremmen, stollen, fr. se cailler. De melk
is thoope geloopen.
— Thoope naaien, aaneen naaien. Naai die
twee stukken thoope. " Zo wat raemscheerer die
trensen nayde te hopen. " ( Cueren vanden schee
-resvanBug.)
-- Thoope plakken, samenplakken. De afgevallen bladeren lagen al thoope geplakt.
-- Thoope rakelen, samenrakelen.
— Thoope rapelen, samenrapen.
— Thoope ravelen of rafelen, bijeen schrapen.
Zie KAVELEN.
— Thoope rollen, ineen rollen. Een stuk laken
thoope rollen. Het serpent lag thoope gerold.
— Thoope scharten, samenscharrelen. Het
arme kind was bezig met drooge blaren thoope
te scharten. Hij zal wel ergens weten vijftig
frank thoope te scharten.
— Thoope schieten, thoope loopera, stremmen,
fr. se cailler. De melk is thoope geschoten.
-- Thoope schobberen, samenschobberen. Zie

aid.
— Thoope slaan, samenslaan.
0, dat ik met gansch myn leven
Maer een deeltje weer kon geven
Van hetgene ik hebbe ontvaen,
'K zou myn handen t'hoope sloren
En den Heere van hier boven
Met een dankbaer herte loven!
(K. De Gheldere.)
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-- Thoope vlechten, ineen vlechten. Vlecht die
touwtjes thoope en maak er eene dikke koorde

van.
--- Thoope wonen, bijeen wonen. In dat huisje
wonen twee huisgezinnen thoope. Zij willen niet
meer thoope wonen.
— Thoope zetten, bijeen zetten. Zet al die stoelen thoope langs den muur.
--- Thoope zijn, aaneen, bijeen zijn. Zij zijn
geern thoope. Wij hebben sedert lang niet thoope
geweest. Het zijn al natte zakken thoope, de een
kan den anderen niet droogen (d. i. 't zijn al
lieden van dezelfde soort, de een kan den anderen niet helpen, enz.).
THREE, v. met zachtl. ee. Verkorte naam bij
't volk voor Theresia. Zijne vrouw Three was
ziek. Anne-Three.
THUIS, THUIS (wvl. THUDS, zie ui), bijw. fr.
chez soi, a la maison. Thuis wachten (thuis blij
wijl de anderen uit zijn).
-ven
-- Niet meer thuis zijn, zijn verstand kwijt zijn,
zinneloos zijn. Hij begint nu en dan niet meer
thuis te zijn. Het is reeds lang dat hij niet meer
thuis is.
-- subst. m. zonder mv. Huis waar men in
woont, woning. Dat is hier mijn thuis. Hij heeft
geenen thuis. Verre van huis en thuis. De arme
balling had huis noch thuis. Dat is wel mijn huis
maar mijn thuis niet (dat huis behoort mij toe,
maar 't is daar niet dat ik woon).
En peyst niet dat oyt uwen t'huys
Sal wesen sonder eenich kruys.
(A. Poirters.)

-

— Thoope spannen, samenspannen. Die twee
peerden zijn geern thoope gespannen. Tegen
den staat thoope spannen. Zij spanden • thoope
tegen mij.
— Thoope steken, bijeen steken. Vogels thoope
steken in eene muit. De hoofden thoope steken
om oproer te maken, om samen van iets te spreken, enz. " Zoo zeiden de gebuurs, die 't hoofd
t'hoope staken. " ( K. Callebert.)
-- Thoope trekken, samentrekken. Cijfers
thoope trekken, fr. faire une addition.

0 leser, 'k heb soo menig dak
En buys gerecht voor uw gemak:
En loon' my nu, en bid voor my,
Dat mynen t'huys daer boven sy.
(P. Croon, grafschrift . van een timmerman.)

Een thuis en tonzent, fr. un chez soi et un
chez nous. Eenen thuis en eenen tonzent hebben.
--

— Thoope troppelen, samenscholen. Het volk
troppelde thoope om oproer te maken, om nieuws
te hooren over een gebeurde, enz.
-- Thoope vallen, bijeen vallen. Als twee
kwakzalvers thoope vallen, de een spot met den

Zonder zijnen thuis en tonzent, zou hij geen zoo
aangenaam leven hebben.
THUISGELEI (wvl THUUSGELEE), O. Het geleide
naar huis. Iemand thuisgeleide doen (hem vergezellen tot in zijn huis). " Soudt . ghy my doen
t'hu,c ys-ghele yt ? " (L. Vossius.)
THUISLIGGER (wvl. THUUSLIGGER, zie UI), m.
Die bij iemand zijne tafel en zijne slaping heeft,
gemeenlijk voor betaling. De thuisliggers in eene
school, fr. les pensionnaires. " Alle herbergiers
zouden alle avende die namen overbringhen van
alle haerlieder gasten ende thuysligghers. " (N.

anderen.

Despars.)
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— Halve thuisligger, die bij iemand inwoont
voor de tafel aleen, of voor de nachtrust aleen,
fr. demi-pensionnaire.
THUISWAART (wvl. THUUSWEERT, zie ui), bijw.
Naar huis. Ik ging thuisweert, waneer ik hem
tegenkwam.
THUISWACHT (wvl. THUUSWACHT), m. Het thuis,
blijven, terwijl de anderen uitgaan naar de
kermis of naar eerie uitvaart; enz. Met den
thuiswacht liggen (thuis wachten). De anderen
gaan wandelen en laten' mij met den thuiswacht.
Zij heeft niet geern den thuiswacht.
THUISWACHTERSWAGEN, THUISWACHTER

m. Een woord dat schertsende-KENSWAG,
gebruikt wordt in:

— Op thuiswachters wagen zitten, thuis blijven
terwijl de anderen uitgaan.

-- Medegaan op thuiswachterkenswagen, niet
medegaan. Vader, mag ik morgen medegaan
naar de markt P Ja-je, jongen, op thuiswachter

-kenswag.
m. met de stemrust op de eerste greep. Eene plant die 1. thymus
fr. thym, heet. Het kind had in den hof een ka
-peltj
gemaakt van thymoes en bloemen.
— Zie TIMOEN.
TIBBE, v. Tobbe, tubbe, kuip die zonder vergelijkenis veel wijder is dan hoog. Eene groote
of kleene tibbe.
TIBBELEN, tibbelde, gelibbelcd, b. w. Hetzelfde
1 als Teeuwelen, en 2° als Debbelen, dewlen,
pootelen. Zie ald.
TICHEL, TIGC HEL, m. Hetzelfde als Tegel.
Zie ald.
— TICHELEN, tichelde, geticheld, b. w. Het land
bij kleene klompjes omspitten. Zie TEGELEN.
TIELIJK, adj. en adv. Zie TIJDELIJK.
TIELOOZE, v. Zie TIJLOOS.
TIEN, telw., fr. dix.
— De kwade tiene. Zoo heet het tiental jaren
van 50 tot 60 voor de vrouw en van 60 tot 70 voor
den man, fr. l'áge critique. Hij is in zijne kwt
tiene. In de kwa tiene is men dikwijls ziek en sukkelachtig, en dus ook al grillig en gemelijk. VanTHYMOES, THIMOES, TYMOES,

;

0

daar komt dat de kwd tiene somwijlen gebruikt
wordt 1° voor kwade luim. Hij is vandage in zijne
kwá tiene. Is uwe kwa tiene nu over ? 2° voor
een droeve zaak, ellendig leven, fr. une friste chose,
b. v. Dat is eene kwa tiene, als een werkman
ziekelijk is, dat hij niet meer zijnen arbeid kan
doen soboort. Het is eene kwa tiene voor eengin
student die geern zou voortleeren, maar geen
geld of geen talent genoeg heeft.

TIEN
TIENKANTTE, adj. Tienkantig, dat tien kanten
heeft.

— Zie –DE.
TIENSTE, adj. Tiende, fr. dix'ieme. Den tiensten
dag na zijne dood. Ik heb hem geschreven den
tiensten dezer maand.
— Het volk zegt nooit tiende.
TIENTRUIS (wvl. - TRUUS, zie UI), m. Een truisch
van tien krieken, enz.
-- Bij spelende kinderen; zie HENNESTRONT.
TIER, m. Schreeuw, gil, fr. cri. Eenen tiér
geven, fr. jeter nu cri. In zijnen droom gaf hij
zoo een grootentier dat ik er van ontwiek. Hebt
gij dezen nacht dien schrikkelijken tier gehoord
van iemand die voorbij liep.
TIER, m., meest vklw. tierken (wvl. tiirke,
tyrke, turfje, zie KLANKVERK.), o. Een vogeltje,
anders ook Elstrijntje geheeten, fr. tarin, 1. car-

duelis spinos.

TIERBAL (met den klemtoon op tier), m.
Heurst, fr. trique-balle. Zie EZEL.
TIEREN, tierde, getierd, b. en o. w. Gillen, gieren, schreeuwen, fr. crier, ,jeter des cris percants.
Moord tieren (moord schreeuwen, fr. crier a
l'assassin). Zich heesch tieren. Tieren lijk een
verken dat gekeeld wordt. Op de kust hoorde
men de schipbreukelingen om hulp tieren. Men
hoort de wilde beesten tieren in het woud. " Nooit
en was Jan gelukkig : hij verzette hem, amuseerde hem, riep en tierde, maar nooit en was
zijn herte gerust. " (K. Callebert.) " Wat baet
het luyde roepen ende tieren, het is een scherp
sweert dat den honghere baert. " (Z. v. Male.)

— Ook van dingen. Het stoomtuig van 't
convooi tiert (schuifelt) als 't eene statie nadert.
De stormwind tiert in het wand van een schip.
IJzeren deuren tieren als zij open- of toeschuiven. Eene vijl tiert op de tanden eener zaag.
De moker ligt stille en het aembeeld is stom,
De tierende vyle, verscheurster der ooren,
Het schravende zagen, en 't kervende booren,
De klop van den vlegel die ploft op den schoof,
Het slaande getouwe en de zwingel is doof.
(G. Gezelle.)

- TIERIG. Adjectivale uitgang die in de schrijvende taal -tier, - tieren luidt. Dus zeggen wij
Armtierig
Goedertierig
Kwadertierig
Slapertierig
Zieketierig

—
—

—

armtier(en.
goedertier(en.
kwadertier(en.
slapertier(en.
zieketier(en.

----- Kil. heeft allertier voor allerlei.
TIERKE(N, TIERTJE, o. Een vogeltje. Zie TIES.

TIER
TIERLEN (tierelen) , tiende, heb of ben ,getierld,
o. W. Draaien, keerera, bij Kil. Wervelen. Hij
tierlde (tuimelde) met de beenen omhoog.
TIERLWIEWIE, m., vklw. tierlwiewietje. Draaitolletje, pieskadotter, een knoopvormig schijfken
of zoo iets in 't midden doorstoken met eene
spelde of spilletje waarop men dat schijfken doet
draaien gelijk een top, fr. toton, eng. tetotum.
TIETE, TIJTE (wvl. TITE, zie w), v ., vklw . tietje,
tijtje (en geenszins ticje). Groot kieken, jonge

hen, fr. poulette; — kip, hen, hoen, fr. poule. Kil.
Tijte, pullus gallinaceus. Eene gespikkelde tiete.
Eene tiete met eene kuif. De haan met zijn tieten. " D'hennekens en tijtkens waren verwaert. "
(Ed. De Dene.)
— Naar de hoenders roept men tiet-liet -tiet-

tiet, of hete-hete-liet!
— Een tietje en een haantje, keiling op 't water, fr. ricochet, eng. a duck and a drake (d. i.
eene aasde en een erpel). Een tietje en een haantje maken met een scherf op 't water. De jongers
verlustigen zich met tietjes end haantjes te werp en. -- In eenige plaatsen zegt men tientjens en
taantjens, e tientje en e taant] e. Hier en daar

hoort men ook Tijkenhaantje. — Het Alg. Vl.
Idiot. (ad voc. titske) schrijft titje en aantje.
— Een boosaardig nijdig vrouwspersoon, fr.

unefemme méchante, maussade, hargneuse. Eene
tiete van een vrouwmenscb. o Gij leelijke tiete!
Eene nijdige tiete (eng. an envious lit).
-- Wordt ook gezeid van iets dat zeer groot
is in zijn slag. Eene tiete van een boterham (d.
i. een groote dikke boterham). Zijn dat tieten
van aardappels, van rapen!
— Kaakslag, fr. soul et. Iemand eene tiete
geven. Eene tiete krijgen.
TIEZE, v . Zie TIJZE.

TIEZELING, m. en o., meest vklw. tiezelingke (n.
Zier, brijzel, kriezeltje. Zij had geen tiezelingsken brood in huis. Gij zult er geen tiezelingsken
van hebben.
— Niets belet, indien 't de afleiding eischt,
van Tierzeling te schrijven. Zie ns.
TIGGEL, m. Hetzelfde als Tegel (dakpan, fr.
tuile; vloersteen, fr. carreau).
— Samenst. Tiggelslijp, Tiggelzeep, enz. Zie
TEGELSLIJP, TEGELZEEP.

TIJD (wvl . TIID, zie m), m.

-- Aan tijden, aan tijds (wvl. an ticden, an tijds),
bij tijds, in tijds, fr. a temps. Gij zult u moeten
spoeien om aan tijden te komen.
^-- In tijden, in tijds, bij tijds, fr. a temps, asset
t St. Wij gaan de maaltijd in tijden nemen, om
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dan op ons gemak af te reizen. Voorzie u in
tijds van 't geen gij noodig hebt. " Siet toe in
lydts. " (P. Mallants.) " Ziet in .tyds toe wat hu
gheschiet. " (Ed. De Dene.) " Peyst daerom in
íijts op den staet uwer sielen. " (F. Desmidt.)
" Die niet in tijts gerumen en consten. " (N.
Despars.)
— Juist in tijds in 't drooge zijn, wordt gez.
b. v. van iemand die op gepastere tijd dood is
(hadde hij langer geleefd, hij zou armoede geleden hebben, of zijne glorie verloren, enz.).
-- Tot aller tijd, intusschentijd, middelerwijl,
fr. en attendant, provisoirement. In eene schuur
wonen tot aller tijd (tot dat men een huis bekome). Tot aller tijd zich als dienstbode bij iemand
besteden (tot dat men de gelegenheid vinde van
iets beters te doen). " Dan zullen wy in Gods
liefde verslonden zyn; maer tot aller lyd dat dien
gelukkigen oogenblik gekomen is, wy kunnen
zoo eene volmaekte liefde niet hebben. " (J. Devloo.)
Men zegt ook tot aller stond; zie STOND.
— Tot aller tijd verschilt van te aller tijd, d. i.
ten allen tijde, fr. en tout temps, toujours.
Gheloft moet by zijn en ghebenedijdt,
Van my en vande myne t'alder tydt.
(C. Vrancx.)

— Hoe laat is 't aan den tijd ? welk is de ware
en juiste uur van den dag ? Het is elf en half op
mijn uurwerk, maar het is wel middag aan den
tijd. De stads horlogie gaat zelden met den tijd:
zij is altijd achter of voor. Gaat ge met den tijd?
fr. votre montre marque t elle bigin l'heure ? Het is
juist vier op mijnen monter, en hij staat met
den tijd.
Wel lieven tijd (toch) als uitroeping gebezigd om een gevoel van spottende deernis uit te
drukken wegens iemand die zonder grond of
reden bevreesd is of verergerd wordt, enz. Hij
was verlegen om in den avond naar huis te gaan:
wel lieven tijd toch ! Hij heeft maar vier uren
werk daags, en hij klaagt dat hij overlast is:
wel lieven tijd!
— A. Biins zegt Wachermen tijte:
-

—

-

!

Een veestken, sprack tsusterken, wachermen tyte
TIJDELIJK (wvl . TIELIK, zie IE en LIK) , adj . en
adv. Vroeg. Tielijke vruchten (die vroeg in
't jaar aankomen). Tielijke bloemen, fr. fleurs

precoces, hatives. Van 's nuchtends tielijk tot
'S avonds laat. De boozen worden tielijk of laat
gestraft. Het is beter een uur te tielijk dan eene
minuut te laat. Tielijk gaan slapen en tielijk
opstaan. Wij gaan vandage een uur tielijker

TIJD
eten dan gewoonte. " Vruchten die zeer tylicke
rype waren. " (N. Despars.) Eene tielijke dood
sterven. Tielijk sterven. Tielijke ouderdom. Tielijk oud en versleten zijn. Tielijk trouwen. Tielijk groot zijn. " Haer dochte dat sy nimmermeer
tjdelijcken ghenoech ter kercken en coste cornmen; insgelijcx dat sy gheentijt late genoech uyt
de kercke en ginck. " (L. de Huvettere.)
-- Het is tielijk dag, de dag begint vroeg. Het
is veel tielijker dag 's zomers dan 's winters. -Fig. Voor vele werklieden is het altijd tielijk
dag zoo 's winters als 's zomers. Het is morgen
tielijk dag voor mij (ik moet morgen vroeg opstaan).
— Stillekens geren is tielijk thuis, met tijd en
geduld komt men verder dan met schoffeling en
geweld.
-- Ook gebruikt in den zin van Getijdelijk,
doch alsdan zegt men altijd lidelik, en niet tielik.
Zie GETIJDELIJK.
TIJDGENOEG (wvl. TIIDGENOUG en TIIDGENOUF,
zie ou), m. Sluweraar, iemand die altijd denkt
dat hij tijd genoeg heeft en aldus dikwijls te
laat komt of iets bij tijds niet verricht. Meest
gebruikt in deze spreuken : Tijd-genoeg kwam te

late, of Tijdgenoeg liet zijnen oegst vergaan, of
Tijdgenoeg had maar eenes schoof en hij liet hem
schieten (fr. germer), en in Brab. (Alg. Vl. Id.)
Tij-genoeg liet zijn koorn op 't veld.
-- Tijdgenoeg is 't opposiet van Alteras.
TIJDVERLET (wvl. TIIDVERLET, zie ir), o. Verlet
van tijd, tijdverlies, fr. verte de temps. Dat is al
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— In de Woordeub. staat tijloos vertaald door
fr. colchique, d. i. bij ons eene Moedernaakte
of Arme-Klare.
TIJPEREN (wvl. TIPEREN, zie Ir), tijperde, ge
w. Besprenkelen, niet kleine tippeltjes-tijperd,b.
of spatjes bedekken. Eenen muur tijpelen (met
een slagborstel of anderszins besprenkelen).
— o. W. met zijn. Besprenkeld worden, spotten.
Getijperde vogeleiers. Lijnwaad tijpert als het
vochtig ligt.
— Ook Tjijperen en Sijperen.
TIJRKEN, o. Zie TIER.
TIJTE (wvl. TITS, zie ia), v. Kip, fr. poule.
Zie TIETE.
TIJZE, TIEZE (wvl. TIZE, zie LI), v. Zware leers,
stevel, fr. botte. Tijzen met tatsen in de zool.
Zijne Lijzen aantrekken. Tijzen met gele zoomen
aan de schachten.
— In Brab. zegt men tis, mv. tissen. (Alg.

Vl. Idiot.)
— Het fr. tige d'une botte bet. de schacht van
eene leers.
TIK, m., mv. tikken, vklw. tiksken. Lichte
korte stoot of aanraking (met den vinger, enz.),
eng. touch. Een tik op de deur is genoeg
om hein te ontwekken. Iemand eenen tik op
de schoere geven. De tik van een uurwerk. Die
flesch is gesterd, zij heeft ergens eenen tik gekregen.
— Eenen tik hebben (wvl. nen tik eis, zie sin),
niet wel bij zijn verstand zijn, anders ook een

tik of slag van den molen of van 't moleneinde

tijdverlet. Ik heb tegenwoordig veel werk, ik

hebben. Ik geloof dat hij eenen tik heeft. -- Een

mag tegen geen tijdverlet.
TIJKENHAAN (wvl. TIKENHANE, zie ij), m. met
den klemtoon op haan. Haan, fr. coq.
— Hij springt er op lijk tijkenhane, zegt men
van iemand die driftig op een anderen aanvalt,
hetzij met vuistslagen of met scheldwoorden.
— Dopperken, fr. ricochet (zie onder TIETE).
Tijkenhaantjes maken of werpen op het water.
---- Zoo nce nde men ook onder de Fransche
Repub' ` ! : het papierengeld waarop de fransche
haan g nrint stond. " Geen Assignaeten meer,
geen coqs of tykenhaenen. " (***)
-- Ook, doch meest bij de Oost -Vlamingen,
een teutenhoed, priesterhoed, fr. chapeau a

weinig dronken zijn, fr. avoir une pointe.
-- Puntje, stippeltje, tikkel. Doe daar een
tiksken olie aan. Daar zijn tikskens inkte op
het papier.

,

comes, tricorne.
TIJKENHANE-VERBAND, o. Bij metsers, zie
VERBAND.

TIJLOOS (wvl. TIELOOZE, zie IE), V. Wordt bij ons
gebruikt met den klemt. op tij voor Sleutelblgem,
fr. primevère of einale; ook Boschtijlooze.

— Hij is zijn vader of hij gelijkt zijnen vader
op eenen tik, d. i. op een haar.
TIKIE-TOOGEN, toogde tikie, heb tikie getoogd,
o. w. met de stemrust op kie. Hetzelfde als Baks toogen : zie aid.
TIKKE, V. Woord dat de kinderen gebruiken
in eenige spelen, zoo als het schuilhoekje-spel
(fr. cache-cache), om den boom of den muur aan
te duiden dien de zoekers moeten tikken of aan
om niet gevangen te worden door dezen-raken
die uit hun schuilhoekje komen. Die boom is de
tikke. Naar de tikke loopen.
— Eindetje layette dat de breisters afknippen
van hun gebreide werk. De tikken vergaren. De
meisjes bezigen tikken om te leeren borduren
op kanefas. Witte, roode, zwarte tikken.

TIKK
TIKKEL, m., vklw. tikkelíje, tikkelken. Puntje,
stippeltje, spatje, tittel. Witte tikkeltjes op een
grijzen muur. Een appel met roode tikkels. Met
de pen tikkeitjes maken op papier. Twee tikkeltjes boven de letter ij.
TIKKELEN, tikkelde, getikkelcd, b. w. Stippelen,
spikkelen, met tikkeltjes teekenen, met spatjes
besprenkelen. Getikkeld katoen. Getikkelde appel. Een muur in 't wit tikkelen.

TIKKELING, v. De daad van Tikkelen.
— collectief. Een grauwe muur met witte
tikkelinge (d. i. met witte tikkeltjes of spatjes).
— Zie —ING.
TIKKEN, tikte, getikt, b. en o. w. Zie de Wdb.
— De drinkglazen zachtjes tegen elkander
stooten, fr. trinquer. Laat ons eens tikken. Op
iemands gezondheid tikken.

— Tik mij nog eenen keer, of durft gij mij
tikken, d. i. aanraken. Wordt dreigende gezeid
om iemand uit te dagen.
— Een woord van iets reppen, melding maken. Hij durfde er geen woord meer van tikken.
Men mag geen woordeken tikken van de dood
zijner moeder, of hij begint te pleuroogen. Men
hoorde daar geen woord meer van tikken.
— Getikt zijn, niet wel bij zijn verstand zijn.
Ook een weinig dronken zijn. Hij is een beetje
getikt, fr it a une petite pointe.
— Niet te verwarren met Tukken.
TIKKENHAAN, m. Zie TIJKENHAAN.
TIKKETAKKEN (wvl. TIKETAKKEN, zie IJ), tikketakte, getikketakt, b. en o. w. Hetzelfde als tik
de Wdb., fr. faire tic-tac.
-takeni
-- Gedurig raken en token, bekittelen, kwellen, plagen, hetzij uit dertelheid of anderszins.
Die jongers zijn altijd aan het tikketakken.
" Zou heefter oock mede tycketacken (d. i. stoeien
en mallen) gheleert. " (Ed. De Dene.) Ik zie er
uitwendig gezond uit, maar 't is van binnen dat
ik getikketakt ben. Hij is als van den duivel getikketakt om kwaad te doen.
TIKTAK (wvl. TIIKTAK), m. Het tiktakken, het
regelmatig tikken of kloppen, fr. tic-tac. De tiktak van een uurwerk. De tiktak van een kloppend hert.
-- Bij knibbelkoekkappers. Een houw of kap
met het bijltje onmiddelijk voorafgegaan van
eenen stoot met den elleboog op de tafel, en van
eenen klop met den averechtschen kant der bijl
ook op de tafel. Hij besprak vijf kappen of hou
tiktak om den knibbelkoek door-wen
te hakken. Met vier kappen en Benen tiktak was
de koek in twee'n.
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TILL
TILLEBEENEN, tillebeende, heb getillebeend, o. W.

Met de beenen trillen, lillebeenen, spartelbeenen.
Het kindje zat en tillebeende op den schoot van
zijne moeder. Hij gaat al tillebeenen (al wippende en trillende, teeken van vlugheid en
jeugd). Iemand in den grond slaan dat hij tillebeent. Hij sloeg hem dat hij tillebeende. De
overreden puit lag te tillebeene.. Ruk de lange
pooien af van eene spinnekop, zij zullen tillebeenen.
TILLEMATOOIE, v. Zie TEILEMATOOIE.
TILLEVOETEN, tillevoette, heb getillevoet, o. w.

Trippelen, trampelvoeten, fr. trépigner. De geerden stonden te tillevoeten. Tillevoeten van ongeduld, van gramschap, van spijt, van blijdschap.
De jongen stond en tillevoette om met vader op
reis te gaan.
TIMIVIERALAAM, TIMMERAALIVIE, o. zonder
mv. Gereedschappen van eenen timmerman.
Er was in de venduwe veel timmeralaam.
TIMMERMAN (wvl. TEMMERMAN), m. Bij dèringgravers, zoo heet de werkman die tusschen de
Legeure en den Deringstoel staat in eene stoeling.
-- Dus genaamd, zeggen de dèringgravers,
omdat hij dikwijlder dan een ander zijne standplaats hermakers en vervastigen moet.
TINOEN, TYMOEN, THYIYIOES, m. zonder mv.
met den klemt. op ti. Tijm, 1. thymus vulgaris. De
welriekende timoen. De wegels in den bloemhof
zijn aan beide boorden beplant met timoen. " Den
hamel, overmidts daer velden zijn vol rosmarijnen ende Limon ende tuynen van laurier, is
van lieffelycken ende aen-lockenden smaeck. "
(P. Devynck, in zijne vertaling van de " Voyage
du sieur de Stochove " waar men leest in de
uitgave van Brussel 1643 : le mouton a cause

qu'il y a plusieurs campagnes remplies de .Bosmaren et du Timm et de hayes de Laurier, est d'un
gonst ravissant.)
TIMPERIVIEEZE, v. Pimpermees.
TINGEL (wvl. TIINGEL, zie IND), m. Regel of

latte die ergens aan genageld is, en dient om eene
plank te ondersteunen. De boordels in eene
boekkas rusten op tingels.
TINGEL (wvl. TIINGEL, zie IND), m., mV. tingels,
vklw. tingelke(n. Netel, fr. ortie. Er zijn twee
soorten van tingels, bruine of groote, 1. urtica
dioiea, fr. grande-ortie; en groene of kleerre, 1.
urtica wrens, fr. petite-ortie. Handschoe'n aandoen om de tingels af te snijden. " Wentelen in
de tynghels, haghen ende bramen. " (M. Lambrecht.) " Gesleypt door tznghels, distels ende
haghen. " (Id.)

TING
— Wordt ook, even als netel, toegepast op de
verschillige soorten van eene andere plant die
in de wetenschap larnium heet, doch vooral op
den lamium album, f-P. ortie blanche, anders ook
Doove tingel en Melktingel genaamd.
— TINGELACHTIG, adj. Netelachtig, fr. sembla-

ble a Portie.
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TINN
— Zachtjes tikken, met een tikje ergens aan
een vocht raken of er in neervallen. De zwaluw
vliegt langs het water en tinkelt er aan. Eenige
regendropjes begonnen in den vijver te tinkelen. Van de dauwdruppels die van het boomblad
neervallen in de beek, zegt G. Gez. Gedichten
bl. 37:

— TINGELEN (wvl. TIINGELEN), tingelde, getingeld, b. en o. w. _ Netelen. Iemands beenen tinge-

Vol sterren en vonkels en pralend gesteent,
Dat afviel en tinkelde in 't water.

len om hem te straffen. Zich tingelen, zijn hand
tingelen (met tingels aan te raken). Getingeld
zijn. Doove netels tingelen niet.
— Tintelen, kipperen, prikkelen, tinkelen van
de koude. Het vriest dat het tingelt aan de vingers. Mijn vingers tingelen van de koude.
— Tintelen, flikkeren, glinsteren, fr. scintiller.
De sterren tingelen in 't firmament.
— Ook .gebruikt voor Dingelen, Tinselen, Achtertalen; doch meest in Achtertingelen.
-- Ook voor Teeuwelen, kieskauwen, met
lange tanden eten, fr. pignocher, mangeoter.
— TINGELHUT, m. Netelstruik, fr. buisson d'orties.

' En aan den droppel water dien de priester, voor
de offerand van de Mis, bij den wijn mengt in
den kelk, zegt hij weerom, bl. 93:

TINGETANGEN (wvl. TIINGETANGEN, zie IND),

— Dat is geen tinnen knop weerd, dat is niets
weerd. Ik geef geen tinnen knop voor dien boek.
" Uw werk verdient geen tinnen knop. " (J. B.
Decorte.)
TINSELAAR, m. Iemand die veel tinselt en
achtertaalt. Een tinselaar van een jongen.
TINSELEN, tinselde, getinseld, b. en o. w. Freq.
van Tinsen, op een ergerenden toon mompelen,
gelijk kwajongens doen die verdrietig de woorden van een ander herhalen, of achtertalen. —
Meest gebruikt in Achtertinselen.
— Ook Tingselen, Tingelen, Tinkelen, Dingselen, Dingen. Zie ACHTERDINGEN.
TINSEN, tinste, getinst, b. en o. w. Op een ergerenden toon mompelen. Zie TINSELEN.
TINSEN, tinste, getinst, b. w. Sarren, tergen,
plagen met woorden of behandelingen, fr. picoter,
taquinei, chagriner, eng. to tease. Die jongens
tinsen. altijd malkander. Ik ga 't aan moeder
zeggen dat gij mij weer al tinst. Pinsen en tinsen. Hij heeft haar den ganschen dag getinsd.
Iemand tinsen tot dat hij onverduldig en boos
wordt.
— Ook Tinzen. Men mag mee schrijven Tensen, Tenzen, Teinsen, Teinzen; maar niet lijnsen
of tijnzen, dat bij ons zou tiinsen, tiinzen spreken,
hetgeen ik nergens nog gehoord of vernomen
heb.

tingetangde, heb getingetangcd, o. w. Kloppen en
kleunen op iets dat klank geeft. De klokken
hebben geheel den namiddag geluid en getingetangd. In de scherminkelingen wordt er getoet,
geklonken en getingetangd dat het te veel schilt.
" Grooten Rammelaer, wanneer gy met eenen
half genoeg uytgeslagen ketel op uwe knien sit
en tingetangt, dat'er de gansche straet door in
roeren staet. " (P. Croon.)
— Kil. Tinghe-tanghen, íintinare.
TINKE (wvl. TIINBE, zie IND), v. Een rivier- en
vijvervisch, in de Wdb. Zeelt, fr. tanche. Tinken
en snoeken. " Van palingen, van carpers, van
tincken ende van alle visschen die hore voetsele
halen in de wasen. " (J. Yperman.) " En 'k sag
gevange tinken in eene vluw. " (Vaelande.) Zoo
losch (scheel) zijn als eene tinke.
- - Lossche tinke, smaadnaam dien men toepast op iemand die scheel ziet. Eene lossche
tinke van een vent, van een vrouwmensch. Die
lossche tinke heeft mij verraden. Gij lossche
tinke!
-- Overal gebruikt. De andere namen zeelt
en louw en slij, die in de Wdb. staan, zijn hier
niet gekend noch verstaan.
TINKELEN (wvl. TIINKELEN, zie IND), tinkelde,
heb getinkeld, o. w. Tingelen, tintelen. Mijn vingers tinkelen van de koude.
—' Dingelen, .tinselen, achtertalen. Meest gebruikt in Achtertinkelen.

G'hebt getinkeld in de schale,
't Gouden drinkvat der mysteriën.
TINNEBERD, o. Een boordel langs den wand

waar men de tinnen schotels op stelt tot huissieraad.
En het yser is te swert
Om te staen op 't Tennebert.
(P. Croon.)
.TINNEN (wvl. ook TINNE en TINNI, zie –EN), adj.

van tin. Een tinnen pateel.

TINSER, TENSER, TEINSER, TINZER, TENZER,
TEINZER, m. Plaagsteert, iemand die anderen

veel tergt. Hij is een eeuwige tinser, een onverdragelijke tinser.
73

TINT
TINTE, V. Vlek, smet, fr. tache. Er zijn tinten
op dat papier. Eene tinte hebben in 't aangezicht. De vette tinten van een kleed uitwasschen.
Vgl. eng. taint (vlek).
— De tinte van een pijl. Zie NTE.
TINTE, v. Tentijzer, peilstift van de heelkundigen, fr. sonde.
— IJzeren peilstang van onbepaalde lengte
waarmede men in iets steekt of boort om te
onderzoeken wat er binnen schuilt. De tolbeambten hebben verschillige tinten om daarmede
in een voer hooi of stroo of andere lading te
tasten of er geene sluikwaren in verborgen zijn.
De tinte waarmede men in den grond naar
lagen zand of dering zoekt is eene soort van
hoor.
— Bij onze schrijvers ook Tintel en Tintelijzer. " Dat suldi met uwen vinghere tasten ende
ondersoucke, bedi het ne syn ghene soe seckere
proeven alse de vingeren syn, want hi beseft
bider beseffetièhenden der natueren van den
musea die ligghen in de handen, ende die tintelene beseffes niet. " (J. Yperman.) " Wel voor
goede sny-messen, tanghsken, priem,-sienva
tintel-ysers, naelden ende ander gereetschap. "
(Jac. Desmet.)
TINTELVOETEN, tintelvoette, heb getintelvoet, o.
w. Tillevoeten, fr. trepigner. Tintelvoeten van
ongeduld.
, TINTEN (nooit tiinten), tintte, getint, b. en o. w.
Hetzelfde als tenten in de Wdb., d. i. (bij heelkundigen) onderzoeken met eene tinte, eene
wonde peilen, fr. sonder, 1. tentare. Eene wonde
tinten. Iemand tinten die 't graveel heeft.
-- Een ijzeren peilstang in iets steken of
booren om te weten wat er in schuilt. De tolbeambten tinten een voer stroo, tinten in de lading
van een wagen, of er geen smokkelgoed in zit.
In Noord-Y1. tint men veel in den grond om
lagen dering te vinden en vervolgens uit te
graven. In de aarde tinten om eene bronader te
zoeken, om eene zandlaag te vinden, enz. Ik heb
daar reeds getint, er is niets te vinden. Achter
dering tinten. De visschers tinten met het peillood in de zee.
— Met den vinger tinten, met den vinger
ergens in tasten en voelen wat er schuilt. In
een zwaluwnest tinten met den vinger of er
reeds eieren in liggen.
— Fig. Onderzoeken, fr. examiner. " Na dat
sy hunnen gheest ghetint hebben, doense leeren
't ghene waer sy van nature weghe toe gheneghen zijn. " (P. Devynck.)

1154

TIP
Soo by maer syn beste sinnen
Wil ghebruycken, en an binnen
Eens gaen tinten syn ghemoedt.
(A. De . Buck.)
De ziele zwiert door het lazuer bevangh,
Sy tint daer, en sy leert der sterren vremde gangh.
(Id.)
— Polsen, zoeken uit te hooren, iets trachten
te kennen met vragen en gissingen voor te stellen, fir. sonder. Achter of naar iets tinten. Ik
gevoel u wel tinten, maar ik zal u 't geheim
niet zeggen. Tint eens of er iets te hopen is. —
In Brab. zegt men tintelen. (Alg. Vl. Idiot.)
— Tinten en vragen. Met lang genoeg te tinten en te vragen, heb ik het geheim vernomen.
Zijn gedurig tinten en vragen verveelt mij.
TIP, m., vklw. tipke (n. Zie de Wdb. " Raeckt
met de siecke vrouw het l pken van den boort. "
(A. Poirters.) " Hy en sagh niet dan tippen van
steen -rotsen met sneeuw bedeckt." (I. de Grieck.)
— Pijker, uitstekende tip van den halsband
van een mannenhemd. Hij heeft zijn tippen aan.
Kleene tipkens. Groote tippen.
— Eene vrouwemuts die met eenen uitstekenden tip het voorhoofd overschaduwt, ook Tipmuts geheeten. De tip, eertijds zeer gemeen in
Noord-Vl., is zeldzaam geworden. Zij deed haren
tip aan om naar de kermis te gaan.
— Stip, tikkel, puntje. Twee tipkens op de ij.

-- Hij gelijkt zijn vader op eenen tip (wvl. ip
nen tip), d. i. op een tik, op een haar. Doch zie
op en op onder oP.
TIPLEPEL, m. Een lepel wiens blad puntig
afloopt, doch bez. zulk een tinnen lepel. Met een
tiplepel een kindje eten geven. De zieke moet
alle twee uren een tiplepel van die medicijn
nemen.
TIPPEL, m., vklw. tippelke(n, tippeltje. Hetzelfde als Tip, puntig uiteinde. De vogel zat op
den tippel van de pertse.
— Stippel, puntje. De eerste letter van den
eigennaam met tippelkens er achter. " Om de
beloften in den wet begrepen te voldoen, cock
tot een tippeltien toe. " (F. Desmidt.)
TIRIJNTJE, o. Een vogeltje, fr. tarin.

-- Zie TRIJNTJE.
TIRRIK, m. Zie TERIK.
* TIS, m. uitgespr. tees met zware ee. Zie TEERS.
TISSCHEN, tischte, getiseht, b. w. Hetzelfde als
Titsen. Zie ald.
TISSEBROOD, O. Zie TITSEBROOD.
TISSEN, tik, c/etist, b. w. Hetzelfde als Titsen.
Zie ald.
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TIST
TISTJE, o. Verkleenw. van Tiste, dat bij 't volk
gebruikt wordt voor (Joannes) Baptista.
-- Soort van roode langachtige eerdappel. De
Listjes zijn redelijk goed om eten.
TITS, m . De daad van het titsen, lichte slag
met het uiteinde van de zweep, enz. Dat peerd
heeft nu en dan eenen tits noodig om niet te
vertragen in zijn draven. — Zie TITSEN .
TITSEBROOD, TISSEBROOD, o. Lokaas, bekoor
middel. Titsebrood in eene muizeval hangen.
Beloften en schenkagien zijn dikwijls maar titsebrood om iemand te verleiden. De bekoring tot
het kwaad is titsebrood van den duivel.
TITSEN, litsíe, getitst, b. w. Met het uiteinde
van eene zweep of roede, enz. een zachten prikkel slag geven. Een peerd titsen met de zweep
of met de sporen.
— Iemand hitsen en aanprikkelen met woorden of anderszins,
hetzij 1° om hem bekoorlijk te winnen, tot
iets te bewegen en uit te lokken, fr. tenter,
amorcer. Een stukje kaas titst de muizen om
in de valle te kruipen. Hij titste mij gedurig
opdat ik hem zou vergezeld hebben. Iemand
titsen om van hem iets te krijgen. Tits den
hond een weinig, dan zal hij u niet bijten noch
kwaad doen. Het leger titste den vijand tot het
gevecht.
hetzij 2° om hem te tergen en te plagen, vooral
uit jok en stoeizucht, fr. picoter, taquiner, badiner. Malkander titsen. -- Ook o. w. Tegen iemand titsen. Met of onder of tegen malkander

-

titsen.
TITSER, TISSER, TISSCHER, m. Iemand die

titst. Hij is zoo een titser!
Sachte kleerera, ziele -quetsers;
Harde kleeren, lichaem-tetsers.
(P. Devynck.)

TIWLEN (tipwelen), tiwlde, getiwld,. b. w. Zie
TJAAK, TJAKE, m. Eigennaam, fr. Jacques, 1.
Jacobus. Het vertelselken van Tjaaksken met
zijn fluitje. De dienstbode piet Tjake.

Wy hebben hier een grootera man,
Wiens naem is goeden Tjaeke,
Die aen den kost schaers komen kan,
'T is wel een aerme saeke !
(Vaelande.)

Ook Djaak.

TJAFAFFEN, tjafafte, heb of ben gei afaft, o. w.,
klemt. op faf. Hetzelfde als Tjaffen, Tjaffelen,
met eenen lasch in den grondvorm. Zie FLADAKKEN.

TJAFEUTE, v., klemt. op feu. Souwer, lastdrager, fr. porie faix, homme de peine.
--- Metsersdienaar.
TJAFFELEN, jaffelde, heb of ben geijaffeld, o. w.
Saffelen, Bubbelen, struikelen, fr. trébucher. Over
een steen of boomwortel tjaffelen. Hij tjaffelde
en viel.
— Daar zal niemand over tja elen, dat zal
niemand weten. Wij gaan die zaak onder ons
verborgen houden, 't moet daar niemand over
tjaffelen.

-- Afl. Tjaffelaar, Tjaffeling, Getjaffel.
TJAGOUWEN (wvl . TJAGOWEN, zie AU), tjagou2vde, heb getjagouwd, o. w. met den klemtoon op
gouw. Tjagouw roepen. Wordt gezeid van 't geschreeuw van de koeihoeders om het weidende
vee op te roepen. Hoort hem tjagouwen achter
de koeien.
TJAK, m. Slechts gebruikt in : tjak uit tjak in,
anders gezeid tak uit tak in (zie TAK). Tjak—uit
tjak—in spreken (zonder orde noch verband, van
't een op 't ander). Een zieke die de razende
koortsen heeft klapt tjak-uit tjak-in.
TJAKKE, v. Djakke, fr. fouet.
TJAKKELEN, tjakkelde, heb, getjakkeld, o. w.
Krepelen, hinken, mank gaan, fr. boiter, clocker.
Al tjakkelende gaan. Hinkepink tjakkelde naar
huis.
TJAKKEN , íjakte, heb getjakt, o. w. Al zwikkende of schokkende gaan. Hij tjakte er naar toe.
TJALFEN, tjalfte, heb get, jalft, o. w. Hetzelfde
als Tjalpen.
— In eenige gewesten Tjolfen. Zie daarover
de letter L.
TJALPEN, íjalpte, heb getjalpt, o. w. Galpen,

keffen, fr. glapir. De gekwetste hond liep tjalpende weg.
-- Ook van menschen die met eene galpende
stem krijschen en veeenen.
TJANFELEN,

TEEUWELE^T.

—

TJAF

tjanfelde, heb getjr nfeld, o. w.

Tjaffelen, struikelen.

— Afl. Tjanfelaar, Tjanfeling, Getjanfel.
TJANKE, V. Hinkebom, plat blokje hout dat
de kinders al tjankende voortstooten met den
voet in de hinkebaan. Die tjanke is te kleen. De
tjanke is somwijlen een platte steen of scherf.
— Ook Tjinke.
TJANKEN, tjankte, heb getjankt, o. w. Tjakken,
kreupel gaan, fr. boiter.
— Op een been gaan of springen, fr. aller,
scouter a clochepied; vooral in het hinkspel, fr.

jouer a' la merelle.
— Ook Tjankelen.

TJAN
TJANTER, SJANTER, m., mv. tjanters. Zoo heet
elkeen van de afgeknotte stammen die, in eene
rij nevens malkander staande en met hunne
zijdetakskens van onder tot boven ineen gegroeid,
eene haag vormen; ook Konder geheeten. Tjanters die eenen palm vaneen staan. Een gat in
eene haag maken, met er twee tjanters uit te
kappen. Een verdroogde tjanter. De oude tjanters uitrodeo. Die haag geeft geen vrijdom
meer : er staat maar hier en daar een tjanter in.
Een tjanter van een arm, van eene bil dik.
— Wordt meest gezeid van de karnthagen,

fr. hales de charme.
-- TJANTERHAAG, V. Konderhaag, eene heining
van tjanters. De tjanterhagen sluiten dicht en
laten geenen doorgang. Eene doornen tjanterhage.
— Vgl4 Tronkhaag.
TJAP, m. Schok, fr. secousse, atteinte, sprek.
van de gezondheid. Zij heeft nu en dan eenen
tjap. Hij heeft verledene week weerom eenen
tjap gekregen (b. v. bloed gespogen).

TJAREN (uitspr. tiaren), TE JAREN, bijva. Te
naasten jare, fr. l'année prochaine. Tjaren is uw
pacht uit. Ik ga tjaren naar Zwitserland.
So ich her widere chume ze iare.
(din buochir Mosis. Delfortrie bl. 400.)

— Dit te jaren verschilt van te jare, d. i.
jaars, per jaar, fr. par an. Hij betaalt mij honderd frank te jare. — Dus ook te weke, te maande
bet. per week, per maand. Hij wint twintig frank
te maande.
— Bij Kil. iaerens, t'iaeren bet. anno elapso
(het voorleden jaar). — Zie TE.
TJATEREN, tjaterde, heb getjaterd, b. en o. w.
Tateren, swatelen, kwetteren, fr'. babiller, jaser,
eng. to chat. Wat tjatert hij daar al?
— Ook toegepast op 't gezang van sommige
vogeltjes, als de zwaluw en de kakelaar. De
zwaluw zit op een naakt taksken te tjateren.
— Afl. Tjateraar, Tjatering, Getjater.
TJATIKA, o. Zie SCIATICA.
TJEFFEN, tjefte, heb getjeft, o. w. Keffen, fr.
japper. Een jachthond die tjeft (aanslaat) als hij
't wild ontwaart. Kleene hondetjes tjeffen meest
en bassen niet.
- TJEFFER, m., vklw. tj efferke (n. Kleen hondje
dat veel keft.
TJEUGEN, voorz. Zie TEUGEN.
TJEUTE, v., TJEUTEN, TJOOTEN, m. Naam dien
men geeft aan een verken. Eene groote tjeute.
Een mager, een vette jeuten. Een tjeutentje
'S

(bigge).

1 15 6

TJIE
— Het voorwerp dat men in het kolvespel
voortslaat, fr. cochonnet.
- TJEUTEJAGEN, TJEUTENJAGEN, o. w. Een kolvespel, anders ook Zeugejagen en Zeugekoten
genoemd.
TJIEP, m. De daad van 't tjiepen. Eenen tjiep
geven.
— Kieken, fr. poussin; poulet. Dus genaamd
omdat zij veel tjiepen. De tjiepkens roepen. Eene
klokhen met hare tjiepkens. Tjiep-tjiep-tjiep !
roept men naar de kiekens. Vgl. Tiete.
— Een armtierig en ziekelijk kieken of vogeltje dat gedurig tjiept en klaagt, en verdere
al zulkdanig ander dier of mensch. — Doch in
dezen zin zegt men meest Tjiepe : zie ald.
— Sul, onnoozel mensch. Een onnoozele tjiep
van een vent. Is dat een tjiep!

TJIEPE, v. Een armtierig en ziekelijk kieken
of vogeltje dat gedurig tjiept en klaagt. Eene
tjiepe van een kieken.
— Een zulkdanig ander dier of mensch. Eene
tjiepe van eenen hond. Eene tjiepe van een kind.
Die jongen is maar eene arme tjiepe.
— Ook van iets anders dat gering en ellendig
is. Eene tjiepe van eene keers of lampte (keers
of lampte die weinig licht geeft). Dat is flauwe
tjiepe van kaffa.
— Men zegt ook Tjiep, m.
TJIEPEN, tjiepte, heb getjiept, o. w. Piepend
schreeuwen gelijk muizen en jonge kiekentjes
doen. Ik heb daar eene tap hooren tjiepen. De
kiekens tjiepen als zij de klokhen uit het oog
verloren hebben. De musschen tjiepen als men

hunne nesten rooft, fr. pepier.
- Zie TJIPPEN.
TJIEPER, m.,

vklw. tjieperke(n. Hetzelfde als

Tjiep, een kieken, enz.
TJIJPEREN (WVl. TJIPEREN, zie IJ), tjijperde,
getjijperd, b. w. Zie TIJPEREN.
TJIKKEN, tjikte, heb getjikt, o. w. Een kort

droog schreeuwken geven dat in 't woord tjik
nagebootst wordt, gelijk eenige vogeltjes doen.
Het weverken (fr. fauvette contrefaisant), wiens
gezang veel afwisselt, tjikt somwijlen. De musschen tjippen, maar tjikken niet.
— Bij kopergieters en smids. Wordt gez. van
eene slechte manier van vijlen, namelijk als
men de kanten meer af haalt dan het midden
van een metalen stuk, niet effen vijlen, anders
ook Wiegen genaamd. Gij moogt niet tjikken.
Hij heeft met de vijle getjikt.
— Kreupel gaan, tjakken, fr.

boiter.

TJINKE, v. Het platte stukje hout of steen dat

TJIN
men met den voet voortschopt in de hinkbaan;
anders Ka en Kade geheeten.
--- Zie TJANKE.
TJINKELBED(DE, V. Hinkbaan, hinkperk, fr.

merelle.
TJINKELEN, tjinkelde, heb getjinkeld, o. w. Tjin-

ken, hinkelen, tjanken.
TJINKEN, ijinkte, heb getjinkt, o. w. Tjanken,

hinken, hinkelen (kinderspel).
TJIPPEN, tjipte, heb getjipt, o. w. Tjilpen, herhaaldelijk een kort schreeuwken geven, gelijk
10 de musschen doen als zij wel gezind zijn, en
2° de vinken, als zij pinken; fr. chuceter.
--- Tjippen verschilt van Tjiepen, gelijk het fr.
chuceter van pépier; want als de musch tjipt, 't is
uit dartelheid of genoegen; maar als zij tjiept,
't is dat zij in nood of in droefheid is.
TJOE, m. Verken.
-- Dient ook om een verken te roepen. Tjoetjoe.
— Alg. Vi. Idiot. heeft Tjeu.
TJOERELEN, tjoerelde, heb getjoereld, o. w. Een
weinig scheel zien. Zie soERLEN.
TJOK, m., mv. sjokken, vklw. tjokske(n. Wortelblok van hakhout, of ook van een afgezaagden
boom, stobbe, fr. souche, tronche. Men kapt het
hakhout af aan den tjok, en dan spruiten er
weder nieuwe takken uit den tjok. Met monst
bedekte tjokken. Oude tjokken. Elzen tjokken.
Eiken tjokken. Berken tjokken. Notelaartjokken.
Een bosch uitroden voor de tjokken (d. i. zonder
ander belooning dan de tjokken). Drooge tjok
houtmijt van uitgerode tjokken. Tjok--ken.E
ken branden, vuur maken met tjokken. Tjokken
klieven. " Met dit zeggen, schoof hij den tjok
hout toe aan den heerd. " (K. Callebert.)
— Fig. Een mensch die ongevoelig en onverschillig is aan alles, fr. bu' che, homme indolent.
Een tjok van een vrouwmensch.

TJOK, m. Schok (zie TJOKKEN). De tjok van een
rij deaden wagen.
-- Tjok-uit tjok-in, wordt gez. van iets dat
uit en in schokt, b. v. de hiel van den voet in
eenen schoe die sloffert en loshangt aan den
voet, zoodat, als men treedt, de hiel gedurig uit
en in den schoe schokt. — Vgl. djak uit djak in.
— In tjokke of in tjokken liggen, in stokken
liggen, niet overeen komen, fr. être en désaccord,
en bisbille. Het is reeds lang dat hij met zijn
broeder in tjokke ligt.
-- Hok tegen tjok, botsig, met wederzijdsche
tegenkanting, onvriendelijk, hetzij in woorden
of in handeling. Die broeders zijn altijd hok
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tegen tjok. Het is al een droevig leven, als 't
alzoo altijd moet hok tegen tjok gaan. — In 't
Hageland zegt men over hok en stok of blok gaan
voor Geen gebaanden weg houden. (Alg. Vi.
Idiot. op stok) .
TJOKHOUT, o. Hout dat op tjokken of wortelblokken groeit, in tegenstelling met geboomte.
Tjokhout dient meest voor brandhout. Tjokhout
koopera. " Afhauwen ofte wt-roeden wissen,
bandt-roeden, doornen, elsekens ende alderhande
jock-hout. " ( Cost. v. Belle.)
TJOKKELIEREN, tjokkelierde, heb getjokkelierd,
o. W. met den klemt. op lier. Tjokken uitroden,

oude wortelblokken van schaarhout uitroden.
Moede zijn van tjokkelieren. Hij ging tjokkelieren met houweel en spade. Tjokkelieren om
'brandstof te hebben voor den winter. De grondeigenaars laten - aan de arme lieden toe van te
tjokkelieren in hunne bosschen, op voorwaarde
dat zij zich bepalen aan de verdroogde tronken,
en geene levende stammen schenden.
— Fig. Lastigen arbeid doen zonder veel te
winnen, slaven en zwoegen. Hij heeft geheel zijn
leven getjokkelierd. Veel moeten tjokkelieren
om aan den kost te geraken.
TJOKKEN, tjokte, heb getjokt, o. w. Een klanknabootsend woord om het getjilp uit te drukken
van de wijfjes-vink. Als de puppe tjokt, het
mannetje begint te slaan (te zingen).
-- Met den mond een kort zacht geluid maken gelijk 't getjilp van de wijfjes-vink. Men
tjokt om eerre mannetjes-vink te doen slaan. De
vinkenier was misnoegd omdat ik tjokte (en

aldus zijne vinken deed slaan).
— b. en o. w. Schokkende stooten, djokken.
Hij wordt veel getjokt die in een wagen rijdt
over een onpetjuistigen steenweg. " Die van
raesernye hem dry-vier-mael kop en schouders
in syn bloed tegen den vloer tjokte. " ( Vaelan
de.) Aardappels tjokken (met eenen stamper in
moes stooten). Zie SPOKKEN.
TJOKKENIEREN, tjokkenierde, heb getjokkenierd,
o. W. Hetzelfde als Tjokkelieren.
TJOKMEERLAAN, TJOKIVIEERLARE, m. Blok —
meerlaan. Soort van meerl die grauwer en minder is dan de Maartsche meerl. De tjokmeerlaar
nestelt op tjokken, terwijl de Maartsche meerl
hooger in de takken woont. De tjokmeerlaar
zingt zoo wel niet als de Maartsche meerl.
TJOKMIJT (wvl. -MITE, zie LI), v. Stapel van
uitgerode tjokken.
TJORVAROEST, m. TJOKVARNTE, v. Soort van
varenkruid dat veel op de oude wortelblokken

TJOK
groeit van kreupelhout, fr. fougere polypode.
- Zie VARENTE.
TJOKWULG(E, v. Tronkwulge, klakwulge, knotwilg, fr. têtard.
-- Dus genaamd omdat de kop gelijkt aan
den tjok van kreupelhout.
TJOLEE (zware ee met den klemtoon), m., mv.
tjolee'n (zie DRIE). Bos hout, mutsaard, fr. fagot.
-- Dit woord hoort men te Lauwe.
TJOLEN, tjoolde, heb of ben get?oold, o. w. Ellendig dolen, zwerven, sukkelen, trondelen, dompelen. Die oude bedelaar tjoolt van 't een naar
't ander.
--- Armtierig en ellendig leven, ziekelijk zijn.
Zij heeft lang getjoold, eer zij gestorven is.
-- Ook van dingen die door verzuimenis te
zoek geraken. Hij laat zijn alaam tjolen, en, als
hij 't noodig heeft, is 't niet te vinden. Laat uwe
kleederen niet tjolen in huis, maar hangt ze
zorgvuldig wèg in de kas. — Zie TRONDELEN.
TJOLPEN, o. w. Zie TJALFEN.
TJOLING, v. De daad van tjolen, sukkeling,
kwijning. Hij heeft over jaar eene tjolinge gekregen die hem nu welhaast in 't graf zal slepen.
TJOLPEN, o. W. Zie TJALPEN.
TJONKELVOET, m. Stornpelvoet, peerdevoet,
fr. pied bot.
— Iemand die zoo een voet of zulke voeten
heeft.
TJONKEN, tjonkte, heb geijonkt, o. w. Slecht
spelen op een spaartuig. Hij zit geheele dagen
op zijnen piano te tjonken. Tjonken op de viool,
fr. rdcler du violon.
. -- Het vuur tjonkt, het brandt niet. wel, het
vlamt niet door, hetzij dat de brandstof slecht
is, of de trek van de kave te flauw.
-- Afl. Tjonker, Tjonking, Getjonk.
- TJONKER, m. Slechte viool; slechte viool
fr. erin-erin.
-spelr;
TJOOL, m. Het tjolen, dompel.
— Op den tjool zijn, op den dompel zijn, op
den weg der ellende dolen, ongelukkig leven.
— Op den tjool geraken, gaan, komen, op den
den dompel geraken, in den weg der ellende gaan
dolen. Die vent gaat op den tjool (zegt men b. v.
van iemand die, mishuwelijkt zijnde, allengskens
tot armoede en ellende vervalt).
TJOOLMARKT, TJOOLIVIERKT (wvl. –MART), v.
Kwijnende ziekte, langdurige kraakte, krasse
ellendige toestand. Dat is eene tjoolmarkt-linge,
die nog lang zou kunnen duren, en veel geld
kosten. Zie MARKT.
TJOTELEN, tjotelde, heb of ben getjoteid, o. w.
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Tjolen, sukkelen. De oude man tjotelde van 't een
naar 't ander. Dat vrouwtje heeft twee jaar getjoteld, eer het stierf.
— Afl. Tjotelaar, Tjoteling, Getjotel.
TJOTEN, TJOOTEN, m. Zie TJEUTE.
TJUFFEN, tjufte, heb getjuft, o. w. Hetzelfde als
Suffen, fr. radoter. Hij begint te tjuffen. Hij is
zoo oud dat hij tjuft.
TJUIPE (wvl. TJUPE, zie Ui), v. Hetzelfde als
Djiepe: zie ald.
TJUIPEN (wvl. TJUPEN), tjuipte, heb getjuipt,
o. W. Hetzelfde als Tjippen sprek. van eene vink.
De vinke tjuipt en pinkt als ze gram is.
TJUKKELAAR, m. Hetzelfde als Sukkelaar,
ziekachtig mensch.
— Een werkman die traag en onbehendig is.
Hij is zoo een tjukkelare.
TJUKKELEN, tjukkelcide, heb getjukkelcl, o. w.
Sukkelen, langdurig ziekelijk zijn. Het is reeds
lang dat hij tjukkelt.
— Afl. Tjukkelinge (langdurige ziekelijkheid).
TJULTEN, m. Sul, onnoozelaar. Een tjulten
van een vent.
TJUTTEREN, tjutterde, heb getjutterd o. w. Meuken, preutelende koken of braden, sprekende
van spijzen, fr. milonner. Laat het vleesch, laat
den hutsepot noch wat tjutteren.
-- Afl. Tjuttering, Getjutter.
TNACHT, TE NACHT, bijw. Dezen nacht, fr. cette
nuit. -- Zie onder TE.
TNEGENTIG, telut. Overal gebruikt voor Negentig. Tnegentig jaar. " Neghen ende tneghentich schaepkens. " (Z. v. Male.) " Levende tot
haeren tneghentieh jaeren. " (C. Vrancx.)
— Zie Weil. op Tachtig.
TNOEN(E, TE NOENE, bijw. Dezen noen, dezen
middag, fr ce midi. -- Zie onder TE.
TNUCHTEND, TE NUCHTEND, bijw. Dezen nuchtend, dezen morgen, fr. ce matin.
— Zie onder TE.
TO, voorz. Somwijlen gebruikt voor tot, b. v.
to morgend, fr. a demain.
TOCHS, bijw. Toch. Geef tochs iet aan den
armen man. Hij heeft het tochs gedaan.
— Ook Tochsten (zie s). Verlaat mij tochsten
niet in mijnen nood.
TOCHT, m. Bij landb. Het togen, d. i. eggen
en slepen, fr. hersage. Tocht doen aan het land,
fr. perser une terre. Het is niet goed veel tocht
te doen aan eenen akker dien men bezaaien wil
met raapzaad.
TOCHTKETEN, m. en v. Zie TOLKETEN.
TODDEREN, b. w. dat Kil. verklaart door Tuy-

TOE
eren, nettere, en bij ons nog bestaat in Onttodderen : zie aid.
TOE, voorz. Wordt hier en daar gebruikt voor
Bij, fr. auprès, ensemble avec. Eet uw brood toe
uw vleesch. Ge moet daar nog een weinig zout
toe nemen. Wat groensel hebben wij daar toe
(te eten) P Hij zegt zijne denkwijs en geeft er
tevens de gronden toe. " Ende daer lieghen zij
veel lueghenen toe, datmen.. " (L. Fuchs.) " Dese
traden snit al in cleene sticken, ende doeter toe
de bladeren van ebuli sambuci. " (J. Yperman.)
" Somtyts slaen der toe quade toevallen. " (Id.)
" Een kint van 16 jaren was ghesteken in sinen
arme van eenen anderen kinde met eenen cleenen messe ..... ende Lanfranc warter toe gheroupen
; de moeder van den kinde dede eenen
leecken meester der toe halen. " (Id.) " Op de
boete van dertich ponden parisis, ende toe -dien
noch te betalen schaden ende interesten. " (Cost.
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gewesten TUIBAK (uitspr. tubak, zie ui), m. met
den klemtoon op de eerste greep. Hetzelfde als
Tabak, fr. íabac, eng. tobacco. Toebak kerven,
planten, snijden, rooken. Toebak branden in eene
broeikas om het ongrui te dooden. " Azijn daer
in dat toeback in gheweeckt heeft. " (Jac. Desmet.)
" Om te spreken van de krachten die desen
Toeback heeft. " (Id.) " Eene bakte toebak. " (K.
Callebert.) " Toeback is een kruydt uit West-

indien herwaerts over gevoert. " (Heyman Jacobsz.) " Negotianum satyricum of de Quinta
essentia van den toeback, door Jean Pleyn de
Courage. " (Titel van een hollandsch werk gedrukt in 1676.)
Soo veel bekers brande-wynen
En noch toeback, blat op blat,
En noch ick en weet niet wat.
(P. Gheschier.)
De toebak en 't jenevervat
Maken vele bonzen plat.
(Volksrijmpje.)
Dien sit geduerig in den wyn,
Voor desen het moet toebak syn.
(Vaelande.)

...

V.

Veurne.)
Die daer was gheseten
Mocht niet anders eten
Dan kalf-vleesch toe broot.
(Cl. Declerck.)

— Bovendien, fr. en sus, en outre. Hij kreeg
daar al wat hij noodig had en nog geld toe om
voort te reizen. Ik geef u dat voor vijf frank, en
drie appels toe. Hij was arm en oud, en nog
blind toe. " Men kent dat sy in sulcx ghesticht
sullen wesen, ende bly toe dat sy sulcx moghen
doen. " (A. Adriaensens.) " Hij en liet het hem
geen twee keeren gezeggen, verre van daar, hij
was blije toe, zou je 't gelooven t " (R. d. H.)
— Wordt met een negatief en nog somwijlen
gebruikt in den zin van vol, fr. plein, complet, in
wendingen waar spraak is van eenen afstand,
een getal, een gewicht, enz. te bepalen, b. v. Hoe
ver is die stad van hier ? Drie uren, en nog niet
toe (d. i. geen drie volle uren). Hoe laat was het P
Middag, nog niet toe. De zieke stierf en het was
nog geen uur toe, dat de geneesheer hem gezeid
had dat er . geen gevaar was. Gij zult dat wel
kunnen dragen: het weegt nog geen drie pond
toe.
-- Toe, samengesteld met een zeker getal

werkw. die eene voortbeweging aanduiden, heeft
dikwijls den zin van tot daar, tot aan eene bedoelde
plaats, tot aan een bepaalden afstand; en dan zijn
deze werkwoorden intransitief; b. v. toebollen
(tot aan de staak bollen), toegaan (tot aan de
gemelde plaats treden), enz. Zie ook TOEGERAKEN,
TOEKUNNEN, TOESCHIETEN, TOEWERPEN, TOEZIJN.

TOEBAK (uitspr. toebak, zie ou), en in eenige

— Toebak bet. ook Een bak die toe is, fr. un
bac ferme. En vandaar is deze belachelijke woord
ontstaan : in den toebak liggen (d. i. in de-speling
doodkist). Vgl. het fr. ne pas mettre son corps en
biere, bij Bescherelle ad voc. biere.
.

- TOEBAKIST, m. Koophandelaar in tabak.
" Eenen waegen, verthoonende eene plantagie
van taback, gegeven door de Tabackisten. " ( Beschryv. van de Vretigdeteeck.)
- TOEBAKMOST, TABAKMOS, O. Fucus of mos van
de rotsen van 't eiland Corsica, fr. mousse de
Corse, helininthocorton. Naar de apotheek gaan
om toebakmost tegen de darmwormen.
- TOEBAKNOTE, TABAKNOOT, v. Looze hazelnoot
waar niet anders in zit dan een verdroogd bruin
vlies dat de kleur en den bitteren smaak van
den tabak heeft. Het zijn al maar wat toebak -

noten.
- TOEBAK - OMMEGANG, m. Er bestaat in eenige
plaatsen een gebruik dat er 's zomers op een
gestelder dag groote toeloop is, vooral van jong heden, naar eene herberg waar de schoonste
tabakplant van de streek ten toon staat. Dat
heet men Toebak - ommegang vieren. Naar den
toebak-ommegang gaan.
-- Men zegt ook De toebakplante dienen. Zie
TOEBAKPLANT.
- TOEBAKPEERD, TABAKPEERD, 0. Een snijbank
om toebak te kerven. Die tabak is gekorven

met het peerd.

TOEB
- TOEBAKPIJF

(wvl. TOUBAKPUPE, zie Oil en PIJP),

v. Eene welgekende tuinbloem, fr. capucine, 1.
tropceolum inajus. Toebakpijpen zaaien, plukken.
— Eig. Pijp om te rookera.
Toeback pyp', den kandelaer. (L. Vossius.)

Tabakplant. --- De toebak
dienen. Er bestaat in sommige plaatsen,-plante

- TOEBAKPLANTE, V.

als Ardooye, Coolscamp, enz. een gebruik dat
hij die de schoonste tabakplante van 't jaar gekweekt heeft, dezelve ten toone stelt in eene
herberg op eenen zondag; bij deze gelegenheid
is er meest in die herberg baarloop of kermis,
't, geen daar grooten toeloop maakt van volk, en
meest van jongheden beider geslachten. Nu van
al wie daar naar toe gaat, zegt men dat zij de
toebakplante dienen. Gaat gij zondag toekomende
ook de toebakplante dienen P Hij ging daar
schaks om de toebakplante te dienen, maar inderdaad om Leetje te terten. — Den laatsten zondag van juni is het kermisse te Male bij Brug
waar dat er nog een oud pilorijn staat, en-ge,
waar men " rond dat pelderijn voor de toubakplanten gaat dienen ", zegt Rond den Heerd iv,
bl. 236. Zie TOEBAKOMMEGANG.
--- TOEBAKWERVELING, O. Een samengevouwen
of ineengekronkeld eindeken gesponnen tabak,
anders ook Toorteltje geheeten. Een toebakwerveling in den zak hebben, om er van te pruimen.
TOEBEIHOORTE, v. Bijveerde, aankleve, fr. accessoire, dépendance. Meest gebruikt in 't mv. Een
kachel met al de toebehoorten (als koolbak, schop
en tang). Eene schrijftafel zonder de toebehoorten
(inktpot, pennen, papier, reglet, potlood, mes,
enz.). Verkooping van boeralaam met al de toebehoorten. " Later gaf Sint Sola zijn klooster
met al de toebehoorten aan de vermaarde abdie
van Fulda. " (A. Duclos.) " Een tamelick kleedt
ende habijt, mitsgaders een coetse ende een
bedde met sijn toebehoorten. " ( Cost. v. Veurne.)
TOEBOLLEN, bolde toe, heb toegebold, Q. w. Tot
aan de staak bollen, niet te kort bollen. Ge moet
toebollen. Hij bolt meer halfwege dan toe.
- Zie TOESPELEN.
TOEDOPPEN, dopte toe, toegedopt, b. w. Met eene
gezwinde beweging toestoppen. Waneer gij ether
gebruikt, ge moet seffens het fleschken toedoppen. Hij dopte de deur toe voor mijn neus.
- Zie DOPPEN.
TOEDRAG, m. Hetgeen men toedraagt of toelegt aan iets, verlies. Een toedrag van twee
frank.
TOEDRAGEN, droeg of dreeg toe, toegedregen,

b. w. Er van 't zijne in steken, een verlies 4oen
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aan iets in plaats van winste, geld toegeven in
plaats van 'te trekken. Eenere frank toedragen
aan iets. Ik heb dat werk ondernomen voor
honderd frank, maar ik zal er wel tien aan toedragen. Ik heb er veel aan toegedregen. De erfgenamen gaan niet veel trekken uit dat sterfhuis,
als ze maar niet moeten toedragen (om de schulden te betalen, enz.).

--- De broek vermaken en het garen toedragen,
iemand eenen dienst bewijzen waar men geld
aan hangt, b. v. voor iemand eenen brief schrijven en zelve 't port betalen. Als uw vriend de
broek vermaakt, laat hem het garen niet toedragen. Ik zou niet geern de broek vermaken en 't
garen toedragen.
TOEDUIGEN (wvi. -DUGEN, zie UI), doog toe (wvl.
scherpe. oo, zie DUIGEN), toegedogen, b. w. Toeduwen, toedrukken. Eene gapende wonde met de
vingers toeduigen.
TOEEGEN, eegde toe, toegeëegd, b. w. Toeëggen,
met de eegde het land, of het zaad in 't land
toedekken. Den vlaschaard toeëgen.
— Ook Toeëegden. Zie EECGDEN, EGEN.
TOEF (wvl. TOUF, zie ou), m. zonder mv., vklw.

toefke(n. De daad van Toeven (zie aid.). Dus
-- 10 Liefkozing, vleiende betuiging van liefde
en vriendschap, fr. caresse. De katten maken
toef als zij met den opgerezen steert langs onze
kleederen komen dreelen. Hoe weinig toef een
dier den mensch aandoet, men is er voor genegen. Hij miek daar nog al toef bij die ouders,
maar kreeg de dochter ten huwelijke niet. Hij
weet zijne meter toef te doen. " Soo dat ghij
den mensche die ghij quellen wilt, eerst bedrieghelijck een toef ken doet, ende die ghij uutschelden wilt, dien seght ghij eerst willekome. "
(P. Bacherius.) " Den os en was den slag des
hamers niet verwachtende, midts den goeden
toef, van dreelen en smeecken der slagheren. "
(J. David, s. j.) " Liederijck bleef daer zijn vrau
moeder voort alle die besten ende meesten toef
doende, die by eenichsins conste ghepeynsen
ofte ghedencken, alzo langhe als haer Godt
tleven spaerde. " (N. Despars.)
-- In 't Land van Aalst zegt men toef geven.
Hij sprak mij van dit en van dat om iets te vernemen dat hij geern geweten had, maar ik gaf
hem geenen toe£ (d. i. ik zei niet genoeg om
hem aangenaam en voldoende te zijn).
— 2° Vriendelijk onthaal, hoffelijke bejegening. Als hij komt, ge moet hem toef doen. Doe
hem maar grooten toef, hij zal u te meer begunstigen. " In 't midden van d'alderbeste ciere en

TOEF
toef." (J. David, s. j.) " In recompense van tgoet
recueil ende den grooten thouf die by over twee
jaer van hem ghehadt hadde. " (N. liespars.)
" Brugghe hadde een groete ghenochte in zyn
comste (Prins van Parma), ende den prynse dye
bemynde eet ghemente, omdat zy overghecommen vaeren zonder moute, ende de heerera van
der wedt deden hem groeten toef ende bevesen
hem groete heere, ende men bedreefver groete
blyscaept ende groete vyerynghe. " (G. Weydts.)
-- Dit woord is veel gebruikt, even als toeven,
vriendtoevig, enz.
— Kil. Toef-doen, toeven, onthalen.
TOETACHTIG, TOEVIG, TOEVELIJK, TOEFZAAM
(wvl. TOUFACHTIG, TOUVIG, TOUVELIK, TOUFZAAM, zie
oU, en -LIK), adj.. Genegen om anderen te toeven, hoffelijk, bezettig, lieftallig, vleiend. Een
toefachtig mensch. Toevelijk zijn.

t' Sa duyvel, weerelt, vleesch, schalek, toevelijck en quaet,
Vertweeffelt, vleyt en pijnt mijn siel, hert, lijf en letten.
(J. de Harduyn.)

— Afl. Toefachtigheid, Toevigheid, Toevelijkheid.
TOEFBAAR (wvl. TOUFBAAR, zie ou), adj.
Wordt gebruikt door A. Poirters voor Die zich
toeven laat, die geern wel onthaald wordt. " Och
wy sijn altemael goede ontfangers, maer quade
betaelders; toef-bare gasten, 'naar schrale weerden, dat is, wy soecken veel liefde en diensten
te ghenieten, en weenich liefde te vergelden.
TOEFELEN (wvl. TOUFELEN, zie OU), toe
ge
Lamoezen, teedertjes toeven, be -toefld,b.w
kukkelen, vriendelijk dienen en bezorgen, kloesteren. Zij weten hunnen ouden vader te toefelen.
Iemand toefelen met hem minzaam alle slag
van beleefdheden te betoonen, hem te verschaffen al wat hij geern heeft, enz.
— Vandaar Betoefelen.
TOEFLINKEN, Honk en Hinkte toe, toegeflonken
en toegeflinkt, b. w. Toeslaan, toesmijten. Hij
Honk de deur toe. — Zie FLINKEN.
TOEGAAN, ging of gong toe, heb toegegaan of
heb toegeweest, o. w. Tot aan eene gemelde of
bepaalde plaats gaan. Ik heb die stad in de verte
gezien, maar ik heb niet toegeweest (d. i. tot
daar niet geweest). Ik schoot naar het doel, maar
de pijl ging niet toe (d. I. vloog tot daar niet).
- Zie TOE.
TOEGEEFSEL, o. De daad van in iets toe te geven, van al te gedoogzaam, al te gevoegzaam naar
eens anders wil te zijn, fr. indulgence, condescendance. De toegeefsels van de ouders zijn het
verderf van een kind.
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TOEG
-- Meest gebruikt voor De daad van zichzelven in iets toe te geven, van zich zonder grond
in te beelden dat men tot iets niet bekwaam is,
enz. Hij denkt dat hij niet vasten kan, 't is een
enkel toegeefsel. Hij zegt dat hij zulk eene spijs
niet mag eten, zulk een werk niet kan verrichten, enz.; maar dat zijn al toegeefsels.
TOEGERAKEN, geraakte en gerocht toe, heb of
ben toegeraakt en toegerocht, o. w. Eindigen met
toe te gaan, met te sluiten. De wonde gerocht
eindelijk toe.
-- Eindigen met ergens aan te komen. Hij
schoot zes pijlen, en niet een die toegerocht.
-- Kunnen leven en zijne schulden betalen,
maar zonder iets meer. Die werkman heeft veel
moeite om toe te geraken. Hij geraakt toe, maar
't is er al mee (hij heeft niets over).
TOEGEVEN, gaf toe, toegegeven, b. w. Toekennen, veronderstellen, fr. supposer. Men zou hem
zoo veel verstand niet toegeven, fr. on ne lui
supposerait pas Cant d'esprit. Men had hem dat
niet toegegeven. Wie zou er hem zoo iets toegegeven hebben P , Ik had hem niet toegegeven dat
hij zoo kluchtig was, want hij ziet er heel droog
uit. Hij geeft zichzelven toe dat hij die zaak
doen lukken heeft.
TOEJOKKEN, jokte toe, toegejokt, b. w. De oog of
schuifknoop van eene koord sterk aanhalen en
toetrekken om iets vast te binden. Hij jokte den
reep toe aan de branke van den boom.
TOEKLIJTEN (wvl. TOEKLITEN, zie IJ), klijtte
toe, toegeklijt, b. w. Met klijtaarde toestopper,.
Het stopselberd van eereen oven

toeklijten (er
de voegen van met klijtaarde aanvullen en toestrijken), opdat er geene warmte uit ga.

TOEKOFFEREN, kofferde toe, toegekofferd, b. w.
Bij timmerlier. Twee planken met de boorden
tegen malkander zoo aansluiten dat zij de gedaante van een ezelrug (fr. dos d'á ne) weergeven.
-- Zie KOFFEREN en KISTEN.
TOEKOMEN, kwam toe, ben toegekomen (wvl.
TOEKOMMEN, kam toe, toegekommen, zie KOMEN),
o. W. Welig groeien, bedijgen, vet worden. De
klaver begint toe te komen. Dat verken is sedert
veertien dagen merkelijk toegekomen.
— Aankomen, fr. arrives. Het volk begint toe
te komen, kwam van alle kanten toe. Er komt
ons veel graan toe uit die streek. " Ons toekome
uw rijk 1 " (in den Onze - Vader.)
* TOEKTER, of beter TOUNTER, m. Brugsche
uitspraak van Touter, fr. escaryppolette. Zie ou.
TOEKUNNEN, kon of kost toe, heb toegekunnen,
o. W. Kunnen reiken of geraken tot iets. Dat

TOEL
geweer kan niet toe (draagt zoo firer niet). Laat
hem maar steepen gooien naar ons : hij kan toch
niet toe. Hij reikte er naar met eene pertse,
maar hij kon op geen twee voet toe.
TOELAPPEN, lapte toe, toegelapt, b. w. Toeflanken, toeslaan. Als ik binnenkwam, lapte hij
zijnen boek toe, en stak hem spoedig weg. " Wy
lapten de deure toe. " (Boetius a Bolsweert.)
TOELEG, m. Verwaandheid, gesteldheid van
iemand die zich veel laat voorstaan, trotschheid,
praalzucht. Een mensch van of met grooten
toeleg (die b. v. overmatig is in de pracht van
huis en kleeding, die in de gesprekken. altijd
wil het eerste woord voeren en alles beslissen,
die fier en grootsch is in zijne handelwijs, enz.).
Veel toeleg hebben. De toeleg van dien mensch

is onverdragelijk.
— Ook Toedrag. Zie aid.
TOELEGGEN, lei toe, begeleid, (nooit legde toe,
noch toegelegd), b. w. Toegeven, toedragen, iets
min verkoopen dan het ons gekost heeft of ook
meer koopen dan het ons kan opbrengen, enz.
Eene koe verkoopen en er veel aan toeleggen
(er veel op verliezen). Die een handel aangaat,
legt er in 't begin dikwijls aan toe, maar wint
het later dubbel en driedubbel weer..

— Zich iets toeleggen (wvl. eens iets toeleggen,
zie EENS), aanspraak maken op, zonder reden
zich inbeelden dat men recht of bekwaamheid
heeft tot - iets. Omdat hij de rijkste is, legt hij
zich toe dat hij ook de verstandigste is. Iemand
die zich veel toelegt, wordt zelden geacht. Zich
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TOEM
TOEMETSEN, metste toe, toegernetst, b. w. Toemetselen. Eene deur toemetser.
TOEN (wvl. TON, TONNE, TONS), bijw. Destijds,
fr. alors.
— Daarna, vervolgens, fr. ensuite. Eerst de ouderlingen, toen de jongheden, en toen de kinders.
-- En toen, wordt elleptice gebruikt voor en
wat volgt er toen, om iemand zijn verhaal te doen
voortzetten, of de conclusie te doen trekken uit
zijne gezegden, fr. et Tuis ! — et la conclusion !
— Nu en toen (wvl. nu en tons), nu en dan,
van tijd tot tijd. Hij is nu en ton een brokke zot.
— Toen nog (wvl. tonnog), zie onder NOG.
TOENMAALSCH, adj. Hetzelfde als Toenmalig.
De toenmaalsche schrijvers.
— De taalkundige Vaelande zegt toenmaalsche tijd voor imperfect in de vervoeging der
werkwoorden : " Ik sucht als men werden anders
gebruykt als voor den toekomenden tyd. Den
tegenwoordigen tyd heeft worden, den toenmaelschen of half verleden tyd heeft wierden; wat
wilt men meer P "
TOEOELEN, oelde toe, toegeoeld, b. w. Oelende
toe wringen. Iemand de keel toeoelen (verworgen).
— Zie OELEN.
.

TOEOESELEN, oeselde toe, toegeoeseld, b. w. Bij

landti. Met den oeselaar de aarde toesluiten of
het zaad in den akker dekken. Een bezaaiden
akker toeoeselen.
-- Ook Toeoezelen.
-- Zie OESELEN.
TOEP (wvl. TOUPE, zie ou), v., vklw. toeplke(n,

den goeden uitslag van eene onderneming toe-

Loepje. Puntige hoed, stevige muts die spits op-

leggen.

rijst, fr. bonnet pointu. Hansworst of harlekein
met zijne toepe.
— Turksche toep, turksche muts, soort van
koperen muts met bellen, die nevens de bom
muziek geschud wordt, fr. bonnet-trominde
chinois. — Ook de naam van eene plant, anders

TOELUIKEN (wvl. –LUKEN, zie UI), look toe, ben
toegeloken, o. w. Toesluiten, fr. se fermer. 's Avonds

luiken die bloemen toe. Zijne oogskens loken toe
van den vaak. " Dat herte en sal niet alleen
springhen inden lichaem, mer ooc op ende toe
luyken oft een doere ware, als datmen dicwijl
horen sal mogen. " (II. Herp.)

TOE1VIAAT, m., zonder mv. Nagras, etgroen, fr.
regain. De koeien weiden zich vet in den toemaat.
— Zie AMAT.
-- Kil. Toe-niaet-hoy, fcenum cordura, serotinum.

— Ook gebruikt in Brab. (Alg. Vl. Idiot.) —
Niet te verwarren met toemaat (wvl. toemate)
dat vr. is, en toegift beteekent.
TOEIVMASTIJKEN (wvl. —MASTIKEN, zie IJ), mastijkte toe, toegemastjkt, b. w. Met mastfik of stop-

verw dicht maken. De reten van een paneel
toemastijken.

.

Berstekruid geheeten.
TOEPJEKLAVER (wvl. TOUPJE –, zie

on), m. en

Soort van vroege klaver met neergebogen
bloemsteerten, ook Engelsche klaver genaamd,
in de wetenschap trifolium incarnatum, fr. farouche, fourouche. De toepjeklaver geeft maar
eene snee (d. i. wordt maar eens gemaaid).
V.

TOEPLOOIEN, plooide toe, toegeplooid, b. w. Toevouwen. Een luikmes toeplooien (liet lemmer in
den hecht leggen). Een blad papier dobbel toeplooien (fr. flier en deux). Een oud mensch wiens
lichaam dobbel toegeplooid is (d. i. met de borst
tot bij de knie'n).
— Zie PLOOIEN.

TOER
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TOER, m. Luim, kuur, kwinte. Aardige, vieze,
wondere, zotte toeren hebben. Het is een dienst
als hij in zijnen goeden toer is.-verdigmnsch,
Hij is weeral in zijnen toer, in zijnen zotten
toer.
— Omvang en zwier van een kleed. Een rok
van vier ellen toer (d. i. vier ellen wijd in de
ronde). Het is geen toer genoeg in die mouwen.
Het behangsel van dat bed heeft te veel toer,
te grooten toer. Hoe meer een kleed gestroppeld
is om den gordel, hoe meer toer er ook is in
het kleed zelve.
— Met toer en tittels, met kanten en abouten,
met sluize en schroo, van stukje tot beetje.
Iets vertellen met toer en tittels.
TOERAKELEN, rakelde toe, toegerakeld, b. w.
Toeharken, met de rakel vullen of bedekken.
Eene vore in 't land toerakelen. Het gezaaide

land toerakelen.
-- Ook Toeraken.

TOES
TOESCHORMEN, schormde toe, heb of ben toegesch ormd, o. W. Schormende aankomen, toeschieten,
toeschobberen. De klokhen schormde toe om
hare kiekens te verdedigen.
— Zie scHOItMEN.
TOESLAAN, sloeg of sleeg toe, toegeslegen, b. w.

Met slaan toedoen. De regen slaat den akker toe,
fr. les pluies plombent la terre.
-- o. w. met zijn. Wordt gez. van rijzende of
gistende stoffen die eensklaps verkoelen en invallen. De temper sloeg toe. De brouwkuip slaat
toe, fr. faire em-pois. Als het mout toeslaat, dan
verzuurt het al licht en verliest zijne suikersmaak.
TOESLAG , m. Bij vinkeniers. De herhaling der
twee laatste noten van den zang sommiger
vinken, b. V. rink jin jin jerwiet , jerwiet. Die

vink zingt met eenen toeslag.
TOESMAKKEN, smakte toe, toegesmakt, b. w. Zie
de Wdb.

- Zie RAKELEN.

TOEREEKEN, reelkte toe, toegereekt, b. en o. w.
met scheepl. ee. Hetzelfde als Toereiken. Iemand
iets toereeken. Mijn inkomen reekt niet toe om
mijn huisgezin te onderhouden.
TOERIJDEN, reed toe, toegereden (wvl . TOEKIEN,

ree toe, toegereen, zie TEN), b. w. Met een rijtuig of
een ploeg toenullen. De zware wagen week af
van den middenweg en reed het zijdgrachtje toe.
Eene vore toerijden (toeploegen, zie RIJDEN en
OMRIJDEN) .

TOEROKEN, rookte toe, toegerookt (wvl rokte toe,
toegerOkt, zie KLANKVERK .), b. w. Toedekken met
asch, toerekenen, toerokelen, fr. couvrir de een
's Avonds den heerd toeroken, het vuur-dres.
.

toeroken.
-- Zie ROKELT^N.

TOESCHIETEN, schoot toe, toegeschoten, o. w. Een
gracht, eene vore schiet toe, als zij door de inzak-

kende aarde gevuld worden.
-- Een pijl, bal of schijf verre genoeg schieten
om het doelwit te bereiken. De vijand is te ver
om te kunnen toeschieten. Als gij een gaai wilt
schieten, ge moet ten minste toeschieten. Die
schijf is mij te zwaar om daar mede toe te schieten.
— Zich toeschieten, brusk aansnellen. De hond
schoot zich toe op den baanstroper. Vgl. Zich

opschieten.

--- Zie TOE.
TOESCHOBBEREN, schobberds toe, heb toegeschobberd, o. w. Haastig en druistig toekomen. De
hond kwam toegeschobberd om te bijten. Men
kwam van alle kanten toegeschobberd.

— Toegesmakt liggen, vast samengepakt liggen,
vast toegedrukt zijn. De akkers lagen toegesmakt van den langdurigen regen. De stove ligt
toegesmakt (de kachel heeft geenen tocht, de

brandstof ligt te vast ineen gedogen, zij rookt
zonder vlammen).
TOESMIJTEN (wvl. —SMITEN) , o. w. Zie TOEWERPEN.

TOESNAKKEN, snakte toe, toegesnakt, b. en o. w.
Toesnauwen, barsch aanspreken. Iemand toesnakken, hem een onbeschoft woord toesnakken.
TOESNOKKEN, snokte toe, toegesnokt, b. w. Met
eenen snok toetrekken. Hij snokte de deur toe
achter zich.

-- Ook Toesnukken.
TOESPELEN, speelde toe, heb toegespeeld, o. w.

Met eene bol ver genoeg bollen om de staak te
bereiken, toebollen. Ge speelt altijd te kort, spoed.
nu ten minste eenen keer toe.
-- Zie SPELEN, en TOE.

TOESTAAN, stond toe, toegestaan, onpers. w. Betamen, behooren, voegen, fr. convenir. Het staat
u toe te schinken. Het stond hem niet toe van

eerst te spreken.
TOESTEKEN, stak toe, toegesteken, b. w. Mesten,
vetten, fr; engraisser, sprek. van ronddieren.
Eene koe toesteken. Hij stak de koe een weinig
toe om ze te verkoopen.
— Eene. scheur toesteken, dicht maken met
overhands nu in den eenen zoom en dan in den
anderen gedurig voort eene voorsteek te steken.
--- Eengen heeten dit naaien met een ik *en gij;
maar dit is niet juist . Zie IK EN GIJ.

TOES
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— Het vier toesteken, het hout aan den heerd
voortduwen, telkens er een deel van afgebrand
is. Zij kan tevens den pap roeren en het vier
toesteken. Steek het vier toe, of 't vlamt uit.
TOESTEPEREN, steperde toe, toegesteperd, b. w.

Toesteken, stoken. Het hout toesteperen aan
den heerd (d. i. het brandhout aan den heerd
toestooten, naarmate er een deel van afverteert).
— Aanschaffen, toebrengen, fr fournir, procurer. Zij sieperen 't een en 't ander toe voor de
school (hetzij gratis, hetzij tegen betaling). Ik
sieper hem al toe wat hij noodig heeft.
- Zie STEPEREN.
TOESTROPPEN,

stropte toe, toegestropt, b. w. In

plooien toeschuiven op eenen draad of op een
riempje. - Een kleed rond het lijf toestroppen.
Een gaatje in eene kous met naald en draad toetroppen. Eene geldbeurs toestroppen.
— Met een strop toewringer. Iemand de keel
toestroppen (met een strop of strik verworgen).
-- Ook Toestrossen. Eene scheur in een kleed
toestrossen (met eenen draad).
TOETANDEN, tandde

toe, toegetand, b. w. Hard

toespreken, met strenge of dreigende woorden
aanvallen. Hij tandde zijn broeder tamelijk toe
wegens zijn berispelijk gedrag. " Mag ik spreken P
— Ja, ja, en tand maar gildig toe. --- Er valt hier
niet toe te tanden; wij zijn hier vergaderd voor
de leute. " (***) _ Zie TANDEN.
TOETERDEN,

lord of Lard toe, toegetorden, b. w.

Dicht treden. Een mollegat toeterden.
-- Stout of hard trappen. Die plank over den

TOEV
dienende om, onder den slag van den hamer,
den punt van een nagel door eene ijzeren plaat
op te halen.
TOEVELIJK, adj. Zie TOETACHTIG.
TOEVEN (wvl. TOUVEN, zie ou), toefde, getoefd,
b. w. Liefkozen, toef doen, toefelen, liefde en
vriendelijkheid bewijzen met iemand teedertjes
te bezorgen, vleiende te dienen, enz., bij Kil.
blandiri. Zij weet hem te toeven. Geern getoefd
worden. " 't Zy ghy my soetjens toeft, of proeft
met harde slaghen. " (A. Poirters.) " Dese coestert en toeft Jesus wel voor het vier der liefden."
(C. Vrancx.) " Toeft en troost die behoevighe. "

(Id.)
Een cleen hondekin toufde zijn meester end heere
Quicsteertede met dobbelen keere
Danssende, sprijnghende zeer playsant.
(Ed. De Dene.)
-- Vriendelijk onthalen, hoffelijk bejegenen

en dienen, bij Kil. exeipere blande, commode curare hospitem. Zijnen vriend toeven. " Dus soeckt
men my te toeven ", fr. régaler. (B. Vanhaeften.)
" Gy moet den wyn met andere versuypen, gy
moeter u vrienden mede toeven. " (F. Vanden
Werve.) " 1st niet een sotheyt synen esel aen
tafel te setten, wel te toeven, ende selve van
hongher te sterven P " (J. David, s. j.)
Maer onzen Heere Godt weet anders ons te toeven
Als Godt den mensche toeft, zoo blyft by voortz bevrydt
Van honger ende dorst, en dit voor allen tydt.
(G. De Doug.)
Ja, die sal by in gaen haelen,
Dienen, toeven op sijn best;

gracht zal niet breken, terd maar toe.

Maer sy moeten 't op het lest,

-- Aanstappen. Gij gaat moeten toeterden om
tavond thuis te zijn.
— Men zegt meest Toeterten. -- Zie TERDEN.

Als sy scheyden, dier betaelen.

TOETRAMPELEN,

trampelde toe, toegetrampeld,

b. w. Toetrappelen. Een bezaaiden akker met de
voeten toetrampelen (in plaats van toe te rollen).
De aarde rond een geplant boompje toetrampelen. - Zie TRAMPELEN.
TOETSEN, toetste, heb getoetst, o. w. Een kinderspel, waarbij men, elk met eenen bonket, achter
malkander jaagt langst de baan, zoodat hij die
met zijnen bonket den bonket van eenen anderen treft, telkens een punt wint.
— Oek een ander kinderspel waarbij men, elk
met eene okernoot, beurtelings tracht andere
okernoten uit eene ronde te werpen waar zij in
liggen; de noten die men zoo uitsmijt, zijn ge
-wone.
TOETSER, m. Bij smids, enz. IJzeren bout uitgehold aan 't een einde op wijs van eerie pijp, en

(P. Croon.)
TOEVETTEN, vette toe, toegevet, b. w. Zoo vetten
of mesten dat keel en ingewand vol- en toegroeit.
-- Meest o. w. Het zwijn kan schier eten noch
ademen meer; 't is toegevet. Een mensch die

toevet.
- Zie VETTEN.
TOEVIER, TOEVUUR, o. Eene stove of kachel
met toegesloten heerdsteê, in tegenoverstelling
met Openvier, wiens heerd openstaat, tenzij men
er de jacht of den blaker voor hange. De toevieren hebben gemeenlijk de gedaante van eene

kolom.

u), vijsde toe en
b. w. Met vijs
loegevezen,
en
toe,
toegevi
sd
vees
TOEVIJZEN (wvl. -VIZEN, zie

of schroef toepramen of aansluiten, toeschroeven. Een slot aan eene deur toevijzen. De vijl staak toevijzen.
TOEVLIEGEN, vloog

toe, ben toegevlogen, o. w.
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TOEW
Toewaaien, door den wind toeslaan. De venster
is toegevlogen.
-- Brusk toeslaan als iets dat toewaait. Nauwelijks was hij buiten, of de deur vloog toe
-

(werd haastig gesloten).
TOEWERPEN, wierp toe, heb toegeworpen, o. w.

Toesmijten, toeschieten, eerre schijf of zoo iets
ver genoeg werpen om een doelwit te bereiken.
Als hij schreve of korkje schiet, hij werpt bijkans nooit toe.
--- Zie TOE.
TOEWIJTEN (wvl. -WITEN, zie LI), weet toe, toegeweten b. w. Toeschrijven, wijten, fr. attribuer.
Hij wist niet aan Wien de schuld toegeweten.
Als gij kwalijk vaart daar mee, gij zult het
moeten uzelven toewijlen.
TOEWILLEN, wilde toe, toegewilcd, b. w. Willen
dat iets toegedaan zij of blijve. Hij wilt de

deure toe.
— Willen meer hebben. Ik gaf hem tien frank,
en hij wilde er nog twee toe (d. i. bij).
TOEZETTEN, zette toe, toegezet, b. w. Dichter bij
plaatsen. Zet de tafel wat toe.
-- Den wagen toezetten, of absolute toezetten,
wordt gezeid van de peerden op den akker die
aan den wagen gespaenen, van afstand tot afstand voortrijden en stil gehouden worden,
terwijl men 'schoven of mest op- of aflaadt. Zet
toe, peerdeknecht (d. i. rijd een weinig verder,
voer den wagen nader de plaats waar men wederom het werk zal voortzetten).
— Een rijtuig in beweging brengen, beginnen
rijden. Zet toe, koetsier (d. i. rijd aan). De peerden hadden moeite om toe te zetten met dien
zwaargeladen wagen.
— Henengaan, voortgaan, vertrekken. Ik moet
beginnen toezetten, wil ik voor den avond thuis
geraken. Als de schooier dat dreigement hoorde,
zette hij toe (ging hij voort).
— Fig. Sterven. Hij gaat toezetten, fr. it va
mourir.
TOEZIJN (wvl. TOEZIIN, zie IJ), was toe, heb of
ben toegeweest, o. w. Kogel, pijl, bol of schijf zozo

verre gejaagd hebben dat men bij het doelwit
zij . Ik heb in de voorgaande spelen nog niet eens
toegeweest, maar ik zal dezen keer wel toezijn.
Hij schoot naar den oppergaai, maar hij was niet
toe (zijn pijl vloog tot daar niet). Hij bolt goed,
maar hij is somtijds niet toe genoeg (hij bolt
somtijds te kort).
— Tot eene - bepaalde plaats gegaan zijn. Ik
reed gisteren naar stad; en ik was nog niet toe
(d. i. ik was er nog niet ten volle, ik was er

TOEZ
maar bijkans), dat er een schrikkelijk onweder
losbrak. — Zie TOE.
TOEZWIEREN, zwierde toe, toegezwierd, b. w. Toezwaaien. Iemand den wierook toezwieren.
TOG, wvl. uitspr. voor Toog, imperatief van

Togen.
TOGEN, toogde, getoogd, b. w. Bij landb. Eggen
en slepen. Het land togen, fr. herser la Jerre. —
Vandaar Tocht : zie ald.
— o. w. Voortgaan, anders ook teugen. Men
hoort dit woord dagelijks in den imperatief toog
(wvl. tog, zie KLANKV.), teug, in den zelfden zin
als teure (zie ald.). Tog, kind, tog naar de school.
Tog meê met vader. Tog voort naar huis. Teug
naar de kerk. Tog er om. Tog buiten. Tog weg.
Tog naar bedde, ge zijt ziek. Enz.
TOGKETEN, TOCHTKETEN, m. en v. Bij landb.
Korte ijzeren keten die den ploegbalk verbindt
aan den voortrein van eereen wielploeg...
-- Eig. voor Toogketen (zie KLANKVERK.), van
togen, d. i. trekken, omdat de voortrein bij middel
van die keten den achtertrein voorttrekt. En
dus de korte ketens, die de wagens van een
convooi op den reilweg verbinden, mogen ook
tochtketens heeten.
Dus zeide men ook Togpeerd voor Trekpeerd.
" Is ongheoorlooft met toch-peerden te gaene
op den zelven dijck, die trecken aen schepen. "
(Cost. v. Veurne.) En Kil. heeft Tochbrugghe
voor Trekbrugghe.
TOKKEN, tokte, getokt, b. en o. w. Hetzelfde als
Dokken, d. i. stootera, kloppen, fr. toquer.
TOLE, TOOL,

v. Rolle, cilinder om te tolen, fr.

rouleau.
TOLEN, tooide, getooid, b. w. Bij landb. Rollen,
met de tole of rolle bewerken. Het land tolen.
In de lente toolt men somwijlen ook een akker
die met koorn bestaan is, enz.
TOLLE, roepwoord dat de kinders gebruiken
in 't marbel- en knikkerspel, om oorlof te nemen
van de hand op te heffen (in plaats van tegen
den grond te houden), als zij den marbel of

knikker schieten.
TOLLENAARTJE, o. Soort van sterrekneeker,
fr. sizerin, cabaret, petite linotte des viltnes.
TOLLE-POOT, roepwoord dat de kinders in 't
marbel- en 't knikkerspel gebruiken om het
recht te bespreken van de hand op te heffen van
den grond, en daar bij nog poot te steken, als
zij den marbel schieten.
TOLSVOET, m. Bij schoenakers. Het deel van
de zool tusschen den tert en den hiel, de voetholte, de kameruur.
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TOMB
-- Dit woord is waarschijnlijk verbasterd uit
't hol des voets, fr. le creux du pied. Zie DE, lid w.
-

TOMBE, V. Stellagie

die met den pelder over-

dekt, eene doodkist verbeeldt, en in den choor
eener kerk gesteld wordt, als men de gedachtenis of het jaargetijde viert van een of meer overledenen; anders ook de Bare geheeten, fr. cata-

falque.

TOMBEMIS (wvl. —MESSE), V. Eene mis die, ter
gedachtenis en tot lavenis van eenen overledene
gedaan wordt, en bij dewelke de tombe of bare
in den choor staat. Eene tombemis vragen voor
den verjaardag van de dood zijner moeder.
TOMMERING, V. Verwarring, wanorde. Dat was
daar eene tommeringe.
— Kil. Tommelen, tummelen, tuymelen, in

gyros altere.

. TON (wvl. TONNE, TUNNE), V., fr. tonneau. Zoo
dik als eene tunne. Een buik lijk eene tunne.
--- op eene tunne eten, altijd aleen eten zonder
ooit gasten te onthalen of vrienden te nooden,
fr. manger son avoine dans un sac. Daar gaat
niemand zijn voeten onder de tafel steken, hij
eet op eene tunne.." Menschen die te vooren
geheel op hun selven plegen te zyn en aten op

eene tonne. " (F. Vanden Werve.)

TON, bijw. Zie TOEN.
TONG(E, V. Bij landb. De tong van een wielploeg is een tongvormig ijzer dat met eene luns
vastligt op de zweek, en voorzien is van eenen
haak waar de tochtketen aan hangt.
— Bij timm. Eene dunne strook hout dienstig
om ergens in gedreven te worden, anders ook
Vleer geheeten. Zië TONGEN.
— Zijne tong door zijn gat trekken (wvl. eenze
Longe deur eens gat trekken, zie EENs). Platte
uitdrukking voor Zijn woord eten, zijn gegeven
woord breken, fr, se donner ure dementi, se dédire,

ne pas être consequent, fidele a sa parole. Hij be-

loofde wel van mij te ondersteunen, maar als
't er op aankwam, hij trok zijn tonge door zijn
gat. — Ook zeide men daarvoor Van zijnen mond
zijn schijtgat maken. " Hyer machte mynheeren
van der wedt van huerlyeder mondt huerlyeder
schytgaedt, wandi zy een ghebodt ter Allen
hudt deen roppen, een zecker lybertheyt op den
xiiije dach van wedemaendt 1579, ghelych hyer
voeren staedt, gheheel contraeryhe in eet jaer
1581. " (G. Weydts.)
TONGELENZE, V. Bij landb. De luns die de tong
vestigt - aan de zweek van een wielploeg.
TONGEN, tongde, geíongd, b. w. Bij timmerl.

Met den vleerploeg groeven steken in de smalle

TONIkanten van twee planken, en dan deze twee
planken aaneen werken bij middel van eene
dunne strook hout (tong genaamd) die in die
groeven gedreven wordt. De planken van een
houten vloer tongen. Het tongen is veel min in
gebruik dan het klikken en fuijetten.
TONHOUT, TUNHOUT, o. Duighout, vathout,
klaphout, fr. dozuvain, merrain.
TONNE, bijw. Zie TOEN.

TONNEBEZEM, TUNNEBEZEM, m. Heibezem
waarmede men de ijdele tonnen schrobt en zuivert, in de brouwerijen.
TONNEKEERN, TUNNEKEERNE, v. Zie DRAAI KEERNE.

TONNEKENSZAAD, TUNNEKENSZAAD,

o. Het

zaad van eene waterplant die men Waterstompe
heet, bij Linn. .phellandrium aqualicum. De
boeren gebruiken het tonnekenszaad als remedie
tegen het strangeljoen van de peerden.
-- Anderen geven dezen naam aan de Bloem bies, fr. joncHenri, 1. butomus umbellalus.
TONNEZAAD, TUNNEZAAD, o. Zoo noemt men de
tweede klas van lijnzaad dat in tonnen komt
van Riga, en bestemd is om hier gezaaid te
worden. De eerste klas, die Puik heet, komt
ook in tonnen. — Zie SMETE.
TONNEN, tonde, getond, b. w. Bij brouwers. In
tonnen doen, de tonnen vullen (zie TONNINQ)
Eene brouwte tonnen.
— Even als men zegt putten voor uit den put
scheppen, b. v. water putten : zoo zegt men ook
tonnen, tunmen, voor Uit eene ton of ander vat
iets nemen dat daarin bewaard wordt voor 't
gebruik, hetzij dat vat in den kelder, op den
zolder of elders sta. Er is geen smoortabak meer
in de blaas, ge moet een keer tunnen (of putten,
d. i. uit den grootera tabakkorf eene nieuwe
provisie opdoen). Mijne snuifdoos is uit, ik ga
een keer tunnen (of putten, d. i. versche snui
nemen uit de potijze).
TONNING, TUNNINGE, v. Bij brouwers. _Het
Vullen van de tonnen, van _ al de vaten eener
brouwte. Een vat tonnen verschilt van een vat
vollen; want men vult een vat wel afzonderlijk,
maar men tont een vat aleenlijk toen waneer
men het gezamentlijk met al de andere vaten
opvult. De tonning van eene brouwte.
TONS, bijw. Zie TOEN.
TONZENT, T'ONZENT (wvl. ook TOEZENT en
TUZENT),

bijw. Ten onzent, bij ons aan huis, fr.

chez nous. Kom mee naar tonzent. Hij heeft

t'onzent geslapen. Hij is ten drie ure van t'onzent
vertrokken.
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. Ook subsi. m. Eenen thuis en eenen t'onzent
gezeid van iemand die eenen
eigenen heerd en woning heeft, en daarenboven
nog ergens een huis waar hij naar lust mag
uit -. en ingaan, en eten en slapen, juist als of het
ook zijne woning ware. Van eenen vader die
b. v. eene deugdzame getrouwde dochter heeft
wonende in een ander huis dan het zijne, zal
men zeggen : hij heeft eenen thuis en eenen
tonzent (omdat hij zelf zijn huis aan hem heeft,
en daarenboven nog in het huis van zijne dochter
mag gaan en verblijven gelijk in het zijne).
TOOG, m., met scherpl. oo. Toon, fr. exposition,
etalage. Ten tooge stellen of zetten. Ten tooge
staan. Die misdadiger is veroordeeld om ten
tooge te staan (is tot de schandpaal verwezen).
" Vleeschs ten tooghe ende ter vente te stellene. "
(Kronyk V. Brugge).
hebben. Wordt

Da' 'k vroeg aen de blom
Tot wat einde en waerom
Zy aldus tusschen 't groene in het veld
fleur zydene blaedjes ten tooge stelt P
(K. De Gheldere.)

— Toonbank in een winkel of herberg, anders
ook Disch genaamd, fr. table de boutique, comptoir, buffet. De bazin stond in haren toog. De
toog lag vol kleederstoffen. De dronkaard sloeg
op den toog dat de glazen wipten De geldlade
van den toog.
TOOGDAG, TOONDAG, met scherpl. oo. Zoo heet
men den dag vóór de peerdefeest, fr. la veille de
la foire aux chevaux. Gisteren was het toogdag,
van dage is het peerdefeest. Op den toogdag
komen de peerden van alle streken naar de stad.
Op den toogdag worden de peerden verkocht
zoowel als op de peerdefeest zelve.
-- Het Alg. Vl. Idiot. zegt dat toog, m. (scherpl.
oo) te Ronse en elders gebruikt wordt voor
jaarmarkt, foor, b. v. In 't Land van Aalst is de
toog van Geeraardsberge vermaard.
TOOGEN, Loogde, getoogd, b. w. Toonen, fr.
montrer. Toog mij dien boek. Iets met den vinger
toogen. Zijne dankbaarheid toogen. Ik zal 't u
toogen (zegt men dreigende, even als : Ik zal 't
u wijs maken). " Heb ie u mijn liefde willen
toogen. ' ( Th. Van Herentals.)
Op, Vlaming, stryd voor naem en eer,
En toog u Vlaming als weleer!
(K. De Gheldere.)
.

o. w. Schijnen, zich vertoonen, fr. paraitre,
se presenter a la vue. Dat kleed toogt schoon van
ver, maar van bij beschouwd is het niets bezonders. Die mensch toogt gezond, maar hij is
--

TOOG
't niet. De maan toogt zoo ver niet als zij is
inderdaad. Een mensch toogt kleen als men
hem hoog op eenen toren ziet zitten.
— Het w. toonen wordt bij ons verstaan, maar
weinig gesproken.
TOOGPLOOIE, TOONPLOOI, v. Het uiteinde van
een stuk laken, tegenovergesteld aan het liep einde, op eene bijzondere wijs opgeluisterd en
met letters en sieraden geborduurd, als bestemd
. zijnde om aan den kooper voorgeleid en getoogd
te worden, en een goed gedacht te geven van
het geheele stuk; in de Wdb. Staaleinde, Monstereinde geheeten, fr. montre, chef.
— Wordt ook gebruikt, sprek. van lijnwaad
en andere stoffen die, toegevouwen zijnde, opengeleid worden in de eene of de andere koop
vouw om daardoor van het overige te-schone
laten oordeelen. Dat lijnwaad heeft eene schoone

toogplooi.
— En omdat de toogplooi het beste deel is
van het stuk,wordt, bij uitbreiding van 't gedacht, dit woord ook gebezigd voor Het puik,
het beste, in 't algemeen. Die leerling is de toog plooi van de school.
TOOIE, v. Kussensloop, fluwijne, fr. laffe.
TOOL, TOLE, v. Bij landb. Een zware houten
cilinder die over 't geploegde land gerold wordt
om de aardschellen te breken en te slechten,
anders ook Rolle geheeten, fr. rouleau.
TOOLS, v. Soort van glanzend waterdicht doek,
fr. toile cirie. De toole van eene tafel. Een overkleed van toole om door den regen te gaan.
— Afl. Tool en, adj., fr. de toile ciree. Eene toolen muts. Een toolen karpet.
TOOM, m., fr. bride, karnais de tête. De toom is
bij ons hetzelfde niet als Teugel (zie ald.). De
toom bestaat hoofdzakelijk uit drie deden : het
gebit, fr. le mors; de leisels, fr. les rênes; en het
hoofdstuk met den frontal, de ooglappen, de
neusriem, de keelriem en de spletriem, fr. la
têtière.
-- Met een zoet loomken, met zoetheid, met
zachtheid, met indringende woorden of vleiende
handelwij s. Iemand met een zoet toomken leiden.
Hij is met een zoet toomken te leiden overal
waar men wil. Iemand met een zoet toomken te
pissen leiden (hem met schoone woorden bedrie.
gen). Ge gaat moeten een zoet toomken gebruiken om hem daar toe over te halen. Hij ging
het aan met een zoet toomken om mij die gunst
te vragen.

TOONEN, toonde, heb getoond, o. w. Schijnen,
zich toonen, fr. paraztre, se presenter. " Het zal

TOON

schoonder toonen als van te voorera. " (F. Vanden
Werve.)
- Zie TOOGEN.
TOONTJESKRUID (wvl. -BRUUD, zie UI), o. Hetzelfde als Kroontjeskruid, tuchtekruid. Zie
TUCHTEKRUID.

TOOR, o., met scherpl. oo, zonder mv., fr. lort.
Wordt slechts gebruikt in Toor doen, schade
doen, fr. faire du tort à quelqu'un. Hij heeft mij
toor gedaan in mijnen handel, in mijne eer. Die
iemand toor doet, moet hem restoor doen. Hij
heeft mij veel toor gedaan met dat te zeggen.
Ik wilde u geen toor doen daarmee. Een groot,
een kleen toor doen aan iemand. Het toor, dat
gij mij gedaan hebt, is groot.
— Vgl. fr. tort, dat misschien van ons tooigevormd is. Doch zie en vgl. ook ons Devoor
(van fr. effort).
TOOREN, m. in Fr.-Vl. hetzelfde als Torre in
Belgsch-Vl., d. i. toren, fr. tour. — Zie R.

TOORTEL, m., met scherpl. oo. Eig. Wrong
(van 1. tortes, gewrongen, fr. tordu, tordiilté).
— Al wat spiraalvormig gewrongen of gekronkeld is, als slekhuisjes, kinkhorens, enz.
— Keutel, bij Kil. Toort, Tort, stercus. Een
toortel langs de baan. In een toortel terden.
-- Tabakwerveling, ineengekronkeld eindeken
gesponnen tabak, fr. un bout de tabac torque. De
tabakknauwer heeft altijd ievers een toorteltje
in zijnen zak, waar hij eene pruim van afbijt
als 't hem lust. — Ook de hoeveelheid gekorven
tabak die men in eens in de pijp stopt. Een
toorteltje doen (een pijpje rooken).
— Een sluitknoop waarbij het een einde van
den band drie of viermaal rond het ander einde
gewrongen ligt. Knoop dien pak in eene koorde
vast met een toQrtel. De hovenier bindt de
boomtakjes langs de muren vast met taaie wis
hij in toorteltjes vastlegt aan nagels.-kensdi
Als men een houten klabout of zoo iets met
ijzerdraad ombindt, wringt men met eene nijp
einden van den draad in een toor--tangdew
teltj e te samen. Draai er een toorteltje aan.
-- Een knoop van twee, drie of meer kronkels
gemaakt in eene koord, om deze b. v. te verkoren. Eene touw met eenera 1 toortel te midden.
Die touw is te lang, knoop ze op in een toortel,
in twee toortels. Doe dien toortel los.
— De toortel van eenen top of werptol is een
rondom gegroefd of spiraalvormig sieraadje van
hout boven op den top tegenover de pin, van
twee tot drie centimeters lang, en van een tot
twee centim. dik. Alle toppen hebben geen toor-
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TOOR
tels. Een top met een toortel. Eene tatse slaan
boven op den toortel.
— Gedraaide franje of gekrinkelde kwispel
aan gordijnen, aan de epauletten van de soldaten, enz., fr. torsade. De toortels van de epauletten heet men in Holland troetels.
-- Spiraalvormige stijper of poot van tafels
en stoelen. Een oude zetel met toortels.
-- Spiraalvormige kolom van hout, ijzer of
steen, fr. colonne topse. Eene kas, eene bibliotheek,
een altaar met toortels aan beide zijden. Dat
gewelf rust op zware toortels.
-- De toontel van een spinnewiel is een bouten
klos die, vastzittend op de spil, rondom uitgekorven is, niet spiraalvormig, maar in paralleele
groeven, waar de pees in loopt om de spil te
doen draaien. De pees loopt maar in eene groef
van den toortel, maar men kan ze van de eene
groef verleggen in de andere, als men wil.

— De toortel van eene spinnepijp is de gegroefde rand of randgroef waar het spansnoer
of lutterpees in ligt opdat de spinnepijp rond de
spil niet gemakkelijk zou meedraaien met den
vlieger.
— De toortels van een speldewerkboutje (fr.
fuseau de dentellière) zijn de twee ringvormige
rendekens liggende 't een aan het toppunt, 't
ander naar het middenwaart van 't boutje. Het
is tusschen die twee toorteltjes dat het garen
opgewonden wordt om te speldewerken. Wind
het garen over den toortel niet, tot aan den
toortel niet (d. i. den toortel die naar 't midden
van 't boutje ligt).
— De toortels van eene bobijnpijp zijn de
twee hooge randen aan elk uiteinde van de bobijnpijp, waar tusschen men het garen opwindt.
— Ook die pijp zelve met hare hooge randen
aan de einden, anders ook Toortelpijp, Babijnpijp
en Scheerpijp geheeten. Een toortel op de spil
steken. De toortels zijn veel grooter dan de
spinpijpen en de spoelpijpen (zie BABIJNEPIJP).
Eene mand vol toortels. Het gesponnen garen,
dat bestemd is voor de keten van te weven lijn
wordt eerst gebobijnd op de toortels, dan-wad,
geschoren op de scheermeulen, en eindelijk geboomd op het weefgetouw. Een toortel die met
garen volwonden is, heet men eene Bobijn, of
Stuk.
— Er bestaat bij 't volk een boertig sermoen
over het kalveken van Moyses, waarin het gewone beminde toehoorders vervangen is door
beminde toortels en spinnepijpen. Het begint als
volgt : " Beminde toortels en spinnepijpen!

TOOR
Moyses had een kalveken, en iedereen peisde
dat het een natuurlijk kalveken was; maar beminde toortels en spinnepijpen ! dat kalveken
was geen natuurlijk kalveken : dat kalveken was
de tempel van Moyses ...... En dat kalveken,
beminde toortels en spinnepijpen ! had twee
oogen, en iedereen peisde dat het twee natuurlijke oogen waren; maar, beminde toortels en
spinnepijpen, die twee oogen waren geen natïiurlijke oogen : die twee oogen waren de twee lanteems van den tempel van Moyses ...... " enz.
(Isid. H.)
— Een blikken speelding, eenigszins gelijkende aan eene bobijnpijp, anders ook Duivel
geheeten, fr. diable. Zie DUIVEL. Met den toortel
spelen. Den toortel op de peze doen draaien en
al draaiende doen opwippen in de hoogte.
— Fig. Iemand die onhandig werkt, onbehendig mensch, knoeier, broddelaar. Een toortel
van een werkman.
-- Iemand die onzindelijk toegetakeld, zorgeloos aangekleed is. Is dat een toortel ! Een
toortel van een vrouwmensch.
--- Muizenest, vreemd gedacht, ijdele bekom
twijfels van scrupuleuze menschen-mernis.D
zijn toortels. Het zijn al toortels.
TOORTELAAR, m. TOORTELAARSTER, v. Iemand
die toortelt, d. i. broddelwerk maakt, knoeit.
TOORTELBOOIVI, m. Bij wevers. Hetzelfde als

Garenboom, de boom waarop de te weven ketting
met kracht gewonden wordt. -- Te Brugge is
het de boom waarop het geweven lijnwaad gewonden wordt naar mate men weeft, anders

Onderlooper geheeten.
— Bij binnenlandschvaarders. Een zwaar horizontaal windas voor op den steven van een
rivierschip, om het schip uit 't zand, waar het bij
geval in vastgeraakt, los te winden en vlot te
maken bij middel van ketens en dreggen die
men op den zoomgrond van de rivier uitwerpt
en vasthaakt.
TOORTELDUIF (wvl. -- DUVE, zie Ui), v. met
scherpl. oo. Overal gebruikt voor Tortelduif, fr.
tourterelle.
-

— Ook schertsende voor Toortel in den zin
van 1. stercus. De guiten bedriegen dikwijls een
jongens met hun wijs te maken dat er-voudige
ergens eene toortelduive woont die met verblonden oogen mag geroofd worden, zoodanig dat
zij eindelijk met de hand in de vuilnis grijpen.
TOORTELEN, toortelde, getoorteld, b. w. Wringen,

met eene wringende beweging op iets werken.
De twee einden van eenen band aaneen toorte-
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TOOR
len. Hij toortelde met een haakje of met eenen
priem het merg uit den vliertak. Zie UITTOORTELEN. Eene koorde, eene wisse toortelen (met een
toortel de einden aan malkander wringen). De
metsers, enz. toortelen de koorden waarmede zij
twee of drie ladders aaneen binden.
— Inwikkelen, indraaien, inwinden in een
kleed, enz., fr. envelopper. Toortel u in uwen
mantel om geen koud te hebben. De zieke zat
op, in eene wollen sargie getoorteld. Een kindje
in zijnen bunsel getoorteld.
-- Toetakelen, onzindelijk aankleeden, fr. affubler, accoutrer. Hij was aardig (vreemd) getoorteld. Zij toortelt haar meisje op eene belachelijke manier. Eene vrouw die slordig getoorteld
gaat. Is dat toch getoorteld zijn ! Zie AANTOORTE LEN.

— Toetakelen, afrossen, slagen geven. Men
heeft hem deerlijk getoorteld. Zie VERTOORTELEN.
-- Uit plaagzucht of uit dertelheid met iemand
worstelen en stoeien, trekken en wringen, heien
en sleien. Malkander toortelen. Eene kat die
zich toortelen laat van den hond.
— o. w. Brodwerk verrichten, knoeien. Dat
meisje toortelt op zijn spinnewiel, op zijn naaikussen. Tsa ! is dat weer al toortelen !
-- Met den toortel, d. i. den duivel, spelen,
duivelen, fr. jouer au diable. Zie TOORTEL. Hij
kan wel toortelen. De scholieren verlustigen
zich met te toortelen.
TOORTELING, v. De daad van Toortelen.
--- Toetakeling, pak slagen, fr. rossade. Iemand
eene toortelinge geven. Eene toortelinge krijgen.
TOORTELPIJP (wvl. -PUPS, zie PIJP), v. Hetzelfde
als Toortel in den zin van Scheerpijp, babijnpijp.
TOOT, TOTE, TEUTE, v., vklw. tootje (wvl. tótje,

zie KLANKV.). De lul van eene pomp. Het water
vloeit uit de tote.
— De tuit of pijp van eene kan of moor. De
tote van de melkkan is afgebroken. De tote
van den theeketel.
-- De uitgebogene groef in den rand van eene
teel, pan, enz. langs waar men het vocht uit
hebben gemeenlijk eene tote.-giet.Dmlkn
De taartepateelen zijn zonder tote.
— De muil of smoel van een dier. De tote van
een verken, van eenen hond, van eene koe.
Een jonge sim vond eene noot :
Zy stak die aenstonds in haer toot.

(J. B. Decorte.)
-- Uit scherts of verachting ook van menschen. Houd uwe tote (zwijg). Met zijne toté
vol tanden staan (niet weten wat antwoorden).
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" Niemand en sprak er, niemand en roerde zyne
tote. " ( Uit een wvl. weekblad.)
— Kus, fr. baiser, 1. osculum (vklw. van os,
mond). Kind, geef vader een tootje.
En geeft mynheer een pootje
En dan een lekske en dan een tootje.
(J. B. Decorte.)
-- Tronie, aangezicht, fr. frimousse. Eene leelijke tote. Iemand eenen slag op zijn tote geven.
-- Leelijke muil, grijns, fr. grimace. " Of het
de andere meubels van het huis kwalijk namen
(dat het tooveresselantje daar hong te blekken
en te zien lijk non droeve jongen die zijne tonge
uitsteekt) dat en weet ik niet, genoeg is 't en
zoo vele, dat ze wederblekten en de leelijkste
toten van de wereld op den witten muur kwamen
afschetsen. " (K. Callebert.)
TOOTVRIJ, adj. Zie TOTEVRIJ.

TOOVERAAR (wvl. TOOVERARE, T00VERERE), M.

Iemand die toovert, fr. sorcier. Het holl. toovenaar is bij ons niet gekend.
o Broedsel van de hel ! den duivel is uw vaer,
Gy slaet die u best dient, en by den toveraer.
(L. Demeyer.)

— Tooveraartje, Toovereerke(n. Een kleen postuurtje van 't merg van vlierhout, met een stukje
lood van onder, waar door het altijd recht rijst
als men het omwerpt, fr ramponeau, prussien.
Een tooveraartje maken. De kinders spelen met
tooveraartjes.
TOOVERES(SE, TOOVERIGGE, TOOVEREGE, T00VERINGE, v. Eene vrouw die toovert, heks, fr.

sorcière. " Soo wie anderen diefte aen-seght, ofte
Tooverigghe...

op hem riepe Dief, Tooveraere ofte

dat is Chien pondt " boete. (Cost. v. Ipre.)
— Tooveresje of tooveresken branden, jenever
en zout branden in eene ijzeren schop of vat.
Verlustigingshalve verricht men dit op Kerstavond, Nieuwjaaravond en Dertienavond; men
dooft al de lichten uit, en de jenevervlam spreidt
rondom in het huis een blauwachtigen glans,
waarin de omstaanders als spoken schijnen.
TOOVERESSEJAREN, o., mv. Hetzelfde als Sukkelj aren, fr. dye critique.
TOOVERESSEKNOK, m. Een knok of kruisstraat
waar de tooveressen, zoo men zegt, des nachts
vergaderen en spoken. Hij dorst in den donkeren
langs den tooveresseknok niet voorbij. Eertijds
waren er veel tooveresseknokken.
TOOVERESSELAIVIPTJE, o. Duivelslamptje. " Het
tooveressetantje, het oudste meubel van 't huis,
hong aan den lantestok. " (K. Callebert.)
TOOVERMETE, v. Tooveresse, heks. fr. sorcière.
— Vgl. Leugenmete.
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TOOVERESSETIENTJE, o. Zoo heet men schertsende de tien ,jaar tusschen zestig en zeventig,
anders gezeid de Sukkeljaren, de Kwá-tiene, fr.
age critique. Het wordt gezeid van mannen. Hij
is in zijn tooveressetientje. Het tooveressetientje
vreezen. Zie TIEN.
TOOVERESSEWISSEN, v. mv. Naam dien men
geeft aan eene soort van lange, dunne en taaie
wissen, misschien de salix helix L.
TOOVERIGE, v. Heks. Zie ToovERES.
TOOVERKALLE, v. Hetzelfde als Tooverkol in
de Woordenb., fr. sorcière.

TOOVERKNOK, m. Een knok of kruisstraat waar
veel tooverij gebeurt. Hij durft 's nachts langs
dien tooverknok niet voorbij. Hij heeft eenen
man zonder hoofd gezien op den tooverknok.
TOP, m. Peervormig klosken hout met een
stalen punt of prik, dat men omwindt met eene
pees en draaien doet, fr. toupie. Met den top
spelen. — Ook een ander kiosken dat men met
eene zweep draaiende voortdrijft, fr. toupin,
sabot. — De Woordenb. hebben daar tol en non
voor, twee woorden die bij ons niet gekend zijn.
Daer verlaetmen kinder- spelen,
Bolle -nottie, feeste- velen,
Houppels, toppen, 't moet al voort.

(*)

-- Zie PEERTOP, IJSTOP, enz.
— Zoo zot als een top, zie TOPPEZOT.
— Om top noch peze geven, aan alles ongevoelig en onverschillig zijn. Straf dien jongen of
spreek hem schoon, 't is al verloren : hij geeft
om top noch pees.
— Bij schoemakers. Soort van houten peer
waarmede men spinaal draait, in de Woordenb.
tol, fr. toupin. De schoemakerstop heeft aan den
punt een haakje waar men de draden aan vestigt, en aan den overkant op de kruin een dunnen
steel dien men onder de hand rolt op de bil, om
hein te doen draaien.
-- To en eers, zie onder AARS.
-- Top over top, fr. sans soulte. Top over top
verwisselen of vermangelen. Ook kop over kop.
TOPEINDE (wvl. TOP-ENDE, zie ENDE), o. Bij
zagers, enz. In een gevelden boom, die van zijne
zijdspillen en takken beroofd is, onderscheidt
men vooral drie deelen : het eerseinde, het bul
en het topeinde. Het eerseinde is het onderdeel
van den stam met den wortelblok; het bul is de
stam zelve tot aan de takken; het topeinde is
het bovendeel van den stam tot aan de topspil,
het deel bij gevolg waar de branken en takken
uit groeien. Het topeinde van een eik gebruiken

TOPAI
om een langwagen te maken. Een topeinde van
twee, drie of vijf meters lang.
— Bij visschers. Het vorenste einde van de
hengelroede. Eene hengelroe bestaat uit twee
deelera : het achtereinde dat dikker en veel langer
is; en het topeinde dat aan het achtereinde gelascht is als een lengsel. Een topeinde van een
a twee meters lang. Het is aan het topeinde dat
het snoer vast is met het lokaas.
TOPMINDERING(E, V. Het spitstoeloopende
deel van eene kous, waar de tee'n in zitten. Zij
is bezig met de topmindering te breien. Die topmindering is te lang.
TOPPEER, v., met zware ee. Eene peer of slag
om 't hoofd, oorvaag, kaakslag. Iemand eene
toppeer draaien of geven dat hij er van keeroogt.
— Pugge, prikslag van een werptop op eenen
anderen. Mijn top kreeg daar eene toppeer dat
er de splinters van afvlogen.
TOPPEES, V. De pees die men rond den top
windt om hem te doen draaien, sieseroe. Die
toppene is te kort, te dik. De toppees heet Tol
-snoer,
Tolkoorde, in de Wdb.
TOPPEL, m., vklw. toppelke(n. De uiterste top
of spits. De vogel zat op het toppelken van den
boom. Eene snede of kwetse in het toppelken
van den vinger.
— Seffens toppelken uit zijn, seffens gramstoorig zijn, zich lichtelijk overgram maken. Bij het
minste dat hem tegengaat, hij is seffens toppel ken uit.
TOPPEN, topte, getopt, b. w. Aftoppen, van den
top berooven. De tabakplanten toppen (er den
top uitknijpen, opdat de groeikracht zich in de
bladeren ontwikkele). Het haar toppen (het korten, met er de toppen maar van af te knippen).
De pen toppen (het uiterste puntje van de glip
afknippen om het straal te vormen).
— o. w. Eenen top hebben, puntig staan, peervormig opgehoopt zijn.Wordt gezeid van natte en
drooge waren die boven de volle maat meer of
min eenen top of peer maken. De maat is zoo vol
dat ze topt. Die aardappels verkoopt doet de
mate toppen (d. i. doet de maat niet aleen vol,
maar hoopt ze op zooveel het zijn kan). Vandaar

-- Toppende vol, anders ook ophoopende vol

(even als Gloeiende heet, vriezende koud, schitterende klaar, enz.: zie DEELWOORD). De glazen
toppende vol schenken. Eene maat toppende vol
graan.

— o. W. met hebben. Met den top spelen, fr.
jouer a la toupiè, au sabot. De scholieren hebben
verscheidene spelen die, volgens de saizoenen,
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beurtelings wederkeeren : nu is het de tijd van 't
marbelen, dan van 't toortelen, dan van het toppen, enz.
Met bollen op het velt, met toppen opte sael.
(J. Cats.)

— In 't bez. Den peertop of pinnetop (fr.

toupie a pointe d'acier) doen draaien met hem

in horizontale richting uit de hand te werpen;
en dit in tegenstelling niet Kempen, 't geen
niet meer geweld geschiedt in eene kappende
richting van hoog neerwaart. Men kempt als
men b. v. in 't levende vleesch doet, d. i. als men
tracht eenen anderen top, die staat en draait,
met de pinne te treffen en, kan 't zijn, te splijten.
TOPPEZOT, adj. Zoo zot als een top (Zie DRAAIEN),
geheel zinneloos, woelig zot. Haar kindje stierf,
en zij is er toppezot van geworden.
— Uit der mate kluchtig en geestig, vol vieze
en aardige kwinkslagen, gelijk een hofnar van
den ouden tijd. Hij is toppezot vandage. Hij was
toppezot in dat gezelschap. De eene uur is hij
toppezot, en de andere neerslachtig en triestig.
Toppezot zijn van blijdschap omdat men 't groot
lot gewonnen heeft.
— Ook Tukkezot.
TOPSCHOOT, TOPSCHEUTE, v. Knop of botte
waaruit een loot voortspruit om een tak te worden. Dat is eene topscheute, en niet een bloei botte.

TOPSPIL(LE, v. De spille of schacht die door
de kroon stijgt, en den top vormt van een boom,
in tegenoverstelling met de zijdespillen die de

dikke takken of branken zijn. Een aksternest in
de topspille van een popelier. Vele appel- en
peerboomen hebben geene topspil. Het gebeurt
dat er twee kroonen aan eenen boom zijn, eene
onderkroon die de grootste is, en eene bovenkroon die de topspille draagt : de schacht van

den boom tusschen die twee kroonen (of tusschen
het bul en de topspille) heet de doorschote (deur
welke doorschote dikwijls dik en lang-sehul),
genoeg is om in planken gezaagd te worden.
- Zie SPILLE.
TOP-TOP, m., mv. top-tops. Bij vinkeniers. Eene
vink die zingt top-top-towtje-swie, of top-top-toptowtje-swie. De top-tops worden veel geacht voor
hun schoonen zang. De top-top is eene vink (fr.
pinson) gelijk een andere; het zijn maar de vinkeniers die daar varieteitenj in maken, volgens
den zang.
TOPWERK, o. Bij speldewerksters. Zie ENKELOOG.

TOREN, m. Zie TORRE.

TORI
TORIA (met den klemtoon op to), v. Bij zeevis
waar men vischt, beoosten-scher.Engul

de Kwinte. De geule van Toria. De hinderbank
en de zeebank van Toria.
TORKE, TURKE, V. en ook TURK, TURF, m. en
TURWE, v. Dikke ring van saamgebonden of gevlochten stroo, dienende als eene mat in de keuken, om er b. v. een ijzeren pot op te stellen,
zonder den vloer te begrijmen. Groote, kleene
torke. Hij nam den kokendere ketel af van 't vuur,
en plaatste hem op eene torke.
-- Een ring van stroo gevlochten, waar men
groote bolronde vazen op stelt, b. v. overhaal glazen, om ze ,een vasten stand te geven.
. -- Een rond draagkussen dat op den schedel
van 't hoofd past, fr. tortillon, coussinet. Een
paander boven het hoofd dragen op eene torke.
— Ezelzadel, fr. torche, bat d'ane. De torke
bestaat uit twee lange smalle kussens die met
riemen langs op den rug van den ezel liggen,
en met de vooreinden aaneenhouden. Op de
torke spreidt men gemeenlijk een lammervel
omn te gemakkelijker te zitten. Hij rolde van
den ezel met de torke mee. Manden op de torke
zetten.
-- Kil. Torck, tortse, fax ex contortis funi bus.
Het fr. torque bet. " bourrelet rond d'étofe tortillée " in een wapenschild.

TORMENT, o. Pijn, groote kwelling, fr. tourment.
De jicht is een groot torment. De martelaars
stierven in de tormenten.
— Hertzeer, kruis. Zulk een kind is een
waar torment voor zijne ouders.
TORMENTEN, tormentte, getorment, b. w., klemt.
op ment. Pijnigen, martelen, fr. tourmenter; plagen,
tergen, fr. vexer. De verdoemden die in de hel
getorment worden. De muggen tormenten ons
hier. Iemand tormenten.,
TORNOOIEN, o. w. Zie TOURNOOIEN.
TORRE, m., mv. torren; en somwijlen ook TORREN, mv. torrens; vklw. torreke (n, torretje, torrentje. Staat bij Maerlant en onze vorige schrij-

vers, en wordt nog uitsluitelijk gebruikt geheel
Vlaanderen door, voor Toren, fr. tour, 1. turns.
De klokgaten van den torre. Een torreken
op een huis. " Een torren sonder kercke. " (L.
Vossius.) " Ghy zyt Davids torte, getimmert
met bolle- wercken oft voor -kanteelen. " (P. Mallants.) " Op die torrens sentinelle staen. " (J. de
Harduyn.) " Eenighe stercke torren ofte casteelen. " (N. Despars.) " Heeft den havick wt een
hooghe torte ghehanghen. " (Ed. De Dene.)
Tonser Vrauwen daer es de thorre lanck. " (Id.)

"t
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" Ende tmaecte alsdoen zulck een storm van
winde dat die torre van Onzer Liever Vrauwe
kercke te Brugge omme . woey. " (N. Despars.)
" Hy was ghevanghen ende in eenen torren ghesloten. " (C. Vrancx.) " Soo hooghe als de clockgaten vanden torre. " ( Id.) " Rondtomme de torre
an de vensters hynghen veel lanterryns. " (G.
Weydts.) " In 't jare 1316 coo viel om den torre
van St Donaeskercke tot Brugghe. " (Z. van
Male.) " De clocke ghenomen van den torte. " (Id.)
Entie hooft for van der stede
Van Troyen hiet Ylioen mede.
(Maerlant.)

— Naar 't haantje van den torre reiken, of zijne
muts over den torte willen schijveren, iets willen
doen dat onmogelijk is.

— Het luidt of beiaardt op iemands torte, 1° als
hij streng berispt wordt, of slagen krijgt (b. v.
Wacht maar dat vader thuis komt, het zal op
uwen torre gaan luiden); — 2° als men, in zijne
afwezigheid, zijn gedrag strengelijk laakt en
afkeurt (b. v. Het heeft gisteren in den gemeen
ferm gebeiaard op den torre van de arm--terad

meesters).
— Men mag op dien mensch eenen torte bouwen,

men mag er onbevreesd op rekenen, staat op
maken, op betrouwen.
— Al wat torrevormig is. De lucht zit vol
torren (torenvormige wolken). Dondertorre. De
werklieden zaten aan tafel rond een torre aardappels (een pateel aardappels als een toren
opgehoopt). Iets met eenen torre maken (den
vorm van een toren geven).
- TORACHTIG, adj. Torenachtig, gelijk een torre.
Torachtige wolken. Eene torachtige rots.
— TORHOOG, adj. Torenhoog, zoo hoog als een
torre.
- TORREELAZER, m. Torenblazer, fr. guet de
clocker. De torreblazer trompet als het elf ure
van den avond is.
- TORREKLOKKE, V.

Torenklok.

m. en V. Torenmolen, houten
windmolen die rust, niet op steenen teerlingen,
maar op eene soort van steenen torre die wijd
en leeg is. De torremeulen verschilt van den
steenen molen; want deze laatste is geheel in
steen, behalve de kap van boven die in hout is
en kan gedraaid worden naar_ den wind.
- TORREMUTSE, V. Torenmuts, muts die spits
oprijst en rechtstaat als een toren. Eene wollen
torremutse dragen. Alle pulmmutsen zijn geen
torremutsen. In den ouden tijd dregen de edele
darren kostelijke torremutsen.
- TORREMEULEN,

TORT
-- TORRENAALD, V.

Torennaald, fr. flèche d'une

tour.
-- TORRESTEEGER, TORRETRAP, m. De steeger
of trap van een toren, fr. escalier d'une tour.
- TORREVORMIG, adj. Torachtig, torenvormig.
-- TORREWAKER, m. Torenwachter, fr. guet de

clocker.

— Onedel schertsende gebruikt het volk dit
woord om te zeggen Een doode die in 't kerkhof rust (t. w. als 't kerkhof bij de kerk is).
- TORREWIJSDE, adv. Op wijze van eenen
toren. De kuip van eene steenera windmolen is
torrewijsde gemetseld. Vele palmboomenworden
torrewijsde geschoren.
--- TORREZAAIER, m. Iemand die, zonder Benig
land te hebben, eene koe of ten minste geiten en
konijnen kweekt, met hier en daar klaver en
ander groente te gaan stelen, konsuis of hij
hadde, op eenen torre zittende, geheel de omlig
-gend
landstreek bezaaid voor zijn gerief.
— In tijd van oorlog of revolutie, wordt die
naam ook toegepast op zwervende soldaten, enz.
die stelen en rooven. De torrezaaiers hebben
mijn grootvader geplunderd.
TORTSE (uitspr. Corse, zie RTS), V. Hetzelfde
als Toorts (zie o), fakkel, fr. torche. " Turnus
nam een barnende torts. " (Vondel.)
Hy sag de Furien met zwarte torisen sweven.
(L. Demeyer.)

-- De jongens te Brugge geven dezen naam
aan een einde touw met terre bestreken, dat zij
brandende in de hand dragen op Sint-Maartens
avond, al zingende:
Sinte Martens avond!
De torre gaat mee naar Gent.
En als mijn moeder koeken bakt,
Hij is er geern omtrent.
Stook vier, maak vier!
Mijnheere Sinte Marten is hier!
We zetten hem in het hoekje
En we geven hem daar een koekje;
En we zetten hem onder de tafele
En we geven hem daar een wafele; enz.

-- Te Brugge is de Tortse ook eene waskeers,
fr. cierge, die brandende op eereen kandelaar-stok
gedragen wordt in de processiën; in tegenstel
Flambeeuw, fr. flambeau, die eene-lingvade
groote waskeers is die men in de hand draagt,
en van den Fakkel die van pek en harst is. De
leden van 't Broederschap van 't H. Sacrament
gingen in de processie elk met eenen flambeeuw
in de hand, en na hen volgden eenige jongelingen
die elk eene tortse droegen. " Daer zoo veel
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keersen en tortsen waren brandende." (C. Vrancx.)
" Sy droeghen Onse Vrouwe aldaer eenen mantel ende twee tortsen. " (Z. v. Male.) " De torts
moet op den kandelaar luchten. " (L. Vossius.)
TORVEL, m. Hetzelfde als Turf, d. i. klont
aarde, ruizel.
TOT, voort. Wordt gebruikt even als te, om
eene tegenwoordigheid in eene plaats aan te
duiden, b. v. Hij woont tot Brugge (of te Brugge). Tot mijnent (of te mijnent). " Onse kerremissen hier tot Brugghe. " (Z. v. Male.)
— Maar sprekende van den tijd, zeggen wij
altijd te Paschen, voor fr. a Pccques, en tot Pc.
sehen, voor fr. jusqu'a Piques, 'enz.
-- Tot als, tot dat, fr. jusqu'd ce que. Hij speelde tot als hij geen geld meer had. Ik las tot als
ik moede wierd. Wandelen tot als het avond
wordt.
-- Tot daar. Elliptische uitdrukking om te
zeggen dat men ietsniet gebeteren kan, dat men
zich schikt in zijn lot, dat ' men zich met gelatenheid moet gedragen, even als men daarvoor
ook patientie ! zegt. Ik heb alles aangewend . en
nogtans de zaak is mislukt : tot daar ! ik ga er
mij geen kwaad bloed om maken. Ik ga 't wagen,
lukt het niet, tot daar (of oo1 het is tot daar) !
— Tot daar, zei Mote, en hij bolde halfw ege.
-

Wordt schersende gebruikt in denzelfden zin
als het enkele tot daar, waneer de zaak in questie van kleen belang is. Hij wilt met mij niet
gaan wandelen : tot daar, zei Mote, en hij bolde
halfwege.
-- Nu tot daar. Wordt gebruikt, even als fr.

quoi qu'il en soit, pen importe, passores là-dessus,

om een gezegde af te breken dat weinig ter zake
doet. Het was de verledene week, ik herinner
mij niet wel den dag, den woensdag misschien
of den donderdag.... nu tot daar ! het was dan
de verledene week dat ik hem ontmoetende, enz.
De eene zeggen dat Jan Yoens vergiftigd wierd,
anderen beweren dat , hij stierf van te veel te
brassen; nu tot daar ! men droeg zijn lijk naar
Gent, enz.
— Tot aller stond, tot aller tijd, fr. provisoirement; zie onder STOND en TIJD.
-- Men zegt van dag tot dag of van dage te
dage, van jaar tot jaar of van jare te jare, enz.
" Sy stellen nochtans die biechte wt, van daghe
te daghe, van weke te weke, van hoochtijdt tot
hoochtijdt, van maende te maende, ende van
jaere te jaere. " (C. Vranex.)
TOTE, v. Zie TOOT.
TOTEVRIJ (wvl. wRi, zie ij), adj. Vrij van
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mondkost, die het voedsel voor niet heeft. Totevrij zijn. Iemand totevrij laten medereizen (zonder dat hij iets betale voor tafel of rijtuig). Ik
wil medegaan als gij mij totevrij houdt.
TOTSE, V. Stoot of vuistslag in 't aangezicht,
muilpeer, kaaksmeet, oorvage. Iemand eene totse

eersten keer van drinken) om te zien hoe goed
hij is.
— Vgl. Toetsen, fr. essayer.

geven.

hebben.

totsen of vuistslagen geven in 't aanzicht. Die vechters totsten en knotsten malkander blauw en zwart.
Iemand de tanden uit den mond totsen.
— Vgl. Toetsen en Tatse.
TOTSHOOFD, o. Potshoofd, puitelompe, fr. telard.
TOTTER, m. Gestamel. Een totter slaan (een
- TOTSEN,

tofste, getotst, b. w.

woord krom uitspreken).
-- Gebrabbel. Eenen totter uiteen doen (iets
op eene onduidelijke wijs vertellen).
TOTTEREN, totterde, heb getoeterd, o. w.

Stame-

len, stotteren, vooral in 't uitspreken van lettergrepen die met d of t beginnen, fr. begayer.
-- Ook gebruikt, even als Tateren, in den zin
van Onduidelijk spreken, brabbelen. Ik weet
niet wat hij daar al getoeterd heeft.

— Afl. Totteraar, Tottering.
TOURNOOIEN, tournooicde, heb getournooid, o. w.
met de stemrust op hooi. Een steekspel houden

op het water, fr. fouter sur l'eau, zoo jaarlijks, in
de kermisdageii, arbeiders en sjouwers doen,
vooral te Kortrijk en te Meenen. Twee schuitjes
varen ten strijde tegen malkander, hebbende elk
vier of meer roeiers, en op de voorplecht een
man die te peerde zit op eene ton, met eene
plank op de borst voor harnas, en eene lange

pertse in de hand voor lancie; die zijn tegenstrever van de ton in 't water steekt, behaalt de
zege en den prijs. Dit jaar is er niet getournooid
geweest omdat het weder te koud en te slecht
was.
-- Luidruchtige vreugd bedrijven en feest
houden, fr. faire du train, dec boucan. Ter gelegenheid van de bruiloft, heeft men geheel den
nacht getournooid. De heer van 't kasteel gaf in
ieder herberg eene ton bier te verdrinken, zoodat
het volk eens lustig tournooide.
-- Schertsende, Veel geestdrift toonen en in
groote doening zijn, in fafooi zijn, om b. v. een
feest te bereiden, enz. Laat den koning maar
eens naar de stad komen, gij zult den burgemeester zien tournooien.
TOUSEN, touste, getoust, b. w. Den eersten keer
proeven van eene provisie spijs of drank. Ik
heb twee zakken aardappels gekocht : wij gaan
ze tnoene tousen. Ouden wijn tousen (er den

TOUTER (in 't Brugsche toukter, zie ou), m.
Schongel, fr. escarpolette.
— Koorts, beverik, fr. fièvre. Den touter
— Beven lijk een touter, sterk beven, daveren.
Hij had zoo koud dat hij beefde lijk een touter.

TOUTEREN (in 't Brugsche toukteren), toutercde,
Dudderen, beven, schudden,
daveren. Touteren van de koude. Hij stond te
touteren van verschot, van schrik. Touteren en
beven van de koorts. " Valsche goden, 't en ver
mij niet dat gij staat te touteren en te-wondert
beven op uwe autaren. " (A. Duclos.) " Sulc
eene aertbevinghe dat de plaetse tauterde ende
beefde daer zy waren, soo datter eenen muer
ommeviel. " (M. Lambrecht.)
Den schrickel en den anghst doen tauteren de leen
(J. de Harduyn.)
't Hair borstelt hem omhoogh, men tautert en men
heb getouterd, o. w.

[schroomt.

(Id.)
Met -een de graege koors valt straf hem op de lenden;
Hy toutert en by beeft, by weet niet waer sich wenden.
(Vaelande.)
-- Zitten wippelbeenen, de beenen of den aars
in eene kleene dansende of wippende beweging
houden. Zenuwachtige lieden zitten somwijlen
te toeteren. Die scholier zat op den bank te
touteren dat de anderen niet schrijven konden
van de davering. Ge toutert wederom, en 'k heb
u gezeid dat ge niet touteren moogt.
-- Heen en weer bewegen, wiegelen, fr. balancer. Op eenen stoel touteren, fr. se balancer sur
une chaise (pikepokken). " De kemels hebben
den tred soo hart dat men gheduerigh ontschaeckelt wort, 't ghene pijne in 't hooft brauwt, ende

walghe in 't herte ghelijck oft men op de zee
toeterde. " (P. Devynck.)
— Schongelen, rennen, jutekoken, fr. se ba
sur l'escarpolette. Zich verlustigen met te-lancer
touteren.
TOUTERPEERD (te Brugge toukterpeerd, zie
on), o. Een houten peerd staande op twee paralleele boogronde stukken hout, namelijk met de
twee pooten rechts op 't een hout, en met de
twee andere links op 't ander, zoodanig dat hij,
die op 't peerd zit, kan wiegen en schommelen
met zich overhands voor en achterwaarts te
hellen. Een touterpeerd zoo groot als een ezel.
Op een touterpeerd zitten.

TOUW
TOUW (wvl. TOWE, zie AU), v., en niet o. Koord
in 't algemeen, fr. corde. Een dier bij de touwe
leiden. Met touwen iets vastbinden. Eene dikke
touwe. Een dun touwtje.
— Touwtje springen, koorde dansen, in de
bocht springen, fr. sauter

a la corde.

TOUWBLOK, m. Houten blok waarop men het
garen touwt en klopt, om het gedwee en zacht
te maken voor 't weven.
TOUWEN (wvl. TOWEN, zie AU), touwde, getouwd,
b. w. Slaan of kloppen op iets, vooral op garen,
om het zacht en gedwee te maken, en aldus gemakkelijker om geweven te worden. Als het
inslaggaren gekookt en gedroogd is, dan wordt
het getouwd en op spoelen gewonden.
Bachten Sint Jans kapelletje
Daar zat er een Santernelletje;
Dat Santernelletje spon schoon garen,
Dat de touwer niet touwen en kost,
Dat de wever niet weven en kost.
(Oud kinderrijmpje.)

TOUWHAMER (wvl. TOWHAMER, zie AU), m.

Houten hamer met korten steert, waarmede
men garen touwt.
TOUWMES (wvl. TOWMES, zie AU), o. Bij huidevetters. Een tweenegde lemmer omtrent 25 een
lang, met twee krikkeljoenen of hand--timers
vatsels, om leer te schaven en overleer te reeden.
TRA, m. Gang, fr. marche. In tra (in gang, fr.
en marche, en train). Die stijfte in uw beenen
zal verdwijnen, zoohaast gij wat in tra zult zijn.
Na de schoolvakans duurt het eenige dagen eer
de studenten in tra zijn, in tra geraken (eer zij
ten vollen in de studie zijn). Een peerd aleen zou
dien zwaargeladen wagen in tra niet brengen.
Woorden en spreuken die bij 't volk in tra zijn
(in zwang, in gebruik zijn). Wie heeft er hier
dat aardig liedje in tra gebracht (fr. en vogue) ?
Die munt, dat geld is in tra niet meer.
— Gedrag, levenswijs, fr. marche, conduite.
Naar zijnen ouden tra wederkeeren (den ouden
weg weer ingaan, naar eene oude gewente
terugkeeren). De dronkaard onthield zich eenigen tijd van den drank; maar keerde dan naar
zijnen ouden tra terug. Die kinders gaan juist
den tra in van hun vader (volgen hem na in zijne
handelwijs, in zijne grillen, of in zijne ondeugden).
— De uitdrukking in tra wordt nog gebruikt
in een geheel anderen zin, die juist beantwoordt
aan fr. een retard, b. v. De briefdrager is vandage
in tra (verachterd, op zijne gewone uur niet).
Ik ben met mijn werk in tra (mijn werk is zoo
-

TRA
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ver niet geschoven als 't behoorde) • Moeder was
gisteren avond verlegen omdat hare zonen in
tra waren (op de behoorlijke uur niet thuis waren). Mijn uurwerk is een kwart in tra (fr. en
retard d'un quart d'heure). — Ik weet niet hoe
deze uitdrukking verklaard, noch zelfs niet hoe
zij moet geschreven worden, want het kan ook
in 't ra of in 't tra zijn.
TRA, v. Baan waarin men bolt. Zie BOLLETRA.
TRAAG, v., en ook TRA, v. Eene baan waar
men bolt, ook Bolletra, Bolletraag, en te Oyghem
Bolletrog, m. genaamd. De trage leggen (d. i.
ze effen en veerdig maken om te bollen). Uit de
trage bollen.

TRAAGAARD,m. Tragerik,traag mensch."Voorwaer tragaert, ghi wildet wel so goet ende so
duechdelijc zijn. " (Th. van Herentals.) " Ghy,
tragaerts, waerom en hebdy hem niet wegh ghevoerdt ? " (C. Vrancx.) " De glorie en wilt gheen
ledighe ruste noch droeve tragaerts lyden; het
is te schoone bloeme om sich te laeten plucken
sonder steecken. " (I. de Grieck.)
TRAAGBOL, en ook TRABOL, v. Bol geschikt om
in eene trage te bollen, in tegenoverstelling met
Vloerbol en Pasbaanbol. De traagbol en vloerbol zijn plat aan beide zijden, maar de traagbol
loopt in rechte richting, en de vloerbol, die aan
den eereen kant meer afgeschrood is, loopt in
kromme linie; de pasbaanbol is kogelrond.
— TRAAGBOLLEN, 0. W.

Zie TRAI3OLLEN.

TRAAGGELOOVIG, adj, Hardgeloovig, die traag
is om iets te gelooven. " De apostels waren
meestal geringe, benauwde, traaggeloovige en
ongeleerde menschen. " (C. Van Hullebusch.)
-- Afl. Traaggeloovigheid.
TRAAGZAAM (wvl. ook

TRAAGZAMIG, zie ZAMIG),

adj. Traag, langzaam. Een traagzaam mensch.
Traagzaam spreken, gaan, werken, enz. " Hiertoe
is noodig dat de lezingen traagzaam geschieden."
(C. Van Hullebusch.) " Eene koetse die traagzaam, traagzaam aankwam. " (K. Callebert.)
En 't bootje vaerde traegzaem heen
Door 's waters stille baren.
(K. De Gheldere.)
TRAALDJE, V. Gewestelijke uitspraak

lie. Zie

van Tra-

—ALLE.

TRAAN, TRAME, v. Zoo heet ieder van de twee
armen of stangen van eene kar of cieze, waar
het peerd tusschen gespannen is, — en van een
kordewagen waar de kruier tusschen gaat, — en
van eene draagberrie of draagstoel, fr. brancard.
De trainen liggen aan het rijtuig vast, en ver
brak.
-vangedijsl.Dtrame
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TRAA
-- De tramen van eenen ploeg zijn de twee
armen die somwijlen den steert vervangen, fr.
mancherons. Deze tramen zijn vereenigd door
eene sporte of schee waar de akkerman de hand
op houdt. In Vlaanderen vindt men zelden eenen
ploeg met tramen.
— De tramen van een weefgetouw zijn de
twee zware sponden of kantstukken waar de
dokken op staan, en waartusschen de onder
ligt. Deze tramen, door schee'n verbon--loper
den, houden geheel het getouw te samen.
— Men zegt ook Trieme, en de Oost- Vlamingen Treem.
TRAANIKAR, V. Eene kar met twee wielen en
een lamoen, fr. charrelle a brancards. Een peerd
in eene traamkar spannen. Die prondelaar rijdt
naar de markt met eene traamkar die hij zelf
voert, bij gebrek aan eenen ezel.
TRAAIVISTOK, m. Bij mulders. De traamstokken
zijn twee horizontale riggels die op de kist liggen en den graanbak dragen, in Bene windmolen.
TRAAN, m. en v. in den zin van fr. larme. Er
hangt een traan (of eene Crane) in uw oog
vaag hem (of ze) af.
— In den zin van Vischolie is Traan m. Geklaarden traan drinken.
TRAAP, TRAPE, v. Klem, ijzeren kip om mollen, vissen, wezels, enz. te vangen, bij Kil. trappe.
De trapen zijn voorzien van scherpe spijlen of
tanden die het dier doorbooren als het kip toeslaat. Eene trape stellen. Er zit een mol in de
-

trape.
TRABOL(LE, v., klemt.

op tra. Platte kaasbol

waarmede men trabolt. Zie TRAAGBOL.
-- TRABOLLEN, 0. W. met hebben, meest gebruikt
in d'infinitief. Hetzelfde als Banebollen. Zich
verlustigen in het trabollen.
-- Ook Traagbollen. Zie TRAAG.
TRACHTER, en ook TREFTER, m. Trechter, fr.
entonnoir. Een trachter om vocht in eene flesch
te gieten. Hij heeft eene memorie gelijk een
trachter (d. i. hij onthoudt niets, hij heeft het
seffens vergeten).
-- Spreektrompet, roephoorn, fr. porie-voir.
Op den halletorre is een trachter (een spreek
om brand te roepen.
-trache)
-- In de bouwkunst. Trachtervormige holte in
een gewelf, langs waar het licht van den dag
inkomt. De dag valt op dien trap langs eenen

trachter.
TRACHTERIJZER (wvl. —IZER, zie ir), o. Bij
artsen. Een brandijzer dat puntig afloopt, fr.

cautère conique.

TRA(
TRAGEL, m. Zie TRAKEL.
TRAGERIK, m. Die traag en lui is in gang of

werking, drentelaar, sammelaar.
TRAKEL, en ook TRAGEL, m. Wegel langs den
oever van een vaart of stroom, waar de scheep -.
trekkers in gaan, fr. chemin de halage. Een
smalle of breede trakel. De trakels langs de
Leie. " De traghels van Audenaarde op Ghendt,
moeten hebben de breedde van vijf voeten, ende

van Audenaerde op Doornick daer 't martschip
ketsen mach metten peerde, Chien voeten. "
(Cost. v. Audenaerde.)
-- Ook de cirkel in eene rosmolen, waar het
peerd, dat de steenen doet draaien, gedurig in
rondgaat. Het peerd, dat in den trakel gaat, is
de oogen verbloeden.
TRAKELAAR, TRAGELAAR, m. Scheeptrekker,
in de Wdb. Lijnlooper genaamd, fr. haleur, homme de cordelle. Er lagen aan dat schip twintig
trakelaars.
TRAKELEN, trakelde, getrakeld, b. w. Een schip
voorttrekken met de lijn, treilen, fr. haler a la
cordelle. Een schip trakelen. Hoeveel verdient
gij als ge twee uren ver getrakeld hebt P
— o. w. Met moeite gaan, traagzaam voort treden. Een oude man die naar de kerk trakelt.
Een ziekachtig mensch die nog tracht hier of
daar naartoe te trakelen. Hij kwam traag naar
huis getrakeld. " Eene rustplaatse voor den
ouden 'man, die nu moe gegaan en getrakeld is
langs de bane des levens. " (K. Callebert.)
— Men zegt ook Tragelen.
TRAKELWEG, TRAGELWEG (wvl. ook -WELIG,

zie WEUG), m. Hetzelfde als Trakel, fr. chemin de

halage.
TRAKELWEGEL, TRAGELWEGEL (wvl. ook
—WEUGEL),

m. Hetzelfde of Trakelweg.

TRALIE, TRAALJE (wvl. ook TRAALDE, TRAALDJE,
TRALDJE, TRELDJE, zie —ALIE), v., fr. treillis, enz.
-- Wordt ook algemeen gebruikt in den zin
van Malie, maas, fr. maille. De traliën van eene
net, van speldewerkkant (fr. dentelle), enz.
TRA1VIBOOIEN, írambooide, getrambooid, b. en
o. w., met de stemrust op boni. Slaan, lambooien,
afrossen. Hij trambooide zijn wijf. Op een ezel
trambooien. — Vgl. Travooien.
TRAMPEL, m. Het trampelen, de trampeling.
Ik hoor den trampel van volk dat voorbij gaat.
— Ook " indruk van den voet in de aarde, b. v.
de trampels van zijn schoenen staan in de
sneeuw. " (Alg. Vl. Idiot.)
TRA1VIPELEN, trampelde, getrampeld, b. en o. w.
Hetzelfde als Trappelen, zie aid. Den grond effen

TRAN
trampelen. Op den vloer staan trampelen van
ongeduld. Den most uit de druiven trampelen.
Het gezaaide graan vast in den grond trampelen. Een levendig peerd dat staat te trampelen.
Gedurig trampelen om de voeten te verwarmen.

– Afl. Trampeling, Getrampel.
TRANE, v. Waterdruppel uit het oog, fr. larme.
Eene Crane. --- Zie TRAAN.
TRANEN, traande (wvl. ook traancdege, zie TMgetraand (fvl. elraand, zie GE), o. w.

PERFECT), heb

Druipen, sprek. van den wijngaard en andere
boomera die, gekwetst zijnde, hun sap of sever
in droppels uitlaten. De wijngaard traant, fr.

la vigne pleure.

— Ook b. w. De gekwetste pijnboom traant
wierook.
TRANKE, en ook TRENKE, TRINKE, v. Stuk
visch dwars afgesneden, fr. tranche. Eene groote
tranke, fr. dalle. Eene dunne of kleene tranke,
fr. plaquette. De groote visschen worden bij
tranken verkocht. Eene tranke kabeljauw, zalm,
bargelote, steur, enz.
TRANSEL, TRANTSEL, m. Hetzelfde als Rantel, rantsel. Zij heeft daar eenera transel verteld
(iets uiteen gedaan dat dwaas is en zonder ver
-band).
TRANT, m. Gang, sleur. Hij gaat altijd zijnen
zelfden trant voort (d. i. hij verandert niet van
doens- of levenswijs). " Een kunststuk, beslegen
met gouden en zilveren platen, versierd volgens
den trant van dezen tijd. " (A. Duclos.)
TRANTEL, m. Trant, doenswijs, gewone gang

van iets of van iemand, fr. trantran, train. Dat
ze al zeggen wat ze willen, hij gaat zijn gewonen
trantel voort. Den ouden trantel volgen (b. v.
in 't onderwijs van de kinderen, enz.). Het is
daar nog altijd dezelfde trantel. Den trantel van
een huisgezin kennen. Ik zie 't aan geheel zijnen
trantel, dat de zaak niet en deugt.
-- Gemeenlijk in een slechten zin genomen,
even als Trant.
TRANTELAAR, m. Dreutelaar, trutselaar. Die
werkman is maar een trantelare. Een trantelare
van een vent..
--- Men zegt te Brugge Hebt ge den trantelare
dan P aan iemand die gedurig zit te Louteren en
te . wippen, het zij op den aars, hetzij met de
knie of met de knie'n aleen, zoo 't somwijlen
gebeurt bij zenuwachtige lieden.
TRANTELEN,

trantelde, heb geíranteld, o. w.

Traagzaam weg en weder -, of rondgaan. Op de
statie trantelen tot dat het convooi komt. Wat
trantelt die vent daar gedurig rond ons huis?
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TRAN
— Drentelen, trantselen, trutselen, traagzaam
aan iets- bezig zijn, zijn tijd verliezen. Waaraan
trantelt hij daar zoo lang P Met al dat trantelen,
krijgt gij vandage uw werk niet af. Ga naar den
winkel, kind, en blijft niet trantelen langs den
weg.
-- Wordt te Brugge ook gebruikt in den zin
van Jeuken, prikkelen. Mijn voeten trantelen,
alsof er mieren in zaten.
TRANTEN, írantte, heb getrant, o. w. Langzaam
gaan, grafli lente, zegt Kil. die 't woord verouderd noemt, schoon 't bij ons nog bestaat. Hij
stond langzaam op en trantte er naar toe. Ga
en trant van hier, fr. allen-nous-en.
-- Tronen en tranten, loopen en gaan. Zij
trotten en tranten geheele dagen. Altijd trotten
en tranten van 't een naar 't ander.
-- Vandaar het frequent. trantelen. — Men
zegt ook Trenten.
TRANTSELEN, trantselcde, heb getra ntseld, o. w.

Trantelen, drentelen, trutselen, traagzaam iets
verrichten. Hij blijft altijd trantselen langs den
weg. Neerstig werken zonder trantselen.
-- Afl. Trantselaar, Trantseling.
-- Weil. mist als hij dit woord verouderd
noemt.
TRANZEA, TRANZIA, slechts doch veel gebruikt

in de uitdrukking, 't 2s in tranzea, d. i. 't is in
twijfel, in questie, 't is niet klaar of het lukken
zal. Meent gij dat hij dien post krijge P Het is
in tranzea, want hij heeft vele mededingers. Hoe
gaat het met dien zieke P gaat hij genezen P Het
is maar in tranzea. Hij heeft dat ondernomen,

maar of het lukken zal, kan niemand voorzeggen, het is in tranzea.
TRAPGEVEL, m. Een gevel met kerteélen, fr.

pignon a' redenis.

TRAPHAAK, m. Bij

pottebakkers. Een sikkel
mes met een langen steel, waar men de-vormig
getrapte potaarde in stukken mee snijdt om ze
naar den walkbank te dragen.
TRAPLEERE, TRAPLADDER, v. Dobbele ladder
ten gebruike vooral van hoveniers en tapijtsiers,
waarom zij ook in fr. échelle de jardinier of de
tapissier heet. De trapleere bestaat uit twee leeren
die van boven met eene spil samengevoegd zijn.
TRAPPELEN, trappelde, heb getrappeld, .o. w. Do

voeten overhands kortaf oprapen en neerzetten,
hetzij men dus met kleene stapjes voorttrede of
op dezelfde plaatse blijve staan. Staan trappelen om de voeten te verwarmen. Trappelen van
ongeduld. Hij trappelde weg en weder in do
statie in afwachting van 't convooi,
,

TRAP
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TREE

— Trappelen op, trappelende op iets treden.
Kind, trappel op de bloemen niet.
— Ook b. W. Iets trappelende betreden om
het harder of vaster te maken, enz. Men trappelt eenen bezaaiden vlaschaard . somwijlen in
plaats van hem te rollen. Die weg is hard getrappeld van 't volk dat er langs gaat. Wolle
trappelen. Den grond effen trappelen.
— Treden, betreden, fr. cócher, couvrir la fe
-mel,
van vogels. De haan trappelt de hen.

De grootste klok van dien trebbel weegt drie
druizend pond.
— Er bestaan onder 't volk verschillige refereintjes om het gelui van den tribbel na te
zingen, b. v. Te Oyghem : Geen g'heele broo'n, al
kanten. Te Brugge : Stelt een stoeltje, ieffrouw komt!
Te Hooglede : Kom met geld, ondank toe. Elders:
Breng maar in. Elders nog : Sla maar dood.
— Vgl. eng. to treble, fr. tripler.

TRAPPELZIEK, adj. Die begeert getreden te

Met drie klokken luiden die akkoord zijn. Die
klokluiders kunnen goed trebbelen, kennen 't
niet om te trebbelen. Het trebbelt (men luidt
met drie klokken). Het trebbelen is een vreugdegelui, en past niet bij den rouw van eene
begravenis. Eene pooze (b. v. van een kwart)
trebbelen. Er wordt getrebbeld 's avonds voor
een feestdag, een uur vóór de hoogmis, enz.
-- Men zegt ook Tribbelen.
TREETACHTIG, TRETACHTIG, adj., met zware e
Schimpachtig. Een treetachtig mensch. Een
treetachtige brief. Treetachtig antwoorden.
- Zie TRETEN.
TREF, TREFFE, (P v.) Eerlijkheid, treffelijkheid.
Een man van treffe (een aanzienlijk, eerlijk man).
Het zijn lieden van treffe. Van treffe zijn (eerlijk
zijn). " Hy acht syn-selven zonder eere ende
treffe te wesen, wanneer by niet verryckt en is
met de besittinghe van mottighen huys-raedt. "
(A. Debuck.) " De Turcken begraven noyt
iemandt inde stadt 'ten zy iemandt van treffe,
als die een Mosquee heeft doen stichten. " (P.
Devynck.)
— Men vindt het ww. treffen voor eerlijk ma-

worden. Wordt gezeid van de vogels in denzelfden zin als ritsig, tochtig, enz. van ander
dieren. Een trappelzieke vogel hukt zich dik
neder, juist of hij getreden vierde. Die hen-wijls
is trappelziek, zij zal haast eiers leggen.
TRAPPEN, trapte, getrapt, b. w. Bij pottebakkers. De potaarde onder den voet treden en
kneden. Men trapt de potaarde gem. met éénen
voet, een weinig uitwaarts.
— Ook absolutelijk. Moe zijn van trappen.
TRAPSTOK, m. Bij pottebakkers. Een steunstok die men in de hand houdt, terwijl reen
de potaarde trapt.
TRAVEELE, v., met de stemrust op vee, scherpl.
ee. Bij timmerl. Een kleine draagbalk voor de
ribben aan eene dakvenster, aan de opening van
een zoldertrap of schoorsteen, enz., fr. linroir, chevetre. De veurster in de heerdstede van eene
bovenkamer, rust met eene kape op de traveele.
-- Vgl. 1. trabecula, vklw. van Crabs, balk.
TRAVOOIEN, travooide, getravooid, b. w., klemt.
op vooi. Afrossen, afranselen, fr. rosser. Iemand
travooien. Hij heeft daar leelijk getravooid geweest. --- Vgl. Trambooien.
TRAWAKTE, v., klemt. op wak. Hetzelfde als
Trek in den zin van List, boze streek, treek, fr.
trait, tour, ruse. Eene trawakte slaan, fr. faire
une mauvaise farce. Iemand eene trawakte bakken (eenen trek spelen, fr. jouer un tour a quel
Die trawakten behagen mij niet. Het is-qu'n).
met al zulke tra ...'_eten dat zij mijnen vriend
van mij afkeerig gemaakt hebben. Dat vrouw
-menschtalrwken.
— Dit w. is eig. zooveel als trakte (I. tractus,
fr. trait, oul. traict), met eenen lasch in den
grondvorm; zie FLADAKKEN. Wegens de k, vgl.
Trakteeren — fr. traiter (régaler) .
TREBBEL, m. Zie TRIBBEL.
TREBBEL, TRIBBEL, DREBBEL, DRIBBEL, m.
Gelui van drie klokken die akkoord zijn, anders
gezeid Een akkoord, fr. sonnerie de trois cloches.
Die kerk heeft eenen trebbel en een schelletje.
,ï

- TREBBELEN,

trebbelde, heb getrebbeld, o. w.

ken, in achting stellen, b. v.
D'ander om syn eer te treffen (d. i. om zijne eer te
[kavelen),
Quam oock lustigh in het veldt.
(P. Gheschier.)
TREFFELIJK, adj. Eerlijk, deugdzaam; welge-

manierd, deftig, achtbaar, fr. honnête, respectable.
Een treffelijke dochter of jongeling. Een treffelijk
man. Een treffelijk huisgezin. Een treffelijke
burger. Een .treffelijk ambachtsman. Een treffelijk gedrag. Treffelijk zijn in zijnen handel.
Treffelijk te werke gaan met iemand.
— Ook van dingen. Een treffelijk huizeken
(een schoon, behoorlijk, aangenaam huizeken).
Iemand een treffelijk geschenk vereeren. Een
treffelijk ambacht (dat eer en weerde heeft).
- TREFFELIJKHEID, V. De hoedanigheid van
treffelijk te zijn. De treffelijkheid van iemand in
twijfel trekken.

TREF
TREFSCH, adj. Hetzelfste of Treffelijk, d. i. eerlijk, loflijk; doch aleen gebruikt in het is wat
trefschs ! sprekende spotsgewijs van iemands
woorden of daden, die geenszins prijsbaar zijn,
even als men ook zegt in denzelfden zin : het is
wat schoons ! het is wat fraais!

TREFTER, m. Zie TRACHTER.

TREINDEN, treindde, heb getreind, o. w. Trein
voeren, fr. rouler equipage, rouler carrosse.
TREITE, V. Lederen lets of oog aan eiken kant
van 't gareel, waar de trekstreng in vasthoudt
bij middel van den bout of kapitelstok. (Vgl. fr.
trait, van 1. trahere.) Nieuwe treiten aan een
gareel naaien.
— Fig. Het de treite afliggen, den moed opgeven, het laten steken, er geen doen aan zien om
iets dat men begonnen had te voltrekken. Die
student ligt met de treite af, sedert dat hij in
zijn examen mislukt heeft. Hij heeft lang gehoopt dat hij met vlijtig te werken zijn schulden
zou kunnen betalen, maar nu ligt hij met de
treite af.
—, Afgescheurde lap, vodde, flenter, fr. guénille. Haar kleed is of hangt geheel in treiten.
Het is al in treiten gescheurd. Heiten en treiten
(zie HEITE).
-- Fig. Eene lange treite van een vrouw
Zie ook MEISETREITE.
-mensch.
-- Het Woordenb. van Sleecks en Vandevelde
vertaalt het fr. fauvette door treit, v. Zie HAGETRUT.
TREITEN, treitte (wvl. ook treitege, zie IMPERFECT), heb getreit, o. W. Vervelende vragen, iemand lastig vallen om iets te bekomen. Treiten
om te mogen meêga,an. Met genoeg te treiters,
kreeg het kind 't geen het begeerde van zijne
moeder.
— Vgl. eng. to try, pogen, trachten.
-- Niet te verwarren met Treten.
TREITLAP, m. Bij greelmakers. Een lederen
lap vastgenaaid op den greelbalg onder de treite.
TREK, en ook TROK en TRUK, m., vklw. trekske (n, trokske(n. Tocht, fr. courant d'air. In den
trok zitten.
— Trekking van de lucht in eene schouw,
jacht. Er is geen trek in die kave (die schouw
trekt niet). Den trek van eene stove of kachel
verminderen met den sleuter te draaien.
-- Aftrek, fr. debit. Daar is trek, veel trek,
weinig trek, goede trok, slechte trok in die
koopwaar.
— De visschers zeggen dat zij trek hebben als
de visch in het aas bijt. Het is hier goed met de
hengelroe visschen : men heeft seffens trek.

1179

TREK
-- Treksel van thee, enz., fr. infusion. Kaffie
van den eersten trek is beter dan van den tweeden; kaffie van den derden trek is maar swol.
— De baat van eene speelbol, de dikste kant
al waar zij helt en vallen zal. Eene bol die veel,
die weinig trek heeft. Houd uwe bol met den
trek naar de linker zijde.
-- Hetgeen men in eens trekt,. Een trek inkte
(d. I. de hoeveelheid inkte die men in eens met
de pen uit den inktpot neemt om te schrijven).
— Haal, fr. trait. Een glas uitdrinken in eenen
trek. Drie uren ver gaan in eenen trek (zonder
eens halte te houden).

Sy discht al weder op; de spyst vliegt weder in.
3y loo ! alsoo gespyst, segt Teun, dan kan men werken!
Tand gauw, hand gauw ! ik voel my meer en meer
[versterken.

Hy segt aen de pachterss : goe vrauw, 'k weet het
[gedaen:
Wyl myne maeg.... zoo is aen 't gaen,
Ik sal het avond -mael met eenen binnen spelen.
(Vaelande.)
't Gaet al in eenen trek.

— Bij wevers. Waneer men vier a vijf tem
geweven heeft, wordt de gaping van-pelman
de keten zoo kleen dat er de schietspoel bijkans
niet meer door kan : dan schuift men den weefkam achteruit, men laat een eindeken keten van
den garenboom af, en men windt het geweven
gedeelte op den onderlooper tot dat de keten
wederom spant : deze werking, waardoor de
gaping wederom groot en bekwaam wordt om
voort te weven, heet een Trek of Truk, omdat
men de keten van den garenboom aftrekt met

den trekstok. Eenen trek weven. Na eenige
trukken geweven te hebben, verliet hij het
getouw.
— Loon of jaarwedde die men trekt. De trek
van de werklieden is tegenwoordig meerder dan
voortijds. Vermeerdering van trek eischen. De
jaarlijksche trok van een gepensioneerde. Die
ambtenaar heeft een schooners trok. Voor den
trek zijn (geern geld krijgen).
— Tuk, poos slapens. Een goeden trek doen,
een goen trek slapen, fr. faire un bon somme. Ik
heb een deugdelijk treksken gedaan dezen noene.
--- Eene poos tabakrookens. Eenen trek smooren. Doe nog een treksken (smoor nog een pijpken) .
— Een slag op het lijf, vooral met een stok.
Iemand eenen trek geven. Hij heeft daar eenen
trek gehad dien hij lang zal gevoelen. -- Fig.
Korte maar harde berisping. Een harden trek
krijgen wegens zijn gedrag. Die redenaar gaf
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zijne aanhoorders hier en daar eenen trek dien
zij wel verdienden.
— Schielijke, kortstondige en krampachtige
pijn in de ingewanden, enz., eene snijding. Ik
kreeg daar al met eens eenen trek in mijn hoofd.
Trekken in den buik hebben, fr. des tranchees.
Een trek verschilt van trekking, zijnde dit laatste
langzamer van duur, fr. tiraillement.
-- Streepje tusschen de woorden, enz., fr. Bret.
Eene incidente tusschen twee trekskens. Deze
alinea begint met een treksken.
TREKACHTIG, TROKACHTIG, adj. Genegen om
geld te trekken, geldzuchtig. Een trekachtig
mensch. Zoekt niet altijd betaald te worden
voor een geringen dienst dien gij bewijst, dat
is al te trekachtig.
TREKBERD, o. Bij hommeldroogers. Een houten luik waarmede men de opening stopt die in
den voormuur van den hommelast is boven den
loop.
TREKBOL(LE, v. Eerre bol met eenen trek of
bate, d. i. die zoo gevormd is dat, zij, onder 't
rollen, eene kromme richting neemt.
TREKBORSTEL, TREKBURSTEL (uitspr. - bostel,
-bustel, zie Rs), m. Bij schilders. Een platte borstel dien men over de kleuren haalt om de draden en vezelen van eik of ander hout daarin te
konterfeiten en uit te beelden.
TREKGAT, TROKGAT, o. Tochtgat. In of voor
een trekgat zitten.
TREKHIELEN, trekhielde (wvl. ook trekhieldege,
zie IMPERFECT), heb getrekhield (fvl. èlrekhield,
zie GE), 0. w. met de stemrust op trek. Met een
slepender en gedwongen tred gaan alsof het
achterlijf of de voeten haperden en niet meêwilden, dit geschiede dan al uit vermoeidheid,
zwakheid in de lenden, stijfte in de beenera, jicht,
wonden of minken, enz. Die moede wordt van
gaan begint te trekhielen. Wat hebt gij dan, dat
gij zoo trekhielt, al trekhielende gaat P De koeien
met hunne stijve achterpooten gaan altijd al
trekhielende, ei; &roaeg zegt Homeer. Een peerd
dat trekhielt, fr. un cheval qui traine les hanches.
— Uit tegenzin of vrees ergens traag naar toe
gaan, anders gezeid met lange hielen er naartoe
trekken. Luiaards gaan al trekhielende naar hun
werk. Hij wist dat hij misdaan had, en daarom,
geroepen om voor zijn meester te verschijnen,
ging hij er al trekhielende naartoe.
— Beschaamd en vernederd henengaan, anders
gezeid druipsteerten. Ge moest hem zien gaan al
trekhielen, als hij dat hoorde ! De mislukte kan
kwam al trekhielende weder van de stem--diat
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ming. Een schooljongen die al trekhieleride
voortgaat, na eene harde berisping van den
meester.
TREKRELING, m. en o. Soort van koek zonder
eiers gebakken in de gedaante van eene 8. De
trekkelingen zijn op verre na zoo groot niet als
de kransterlingen. De bakkers te Iper maken
trekkelingen om op witten donderdag te eten.
En dit is een oud gebruik als blijkt uit oude
oorkonden. " Betaelt an Osten Robaij de somme
van twee ponden grootera, over leverynghe van
treckelynghen op witten donderdagh. " (Hs. kerkrek. 1664.) Elders eet men op dien dag ook
soortgelijke koeken, maar die verschillen van
gedaante en naam, b. v. krakelingen, spaansche
koeken, enz. — Zie —LING.
TREKKEN, Irak (w2,á traken), triek en trok (wij
trokken), getrokken (fvl. èírokken, zie GE), b. w.
Aftrekken, met de hand plukken, sprek. van
fruit, fr. cueillir. Appels trekken. Peren, pruimen,
abrikozen trekken. Vandage gaan wij de krieken
trekken. Aardbezien, braambezien, aalbezien,
moerbezien trekken. Hij is van den boom gevallen, terwijl hij fruit trok.
— Indoen, inkoopen, doen komen, sprek. van
levensmiddels of koopwaren. Van waar trekt gij
uwen wijn, uw bier P Ik trek mijn brood uit de
stad. De winkelier trekt zijne waren van ver
kanten, den kaffie van Brugge, den rijst-schilge
van Antwerpen, enz. Die drukker trekt zijn
papier van de hoofdstad, uit die fabrijk, enz.
a

— Met de photographic afbeelden. Iemand
trekken (zijn portret nemen met de photographie). Ik ga mij doen trekken. Hij wilt zich niet
laten trekken. — Ook Uittrekken.
— Spichten, d. i. met vier schinkels eene
koorde vlechten, derwijze dat men twee opposiete
schinkels nevens malkander schrankt of overlegt,
en daarboven kruiswijsde twee andere opposiete
schinkels, en daarboven wederom de twee eerste
schinkels, en zoo voort overhands. Eene koorde
trekken. Trekken is geen nokken. Eene getrok.
kene zweep.
— Uitsnijden, uittrekken met een snijdend
werktuig. Den hijf trekken, fr. copper la luette.
De boone trekken, fr. extraire, cooper le lampas.
-- Bij biemelkers. De bie'n, die op het punt zijn
van te zwermen, in een nieuwen korf steken,
met den ouden korf om te keergin, en er den
nieuwen op te zetten rand tegen rand. Eenen
korf trekken. Het is een pastor van Frankrijk,
zegt men, die eerst het gedacht gekregen heeft
van de bie'n te trekken.
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-- Het lang trekken, lang bezig zijn, in tegenoverstelling van het kort maken. De redenaar
dacht dat hij het vandage wat langer mocht
trekken omdat hij gisteren het zoo kort gemaakt
had. Als hij 's avonds naar de herberg gaat, hij
trekt het dikwijls lang (hij blijft er tot laat in
den nacht). — Somwijlen zegt men ook het kort
trekken. Hij trok het daar kort.
— Het langste koordeken trekken, den vrijen
tijd, dien men ons verleent, te bate nemen tot
het laatste stondeken toe. Als hij 's avonds naar
de herberg gaat, trekt hij altijd het langste koordeken. Die altijd het langste koordeken wilt
trekken, komt somwijlen te laat.
— o. W. met hebben. Veel kalanten hebben,
veel aftrek vinden. Die winkel trekt. Die nieuwe
herberg trekt niet. Die koopwaren, die boeken,
enz. trekken (worden, veel verkocht).
— Goed verduwen, gretig zijn naar spijs,
sprek. van de maag. Sedert eenige dagen trekt
zijne maag niet, fr. it n'a pas d'appétit. Zijne
maag trekt gelijk eene avocaats beurze.
— Rente of interest opbrengen, sprek. van
uitgezet geld. Geld doen trekken (op kroois uit
dat gij niet uitgeeft, trekt niet,-gevn).Gld,
kan niet trekken.
— Gemakkelijk en vast in 't hout dringen,
sprek. van nagels en vijzen. Die vijze trekt niet.
Die nagels trekken goed.
— Regelmatig geld of onderstand ontvangen
uit eene officieele kas. De gepensioneerden trekken van den Staat. Dat arm huisgezin trekt van
den Disch, van 't Armbestier, van 't Bureel van
weldadigheid (d. i. ontvangt er geregelde aal
-moesnva).
--- Wortel schieten en welig groeien. Die
boompjes trekken niet, willen niet trekken. Die
planten trekken niet in zandigen grond. Die
doornhaag trekt hier goed.
— Bij drukkers. Wordt gezeid van de drukrollen als zij gretig den inkt vatten, fr. avoir de
l'amour. De rolle trekt, fr. le rouleau a de l'amour.
De rollen trekken niet genoeg, fr. it n'y a pas

asset d'amowr dans les rouleaux.
— Een scheers (fr. rasoir) trekt, als het den
baard moeielijk meeneemt, in plaats van hem
zachtjes af te schaven.
- Eene bolle trekt, in 't bollespel, als zij van
eigen rechts of links afwijkt van de rechte linie.
Mijne bolle trekt meer dan de uwe. Ik speel niet
geern met deze bol, zij trekt niet genoeg.
-- Trekken op, bij Weil. trekken naar, aan iets
gelijken. Dit koleur trekt op het groen. Hij
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heeft het juist zoo niet gezeid gelijk gij vermeldt,
maar het trekt er op. Het trekt er niet op ('t
gelijkt er niet aan). Mijn huis is tien duizend
frank weerd, en hij biedt er mij vijf duizend
voor : dat trekt er toch niet op (dat is belachelijk). Hij trekt stijf op zijn vader in zijne doens*
wijs, maar niet anders. Dat trekt nievers op (dat
beteekent niets).
TREKKOOIZE, v., met de stemrust op kooi. Bij
ambachtslieden, enz. Eene trektang met twee
omgebogen klauwen om nagels uit te trekken,
enz., fr. tricoise.
TREKMES, o. Bij timen. Haalmes, fr. plane. Het
trekmes heeft twee krikkeljoenen of handvatsels.
TREKORGEL, m., met de stemrust op trek.
Kleen speeltuig zijnde een blaasbalg die sluit
op een metalen blad met nauwe spleetjes waarin
metalen lipjes liggen en trillen; anders ook
Speelboek geheeten, fr. accordeon. Een trekorgel
met toetsen. Op eenera trekorgel spelen. De
jongen kreeg een trekorgeltje voor zijn nieuw
aar.
-j
TREKPENSEEL, o. Bij schilders. Een penseel
waarmede men linien trekt langs een regel.
TREKPERSE (uitspr. -pesse, zie its), v. Een ijze.
ren werktuig waarin men, bij middel van druk
vormijzers of malden vastklemt-schroevn,d
om metalen biezen te trekken. De goudsmids
gebruiken trekpersen.
TREKSCHOEREN (trekschouderen), trekschoerde,
heb getrekschoerd, o. w. Eene schouder of de
schouders beurtelings wringen en ophalen met
scheefgebogenen hoofde, ten teekene gemeenlijk
van wederspannigheid en onwil. Kinders moeten
vlijtig en spoedig gehoorzamen zonder krulneuzen of trekschoeren. Ik zag wel dat hij het niet
geern dede, want hij trekschoerde.
TREKSEL, Pap of brij van gekookte porei,
of van lijnzaadmeel en mostaard, die men op de
voeten legt om er het bloed.naar te trekken, als
er congestie is in 't hoofd. Treksels op de voeten
leggen.
— Men zegt pap (en niet treksel) op den buik
leggen tegen de koliek, of op een verzworen
deel om het te vermurwen. — In 't fr. zegt men
cataplasme zoowel voor Treksel als voor Pap.
TREKSTOK, m. Bij wevers, zie DEUNSTOK.
— Bij vogelvangers. Eene staak in den grond
geplant, waar de springsnaak aan vastligt, en
die de vogelaar achteruitsnokt als hij de slagnet
wilt doen overslaan op den aard.
TREKTIME, v., met den klemtoon op ti. Trok,
traktement, wedde, fr. pension, traitement. Zijne

o.
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trektime is groot, kleen. Iemands trektime ver
verminderen. Zijne trektime ontvangen.-hogen,
De trektime van een ambtenaar, van een soldaat,
van een gepensioneerde. " De hulponderwijzers
kunnen hunne trektime gemakkelijk opkrijgen "
d. i. verleven. (Uit een wvl. weekblad.) " 'K wensche joen verhooginge van trektime om op tyd
eene winterkazakke te kunnen koopen. " (Id.)
TREKTOUW (wvl. TREKTOWE, zie AU), v. Bij
visschers. Touwe of koorde die met ieder einde
vastligt aan de latte van de karte, en te midden
verbonden is aan het haamschier van het peerd
dat de karte voorttrekt in 't water.
TREKWORTEL, m. Bij boomvelders. Dikke
wortel dien zij aan den boom laten tot dat al de
andere afgehouwen zijn, en die dient om den
boom in eene zekere richting te doen vallen.
Den trekwortel afkappen. Als het waait, laat
men twee trekwortels opdat de boom niet valle
voor tijd.
-- Bij hoveniers. Bezonderste sap- of groei
een gewas. Ge moogt in 't delven-wortelvan
den trekwortel niet kwetsen, want het gewas
zou er van treuren.
TRELDJE, V. Zie TRALIE.
TREMEL, m. Zie TRIMMEL.
TREMULTE, v. Zie RAMULTE.
TRENDEL, m. Dikke staf met een gateblad zijds

van onder, en een dwarsstok van boven, waarmede men boter keernt in eene staande keern
(zie KEERN). Het gateblad, ook Trendelblad geheeten, omtrent drie decimeters hoog en even
zoo breed, staat over kant, gelijk eene vlerk,
gevestigd op zijds langs het onderdeel van den
trendelstaf, die steunt en draait op een ijzeren
duim of draaipunt in den grond van de keern;
de dwarsstok en de bovenste helft van den trendelstaf steken uit de keern. Als men nu met de
handen of met eenen leegaard dien dwarsstok
gedurig weg en weder rondwendt in halven
cirkel, zoo volgt het trendelblad, dat in de keern
is, noodzakelijk dezelfde wending, weg en weder
bruischende door de melk : en zoo wordt de
melk gekeernd en de boter vergaard. Het keer
zeer gemeen in Vlaande--nemtdrlis
ren; nogtans men keernt er ook met de tonnekeern en de wiegkeern, zonder trendel.
— Kramers heeft " Karnpols, Karntril, fr.

batte a beurre, riboí, long baton on pilon terming
.par nn rondin (?) de bols, et q.ui Bert a battre la
crème dans la baratte, pour en separer le beurre. "
— Het Alg. Vl. Idiot. heeft " Treil, m. Stok, aan
zijn onderste uiteinde van een doorboord plank-
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sken voorzien, dienende om in de stande mee'
boter te stampen. (Kempen.) " -- Dit treil of
(karn)tril is samengetrokken uit ons trendel,
maar volgens de verklaringen die er bij staan
schijnt de vorm en de manier van er gebruik
van te maken, verschillig te zijn. — Zie TRIL.
--- TRENDELBLAD, o. Het gateblad van den
trendel. Dit blad is eene vierkantte plank met
gaten doorboord, die door de melk weg en weder
bruischt, als men keernt. Zie TRENDEL. --- Krarners heeft " Karnschijf, fr. menole, planche ronde

et trouee an bout de la batte on du ribot. "
- TRENDELKEERN(E, v. Staande keern waarin
men de boter keernt met eenen trendel, in onderscheiding van de Tonnekeern en de Wieg
Zie KEERN.
-kern.
- TRENDELSTAF, m. De staf of dikke stok van
eenen trendel. De trendelstaf draagt van onder
een gatenberd, en van boven een dwarsstok.
TRENKE, v. Zie TRANKE.
TRENSE, v., met de schuifel -s. Gevlochten
koordetje of snoer van garen, zijde of volle. De
trense van een zakuurwerk. Den zoom van een
kleed afzetten met trense.
— Een lets van trense gemaakt, of een oogje
gelijk trense gevlochten. De trensen van eene
priesterkapoot, waar de kapitelstokken in hou
oogjes) aan hals- of-den.Trsj(gt
handlobben.
TRENSEN (met schuifelende s), trenste, getrenst,
b. en o. w. Iets vlechten gelijk eene trens, eene
trense maken. Een oogje trensen aan eene hand-

lobbe, om er het knoopje in te vestigen. Een

getrenst snoer. Wel kunnen trensen.
TRENTEN, trentte, heb getrent, o. w. Tranten,
trimpen, traagzaam gaan. Hij trent er naar toe.
Hij trentte beschaamd naar huis.
-- Van daar Voorttrenten, Wegtrenten, enz.
TRES, TRESSE, v. Hetzelfde of Stres, zie aid.
TRESSEN, treste, getrest, b. w. Vlechten, fr. tresser. Het haar tressen.
TRETELING, v., zware e. Complimentjes, beslag, fransche beleefdheden. Zij hebben wat veel
trètelinge over hen, fr. ils font passablement de

l'embarras.
TRETEN, treette, heb getreet; ook

TRETTEN, 0. W.

met zware e. Schimpen, bitter spotten, den aap
houden. Met iemand treten. Hij treet er mee,
overal waar hij hem vindt. Hij is hatelijk die
altijd met de menschen treet. Hij kan verduiveld
treten.
-- Trelen en greten, tautol. Ik maak niet van
al dat treten en greten.
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PREU
-- TEETER, TRETTER, m. Schimper, greter.
Treters maken zich onbemind. Gekend zijn voor
een treter.
TREURLINDE (wvl. LIINDE, zie IND), v. Soort
van linde wier takken meer of min neerhangen,
met bladeren die van onder wolachtig wit zijn,
in de wetenschap Cilia argentea Desf., fr. tilleul
argenté. In de lusthovenvindt men dikwijls
treurlinden.
TREUT, TRUT, m., vlkw. treutje, trutje. Kleene
hoeveelheid natte of 'drooge dingen. Een treut
aardappels geven aan een bedelaar. Een trut
kaffie maken. Een trutje geld. Een treutje melk.
Er is maar een trutje meer in.

— Synon. treut, kluts, klik. Treut wordt gez.
van nat of droog; kluts aleen van droog; en klik
van nat.
TREUTELEN, treutelde, heb getreutelcd, o. w.

Truttelen, treuzelen, fr. procéder avec lenteur;

chipoter.
-- In Limb. klinkt het troetelen, en in Brab.
soms trutten, zegt Alg. VI. Idiot.
-- Afl. Treutelaar, Treuteling, Treutelwerk.

TREU
neuten met gatjes bezigen (zie NooT), en dat de
Latijnen nux cassa (boze noot, wormstekige
neute) ook gebruikten voor Iets van kleene
weerde, b. v. Horatius ii Sat. v, 36.
TREUTENEUTEN, treuteneutte, heb getreuteneut,
o. W. Treuten en neuten, trutselen en nutselen

(nusselen), neuteltreuten, met beuzelwerk zijnen
tijd verslijten, fr. chipoter, véiiller.
TREUZELEN, O. w. Zie .TRUTSELEN.
TREVEL, m. Trede, spoor, slee, fr. trace, piste,

vestige. Iemands trevel volgen. Ik weet niet waar
de trevel (sluipweg) is van den dief. Ik zag in
het zand den trevel van een dier. De trevel van
den mol wordt ook Ree genaamd.
-- Zie DREVEL, en vgl. eng. travel (reis, fr.

voyage).
TREVELNEST, m. en o. Dit w., meen ik, bet.
een schuilhoek waar men naartoe sluipt gelijk
de wilde dieren naar hun leger, een sluiphol.
Het staat bij Cl. Declerck :
Erghens in uw trevel-nesten,
Daer men van den Bijbel spreeckt,
En wel op zijn geussche preeckt;
Of wel achter d'oude vesten,
Daer ghy vry zijt onghezien
Niet van God, maer van de lien.
Synght daer Zalmen al te gare, enz.

TREUTENEUTE, en ook TRUNTENOTE, TRUNTENEUTE, v. Iets dat zeer gering is van belang
of van weerde, iets van niet, prulle, fr. bagatelle,
peu de chose. Twisten en vechten voor een treuteneute. Ge moet u daar mee niet bekommeren:
't zijn al trunteneuten. Heb geen trouw in die
beloften : 't zijn al treuteneuten. Mijn stoelgang
was maar eene treuteneute, zei de zieke aan den
geneesheer. Iets koopen of verkoopes voor eene

TREZE, v., vklw. Trezeken. Eigennaam voor
Terezia, fr. Térèse.
-- Minnares, fr. amante. Hij ging daar voorbij
met zijn trezeken. Zie WANNE.
— Eene padde, fr. crapaud. Er kroop een tre-

treuteneute (bijkans voor niet). Gij kunt u dat

zeken over de baan.

aanschaffen voor eene treuteneute (voor eene
pralle van niet). " Ghy moeght om een treuteneute dit boecxken by den boeck-drucker haelen. " (L. Vossius.)
Gef ik geld, ik wet voor wat
Dat is maer een treute neute.

— Fakel, pietjekadul, vodde of lap waar men
heete potten of pannen mede van het vuur wegneemt.
— Vierkantte doekje of kleene dwaal waarin
men een lepel, eene tafelvork en een mes windt.
In Sint -Jans hospitaal te Brugge, hebben de
genezende zieken, die reeds aan tafel kunnen
zitten, elk eene treze om hun tafelservies in te
bewaren. Eene verschgewasschen treze.
— De klinke van een broek, de gulp, fr.

(Vaelande.)
... Moest ik gaen haelen
Soo bedienstig mynen wyn P

Dit al voor een treute-neute ! (Id.)
— In Brab. treuzeneus. Hij heeft die schilderij voor een treuzeneus verkocht. " Mantels
en huycken die hij dan naderhand voor een treusneusje gaf. " (A. Poirters.) Volgens Tuinman
komt dit w. van treuze, oul. een gat, fr. trou; en
van neus d. i. noot : dus eene noot met een gat,
die niets weerd is. (Alg. Vl. Idiot.) De gissing
van Tuinman heeft te meer grond dat wij treuteneute en truntenote zeggen. Voeg daarbij dat
de Vlamingen, in plaats van treuteneuten, ook

brayette.
TREZEL, m. Hetzelfde als Trijzel, koornzeef,
graanzeef, fr. crible. Het graan, dat in de molen
is gescheiden geweest van zijn kaf, wordt dan
nog nader gezuiverd in den trezel dien men met
de handen schudt en schokt, zoodanig dat het
onkruidzaad en ander kleene vuiligheid door de
gaatjes van den trezel wegvallen.
-- Ook in den zin van Fatouw, harp, fr. crible
a pied. Zie FATOUW.

TREZ
-- In Brab. bet. dit woord Tremel, fr. trémie,
zegt Alg. V1. Idiot.
TREZELAAR, m. Iemand die graan trezelt.
--- Ook gebruikt voor Trezel, fr. crible, crible
a pied. Graan zuiveren met den trezelare.
— Zoo zegt men ook Borstelaar voor Borstel,
Tuilaar voor Tuil, Tuimelaar voor Tuimel, fr.
culbute, Truizelaar voor Truizel, en in de Wdb.
Boezelaar voor Boezel..
TREZELEN, trezelde, getrezeld, b. en o. w. Graan
zuiveren met den trezel. Het koorn trezelen.
Getrezelde tarwe. — Men zegt ook Trijzelen.
TREZORIJ, TREZORIE, V. Schatkamer. Die kerk
heeft eene rijke trezorie.
— Fig. Onze schrijvers noemden de H. Maagd
" Alderheylichste Trezoorye. " ( 0. Vranex.)
Godlijcke scapprade,
Tresorye, carver van den hooghen rade.
(A. Biins.)
--- In eenige streken geeft men dezen naam
ook aan de Sacristij waar de gereedschappen
zijn om den kerkdienst te verrichten, waar de
priester het misgewaad aan- of afdoet. De koster
zorgt voor de trezorie.
TRIAKEL, m., fr. theriaque. Zie de Wdb.
-- Fig. Hutspot, konkelarij, fr. íripoíage.
TRIBBELEN, tribbelde, heb getribbeld, o. w. Beven, bibberen, fr. trembler. Tribbelen van koude,
van vreeze. Tribbelen van de koorts.
--- Zie TRIBBELEN.
TRIEBAU, m., klemt. op trie. Heurst, triekbal,
fr. trique- balie. Zie EZEL.
TRIEBELTRODE, en te Brugge TRIPELTROTE, v.
Verwarring, wanorde, fr. désordre. Het ligt al in
triebeltrode, fr. tout esi en désordre Zijne zaken
staan in triebeltrode (in de war). De wereld is
vol triebeltrode. Was dat eene triebeltrode in
dat huis, in die vergaring !
-- Verwarring der zinnen, ontsteltenis, fr.
trouble. Hij was in zulk eene triebeltrode dat hij
niet wist wat hij zeide of deed. De dief, in zijne
triebeltrode, vergat te vluchten.
TRIEKBAL, m., klemtoon op trick. Heurst, fr.
trique-balle. Zie -EZEL.
-- Zoo lomp als een triekbal, uit der mate lomp.
TRIEM(E, V. Hetzelfde als Traam. Zie ald.
TRIESTIG, adj. Bedroefd, neêrslachtig van verdriet. Triestig zijn over iemands dood. Er triestig uit zien. Zijne oogen staan triestig.
Gij zijt triestig, neergeslagen :
In uw oogen blinkt een traan!
Ai 't is waar ! 'k zal 't nooit meer vragen.
Vader is in zee vergaan.
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— Ook van dingen die rouw en droefheid beteekenen of inboezemen. De triestige cypresboomen. Triestige rouwkleederen. Eene triestige
stilte. Triestig nieuws. Een triestig gezang.
Triestige gebeurtenis. Eene triestige woning.
— Ellendig, armtierig, slecht, katijvig. - Een
triestig leven. Eene triestige dood. Die vrucht
op den akker staat triestig. Dat is triestige klaver. Triestig weder. Een triestige zomer. Eene
triestige wandeling. Eene triestige gezondheid
hebben.
— Afl. Triestigheid, Vertriestigen, enz.
TRIESTMOEDIG, adj. Droefgeestig, zwaarmoedig, fr. mélancolique. Een triestmoedig temperament. Er triestmoedig uit zien.
-- Droevig, bedroefd, fr. triste, afligé. De dood
van zijne vrouw heeft hem zoo triestmoedig gemaakt. Wat schilt er dan, dat gij vandage zoo
triestmoedig zijt!
TRIJFEL (wvl. TRIFEL, en geenszins triefel), m.
Beuzeling, prul, nietige zaak, fr. babiole, bagatelle, conte, eng. trifle. Dat zijn al trijfels. Trijfels
vertellen. Zich met trijfels bezig houden.
-- Vgl. Truffel.
-- TRIJFELAAR (wvl. TRIFELARE), m. Iemand die
trijfelt. Een trijfelaar van een jongen.
- TRIJFELAGIE, v. Getrijfel, prullewerk, ijdel
praat. Ik ben met al uwe trijfelagie niet gediend.
- TRIJFELEN (wvl. TRIFELEN, zie IJ), trijfelde,
heb getrijfeld, o. w. Beuzelen, prutsen, prullen
vertellen, prullewerk verrichten. Bezig met trijfelen. Wat trijfelt hij daar weerom P Die man
trijfelt geheele dagen in den hof.
--- Ook een kinderspel, anders Klinkemutsen,
kruis of munt spelen, met centen opsmijten.
-- TRIJFELING (wvl. • TRIFELINGE), v. Beuzeling.
Zalig ! die zoo lang gy leeft,
Kunt tot nut en bate bringers
De allerkleenste tryfelingen. (G. Gez.)
- TRIJFELWERK, O. Prullewerk.
TRIJKBAL (wvl. TRIIKBAL), M. Zie TRIEKBAL.
TRIJKELEN (wvl. TRIKELEN, zie is), trijkelde, getrijkeld, b. w. Plagen, kwellen, fr. vexer, lutiner,
taquiner. Iemand trijkelen. Getrijkeld zijn.
— Het fr. triquer bet. Stokslagen geven.
TRIJNTJE, TRIENTJE, o. Een vogelken, ook
Elstrijntje en Tiertje geheeten, fr. tarin, 1. car-

duelis spinus.
TRIJPE (wvl. TRIPE, en geenszins triepe noch
trippe), v. Het ingewand, d. i. de maag en de
darmen, van eene slachtbeest, fr. tripe. De trijpe
van een zwijn. Als een zwijn geslacht is, braadt
men de trijpe om ze te eten.
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TRIJ
— Meest gebruikt in 't mv.
Anders, 't vet van een capoen
('t Is een uyl, wil bet begrypen),
't Roet van eenen jongen haes
('t Is de kat met hoofd en trypen,
Die ik nog met eekels vaes) .
(Vaelande.)

— In 't Land van Aalst zegt men Triep, m.
voor Bloedworst, fr. boudin.
-- Ook de pens of buik van een zwijn, waar
het ingewand in ligt. De trijpe van een geslacht
zwijn opensnijden. Eene dikke, vette trijpe.
--- Soort van wolle- of garenstoffe die ver
wijze van pane of fluweel, en-verdigsop
wier gereefde vluwe eenigszins gelijkt aan de
ruwe oppervlakte van een trijpzak, fr. tripes,
tripes de velours. Een mantel met een breede
kraag van trijpe.
TRIJPEN (wvl. TRIPEN, zie ij), adj. Van trijpe,
fr. de trippes de velours. Eene trijpen klak (muts).
TRIJPKERMIS (wvl. TRIIPKERMESSE), V. Onthaal
aan verwanten en vrienden, als men zijn verken
geslacht heeft, fr. boudinee.
TRIJPZAK (wvl. TRIIPZAK, en geenszins trie_ pzak noch tripzak), m. De maag van een slachtdier, anders nog Lap, en onjuist ook Strontzak
geheeten. De trijpzak van een zwijn, van eene
koe, enz.
— Onbeschoft ook van menschen, b. v. Zijnen
trijpzak volsteken (zich zat eten). Giet die pint
in uwen trijpzak (in uwe pens).
TRIJSE (wvl. TRISE, met de schuifel -s),gv. Een
woord dat wij veel gebruiken in de spreuk

hijsen

en trijsen, d. i. lappen en leesten, haspen en spillen, pak en zak, fr. son sac et ses quilles. Pakt
uw hijsen en trijsen, en trekt henen. Iemand
buitensmijten met (zijn) hijsen en trijsen. Hij is
vertrokken met hijsen en trijsen.
— Deze twee woorden schijnen aan de scheepsvaart ontleend. Althans vindt men in de Wdb.
hijschblok en trijsblok, hijschen (fr. hisser) en
trijzen (fr. apiquer). Doch 1. tricce bet. beuzelingen.
TRIJSPALUL (wil. TRIISP —, Zie IJ), m. Iemand
die truntachtig en trutselachtig ,is; ook simpelaar, sul, fr. niais. Hij is een trijspalul. Ik kan
met zulk eenen trij spalul over den weg niet.
— Zie PACTJ E. De Wdb. geven trijzelen, treuzelen in den zin van fr. lambin er.
TRIJZEL (wvl. TRIZEL, zie IJ), m. Een zeve waar
't goed graan in blijft, terwijl de vuiligheid er
door valt. Zie TREZEL.
TRIJZEWIJZEN (wil. TRIZEWIZEN, zie IJ), trijzewijsde, heb getrijzewijsd, o. w. met den klemtoon

TRIM
op trij. Luieren, zich bezig houden met rond
kleinigheden verrichten-kijenoftrasl
in plaats van neerstig voort te werken. Op den
akker staan trijzewijzen. Op liet weefgetouw
zitten trijzewijzen. Die veel trijzewijst krijgt
zijn werk niet af. Zijnen tijd verspillen met
trijzewijzen. Ergens in de straat staan trijzewijzen om iemand af te wachten, enz.
— Men zegt ook Truizewijzen.
— Het 1. tricce bet. beuzelingen.
TRINIMEL, m. Tremel, fr. tremie.
— Wanmolen met eene soort van fatouwe
waar het graan door valt in eenen bak, terwijl
de grove krensen over de fatouwe wegschuiven
in eenen anderen bak, en dat het kaf door den
wind buitenstuift. Met den trimmel het graan
schoonmaken.
-- TRIMMELEN, trimmelde, getrimmeld, b. w.
Met den wanmolen zuiveren. Het graan trimmelen (van kaf en krensen zuiveren).
TRIMPEN, trimpte, heb getrimpt, o. w. Trippen,
stillekens treden, met kleene en zachte stappen
gaan, trenten, gaan lijk een hond die zijnen
steert tusschen de beenen trekt.
— In Oost -Vl. zegt men Trimpelen, voor Trippelen, trampelen, fr. trepignzer. (Alg. Vl. Idiot.)
— Zie BINNEN -, VOORT -, WEGTRIMPEN.
TRINKE, v. Zie TRANKE.
TRIP, m. Keukengerief, zijnde een ijzeren ring
op drie pootjes, om daar een ketel, pot of pan op
te zetten, in de Wdb. treeft, fr. trepied.
TRIPELTROTE, v. Zie

TRIEBELTRODE.

Een snoer
van losse draden met tripoli. bestreken. De goudsmid gebruikt pimsstrengen en tripelstrengen
om te polijsten.
TRIPOLISTRENG, TRIPELSTRENG, m.

TRIPPELTRAPPEN, trip
heb getrippel trapt, o. w. Hetzelfde als Trippetrappen, met
kleene en snel herhaalde stapjes gaan, fr. trottiner. Een peerd dat trippeltrapt.
En waer mag die plaetse wezen
Waer zoo vele oplettendheid
Leerzaem wordt aen boord geleid
Dat het flikkerend trippeitrappen
Van de lyze, ligte, rappe
Muizepootjes 't stilzaem oord
Onberrnhertiglyk had gestoord P
(K. De Gheldere.)
TRITTELEN, trittelde, heb getritteld, o. w. Hetzelfde als Truttelen. Zie ald.
-- Afl. Trittelaar, Tritteling, Getrittel.
— De korte -u en i verwisselen dikwijls. Zie
daarover bij u.
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TROE
TROEF (wvl. TROUF, zie ou), m. Het keerbiad
in de kaart, fr. retourne, atout.
-- Troef uitgaan, het spel beginnen met een
troefblad te werpen.. Hebt gij troef, ga hem uit.
— Fig. Zijne misnoegdheid, zijne gramschap
uitboezemen of lucht geven. De spreker ging
troef uit tegen het gemeentebestier. Zoohaast
hij bij mij aleen was, begon hij troef uit tegen
zijnen meester. Als hij thuis kwam, het was
troef uit tegen zijne vrouw.
— Dikwijls gebruikt om aan te duiden dat
iemand of iets meesterschap voert en baas is.
Het geld is altijd troef in de wereld. In tijden
van omwenteling is 't overal pleute troef of
schoelje troef (d. i. dat de deugnieterij overal
boven is). Schoelje is troef in de slechte boeken
en gazetten.
-- Volgens Alg. Vl. Idiot. zegt men in Brabant : ergens troef vinden voor Ergens wel outhaald zijn, zich ergens behagen. -- Bij ons heet
dit toef, Zie TOEF.

TROENE, v. Hetzelfste als Tronie, fr. trogne.
Eene troene gelijk eene volle maan. Eene roode,
eene leelijke troene.
TROGGELEN, troggelde, heb of ben getroggeld, o.

w. Traagzaam en met moeite gaan. Een ziek acht i g mensch die naar de kerk troggelt.
-- Meest gebruikt in 't Land van Aalst, waar
de a gelijk eene o klinkt, en daarom gewis hetzelfde woord als ons Trakelen. Nogtans in Holl.Limb. luidt het Truggelen, trukkelen. (Alg.
Vi. Idiot.).
TROK, m. Heeft al de beteekenissen van Trek.
Zie aid.
TROKKELEN, trokkelde, getroklkeld, b. w. Voort
zijn rolwagentje. -trekn.Hidolt
-- Frequent. van Trokken.
TROKKEN, trcak en triek, getrokken, b. en o. w.
Wordt in een groot deel van Vlaanderen gebruikt in plaats van trekken met al zijn beteekenissen. Iemand bij den arm trokken. Trok de
tafel wat nader. Gij moogt daar niet aan trokken. De zon trokt het hout krom. Die stove
(kachel) trokt niet.
— Vandaar Aftrokken, Betrokken, Optrokken, Uittrokken, Vertrokken, Wegtrokken, enz.
TROMBAL, m. met de stemrust op bal. De
groote trommel, bomtrom, fr. la grosse caisse.
Den tromba] slaan in de muziek.
TROMMELWATER, o. Zoo heet bij 't volk de
Buikwaterzucht, fr. ascite. Het trommelwater
-

hebben (in den buik).

•TROM
TROMPEN, trompte, heb getrompt, o. w. Op eene

trompe (mondtrom, fr. guimbarde) spelen. Leeren trompen.
-- b. w. Een deuntje trompen.

-- Afl. Tromper, Getromp.
TROIYIPETTENBLOEM, V. of enkelijk TROMPET
TEN, v. mv. Soort van Fuchsia met lange klaroenvormige bloemen, fuchsia fulgens DO.
TROMSTUK (wvl. - STIK), o. De tromstukken
van de panne in eene zoutziederij zijn de vierkantachtige ijzeren platen die rond den penning
liggen te midden in den grond van de panne, op
wijs van de figuur hier nevens, waarin
acht tromstukken verbeeld staan. Het
deel van de panne met den penning en
de tromstukken beslegen, is veel kloeker en
dikker dan het overige, en dit is noodig om dat
er de viering onder brandt.
TRONDELAAR, TRONTELAAR, m. Slenderaar.

-

TRONDELEN, trondelde, heb of ben getrondeld,
o. W. Traagzaam en slepende gaan, hetzij uit

werkeloosheid, hetzij uit krankheid; slenderen,
sukkelen. Een ledigganger die langs de straten
of rond de markt trondelt. Hij is laat naar huis
getrondeld. Een oud of ziekelijk mensch trondelt
naar de kerk. Hij heeft geheel den dag getronteld. Hij is er naartoe getrondeld (gesukkeld).

Door het land trondelen. .
-- Ook van dingen die op hunne plaats niet
liggen maar zwerven met gevaar van te vergaan, of geschonden te worden, of te zoek te
raken, fr. trainer. Uw hoed trondelt daar weerom;
waarom zorgt gij er niet beter voor P Zijne boeken laten trondelen. Dat is een zorgeloos werkman : zijn gereedschap ligt overal te trondelen.
Het is jammer dat zij die schoone kandelaars
laten trondelen in de sacristij : willen ze die niet
meer gebruiken, ze zouden ze beter verkoopen
of ten minste zorgvuldig bewaren.
-- Men zegt ook Trontelen.
TRONK, m., en hier of daar ook TRONKE, v.,
mv. tronken, vklw. tronkske(n. Een struik takken
die opgroeien uit een wortelblok of tjok in den
grond, of uit den kop van een afgeknotten boom,
fr. cepee, trochee (en niet tronc, d. i. stam, bul).
Hakhout groeit in tronken. De tronken worden
alle derde, vierde of vijfde jaar afgekapt. Een
elzen tronk. Eiken tronken. Notetronken (d. i.
notelaren tronken). Aalbezientronk. De tronk
van eene knotwilg. Zekere kleene vogels wonen
boven in de tronken, en andere van onder. Hij
verborg zijne diefte in een dichten tronk. Eenen
tak uit een tronk afhouwen. — Van bramen,

TRON
gipste, biezen, enz. zegt men niet tronk, maar

struik of hut, m.

-- Ook gebruikt in den zin van Afgeknotte
boom, bolaard, fr. arbre étê1é, têtard. Het haar
van eenen tronk, zie TRONKHAAn. Er zijn tronken
van alle slag van hout, van eiken, van wilgen,
van olmen, enz. Een tronk is gemeenlijk vier,
zes, acht of tien voet hoog. Er woont eene mees
in de holte van dien ouden tronk. De knotwilge
is een tronk.
-- Fig. Familie, geslacht, huisgezin, stam. Ik
ken geheel dien tronk (al de leden van die familie). Dat is een slechte tronk van volk. Gij zijt
ook van dien tronk. Er zijn drie tronken om die
erfenis te deden. — Ook Struik. " Succederende
niet in capita, maer in stirpes, dat men noemt
by struucken. " ( Cost. v. Veurne.)
--- Bij visschers. Kleene houten kist met gaten
doorboord, waarin men den visch levende bewaart, fr. petit reservoir. Een tronk visch. Men
legt de tronken in de beun die er tot dertig
behelzen kan. De tronken dienen om de verschil
soorten van visch elk op zijn eigen te houden.-lige
TRONKBOOIVI, m. Afgeknotte boom, fr. arbre
etêté, tetard. "" Den leene volghen ende behooren
toe alle opgaende boomen, tronck- boonnep, haghen,
midtsgaders copilie ofte bladinghe onder de dry
jaren, den standaert vanden meulen, de banden,
ende 't ghone dat hem niet en roert wenden
meulen, tarwe ende andere vruchten ende saden
ghesaeyt in leenen, ten sijde die moghen beven
ende vlieghen metten winde. " (Cost. van Belle.)
TRONKEIK (wvl. -EEKE), m. en v. Geknotte eik,
fr. tronchée, chêne têtard, bij Kil. Stronck-eycke,
tronck-eycke. Het haar van eene tronkeik afkappen. Langs dien weg staan veel tronkeiken.
" De tronck-eecken ende vulgen. " (Cost. v. Audenaerde.)
TRONKEMUL, o. Wulgemul, houtpoeder dat
men vindt in vermolmde boomen. De bloemisten
gebruiken tronkemul om verscheiden planten
in te kweekera.
TRONK(E)MUSCH, v. Soort van musch die in
de uitgemolmde gaten van oude bolaards nestelt. De tronkemusschen zijn dunner en ranker
dan de pannemusschen.
TRONKHAAG, v. Eene rij tronken, fr. vn rang
de trochees. Eene elzen tronkhage. Eene tronk
notelaars. Twee akkers gescheiden-hagevn
door eene tronkhage. Een gracht tusschen twee
tronkhagen. De tronkhagen worden van tijd tot
tijd afgekapt (d. i. de takken worden afgehouwen van den tjok aan den grond). Onder eene
,
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tronkhage liggen slapen in 't gras (d. i. onder
de overhellende takken). Tronkhagen sluiten op
verre na zoo dicht niet als tjanterhagen, en laten
ruimte genoeg om er gemakkelijk door te kruipen. Eene dubbele tronkhage (twee paralleele
tronkhagen drie a vijf voet van een gescheiden).
TRONKHAAR, o. Struik takken en twijgen op
den kop van een bolaard of geknotten boom, fr.
cepée d'un têtard. Tronkhaar van drie jaar oud.
Het tronkhaar afkappen. Het tronkhaar van
eene knotwilg.
TRONKHOLM(E, m., mv. -holms, - helmen. Soort

van doodlage of kwelmgrond in een akker, moe
plaats of streep in het land, zoodanig-rasige
dat de ploegende peerden over die plaats ras
moeten voortstappen, willen zij er diet in zinken. Er is een tronkholm in dat land. In eenen
tronkholme verzinken. De akkers met tronk
liggen gemeenlijk in de helling van een-hoims
berg of heuvel. De tronkholmen zijn dikwijls
strepen die dweers door den akker loopera.
-- Dit woord schijnt een van de oudste onzer
taal. Het tweede deel holm staat reeds als verouderd bij Kil. die 't verklaart ( or 1. monticulus, clivus, pulvinus; insults amnica. Boyer zegt
dat het eng. holme oulings beteekende Een eiland,
of een moerassige grond, fenny ground, fr. lieu
marécageux. Dezen zin heeft het woord nog in
onzen Tronkholm. -- Maar wat is Tronk hier P
TRONKLINDE (wvl. —LIINDE, zie IND), v. Geknotte linde, fr. tilleul íêa,w•d.
TRONKOLM, m. Een olmboom met eenen tronk,
een olm die afgeknot is, fr, orme têtard.
— Niet te verwarren met Tronkholme.
TRONTELEN, o. w. Zie TRONDELEN.
TRONKWULGE, v. Knotwilg, fr. saute telara.
Tronkwulgen'rond een waterput.
--- In eenige gewesten luidt het Tronkwuilge
(uitspr. tronkwuulge, zie vi).
TROOSTEN, b. w. Beteekent niet alleen fr. con,

soler, maar ook soulager, verlichten, dragelijker
maken. Iemands armoede troosten. Zulke woorden troosten mijn verdriet, mijn lijden.
— In plaats van Iemand troosten over iets
zeggen wij ook Iemand troosten op iets, b. v
Iemand troosten op de dood van zijnen vriend.
Iemand troosten op zijn ongeluk.
— Th. Vanherentals gebruikt troosten op in
den zin van troosten met of door als hij zegt :
" Laet ons doch elcanderen troosten op die bloedighe dooi ons Heeren. "
TROOZEGALANT, o. Zie ROOZEGELANT.
TROP, m. Troep, verzamelde menigte, kudde,

TROP
bende. Een trop menschen, kinders. Het volk
kwam weder in tropkens van tien a twintig
menschen. Een trop schapen. Een trop zwijns.
Een trop koeien. Een trop ganzen. De zwaluwen
vliegen henen in groote troppen, bij troppen.
"6 Eenen trop coyen ende schapen. " (Kronyk

Brugge.)
— Ook Troppel.
TROPPEL, m. Trop, bende, kudde. Het volk
stond in troppels. Een troppel ganzen.
TROPPELEN, troppelde, heb getroppeld, o. w.
Troppen, thoope komen, samenscholen, fr. s'attrouper. Het volk troppelde al bijeen. Zij troppelden vóór het huis van den magistraat en
smeten de ruiten in. Zoohaast hij verscheen,
troppelden de jongens rond hem. De kiekens
troppelen rond en onder de klokhen. De zwaluwen beginnen te troppelen om te vertrekken.
" Ze en troppelden zoo vele niet meer; ze trokken
een voor een weg, elk met zijnen koop in zijne
armen. " (K. Callebert.)
— Afl. Troppeling, Getroppel.
TROPPEN, tropte, heb getropt, o. w. Hetzelfde
als Troppelen. " Het volk bleef troppen voor de
deure, terwylen ivy ons diverteerden aen tafel."
(Verslype, in R. d. H.)
— Bij ons nog gebruikt, ofschoon Kil. het
V.

verouderd noemt.
TROT, m. Draf, fr. trot. Den trot gaan. Een
peerd dat den trot gaat. Een hond die den trot
loopt.
— Ook van menschen. Hij stelde 't op een
trotje (hij nam een drafken). Hij gaat - eenen

goeden trot, fr. un bon pas.

— Op (den) trot zijn, trotten, op (den) gang
zijn. Hij is altijd op trot, nu hier dan daar.
— Een einde wegs, fr. trotte. Eenen trot, eenen
grooten trot- doen. ' De stad is nog al een trotje
van hier.
TROTTEN, trotte (wvl. ook trottege, zie IMPERF.),
heb getrot (fvl. ètrot, zie GE), o. w. Snel aanstappen, bijkans draven, fr. trotter, eng. to trot. Een
peerd doen trotten. De hond trot nevens zijn
meester. " Dese (geerden) trotten, d'ander dra-

ven. " (P. Gheschier.)
— Van menschen, Draven, snel voortstappen.
De brievendragers moeten van 't een naar 't
ander trotten. Het regene en waaie, hij trot er
maar door.
- Troffen en tranten. Zie TRANTEN.
-- Kil. heeft trotters in den zin van torden, 1.
caleare (bij ons terten), en van draven. --- Van
ons Trotten heeft de Fransch trotter gemaakt.
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TROTTER, m. Draver. Dat peerd is een goede
trotter. Men moet een felle trotter zijn, om zoo
eene reis af te leggen in drie dagen.
TROUW (wvl. TROW, zie Au), m. Het trouwen,
huwelijk, fr. manage. Eenen trouw zegenen. Dat
is een schoone trouw. Te naaste week zijn er
drie trouwen. In eenen trouw tegenwoordig zijn.
Drie maanden na mijnen trouw, is mijn vader
gestorven. Ik keur dien trouw niet goed.
— Men hoort ook Trouwe, v. in dezen zin.
(Vgl. Ondertrouwe, v., fr. fiancailles). Daar is
morgen eene trouwe ten tien ure. Dat is eene
schoone trouwe.
TROUWBRIEF (wvl. TROWBRIEF, zie Au), m. Huwelijksakt, fr. acte de mariage.
TROUWENS, TROUWENST, TROUWENTSEN (zie

s), bijw. Omtrent hetzelfde als Want, fr. car, 1.
nam, enim. Ik moet spoedig voort, trouwenst het
wordt avond en ik ben nog ver van huis. Ik verzeker u dat hij thuis is, ik heb hem trouwens
gezien.
— Ook schimpende gebruikt in den zin van 1.
scilicet, fr. notez-le bien. Hij heeft daar een huis
gekocht van 20,000 frank; hij heeft trouwens
geen geld.
TROUWHEMDE, V. Bruidegomshemde met fin-

zen en knopen en brossen versierd op de borst.
Een trouwhemde doen maken.
TROUWKNECHT, m. Jongeling die getuige staat
bij een huwelijk dat gezegend wordt.
-- Zie TROUWMEISEN.
TROUWIVIEISEN, o. In de plaatsen waar het gebruik is dat de twee getuigen van een huwelijk
in de kerk, een jongeling en eene jonge dochter
zijn, wordt de jongeling de trouwknecht, en de
dochter het trouwmeisen geheeten. Hij is verzocht geweest om te naaste week trouwknecht
te zijn bij 't huwelijk van N. Wie was er gisteren daar trouwmeisen P
TROUWSTE, V. Huwelijk, fr. mariage. Het is
morgen de trouwste van uwen broeder. Tegen
zijn bij de trouwste van eenen vriend.-wordig
- Zie DUNSTE.
TRUBBEL, adj. Drubbel, onklaar, fr. trouble.
Met dat ick trubbel dooldranek hadde ghedroncken.
(Ed. De Dene.)

TRUFFEL, m. Trijfel, prul, logen, valsch nieuws,
fabel.
— Kil. Truffe, mendacium, nugce, frivola.
" Hier wt mooght ghy verstaen dat ie u gheen
trufen ofte fabulen en hebbe willen in de handt
steken. " (M. Lambrecht.) " My dunckt ongheloovich te zyne dat by ons met truffen heeft wil

-lenpay."(Id)

TRUI
Niet-te-min met dese tuffen
Laten wy ons al versuffen.
(P. Gheschier.)
Doch lek weet wie dese dinghen
En meer sulcke tfruffen dreef.
(P. Devynck.)
Hierin ne vindi favle no boerde,
No ghene tru e, no faloerde.
(Maerlant.)

-- In 't een geweste zegt men truffel, in 't
ander trijfel, en de beteekenis van die woorden
schijnt in 't gebruik niet geheel dezelfde te zijn;
want truffel bediedt altijd Een gezegde dat bedriegelijk, valsch of fabelachtig is. Truffels vertellen. Truffels uitstrooien, fr. répandre de fausses
ntuvell es des mensonges. Iemand truffels ophangen, doen gelooven.
TRUIELEN (wvl. TRU-ELEN, zie ui), b. en o. w.
Hetzelfde als Truwelen, zie ald.
TRUIK (wvl. TRUUK, zie ui), m. Hetzelfde als
Tronk, struik takken, fr. cépée, trochee.
-- Hij heeft geheel den truik van zijn vader
(d. i. dezelfde manier van doen en van spreken).
Men zegt ook : hij heeft geheel den trek, den;

zelfden trek of truk.
TRUIK (wvl. TRUKE, zie ui), v. Trek, streek,
list. Eene slimme truike. Hij zit vol truiken.
Aardige truiken uitsteken. " Flikflooyers zyn
bedriegers, en al de beesten die met bedrog, of
met toeren, of met valsche truiken ommegaen,
dat en zyn geen eerlyke beesten. " (Uit een wvl.
weekblad.) " Zy zoeken alle truiken uit om aen
't bestier te blyven. " (Id.)
TRUIKELEN (wvl. TRUKELEN, zie ui), truikelde,

ben getruikeld, o. w. Struikelen en vallen. Hij
truikelde in den gracht. Hij truikelde van de
stellagie, van de trappen. Ik gaf hem eenen stoot
dat hij al in eenen hoop truikelde.
— Struikelende voortgaan. Hij is er naartoe
getruikeld. " Het was een die altijd met eenen
orgel gegaan hadde, een rondleurder, die nooit
gedeugd en hadde, die zijne kinders laten loopen
hadde, die nog liepen langs denzelfsten weg
waar dat hun vader hem zoo bitter moe geloopen
hadde, dat hij, Lenden alle marten, naar 't oude manhuis was getrukeld. " ( Rond den Heerd.) De
blinde Tobias truikelde zijn weerkomenden zoon
tegen.
-- Krasselen, sukkelen, ziekelijk zijn. Het is
reeds lang dat hij truikelt. Na lang getruikeld
te hebben. Beginnen truikelen.
TRUIKERIJ (wvl. TRUKERIE, Zie uI), v. Bedriegerij, bedrog. " Het is in de kiezing eene loope-

rye, en eene makelarye, en eene beloverye, en

TRUI
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eene trukerye, en eene drukkerye geweest van al
de duivels. " (Uit een wvl. weekblad.)
TRUIS (wvl. TRUUS, mv. truzen, zie Ui), ook
TRUISCH (wvl. TRUUSCH, mv. trusthen), en TRUISEL (wvl. TRUSEL), en TRUIZEL (wvl. TRUZEL), m.,
vklw. truizeltje, truizelke(n. Hetzelfde als Tros
(zie TROS), fr. bouquet. Een truis bloemen (zie
BLOEMTRUIS). Peren en krieken groeien meest in
truizels. Een truisch noten. Een truizeltje aalbeziën, fr. une grappe de groseilles. Een truis pluimen. Eene hen met eenen truis (eenti kobbe, een
pluimbosje) op haar hoofd. Zij draagt een truisch
linten op hare muts. Een truis haar, fr. toupet
de cheveuce, touffe de polls. " Zuster Vincentia
met haren truisch sleuters langs hare zijde. "

(K. Callebert.)
--- Kwast, kwispel, fr. houppe. Een voermanspeerd met een grooten truis van roode sayette
aan iederen ooglap om de vliegen te verjagen.
De truizel van eene pulmmuts (zie PLUIM). Eene
klak of pet met een afhangenden truis. Eene
priesterbonette met een zijden truis. Truizels
aan beddebehangels en venstergordijnen. Een
gordel met truizels aan de twee afhangende
einden.

-- Het uitstekend trosje of hoofdeken tabak
van eene gestopte pijp, anders ook Hul, m.,
Kobbe en Kop genaamd. Eene pijp stoppen met
eenen truis. Eenen truis rooken of smooren; oor.met een truis rooken. De rook van een truis
straalt in de keel der omstaanders.
-- Een nieuwe Niet met een rood truizelken aan,
zegt men schertsende voor niemendal, fr. riep du
tout. Wat heeft die scholier ontvangen in de
prijsdeeling ? Een nieuwera Niet met een rood
truizelken aan. Wat hebt gij hem gegeven voor
zijn nieuwjaar? Een nieuwen Niet met een rood
truizelken aan. -- Te Brugge zegt men daar
Een schoon schoon Niemendalletje met-vor:
een rood zijden lintje.

-- In al de voorgaande beteekenissen zegt
men ook Struis, met de voorgevoegde s (zie s).
— Ook gebruikt in den zin van Sul, fr. un
bonasse, ure nigaud. Wel wat een truis is dat!
Haar man is een eeuwige truis. Een truis van
een vent. Die onnoozele truis laat zich bedriegen
van iedereen. -- Vgl. fr. autruche (struis), dat
fig. een lomp mensch beteekent.
TRUISCH (wvl. TRUUSCH), m. Zie TRUIS.
TRUISEL (wvl. TRUSEL), m. Zie TRUiS.
TRUISJONKER, TRUISCHJONKER (wvl. TRUUS -,

zie UI), m. Soort van hof bloem anders ook Ka-
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peelbloem geheeten, fr. bouquet parfait, ceillet
des poètes, 1. dianthus barbatus L.
-- Eenigen zeggen Truisronker.
TRUIZEL (wvl. TRUZEL), m. Zie TRUIS.
TRUIZELAAR (wvl. TRUZELARE), m. Een truis.
Zie de nota Op TREZELAAR.
— Truisjonker, fr. ceillet des poeles.
— Wilde truizelaar, eene plant anders Galle
boven de aarde geheeten, in de wetenschap erythrcea centaurium Persoon., fr. petite eentauree.
Thee van wilde truizelaars tegen de koorts.
— Ook gebruikt voor Streuvelaar, fr. plante
of arbre rabougri. Zie STREUVELAAR.

TRUIZELVITSE, TRUISCHVITSE, v. Eene tuinbloem die in de wetenschap lathyrus lat zfolius
L. heet, fr. grande Besse, pois de Chine, pois a
,

bouquets.
TRUIZEWIJZEN (wvl. TRUZEWIZEN, zie Ur en ii),
truizewijsde, heb getruwizewijscl, o. w. Hetzelfde als
Trijzewijzen.
TRUK, m. Hetzelfde als Trok, Trek. In den
truk zitten (in den tocht). Iemand eenen truk
geven met een stok. " Den lesten truck des pinseels, die de schilder op eenigh werek treckt.
(J. David, s. j.) --- Zie TREK.
TRUL, m. Boom, vooral oude of versukkelde
boom, b. v. eene oude tronkwilge, een oude appelboom. Ik ga dien trul van dien boom uit smijten.
-- In 't bez. Ahornboom, fr. érable champêtre,
acer campestre L. --- Men zegt ook Effentrul,
maar ik gis dat dit eerder de acer _pseudo-plaíanus L. (fr. érable sycomore) moet zijn, wiens
schors effen en glad is, daar de acer campestre
eene ruwe en veelvoudig-geborstene schors heeft.
--- Zie IERNTRIL.
-- Bij Kil. 1. mentula. Wij zeggen : Iemand
eenen schup onder den trul geven (hem voor
de schalen schoppen).
-- Fig. Dwazerik, fr. niais, nigaud; ook Tra gerig, langtrul, fr. lambin. Een trui van een
vent. Hij staat daar gelijk een true. — Wordt
somwijlen als spotnaam gegeven, b. v. Kijk, Trul
is daar. Wij gaan Trul eene poetse spelen. -Vgl. Teers.
-- Eenen trui op de neus gestegen zijn of met
eenen trui op cde neuze staan, te leur gesteld zijn,

beteuterd zijn en vreemd kijken, sprek. van
iemand die gefopt of in zijne verwachting bedrogen is, fr être cdésappointé et confus.
- TRULLENHOUT, O. Ahornhout, fr. bois d'érable.
-- TRULWULGE, TRULWILGE, v. Geknotte ahorn,
fr. érabte telard, érable étêté. — Zie WULGE.

TRUN
TRUNTAARD, m. Truntebaas, trunteman. - ` Gaat
gij nu ook beginnen van den truntaard spelen?"
(K. Callebert.)
TRUNTACHTIG, adj. Van den aard van de trunten. Een truntachtig vrouwken. Truntachtige
gedachten of belommernissen. Truntachtige
woorden. Truntachtig spreken of te werke gaan.
Truntachtig zijn.
TRUNTE, V. Hetzelfde als Trutte, 1. cunnus. Bij
't grauw gebruikelijk.
— Dochter, vrouw, even als trutte, doch met
dit verschil dat trutte een gedacht van ondeugd
bevat en afkeer verwekt, daar integendeel eene
tru te deugdzaam is, maar vreesachtig en besluiteloos van karakter, anders gezeid eene

kwene. Dus
— 1 In 't godvruchtig leven, Eene die gedu0

rig en zonder grond verlegen zijnde van kwalijk
te doen, traag en beuzelachtig is in al wat zij
doet, of ongerust over 't geen zij gedaan heeft.
Eene trunte ziet dikwijls zonde waar geen zonde
is. Vele kwezels zijn trunten. Die trunte twijfelt
weerom of zij wel mis gehoord heeft. Zij is zoo
eene trunte!
— 2 0 In 't wereldsch leven, Eene die kleenmoedig en talmachtig te werke gaat, en bij de
minste moeielijkheden of hinderpalen klaagt en
kriept. Eene verdrietige, onverdragelijke trunte.
Eene trunte van een meisje. Zijne vrouw is
maar eene trunte.
— Wordt ook gezeid van manspersonen.
Eene trunte van eenen vent. Jongen, wees altijd
deugdzaam en godvruchtig, maar geen trunte.
Eene trunte van een werkman.
— (Van) de trunte spelen, zich als trunte gedragen, truntachtig spreken of te werke gaan.
" Speelt nichte No zoo somtijds wat van 't
truntje ? " ( R. d. H.)
— Sprek. van een vader, moeder, priester,
pastor, pater, non, keizer, koning, minister, advokaat, doktor, enz. die truntachtig zijn, zegt
men Een truntevader, truntemoeder, truntepriester, truntepastor, truntepater, truntenunne,
truntekeizer, truntavokaat, enz. Een aalmoesonier in 't leger mag geen truntepriester zijn.
De koning wilt geen trunteministers. Die truntenunne dient niet om in een hospitaal te werken.
-- Ook gebruikt in den zin van IJdele bekom
bemerking of verhaal of-mernis,tuachg
doening. Zij zit vol trunten. Trunten vertellen.
Ge moet geduld hebben om al die trunten af te
luisteren. Houd u met geen trunten bezig. Ga
van hier met al uw trunten.
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TRUN
Ruym de baen, met uwe trunten!
(Vaelande.)
TRUNTEBAAS, m. Truntaard, trunte. Een truntebaas van eenen vent. Haar man is zoo een
truntebaas.
-- TRUNTEBAZINNE, vrouw of dochter die truntachtig is. Uw moeder is maar eene truntebazinlne.
-- TRUNTEBAZEN, truntebaasde,

heb getruntebaasd,

o. W. Een truntebaas zijn, met een niet verlegen
zijn, altijd aarzelen en talmen. Met al dat truntebazen geraakt men nievers. " Zij hebben al
lang genoeg geslapen en getruntebaasd. " (Uit
een wvl. weekblad.)
TRUNTEKLAP, m. Praat van eene trunte, truntachtige klap die nergens op uitkomt. Ik kan
dien trunteklap niet meer hooren. Al wat gij
daar zegt is louter trunteklap.
TRUNTELEN, truntelde, heb getruntelcd, o. w.
Hetzelfde als Trunten, truttelen.

-- Afl. Truntelaar.
TRUNTEMARUNTE, v. Eene trunte van een
vrouwmensch. Dat is zoo eene truntemarunte.
o Gij truntemarunte.
TRUNTEN, truntíe, heb getrunt, o. w. Truntelen,
truntachtig spreken of te werke gaan, met ijdele
bekommernissen bezig zijn, verlegen en traagzaam iets verrichten. Ge moogt wel godvruchtig
zijn, maar niet trunten. Om zoo een werk uit te
voeren mag men niet trunten.
TRUNTENOTE, TRUNTENEUTE, V. Zie TREUTE11TEUTE.

TRUNTERIJ, TRUNTERIE, V. Trunteling, truntachtige woorden of gedachten of werken. Zij zit
vol trunterij. Al die trunterij komt hier niet te
pas. Dat is al trunterij, dat zijn al trunterijen.
TRUNTSEL, TRUNSEL, m. Eig. hetzelfde, meen
ik, als -Trus, tros, bundel, fr. trousse. In 't gebruik, eene vrouw die bulsterachtig en onfatsoenl ijk gekleed is. Een aardige trunsel van een
vrouwmensch.
-- TRUNTSELEN, truntselde, getruntsel d, b. w.
Onfatsoenlijk en slordig aankleeden. Aardig getruntseld zijn, fr. etre mal troussee, fagotée.
TRUS, m., mv. trussen. ' Wordt in eenige streken gezeid voor Tros dat in de boeken staat
maar nievers bij 't volk in gebruik is. Zie TRIMS.
TRUT, m. Hetzelfde als Truntebaas. Een trut
" In Brab. een sukkelaar,
van eenen vent.
lummel ", zegt Alg. Vl. Idiot.
-- Ook gebezigd in den zin van Treilt. Zie ald.
TRUTSE. Het Alg. Vl. Idiot. schijnt dit woord
te nemen als synoniem van Trut, treut, d. i. wei nig; het is er de deminutief van, in eenige oost--

TRUT
vlaamsche gewesten waar men se in plaats van
je zegt, b. v. poise voor potje, straatse voor straatje, enz.
TRUTSELEN, trutselde, heb getrutseld, o. w. Hetzelfde als Treuzelen, dat Kramers vertaalt door
fr. agir avec lentear, s'amusér à des bagatelles,
lambiner, chipoter, viii lier. Waar blijft hij zoo
lang trutselen ? Wat trutselt hij daar al weêrom?
Waaraan trutselt hij daar zoo lang P - Ge moet
daar niet trutselen, maar spoedig voortwerken.
" Gauw, mynheer ! en trutselt niet; wy gaen
binnen. " (0. Duvillers.)

-- A$. Trutselaar, Trutselachtig, Trutseling.
--- TRUTSELWERK, o. Treuzelwerk, talmwerk.
TRUTSEN, trutste, heb getrotst, o. w. Hetzelfde
als Trutselen.
TRUTTE, v. Kut, 1. eunnus. Gebruikt bij 't
grauw.

-- Vrouw of dochter, in een verachtelijken
zin. Eene dwaze trutte. Eene leelijke, slechte,
vuile, eerlóoze trutte. In dat herbergje loopen
de trutten drinken. Zie TRUNTE en vgl. Treutelen
(troetelen, in oorspr. bet.)
-- Een vogel, anders Haagtrutte. Zie aid.
" Trutte bet. te Maastricht dom, traag
vrouwmensch; in Brab. en elders sufteken, sukkelares, b. v. o wat zijde een trutteken ! " (Alg. Vl.
--

Idiot.)

TRUTTELEN, tructel d e, heb getruttel d, o. w.
Treutelen, tr»ntelen, zich met beuzelingen en
prullen bezig houden, traag en talmachtig zijn
in 't werk.
-- Afl. Truttelaar, Trutteling, Getruttel.
— Ook Trittelen.
TRUWEELGAST, TRUWEELMAN, m. Naam dien

't volk geeft aan een Vrij - metselaar, fr. francmaçon.
TRUWEELVOLK, TRUWEELKENSVOLK, o. De

vrij - metselaars, fr. les francs-maçon s.
TRUWEL, m. Verwarrelde streng twijn, enz.
Die leert spinnen maakt dikwijls truwels. Heur
haar was niet meer te ontwarrelen : het was een
geheele truwel geworden, dien zij moest afsnijden.
--- Gescheurde lap, vodde, flenter. Het zijn al
truwels. Een kleed dat in truwels hangt.
-- Eene die slordig, onfatsoenlijk aangekleed
is. Vgl. Kui. Een truwel van een vrouwmensch.
Ik ben beschaamd van u te zien loopen, kind:
gij zijt lijk een truwel.
— Iemand die onduidelijk iets verhaalt, die
zijn gedachten met orde en juistheid niet weet

TRUW
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uit te drukken. Hij is zoo een truwel : al wat hij
zegt of schrijft heeft kop noch steert.
— Grap, guiterij, streek, fuik, deugnieterij,
fr farce, friponnerie. Truwels uitsteken. Ga maar
al uw truwels (anders ook al uw vodden) biechten, schalkaard.
— Ook Truiel (uitspr. truël, zie UI). — Niet te
verwarren met Trijfel of truffel, althans in hunne
gebruikelijke beteekenissen.
TRUWELAAR, TRUIELAAR (uitspr. truëlare, zie
Ui), m. Sammelaar, tragerik, fr. lambin; --- stoeier,
fr. in badin. Die truwelare blijft haperen, is
altijd even ver in zijn werk.
--- Er zijn herbergen die dezen naam dragen.
De baas uit den Truwelare. Om eene pinte bier
gaan naar den Truielare.
— Het vr. is Truwelaarster en Truwelege.
TRUWELEN,

truwelde, heb getruweld, o. w.

Dralen, sammelen, trantelen, langzaam en traag
iets doen, fr. lambiner, procéder avec lenteur. Waar
blijft hij zoo lang truwelen P hij kon al sedert
eene halve uur thuis zijn. Aan iets truwelen.
Ge truwelt er aan. Ge moet daar niet truwelen,
maar spoedig voortdoen. Ik geloof dat ze daar
gaan blijven truwelen.
--- Garen, twijn, enz. verwarrelen door onbehendige handeling. Let op dat ge die klos afspint
zonder te truwelen. Ge truwelt weerom al met
uw naaigaren.
.— Dartelen, stoeien, fr. • bacdiner, hetzij uit
louter speelzucht, of malle min. Met iemand
truwelen. Scholieren die truwelen met elkaar.
Zij heeft liever te truwelen dan te werken. Ook

TSES
TSESTIG, TZPSTIG, SESTIG, telw. Wordt overal
en altijd gezeid voor Zestig, fr. soirante. " Put
die wel tsestich voeten diep was. " (C. Vrancx.)
-- Zie Weil. op Tachtig.
TSETER, m. Zie CETEI.
TSEVENTIG, TZEVENTIG, SEVENTIG, telw.
overal en altijd gebruikt in plaats van Zeventig.
" Gheleeft tot vijftich, tsevenlich, tachtentich
iaeren. " (L. de Huvettere.)
— Zie Weil. op'Tachtig.
TSIEPEN, tsiepte, getsiept, b. w. Aardappels
tsiepen (gekookte aardappels in lauw water leggen, en ze dan tusschen duim en vingers uit
hunne pelle duwen). Een pateel getsiepte pataten. Zij schellen de pataten niet, maar tsiepen
ze. - Zie DMEPE.
TSIEPER, m., meest vklw. tsiepertje, tsieperke(n.
Iets dat zeer kleen is. Een tsiepertje van een
manneken. Een kleen kleen tsieperte van een

beestje.
— Beetje, weinigje, brijzel, korreltje, zierel.
Een tsiepertje brood. Hij kreeg er geen tsiepertje
van. Strooi nog een tsiepertje zout of peper op
die spijs. Vliegen die azen op een tsiepertje
suiker.
TSOERLEN, tsoerlde, heb getsoerld, o. w. Tjoerlen, een weinig scheel zijn. Hij is niet scheel oogde, hij tjoerlt maar. --- Zie SOERLEN.
TSUTTEREN, tsutte-rde, heb getsutterd, o. w.
Hetzelfde als Tjutteren, zachtjes koken, fr. mi-

tonner.

TUBBE, v. Tobbe, tibbe.
TUBBELEN, tubbelde, getubbeld, b. w. Hetzelfde

b. w. Onwelvoegelijk behandelen, of nog erger,
fr. chiffonner. Dochter, laat u nooit truwelen van
jongelingen. —Vgl. Troetelen (in zijn oorspronk.
beteek.)
-- Men zegt ook Truielen (uitspr. truële7b, zie

als Teeuwelen. Zie aid.

UI).

mátin.

TSA, en ook SA, uitroepingswoord, om verwondering uit te drukken, om te gebieden of op te
hitsen. Sa ! sa ! wie hadde er dat gepeisd?

TUCHTIG (wvl. -TUCHTEG, zie iG), adj. Tochtig,
ridsig, fr. en r.,lialeur. Wordt gez. van de koeien.

Met den deghen in de vuyst
Roepende : t' sa t' sa verhuyst.

(P. Gheschier.)
Hy leyd aen en trok den haene :
Tsa morbleu ! schikt gy te gaene ?
(Vaelande.)

TSAKELOOS, adj. Zie DJAKELOOS.
TSAVENS, bijw. 's Avonds, in den avond. Tsavens uitgaan. Tsavens als het maantje schingt.
-- Dit vindt men ook bij onze vroegere
schrijvers, b. v. M. Lambrecht.

TUCHTEKRUID, TUCHTIG KRUID (wvl. KRuUD,
zie Ui), o. Een wild kruid met melkachtig sap,

anders ook kroontjeskruid genaamd, fr. euphorbe,
doch vooral de euphorb ia hel-ioscopia L., fr. réveil-

Eene Luchtige koe. Die koe is tuchtig.
—

Tuchtig kruid, zie TUCHTEKRUID.

TUIBAK (wvl. TUBAK, zie UI), m., met den klemtoon op lui. In eenige gewesten, voor Toubak,
Toebak, d. i. tabak.
TUIEREN, b. w. Dit ww., dat Kil. verklaart
door 1. vincirepecora in pascuis (d. i. stakebanden,
eene koe met eene touw aan eene staak vastzet
weide), is tonzent niet gekend; maar-tenid
in 't Land van Aalst zegt men van honden dat

zij getuierd zijn, als zij na 't dekken gekoppeld
blijven.
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TUIKE (wvl. TUKE, zie Ui), v. Slecht peerd
knol, fr. haridelle. Eene oude tuike van een
peerd. Uw peerd is maar eene tuike.
TUIKEN (wvl. TUKEN, zie Ui), tuikte, heb getuikt,
o. W. Stooten. Wordt gezeid van geiten en schapen die met den kop stooten. De geit tuikte
tegen den muur. De geit tuikte naar mij.
— Kil. Token, trudere, arietari.
-- Vgl. Stuiken (s-tuken,) en het fr. toquer.
TUIKHO (wvl. TUUKHO, zie ui). Een woord dat
men bezigt om een peerd te doen voortgaan.
TUIKHOWEN, tuikhowde, heb getuikhowd, o. w.
Tuikho zeggen, slaan en roepen om een peerd te
doen voortgaan. Op - een peerd tuikhowen. Hij
tuikhowde om dood.
TUIL (wvl. TUUL, zie vi), m. Een knikker van
zwarte potaarde. Een cent tuilen koopen. Met
tuilen spelen. De tuilen zijn zwart binnen en
buiten.
— Men zegt ook Tuilaar (uitspr. tulare, zie ti).
TUILAAR, m. Zie TUIL, en vgl. Trezelaar.
TUILE (wvl. TULE, zie UI), v. Aardkluit, fr.
motie de terre. De tuilen op eenen akker in stukken slaan,;fr. rompre les moties d'un champ. Groote
tuilen met de spade opdelven.
TUILEN (wvl. TULEN, zie Ui), tuilde, heb getuild,
o. w. Aardkluiten of grasfakken werpen met den
schaaplepel. Naar iemand tuilen. De jongers ver
zich met naar malkanderen te tuilen.-lustigen
Zij zijn bezig met tuilen.
-- Kil. Tuylen, tolere altrum; laborare; lascivire.
TUILSCHIP(PE, TUILSCHUPPE (wvl. TUUL-), v.
Eene schup met eenen houten staf dienende om
te tuilen, anders gezeid een Schaaplepel of Makke, fr. houlette. De tuilschippe van den schaapherder. De jongers hebbeir in veel gewesten
tuilschuppen om mede te spelen.
— Ook Teulschuppe.
TUINPI (wvl. TUME, zie ui), v. Gril, kwade luim.
Eene tuime krijgen of hebben. Als zij in haar
tuimen is, men zou er van wegvluchten. Hij is
weer al in zijn tuimen.
-- Fobe, aanval van eene kinkhoest, vallende
ziekte, enz., fr. acces. Hij krijgt nu en-dan eene
tuime. Ik vrees dat hij in eene tuime zal blijven.
'

TUIIYIELAAR, m. Een elleboogde ijzer dat klinkt
en basculeera op eenen nagel of spil die door den
elleboog zit. De ijzeren draad van eene huisbel
is aan den slinger (die buitenhangt en waar men
aan trekt) verbonden door een tuimelaartje dat
boven den deurstijl gevestigd is.
-- Een half wiel van staal, met twee of meer
kertels op den rand, dat, in het slot van een

TUIM
schietgeweer, dient om, onder het drijven van
de slagveêr, den haan te doen neerspringen in
de pan; fr. noix de fusil.
-- Bij wevers. Eene lat of riggel die in 't midden rust op eene spil, en waar de weefkam aan
vasthangt, zoodat de twee einden van den tuimelaar overhands op- en neergaan, met de werking van de geterten. De tuimelaars liggen in
het bovendeel van 't getouw. In plaats van tui
-melars
kan men ook katrollen gebruiken.

-- Klein zitstoeltje dat licht omklaait. In sommige arme kerken, die de middels niet hebben
van behoorlijke leenstoelen aan te koopen, zitten de lieden op tuimelaars (op kleerre looperstoelen). Een tuimelaartje met eene leve van
een voet hoog.
--- Soort van duif die men fr. culbutant heet.
-- Soort van kunstsprong met het hoofd
neêrwaart en de beenen achterover, zoodat men
wederom op de voeten rechtsta, fr. culbute. Eenen
tuimelare maken. Hij kan wel tuimelaars maken.
Een tuimelaar is geen tuimelboom. — Ook eene
onvrijwillige ombuiteling of klaaiing. Zijn voet
gleed uit, en hij maakte eenen tuimelare. — In
beide zinnen zegt men ook Tuimelette.
-- Een rond en luchtig mandewerk waar
rond, gelijk een gordel, de scheeling ligt dien
men afwindt op eene bobijn, spoel of klos; anders ook Garenwinde en Twinde geheeten. De
tuimelaar of garenwinde verschilt van den haspel, eerst omdat de haspel geen mandewerk is,
maar uit riggels en sporten bestaat; tweeds omdat de tuimelaar draait rond eene vertikale spil
die vaststaat op eenen standblok, terwijl de as
van den haspel horizontaal ligt tusschen twee
stijpers die hem ondersteunen; en eindelijk omdat men den haspel met eene vrange draait, en
het garen van de klossen er op windt in schee
terwijl men integendeel de scheelingen-linge,
op den tuimelaar schuift om er het garen van
af te winden in spoelen of bobijnen met een
spoel- of bobijnwiel, zoodat de tuimelaar draait
door de trekking aleen van den draad die afgewonden wordt.
-- Gebit met eene gramette, fr. mors de bride.
Men kan de peerden meer dwingen met een
tuimelaar dan met een ander gebit. Een peerd
met den tuimelare voeren. -- Fig. Iemand met
den tuimelare voeren of leiden, d. i. hard in den
toom houden, fr. tenir en bride, en sévère discipline. Die jongen moet met den tuimelare gevoerd zijn. In de gevangenis worden de booswichten met den tuimelare geleid.
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-- Vierkantte vloertichel, rood of blauw, omtrent vijftien centimeters lang en even zoo breed,
en eenen duim dik. Eenen vloer met tuimelaartjes leggen.
TUIMELAARS (wvl . TUMELEERZE, uitspr.

-

e ze,

met zware e, zie Rs), v. Buiteling,'fr. culbute.
TUIMELBOOIf (wvl . TUMELB —, zie ui), m. Perre-

boom. Een tuimelboom maken (te perre staan,
hillebillen, op het hoofd staan met de beenen in
de lucht, fr. faire l'arbre fourchu).

TUIMELETTE (wvl . TUMELETTE) , v., met de
stemrust op let. Vrijwillige of onvrijwillige omtuimeling, fr. culhute. Eene tuimelette maken.
Wel kunnen tuimeletten maken. Hij miek daar
eene leelijke tuimelette op het ijs.
-- Ook Tuimelaar.
TUIMELPERTE (wvl . TUMEL —), v. Hetzelfde als
Tuimelette, fr. culbute. Zie PERRE.
TUIMELRAAM, o. Een vensterraam dat, aan
beide zijden te midden, op eenen duim klinken
en baskuleeren kan, fr. chassis a bascule. Eene
venster met een tuimelraam boven de antilje.
De tuimelramen van de kerkvensters opentrek ken om de lucht te ververschen.
TUIN (wvl . TUUN, zie Ui), m. Dit woord bet. bij
Kil. 1° haag, 1. sepes, septum, sepimentum, valium
(in de uitgaaf van 1599, die de beste is, staat er
Tuyn-haghe met een bindstreepje : 't is eene
drukfaut, het moet een comma zijn; want Tu ynhaghe is met eene groote T geschreven, en seffens
daarachter volgt tuyn, 1. hortus, met eene,kleene
t); 2° hof, kruycd hof, 1. hortus. -- Deze twee be-

teekenissen, doch vooral de tweede, heeft het
woord ook in Holland. Wij integendeel gebruiken
't nooit in de tweede, maar veel in de eerste, als
volgt:

-- Haag, heining, bez. van palen of staken,
hetzij deze dicht bijeen staan, of, ver van elkander, met dwarspertsen verbonden of met planken
beslegen zijg, Eenen tuin maken (stellen, plaat
rond eene weide, rond eenen lochting.-sen)
Eenen tuin stelle^l Lusschen twee akkers om tot
scheiding te dienen. Zij hong het gewasschen
goed op den tuin te droogen. Over eenen tuin
klimmen. Door eenen tuin breken. Een tuin in
eenen hof, om er fruitboomen langs te kweeken

en aan te binden. " Niemandt en vermach te
haelen, afbreken, ofte doen breken ander -lieden
thuynen ofte bestop. " (Cost. v. Veurne.) " Diepe
vesten ende hooghe wallen met doorne thunen
omrinct. " (N. Despars.) " Daer den thuyn leeghst
es, men meest over gaet. " (Ed. De Dene.) " De
nature heeft de tonghe omringht met eenen

TUIN
beenenen tuyn van twee-en-dertigh tanden, min
oft meer. " (J. David, s. j.) " Alsdan zijn u ooren
met eenen doornen tuyn bevrijdt. " (Id.) " Een
meerie, meenende over eenefl hooghen th7vyn te
springhen, creegh eenen langen staeck in haren
buyck. " (C. Vrancx.)
-

Alsser zanden in de duynen,
Schelpen aen de dorre strandt,
Scherpe doorens aen de tuynen,
Kruyden zyn in 't groene landt.
(A. Debuck.)

— Met zijn hoofd door den tuin loopen, zich
slecht gedragen, ondeugend zijn. Die dikwijls
dronkedrinkt en God lastert, loopt met zijn
hoofd door den tuin. De vader heeft veel ver
omdat zijn zoon met het hoofd zoo door-driet
den tuin loopt.
— Onze Lieve Vrouwe van Tuine (n of van den
Tuine, wordt tot Ipre gevierd den eersten zondag van Oegst, ter gedachtenis van de mirakeleuze ontzetting van deze stad in 1383. " Is 't
saeke dat de stadt Ipre eenighe heylighe Bewaerders ende beschermers heeft .... alvooren is
't claer dat de heylighe Maghet Maria de principaelste is, mits de stadt met eenen tuyn miraculeuselijck bevrijdt te hebben in 't iaer 1383
Leghen den Enghelschen légher haren vijandt;
coo ons ghetuyght d'oude traditie ende het
boecxken van den wijsen Heere Adrianus Scrieckius. " (S. Parmentier bij L. de Huvettere.)
" Ieperlingen peyst op 0.-L.-V. van Tuyne. "
(Vaelande.)
--- In Fransch-VI., Veurne-Ambacht en elders
waar de wegen dikwijls door de weiden loopen,
is de ingang van deze afgesloten door eene zware
balie die men maat opendoet voor peerden en
wagens; voor de voetgangers is er nevens die
balie een kleen hek, dat niet openkap, maar waar
men over klimt bij middel van een trapje aan
beide kanten : dit hek draagt den naam van tuin,
of ook van op/dim en overstap. Over den tuin
klimmen. Een tuin is ruim een meter breed, en
omtrent even zoo hoog. Een kind over den tuin
zetten. Vgl. Draaituin.
— IJzeren roosterwerk tot afsluiting of omheining dienende. Een tuin rond een praalgraf
op het kerkhof. Het graf van de gravin Maria van
Bourgonje in Onze Lieve Vrouwkerk te Brugge
is met een ijzeren tuin omringd. In veel huizen
stelt men een tuin rond den heerd of rond de
stove, om de kleene kinders te beletten in 't
vuur te loopen. De tuin van eene brugge, fr.

balustrade.
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--- Een tuin, rond de baar, een gestel van reezen met veel brandend waslicht beladen rond
eene lijkbaar in de kerk. Hij is zeer plechtig
begraven geweest : de priesters hadden de beste
gewaden aan, de kerk was geheel in rouw behangen, en 't lijk was in den koor met eenen tuin
rond de bare. Er stond vijftig pond waslicht op
den tuin.
TUINBOOM (wvl. TUUNBOOM, zie Ui), m. Leiboom, fruitboom die, niet langs eenen muur,
maar langs eenen tuin of staketsel geleid en
aangebonden is, fr. espalier. Te midden dien hof
staat een schoone tuinboom. Die tuinboom draagt
weinig vruchten.
TUINDAG (wvl. TUUNDAG, zie UI), m. Feestdag
van Onze Lieve Vrouwe van den Tuin, die tot
Iper gevierd wordt den eersten zondag van
oegs; zie onder TUIN." De vier leden van Vlaenderen en de overheden van het bestrek van Zepers Land-vergadering kwamen menigmael ten
Tuyndage die konstenaeren (tooneelspelers) met
hunne tegenwoordigheyd vereeren. " (Vaelande.)
Wat is dat nu P wat voor gedruys
Is hier in dit gebueren-hugs P
Men singt, men lacht, men klopt en klinkt,
Men tapt, men schinkt, men tukt en drinkt:
't Is of 't alreede Tuyndag waer;
Maer is 't nog niet, het is heel naer.
(Id.)

— Als Paschen op Tuindag komt, nooit, fr.
jamais. Waneer mag ik mij daaraan verwachten P Als Paschen op Tuindag komt.
TUINSTAAK (wvl. TUUNSTAKE), v. Staak van

een tuin of heining. Die sparren kunnen dienen
om er tuinstaken van te maken. Oude verstoren tuinstaken voor brandhout koopen. Eene
naalde gelijk eene tuinstake (zegt men schertsende voor Eene grove dikke naalde).
— Fig. Een lomp onbehendig mensch, Kil. 1.
homo stupidus. Is dat een tuinstake van een
vrouwmensch. — Zie BOKKETEERS.
TUIRLUIT (wvl. TUURLUUT, zie UI), m. Rietfluitje, fr mirliton, en bij de Walen turlutuiu
genaamd.
TUISCHEN (wvl. TUSCHEN, zie Ui), tuischte, heb
getuischt, o. w. Mijfelen om geld, fr. jouer un jeu
de hasard, brelander. De jongens, die langs straat
klinkemutsen, tuischen zoowel als de rijken bij
de roulette in de speelhuizen. Jongen, ge mengt
niet tuischen.
TUIT (wvl. TUUT), m., mv. tuiten, vklw. tuitje.
Uitstekende hoek. Eene vierkantte tafel heeft
vier tuiten. Zij zaten ten einde de tafel elk aan
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eenen tuit (hoek, fr. coin). Een priesterhoed met
drie tuiten (fr. a trois comes). Eene vrouwmuts
met eenen tuit. De tuit van een eiland (fr. la
pointe d'une ile). De ijzeren weg heeft eenen tuit:
van dien akker afgesneden. Hij zat op den tuit
van den stoel (op den hoek van de zate). Hij
viel met zijn hoofd op den tuit van den bank.
-- Iets dat, zonder een hoek te zijn, nogtans
gelijk een hoek meer of min uitsteekt op eene
vlakte. De neus van den mensch is een tuit.
Het is lastig gaan over dien bevrozen weg :. het
zijn al tuiten en knorren. Een doornen wandelstok die al tuiten en knobbels is. Tuiten krijgen
of hebben (d. i. zweren, puisten, knobbels op het
vel). Die mensch zit weerom met zijnen nek vol
tuiten. De tepel is een tuitje. Een gotische altaar
met veel tuitjes langs zijne torentjes. Let op
dat ge die gebeeldhouwde tuitjes niet afstoot.
-- Het uiteinde, fr. le bout. Een vogel zittende
op den tuit van eene staak of van eenen gevel.
Den tuit van een wandelstok met koper beslaan.
Het tuitje van den vinger, fr. le bout du doigt.
Een puistje op het tuitje van de neus. Eenen
hond het tuitje van zijnen steert afsnijden. De
takken van die boomen groeien met de tuiten in
malkander (d. i. met de einden of toppen). De
drenkeling hield den tuit van de koorde vast,
en zoo trok men hem uit het water. De twee
tuitjes van eenen draad aaneen knopen. Een
anderwat is een kort stokje met twee scherpe
tuitjes. Den tuit van eenen stok scherpen. Zijn
neusdoek stak met een tuitje uit zijnen zak.
--- Een einde, een stomp, fr. un bout, troncon.
Eenen tuit afsnijden van Bene pertse. Een afge-

zaagde tuit van eenen boom. Tuit van een afgebroken tak, fr. -mignon. Een tuitje af breken
van den steel eener tabakpijp. De tabakknauwer
beet een tuitje af van zijn toorteltje. Een tuit
van een koorde. De stoppels van afgesneden
koolzaad of koorn zijn tuiten. De kinders kregen
aan tafel elk eenen tuit worst. Een tuitje (van
Bene) keers, fr un bout de chandelle. De koord is
te kort, knoop er nog eenen tuit aan. — De mis
was bijkans gedaan, ik heb er maar een tuitje
van gehad. Ik heb maar een tuitje gehoord van
dat sermoen. Nu dat gij die bladzijde van buiten
kunt, leer er van dage nog een tuitje bij van
tien regels. Ik heb een tuitje van mijn avondgebed achtergelaten.
— Tuiten en enden, tautol. Naai al die tuiten
en enden aaneen. Dat hout kan maar dienen tot
branding, het zijn al tuiten en enden.
-- Iets dat, zonder een einde te zijn, nogtans
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kort is gelijk een einde. Een tuit van een ventje,
fr. un bout d'homme. Hij schreef mij een tuitje
van een brief, fr. un bout de lettre. Is dat een
liedje ! 't is maar een tuitje.
Een herder speelde lustig op zyn fluit.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Een ezel zei : Och zwyg, gy domme guit!
Z•n het manieren
Alzoo te tierelieren
Op uwe houten tuit P
(J. B. Decorte.)

— Een einde gaans, fr. une trotte. Die stad is
nog al een -lange tuit, een groote tuit van hier.
Eenen tuit doen of gaan. Als ge zoo eenen tuit
gedaan hebt, zoudt ge blij zijn van te rusten.
Kom aan, nog een tuitje van een uurken, en wij
zijn er.
— Eene poos, een einde tijds. Eenen tuit, een
langen tuit slapen. Ik ga nog eerst een tuitje
studeeren eer dat ik een tuitje wandel. Ik heb
nog al eenen tuit moeten wachten eer het convooi kwam. Een weinig geduld, het zal maar
een tuitje duren. Ik ben zoo moe, laat mij een
tuitje rusten.
-- Met tuit en vierke, gansch en geheel.
Iets opeten met tuit en vlerke (met kop en
haar). Geheel het schip is vergaan met tuit en
vlerke.
-- Noch tuit noch vlerke. Een kieken opeten
dat er noch tuit noch vierke van overblijft. Een
leger te niete doen dat er noch tuit noch vlerke
van overschiete.
— Noch van tuit noch van blaze weten, volstrekt
van niets weten, als uit de lucht gevallen zijn.
Ge moet hem geenen uitleg vragen, hij weet
noch van tuit noch van blaze. -- Moet het niet
zijn noch van tuiten (d. i. toeten) noch van blazen
weten P Men zegt ook noch ruit noch muit voor
noch ruiten noch muiten.
-- Dit woord is een van de gebruikelijkste
in ons dialekt. Men hoort het gedurig en overal.
TUITE (wvl. TTTTr.. zie ui), V. Wordt veel gebruikt voor Tuit, vooral in Oost-VI.
— Hoofdhulsel van kloosternonnen, • anders
ook Huif geheeten.
-- In eenige streken Vrouwemuts in 't algemeen, fr. bonnet de femme; en kornetmuts in 't
bezonder, fr. corneae. Hare tuite staat scheef.
" Men siet nu alle het hoofd-huldsel der vrauwelien scheef en ongelyk : is 'er eenen strek, by
staet op syden; is 'er eene opgesette tuyte, den
eenen vlerk stekt ver vooren uyt, den anderen
is kort ingetrokken. " (Vaelande.)

TUIT
Maer de fyn geweve webben
Van haer tuytje, met de rebben
Van bevlochten yser-draen,
Haer als aen een popke staen.
(Id.)
-- Fig. in verachtel. zin. Vrouw of dochter
Eene botte tuite, dwaze tuite, domme tuite
(anders ook dom ende, dwaas ende, dwaze mutse).
Eene zotte tuite, lichte tuite (bij Kramers IJdeltuit, bij ons ook zotte mulse). Eene schuwe tuite.
" o Die onnoozele schepsels ! o die ydele tuyten !
o die verlokkende Sirenen ! " (C. Duvillers.)
TUIT(E)BEKKEN (wvl. TUTEBEKKEN), o. Bij
wijnstekers. Soort van groote beker met eene
pijp of tuit, waarmede men de wijnstokken
weder volschenkt en aanlaaft als zij door het
lang liggen, enz. niet meer vol zijn.
TUITEMAKERIJ (wvl. TUTE —), v. Mutsenmakerij.
TUITEMANTOOIEN (wvl. TUTEM —, zie UI), tuitemantooide, getuitemantooid, b. w. 't Zelfde als Teilematooien. Hij kwam daar op getuitemantooid •
TUITEIVMENT (wvl. TUTEMENT), o., klemtoon op
ment. Bij kloosternonnen. Geheel de toestel die
het hoofdhulsel uitmaakt, fr. coiffure.
-- De hoornen van een dier. Eene koe met
een schoon tuitement, met een leelijk tuitement.
TUITEN (ivvl. TUTEN, zie ui), tuitte, heb getuit,
o. W. Hetzelfde als toeten in de Woordenb., op
eenen hoorn blazen, trompen. Ook b. w. De bakker tuit (trompt) heetbrood, zoohaast het uit
den oven komt. Brand tuiten op den wachttoren.
— Loeien, fr. mugir, sprek. van ossen of
koeien. De koeien op stal tuiten als zij honger
hebben. Hoort gij den stier tuiten in de weide P
— Hard schreeuwen, huilen, fr. gueuler, hurler. Dat heet geen zingen, dat is tuiten. Men
hoorde ze van ver tieren en tuiten om hulp.
Men heeft geheel den nacht in de straat getuit
en getierd dat ik geen oogje geslapen heb.
-- Zeer luid krijten, huilende weenen. Wat is
er weerom, dat ge zoo tuit, jongen P Moet ge
daarom zoo tuiten P Ik kan dat tuiten niet verdragen. Sa, rap uit het huis, ik wil hier niet

getuit hebben.
-- Een getoet gewaar zijn in de oor, zonder
dat er fevers getoet wordt, fr. tinter. Mijn ooren
tuiten. In 't gedacht van 't volk, het tuiten van
de rechte oor is een teeken dat men, ergens in
ons afwezen, goed zegt van ons; het tuiten van
de linker oor is teeken dat er vah ons kwaad
gesproken wordt.
TUITER (wvl. TUTER, zie ui), m. Iemand die
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tuit, die huilende weent, die schreeuwende zingt.
— Een hoornvormde koker waarop men toet.
Eenen tuiter maken van houtschors. Zie TUITHOORN.

TUITESCHIKSTER (wvl. TUTE —, zie ui),

v. Kap
-ster,

fr. coiffeuse.

Tuyte-schiksters, krolle -schik kers,
Reukverkoopers, duyvels, nikkers,
Ik en weet niet welken bras
Hier al niet en komt te pas.
(Vaelande.)
TUITHOED (wvl. TUUTHOED), m.,

vklw. Luithoed-

je. Een hoed met eenen tuit of met twee of drie
tuiten, fr. chapeau a' comes. De vlaamsche priesterhoed is een Luithoed,, een drietuit.
TUITH00RN (wvl. TUUT -, zie UI), m. Toethoorn,
fr. cor, cornet.

— Een hoornvormde koker van omgekrulde
houtschors of karton, enz., waarop men blaast
en toet. De koeiherders maken zulke tuithoorns.
Deze tuithoorns hoort men, nevens veel andere
oorscheurende speeltuigen, in de schomminkelingen.
TUITLOOZE (wvl. TUUTLOOZE), v. Naam van eene
bloem die ook Tijloos, Tijdelooze genaamd wordt.
— Kramers stelt den klemtoon van Tijloos
op de tweede greep; bij ons is die toon op tij.
— Wegens ij = ui, zie FRIJTEN.
TUK, m. Harde stoot. Iemand eenen tuk geven dat hij in den gracht klaait.
Hy moet lyden menigh tuck
Die wil smaecken het gheluck.
(A. De Buck.)

— Dit woord is in 't gebruik wel onder
tik, dat een lichte stoot, eene-scheidnva
enkele aanraking is.
TUK, m. Trek, tocht, begeerte, lust naar iets.
Tuk hebben achter, naar, op of voor iets. Hij
heeft daar geen tuk op. Ik heb daar nu geenen
tuk voor. Hij heeft weinig tuk naar het spel.
Tuk hebben voor de studie. De zieke begint tuk
te krijgen achter 't eten. " Wat properlic dese
tuck oft tree is, dat coachmen bevoelen, mer
nemmermeer begripen oft beworden. " (H. Herp.)
— Eene poos slapens zonder onderbreking,
anders ook trek en trok. Eenen tuk doen, eenen
tuk slapen. Laat hem zijnen tuk uitdoen (uit
een tuksken slapen. Ik heb-slapen).'So
lang slaaploos gelegen, maar dan een goeden tuk
gedaan die mij geheel verkwikt heeft. Hij was in
zijnen eersten tuk. Zes uren slapen in eereen tuk.
TUKKEBOLLEN, tukkebolde, heb getukkebold, o.w.

Halfslapende knikkebollen. Hij slaapt 's noens
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niet, hij tukkebolt maar wat op zijnen stoel. Hij
zat te tukkebollen in den hoek van den heerd.
— Weiland, die tu-kkenbollen schrijft, verklaart
het door Stooten met den kop, en zoo vindt
men het bij Harduyn die 't fig. toepast op de
stormwinden : " 't Zuydt tegen 't Noorden af-

grysselyck daer tucke- bollen. " Kil. Tucken-bollen, arietare capite.
TUKKEN, tukte, heb getukt, o. w. Eenen tuk
slapen op een stoel, zitten sluimeren. Een beetje
tukken. Ik tukke 's . noens een beetje. Hij heeft
getukt. Hij zit te tukken.
TUKKEN, tukte, getukt, b. w. Hard stooten, een
harden stoot geven, anders ook Stuiken, Kil.
Tucken, tangere, icere; — arietare. Iemand 'in
den gracht tukken. Iemand achteruit tukken.
Altijd tukken en slaan. " Indien sy teghen dese
gheboden kommen te lukken (d. i. aanstooten,
zondigen), rollen sy daedelyck in vallende sieckte. " (P. Devynck.) " Het minste dat hun teghen
de schenen tuckt. " (A. Debuck.)
Maer die de deughdt bemint, wordt in het kaf geruckt;
Sy (de fortuin) doet zoo, dat het al hem mu de sche-

nen tuckt.

(Id.)

— Dit w. is in 't gebruik onderscheiden van
Tikken.
TUKKEZOT, TOKKEZOT, adj. Geheel en gansch
zot, anders ook Toppezot. Zie ald.
TULDERS, T'ULDERS, TJULDERS, TJOLDERS.

Hetzelfde als te uwent, fr. chez voos.
- Zie ULCER.
TULK, m. Kluit, ruizel, klont aarde met of

zonder gras, fr. motte de terre. De tulken op den
akker breken, na dat hij geploegd is. Naar
iemand gooien met tulken. Hij greep een tulk
van den grond en smeet hem naar mij.
— All. Tulkachtig (kluitachtig). Een tulkachtige weg.
TULPANE, v., met de stemrust op tul. Eene
hofbloem die in de Wdb. tulp, fr. tulipe heet,
perzisch thoulyban. Eene schoone collectie van

tulpanen.
— A. Poirters gebruikt tulpant : " Van witte
lelien, van ghevlamde tulpanten, van wel -neekende roosen. "
TUMPER, en ook TUMPERAAL (stemrust op aal),
m. Hetzelfde als Temper, dunne deeg of beslag
om wafels of pannekoeken te bakken.
TUMPERAALPOT, TUMPERPOT, m., met de stemrust op aal. Temperpot, beslagpot.
TUMPEREN, tumperde, getemperd, b. en o. w.
Hetzelfde als Temperen, den dunnen deeg maken
om pannekoeken of wafels te bakken.

TUNN
TINNE, v. Zie TON.
TURF, m. Zie TORKE.
TURF, m. Ruizel, torvel, tolk, klont aarde, stuk
droog slijk, enz. Die omgeploegde akker ligt vol
groote turven die met de rolle of met den turfhamer gebroken worden. Eenen turf uit de straat
opnemen en naar iemand werpen. Eenen hond
doodsmijten met turven. Eenen turf met den
voet verbrijzelen. Een turveken.
— Een koek gebakken van gedroogden run
die uit de huidevetterij komt. Honderd turven.
De turven te droogen stellen. — In dezen zin
ook collectief. Eene karre turf. Vuur maken met
turf. De stove ontsteken met turf.
TURFHAMER, m. Bij landb. Een steel met een
dwarshout op 't einde, waarmede men de aard kluiten in den akker aan stukken slaat en
brij zelt.
TURK, in. Zie TORKE.
TURK, m. Kalkoen, fr. dindon, dinde. Het
derde tafelgerecht was een turk.
— Varieteit van groote witte aardappel. Een
zak turken koopen.
— Eigennaam dien men geeft aan eenen grooten hond. Zijn hofhond heet Turk. Hij spande
zijnen Turk in het karreken.
Turk en Pycaert leefden t'samen
Aen denzelfden boerendisch.
(L. Nuttin.)

TURRE, v. Zie TORRE.
TURKHAAN, m., klemt. op haan. Kalkoensche
haan, fr. coq d'Incde, dindon.

TURKHINNE, v., klemt. op hin. Kalkoensche
hen, fr. poule d'Inde, dinde. — Vgl. Aandhen.
TURKSCH, adj., fr. turc.
— Turksche tarwe, turksch koorn, fr. maïs.
— Turksche haan, kalkoen, fr. dindon. In
dezen zin gebruikt het Ed. De Dene. — Soort
van grooten haan die veel in de hanegevechten
te voorschijn komt.

— Turksche mutse, turksche toepe, fr. bonnet
chinois. Zie . TOEP. — Ook een podding in een
vorm gebakken die aan eene toepe gelijkt.
TURWE, V. Zie TORKE.

TUSSCHEN, voorz. Tusschen hier (of hierent) en
eene week, of eene maand, of een jaar, d. i. binnen
,

den tijd van eene week, van eene maand, van
een jaar, te beginnen met vandage. Tusschen
hier en een jaar kan er veel verandering geschieden. Tusschen hierent en eene maand zullen zij
getrouwd zijn, fr. d'iicz a sin mois.

-- Ergens niet van tussclten kunnen, tot iets
genoodzaakt zijn, iets niet kaiinen ontwijken.
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Al wie geboren wordt, moet ook sterven, hij kan
er niet van tusschen. Gij moet daarop antwoorden, gij kunt er niet van tusschen. Ik zou u veel
liever niet dooden, maar ik kan er niet van tusschen, zei de beul aan den veroordeelde.
-- Tusschen de genre en de desire. Zie GERRE.
— Tusschen twee'n, tamelijk, fr. entre deux. Is
dat vleesch hard of zacht P tusschen twee'n (d. i.
tusschen hard en zacht). Hoe gaat het met den
zieke P tusschen twee'n (niet al te slecht, doch
ook niet al te wel).
TUSSCHENDIEN, bijw. Onderwijlen, in tusschentijd, fr. entretemps.
- Zie BIJDIES.
TUSSCHENIN, TUSSCHEN IN, bijw. Nu en dan,
van tijd tot tijd, somwijlen. Het regent tusschen
in, fr. it pl eut de temps en temps. Hij komt mij
tusschen in bezoeken.
— voorz. Hier en daar tusschen, fr. ci et là
dans. Ik laat u dezen zak appels een frank min
dan de markt, omdat er tusschen in wat gekneusde of wormsteekte zijn. Hoe deugdzaam de bevolking is van . eene prochie, er loopen altijd
noch schelmen tusschen in.
TUSSCHENMAALS, bijw. Somtijds. Hij komt
mij tusschenmaals bezoeken. Het gebeurt tusschenmaals dat er iemand... enz.
TUSSCHENNAMEN, tusschennaamde, tusschenrtaamm2d, b. w. Eenen bijnaam of toenaam geven,
fr. surnommer. Men tusschennaamde hem den

zwarten, omdat hij zoo zwart van baard en haar

was.
TUSSCHENSCHEID (wvl. —SCHEE, zie bij E), o.
Eene scheiding tusschen. Een muur, eene haag
dienende tot tusschenscheid van twee eigendom
Een tusschenscheid maken, afbreken, enz.-men.
Flet tusschenscheid in de neus, fr. la cloison des

osses nasales.

— Onderscheid, fr. distinction. Dezelfde straf
voor alle misdaden zonder tusschenschee. " Omme
dat hier vooren gheroert (gemeld) wordt dat
tusschenscheet weder t (kind) leefde ofte niet. "
(I. de Damhoudere.)
TUSSCHENSCHEIDEN, tusschenscheidde, tusschensche-iden (wvl. TUSSCHENSCHEE'N, tusschenscheede,
tusschensclzeed, zie bij LEEDEN), b. w. Onderschei-

den, verschil maken of vinden tusschen twee of
meer dingen, fr. distinguer. Die tweelingen gelijken zoo wel aan malkander dat ze niet om
tusschenscheiden zijn. Twee ziekten waar men
de eene gemakkelijk tusschenscheidt van de
andere. De verschillige soorten van tarwe weten
te tusschenschee'n, fr, savoir les distinguer (et

TUTT
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les nommer par levers noms) . " Want waeret ghe-

TWEE

seit in spele of uut ghenouchte, ten zoude gheen
iniurie zijn, want de wille ende tpropost die tusschen scheen de misdaeden. " (I. de Damhoudere.)
TUTTEREN, tutterde, heb getutterd, o. w. Zie

Ieelijk in getweefeld geweest. Ik had hem nog
verwittigd wegens het gevaar van die onderneming, en hij heeft er zich algelijk laten in tweefelen.
-- Meest gebruikt in samenstelling. Zie AF-

TEUT EREN.

TWEEFELEN, BETWEEFELEN, MEDETWEEFELEN, VETS.

— Afl. Tutteraar.
Ha ! voorwaer ik ben den vaere,
Maer 't is vaere Tutteraere. (Vaelande.)
TWAALFKANTTE, adj. Twaalf kanten hebbende.
-- Zie —DE.
TWAALFSCHACHTER, m. Weefkam met twaalf

schachten om gebloemde stoffen te weven. Met
een twaalfschachter weven.
TWEDDE, v. Zie TWIDDE.
TWEEAUW (wvl. —OWE, zie Au), V. Dubbele
koornaar, twee auwen of aren op een halm. Er
staat hier en daar eene tweeauwe in dat koorn.
TWEEBOK, m. Een tros van twee noten, krieken, kwispels, enz. Daar staat nog een tweebok
aan gindsch takje. Drie tweebokken.
— Zie Bog, fr. bouquet.
TWEEBOL, m. Bij speldewerksters. Soort van
marktkantje met figuurtjes die elk aan twee
samenhangende bolletjes gelijken. De tweebol
geldt twaalf stuivers de elle. Eenen tweebol
maken.
TWEEDOBBEL, TWEEDUBBEL, adj. en adv. Dobbel, fr. double. Tweedobbele zool van eenen schoe.
Plooit dat papier tweedobbel. Vele oude menschen gaan tweedobbel toe (geheel neergebogen).
TWEEDS, TWEEDENS (wvl. ook TWEDS, TWEDDENS), bijw.

Ten tweede, fr. deuxièmement, en second
lieu. Dit woord beteekent eerst...., tweeeds......
en derds.... Gij eerst, en hij tweeds.
TWEEDSTE (wvl. ook TWEDSTE), adj. Tweede,
fr. deuxieme. Het tweedste deel. Hij is de
tweedste van . zijne klasse. " Zynen tweetsten
sone. " (M, Lambrecht.) " Verlost van het tweedste kindt. " (C. Vrancx.)
TWEEDUIM, TWEEDUIMER (wvl. -DUUM, -DUMER,
zie UI), m. Eene plank die twee dwersche duimen dik is. Iets bezolderen met tweeduimers.
Die plank is een tweeduim.
TWEEFELEN, tweefelde, getweefeld; ook DWEE-

b. w. Door vleiing, beloften, enz. zachtjes
aantrekken, fr. allecher, Kil. 1. blandiri, delinire.
Zij tweefelden hem in de herberg, in het schip,
enz. (zij lokten hem er in). Zij liet zich tweefelen naar die vergaring. Eenen hond uit zijn kot
FELEN;

tweefelen en meêleiden.
--- Er iemand in tweefelen, fig. hem door list
en verleiding in slechte zaken helpen. Hij is er

TWEEFELEN, VOORTTWEEFELEN.

TWEEJAARSCHOTE, -SCHEUTE, v. Een bosch
dat, sedert den hauw, reeds twee jaar wederom
aan 't groeien is. Dat is een tweejaarschote. Zie
SCHOTE.

TWEEKANTTE,

adj. Tweekantig, met twee

kanten.

--- AI. Tweekantigheid (wvl. ook Tweekantegi,
zie HEID). Zie —DE.
TWEELOOP, m. Een schietgeweer met twee
loopen, fusil a deun; canons.
-- Een gewand of schijfblok met twee katrol lon, fr. moufie a deux poulies.

TWEENEGDE, adj. Dat twee neggen of sneden
a deuce tranchants. Een tweenegde
zweerd (d. i. snijdend aan beide kanten). Zie
NEGGE, en —DE.
TWEENEUZE, v.. Zie SPLETNEUS.
TWEEOORDE, adj. Dat twee ooren heeft. De
amphora was een tweeoorde wijnpot.
--- Zie —DE.

heeft, fr.

TWEERSCH, TWERSCH (uitspr. tweesch,

zie Rs),

adj. en adv. Zie DWEERSCH.

TWEERSCHEN (wvl. uitspr. tweeschen, zie ns),
tweerschte, getweerscht, b. w. Dwarschen. Zie ald.
TWEESCHAT, m. Op dobbelen tweeschat werken.
Wordt gezeid van werklieden die door de schouw heeren aangesteld zijn om eene straat te vermaken, welke de aanpalende landbouwers blijven
verwaarloozen na reeds verwittigd geweest te
hebben. Het is veel profijtiger voor den landbouwer van zelve de straten en wegen en grachten, waar hij aan palende is, te vermaken en te
verbeteren; want de werklieden van de wettige
straatopzichters werken op dobbelen tweeschat
(d. i. moeten een veel grootenen loon hebben, en
't is ten laste van dien landbouwer).
— In de Cost. v. Aelst (x, 22) leest men ten
dobbelen t' wijtschat : " Alle velden daer wagheweghen door ligghen, moeten met hecken ofte
draey-boomen gesloten worden by de ghone die
't selve schuldich zijn, op de boete van dry
ponden parisis, ende indien 't selve binnen veerthien daghen naer het ghebieden vande Maertsche keure niet en geschiet, van gemaeckt ende
ghehangen te worden by den Officier, ten dobbelen t' wijtschat, ende de ghone daer door ryden-
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de, ende dien open latende, sijn schuldich de
boete van x schell. par. ende te betalen de schade die ghebeurt. " — Kil. Wijte, muleta (boete).
TWEESLAG, m. De tweeslag van eene djakke is
het gevlochten deel tusschen de keten en het
voorsnoer. Zie KETEN.
— Den tweeslag slaan. Bezondere manier van
djakken, bij dewelke men, in eenen zwaai, den
tweeslag doet klappen zoowel als het voorsnoer,
zoodat men twee slagen hoort den eenen onmiddelijk na den anderen.
TWEESTAGIE (wvl. TWEESTAAIZE, fVl. TWEESTADSJE, zie AGIE), v. Een huis van twee verdiepingen, fr. une maison avec un rez-de-chaussée et
un etage. Eene tweestagie bouwen. Dat is eene
tweestagie. In die stad zijn er veel tweestagien.
— Zie STAGIE.
TWEETANDER, m. Een rund dat twee jaar
oud is.
— TWEETANDERBILK, -BULK, m. Weide waar het
jonge vee graast eer het op het vettegras gebracht wordt.
TWEETUITTE (wvl. TWEETUUTTE, zie Ui), adj.
Tweehoekig, fr. à deur coins on angles. Een tweetuitte hoed. Eene schietspoel is tweetuitte.
— Zie TUIT, en —DE.
TWEEVLEERDE, adj. Die twee vleren (d. i.
vlerken) heeft, tweevleugelig.
TWEEWIELDE, adj. Met twee wielen. Een tweewielde kruiwagen. Een tweewielde ploeg.
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TWIJ
TWIJFELTAND (wvl. TWIFEL —, zie Ia), m., meest
gebruikt in 't mv. twijfeltanden. Zoo heeten de
melktanden die kleene kinderen krijgen na de
bijttanden, dat is gemeenlijk als zij omtrent
twee jaar oud zijn. De bijttanden (fr. dents incisives) zijn geene twijfeltanden, maar de honds tanden (fr. dents canines) en andere die ter zijde
van de bijttanden uitsschieten, zijn de twijfeltanden. Het kind ligt in zijne twijfeltanden (het
krijgt zijne twijfeltanden en is er ziek van).
TWIJL, TWIJLEN, TWIJLENT (wvl.

Sy trok de leersen uyt, en t'wylen sy bosag
Het harnas heel bebloed, soo gaf s'een soeten lach.
(L. Demeyer.)
Soo wie d'aertsche snoode saecken,
En ál 'tgheen de weerelt gheeft,
Niet begheerich is te smaecken
T'wijl dat by ter weerelt leeft.
(I. B. bij L. de Huvettere.)
Doet deugden t'wi l ghy kond.

(G. De Dous.)
TWIJNDE of TWINDE (wvl. TWIINDE, zie IND),

* TWEEWIELPEERD, o., fr. vélocipède à deux
roves. Zie WIELPEERD.
TWEEWOONST (wvl. TWEEWEUNSTE), v. Een huis

dat in twee woningen verdeeld is, twee huizen
aaneengebouwd. Eene tweewoonst koopen. Die
tweewoonst behoort hem toe. Eene tweewoonste
zetten (bouwen) op een verloren hoek gronds.
Vader en zoon bewonen die tweewoonst, de een
het een einde, en de ander het ander.
TWIDDE, TWEDDE, v., vklw. twiddetje, tweddetje. Bij speldewerksters. Vlecht die men maakt
om een plat te verlaten en wederom traliën te
maken. Een plat begint met de aansteeksels en
eindigt met de tweddetjes, en er zijn zooveel
twedden als er aansteeksels waren, b. v. drie,
vijf, acht, tien, enz. volgens dat het plat kleener
of grooter is.
TWIJFELAAR (wvl. TWIFELARE, zie IJ), m. Bij
pottebakkers. Soort van aarden bloempot. Zie
onder PEE.

TWILL,

zie Ia), bijw. en voegw. Terwijl, fr. pendant. Schrijf eenen brief, ik zal twijien mij
aankleeden. ik zweeg twijl dat hij mij schold.
" 't Wijlent dat hem andere spraken ofte ver
" Twijlen dat men-beydn."(LHuvtr)
hier mede ter marot van Brugghe besich was,
zo verbarnden die van den garnisoene die prochic van Assenede. " (N. Despars.) " Twijle dat
zy hier mede bezich waren. " (Id.)
TWILEN,

V.

Garenwinde, anders ook Tuimelaar genaamd.

Zie TUIMELAAR.

TWIJNSCHEERRIK (wvl. TWIINSCH—, met zware
ee), o. Een scheerrik of garenwinde om twijndraad te maken.

TWINTIGTRUIS (wvl.

TWIINTIGTRUUS, zie IND en
m. Zie HENNESTRONT.
TWIPPELEN, twippelde, heb getwippeld, o. w.
Huppelende vliegen, dansende zweven, gelijk
een vlinder in de lucht, een blad voor den wind,
een stallicht in den nacht, enz.
— Vgl. Wippelen, d. i. huppelen.
TWOLF, TWOLVE, telw. Twaalf, fr. douze.
— Dit hoort men zelfs daar waar al niet als
of spreekt; zie L.
TYMOEN, m., met den klemt. op ty. Zie TIMOEN.
TYRANT, m., mv. tyrants. Hetzelfde als Tyran,
dwingeland. " Pharao den tyrant. " (A. Biins.)
— Zie T.
uI),

U . Deze klinker (die vroeger in de scholen

den naam van uve droeg, en hier en daar bij
't volk nog draagt, omdat dit letterteeken oulings
diende om tevens den klinker u en den consonant v te verbeelden) is lang of kort.
-- De lange, of beter de zachte it klinkt gelijk
de hoogd. ü in glï ck, de fransche u in dur.
.-- Deze it gebruiken wij overal waar de
schrijvende taal den tweeklank ui stelt; zie ui.
Integendeel overal waar de schrijvende taal de
u bezigt vóór eene r, zeggen wij eu of ie. Dus:
wvl. eure.
Uur,
Gebuur, -- gebeur.
— nateure.
Natuur,
Schuur,
-- scheur, fr. grange.
-- meur, enz.
Muur,
b. v. Nateur is onze naaste gebeur.

En wederom :
Bestuur, wvl. bestier.
-- dier.
Duur,
Duurbaar, — dierbaar.
-- stieren.
Sturen,
-- vier, enz.
Vuur,

— Overigens in al de woorden waar de klank
eu geschreven wordt, wordt hij bij ons ook altijd
gesproken, b. v,. meulen (en niet mulen noch

muilen), tenzij in eersen wijk van'de stad Brugge,
waar cur en cut klinken lijk uir en uil. Zie Eu.
— 20 De korte, of beter de harde u onder den
klemtoon luidt bij ons, niet gelijk de hoogd. ö,
maar gelijk eu in fr. seul, peur, enz. kortweg uitgesproken, zoodat er groot verschil is met de

zachte u, en dat wij nooit de eene met de andere
kunnen verwarren.
-- Eenige woorden hebben in 't een geweste
eene harde u, in 't ander eene onvolkomen i of e,
in 't andere eene korte o, b. v.
Stuk,
wvl. stik.
Kruk,
— krikke.
wvl. Wulge,
elders wilge.
F, Huppelen,
— hippelen (Weil.)
Dun,
ook Wvt. din.
n Put,
--=
pit.
Schup,
-- schip, holt. schop.
,r Rug,
-rik.
n Verwelken,
verwilken, hell. verwelken.
,I Buskop,
— bisschop.
n Kluppel,
-- klippel.
Bulk,
— bilk (vette weide).
►, Dubben,
--dibben.
„ Zulle,
—
zille (fr. seuil).
II Gruppe,
--greppe, grippe, hall. grop.
n Sluffer,
—
suffer, sleffer, slaffer, sloffer.
Duffelen,
— diffelen, doffelen.
,► Up,
—
ip, hell. op.' Enz.

--

-- Vele woorden laten in de eene streek eu
hooren, en in de andere de harde u, b. v.
Beurze
-- burze, borze.
Beurelen — burrelen.
Bekeukelen — bekukkelen.
Beuter
— butter, boter.
Dreumen -- drummen, drommen.
Dreupel
— druppel, droppel.
Feurl
— furl.
Peuteren — futteren.
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LICHT
Gebeurte

-- geburte (gebuurte).

Jeuken

—

Jeunen
Keunen
Keurzel

--

---

kurzel, korizel.
klutteren, kloteren.
knutteren, knoteren.
lutteren, loteren.

--

Meulder

--- mulder (molenaar)

Preutelen
Peuteren

—

--

— Soort van kleene boschuil, fr. ppe1, t-duac,1.

stops.

jukken, joken.
junnen, jonnen.
kunnen, konnen.

Kleuteren
Kneuteren
Leuteren

--

UIL

1 ? 02

.

pruttelen.

putteren.
Scheurig -- schurrig (schurftig)
schuttel, schotel.
Scheutel
spukkelen, spikkelen.
Speukelen
trut.
Treut
vernukken.
Verneuken
-- vurst (van 't dak)
Veurst
wunste, woonst.
Weunste
--

.

--

• ----

--

.

--

UCHTEN, m. Hetzelfde als Uchtend, ochtend,
de eerste uren van den dag. Het was in den
uchtend. Ten zessen van den uchten. 'S uchtens.
-- Vandaar Uchtenkapelle, Uchtermis, enz.
Zie NUCHTENKAPELLE, NUCHTERMIS, enz.
UCHTING, m. Hetzelfde of Nuchten, uchtend,
ochtend. In den uchting. Van 's uchtings vroeg.
UGGE, v. Zie HUGGE.
UI wordt in loll. uitgesproken omtrent gelijk
eui in fr. cdeuil, feuille. Bij de Oost -Vlamingen
gelijk ai, aj, b. v. een aj l op een klajt (d. i. een
uil op een kluit). In Brabant gelijk ooi, b. v.
moois (muis). Bij de West- Vlamingen, even als
bij de West- Falen, enz. klinkt ui gelijk de lange
u in het bijw. nu (fr. maintenant) en in het voornaam . u (fr. voos); of beter, ui bestaat niet in
ons dialect, maar wordt overal vervangen door
'U, zoodat wij juist noch spreken gelijk Maerldnt
schreef : Duuf — duven ('duif— duiven); Getuug
(getuig); Lu (lui); Muus — muzen (muis —
muizen); Ruum (ruim); enz.
-- Volgt er een klinker op deze u, dan
schuift er in sommige gewesten eene j tusschen
als overgangsletter; dus
Luaard of lu j aard (luiaard) .
— Zie uw.
UIEL (wvl. U-EL, in twee grepen, zie ui), m.
Hetzelfde als Uwel, zie ald.
UIGEL (wvl. UGELE, zie ui), m., vklw. uigeltje,
uigelke(n. Hetzelfde als Uwel.
— Zoo zegt men ook duigen (dugen) = duwen,
spuigen (spugen) = spuwen.
UIKELEN (wvl. URELEN), 0. W. Zie HUIKELEN.
UIKERJAAN, UIKRIAAN (wvl. UKRIAAN, zie UI),
m., klemtoon op aan. Soort van kleene nachtuil,
de grootte van eenen meerl, fr. cheveche.

UIL (wvl. UUL, zie ui), m., vklw. uileke(n, te
Rousselaere ulegi. Een nachtvogel, fr. hibou,
chouette, enz.
-- Van iemand die dwaas kijkt en een verbaasd wezen zet, ten gevolge eener teleurstelling,
enz. zegt men schimpender wijze : Hij staat en
kijkt gelijk een uil in een ankergat, gelijk een
uil in een gootgat, gelijk een uil in een mazegat,
gelijk een uil onder een koolblad, gelijk een uil
(of een aap) in een porceleinewinkel, gelijk een
uil in eenen trop kraaien.
— De uil van 't spel zijn, 't kind van de rekening zijn, fr. etïe le dindon de la farce. Ware ik
in uwe plaats, ik zou mij die zaak niet aantrekken, want gij zult de uil van 't spel zijn.
-- Eenen uil vangen, eenen kernel schieten,
in eene onderneming mislukken, fr. prendre
un rat. Iemand bouwt een huis zoo spaarzaam dat het bij eenen storm instort : hij vangt
eenen uil. Hij heeft daar eenen leelijken uil gevangen met dat peerd te koopen. (Een uiltje
vangen bet. bij Kramers, fr. faire la vméridienne).
— Den uil schieten, eig. dein uil afschieten die
op den neuker van de gaaipertse staat (zie NEUKER). Fig. Door onbehendigheid vastgeraken aan
iets dat ons belachelijk maakt en dat men
daarom zocht te vermijden.
— Het woord uil, in 't Rouselaarsche uigel
en uwel (zie ald.), wordt ook gebruikt, bez. in
den deminutieven vorm, voor Vlinder in 't alg.,
hetzij dagvlinder, avondvlinder of nachtvlinder,
fr. papillon. De motten, de schoelappers en de
oliezuipers zijn uilen, uilekens. — Doch in vele
streken wordt deze n aam bepaaldelijk gegeven
10 aan een dikken vlinder met een grooten kop,
die veel op de populieren gevonden wordt, weinig
of niet vliegen kan, en somwijlen flodderende
botst en loopt langs de vensterruiten; anders ook
Wulf geheeten; 2° aan een klein vlindertje dat
's avonds langs de kanten van eenen stroom of
gracht over het water en de waterplanten twippelt, of binnen huize rond het keerselicht hengelt;
anders ook Lamptedopper genaamd.
UILEBAARD (wvl. ULEBAARD, zie UI), m. Een
slag van hen met een dikken kop en opgerezen
pluimen op de kaken. Die hen is een uilebaard.
Daar loopen uilebaards in den werf.
UILSPIEGEL (wvl. UULSPIEGEL en [TULSPEGEL,
zie ui), m. Dit is de naam van een kluchtigen
snaak, wiens vreemde spreuken en daden van
ouds beschreven zijn in een boeksken geti-

UIs
teld Het aerdig en vermakelyk leven van Uylspiegel.
--- Dikwijls wordt deze naam schertsende toegepast op iemand die meer of min aan dien
snaak gelijkt. Uilspiegel heeft wederom aan 't
werk geweest. Wij moeten nievers mee verlegen
zijn : Uilspiegel weet overal raad en middel voor.
— Vgl. Aymonszoon en Pantekrul.
UIS (wvl. UUs, zie ui), persoonl. en bijvoegelijk
voornaamwoord, in Noord-Vl. gebruikt voor
Ons, fr. nous, noire. Hij heeft het uis gezeid. Dat
is uis land, uize hofstede, uize wagen. Wij hebben
dat geschenk van uizen oom ontvangen.
Si waren sekerlike al use,
De scepe, groet also huse.
(M. Stoke.)
Die waert geide : het es al use,
Dat hier es in delen huse.
(Fabelen van Esop.)
-- Men zegt ook Nuis (nuus). Elders Oes.

UIST (wvl. DUST), tusschenw., zie HUIST.
UIT (wvl. UUT, zie ui), voort. en bijw.
--- Uit en in of uit end in gaan, vliegen, kruipen,
loopen, enz. Vrijelijk en ongegeneerd ergens uit

en in gaan zoo dikwijls als 't ons belieft. Die
duiven zullen niet meer wegvluchten : laat ze
maar uit end in vliegen. Hij is ,zeer gemeenzaam
bij zijnen gebuur : hij gaat er uit en in alsof hij
thuis ware. Sluit de kerke : de jongens loopen er
uit end in; en 't en betaamt niet.
-- Uit en in of uit end in spreken of klappen,

tak-uit tak-in klappen, raaskallen, zonder samenhang noch vervolg in de gedachten. De zieke
begint uit end in te klappen.
Voorseker gy begint hier uyt en in te praten,
En dus my kondigh maeckt dat u de sinnen laten.
(P. Devynck.)

--- Uit den ruwen (wvl. ook ruën of ru-jen, zie
onder uw), ruw weg, zonder de vereischte voltooiing of genoegzame volmaaktheid. Een liedje
dichten uit den ruwen (d.. i. zonder het in zijne
bezonderheden op te maken, te kuischen en te
verbeteren). Iets schilderen uit den ruwen. Eene
tafel uit den ruwen gemaakt. Een huisje uit den
ruwen getimmerd.
-- Om te zeggen witachtig peers, blauwachtig
groen, zwartachtig bruin, enz. zegt men meest:

uit den witten peers, uit den blauwen groen, uit
den zwarten bruin, enz. Een kleedje uit den blauwen groen. Dat kleur is uit den grauwen zwart.
— Ergens uit zijn heeft menigvuldige beteekenissen volgens het woord dat onderverstaan is.
Uit het lot (gevallen) zijn. Uit het gevaar (gered)
zijn. Uit den toon (geweken) zijn, enz.

UIT
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-- Dezelfde elliptische wending heeft plaats
met veel _andere werkwoorden, b. v. Er niet uit
kunnen. Uit het huis moeten.
Daer is geen houden aen, het leven wilder uyt.
(P. Mallants.)
-- Uit en amen, tautol. " Komt den hagel dan
eens hunne vruchten verdelgen, of moet den
docteur wat dikwyls met koets en peerden op_
het hof komen gereden : 't is uyt en amen met
zulke menschen, zy liggen al op hun strooy. "
(C. Duvillers.) -- Ook uit en Lenden (ten einde).
" Toen dit alles uit en t'enden verteld was. "
(A. Duclos.)
— Uit dient om van te versterken in de volgende uitdrukkingen : Dat zijn van de schoonste
boomen uit. Dat zijn van de beste hespen uit.
Dat zijn menschen van de deugdzaamste uit.
Eene medicijn van de krachtigste uit. Daartoe
moet men pertsen hebben van de langste uit. Zij
waren van de ellendigste armen uit.
UIT (wvl. UUT), m. Einde van iets, paal of perk
waar buiten men niet mag of niet kan gaan. De
jongers die eene reef schrijven in 't zand om te
spelen, maken er gemeenlijk twee uiten aan, dat
is, twee dwarsreefjes, een aan elk uiteinde van
de groote reef, en die buiten die uiten speelt,
geldt er niet. Die zaak begint mij te verdrieten,
ik ga er eenen uit aan maken.
UITAARZELEN, UITEERSELEN (wvl. uitspr.

uuteeselen met zware ee, zonder r, zie AARSELEN),
aarzelde uit, heb of ben uitgeaarzeld, o. w. Ergens
achterwaarts uit komen, fr. sortir en reculant. Ik

deed de koe uiteerselen uit haar sliet.
UITAKKEREN (wvl. UUTAKK -), akkerde uit, uitgeakkerd, b. w. Uitploegen. Het onkruid uitakkeren. Hij akkerde eenen muizenest uit.
UITBAKELEN (wvl. UUTB -), bakelde uit, uitgebakeld, b. w. Met bakels afteekenen. Als men het
gras van eene weide wilt verkoopen, bakelt men
deze weide uit in perken b. v. van 400 roeden,
om aan de koopers de keur te geven van veel
of weinig te koopera.
-- Zie BAKELEN.
UITBEGGELEN (wvl. UUTB -), beggelde uit, uitgebeggeld, b. w. ,1Titbabbelen. Zij beggelt alles uit
wat zij weet. Zeg het haar niet, ze zou 't uit
-begln.
UITBEREN (wvl. UUT-BEREN), beerde uit, uitgebeerd, b. w., met zware e. Al berende uitzuiveren.

De boter uitberen (de melk,. die in de boter nog
is, uitdrukken met de boter te kneden). Zie
BEREN.

UITBESSEN (wvl. UUTB -), beste uit, uitgebest, b.

UITB
w. Met eene natte stuns of spons eene wonde uit
wonde met water uitbessen. Den-zuivern.E
etter uitbessen. -- Zie BESSEN.
-- Ook Uitbetten. Vgl. Ossekrosse = Ottekrotte.
UITBETTEN (wvl. UUTB -), belle uit (wvl. ook
beiíege uut, zie IMPERFECT), uitgebet, b. w. Hetzelfde als Uitbessen.
UITBEURELEN (wvl. UUTB -), beurelde uit, uit gebeureld, b. w. Hetzelfde als Uitburlen.
UITBIJZEN (wvl. UUTBIZEN, zie UI en IJ), bees
uit (zachtl. of scherpl. ee, zie onder DUIGEN), ben
uitgebezen, b. w. Driftig ergens uit loopen of
springen. De bietjes komen uitgebezen, als men
hunnen korf stoort. Eene ton bijst uit of het
bier bijst uit, -als men een gatje al boven in de
ton boort. De champagnewijn bijst uit, zoohaast
het kork af is.
UITBLAZEN (wvl. UUTB -), blies uit, ben uitgeblazen, o. w. Uitgeblazen worden. De keers, het

keerslicht blies uit van den wind. Houd uwe
hand voor de lampte, dat zij niet uitblaze.
-- b. w. De keers uitblazen, het schaap zijn, de
uil van 't spel zijn, fr. être la dupe.
UITBOEREN (wvl. UUTB -), boerde uit (wvl. ook
-

boerdege uit, zie IMPERFECT), ben uitgeboerd, o. w.
Slecht den boerenstijl bedrijven zoodat men
allengskens arm wordt. Die vent boert uit.
— Achteruitgaan in zijne handelzaken door
zuipers en rinkinken, minder winnen dan men
verteert, en dus allengskens te niece gaan. Hij
boert uit. Een uitgeboerde herbergier.
Andre daer nog by geropen,
Die het hadden ál versopen,
En gejaegd door 't kéle-gat,
Uytgeboerd, en achter nat.
(Vaelande.)

- Zie BOEREN.
UITBOETEN (wvl. UUTB -), b. w. Bezuren, voor
iets boeten, om iets lijden, fr .porter la peine, être
punt. De ouders moeten dikwijls uitboeten wat
hunne kinders misdeden. Zijne zonden uitboeten.
Hij boet nu in zijnen ouderdom de baldadigheden
uit van zijne jongheid.
-- o. W. Uitgeboet worden, fr. s'expier. De
zonden boeten uit door berouw en biecht en
goede werken.
UITBORTELEN, o. w. Hetzelfde als Uitbrobbelen. Zie BORTELEN.
UITBREKEN (wvl. UUT -), brak en brok uit, ben
uitgebroken (fvl. uutebroken, zie GE), o. w. Openen losbreken, van rijpe zweren of etterbuilen.
Die zweer is uitgebroken, zal haast uitbreken.

12 04

UITB
— Uit den tuin of omheining losbreken, van
dieren. De koeien zijn uitgebroken en loopen in
de vruchten. Het zwijn is uitgebroken.
UITBRENGEN, -BRINGEN (wvl. UUTBRIINGEN, zie
UI en IND), bracht, brocht en breng uit, u'itgebracht, -gebrocht, -gebrongen, b. w. Zie de Wdb.
- Zie BRENGEN.
UITBROBBELEN (wvl. UUTB -), brobbelde uit, ben
-

uitgebrobbeld, o. w. Uitborrelen, al brobbelende
uitkomen. De mond van den doode was vol uit
-broelnd
schuim en bloed.
— Wordt ook gez. van mensrhen die ergens
in drommen uitkomen, uitbortelen. Het volk
kwam uitgebrobbeld uit de kerk.
-- Ook b. w. voor Uitbrabbelen. Ik versta
niet wat hij daar al uitbrobbelt.
UITBUIKEN (wvl. UUTBUKEN, zie UI), bulkte uit,

ben uitgebuikt, o. w. Uitbuigen gelijk een buik,
fr. faire venire, faire bosse. Die muur ' buikt uit,

en dreigt te vallen.
UITBULTEN (wvl.

UUTB -),

bultte uit, uitgebult,

b. w. Uitstooten met den kop. De mollen bulten
de aarde uit. Komt er een hóndeken in haren
bocht, de geiten bulten 't seffens uit. Die twee
geiten hebben malkander een oog uitgebult. —
Iemand uitbulten uit een genootschap, uit een
ambt (onfatsoenlijk hem eruit drijven).
-- o. w. Uitpuilen, uitzetten lijk een bochel
of gezwel. De bloedzweren bulten uit onder
't vel. Een zak met appels gevold bult overal uit.
Zijn zakuurwerk bult uit op zijne ondervest. Een
deel van dien ouden muur begint uit te bulten.

-- b. w. ook voor Uitbuidelen. Al dat meel
is uitgebuit.
UITBURLEN (wvl. TUTB -), burlde uit, uitgeburld,

b. w. Schreeuwende uitbraken. Lasterwoorden
uitburlen. Vloekwoorden uitburlen.
-- Ook Uitbeurlen.
-- Zie BURLEN.
UITDEEL (wvl. UUTDEEL), m. Uitdeeling, fr. dis
Eene zingende Mis met uitdeel van-tribuon.
brood aan den armen. Eenen uitdeel doen van
geld, van aalmoesen. De uitdeel van prijzen en
belooningen geschiedt niet altijd volgens de verdiensten.
UITDERINGEN (wvl.

UUTD -),

deringde uit, uit

b. w. met zware e. Een land, eene-gedrin,
weide uitderingen (er den dering uit graven die
er in verborgen ligt). Uitgederingd land ligt ge
dan de andere landen er rond,-menlijkgr
tenzij men van elders aarde bijhale om den uit
-geravndi
te vervangen.
UITDERSCHEN en UITDARSCHEN (wvl. UUTDER-

UITD
SCHEN, uitspr. - desschen, zie Ui en Rs), dorsch uit,
uitgedorschen, b. w. Met een vlegel of stok uit

graan uitderschen. TJitgedorschene-slan.Het
schooven. De schuurwinkel is uitgedorschen (al
de graanschooven die er in waren, zijn gedorschen). " Maer tzijnent waeren gheel huutghedorsschen de haeuwen. " (Ed. De Dene.)
— 0. W. met zyn. Uitrennen, fr. sort&r au
galop. De belegerden kwamen onvoorziens uit
versloegen den vijand. Hij kwam-gedorschn,
uitgedorschen met eenen stok in de hand om de
knapen te kastijden die op zijne deur buischten.
-- Zie DERSCHEN.
UITDIEN (wvl. UUTDIEN, en ook UUTDI), voeges.
met de stemrust op dien. Om reden, uit hoofde,
om dies wille, fr. parce que, vu que. Hij kon niet
komen, uitdien zijn broeder om sterven lag. Ik
ben verzekerd dat hij uwe vraag zal toestaan,
uitdien dat hij het mij beloofd heeft. " Heefter
niemand Maria commen besoecken en by ghestaen als sy bevrucht was P Wy en lesen van
niemand, wt dien dat sy haer kindt ende last
droegh zonder last. " (0. Vrancx.) " Tghetal van
die versleghen ende versmoorde en excedeerde
van der vlaemscher zijde die xc persoonen niet,
uytte die, dat alle die reste vloot byder verraderye. " (N. Despars.)
— Vgl. Bijdien, enz.
UITDINNEN (wvl. UUTD -), dincle uit, uitgedind,
b. w. Hetzelfde als Uitdunnen. De wortels op
den akker uitdinnen, fr. eelaircir les carottes.
UITDOEN (wvl. UUTDOEN), deed uit, uitgedaan
(fvl. uutèdaan, zie GE), b. w. Ten einde doen, vol
fr. achever (de faire ce qu'on fait) . Wordt-trekn,
maar gebruikt in uitdrukkingen die ook met
doen aangewend worden, b. v. Een noenslaapje
doen — zijn noenslaapje uitdoen (uitslapen).
Zijn gebed, eene meditaui, doen — zijn gebed
zijne meditatie uitdoen : laat hem zijne meditatie
uitdoen eer gij hem spreekt. Een pijpe of een
hoorntje doen — zijn pijpje, zijn hoorntjé uitdoen (geheel uitrooken). Een partijtje doen
(spelen) -- het partijtje uitdoen (geheel uitspelen) : het spel is begonnen, wij moeten 't uitdoen.
Eene wandeling doen — zijne wandeling uitdoen.
— Men zegt niet eene schilderij uitdoen, fr.
achever an tableau, enz. omdat men ook niet zegt

Bene schilderij doen, maar eene schilderij maken,

enz.

-- Zijnen tijd uitdoen, iets doen zoo langen
tijd als men daartoe gehouden is uit dwang,
overeenkomst of betamelijkheid. De dienstbode
is vertrokken eer hij zijnen tijd uitgedaan had.
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Ik heb dien werkman gevraagd voor eene
maand, maar hij wilt zijne maand niet uitdoen,
tenzij ik zijnen loon vermeerder. De soldaten
mogen naar huis gaan, als zij hunnen dienst
uitgedaan hebben. Hij gaat eerst in 't collegie
zijne schooljaren uitdoen, en dan rond de wereld
reizen. De schelm is gestorven eer hij zijne tien
jaren gevang uitgedaan had.
— Uithalen.- Aardappels uitdoen (uitgraven
uit den akker). Erwten, boonen uitdoen (uitdoppen, fr. écosser). Het ingewand uitdoen van een
visch of vogel, of eenen visch of vogel uitdoen
(ontweien). Zaad uitdoen (uitwrijven uit de
zaadbotten). Eene flesch, eenen beker uitdoen
(uitdrinken, ledigen). Geernaars, mossels, of
oesters uitdoen (ze uit de schelpen halen). Eenen
vloer uitdoen (de tichels uitheffen en oprapen).
Eene kalsijde uitdoen (de steenen losmaken en
uitheffen met een ijzeren handboom). Het oproerig volk deed de kalsijdesteenen uit om er zich
mee te wapenen. Eenen boom uitdoen (uitgraven
en vellen). Eene haag uitdoen, tjokken uitdoen,
een bosch uitdoen (uitroden).
— Een kind uitdoen, het wegdoen uit het
ouderlijk huis om het bij andere lieden te doen
kweeken, opvoeden en leeren. Zij heeft haar
kindje uitgedaan omdat zij geene gezondheid of
geenen tijd genoeg heeft om het zelve te kwee ken en te bezorgen. Hij gaat zijn zoontje ti- oor
eenigen tijd uitdoen bij zijn broeder die in
Frankrijk woont, om daar een ambacht en wat
fransch te leeren. Een kind op de school uitdoen (in eene kostschool stellen).
— Uit zijn boekje schrabben, afschaffen, laten
varen, fr. rayer, abandonner, cesser. Hij geeft
geen aalmoesen meer aan de deur; hij heeft dat
uitgedaan. Hij heeft liet reeds lang uitgedaan
van gazetten te lezen. Hij heeft veel jaren `t
gedacht gehad van te trouwen, maar nu heeft
hij dat geheel uitgedaan. Hij had de gewoonte
van nu en dan zijne vrienden aan tafel te nooden, maar hij is dat moe geworden, en heeft het
uitgedaan.

UITDOMPEN (wvl. UuT -) dompte uit, heb of ben
w. In dikke walmen uitstijgen.
Het uitdompen van den rook door de schouw
uitgedompt, o.

(zie UITKUILEN).

UITDOOMEN (wvl. UITD -), doomde uit, ben uit
W. Door doornen verdwijnen. Water-gedoin,.
doomt uit als het lang genoeg mag koken.
UITDOPPEN (wvl. UITD -), dopte uit, uifgedopt,
b. w. Iets uitdoen met te doppen (zie DOPPEN).
Een keerslicht uitdoppen (kortweg uitdooveji

1206

UITD
hetzij met er den domper op te stellen, hetzij
met het omgekeerd te drukken tegen iets). De
vlinder vloog in de keers en dopte ze uit. Eene
wonde uitdoppen (er het bloed en de vuiligheid
uit doppen of bessen met eene spons of zoo iets).
UITBRACHT (wvl. UIT -), m. Hef einde van den
winter, het begin der lente (Maart en April). In
den uitdracht van den winter begint men op den
akker te werken. Dit jaar hebben wij een kwaden
uitdracht. De uitdracht is goed, is zacht, is aangenaam, is koud, is groeizaam. 't Is een kwade
uitdracht (de lente is koud en winterachtig).
-- Vgl. Uitkom.
-- Men zegt ook Vitdrag, m. — In Brabant
uitgang, in Limb. uilergaansti d (Alg. Vl. Idiot.)
N. Despars zegt Het uitwaartdragen : " int
uytewaert draghen van den jaere, in die maendt
van maerte. " — " Scheedende mids dien teenegadere totten uyttewaert draghene „ ( d. i. tot in
't voorjaar).,
UITDRAGEN (wvl. UUTD -), droeg of cdreeg uit, be
uitgedregen, o. w. Ten einde etteren. De zweer is
uitgedregen. " Dit soe legt op de wonde, dit
salse wel doen draghen; ende als die quetsure
hute es ghedragen, dan dwarse met wine, ende
dan ligter op dese salve. " (J. Yperman.)
UITDREEFELEN (wvl. UUTD -), dreefelde uit, uit

w. Allengskens uitdrijven. De scha--gedrfl,b.
pen uitdreefelen. Zie DREEFELEN.
UITEEGDEN (wvl.

GUT-),

eegdde uit, uityeëegd,

b. w. Hetzelfde als Uitegen, uiteggen. De pemen
uiteegdea. " Als hy in April gheen cooren op
zijn landt en bekende, so ghinck hijt wt eechderz,
ende hy saeyderboonen en erweten. " (C. Vrancx.)
UITEEN DOEN (wvl. UUT -), deed uiteen, uiteen
gedaan, b. w. Uiteen zetten, uitleggen, voordragen, vertellen, fr. expliquer, debiter, raconter. Hij
heeft wel uiteen gedaan hoe dat gebeurd is. Ik
versta dat niet, doe 't mij eens klaar uiteen.
Iemand eene leugen uiteen doen. Hij kan wat
kluchten uiteen doen. Wat heeft hij daar weer
uiteen gedaan P Spreker kan 't wel uiteen doen.
UITEGEN (wvl. tnT -), eegde uit, uitgeëegcd, b. w.
Uiteggen, met de egge of eegde uitharken. Het
onkruid uitegen uit een omgeploegd land. Als
de aardappels uitgedaan zijn, dan eegt men
somwijlen nog de achtergelatene uit.
-- Ook o. w. met zijn. De pemen egen uit, fr.

s'arrachent du champ avec la perse.
-- Men .zegt ook Uiteegden.
* UITEN (wvl. UTEN), uitte, geuit, b. w. Eenen
doode u;ten, hem ter aarde doen, begraven, 1.
exst'gtoi funus. Zie UITING.

IJITE
-- absolutelijk. Uiten noch muiten, geen woordeken repten, stille zwijgen. Hij dorste noch
uiten noch muiten (anders ook : noch ruiten
noch muiten).
— o. W. met hebben. Ophouden, staken, fr.
cesser, Kil. Wten, finire. Ik heb er genoeg, uit
maar van geven. De klok luidt, uit maar van
werken. De bak is volgepompt : ge moogt uiten.
UITERLIJK (wvl. UTERLIK, zie UI en LIK), bijw.
Ten uiterste, ten hoogste. Ik ben u uiterlijk
dankbaar. Ik ben uiterlijk voldaan (ik heb mij
zat geëten). Ik ben uiterlijk te vreden over uw
goed gedrag. Ik kan u voor deze koopwaar maar
twintig of uiterlijk een en twintig frank geven.
" Int twelfste oft wterlick in 't derthienste jaer. "
(M. Lambrecht.)
UITETEN (wvl. UUT -), at uit, uitgeëten (wvl. uutgeten, fvl. uutèten, zie GE), b. w. met een persoon
voor regimen. Den voorraad opeten die iemand
had om dien dag of die week op te leven. Drie
onverwachte gasten hebben mij dezen noen uitgeëten; de meid is naar stad om nieuwen voorraad.
Wij verbleven drie dagen bij onzen vriend, en als
wij hem uitgeëten hadden, zijn wij vertrokken.
— Iemands levensmiddelen opvreten en ver
er hem maar de armoede *meer-tèren,zoda
overblijft. Hij heeft daar eenen gast in zijn huis
die hem uiteet, fr. it a un hole chez lui qui le
gruge. De zwevende soldaten aten de landslieden uit. " Siende dat Veurnambacht, nietjegenstaende de groote contributie die het voor de
Malcontenten betaelde, noch gestadichlick van
hun uutgeëeten wiert. " ( Pauwel Heinderycx.)
UITFIGGELEN (wvl. UUT-), figgelcde uit, uitgefig-

geld, b. w. Al figgelende uithalen, met een mesje
uitlossen. De knoest, die in 't hout was, heeft
de jongen verduldig uitgefiggeld.
--- Zie FIGGELEN.
UITFIJN, UITVIJN, (o ?) klemt. op uit. Wordt
slechts gehoord in deze zegswijs als 't al ten uit -

fijne of ten uitvijne (wvl. ten uut, fine, ten uutvine)
komt of kwam, d. i. op 't einde van 't spel, als
de zaak nu geheel geëindigd is of was, fr. an
bout du compte, en dernier resultat. Men ver
zich aan een schoon erfdeel, maar als-wachte
't al ten uitfijne kwam, het was eene prulle van
niet. Hij beschuldigt zijnen broeder van dat
geld gestolen te hebben, maar als 't al ten uitfijne komt, hij zal nog zelf de dief zijn.
— In sommige gewesten zegt men Uitvijl
als 't al ten uitvile kwam.
UITFLAUWEN (wvl. UUTFLOWEN, zie Ui en AU),
flauwde uit, ben uitgetlauwd, o. w. Uit der mate

UITF
flauw en krachtloos worden. Uitflauwen van gebrek aan voedsel. Hebt gij geene aalmoes voor
die arme weduwe en hare kinderen ? Zij zijn
dood uitgeflauwd.

UITFLIKKEREN (wvl. UUTFL-), flikkerde uit,
uiige fliikkerd, o. W. Uitglinsteren, uitglanzen, fr.
cesser de. scinliller, de briller.
-- Uitblinken, uitstralen, fr. resplendir, jeter
un tres vif éclat.
Ons hope wordt gevoedt in t' heetste van het stryden,
De liefde vlikker uyt in 't zwaerste van ons lyden.
(G. De Dous.)
UITGAAN. (wvl. UUT -), ging en gong uit, uitgegaan
(fvl. uutegaan, zie GE), b. w. In 't kaartspel. Het
eerste blad leggen, de eerste spelen, uitspelen.
Ga pijkens (een pijkenblad) uit. Waarom heeft
hij van zijne klavers niet uitgegaan P Hij ging
hertenaas uit. Een hoog blad uitgaan. Eene
slijse uitgaan. Wel uitgaan. Slecht of kwalijk
uitgaan. Troef uitgaan.
-- Fig. Troef uitgaan, hard tegen iemand uit
zijne misnoegdheid of verontweerdiging-varen,
lucht geven, fr. faire une sortie. Zoohaast de
zoon thuis kwam, de vader ging troef uit. In
eene politieke vergadering troef uitgaan tegen
het Staatsbestier.
-- Uitslaan, uitbrengen, uitspreken (in eenen
ongunstigen zin). Slechten klap uitgaan. Oneerbare woorden uitgaan. Eene dommigheid, eerre
dwaasheid uitgaan, fr. dire une bétise. Kluchten
uitgaan, fr. dire des dróleries, des gau-drioles, des
plaisanteries. Ik wierd schaamrood voor hem,
als ik hem dat woord, die spreuk hoorde uitgaan.
Als hij wat dronken is, hij gaat 't al uit dat hij
weet, zelfs zijne grootste geheimen.
-- Den aam uitgaan, den adem uitgaan (bij 't
volk de naam uitgaan), den , laatsten adem uitblazen, den geest geven, sterven. Hij is gisteren
den aam uitgegaan. Terwijl ik biddend knielde
bij hare sponde, ging zij zachtjes den aam uit.
-- Zich uitgaan (wvl. eens uutgaan, zie EENS),
zich zelven verloochenen, van zijn eigen gedacht
en wil afzien, aan den natuurlijken trek vaarwel
zeggen, fr. se renoncer, se dépouiller. Gij zijt al
veel te nijdig, te hitsig, te gulzig : ge moet u
daarvan uitgaan, leer u daarvan uitgaan (d. i. die
driften toomen en overwinnen). Hij had de
slechte gewoonte van drinken, maar hij heeft
er zich van uitgegaan. Een mensch die heilig wilt
leven, tracht zich in alles uit te gaan. " Hem
selven over te geven ende in alle dingen wt te
gaen om die minne Gods. " (H. Herp.) " Soo
ginc hys van al ute hem selven, ende bleefs in s
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abs van sente Baefs loyael segghen. " (Gends
charter-boekje.)
— o. W. Eindigen, fr. flair, expirer. `- Den
pachter overlydende voor t' expireren ende vuytgaen van zynen pacht. " (Cost. v. Veurne.)
" 't Laetste jaer van sijnen pacht, uytgaende te
Mey. " (Cost. v. Audenaerde.)
— Het deelw. uitgaande wordt bij den naam
van eene maand gesteld in den zin van eindigende, b. v. Hij gaat uitgaande Meie vertrekken
(d. i. op het einde van Meimaand, 1. exeunte Maio).
" Int jaer 1595 ontrent wtgaende Ougst. " (C.
Vrancx.) — Ook uitgang : " Die zalmen effenen
voor wtganck Meye. " (Cost. v. Veurne.)
UITGALFEREN (wvl. vuT-), galferde uit, uitgegalferd, b. w. Onbeschoft uitlachen. Berisp hem
maar, hij zal u nog uitgalferen toe.
- Zie GALFEREN.
UITGEDIENDE, m. Soldaat die zijnen dienst
uitgedaan of voltrokken heeft, bij Kil. Wt-ghedient krieghs-man, miles emeritus.
UITGEDURST of UITGEDORST (wvl. UUTGEDURST,
uitspr. - gelust, zie vi en Rs), adj. Uitgedroogd
van dorst, die sedert lang niet gedronken heeft.
Uitgehonderd en uitgedurst. Hij is uitgedurst.
— Uitgedurste grond of land, land dat sedert
lang geenen regen gehad heeft, dat uitgedroogd is.
UITGEEF (wvl. uur -), M. Het uitgeven van
geld voor de dagelijksche onkosten van het
huishouden. Dat is geld voor den uitgeef. De
ontvang en de uitgeef. " Dat by oock den uytgeef ende ontfanck soude te boeck stellen. " (F.
H. I.) " Soo moet daer van Ontfanck ende Uytgeef worden gemaeckt by distinct capittel.
(Vi. Setting-boec.)
UITGEEFSEL (wvl. UVT -), o. Uitwendig teeken
waaruit men tot iets besluiten kan dat er meê
verbonden is, fr. symplome, signe, indice. Gebrek
van eetlust, belasting van de tong, stoornis in
den puls zijn uitgeefsels van onpasselijkheid.
Zulk eene manier van doen en van spreken is
voor mij een uitgeefsel van een bedorven hert.
-- Zie UITGEVEN.
-- Vgl. Ingeefsel en Toegeefsel.
UITGELEE (met scherpl. ee), o. Hetzelfde als
Uitgeleide. Iemand uitgelee doen, fr. faire la
conduite

a quelqu'un qui part.

— Ook Rafeldraad, uitrafeling, fr. evil-ures. Ads
gij die stoffe zoomt, naait het uitgelee meê.

UITGERREBEKKEN (wvl. UUT -), gerrebekte uit,
uitgegerrebekt, b. w. Uitgreten, uitspotten, met
schimpwoorden uitlachen. Zij gerrebekten heng.
uit. -- Zie GERREBEKKEN.

UITG
UITGESTEGEN (wvl. UUT -), bijw. Uitgenomen,
uitgeweerd, fr. excepté. Zie UITSTEKEN.
UITGESTORT (wvl. UUTG -), deelw.- adj. Die
zijne gedachten op wereldsche dingen stelt en
maar zoekt te klappen, te lachen, te zingen, te
spelen, enz., fr. dissipe. Uitgestort zijn. Een
uitgestort mensch. Ge meugt zoo uitgestort niet
zijn. Die uitgestort is, is niet ingekeerd. Wereldsche jongelingen zijn gemeenlijk lichtzinnig
en uitgestort, fr. legers et dissipés.
-- A$. Uitgestortheid, fr. dissipation. De uit
geest. De uitgestortheid is-gestorhidvan
vrijwillig en meer of min woelig, en zoo verschilt
zij van de verstrooidheid, fr. distraction, die dik
onvrijwillig is en met den geest aleen ge--wijls

schiedt.
UITGEVEN (wvl. UUT -), gaf uit, heb uitgegeven,
b. w. Uitbrengen, uitlaten. Tuchtekruid is eene
plant die melk uitgeeft, als er men in snijdt.
De pijnboom geeft wierook uit. Dat geeft eenen
slechten geur uit.
— Spreekw. Het vat geeft maar uit wat het
inheeft, een olievat geeft geenen wijn, men mag
zich niet verwachten aan veel verstand of beleefdheid van wegens iemand die er weinig heeft.

— Te kennen geven, teekens geven van iets,
fr. annoncer, ind iquer°. Zijne stem gaf flauwheid
uit (d. i. gaf te kennen door hare zwakheid, enz.
dat de mensch flauw en krank was). De oogen
van dien zieke geven niets uit dat goed is, dat
hoop inboezemt. Hetgeen hij daar gezeid heeft
geeft uit dat hij ons niet betrouwt, dat hij ons
kwaad wilt, enz.
-- Aangewend niet het onbepaalde het of dat,
heeft Uitgeven den zin van Toonen, bewijzen,
klaar aanduiden. Het is mogelijk dat hij geleerd is, maar hij geeft het niet uit. Hij gaf het
genoeg uit dat hij misnoegd was. Het vervolg
zal 't uitgeven- (de tijd zal leeren, men zal later
wel zien wat er van is). Gij verzekert mij dat
het u spijt van mij beleedigd te hebben; het
vervolg zal 't uitgeven.
Geld uitgeven. 1° Op interest plaatsen, fr.
placer a interét. Hij heeft die vier duizend frank
uitgegeven bij den bankier. Al wat hij wint
geeft hij uit. Waarom geeft gij uw geld niet uit?
2 0 Uitbetalen, sprekende van de dagelijksche
uitgaven die men doet hetzij voor aangekochte
waren en meubels, hetzij voor huurloon van
werklieden, enz. Die veel uitgeeft, moet veel
winnen. Die op zijn eigen woont en zuinig leeft
moet niet veel uitgeven. Er is niet een huis in
geheel de stad waar dat er dagelijks meer uit ,
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gegeven wordt dAn bij dien fabrikant. Ik wil 't
niet betalen met honderd frank hetgeen hij op
eenen dag uitgeeft. -- Vandaar uitgevende geld,
d. i. geld dat dient voor de dagelijksche uitga.
ven van het huishouden. Waar is het baksken,
de borze van het uitgevende geld P Al die koperen munte is uitgevende geld.
- UITGEVENS, voorw. Naar het uitgeven van,
volgens den zin of den inhoud van. Uitgevens
uw schrijven, fr. d'après votre letíre, selon le texts
de votre lettre. Uitgevens dien artikel vai de
wet, zou het verboden zijn zoo iets te verrichten.
-- Vgl. Uitwijzens.
UITGEWEERD, verl. deelw. van Uitweren. Zie
,

R

UITWEREN.

UITGEWINTERD (wvl. UUTGEWIINT RD, zie UI
en IND), partic.- adj. Zie UITWINTEREN.
UITGEZONGEN • (wvl. UUT -), deelw.- adj. Afgezongen, die niet meer kan zingen van te veel
gezongen te hebben. Een uitgezongen koster.

UITGLETSEN (wvl. UUT -), gletste uit, ben uitgegletst, o. w. Uitglijden. Zijn voet gletste uit, en
hij viel.

UITGOOREN (wvl. UUTG -), goorde uit, uitgegoord,
b. w. Uitbaggeren, fr. débourber. Eenen gracht
uitgooren. -- Zie GOOR.
UITGRETEN (wvl. UUT -), greette uit, uitgegreet,
b. w., met zware e. Schimpende uitlachen. Ik
mag geen woord spreken, of hij greet mij uit.
Hij begon ze te vermanen, maar zij greetten hem
vierkantte uit.
— Vgl. Uittreten.
UITGREUZEN (wvl. UUT-), ' grensde uit, uitgegreusd, b. w. Bij glazemakers, enz. Met het
greusijzer uitbrijzelen. Eene groef uitgreuzen
in eene ruit, in een glas.
UITGROEIEN (wvl. UUT -), groeide uit, ben uitgegroeid, o. w., Door groeien verdwijnen. Het
teeken van die wonde is bijkans geheel uitgegroeid. Die kap (houw) in den boom zal nooit
uitgroeien.
-- Groeiende uitkomen. De nagels van de
vingers afkorten naarmate zij uitgroeien.

UITGROOT (wvl. UUTGROET), M. Het uitgrooten.
Acte uytgroot van de twee derde deelen van
eene hofstede gelegen tot Eeghem in proffyte
van Joannes Verstraete ende zyne huysvrouwe
Marie Claeys. " (Feliciaan De Meulenaere, notaris te Coolscamp, 1820.)
-- UITGROOTEN (wvl. UUT -), grootte uit, uitgegroot, b. w. Afkoopen, uitkoopen, vrijkoopen, fr.
racheter, sprek. van het deelrecht dat, volgens
begrooting en schatting, aan eenen erfgenaam
11
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afgekocht en betaald wordt, b. v. twee broeders
erven eene hofstede die op 20,000 frank geschat
is; en om deze hofstede niet te scheuren, maar
ze in haar geheel over te laten aan eenen van de
twee, of om de onkosten van eene openbare ver
te vermijden, betaalt deze aan den ande--koping
ren 10,000 frank, zoodat hij voortaan aleen de bezitter der hofstede blijft. " Als binnen huwelick
ghebeurt eenighe manghelinghe ofte verlaginghe
van goede om goed, soo sal sulck vermanghelt
goedt volghen de nature vanden vermanghelden
goede, desghelyckx sal sijn van uytghegrootte
ende vernaerderde goeden, behoudens nu voortan recompense. " (Cost. v. Audenaerde, xvi, 22.)
-- Iemand uítgrooten, hem het deel afkoopen
waartoe hij gerechtigd is in eene erfenis. Hij
heeft zijne broeders uitgegroot om aleen de
hofstee te hebben. Hij is uitgegroot (hij heeft
reeds zijn deel gehad in gelde), en mag op niets
meer aassprake maken. " De verdeelinge eens
gedaen zynde, soo en mogen de voornomde hoirs
daernaer elckanderen niet uyl grootera... sonder
alle de solemniteyten daertoe t'useren, die. , , , "
(Cost. v. Audenaerde, xxv, 14.)
-- Het volk zegt Uitgroeten.
--- UITGROOTING, V. Het uitgroeten. De verdeeling en uitgrooting van eene erfenis. " Verdeel,
uytgrootinghe, verhoirsatinge, 't sy wettelick
ofte in 't vriendelick gemaeckt tusschen de
houderigge ende hoirs, ofte hoirs onderlinghe,
erfven ipso facto, sonder van noode te sijn
eenighe solemniteyten te moeten doen ofte wandel coop te betalen, ende vermach de selve
verdeelinge, uytgrootinghe, ende verhoorsatinghe
te gheschieden niet alleenlick met immeuble
jeghens immeuble goet, maer oock immeuble
jeghens meuble, insghelijckx met ghelde....
(Cost. v. Dendermonde, xv, 36.)
-- Iu denzelfden zin vindt men ook uitkoop
en uitlegging : " Verdeel, uytgrootinghe ofte ver
-hoirsatnge.mcuhdnlagtlevenden van de conjoincten ende hoirs, ofte
tusschen d'hoirs onderlinghe... erfven sonder
dat van noode is eenighe andere solemniteyten
van Rechte te ghebruyken .... ende vermach de
selve verdeelinghe, uyt-coop, ende verhoirsatinghe te gheschieden... " (Cost. v. Eecloo, xvii, 17.)
" Verhoirsatinghe, uytlegginghe ende partage
van goede gedaen in een sterf-hugs. " (Cost. v.
Lande v. Waes, 11, 29.) " D'outste vermach sijnen broeders ofte susters van haer part recht
ende deel uyl te legghen, verparten, ofte reoompenseren met andere goeden, benen ofte gronden
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van erfven. " (Cost. v. Leenhove v. Dender
-monde.)
UITHAAI (wvl. UUT—), m. Scherpe haaihoek,
fr. biais maigre. Dat stuk land strekt met eenen

uithaai tot aan de straat. Die akker ligt met
eenen uithaai, eindigt in eenen uithaai aan de
noordzijde.
. UITHAAIEN (wvl. uur —), haaide uit, ben uitge.
haaid, o. w. Eenen scherpen haaihoek vormen of

uitmaken. Dat stuk land haait uit aan de noordzijde. Een akker die uithaait naast de straat.
UITHAAL (wvl. UUT—), m. Het uithalen. Iemand
beloonen voor den uithaal van een drenkeling.
De uithaal van een lijk, fr. la levee d'un corps,
d'un cadavre.
— Bier koopera of verkoopen bij den uithaal of
in den uithaal, d. i. om het naar huis -te gaan

drinken. Wij hebben geen bier in den kelder,
wij koopen 't bij den uithaal (d. i. in eene her-.
berg of bierwinkel) naar mate wij er noodig
hebben. Hij verkoopt bier bij den uithaal. Aan
de venster van een bierwinkel, die geen herberg
is, staat er gemeenlijk te lezen : Bier bij den
uithaal, of hier verkoopt men bier bij den 24ilhaal.

Bier bij den uithaal is eene centiem beter koop
dan 't geen in de herberg gedronken wordt.
- UITHAALBIER, o. Bier dat bij kannen of
stoopen naar de herberg of bierwinkel gehaald
wordt om thuis te drinken, bier bij den uithaal.
Uithaalbier verkoopen. Uithaalbier drinken.
Eene pint uithaalbier.
UITHAGELEN (wvl. UTJT—), hagelde uit, ben uit•
gehageld, o. w. Door den hagel uitgeslegen wor.

den. Het was jammer om zien hoe dat rijpe
koolzaad uithagelde. Uitgehageld zaad of graan.
— Ook b. w. Door den hagel uit den akker
drijven. Wij komen naar huis, zeiden de werk.
lieden aan den boer, omdat men (het weder) ons
uithagelt. De wiedsters zijn vandage uitgeha.
geld. — In dergelijken zin zegt men ook Uitre•
genen en Uitsneeuwen.
UITHALEN (wvl UUT -, zie UI), haalde uit, uitgehaald (fvl. uuthaald, zie GE), b. w. Uitbrengen,
uitdragen, uittrekken. Een lijk uithalen, fr. faire
la levée d'un corps. Als de priesters van de kerk
naar het sterfhuis gaan om een lijk uit te halen, begint de doodkïok te luiden. (Vgl. Inhalen.)
Het merg van eene beenpijp of van vlierhout
uithalen. Eenen misdadige uithalen (uit zijn
huis naar 't gevang leiden). De politie heeft
gisteren avond den dief uitgehaald. Een drenkeling uithalen (uit het water trekken). Eene
flesch - uithalen om , eenen vriend te toevee,

UITH

-

Zijne beste kleeren uithalen om naar de kermis
te gaan. De vader haalde al het beste uit dat er
in huis was om zijnen zoon te onthalen die wederkwam. Iets uithalen dat men verborgen had.
De advokaat heeft alles uitgehaald dat hij wist
om den beschuldigde te doen vrijspreken. Hij
haalde al de poetsen en kluchten uit die hij
kende, om het gezelschap te vergeestigen. Ik
weet niet waar dat hij het al uithaalt (zie onder
HALEN). Ik wil met u op wandel gaan : kom mij
uithalen, fr. venez me prendre chez moi.
— Bier uithalen, naar de herberg halen om
thuis te drinken (Zie UITHAALBIER). Wij hebben
geen bier in: den kelder; wij halen 't uit.
— Iemands hert (en ziel) uithalen, door gedurig knijzen en vragen hem uit der mate lastig
en verdrietig zijn. Dat kind is nooit te vrede] i
het vraagt en knijst nu om dit en dan om dat :
het zou zijne moeder het hert uithalen.

UITHANGEN (wvl, nUT -) hing en hong uit, heb
uitgehangen (fvl. uithangen, zie .GE), o. w. Uitgezonken hangen. De honden, die eene karre
trekken, laten de tong uithangen. Heur haar
hong uit (hong uit de muts neêrgezonken). Hare
witte onderrok hong wel twee vingers uit (hong
zooveel leeger dan het bovenkleed). Eene steek
in den buik dat er 't ingewand bij uithong.
— Officieel uitgeplakt hangen, fr. être affiche.
Hangen die trouwers al uit (d. i. zijn de geboden, is de aankondiging van hun aanstaande
huwelijk reeds ten toon aangeplakt) t De wet
bepaalt den tijd dat de kiezerslijsten moeten
uithangen.
UITHEBBEN (wvl. UUTEIN, zie UI en EIN), had
uit, uitgehad (fvl. uuthad, zie GE), b. w. Buiten
huis hebben. Zij heeft vijf kinders, twee thuis,
en drie uit (d. i. die elders wonen als dienstboden of op de kostschool leeren, enz.). Hoe veel
kinders hebt gij thans uit.? Boeken uithebben
in lezing.
-- Op interest uitgesteld hebben, sprek. van
geld. Hij heeft tien duizend frank uit bij den
bankier. Hij heeft overal geld uit. Hij heeft
bijkans al het geld ingetrokken dat hij uithad.
-

— o. w. In biljart-, bol- en kaartspelen. Het
getal punten bereikt hebben die er vereischt
worden om het spel te winnen. Met nog vijf
punten zal ik uithebben. Met dien slag heb ik
meer dan uit (meer punten dan er noodig zijn
om te winnen). Wie heeft er in 't voorgaande
spel de eerste uitgehad P
UITHEISELEN (wvl. UUT -), heiselde uit, uitgeheiseld, b. en o. w. Heiselend uitstorten. Gij hebt
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den helft van den eemer uitgeheiseld. Al het
water was bijkans uitgeheiseld. - Zie HEISELEN.
UITHEKELEN (wvl. UUT -), hekelde uit, uitgehekeld (fvl. uuthekeld, zie GE), b. w. Met den hekel

uittrekken. De lemen uithekelen (uit het vlas).
De uitgehekelde afval van 't vlas heet werk of
stoppe. Hetgeen de borstelmakers uithekelen
uit het haar, wordt warlhaar genaamd.
UITHORKEN (wvl. UUT -), horkte uit, uitgehorkt
(fv. uuthorkt, zie GE), b. w. Uithooren, uitvragen,
fr. firer les vers - du nez à quelqu'un. Tracht hem
eens uit te horken wegens die zaak, wegens zijn
inzichten. Laat u niet uithorken. Hij heeft u
uitgehorkt. Hij zal hij mij niet uithorken.
IJITHURKEN (wvl. UUT -), b. w. Hetzelfde als
Uithorken.
UITIELEN, b. w. Zie UITIJDELEN.
UITIJDELEN (wvl. UUTIELEN, zie IJDELEN), ijdelde
uit, uitgevjdeld, b. w. Ledigen, geheel wepel
maken. Eene mande, eene kuip, eenen zak, enz.
uitijdelen (er den inhoud van uitdoen, uitgieten) .
IJdel die zakken graan uit op den zolder.
-

* UITING (wvl. UTINGE), v. Begraving, 1. exsequi,ce. Naar iemands uitinge gaan (zijne begraving bijwonen). -- Zie UITEN.
UITJONGEN (wvl. UUT -), jongde uit, ben uitgejongd,, o. w. Het nest verlaten, fr. cdenicher. De
musschen zijn uitgejongd, fr. les moineaux ont
deniche. Die zwaluwen gaan haast uitjongen.
Die vogel is uitgejongd. Een uitgejongde nest.
--- Ook Uitleeden en Uitvliegen.
UITKACHTELEN (wvl. UUT -), o. w. Hetzelfde
als Uitkeutelen.
UITKALVEN (wvl. UUT -), kalfde uit, heb ui i gekalfd, o. w. Wordt gezeid van eene koe die, na
een kalf geworpen te hebben, eenen val van de
baarmoeder heeft. Die koe kalft uit. Het uitkalven, fr. chute de l'utérus.
— Ook gebruikt in den zin van Uitkavelen,
uitkelderen, fr. s'ébouler. De kant van dien gracht
kalft uit.
UITKAMMEN (wvl. UUT -), kamde uit (wvl. ook
kamdege uut, zie IMPERFECT), uitgekamd (fvl. uutekamd, zie GE), b. w. Met den kam uithalen. Luizen uitkammen. Benen hond zijne vlooien uitkammen. Het stof en de schilfers uitkammen.
-- Bij landb. De ijdele pulms van uitgedorschen koolzaad, of de ijdele aren en 't gebroken
stroo van gedorschen koorn met eene langtandde
houten rakel uitharken en van 't zaad of 't graan
afscheiden. De pulms uitkammen. De ijdele
aren uitkammen. -- Men zegt ook Het koolzaad
of het koorn uitkammen.

UITK
UITKANT (wvl. UUT -), m. Eindpaal, grenszoom,
kant waar een grond of eigendom eindigt, fr. li ?nite, lisière, Kil. Wt-kant, confinium. De uitkanten
van eene landstreek, fr. les confins d'un pays.
Aan den noordelijken uitkant van de gemeente.
De uitkant (fr. la lisière) van eereen bosch of
akkergrond. " Dat hem niemandt en vervoordere
sijn landt binnen den uyt -kante soo naer te eeren
met plough ofte eeghde, dat de aerde van dien
valt in de swenen. " (Waeterin ghe van Blaneken-

berghe. )
-- Ten uitkante van, aan het uiteinde van.
Ten uitkante van de stad, fr. à l'extremite de la
vitte, près des remparts. Ten uitkante van de
procbie, fr. a l'extrémité de la paroisse. " De coopers van den zelven (afgehouwen) houte werden
ghehouden de bosschen te ruymen binnen de
maendt van Meye, ofte in myten te stellen ten
wt -tante van de voornomde bosschen. " (Cost. v.
Veurne.) " Soo soudemen vercoopen een splete
vanden leene ten voordersten ende uyt -tante
vanden leene. " (Cost. v. Cassel.)
-- Ten uitkante, bijw. Aan het uiteinde, achteraf, ter zijde, fr. a l'extremite, a l'écart. Ten
uitkante wonen. Een huis dat ten uitkante staat.
UITKANTVLECHT (wvl. UUT -), v. Bij spelde werksters. Eene gedraaide vlecht die tusschen
een sieraad en het traliewerk ligt. De ranke
rond eene bloem bestaat uit eene rij aaneenhangende uitkantvlechten.
UITKAPMES (wvl. UnT -), o. Bij glazemakers.
Een mes om, onder den slag van den hamer, het
oude mastiek van de kleenhouten uit te kappen.

UITKAPPER (wvl. UUT -), m. Bij goudsmids.
Een ijzeren bout of soort van beitel om ronde,
vierkantte of andervormige plaatjes uit een zilveren of gouden blad in eens uit te slaan. De
uitkappers zijn verschillig van vorm volgens de
figuur die men aan 't plaatje geven wilt.
UITKARREN (wvl. UUT -), karde uit, uitgekard,
b. w. Uitvoeren met eene kar. De opgedolven
aarde van eene vaart uitkarren.
UITKAVELEN (wvl. uuT-), kavelde uit, uitgekaveld, b. w. Uitkerven, een kavel of keep in een
stuk hout zagen of steken, uitkepen. Dat is niet
genoeg uitgekaveld. Kavel dat nog wat uit, dat
er de ribbe in passe. Men schrijft de plaats af
die men in een stuk hout moet uitkavelen.
— o. W. met zijn of hebben, volgens dat men
den staat of de werking bedoelt. Uitkelderen,
fr. s'ébouler. De landweeg is uitgekaveld. De
gracht heeft lang uitgekaveld eer dat men hem
herstellen moest. -- Vgl. Uitkalven.
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UITKELDEREN (wvl. uuT-), kelderde uit, heb of
ben uitgekelderd, o. w. Uitkalven, uitkavelen, fr.
s'ébouler. De steile kant van dien berg keldert
gedurig uit.
UITKERKEREN (wvl. vUT -), kerkerde uit, uitgekerkerd, b. w. Uitmergelen, door honger en gebrek geheel uitputten, hetzij dan al in een onder
kerker of niet. Eene wreede moeder-ardschen
die haar kind verschopt en uitkerkert. " De
zeven magere koeien en zeven schrale korenaren
beelden af zeven jaren van zoo uitkerkerende
schaerschheid dat de rykdom der zeven jaren
van overvloed met haer en huid er door ver
zal worden. " (C. Van Hullebusch.) Een-zwolgen
uitgekerkerde mensch. In dien tijd vond men
langs de straten veel arme lieden die uitgekerkerd waren van gebrek.
UITKERVELEN (wvl. uur-), kervelde uit, uitgekerveld, b. w. Uitkerven, uitkepen, kervels of
kleene groeven insnijden, fr. entailler, creneler.
Uitgekervelde bladen van eene plant.
UITKEUSTEREN (wvl. vUT -), keusterde uit, ben
uitgekeusterd, o. w. Uitbraden, onder 't braden
zijn sap, zijn vet of zijn moes uitdrijven en kwijt
geraken. Uitgekeusterd vleesch. Laat het roastbeef zoo niet uitkeusteren. Die bradende appels
keusteren geheel uit in de asschee.
-- In Oost -Vl. uitkeesteren, in Brab. uitkesteren.

(Alg. Vl. Idiot.)
-- Zie KEUSTEREN.
UITKEUTELEN (wvl. UUT -), keutelde uit, ben
uitgekeuteld, o. w. Gelijk keutels reekwijs uitval
scheur in den zak, langs waar-len.Erwas
de noten, de aardappels, de boeken uitkeutel den.
— Verschilt van Uitkuielen.
-- Zie KEUTELEN.
UITKEZEN (wvl. UuT —), keesde uit, uitgekeesd,
b. w. Uitpikken, pikkende uitnemen, sprek. van
pluimgedierte. De hen keest al de graankorrels
uit die in dien mesthoop liggen. De hoenders
hebben al die krinsen uitgekezen.
— Uitlezen, uitkiezen. Hij weet aan tafel altijd
het beste uit te kezen. -- Zie KEZEN.
UITKIJKER (wvl. UUTKIKER, zie UI en IJ), m.
Bij landti. Soort van wortel of witte peen, wier
bovendeel uit den grond altijd uitsteekt en groen
is. Uitkijkers zaaien. Een akker die met uitkijkers bestaan is.
UITKLUTTEREN (wvl. UUT -), klutterde uit, uit
en o. w. Uitdrijven met te klutte--geklutrd,b.
ren. De wind heeft de gebrokene vensterruit
uitgeklutterd. Er was eene scheur in zijne borze
langs waar het geld uitgeklutterd is.

UITK
— Ook Uitkloteren en Uitkleuteren.
UITKOCEELEN (wvl. nUT -), kochelde uit, ben
uitgekochelcd, o. W. Uitkoken. Dat vleesch is ge-

heel uitgekocheld.
UITKOKEREN (wvl.

gekokerd, o.

UUT

-), kokerde uit, ben uit-

w. Uitkeusteren, uitbraden. Dat

vleesch heeft te lang gebraden, het is geheel
uitgekokerd. Uitgekokerde appels. Een aardappel kokert uit als hij, in de gloeiende asschen
liggende, uitdroogt en tot eene harde korste
bakt. " Waar op de wereld hebt gij dezen avond
zoo lange gezeten, Jan? 'K zat hier te wachten
en te blijven wachten : het eten zou wel uitkokeren, dat er niet meer in en zit ! " (K. Callebert.)
UITKOIVI (wvl. UUT–), m. De lente (maarte en
april), fr. renouveau. In den uitkom herleeft geheel de natuur. Een goede, een kwade uitkom
(d. i. eene warme en aangename, of eene koude
en regenachtige lente). Wij zullen die vrucht
planten of zaaien ten uitkomme. Ik zal u ten
uitkomme betalen. Hij hoopt met den uitkom te
genezen. Een vroege uitkom (eene vroege lente).
-- Men zegt ook Uitkommen; zie UITKOMEN.
-- Uitkomst, einde, fr. issue. Ik zie daar geenen uitkom aan.
UITKOMEN, kwam uit, uitgekomen (wvl. UUTKOMMEN, kam

uut, uutgekommen, fvl. uutekommen,

zie KOMEN), o. w. Te voorschijn komen, gevonden
worden, van iemand of iets dat verloren was.
Gij weet niet waar hij tegenwoordig is; maar
wees niet verlegen : hij zal wel uitkomen. De
hond was verloren; maar hij is uitgekomen. Is
uw hoed, uw regenscherm al uitgekomen?
— Verschijnen, sprek. van de hemmellichten.
Als het donker wordt, komen de sterren uit.
Haast u, staat op : de zunne komt al uit. Een
hond die bast tegen de maan die uitkomt.
--- Over zijne boorden uitvloeien, sprek. van
water, enz. In die overstrooming kwamen al de
rivieren uit. Men vreesde in dien storm dat de
zee ging uitkomen. Neem de melk van 't vier
of zij komt uit.
— Bestaan, gevonden worden, fr. se rencontrer. In dien tijd kwam er een booswicht uit, die
overal.... " Braver jongen en was er nooit uit
als hij kleene was. " (K. Callebert.) -gekomn,
-- Ook gebruikt als subst. in den zin van
Uitkom, fr. renouveau (zie INFINITIEF). In den
uitkomen. Met den uitkomen. " Binnen den
gracht stond tot muur eene thans ontbloote hage,
maar die, met den uitkomen, een schoon gezicht
zal opleveren. " (A. Duclos.)
(wvl. vUT -), kocht uit, uitge kocht
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(fvl. uulekocht, zie GE), b. w. Omkoopen, op zijne
zijde brengen door geschenken, beloften, geld,
enz. Eenen rechter uitkoopen. Getuigen uitkoopen. Zich laten uitkoopen. Kiezers uitkoopen.
Iemand uitkoopen om zich tegen eenen maatregel te verzetten, enz.
-- Uitgrooten. Zie ald.
-- UITKOOPER, m. Iemand die uitkoopt.
-- Een lid van eene gilde of van een ander
genootschap, dat ' jaarlijks, boven de gewone
bijdrage, eene bepaalde somme betaalt om aldus
vrij te zijn van de algemeene vergaderingen bij
te wonen. Zich uitkooper maken. De uitkoopers
van die gilde moeten 's jaarlijks eenen frank
betalen. Die, zonder uitkooper te zijn, aan eene
vergadering mist, moet eene boet betalen.
UITKO(T)TEREN (wvl. UUT -), ko (t) terdé uit, uit

w. Uithalen met te koteren. Met-geko(t)rd,b.
eenen stok eene muis uitkotteren uit een hol.
Het merg uitkoteren uit vlierhout. Eene pijp
uitkoteren, fr. curer une pipe.
UITKRIJGEN (wvl. UUTKRIGEN, zie UI en IJ),
kreeg uit, uitgekregen, b. w. Ten einde geraken
met iets uit te eten of uit te drinken. Neem
zooveel -spijs niet op uwe teljoor, gij zoudt ze
niet uitkrijgen. Ik heb mij moeten weren om
dat uit te krijgen. Hij zal die flesch wel uitkrijgen.
UITKRIJSCHEN (wvl. UUTKRISCHEN, zie ui en
ia), kreesch uit (wvl. scherpl. ee, zie onder DUIGEN), uitgekreschen, b. w. Uitweenen. Zijne oogen
uitkrijschen. Zijn verdriet niet kunnen uitkrijschen. - Zie KRIJSCHEN.
UITKRUIDEN, UITKRUIEN (wvl.

UUTKRUEN),

kruidde uit, uitgekruicl, b. w. Uitwieden. Ge moet

al den bucht uitkruiden. Een koornveld uitkruien. Is die haver al uitgekruid?
UITKRUIEN (wvl. UUTKRUEN), kruide uit, uitge-

kruid, b. w. Kruiende uitdrijven.

— Wordt gez. van koeien die kalven en van
zeugen die viggenen, waneer zij zooveel geweld
doen in de verlossing dat er de lijfmoeder van
neerzinke of omkeere. Eene koe die zich uitkruit. — Ook o. w. Eene koe kruit uit, als de
lijfmoeder in of na het kalven neêrzinkt. De koe
eenen kruiband aanleggen om het uitkruien te
voorkomen.
-- UITKRUIING, V. Het uitkruien of het resultaat ervan, fr. descente, chute, renversement de la
matrice chez une bête recemment accouchée.
UITKRUISEN (wvl. UUTKRUSEN, zie ui), kruiste
uit (wvl. ook kruustege uut, zie IMPERFECT), Uitge
-

kruist (fvl. uutekruust, zie GE), b. w. Met kruis-

UITK
strepen doorhalen, fr. croisea-, canceller, biller.
Een woord uitkruisen. Eene rekening uitkruisen.
Eene uitgekruiste bladzijde.
UITKUIELEN (wvl. UUTKU-ELEN), b. en o. w. Zie
UITKUWELEN.

UITRUILEN (wvl. UUTKULEN), kuilde uit, heb of
ben uitgekeild, o. w. Wordt gez. van den rook
.die in dikke walmen of dompen uit de schouw
opstijgt. Het uitkuilen van den rook is teeken
dat men een groot vuur begint te maken. Zie
eens hoe de kave uitkuilt. Men smoorde zoodanig tabak in die plaats, dat er de rook van door
de open venster uitkuilde.
— Dit Uitkuilen verschilt van Uitkuielen in
uitspraak en beteekenis. Zie KUILEN.
UITKUISCHEN (wvl. UUTKUSCHEN), kuiselite uit,
uitgekuischt, b. w. Uitzuiveren. Den vloer uit
akker uitkuischen (er het on--kuischen.E
kruid van uitroeien). Een bestoven kleed

uitkuischen.
-- Opschikken, fr. faire sa toilette. Hij kwam
uitgekuischt gelijk een baron.
— Uitdrinken, ledigen. Een pinte bier uit
-kuischen.
Een bottel wijn uitkuischen.
UITKUWELEN (wvl. UUT -), kuwelde uit, uitgekuweld, ook UITKUIELEN, b. w. Al kauwende uit
den mond drijven, gekauwde spijs uit den mond
laten vallen, in plaats van ze door te zwelgen.
Het wordt veel gezeid van kleene kinderen Wien
men de spijs in den mond geeft. Een kindje
kuwelt de spijs uit, als het verzadigd is, of
somwijlen ook uit grilligheid. Vleesch of appels
uitkuwelen, na er het sap 'uit gekauwd te
hebben. De koe kuwelde de aardappels uit omdat
zij bedorven waren. Uitgekuwelde spijs.
— o. w. met zijn. Uitvallen bij kuwels gelijk
de spijs uit den mond, uitkeutelen. Als eene pijp
niet wel gestopt is, de tabak kuwelt uit, terwijl
men ontsteekt. Een voer hooi kuwelt uit,waneer
er nu en dan een donk hooi uit losdottert en
langs de baan neervalt. Bind dien pak rondom
wel vast, dat hij, onder 't dragen, niet uitkuwele.
— Te gronde gaan, vervallen, fr. se ruiner.
Die boer kuwelt uit. Die bakker is uitgekuweld.
UITKWANSELEN (wvl. UUT -), kwanselde uit, uitgekwanseld, b. en o. W. Door kwanselen uitstorten.

Let op dat gij dien kom melk draagt zonder iets
uit te kwanselen. Voorzichtig dat het water niet
uitkwansele langs den vloer. Zie KWANSELEN.
UITKWISPELEN (wvl. UUT -), kwispelde uit, uit gekwispeld, b. w. Met een kwispel uitzuiveren.
Een bestoven snijwerk uitkwispelen (het stof
uit de groeven uitkwispelen).
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UITLANG (wvl. UUT-), rn. Het uitlangen. De
uitlang van een kleed.
— Iets dat uitgelangd is. Ik drink geenen
uitlang van kaffie.
UITLANGEN (wvl. UUT-), langde uit, uitgelangd,
b. w. Uitlengen, iets langer maken, niet met er
een lasch aan te voegen, maar met het uit te
rekken, uit te hameren, te ontplooien, enz. Den
arm uitlangen naar iets. Eene gote metaal wordt
uitgelangd in de pletmolen. Een kleed uitlangen
met er den inleg of Iden opnaai van uit te doen
(zie UITLATEN en UITLEGGEN). Het opposiet van
uitlangen is inkorten.
- - Melk, vleeschsap of andere lepelspijs verdunnen met er water bij te mengen. Melk uit -

langen. Uitgelangde kaffie.
— Breedsprakig uitdrukken, uitbreiden, fr.
delayer. Een gedacht uitlangen, fr. delayer une
pensee. Een wijdloopig lierdicht is dikwijls een
uitgelangd gevoel.
— Uitreiken, geven., Geld uitlangen. Hij is
de eerste om te drinken, en de laatste om uit te
langen. Sa, lang maar uit (d. i. betaal maar).
UITLAPPEN (wvl. UUT -), lapte uit, uitgelapt,
b. w. Uitlikken, uitleppen, fr. laper. Een glas
bier uitlappen. Hij lapte 't uit (in eene teug).
- UITLAPPERKEN, UITLAPPERTJE, 0. Drinkglas
zonder voet of met gebroken voet, dat men dus
niet kan nederzetten dan na het uitgedronken
te hebben, fr. boitout, boit-tout.

UITLAAT (wvl. UUT -), in. Het uitgelaten deel
van. een kleed, de verlenging die men er aan
maakt met eenen inleg of opnaai los te tornen
en neer te laten (zie UITLATEN). Die rok hong te
kort, en met dien uitlaat hangt hij nu te lang.
— Uitloop, uitvloei, uitwatering, fr. issue,
écoulerynent. Die rivier heeft haren uitlaat in de
Schelde. Als de zee ebt of afgaat, blijven de
kellen of zonken in het strand vol water staan,
welk water nogtans gemeenlijk langs den eenen
of anderen uitlaat allengskens afvloeit naar
de zee. De uitlaat van eene kelle. Eene kelle
zonder uitlaat. Het dakwater van mijnen gebuur
heeft zijnen uitlaat op mijnen grond : dat is
een servituut. — Zie LAAT.
UITLABBEREN (wvl. UUT -), labberde uit, uitgelabbercd, o. w. Uitslabben, uitslobberen, uitlik-

ken. Eene kom pap uitlabberen.
UITLACH (wvl. UUT -), m. Uitlaching.

Is men wijs men sal nogh swijghen,
Wilt-men noch geen uyt -lach crijghen,
Midtsmen niet els lacchen doet
Met een anders teghenspoet.
( *)

UITL
UITLAMBOOIEN (wvl. UUTL -), lambooide uit,
uitgelambooid, o. w. Lambooiende uitslaan. Al
het graan van die tarweschooven is uitgelambooid. Daar zijn eenige aren in de schooven die
niet geheel uitgelambooid zijn.
- Zie LAMBOOIEN.
UITLAND (wvl. UUT—), o. zonder mv. Hetzelfde
als Uitpacht. Die boer heeft veel uitland. Een

gemete uitland.
UITLATEN (wvl. UUr -), liet uit, uitgelaten, b. w.
Buiten stal of huis laten, in de opene lucht laten.
Hij laat Zijne koeien geheel den zomer uit bij
dage en bij nachte (t. w. in de weide). Laat het
gewasschen goed niet uit bij nachte (d. i. laat het
niet buitenliggen of buitenhangen). -- In dezen
zin zegt men ook en meest Buitenlaten.
— Bij naaisters. Den inleg of den opnaai van
een kleed losmaken zoodat het langer neêrhange. Een kleed, eenen rok uitlaten. Den opnaai,
den inleg uitlaten. Zie UITLANGEN en UITLEGGEN.
— Kramers heeft zijn kleed uitlaten voor zijn
kleed niet aantrekken, fr. ne pas meitre son habit:
't geen bij ons onverstaanbaar is.
UITLEEDEN, UUTLEE'N (zie UI en LEEDEN), leedde
uit, uilgeleed, b. w. Hetzelfde als in de boeken
Uitleiden, fr. mener dehors.
— o. W. met zijn. Uitvliegen, uitjongen, het
nest verlaten, van vluggeworden vogeljongen,
fr. dénicher. Ge moet die musschen rooven eer
dat ze uitleeden. Die zwaluwnest is uitgeleed.
— Uitrafelen, uitloopen, fr. s'effller, s'érailler.
De zijde leedt uit. Den zoom van eene stoffe
perfijlen om het uitleeden te beletten.
UITLEG (wvl. UUT -), m. Het uitleggen van een
kleed, zie UITLEGGEN.
— Middels om iets te betalen, genoegzaam
geld om iets te koopen. Hij had den uitleg niet
om eene koe te koopen. Het is al wel van te
koopen, maar ge moet eerst den uitleg hebben.
— Uitlegging, verklaring, fr. explication. Catechismus met uitleg. Uitleg vragen of geven
van iets. Die zaak eischt uitleg. Den gegeven
uitleg verstaan. Die uitleg voldoet mij niet.
Geenen uitleg krijgen wegens iets.
UITLEGGEN (wvl. UUT -), lei uit, uitgeleid, b. w.
Bij landb. De voren uitdelven zoo dat men iedere
spade aarde aflegt tusschen de akkerplanten.
Meest gezeid van 't koolzaad. Het koolzaad uit
legt het koolzaad uit in de lente.-legn.M
Is die partij koolzaad reeds uitgeleid P De voren uitleggen (paleien).
-- Bij naaisters. Een kleed uitleggen, d. i. ver
verlangen met ervan den inleg (of-wijdenof
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omgeslagen zoom) uit te laten en in 't kleed
aan te brengen; b. v. een vrouwerok, wiens bovenzoom rond den gordel al binnen omgeslagen
is op de breedte van vier vingers, wordt uitgeleid waneer men dezen zoom in den rok aanbrengt, zoodanig dat de rok aldus vier vingers
langer en leeger hangt.
— o. W. met hebben. Elk zijne bijdrage geven
om eene som te vergaren waarmede men iets
verrichten wilt, fr. se cotiser. De leerlingen leien
uit om hunnen meester een geschenk te vereeren. Uitleggen om een kermisse te houden.
UITLEIDEN, b. en o. w. Zie UITLEEDEN.
UITLENZEN (wvl. UUT -), lensde uit, uitgelensd,
b. en o. w. Bij spelers. Geld uithalen om den
winnaar te betalen. Lens maar uit. Hij moest
uitlenzen. Hij lensde vier centen uit.
— Uitdrinken, ledigen, fr. vicder. Een glas bier
uitlenzen.-- Kramers heeft Lenzen in dezen zin.
- Zie LENZEN.
UITLERZEN (wvl. uitspr. uutlezzen, zie Ui en
Rs), lersde uit, uitgelersd, b. w. Uitzuipen, uit lenzen, uitdrinken. — Zie LERZEN.
UITLEVEN (wvl. UUT -), leefde uit, ben uitgeleefd,
o. W. Verkwijnen en allengskens doodgaan. Ik
vrees dat hij gaat uitleven. Wat heeft die
mensch P Hij leeft uit, 't is uitleven dat hij doet.
Uitleven van ouderdom.
-- Afl. Uitleving, dat ook in Brab. gekend is
volgens Alg. Vl. Idiot.

UITLICHTEIi (wvl. UUT -), lichtte uit, uitgelicht,

b. w. Eenen stervende eene brandende gewijde
waskeers, zinnebeeld des Geloofs en des Levens,

in de hand geven, terwijl men hem eenige korte
schietgebedekens en de heilige namen van Jesus,
Maria, Joseph godvruchtig voorzegt. Iemand
uitlichten. Eenen stervende uitlichten. Ik heb
vader en moeder uitgelicht. De priester heeft
hem uitgelicht. " Waar ze bezorgd worden en
uitgelicht, met de heilige namen op hunne lippen. " (K. Callebert.)
--- Wij zeggen ook en meest Uitluchten, even
als de Limburgers. Het woord schijnt overal
gebruikt te zijn. Zie Alg. V. Idiot.

UITLIJPEN (wvl. UUTLIPEN), lijpte uit, uitgelijp1,
b. w. Bij kleermakers. Eene plaats in den boord
van een kleed zoo uitrekken dat hat eene bolle
vouw worde. Eene broek uitlijpen met het strijk
onderdeel van ieder beenderling-ijzer(d.ht
zoo uitrekken dat het als eene wagge op den
schoe nedervalle en ruste).
-- In dezen zin zegt men ook enkelijk Lijpen.
Is die broek al gelijpt P Ge moet die broek nog
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lijpen. Het is hier de mode niet meer van de
broek te lijpen.
UITLIMPEN (wvl. vUT -), limpte uit, uitgelimpt,
b. w. Ras uitdrinken. Hij limpte 't glas uit in
eene teug, in drie teugen. — Zie LIMPEN.
UITLOKKEN (wvl. vuT -), lokte uit, uitgelokt,
b. w. Al lokkende uitdrinken. Eene flesch uitlokken. — Zie LOKKEN.
UITLOGGEN (wvl. UUT -), loogde uit, ben uitgeloogd, o. w. Zijne loog kwijt worden door wassching of oplossing in water. De asch loogt uit
als men er water laat door zijgen. Men laat de
zwartberookte briken van een afgebrokene kave
dikwijls eenigen tijd op het land liggen, opdat
er de bitter uit looge : 't geen goed mest is.
Dering, die buiten in den regen staat, loogt uit
(d. i. verliest zijne zilte en wordt beter brandstoffe). Het opengespreide mest op den akker
loogt uit, als de lange regens er de mestkracht
van doen uitvloeien naar de grachten.
— Het woord is te lande veel gebruikt.
UITLOOPELING (wvl. vUT -), m. en o. (zie -LING.)
Uitlooper, wortelscheut, fr. drageon, stolon.

UITLOOPEN (wvl. UUT -), liep uit, heb of ben uit
Uitrafelen, uitleeden, fr. s'érailler,-gelopn,.w
van geweven stoffen wier zoomdraden een voor
een losgaan en uitvallen. Dat lint, die zijde loopt
uit. Eenen zoom overnaaien of met was bestrijken tegen het uitloopen.
-- Dunnen stoelgang hebben. Het kind is geheel uitgeloopen (d. i. dood van te veel stoel
Ook van een lijk gezeid, fr. débonder,-gan).—
se veder. Het lijk loopt uit. Die doode was uitgeloopen, als men hem schrijnen ging.
— b. w. Bij timm. Grof uitschaven. De knobbels van eene plank uitloopen. Eene groef uit loopen. Zie LOOPEN.
UITLOTEREN, loterde, uitgeloterd; ook

UITLEU-

en UITLUTTEREN, b. w. Door loteren doen
uitkomen. Eenen nagel, eenen grendel uitloteren.
-- o. w. De grendel lotert somwijlen uit, als
de deur veel door den wind gewikkeld wordt.
UITLUCHTEN, b. w. Hetzelfde als Uitlichten.
TEREN

UITLUIDEN, UITLUIEN (wvl. UUTLUEN, zie Ui),
luidde of lood uit, heb uitgeluid of uitgeloon, o. • w.
De laatste poos luiden over eenen doode. Voor
eenen plechtigen líjkdienst is het gebruik te
Kortrijk en elders van uit te luiden 's avonds van
den begraafdag. Het luidt uit. Men heeft gisteren avond uitgeluid. Het moet nog uitluiden.
UITIVIAGEREN (wvl. UUT -) magerde uit, uitgemagerd (fvl. uutèm agerd, zie GE), o. w. Zeer mager worden.
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-- De zee magert uit, zegt men langs de zeekust, waneer in regenachtig weder de wolken
verdunnen en de locht opklaart boven de zee;
hetgeen een voorbode is van schoon weder.
UITMAKEN (wvl. UUT -), miek of maakte uit
(wvl makte uut, Zie KLANKVERK.), uitgemaakt (fvl.
uutèmàkt, zie GE), b. w. Ten einde'maken,'t geen
men maakt, voltrekken, Kil. Wt-maecken, perfacere, absolvere. Wordt maar gebruikt in uitdrukkingen die ook met maken aangewend worden
(Vgl. Uitdoen), b. v. Eene schilderij 'maken —
laat hem die schilderij eerst uitmaken. Een
woordenboek maken — uitmaken. Een kleed
maken — haast u dat uw kleed wandage nog
uitgemaakt zij.
— Eene ploegvore uitmaken, de vore, die de
ploeg gegraven heeft, dieper uitdelven met de
spade. Om te seeuwen maakt men de voren uit.
-- Eenen dijk (d. i. eenen gracht) uitmaken, een
ouden gracht, die meer of min ingezakt of met
onkruid en zand vervuld is, wederom uitdelven
en in behoorlijken stand stellen. Die grachten
moeten alle jaré uitgemaakt worden. Een uit
-gemakt
gracht.
-- Uithollen, kloefen uitmaken (holblokken
uithollen, fr. creuser des sabots). Die kloefkapper
is zeer behendig in het uitmaken.
-- Schelden, uitschelden, verwijten. Iemand
uitmaken voor vorte visch, voor eenen dief, voor
eenen valschaard. — Ook absoluut zonder regimen. Het is schandig voor een kind van zijne
ouders uit te maken. Zij heeft hem daar schrikkelij k uitgemaakt. " Men kan een eerlyk herte

doen bersten wanneer men overste is, om dat
men den onderdaen valschelyk kan beliegen en
uytmaeken, en desen niet spreken en mag ofte
kan. " (F. Vanden Werve.)
-- Heimelijk opmaken, aanhitsen, met het bijgedacht van
van omkooping, bij Kil. Wt-maecken,
subornare, clam submittere. Eenen getuige uitmaken om valschelijk mijnen vijand te beschuldigen. Die kerel zoekt met u in twist te geraken,
maar laat hem gerust, want hij is uitgemaakt
van uwen vijand die daar van ver alles afspiedt
om seffens bij te springen. " Men ghinck hem
daer buytermaten leelick over, by den instekene
van Loys Vanden Walle en van Vincent Scheutelare, als beede daer toe upgheréyt ende uytghemaect zijnde by joncvrau Geertruyt. " (N. Despars, III, bl. 389.)
UITMANEN (wvl. UUT -), maande uit, uiígemaand,
b. w. Den boozers geest bezweren en uitdrijven,
fr. exorciser. Macht ontvangen om den duivel uit
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te manen. " Naer de misse heeft by den besetenen begonst te belesen, ende den duyvel uyt te
maenen, doch den duyvel vertoefde uyt te gaen. "
(P. Mallants.)
UITMERGELEN (wvl. UUT -), b. w. Uitputten,
uitmageren. " Christus door dit bloedich sweet
glieheel uytghemerghelt. " ( F. De Smidt.) " Pijnen, benautheden ende anxten waer door syn
lichaem was uytghemergeit. " (Id.) " Als zij haar
i.citrmergelc en met waken en vasten. " (C. Hazart.)
" Als den vader nu oud zynde en uitgemergeld
van zorgen. " (Id.) " Zo gaat het met de menschen : zy mergelen haar zelven uit door haaren
arbeid om hoog verheven te worden, om geld en
goed by een te vergaderen. " (Id.) " Het lighaam
dat nu uit-geput en uit- gemergelt zynde. " (Id.)
" De onverdraghelijcke lasten, de weleke de
provincie, zedert ettelijcke jaeren, hebben uytgemergelt. " (Vl. Setting-boet.)
— Eene hesp of ham uitmergelen, al het vleesch
dat rond de beenderen zit, af- en uitsnijden of
af- en uitknagen.
-- o. w. met zijn. Mager worden en vergaan.
De akkervruchten mergelen uit in de lente, als
het lang koud en arrig weder is.
UITMETEN (wvl. UUT -, zie UI), mat uit, uitgemeten, b. w. Bij de maat verkoopen. De melkegen
te Brugge zijn vrouwlieden die in stad rondgaan,
dragende * aan een jok twee eemers melk die zij
aan de deur van hunne kalanten uitmeten.
-- Meten hoe lang, hoe breed, hoe diep, hoe
hoog of hoe groot iets is. De lengte en de breedte
van een akker uitmeten. Uitmeten hoe ver een
huis verwijderd staat van een ander. Ik heb 't
uitgemeten' hoeveel stappen mijn huis is van de
kerk.
----- Alles wel uitmeten en afgestapt, alles wel
overwogen en berekend zijnde. Alles wel uitgemeten en afgestapt, oordeelden de rechters dat
de -beschuldigde niet plichtig was.
--- Uitrichten, uitsteken, uitzetten, doen, sprek.
van guiterijen, enz. Hij heeft weêr al iets uitgemeten. Wat heeft hij daar uitgemeten t Zij hebben daar te samen zoo iets uitgemeten. Het is
al niet te trefsch 't geen hij uitgemeten heeft.
Men moet daarvoren van zijne streke zijn, om
zulke dingen uit te meten.
UITIYIEUZELEN (wvl. UUTM -), meuzelde uit, uil
neuzelende ijdelen, uitmug--gemuzld,b.wA
gelen. De schaper meuzelt zijnen knapzak uit bij
zijne kudde. Hij meuzelde het pateel uit.
--- Zie MEUZELEN.
UITMIJTEREN (wvl. UUTMITEREN, zie ui en IJ),
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mijterde uit, ben uitgemijterd, o. w. Uitgeknaagd
worden van ° de wormen. Uitgemijterde korken.
De kerken mijteren meest uit op
flesschenwi t
p
ten wijn. Uitgemijterde kaas. De voet van dat
houten standbeeld begint uit te mijteren. De
hesp was uitgemijterd.
-- Bij uitbreiding ook gez. van andere dingen
die door uitbrijzeling, uitroesting, enz., een ruw
en pokdalig uitzicht krijgen gelijk uitgemijterde
korken. Dat koekbrood mijtert uit (brijzelt uit).
IJzer mijtert uit (roest uit in putjes) als het
veel nat is. Die stove (kachel) is geheel uitgemijterd.
UITMUFFEN (wvl. UuTM -), mafte uit, uitgemuft,
b. w. Bespotten, iemand voor den aap houden.
Onnoozelaar, waarom antwoordt gij op hunne
vragen P Ziet gij niet dat zij u willen uitmuffen.
--- Zie MUFFEN.
UITMUGGELEN (wvl. UUTM -), b. w. Zie UITMEUZELEN.

UITNEEM (wvl. UUT -), m. zonder mv. Uitneming, fr. exception. Bij uitneem, fr. par exception.
Het is bij uitneem dat hij vandage wijn drinkt.
Het is een uitneem (fr. c'est une chose extraordinaire) hoe dat die jongen spoedig leert.
UITNEMEN (wvl. UvT -), nam uit, heb uitgenomen, o. w. Uitneming maken, uitsteken, niet
doen gelijk de anderen, fr. faire exception. Doe

gelijk de anderen : waarom wilt gij altijd uitnemen P Ik ga vandage niet mee op wandeling : ik
mag wel eenen, keer uitnemen. Geef ook uwe
bijdrage om niet uit te nemen. Hij moet hij
altijd uitnemen. Als de akkervruchten in 't alge -

meen slecht staan, 't zijn er altijd nog die uitnemen (die niet slecht staan).
-- Uitmunten, fr. exceller, l'emporter. Er zijn
veel schoonheden in die stad, maar de domkerk
neemt uit. Hij neemt uit boven al de anderen.
Die jongen neemt overal uit.
-- Uitnemen in, uitmunten in, fr. exceller dans.
Hij neemt uit in de muziek, in de teekenkunst.
In alles uitnemen. Uitnemen in 't zingen, in 't
rijmen, boven al de anderen.
. -- Uitnemen van, eene hoedanigheid in een
buitengewonen graad bezitten. Hij neemt uit
van goedheid, fr. it est d'une bonte extraordinaire.
Dat paleis neemt uit van pracht en schoonheid.
Hij neemt niet uit van geleerdheid.

— Het neemt uit, het is buitengewoon, het
overtreft alles, fr. c'est extraordinaire. Het is vandage schoon weder, niet waar? 't Neemt uit. Het
neemt uit hoe spoedig die jongen leert. Het nam
uit van den grooten toeloop van 't volk, of hoe
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groot de toeloop van 't volk was, of wat groote
toeloop van volk daar was. -- Die jongen leert
dat het uitneemt. De akkervruchten staan zoo
schoon dat 't uitneemt. Het regende dat 't uit
Hij stelde zich zoo in eene gramschap dat-nam.
het uitnam.
— Kramers zegt dat dit woord in den zin van
uitmunten verouderd is; bij ons is 't nog in zijn
Heure.
UITNEMEND (wvl. UUT -), bijw. en adj. Bui
ongemeen, fr. ertraordinaire(ment.-tengwo,
Uitnemend schoon zingen, spreken. Uitnemend
spoedig groeien. Uitnemend jaloersch zijn. Uitnemend veel geld en goed hebben. Uitnemend
deugdzaam mensch. Hij was uitnemend misnoegd, bedroefd. " Tot een eeuwighe ghedinckenisse van dit mirakele wtnemende groot en
schoone. " (C. Vrancx.) " Op desen dagh, datter
veel wonderlicke ende wtnem-ende en zonderlinghe roereken eertijts zijn gheschiedt. " (Id.)
" Balseme die zeer wtnemencde wel riect. " (Id.)
" Iek bidde u door uwe uytnemende ootmoedicheyt. " (L. de Huvettere.) " 'Ten vent die uytnemende warm zat, en die zyn geld met geen
meuken en kost meten. " (C. Duvillers.)
UITNEMER (wvl. UUT--), M. Iemand die uitneemt, die uitmunt, die anderen overtreft. Die
student is geen uitnemer.. Een uitnemer zijn in
de schilderkunst. Er zijn weinig uitnemers in
de dichtkunst. Er zijn veel uitnemers in die
school.
UITNESTEN (wvl. UUTN–), nestie uit, ben uitgenest, o. W. Het nest verlaten, uitleeden, van

vogeljongen, fr. dénicher. Die musschen zullen
haast uitnesten.
UITNOEMEN (wvl. UUTNOMMEN, zie UI en 0E),
noemde uit, uilgenoemd, b. w. Bij name aanduiden, bepaaldelijk aanwijzen, fr. dénommer, désigner. Zonder iemand uit te noemen, zeg ik dat
er onder ons verraders zijn. Ik kan al de deden
niet uitnoemer van die machine, maar ik zal er
u toch een gedacht van geven.
UITOORTEN (wvl. ntT-), oortíe uit, uitgeoort, b.
w. Bij landb. De kooien uiloorten, het stroo, dat
de koeien op stal niet opeten en in hunne she
laten liggen, uit de she ruimen en het tot leger
onder hen openspreiden.
--- Zie OORTE. Kil. Oor-acte, oor -ete, reliquico
fasticditi pabuli sive cibi.
UITPACHT (wvl. UUT-), M. (niet v.) Wordt gez.
van land dat een boer in pacht neemt of heeft,
maar dat geen deel maakt van zijne hofstede;
ook Buitenpacht en Uitland geheeten. Die boer
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voert zes peerden, maar zonder zijnen uitpacht
kan hij er maar drie hourden. Als eene hofstede
verkocht wordt, kan de boer zijnen uitpacht
houden, omdat dit met de hofstede niet toebehoort. Ik ga dien uitpacht te naaste jaar laten
varen, en zelve eenig land koopen in de plaats.
UITPAKKEN (wvl. UUT -), b. w. Uitnemen. In de
drukkerij pakt men de gekeerde letters uit.
— Bij kassijleggers. De steenen van eene
kalsijde oplichten en uitnemen, hetzij om ze
dichter weêr te leggen, hetzij om ze door andere
te vervangen. Eene oude kalsijde uitpakken.
Uitpakken is geen blazen.
UITPATRIJKEN (UUTPATRIKEN, Zie Ui en IJ),
patrikle uit, uitgepatríjkt, b. w. Uitvinden, ver
hij dat uitgepatrijkt ? Middels-zine.Warhft
uitpatrijken om zijn oogwit te bereiken.
- Zie PATRIJKEN.
UITPEISTEREN (wvl. UUTP -), peisterde uit, uit
w. Uiteten, sprek. bez. van voedsel-gepistrd,b.
dat men in eenen meuzel mededraagt.
- Zie PErSTEREN.
UITPEIZEN (wvl. UUT -), peisde uit, uitgepeisd,
b. w. Uitpeinzen, uitdenken, verzinnen, fr. imaginer, inventer. Eenen middel uitpeizen om tot
zijn oogwit te geraken. Hebt gij 't reeds uitgepeisd hoe gij dat gaat doen P " Geen betere
plaatse en kon er uitgepeisd worden om een
klooster te bouwen. " (A. Duclos).
— Zich uitpeizen, zijn verstand uitpelzen, zich

uitdenken. Ik peis mijn verstand uit hoe dat
mag gebeurd zijn, van waar mij die brief komt,
enz., maar te vergeefs : ik kan 't vinden noch
raden.
UITPELLEN (wvl. UUT -), pelde uit, ben uitgepeld,
o. w. Uit den dop komen, fr. éclore, sprek. van
kiekens. De aandekiekskens zijn nauwelijks
uitgepeld, of zij zwemmen al in 't water.
UITPEUREN (wvl. UUT -), peurde uit, uitgepeurd,
b. w. Uitvisschen met de peure, of de sleepnet, of
de palingschaar. Eenen vischput uitpeuren. Zie
PEUREN, I e art.
— Uitzuiveren. Het water van gekookte aard
uitpeuren, of aleenlijLc De gekookte aard--apels
appe ls uitpeuren (er al het water van uitgieten).
-- In dezen zin misschien beter Uitpuren. Zie
PEUREN, 2e art.
— Fig..Uitzoeken, uitziften, fr. scruter, eplucher, examiner de pres. Die een woordenboek
maakt, mag alles nauw uitpeuren. Die vrek
peurt het al uit om geen centiem meer te betalen
dan hij moet. " Bi dusdanigen dingen so na wt
te puey-en. " (Th. Van Herentals.)
77

UITP
UITPIJKELEN (wvl. UUTPIKELEN, zie UI en IJ),
pijkelde uit, urtgepijkeld, b. w. Met de pijkhouweele uitkappen, fr. extraire a' coups de pic. Oude
grondvesten uitpijkelen. Uitgepijkelde steenen.
- Zie PIJKELEN.
UITPINSEN (wvl. UUT -), pinste uit, uitgepinst,
b. w. Pinsende uitknijpen. Een nageltje uit het
hout uitpinsen met een nijptangsken. Zie PINSEN.
UITPLOEVEN (wvl. UUTPLOUVEN, zie ou), ploefde

uit (wvl. ook ploufdege uut, zie IMPERFECT), uitgeploefd (fvl. uutèploufd, zie GE), b. w. Hetzelfde
als Uitploegen.
UITPLOOSCHEN (wvl. UUT -), plooschte uit, uit
w. Uitdoppen, fr. écosser. Boonen-geploscht,b.
of erwten uitplooschen. Uitgeplooschte oker -

noten.
— Uithalen, uitzoeken. Alles uitplooschen.
Het beste uitplooschen. Die boek is slecht geschreven, maar er zitten goede gedachten in, die
gij weet uit te plooschen. Hij plooschte geheel
zijne geldkas uit om zijnen schuldeischer te
kunnen betalen.
— o. W. met zijn. Uitgeplooscht worden. Die
erwten plooschen moeielijk uit, fr. s'écossent difficilement.
UITPLOSSEN (wvl. UUT —), ploste uit, uitgeplost,
b. w. Hetzelfde als Uitpluizen.
-- Zie PLOSSEN.
UITPLUISTEREN (wvl. UUTPLUUSTEREN), pluisterde uit, uitgepluisterd, b.
Hetzelfde als Uit
-pluizen,d
vlokjes uitplukken, enz.

w.

UITPLUIZELEN (wvl. UUTPLUZELEN), pluizelde.
uit, uitgepluizeld, b. w. Hetzelfde als Uitpluizen.
Eene oude koord uitpluizelen.
— o. W. met zijn. In pluisjes uitrafelen of
losgaan. Versleten touwwerk pluizelt uit.
UITPLUNTEREN (wvl. UUT -), plunterde uit (wvl.
ook plunterdege uut, zie IMPERFECT), uitgeplunterd
(fvl. uuteplunterd, zie GE),. b. w. Hetzelfde als in
de boeken Uitplunderen, uitplonderen.
UITPOLKEN (wvl. UUTP -), polkte uit, uitgepolkt,
b. w. Polkende uithalen. Aardappels uitpolken.
De hond polkte een muizennest uit.
- Zie POLKEN.
UITPORREN (wvl. UUTP -), porde uit, uitgepord,
b. w. Uitpeuteren, uitstooten met iets dat puntig is. De vuiligheid uitporren die ergens in
eene voeg of groef vastzit.
UITPOTEREN (wvl. UUTP -), poterde uit, uitgepoterd, b. w. Uitpeuteren, met den vinger of met
een mes, enz. uitgraven. De verstopte pijp van
een Bloter uitpoteren. De jongers poteren den
moortel uit tusschen de groeven van een muur.
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Aardappels uitpoteren (uit den grond graven
met de vingers).
---- Zie POTEREN.
UITPRUISCHEN (wvl. UUTPRUSCHEN), pruischte

uit, ben uitgepruischt, o. w. PruiscLende uitkomen, van vocht of moes. Het uitpruischende
bronwater. Die gebraden appel is geheel uitge-

pruischt. " Dan zoude myn ghesicht tselve waeter hebben doen uyt pruyssclie-n." (J. de Harduyn.)
-- Ook Uitpruizen.
UITPRUIZEN (wvl. UUTPRUZEN), pruiscde uit, ben
uitgepruisd, o. w. Hetzelfde als Uitpruischen.

UITPUFTEN (wvl. UUTP -), _pufte uit, uitgepuft,
b. w. Rispende uitbrengen. De maagwinden uit puffen.
-- Fig. Uitbraken. Vuile woorden uitpuffen.
-- Zie PUFFEN.
UITPULKEN (wvl. UUT -), pulkte uit, uitgepulkt,
b. w. Uitpeuteren, al pulkende uithalen. Een
kork uitpulken dat als prop in eene flesch zit.
— Ook Uitpilken.
UITPUREN, b. w. Zie UITPEUREN.
UITRAKELEN (wvl. UUTR—), rakelde uit, uitgerakeld, b. w. Uitharken, met den rakel uit den
grond ontgraven. Het onkruid van een wegel
uitrakelen. Hij rakelde een oud muntstuk uit.
— Ook Uitraken.
-- Zie RAKELEN.
UITRATELEN (wvl. UUT—), b. w. Zie de Wdb.
— Uitbabbelen. Wie heeft er dat geheim uit -

gerateld P
— Iemand uitrafelen, hem beklappen, iemand
verraden door onbezonnen gebabbel. Let op dat
gij mij niet uitrafelt. — In dezen zin hoort men
veel Uitruttelen.
UITREBBELEN (wvl. UUTR—), rebbelde uit, uit
gerebbeld, b. w. Uitrabbelen, uitbrabbelen, haastig
uitspreken. Wat hebt gij daar uitgerebbeld bij
den gebuur P
UITREDE (wvl. UUTREE), v. De daad van uit te
rijden. Eene uitrede doen tot bij de stad. Vgl.
Uitgang, uitstap.
— Uitgang langs waar men met peerd en kar
rijdt. De uitrede van eene hofstee. De uitreé van
een akker. — Zie REDE.

-

UITREEKEN (wvl. UUT—), reekte uit, uitgereekt,

b. w. Hetzelfde als Uitreiken.
-- Met geweld uittrekken. Eenen hond uit
uit zijn hok. De dief was in eene spelonk-rekn
gevlucht, maar de hapschaars grepen hem vast
en reekten hem uit.
- Zie REEKEN.
UITREEUWEN (wvl. UUTREEWEN), reeuwde uit,

UITR
uitgereeuwd, b. w. Ten einde reeuwen, aan een
dood lichaam de zorgen geven die 't vereischt
tot dat het begraven is. Een lijk, eenen doode
uitreeuwen. Iemand uitreeuwen.
-- Dit w. ziet meer op de materiëele zorgen
voor het lijk, dan op de gebeden, de Missen en
den lijkdienst voor de ziel. Daarom zullen
deugdzame kinderen niet licht zeggen van hunnen afgestorvenen vader dat zij hem uitgereeuwd
hebben. Van eenen goddelooze die als solidaire
gestorven is en door solidairen begraven wordt,
zegt men gepast dat zij hem uitreeuwen. De
ongevoelige antwoorde " haud mihi quisquam,
oornes composui " die Horatius (i Sat. ix, 28)
ontvong van dien onbeschofterik aan Wien hij
vroeg of zijne moeder nog leefde en of hij nog
bloedverwanten had, mag wel vertaald worden
door 11 'k en heb niemand meer, 'k heb ze allen
-

uitgereeuwd. "

UITREINEN (wvl. UUT -), reinde uit, uitgereind,
b. w. Uitregenen, sprek. van werklieden die door
het aanhoudend of geweldig regenen gedwongen
zijn den akker te verlaten. Die gedurige bijzen
hebben ons uitgeregend. Gisteren wierden de
wiedsters uitgeregend. Het werk is ten halve
gebleven omdat wij uitgeregend zijn geweest.
— Vgl. Uithagelen en Uitsneeuwen.
UITREKKEN (wvl. UUT -), rok uit, uitgerokken,

b. w. Hetzelfde als in de Wdb.
-- Zie REKKEN.
UITREULEN (wvl. UUTR -), reulde uit, uitgereuld,
b. w. Uitroden, uitroeien, fr. dessoucher. De wortelblokken van afgehouwen hout uitrealen. Eenen

bosch uitreulen en in bouwland veranderen.
— Ook Uitreunen.
- Zie BEULEN.
UITREUNEN, b. w. Uitmompelen.
- Zie UITRUINEN.
UITREUNEN (wvl. UUTR -), reunde uit, uitgereund,
b. w. Zie UITREULEN.
UITREUTELEN (wvl. UUTR-), 0. W. Zie UITROTELEN.

UITREUZEN (wvl. TJUTR -), reusde uit, ben uitgereusd; ook UITREUZELEN, 0. W. Uitvallen, fr.
s'égrainer, sprek. van graan, zaad, fijn gruis, enz.

Als de plantgewassen rijp genoeg zijn, hun
zaad of graan reust van zelfs uit. Er is in dien
zak eene scheur langs waar het zaad, de asschee,
het zand, enz. uitreuzen zal. De rijpste auwen
waren al uitgereusd. Het is niet goed metsen met
moortel die te zandig is, want hij vergaat in
poeder en reust uit.
- Zie REUZEN.
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UITRIJZEN (wvl. UUTRIZEN), rees uit, heb of ben
uitgerezen, o. W. Uitvallen, uitschieten, fr. se ré.
pandre en injures on invectives contre quelqu'un.
Zoo haast hij dat woord hoorde, rees hij uit.
Tegen iemand uitrijzen.
UITRODEN of UITROON, roodde uit, uitgerood
(wvl. rodde nut, uutgeród, zie KLANKVERK.), b. w.
Hetzelfde als Uitroten, fr. dessoucher.
— Wordt niet gezeid van onkruid, noch ook
in een zedelijken zin.
UITROEDEN of UITROEN (wvl. UIT -), roedde uit,
uitgeroed, b. w. Uitmeten bij de roede.
— Dering uitroeden, bij deringgravers. Den

uitgekapten dering, dien de kanters op orde
gesteld hebben, uitmeten in deelen van eene
roede vierkantte, om aan iederen werkman zijn
verdiende deel te geven.
UITROEFELEN (wvl. UUTROUFELEN, zie UI en oU),
roefelde uit, uitgeroefeld, b. w. Al roefelende zuiveren. De wegels van den bloemhof uitroefelen.
-- Zie ROEFELEN.
UITROEPEN (wvl. UUTROUPEN, zie UI en oU),
riep uit, uitgeroepen (wvl. uutgeropen, fvl. uutèropen), b. w. De namen uitroepen, fr. proclamer
les noms.
UITROOIEN (wvl. UUTR -), rooide uit, uitgerooid,
b. w. Uitwerpen, uitsmijten. De dronkaard rooide de meubelen langs de venster uit.
- Zie ROOIEN.
UITROSTEN (wvl. UUT -), rostte uit, ben uitgerost, o. w. Uitroesten, door de roest uitgeknaagd
worden. IJzer, dat veel nat is, rost uit. Een
uitgerost mes.
— Ook Uitrosteren. Een uitgerosterd stuk
ijzer.
UITROTELEN (wvl. UUTR -), rotelde uit, ben uit
ook UITREUTELEN en UITRUTTELEN, 0. w.-gerotld;
Al ratelende of rotelende uitvallen. Het al te
rijp graan reutelt uit op den akker, als het fel
waait. Er was eene scheur in den zak, en de
noten ruttelden gedurig uit, de eene na de andere.
- Zie ROTELEN, en UITRATELEN.
UITROTEN (wvl. UUT -), rootte uit, uitgeroot (wvl.
rotte uut, uutgerbt, zie KLANKVERK.), b. w. Hetzelfde als Uitroden, uitreulen. Eenen bosch uit roten en in zaailand veranderen. Uitgerote tjokken en boomwortels.
UITRUINEN (wvl. UUTRUNEN, zie UI), ruinde uit,
uitgeruind, b. w. Uitmompelen. " Gebeden die
zij, tot een kwaad einde, onverstaanbaar mompelen en uitreunen om aan geld te geraken.

(R. d. Heerd, II, bl. 82).
— Het volk zegt Uutreunen; zie RUINE N .

1220

UITR
UITRUTTELEN (wvl.'

UUTR-),

o. W. Zie UITRO-

TELEN.

UITSCHARTEN (wvl. UUT -), scharoe uit, uiigeschart, b. w. Uitkrabben, uitkrauwen. Laat de
hoenders in den lochting niet : zij zoun de geplante erwten uitscharten.
— Fig. Waneer ik het al uitscharte (d. i. alle
geldladen en beurzen ijdele), ik heb nog twintig
frank te kort om die schuld te betalen.
UITSCHEEDEN (wvl. UUTSCHEE'N), scheedde uit,,
uiígesclzeed, b. en o. w. Hetzelfde als Uitscheiden.
— Zie SCHREDEN.
UITSCHEREN (wvl. UUT -), schoor en schoer uit,
uitgeschoren (fvl. uuteschooren, zie GE en o), b. w.
Met eene schaar uitknippen, of met een scheers
uit- en afnemen. Eene doornhaag uitscheren tot
tegen de tjanters. Het nekhaar uitscheren.
-- Ten einde scheren. Laat mij die haag uitscheren eer ik aan tafel kome. Hij had mij (mijnen
baard) nog niet uitgeschoren, dat er reeds twee
anderen binnenkwamen om ook gebarbierd te
worden.
— Fig. Schamperlijk beschimpen, fr. brocarder. Iemand uitscheren. — Zie SCHEREN.
UITSCHEUTE (wvl. UUT-), v. Zie UITSCHOTE.
UITSCHIETEN (wvl. UUT -), schoot uit (wvl.

scherpl. oo, zie onder DUIGEN), heb of ben uitgeschoten, o. W. Glijdende uitzinken of uitschuiven.
Een voer hooi of stroo schiet uit, als er een aeel
van uitschuift, b. v. door het hossebossen van
den wagen. Bind die pakkagie wel vast, dat zij
niet uitschiete. Terwijl hij brood sneed, zijn mes

UITS
gheschreven wierden alle de treffelycke deughden die eenen christelycken keyser behoorde te
hebben; oversulckx dat syne Majesteyt, den orateur uyt-ghehoort hebbende, aldus uyt- schoot :
ick verblyde my van des koninghs goedtgunstigheydt tegens my, ende wat aengaet al de
deughden die ghy verhaelt hebt, die houde ick
te zyn vermaninghen hoedanigh ick behoorde
te veesen. " (I. de Grieck.)
UITSCHILDEREN (wvl. UUT—), schilderde uit,
uitgeschilderd, b. w. Uittreten, begekken, beschimpen. De dienstbode is daar verhuisd,
omdat hij van de kinders gedurig uitgeschilderd
wierd.
UITSCHIMPEN (wvl. UUT -), schimpte en schomp
uit, uitgeschimpt en uitgeschompen, b. w. Uitspotten, schimpende uitlachen. Iemand uitschimpen.
Ik keef : by schomp my vierkant uyt.
(Vaelande.)

UITSCHOTE, UITSCHEUTE (wyl. UUT -), v. Uitval,
fr. sortie. De belegerden deden eene uitschote
tegen den vijand.
-- Uitval van gramschap of verontweerdiging
tegen iemand. Eene uitschote doen tegen iemand,
fr. faire une sortie contre quelqu'2unn. Van iemand
eene uitscheute krijgen. Hij heeft eene uitscheute
gehad, omdat hij het pateel liet vallen.
UITSCHOUDEN (wvl. UUTSCHOEN, zie ou), schoud-

de uit, uitgeschoud, b. w. Met heet water uitschuren. Eene kuip uitschouden.
— Zie SCHOUDEN.
UITSCHREEMEN (wvl. UUT -), schreemde uit,

schoot uit. Naai dat sterk aaneen, dat het niet

uitgeschreemd, b. w. Uitschreeuwen, uitroepen.

uitschiete (dat de naad niet los schifte).
-- Schielijk en spoedig ergens uit komen, van
menschen en dieren. De belegerden schoten uit
en versloegen den vijand. De kwajongens klop
zijne deur tot dat hij kwam uitgeschoten.-tenop
hond
schoot uit op den bedelaar.
De
-- Uitvaren, uitvallen in berispingen of ver
zijne gramschap lu cht geven. Moet gij-wijtsel,
eene
prulle zoo uitschieten ? Bij dat woord,
voor
schoot hij uit. Tegen iemand uitschieten. Uit
gelijk een beurzesilijder (d. i. geweldig).-schietn
— Uitbersten, schateren van lachen, fr. éclater de sire. Ik moest mij weren om niet uit te
schieten. Zij schoten uit in een groot gelach.
-- Uitroepen, zijn boezem lucht geven, met
drift iets uitdrukken waar men zich niet aan
verwacht. " Als keyser Carel door Vranckryck
naer Nederlandt reysde, zoo isser te Parys in
syn teghenwoordigheydt een oratie ghedaen van
een wel-sprekende man, in welcke hem toe-

Iets uitschreemen. Moord ! moord ! schreemde
hij uit, komt en helpt.
-- Uitweenen. Zijne oogen uitschreemen.
UITSCHREPEN (wvl. UUT -), schreepte uit, uitgeschreept (wvl. schrepte uut, uutgeschrept, zie
KLANKVERK.), b. w. Uitschrabben. Eene vlek in
den vloer uitschrepen. Den trog uitschrepen, om
van de resten nog een broodje te maken.
UITSCHUDDEN (wvl. UUtSCHUTTEN, zie Ur en

schudde uit, uitgeschud, b. w. Iemand
wettelijk van alles ontblooten, hem op straat
zetten en geheel zijnen boedel verkoopes, tot
betaling zijner schulden. Eenen boer uitschud
Een uitgeschudde boer, die thans in stad-den.
herberg houdt.
UITSLAAN (wvl. UUT -), sleeg en sloeg uit, uitgeslegen, b. w. Met een eemer of aker uitputten;
zie SLAAN. Eenen regenbak uitslaan, om hem dan
te -zuiveren van slijk en wase, ofwel om hem ie
vermaken en te hermetselen, enz.
SCHUTTEN),

UITS
— o. W. De rook slaat uit, de stove (kachel) slaat
uit, waneer de rook door een windslag achteruit
gedreven, binnen huize uitdompt, in plaats van
door de schouw weg te varen.
-- Uitspruiten, uitschieten onverwacht en
zonder voordeel. Boomworstels slaan uit, als er
scheuten uit opgroeien. Afgekapte portsen die
no groen in 't water geworpen liggen, slaan dik
uit over geheel hunne lengte. Hoe neerstig-wijls
men 't onkruid ook uitroeie, 't slaat altijd weer
uit. Graan en zaad op den akker uitgereuzeld
in den oogst, slaat uit voor den winter. -- Maar
van gezaaid graan dat uitschiet of van boomen
die uitbotten, enz. zou men niet zeggen dat zij
uitslaan, omdat het hier ons voordeel en onze
verwachting geldt.
-- Sprek. van netalen, fr. s'oxyder. Nat ijzer
slaat uit (roest). Het zilver slaat blauwachtig
uit, en het koper groenachtig.
— Beschimmelen. Brood dat uitslaat. Oude
schoe'n die daar uitgeslegen stonden.
— Wordt veel gezeid van ziekten die zich op
den huid vertoonen in puisten of porren. De
mazels slaan uit. " Maer doen by sach dat zyn
ooghen beghosten te schemelen ende gheheel
zyn lichaem wt te slaen ende schurfdich te worden. " (M. Lambrecht.)
-- Sprek. van eene tabakpijp, Doorrookt worden, fr. se culotter. " Eenen oogenblik nadien
rolden de wolkskens bleekblauwen rook uit Jans

schoone uitgeslegen pijpe. " (K. Callebert.)
— Uitslag hebben, afloopen, uitkomen, uit vallen. Ik weet niet hoe de zaak zal uitslaan. Ik

ben blij dat die onderneming zoo wel uitgeslegen is. — Somwijlen ook gez. van personen,
b. v. die jongeling is kwalijk uitgeslegen (heeft
eenen slechten plooi genomen, heeft aan de ver
niet beantwoord).
-wachting
UITSLAG (wvl. UUT -), m. zonder mv. Uitspruitsels (zie UITSLAAN). De uitslag van boomwortels,
van afgesneden planten, van uitgereuzeld zaad,
enz.
--- Het einde van de leise eener vink, de sieskowie, fr. la finale de la chanson du pinson. Eene
vink die den uitslag afbreekt en achterlaat heet
een Breker.
--- Uitslag van inslag, schertsende gez. voor
Stoelgang.
UITSLAPEN (wvl. UUT -), sliep uit, heb 'uitgeslapen,
o. W. Niet thuis slapen, elders slapen, fr. decoucher.
Hij heeft drie nachten uitgeslapen. Ik slaap niet
geern uit. Die veel reist moet veel uitslapen. Ik
heb deze week maar eenen nacht uitgeslapen.
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UITSLEEREN (wvl. UUT -), sleerde uit, heb of ben
uitgesleerd, o. w. Uitglijden, uitglibberen. Mijn

voet sleerde uit en ik viel.
-- .Men zegt ook Uitslieren en Uitsledderen.
UITSLEUREN, b. w. Uitsluweren. Zie SLUIEREN.
UITSLEUVEREN (wvl. UUT —), sleuverde uit, uit gesleuverd, b. w. Uitslurpen, uitslabberen. De koe

heeft de kuip uitgesleuverd.
UITSLIJPEN (wvl. UUTSLIPEN, en- geenszins uut-

slippen noch -sliepen, zie ui en is), sleep uit (wvl.
scherpt. ee, zie onder DUIGEN), uitgeslepen, b. w.
Beschimpen. met den eenen wijsvinger gedurig
over den anderen te strijken, op wijze van
iemand die een mes zou slijpen of wetten op
eenen strekel. Hij wierd daar uitgeslepen van
de kw a jongens. Men sleep hem uit, omdat hij
eene berisping wilde geven zonder daartoe
gezag te hebben. Als de jongens iemand uitslijpen, herhalen zij tevens op eenen schimpenden
toon het woord hellekaderre, hellekaderre.
— Ook Uitstrijken en Uitvijlen.
UITSLIJTEN (wvl. UUTSLITEN, zie u en Li), sleet
uit, uitgesleten, b. w. Uittrekken. De rijpe peerdeboonen worden in vele streken uitgesleten,
in plaats van afgesneden.
-- Zie SLIJTEN.
UITSLUIEREN (wvl.

UUTSLU * REN),

sluierde uit,

uitgesluierd, b. w. Zie UITSLUWEREN.
UITSLUWEREN (wvl. UUT -), sluwerde uit, uitgesluwerd, b. w. Een te verrichten werk gedurig

uitstellen en verschuiven. Die 't al uitsluwert,
kan er eindelijk niet meer door. De betaling
zijner schulden uitsluweren. Ik heb dat lang
uitgesluwerd, maar vandage ga 'k het doen. Hij
blijft dat altijd uitsluweren.
— o. W. met van. Waarom zoo lang uitsluwe
van te betalen ? Sluwer niet meer uit van-ren
uwen zieken vriend te bezoeken; hij zal niet
lang meer leven. Met al dat uitsluweren van te
biecht te gaan, gebeurt het dat men nauwelijks
zijnen Paschen houdt.
-- Niet verricht worden op zijnen tijd, maar
uitgesteld en verschoven. De uitwijzing van dat
proces sluwert gedurig uit. Dat werk vraagt
niet veel tijd om verricht te worden, maar ik
vrees dat hij het zal laten uitsluweren.
-- Ook Uitsluieren.
UITSMIJTEN (wvl. UUTSMITEN, zie Ur en IJ),
smeet uit (wvl. scherpl. ee, zie onder DUIGEN),
uitgesmeten (fvl. uutèsynetenn,, zie GE), b. en o. w.
Overgeven, braken, fr. vor2ir. Zijn eten uitsmijten. De zieke smijt al uit wat hij neemt.
— Uitroden, sprek. van hout- of plantgewas
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dat voortaan zonder nut in den grond staat.
Oude fruitboomen uitsmijten om ze door jonge
te vervangen. Eenen bosch uitsmijten om hem
in zaailand te veranderen. Eene oude haag uitsmijten. De dochter sprak schoon opdat vader
hare bloemen niet zou uitsmijten. Koolzaad
uitsmijten (de koolzaadplanten die vervrozen
zijn of anderszins vergaan, omploegen om door
eene andere vrucht te vervangen).
— Uitspreiden, uitstrekken. De wijngaard
smijt zijne ranken uit langs het gelent. Een
boom smijt uit, als zijne takken zich wijd en
breed uitbreiden.
-- Een peerd smijt uit, als zijne borst, zijn
schouders en zijn heupen breed worden, fr.
s'élargir, se développer en largeur. Een peerd
moet drie jaar oud zijn eer het uitsmijt. Dat
peerd is nog niet uitgesmeten, is veel of weinig
uitgesmeten. — Men zegt nog dat een peerd uit
smijt, als het onder 't gaan, de voorpooten uit
zwaait. * Dat peerd smijt leelijk uit.
-warts
UITS1VIOOREN (wvl. UUT -), smoorde uit, uitgeslnoord, b. w. Ten einde smooren, uitrooken.
Zijne pijp uitsmooren. Hij moest voort als zijn
pijpje maar half uitgesmoord was.
,'

UITSNEEUWEN (wvl. UUTSNEEWEN), sneeuwde
uit, uitgesneeuwd, b. w. Door het danig sneeuwen
uit den akker drijven. De werklieden op den
akker wierden uitgesneeuwd.
— Vgl. Uithagelen.
UITSNEKKEREN (wvl. UUT -), snekkerde uit, uit
w. Snekkerende uitsnijden.
-gesnkrd,b.
UITSNOKKEN (wvl.

UUT -),

snokte uit, uitgesnokt,

b. w. Met een schok uitrukken. Eenen slechten
tand uitsnokken. Een neushaarken uitsnokken.
De jongen sprong in den akker, snokte wat
rapen uit, en liep er mee weg.
-- Ook Uit snukk en.
UITSNUISTEREN (wvl. UUTSNUUSTEREN, zie UI),
snuisterde uit, uitgesnuisterd, b. w. Uitsnuffelen,
doorsnuffelen. De hond heeft al het stroo uitgesnuisterd achter de muizen.
— Fig. Uitzoeken, doorzoeken. Ik heb a] die
oude boekskens uitgesnuisterd, om dit of dat te
vinden. Hij heeft geheel mijne bibliotheek uit gesnuisterd.
UITSPEERZEN (wvl. uitspr. uutspèzen, zie Ui en
ns), speersde uit, uitgespeersd, b. w. Doen uitspatten. Water of slijk uitspeerzen met er een steen
in te ploffen.
— Fig. Men heeft hem in de kiezing uitgespeersd, fr. évincé.
-- Meest o. w. met zijn. Uitspatten. Het water
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speerst uit, als het van hoog op de steepen stort.
Bij 't voorbijrijden van de peerden, speersde het
slijk uit op mijn kleed. Het bloed speersde uit.
- - Ook van drooge dingen. Hij liet de mande
vallen en de erwten speersden uit over den
vloer. De - uitspeerzende vonken van gloeiend
ijzer dat men smeedt.
-- Ook Uitsperzen, Uitsparzen en Uitspaarzen; zie SPAARZEN.

Hoe meer hy vringt en trekt,
Hoe meer 't stuk kaes sich rekt.
Houd hy sterk met de handen,
Het vliegt uyt syne tanden;.
Als hy den tand wel sluyt,
Het spaest de handen uyt.
(Vaelande.)
UITSPINNEN (wvl. UUT -), spon uit, uitgespponnen, b. w. Een zwaren boom of zoo iets uit Bene
diepte langs den grond opwaarts rollen en ophalen
bij middel van twee lange ketens die, rond dien
boom opgewonden zijnde gelijk een spindraad
op eene klos, door peerden getrokken worden
zoodanig dat de boom opwaarts rolt naar mate
de ketens van den boom ontrollen. De boom was
bijkans tot boven uitgesponnen, als de ketens
braken en hij weder in de diepte rolde.
UITSPLIJTEN (wvl. UUTSPLITEN, zie UI en IJ),
spleet uit (wvl. scherpl. ee, zie onder DUIGEN),
uitgespleten, b. w. Hetzelfde als het holl. uitbreken in den zin van uitsparen, sprek. Van den tijd.
Kunt ge niet een uurtje uitsplijten, fr. derober
une heure a la foule de vos occupations ? Ik heb
veel werk, maar ik zal wel den tijd uitsplijten
om mijnen zieken vriend te bezoeken, om dat
boekwerk te lezen, enz. " Gy zult wenschen
somtyds eene ure te mogen uitsplyten om met
uwen Godt te spreken. " (I. Devloo.) " En suldy
niet een uertje kennen uytsplijíen om uwe ziele
te verrycken P " (P. Devynck.) " Sy was gierich
op haeren tydt Qm somtydts een half uerken
uyt-te-splyten om wat goedts te.hooren daer men
preeckte. " (A. Poirters.)
— Ook van geld dat men uitspaart en afhoudt, niet van 't overtollige, maar van het geen
men noodig heeft om huis te houden. Ge moet
trachten alle weke een frank uit- te splijten om
in de spaarkas te storten. Dat ik al uitsplijte
wat mogelijk is, ik kan zulk eene som nooit
bijeen krijgen. Zijnen laatsten duit, zijn laatsten
cent, zijn laatst oordje uitsplijten om zijne
schulden te betalen. Ik heb het al uitgespleten
tot den laatsten duit, en ik kome nog drie frank
te kort om -mijnen pacht te betalen. Ik kan dat
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niet uitsplijten. Ik weet dat niet uit te splijten.
— Ook nog van andere dingen,die men spaarzaam en behendig schikt - en bedeelt om er meer
mede te verrichten dan wel mogelijk is. Splijt
het al uit hoe gij kunt, gij zult u met twee ellen
stoffe geen kleed maken. Vrees niet dat er spijs
te kort zal zijn -voor al de genoodigden : ik zal
't wel uitsplijten dat er nog overschiete.
-- Het woord is overal veel gebruikt.
UITSPOETEREN (wvl. UuT -), spoetercde uit, heb of
ben uitgespoeterd; ook UITSPOUTEREN, b. w. Met

grootera spoed uitkomen. De getergde bie'n
spoeterden hunnen korf uit. Hij kwam uitgespoeterd uit zijn huis.
- Zie SPOETEREN.
UITSPOTTEN (wvl. tiUT -), spotte uit, uitgespot,
b. w. Uitgreten, spottende uitlachen, uitschim pen. Iemand uitspotten om zijne lafhertigheid.
Hij wordt van iedereen uitgespot.
UITSPRIETELEN (wvl. UUT -), sprietelde uit, ben
uitgesprieteld, o. w. In sprietels of vorken uit
takken, de wortels van dien boom-groein.D
sprietelen langs alle kanten uit. De vlasstengel
sprietelt uit aan den top, en begint te bloeien.
-- Ook b. w. Die boom sprietelt zijne wortels
langs alle kanten uit.
UITSPRONG (wvl.

UUT -),

m. Uitstap, fr. petite
al mijne
bezigheden, heb ik van dage eenen uitsprong
gedaan. Doe eens een uitsprongje tot aan tmijnent. Nu en dan moet men een uitsprongsken
course faite au dehors. Niettegenstaande

doen.
UITSPUIEN (wvl. UUTSPUEN, zie uI), spuide uit,
uitgespuid, b. w. Uitspuwen, uitspouwen.

-- Men zegt ook Uitspuigen (wvl. Uutspugen,
zie UI).
UITSTAAN (wvl. UUT -), stond uit, heb uitgestaan,
o. W. Uit den grond opgeschoten of uitgekomen
zijn, sprek. van vruchten. Het koorra staat al
uit, en 't is nog maar over eenige dagen gezaaid
geweest. Staan uwe aardappels reeds uit P Zijne
erwten stonden al uit, eer ik dacht de mijne te
planten.
— Uitgesteld, ten toon gesteld staan. Op dien
feestdag staan al de relikwie'n van de kerk uit.
Het beeld van Onze Lieve Vrouw staat altijd uit.
Als het H. Sacrament uitstaat, moet men met
beide knie'n neerknielen in 't voorbij gaan.
UITSTAANLIJK (wvl. UUTSTAANLIK, zie Ui, en
LTK), adj. Verdraaglijk, fr. supportable. Het is
wandage niet uitstaanlijk van de hitte. Die pijn
is niet uitstaanlijk van menschen.
UITSTAND (wvl. UUT-), m. Uitstaande geld,
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uitschuld, schuldvordering, geld dat men te
goed heeft, dat een ander ons betalen moet, fr.
dette active, creance. Meer uitstand hebben dan
inschuld. Alles te samen gerekend, heeft hij wel
duist frank uitstand. • Wijnsteker zijn is een
bedrijf waar veel uitstand aan vast is (de wijnsteker moet veel te goed houden, zijne kalanten
betalen hem niet met gereed geld).
-- Uitstand van betaling, uitstel, tijdverlang,
fr. délai de paiement. Uitstand van betaling vragen, geven, krijgen.
-- Gemeenschap, betrekking, omgang, uitstel,
fr. liaison, relation. Uitstand hebben met iemand
of aan iemand (met hem gemeens hebben). Wat
uitstand hebt gij met die ongeloovigen, met die
goddeloozen P Ik wil met hem geenen uitstand
meer hebben.
UITSTEEKBERD (wvl. UUT-), o. Uithangbord,
fr. enseigne.
UITSTEK (wvl. UUT-), m. zonder mv. Uitschot,
bocht, het slechtste dat men uitsteekt (d. i. uit
fr. rebut. De krinsen zijn uitstek van graan.-lat),
Den uitstek van de appels (d. i. de slechste
appels) aan de verkens geven.
UITSTEKELING (wvl. UUT -), m. en o. Een kind
dat zijn eerste communie niet mag doen met do
andere van zijn jaren, maar uitgesteld wordt tot
een lateren tijd, omdat het niet genoeg onder
zich te kwalijk gedraagt. Dit jaar-weznisof
zijn er vijftig eerste communicanten, zonder de
drie uitstekelingen van oiler jaar mede te rekenen.
— Iets dat om zijne slechte hoedanigheid
uitgeweerd wordt, fr. objet de rebut. De uitstekelingen van appels, enz. worden ook Uitstek
genaamd. De beste noten verkoopen, en de uit
voor zich- houden. -- Zie -LING.
-stekling
UITSTEKEN (wvl. UUT -), stak uit, uitgesteken,
b. w. Uitweren, afzonderen. De slechtste appels,
Moten, enz. uitsteken. Een kind uitsteken (hem
zijne eerste communie niet laten doen met de
andere, omdat het nog onbekwaam of onweerdig
is). Dat kind is uitgesteken voor een jaar.
De gramschap holt en dolt en tracht alleen te vreken :
Sy woedt als ongetoomt om Jesus uyt te steken.
(G. De Dous.)

-- Uitnemen, fr. excepler. " In hunne vasten daghen aten sy maer eens; sy slaken alleenlyck
uyt sommige feest - daghen als wanneer sy seer
spaerlyck avondt-maelden. " (P. Mallants.) " God
roept alle die zijn bel'aeden niemand wt stekende."
(C. Vrancx.) " Sy zach Jesus ij. jaer lanek, wtgesteken neghen naenden. " (Id.) " Hy wierf
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verstegen met alle die by hem waren, v ytghesteken alleenelick Phinib ert zijnen broeder, die
zeer haestelick vloot. " (N. Despars.)
— Aanwijzen 't geen men verkiest of uitkiest,
van personen en dingen, fr. désigner, indiquer.
Ik heb de boompjes gekocht die hij uitgesteken
heeft. Het kind mocht in den winkel het kleed
uitsteken dat hem meest behaagde. De huismeester steekt aan zijne dienstboden elk zijn
werk uit. De veearts, zoohaast hij de kudde beschouwd had, stak al de schapen uit die ongezond waren. De veldheer. stak twintig stoute
mannen uit om die zaak te verrichten. De kapitein van de rooversbende stak eenen uit die
voorop zou gaan. Eenen leerling uitsteken om
eene redevoering af te lezen bij de eene of andere
plechtigheid. Het opgeruide volk stak twee redenaars uit om hunne rechten bij den prins te
verdedigen. Iedereen moet doen hetgeen waar
hij uitgesteken is. Hij wilde 't niet ver -vor
zeggende dat hij voor wat anders uit -richten,
-gestknwa.
-- Eene zweer uitsteken, ze opensteken om den
etter uit te laten.
-- Uithangen, uit de venster stellen, enz. Een
vaandel uitsteken. Op de kermissen te lande,
steekt men een vaandel of een meitak uit op
den toren.
-- De blauwe schort uitsteken, gez. van dienstboden of kinderen die, in de afwezigheid van
meesters of ouders, koeken bakken, eene flasch
wijn uithalen of zoo iets bezonders uitrichten
en feest houden. Kom morgen, wij gaan de
blauwe schort uitsteken. " Ik zal nog al uytryden dezen zomer, als 't God belieft. -- Hoe meer
hoe liever, mevrouwe. — Hoe meer hoe liever,
ja ? 'k geloof het. Dan steekt gy zeker de blauwe
schorte wel uyt. " ( C. Duvillers.)
— Bij jagers. Het wild opjagen, doen uitkomen. De jachthonden steken liet wild uit, fr.
lever, lancer la bête. Patrijses uitsteken, fr. lever
des perdrix. --- Ook absolutelijk. Die hond steekt
wel uit.
— Zich doen doorgaan voor, willen gehouden
worden voor, uithangen, fr. affecter, voeloir passer pour. Den armen duivel uitsteken. Hij steekt
den armen duivel uit om te meer te kunnen
sparen.
— Uitrichten, uitzetten, verrichten, van iets
dat meer of min berispelijk is. Prullen of dwaasheden uitsteken, fr. faire des beises, des sottises.
Eene perte uitsteken, fr faire une farce. Schel
uitsteken. Slechte of leelijke dingen-merijn
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uitsteken. Hij heeft daar iets uitgesteken dat
hij beklagen zal. Wat heeft die jongen weer al
uitgesteken ?
— He uitsteken, zich wegpakken, fr. detaler,
déguerpiir. Als hij mij zag, stak hij het uit. Hij
is het uitgesteken. Steek het uit (loop van hier).
Hij is 't uitgesteken met pak en zak.
— o. W. met hebben. Uitneming maken, niet
doen gelijk de anderen, fr. faire euce_ption. Ik zal
meedoen om niet uit te steken. Altijd willen
uitsteken is toeken van een slecht karakter.
Waarom moet hij altijd uitsteken?
-- Beginnen gaan, zich op weg stellen, ver
Morgen uchtend vroeg steken wij uit.-trekn.
Welke uur steekt gij uit?
-- Aan 't loopen, aan 't rennen gaan, van
pee; den. Een peerd doen uitsteken, om te zien
hoe 't loopen kan. Hebt gij dat peerd zien uitsteken? het is een goede looper.
— Ook gez. van dezen die 't peerd berijdt.
Steek eens uit (doe eens uw peerd loopen), eer
ik spreek van te koopen.
--- Bij bolders. De bol uit de hand werpen om
ze in de traag te doen rollen naar het doel. Gij
hebt daar wel of kwalijk uitgesteken. Steek
rechts of links uit (d. i. niet in 't midden van
de trage, maar aan de rechte of linke zijde). Ik
zag aan 't uitsteken dat gij gingt te kort zijn.
UITSTEKKEN (wvl. UTT -), stekte uit, uiigeslek t
(fvl. uutestekí, zie GE), b. w. Met eene spade of

dergelijk werktuig stootende uitsteken. De distelen uitstekken. Eene grasfakke uitstekken.
-- Met eenen speelmarbel iets ergens uit
schieten. Eenen marbel, eenen cent, of zoo iets
uitstekken uit eenen mok, of uit eene rooie. Hij
stekte drie knikkers uit in een slag.
- Zie STEKKEN.
UITSTEL (wvl. UUT -), m. Uitzet, hetgeen men
in geld en kleederen aan eene dochter geeft als
zij trouwt of nonne wordt, fr. dot, trousseau. Hij
gaf haar duizend frank voor haren uitstel. Eenen
uitstel van 5000 frank ontvangen.
— Uitstand, gemeenschap, fr. relations. Met
iemand grootera uitstel hebben. Ik wil met hem
geenen uitstel meer hebben.
UITSTELLEN (wvl. UUTST -), stelde uit, uitgesteld,
b. w. Uitrichten, bedrijven. Wat heeft hij daar
weer al uitgesteld ? Ik stel niet veel meer uit,
sedert dat ik van jaren worde.
— Uitstel hebben met. Ik heb met hem nooit
veel uitgesteld (weinig in betrek geweest, weinig in handeling geweest).
— Ten toon stellen. Het beeld van eenen
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Heilige uitstellen in de kerk. Het H. Sacrament
uitstellen, fr. exposer le Saint Sacrement..
— Uitzetten, met eenen bruidschat ten huwelijk geven. " Om dat sy was afghegaen van go2e,
ende gheenen middele en hadde om haer twee
houbaer dochters wel wt te stellen. " (C. Vrancx.)
" Eerbare arme dochters, willende trouwen,
stelde hy wyt. " (I. de Grieck.)
UITSTEMMEN (wvl. uUT -), stemde uit, uitgestemd,
b. w. Hetzelfde als Uitvooizen.
UITSTOPPEN (wvl. UUT –), stopte uit, uitgestopt,
b. w. De tabakdoos of -blaas ledigen door het
dikwijls of veel stoppen van de pijp. Eene doos
tabak is alras uitgestopt, waar veel gerookt
wordt. Zoo eene groote pijp dat hij er in eens
geheel mijn tabakblaasje in uitstopte. " Geheel
Jans toebakzak en nog een herteblazeken wel
voorzien daarbij, wierden uitgestopt. " (K. Callebert.)
UITSTRIJKEN (wvl. UUTSTRIKEN, zie UI en IJ),

streek uit (wvl. scherpt. ee, zie onder DUIGEN),
uitgestreken (fvl. uutèstreken, zie GE), b. w. Al

strijkende uitbreiden, opensmeren. Zalve uitstrijken op lijnwaad. De schilder strijkt de
koleuren uit op het doek.
— Bij verwers. Eenen borstel uitstrijken, hem
uitzuiveren van de verwstof, die er in kleeft, met
,hem over iets heen te strijken.
— o. w. met hebben. Verdwijnen door strijking.
Die naad zal niet uitstrijken. De plooien strijken
uit (onder het strijkijzer). Wasvlekken in een
kleed strijken uit onder een warm ijzer.
-- Bij Kil. beteekent dit woord ook nog
1 0 . Afschilderen, delineare, depingere. " Ick heb

dat faetsoen ende ghesteltenisse der cruyden
breeder ende volcomelijcker bescreven ende
beter wtgestreken dan voormaels in latyn. " (L.
Fuchs.) — 2°. Decipere (bedriegen); i lludere (bespotten, uitslijpen). " Niemant derf met hem
handelen van vreeze uyt- gestreken te worden. "
(Boetius a Bolswert.) " Ende alzoe troch hy (de
prins Casimir) vederomme tusevaerdt met den
scadt van de lande, ende hy lyedt de Vaelen
met vrede; alzoe vas den prynse van Oranghe
ende de Staeten, van de Ghuesen hudt gestreken. " (G. Weydts.)

Die beghect en ander wt-strvjct,
Sal worden beghect, alzoot blijct.
(Ed. De Dene.)
Het gheloof in 't eerste kleene,
Was van yder -een verdruckt,
Het liet sich als -cax uytstrijcken
Sonder pracht, ontsagh, ghewagh.
(P. Devynck.)
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-- " Dieven, leughenaeren, wtstrijkers ende
bedriegers. " (R. Versteganus.)
UITSTROELEN (wvl. UUT -), stroelde uit, heb of
ben uitgestroel d, o. w. Stroelende uitvloeien. De

ton sprong los en het bier stroelde uit.
- Zie STROELEN.
UITSTROOIEN (wvl. UUT -), strooide uit, uitgestrooid, b. en o. w. Uitstorten, sprek. van vocht.

Draag die seule voorzichtig, dat ge 't water niet
uit en strooit. Let op, de melk strooit uit.
UITSTUIK (wvl. UUTSTUuK), m., mv. uit stuikeels.

Hetzelfde als Uitstuiksel.
UITSTUIKEN (wvl. UUTSTUKEN, zie uI), stuikte
of stook uit (wvl. scherpt. oo, zie onder DUIGEN),
uitgestuikt of uitgestoken, b. w. Uitstooten. Iemand

eene oog, eenen tand uitstuiken. Met den elleboog eene ruit uitstuiken.
-- Uitstrooien, in omloop brengen, sprek. van
valsche geruchten. Wie heeft er dat uitgestuikt
dat ik ga trouwen, fr. qui a inventé et repandu
ce faun; bruit que ... P Zij stuiken alle slag van
leugens uit om het volk te bedriegen en oproer
te maken. " Wat sy uytstuycken, t' zy loghen oft
waer, het treckt en comt al op lieghen en bedrieghen uyt. " (J. David, s. j.)
— Het woord is overal van dagelijksch gebruik.
UITSTUIKSEL (wvl.

UUTSTUUKSEL), o.

Valsch

gerucht. Ge moet dat niet gelooven : het zijn al
uitstuiksels. Men spreekt wederom van oorlog;
maar ik peis dat het een uitstuiksel is van spe
om de fondsen te doen dalen.
-eulant
UITSWANSELEN (wvl. UUT -), swanselde uit, uit

b. en o. w. Swanselende uitstorten.-geswanlcd,
Hij swanselt al 't water uit. Het water swanselde
uit. -- Zie SW ANSELEN.
UITSWIESELEN (wvl. UUT -), swieselde uit, uit

en o. w. Swieselende uitstorten.-geswild,b.
Speeksel uitswieselen. Hij was zoo nat dat het
water zijne kleederen uitswieselde.
-- Zie SWIESELEN.
UITTEEKENEN (wvl. UuT -), teekende uit, uiígeteekend, b. w. Met een merk teekenen hetgeen

men uitkiest. Teeken de schapen uit die ik mag
verkoopen. " Lijsbette peynsde, inde kerck zittende : waert dat oase lieve vrauwe beliefde een
hinne wt te teeckenen wt mijn hoenderkees, ick
sonde haer gheerne een offeren; ende t' hays
commende sy sagh dat den beck van een hoen
stondt op zyn hooft daar den cam pleegh te
staen. " (C. Vrancx.)
UITTELLEN (wvl. UUTT -), telde uit, uitgeteld,
b. w. Uitspreken, verzeggen, aan anderen ver*
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tellen. Hetgeen gy weet van deze zaak moogt
gij niet uittellen (moet gezwegen blijven).
-- Kil. heeft Tellen in den zin van Vertellen,
narrare, en voegt er bij dat het oud vlaandersch is.
UITTENTEN (wvl. UUT -), t entte uit, uitgetent,
b. w. Polsen, uithorken. Iemand uittenten. Een
kind laat zich gemakkelijk uittenten.
-- Ook lJittinten. Zie TENTEN.
UITTERDEN (wvl. UUTT -), tord en Lard uit, uit
Uitdooven met er op te treden.-getordn,b.w
Een brandend papier uitterden.
— Iets uit zijne. plaats doen wijken met er
op of in te treden. Eene sport uitterden. Een
plas water uitterden.
— Nieuwe schoe'n uitterden, fr. elargir de

nouveaux souliers en marchant.

-- Men zegt ook en meest Uitterten.
- Zie TERDEN.
UITTERTEN (wvl. UUT -), tort of tart uit, uitgetorten, b. w. Zie UITTERDEN.
UITTOORTELEN (wvl. UUT -), toortelde uit, uitgretoórteld, b. w. Uitpeuteren met den vinger of
met iets dat puntig is. De vuiligheid uittoortelen
uit de pijp van een sleutel. Het merg uittoortelen uit eenen tak vlierhout, enz.
- Zie TOORTELEN.
UITTRAMPELEN (wvl. UUTTR -), trampelde uit,
uitgetravipeld, b. w. Uittrappelen. De graan
(er 't graan uitdoen met-schovenuitrampl
er op te trappelen, in plaats van te derschen).
-- Zie TRAMPELEN.
UITTRES, UITTROK (wvl. UUT -), m. Uittreksel.
Eenen uittrek geven of aflezen van eenen boek.
Den uittrok van eene rekening maken.
UITTRESSEN (wvl. UUT -), trak, triek en trok
uit, uitgetrokken, b. w. Uitschilderen, uitteekenen, konterfeiten, fr. portraire, dessiner. Zich
laten uittrekken, fr. laisser prendre son portrait.
De schilder heeft hem wonderschoon uitgetrokken. Een kasteel, een landschap uittrekken.
(' Dat is naer de schilder —konst stuck naer stuck,
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tique, calculer. Trek eens uit hoe veel dat bedraagt. Eene rekening uittrekken (opmaken).
Eene som uittrekken, fr. additionner. Trek eens
uit hoe veel zoo een gebouw zou kosten.
— o. w. met zijn. Uitgetrokken worden. Leg
lijnzaadpap op die zweer, en de brand zal uittrekken. Al die vlekken in 't lijnwaad zullen
uittrekken met te bleeken.
UITTRETEN (wvl. UUT -), treette uit, uitgetreet,
b. w. met zware e. Beschimpen, begekken, honend bespotten. Iemand uittreten.
UITTROKKEN (wvl. UUT -), frak uit, uitgetrokken, b. en o. w. Hetzelfde als Uittrekken.
-- Zie TROKKEN.
UITVAART (wvl. UUTVAARD, mv. uitvaarden, en
ook UITVEERD, mv. uitveerden, zware ee), o., en in
Benige gewesten m. (nievers v.). Plechtige lijk dienst gevolgd van de begraving, fr. service funèbre suivi de l'enterrement, funerailles. Begraven
worden met eenen solemneelen uitvaard, met
een solemneel uitveerd.
-- Als het gebeurt dat de lijkdienst eenige
dagen later plaats heeft dan de begraving, die
verschovene lijkdienst behoudt aleen den naam
van Uitvaart, terwijl de begraving, die in dit
geval 's achternoens geschiedt, eene Zinking
geheeten wordt (zie ZINKING). Morgen namiddag
de zinking, en te naaste week het uitvaard.
UITVAGEN (wvl. UUTV—), vaagde en voeg uit,
uitgevaagd, b. w. Hetzelfde als het holl. Uitvegen. Met eene spons de cijferletters uitvagen die
met het krijt op eene plank gesteld zijn. Een
geschreven woord uitvagen met er

de pen door

te halen. Het huis, de kamer, de school uitva
(er het vloerstof van uitkuischen met den-gen
bezem). " Den vloer uytvagen. " (0. Duvillers.)
En onze zonden al dan werden uytgevaegt.
(G. De Dous.)
'k Heb nog schulden uyt te vaegen.
(Vaelande.)
--

Zie vAGEN.

en cruys naer cruys uyt-trecken. " (A. Poirters.)
" De schilders als sy iemant conterfeyten en
naer het leven uyttrecken, soo sullen sy hem
altyd wat flatteren en toegeven, soo dat het
conterfeytsel en de schilderye altyd schoonder
is als den genen die uytgeschildert is. " (F. Van
den Werve.) " Daer gy maer een weinig en trekbeent, sy trecken u uyt al of gy geheel kreupel
waert, en daer gy maer kastanie-bruyn en zyt,
sy maeken u swart gelyk eenen moor. " (Id.)
-- Uitcijferen, met cijfers uitrekenen, fr faire

af_loop, fr. résultat. Men moet zien welken uitval
deze zaak zal hebben. Ik begin iets waarvan ik den
uitval niet kan voorzien. Die onderneming heeft
een slechten uitval gehad. Ik ben blij over den
goeden uitval van uwe aangewende pogingen.
UITVALLEN (wvl. UUT -), viel uit, ben uitgevallen,
o. W. Zijn hert laten open gaan en dingen ken.
baar maken die, misschien eenigszins verondersteld, maar toch niet wel geweten waren. Ik
deed hem wel eenige vragen wegens die zaak,

pane operation, résoudre un probleme d'arithmé-

maar hij viel niet uit (hij hield zich gesloten).

UITVAL (wvl.. UUT-), m. Uitslag, uitkomst,

,

UIT V
Hebbende iets hooren ronken van het slecht
karakter van haren man, repte ik daar een
woordeken van : en seffens viel zij uit, en vertelde
veel meer dan ik begeerde te weten. Hij weet
niet wat er omgaat in 't hert van zijn kind; het
is sedert eenige dagen zoo triestig en diepzin
wat hij al vrage en smeeke om de oorzaak-nig,e
te kennen, het valt niet uit, fr. it ne se débou-

tonne pas.
UITVEERD, o. Zie UITVAART.
UITVEERDIGEN (wvl. UUT -), veerdigde uit, uit
Officieel uitzenden. De keizer-gevrdi,b.w
veerdigde eenen bode uit naar het leger. De
minister van oorlog heeft een order uitgeveerdigd dat al de soldaten in verlof moeten ingaan.
De bisschop veerdigt jaarlijks eenen bevelbrief
uit voor den vasten.
-- Vgl. Afveerdigen, in de Wdb.
UITVERLANGEN (wvl. U UTV -), verlangde uit,
uitverlangd, b. w. Zijn hert uitverlangen (aller hevigst verlangen, fr. désirer tres -ardemrnent).
Hij verlangt zijn hert uit naar 't einde van zijne
straf. Ik verlang mijn hert uit tot dat hij komt.
" Zy verlangde haer hert en hare ziel uit tot

's anderdaegs. " (***)
UITVERLEESTEN (wvl. UUTV -), verleestte uit,
uitverleest, b. w. Ilitsplijten, samenscharten, be-

hendig en zorgvuldig zoeken samen te krijgen,
.sprek. van geld of zoo iets dat men noodig heeft
om iets te verrichten. Alles uitverleesten wat
men kan om zijne schulden te betalen. Hoe kunnen zij het uitverleesten om hunne kinderen
zulk eene opvoeding te laten geven P
- Zie VERLEESTEN.
UITVERPENIGEN (wvl. UUTV -), verpenigde uit,
uitverpenigd, b. w. In 't klein uitverkoopen. Het
is al uitverpenigd.
- Zie VERPENIGEN.
UITVERSLIJTEN (wvl. UUTVERSLITEN, zie Ui en
ij), versleet uit (wvl. scherpl. ee, zie onder DUIGEN),
ben uitversleten, o. w. Verdwijnen door verslijting.
Die inktvlekken in den vloer zullen wel uitverslijten. Een uitversletene zerksteen.
-- Door verslijting uitgehold of uitgegroefd
worden, geheel uitslijten, fr. se creuserpar l'usage.

Eenige schakels van die keten zijn uitversleten.
De naaf van een wiel verslijt uit op den as.
UITVEUNZEN (wvl. UUTV -), veunsde uit, ben uit.
geveunscd, b. w. Uitsmeulen, uitbranden zonder te
vlammen. De stove (kachel) is uitgeveunsd (d. i.
10 al de brandstof, die er in was, is door 't vuur
opgeteerd zonder vlammen; of 2° het vuur is
uitgedoofd, na eenigen tijd gesmeuld te hebben,
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zonder dat de brandstof ontbrak). Eene tabak pijp is uitgeveunsd, waneer de tabak geheel
verteerd is.
UITVEUREN (wvl. UUT -), veurde uit, uitgeveurd,
b. w. Met meer of min geweld uitsnijden. Hij
veurde er een stuk uit. De barbaren Peurden
hem het hert uit. -- Zie VEUREN.
UITVEURZEN (wvl. uitspr. uutveuzen, zie Rs),
veursde -uit, ben uitgeveursd, o. w. Uitbroeden, fr.
eclore, sprek. van lompen (puitejongen, fr. tetards),
die uit het puitegerei opgroeien. De lompen zijn
uitgeveursde puitejongen. De warme lente doet
de puitejongen uitveurzen.
-- Zie VEURZEN.
UITVEUZEN (wvl. UUT -), veusde uit, uitgeveusd,
o. w. Hetzelfde als 1° Uitveunzen, en 2° Uit
veurzen : zie ald.
UITVÈZELEN (wvl. UUTV -), vezelde uit, ben uit
zware e. Uitrafelen, fr. s'e filer. De-gevzld,o.w
draden van die stoffe vèzelen uit. De eene zoom
van dien neusdoek is reeds een vingerbreed
uitgevèzeld.
- Zie VEZELEN.
UITVIEREN (wvl. UUT —), vierde uit, uitgevierd,
b. w. Ten einde vieren. Hij wilde nog eerst de
kermis uitvieren (fr. féter la kermesse jusqu'au
bout), eer hij het land verliet.
-- Zie ook UITVUREN.
UITVIJL (wvl. UUTVIIL), zie UITFIJN.
UITVIJLEN (wvl. UUTVILEN, zie UI en ij), vijlde
uit, uitgevijld, b. w. Uitslijpen, in den zin van
beschimpen. Die wint vijlt somwijlen den ver
uit.
-wone
UITVISSCHEN (wvl. UUTV —), vischíe uit, uitgevischt, b. w. Uit het water opvisschen. Een lijk
uitvisschen. " Dat hy der zeer deerlick inne versmoorde; ende naer 4t hy uytghevischt was...

(N. Despars.)
UITVLAGEN (wvl. UUT-), vlaagde uit, heb of ben
uitgevlaagd, o. w. Ten einde vlagen, ophouden

van vlagen, sprek. van buiig weder dat een einde
neemt. Uitvlagen en schoon weder worden. Het
moet eerst uitvlagen, eer wij 't goed saizoen krijgen. Het duurt wel lang eer het uitgevlaagd is.
UITVLINDEREN (wvl. UUTVLIINDEREN, zie UI en
IND), vlinderde uit, ben uitgevlinderd, o. w. Uit.
fladderen, uitvliegen, uitvluchten. De vogeltjes
vlinderden uit, den nest, als ik ze ging rooven.
-- Zie VLINDEREN.
UITVLUCHTSEL (wvl. UuT-), o. Uitvlucht, toevlucht, hulpmiddel. Geen uitvluchtsel hebben
in het ongeluk.
--- Ongegronde verontschuldiging, fr, échap.

UITV
patoire, subterfuge, faun fuyant. Een uitvluchtsel
zoeken. Geen uitvluchtsel vinden. Dat is een
uitvluchtsel maar geene antivoorde. Hij weet
hij altijd uitvluchtsels.
UITVOND (wvl. UUT -), m. Uitvindsel, fr. invenlion. De uitvond van het buskruit. De biecht

is geen menschelijke uitvond.
— Vgl. Vond.
UITVOOIZEN (wvl. UUT -), vooisde uit, uitgevooisd,

b. w. Uitstemmen, door kiezing iemand uit een
een ambt, weerdigheid of genootschap verwijderen. Eenen volksvertegenwoordiger, een lid
van den gemeenteraad uitvooizen. Een uitgevooisde schepen.
UITVORTEN (wvl. UUTV—), vortte uit, ben uitgevort, o. w. Uitrotten, door verrotting uitvallen.
Zijne oog is geheel uitgevort. Uitgevorte appels.
-- Zie VORTEN.
UITVORTIGEN, o. w. Hetzelfde als Uitvorten.
- Zie VORTIGEN.
UITVUREN (wvl. VUTVIEREN, zie U), vuurde uit,
uitgevuurd, b. w. De vochtigheid uit iets weg
te droogen bij 't vuur. Gij moet-nemth
dat wak lijnwaad uitvuren, of het zou spotten.
Een kleed uitvuren bij den heerd. Hij heeft dat
laken zoodanig uitgevuurd, dat het verbloeid is.
— De klamheid van het lichaam, of van een
deel ervan, wegnemen al zachtjes wrijvende
met drooge warme doeken. Een kindje uitvieren
(bakelen). De oksels, de liesch, enz. van een kleen
kindeken smerten lichtelijk, als zij niet uitgevuurd worden.
— o. W. met zijn. Zijne vochtigheid of klamheid kwijt geraken met te droogen bij 't vuur.
Laat het vochtige kleed uitvuren bij den heerd.
— Bij landb. Uitbranden, van jonge akker
er uit zien alsof zij verschroeid-vruchtendi
waren, en geheel te niete gaan in plaats van op
te wassen. Die vlaschaard is in verschillige
plaatsen uitgevuurd. Die kamille, dat koorn,
die erwten vuren uit. Zie VUREN.
UITWALMEN (wvl. UUTW -), walmde uit, heb of
ben uitgewalmd (fvl. uutèwalmd), o. w. Uitwellen,
uitborrelen, uitzwalpen, fr. sortir en bouillons.
Het regenwater walmt de gootbuizen uit. Het
bloed walmde (gudste) de wonde uit.
-- .A$. Uitwalming.
-- Zie WALMEN.
UITWEERTS jl(wvl. UUT -), bijw. Hetzelfde als
Uitwaarts, buitenwaarts, zijdelings uit. Die boom
staat te ver uitweerts geplant. Dat huis staat
een weinig uitweerts van de straat. Hij woont
een beetje uitweerts (ter ;zijde weg). Het peerd
-
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deed eenige stappen uitweerts, en 't rijtuig
gleed in den gracht.
UITWEG, UITWEUG (wvl. UUT-), m. Uitgang
voor den koophandel, middel om de koopwaren
naar ander streken te sturen, fr. débouché. Die
koopwaar heeft geenen uitweg. Eenen nieuwen
uitweg vinden of krijgen voor het vlasch.
UITWEIEN (wvl. UUT—), weide uit, heb of ben
uitgeweid, o. W. Wordt gezeid van een natten
grond die zimperende neêrzakt en samenvloeit
in eenen gracht of vore. De kanten van dien
gracht weien uit. - Zie WEIEN.
UITWEREN (wvl. UUT -), weerde uit, uitgeweerd,
b. w. Uitnemen en verwijderen, uitverwijderen,
uitdrijven, uitsmijten. Het mest uit den stal
uitweren. De appels verlezen om de kleerre uit
te weren.
-- Uitgeweerd, uitgenomen, behalve, met uitzondering van, fr. excepté. Zij kwamen allen,
uitgeweerd twee. Geheel dat huis is gerievelijk,
uitgeweerd den kelder die te kleen is. Die schilderij is schoon, uitgeweerd dat de kleuren te
bleek zijn. " Den eersten arrestant wort gheprefereert voor den tweeden, wtgheweert daer ten
tyde vanden arreste, den debiteur cessie van
goede ghedaen hadde. " (Costumen vanden Lande

vanden Vryen.)
UITWERK (wvl. UUTW -), m. Uitwerksel, fr. e et.
Medecijn die geenen uitwerk heeft. De goddelijke gratie blijft zonder uitwerk, als er de
mensch eene hinderpaal tegen stelt.
Doch in den boozers nydt, hoe wy hem overwegen,
Het alderminste goedt daer in niet is gelegen :
Syn uytwerck en syn eind' is een ellende staet.
(G. De Dous.)

UITWERKEN (wvl. UUT -), werkte of wrocht uit,
heb of ben uitgewerkt of uitgewrocht, o. w. Ophouden van werken, sprek. van dingen die in
gisting zijn, fr. cesser de fermenter. .Appeldrank
moet uitgewerkt zijn, eer men hem op flesschen
trekt.
UITWEUG, m. Zie UITWEG.
UITWIJZENS (wvl. UUTWIZENS, zie UI en p),
voorz. Volgens uitwijzing of aantooning van,
volgens de getuigenis van. Uitwijzens eene chronike blijkt het dat die prins in 't jaar 1600 gestorven is. " Datter 'tsedert dien tydt, vyt- wysens
den datum staende op den hals -bandt (van den
hert), hondert jaeren verloopen waeren. " (I. de

Grieck.)
-- Ook naar 't uitwijzen. " Dat zy ,op vele
plaetzen van Maria moghen werden gheholpen,
nae d'wtwysen der mirakelen daer te vooren ghe-
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daen aen veel allendighe persoonen. " (C.Vrancx.)
— Vgl. Uitgevens. Zie DEELWOORD.
UITWILLEN (wvl. UUT -), wilde uit, uitgewild,
b. w. Willen uithebben. Hij wil dien boom uit
(uitgedaan, neêrgeveld hebben).
— o. W. met hebben. Ergens willen uit zijn.
De vogel wilde de muit uit.
Daerom seght heden met besluyt :
Iok gaen, ick wil de wereldt uyt.
(P. Mallants.)
UITWINDEN (wvl. UUTWIINDEN, zie Ui en IND),
wond uit, uitgewonden, o. w. Door winden uitkomen. Die zware boom, die in 't water ligt, zal
moeielijk uitwinden.
— Het uitwinden, zich wegpakken, het uitsteken, fr. détaler, déguerpir. Als hij mij zag naderen, wond hij het uit. Wind het maar uit (loop
maar van hier, verdwijn uit mijn oogen).
UITWINTEREN (wvl. UUTWIINTEREN, zie UI en
IND), winterde uit, ben uitgewinterd, o. w. Den
winter doorbrengen tot het einde toe. Die koe is
wel uitgewinterd (is gedurende den winter wel
onderhouden en gevoed geweest, zoodat zij na
den winter goed in 't vleesch.staat).
UITWIPPEN (wvl. UUT -), wipte uit, uitgewipt,
b. w. Met eene wippe doen uitspringen. De afdoener wipt de hommelpertsen uit. Iemand op
zijnen voet nemen en 't huis uitwippen.
-- Men zegt ook Uitwuppen.
UITWONEN (wvl. UUTWEUNEN), woonde uit, heb
uitgewoond, o. W. Buiten 't ouderlijk huis wonen
om ergens iets aan te leeren. Een kind doen uit -

(in eene kostschool) om zijn fransch te
leeren. Die jongen heeft drie jaar uitgewoond bij
zijnen oom in Frankrijk om zijn ambacht te
leeren.
--- b. w. Omwonen. Zie ald.
wonen

UITWORMEN (wvl. UUT -), wormde uit, ben uit
ook UITOORMEN, o. W. Van de wormen-gewormd;

doorknaagd en vernield worden. Wordt meest
gez. van jonge akkervruchten wier wortels aldus
afgeëten worden. De kooien wormen uit. De
andjoens zijn uitgewormd. Wortels of karoten
wormen somtijds uit.
UITWRIJVEN (wvl. UUTWRIVEN, zie ui en IJ),
wreef uit (wvl. scherpl. ee, zie onder DUIGEN), ben
uitgewreven, o. w. Uitgewreven worden, door
wrijving verdwijnen. Olievlekken wrijven niet
uit. Die reven in het koper zullen wel uitwrijven.
UITZANDEN (wvl. UUT -), zandde uit, uitgezand,
b. w. Al het zand uitgraven. Die zavelput is uit -

gezand.
-- Een land uitzanden, mijnen, de laag zand
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of zavel, die onder de koornaarde ligt, uitgraven
Ik betaal een frank per roede om mijnen akker
te doen uitzanden. Dat land is merkelijk verbeterd sedert dat het uitgezand is; want te voren
was de koornaarde of humus te droog en te zandig, en nu is zij nesscher en vetter.
UITZAVELEN (wvl. UUTZ-), zavelde uit, uiígezaveld, b. w. Uitzanden, den zavel uit eenen grond
wegdelven. Een land uitzavelen. Bene uitgezavelde weide.
UITZEEMEN (wvl. UUT -), zeemde uit, uitgezeemd,
b. w. Met zeemende woorden uitspreken. Zijn
gedacht uitzeemen.
UITZEND (wvl. UUTZEND), m. Het uitzenden,
het afveerdigen, Cr. expedition..
-- Vroeger wierd dit w. gebruikt in den zin
van Aanslag, belasting, fr. tare, imposition; contribution, impót, subside. Nu is het bijkans verloren. Ik heb het maar tweemaal gehoord, eens
uit den mond van een stedeling, en eens uit den
mond van een landbouwer, die beide kerkmeesters zijnde, het in de oude registers zullen opgeraapt hebben. " De lasten, die het Gemeente
overcomen, zijn die penningen oft andere saecken, de welcke het Ghemeente moet op-bringen,
ofte doogen tot conservatie van den Staet vande
Provincie, ende van sijn eygen selven. Dese
twee soorten van lasten worden ghenoemt, de
eerste, den Uytsendt van boven, ende de tweede
Binnekosten. Den Uytsendt van boven bestaet
10 in d'ordinaire Beden, ende de Subsidien van
den Prince : ende andere penningen, de welcke
aen hem worden gheaccordeert by de Staeten
van de Provincie; 2° in de penningèn ende andere
saecken, de welcke worden gevraegt by particuliere beschryf- brieven vanden Prince, van synen
provinciaelen Raedt, ende vande vergaderinghe
vande Geestelij cke ende Leden, ofte vande subalterne Collegien, ten dienst vanden Prince; " 3° in
de Binne- kosten hebbende nature van Uytsendt
van boven : zie BINNENKOSTEN. (Vl. Setting- boet.)
" Het deel dat by hadde te draeghen inde Beden
ende subsidies ende andere Uytsenden. " (Id.)
" Het devoir van Wethauderen zijnde dat sy
ontfanghen hebbende eenighe brieven van Uytsendt, doen convoceren Bailliu, Burghmeester,
en Schepenen... ten eynde van d'Ommestellinghe
te laeten gheschieden. " (Id.) " Requeste van
burghmeester ende schepenen van Beveren by
Audenaerde, versoeckende quytschelt van hunnen Uytsendt, ter causen van d'inondatie van
149 bulderen merschen. " (Id.)
UITZENDEN (wvl. UUTZ -), zond uit, uitgezonden,
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b. w. Eenen uitzend doen, uitschrijven. Belas
uitzenden, fr. asseoi-r, imposer, reparthr-tinge
des tailles. " Deze lasten wordèn ghenoemt Uytsendt van boven, om dat sy, by beschryf- brieven,
van de Overheyt worden uyíghesonden. " (Vl.
Setting-boet.) " Het uytsenden van pointinghen
ende settinghen. " (Id.)
UITZET (wvl. UUTZET), m. zonder mv. Voor
fr. élocution, enonciation. Geenen uitzet-dracht,
hebben (d. i. zijne gedachten niet wel kunnen
uitdrukken, niet veerdig ter tale zijn). Kleen
van uitzet zijn (onnoozele praat uiteendoen, niet
edel noch bevallig kunnen spreken). Een schoonen, een gemakkelijker uitzet hebben.
— Het voorgedragene, fr. exposé, récit. De uitzet van. eene zaak, van een gebeurde. Den uitzet
van iets doen.
— Bruidschat, fr. dot. Zie Kramers.
— Bleek bier. Men brouwt in Vlaanderen
vooral twee soorten van bier : bruin bier en uitzet. Eene ton uitzet. Uitzet op flesschen trekken. Uitzet drinken. De Pithemsche uitzet, de
uitzet van Pithem (bij Thielt) is vermaard. " 't Is
dobbelen uytzet, eerste klasse. Nergens en zult
gy zulk een goed glazeken bier drinken. " (0.
Duvillers.) " Hy en had zelfs op die schoone en
geestige fooie geen halvetje of geen quartje uitzet te drinken gegeven. " (Uit een wvl. weekblad.)
UITZETTEN (wvl. UUT -, zie Ui), zette uit, uitgezet, b. w. Iemand met al zijn meubels uit het
huis ruimen en op straat zetten, sprek. van gerechtsboden of deurwaarders die zoo handelen
met eenen locataris, als deze, de vereischte som
te verhuizen ontvangen hebbende,-matienv
hardnekkig blijft voortwonen. Ik ga hem doen
uitzetten. Men moet wreed zijn om eene weduwe
met hare kinderkees te doen uitzetten. Zij wierden uitgezet te midden den winter, en wisten
niet waar in.
-- Bij goudsmids. Kunstmatige bobbels en
hoogten slaan van binnen naar buiten in metaal,
fr. bosseler. Het uitzetten maakt. deel van 't drijven, en is 't opposiet van Inzetten.
— Verrichten, uitrichten, bedrijven. Hij weet
niet meer wat uitgezet om voor zijn arm huisgezin wat brood te winnen. Die jongen zet niet
veel goeds uit. Wat hebt gij van dage weer al
uitgezet in school dat gij nog eens gestraft zijt P

--- o. W. met hebben. Vertrekken, beginnen
gaan, zich op weg stellen,- eng. to set out. Uitzetten in den vroegen morgen. Waneer zet gij
eerder men uitzet, hoe eerder men
uit P

Hoe'

aankomt. --- Vgl. Uitsteken.
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UITZIEN (wvl. UUT -), zag uit, uitgezien, b. w.
Uitharden, tot het einde toe uithouden, verdragen, met het bijgedacjit dat de lijder daartoe
moed, geduld of kracht genoeg heeft, de nood
of 't lijden moge groot of kleen wezen : en zoo
verschilt dit woord van Afzien dat altijd een
groot lijden onderstelt, hetzij men er onder bezwijke of niet. God versterkte de martelaars om
uit te zien hetgeen zij af te zien hadden. Het
huis, dat ik bewoon, is te kleen en te ongerieflijk; maar ik ga 't nog uitzien, tot dat ik zelf
een beter koopen kan. Ik kan 't niet langer
meer uitzien (niet juist dat de-nood of het lijden
in zich zelven te groot is, maar dat de moed,
't geduld, de kracht begeeft). Ik peis dat de
zieke die operatie niet zou kunnen uitzien (dat
hij er onder bezwijken zou). Die boer heeft maar
weinig voedsel meer voor zijn vee; doch kan hij
het uitzien tot de lente, hij is er door.
-- Bij speldewerksters. Een patroon namaken
zonder 't fransijn te gebruiken. Zij heeft aleen
(zonder hulp) die bloem uitgezien. Als men reeds
kan speldewerken, dan leert men uitzien.
UITZIJN (wvl. UUTZIIN, zie UI en ir), was uit,
uitgeweest, o. w. Geeindigd zijn. Het sermoen is
uit. De school is uit. Het spel is uit. De tijd is
uit van zijne studiejaren, van zijne jeugd, enz.
Mijn leesboek is uit.
— Uitwonen (zie aid.). Hij heeft twee jaar
uitgeweest om zijn fransch te leeren.
't Is voor alle schoole-gasten
Gansche jaeren over vasten
'k Waere liever Capucijn,
Als noch langher uyt te zyn. (L. der Stud.)

-- Geledigd zijn door verbruiking. De flesch
is uit. De schotel was uit, als ik inkwam. Die
korf vijgen is haast uit. Mijn inktpot is uit.
Zijn voorraad is uit.
— Uitzijn op iets, er goest of lust naar hebben. Uitzijn op een ambt, op eenen post. Er op

uitzijn om iemand te bedriegen, om zich eens
wel te verzetten, om groote winste te doen, enz.
Hij was er seffens op uit. — Ook van onbezielde
dingen. Het weder is op geen regen uit (het ziet
er niet naar, het is er niet toe gesteld). Betrouw
de zee niet : zij is altijd op zwelgen en verslinden
uit. Een drift die onverzadelijk is, die er altijd
op uit is om nog.
UITZIMPEREN (wvl. UUT -), zimperde uit, heb of
ben uitgezimperd, o. w. Uitzijpelen. Eene waterkuip, die niet dicht is, zimpert uit. De natte
zimpert den akker uit langs de voren en grachten. - Zie ZIMPEREN.

UÍTZ
UITZUIVEREN (wvl. UUTZUVEREN), zuiverde uit,
uitgezuiverd, b. w. Iets reinigen van de vuiligheid
die er in is. Een vat, eene ton, eene kuip, eenen
beker uitzuiveren. Het gedorschen graan moet
uitgezuiverd worden.
UITZWAAIEN (wvl. UUTZ -), zwaaide uit (wvl.
ook zwaeidege uuf, zie IMPERFECT), uitgezwaaid
(fvl. uutèzwaaid, zie GE), b. w. Buitenwaarts
zwaaien. De armen uitzwaaien in 't gaan. Zijnen
neusdoek uitzwaaien.
— Al zwaaiende doen uitgaan of uitvallen.
Het water uitzwaaien uit de salade, of de salade
uitzwaaien.

UITZWEETEN (wvl. UUT -), zweette uit, uitgezweet
(wvl. zwelle uut, uulgezwèt, zie KLANKVERK.), b. w.
Uitzwoegen, lastigen arbeid doen om zijn brood

te winnen, om zijnen dagloon te verdienen, om
zijnen pacht te betalen, om zijne schulden te
voldoen, om de noodige onkosten te keeren, enz.
Hij moet veel uitzweeten om door de wereld te
geraken. Jongen, wees neerstig op de school;
want uwe opvoeding kost veel geld, en 't zijn
uw ouders die 't moeten uitzweeten. Die heer leeft
in pracht en weelde, en zijne pachters mogen 't
uitzweeten. Zij hadden met veel arbeid de noodige som uitgezweet om hunnen broeder van
den krijgsdienst vrij te koopen.
— Uitboeten, bekoopen, bezuren. Ik zal 't hem
doen uitzweeten. De ouders moeten somwijlen
uitzweeten hetgeen hun kinderen misdoen.
Keizer Karel deed de Gentenaars hunnen oproer
schrikkelijk uitzweeten.
— Zie zWEET, m., fr. homme de peine.
UITZWEEVEN (wvl. UUT -), zweefde uit, uitgezweefcd, b. w., scherpl. ee. Wordt gez. van gekookt
weefgaren dat men, met eene zwevende beweging
van de hand, weg en weder in gracht- of beek water .zwiert om er de potasch en ander vuiligheid uit te spoelen. Eer het garen geweven
wordt, moet het met potasch gekookt, dan uit gezweefd en gedroogd worden, enz.
— Uitlambooien. Koorn uitzweeven.
- Zie ZWEEVEN.
UITZWIEREN (wvl. UUT -), zwierde uit, uitgezwierd, b. w. Al ver hetzelfde als Uitzwaaien.
Eenen borstel uitzwieren (er het water uit

zwaaien).
— Bij schoemakers. Eenen draad uitzwieren,
eenen draad, die geschoren is, met een meermaals
herhaalden zwaai, door het pek halen dat men
in de hand houdt, zoodanig dat die draad, naar
de uiteinden verdunnende, overal effen en strek
zij. Die draad is niet genoeg uitgezwierd (als er
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UIVA
b. v. een knobbeltje in blijft). Uitgezwierde
draad heet spinaal, fr. ligneul.
UIVAL (wvl. UvAL, zie UI), m., met den klemt.
op ui. Een die uivallig is, doch vooral in den
Oden zin. Een uival van een jongen. Hij is zoo
een uival.
UIVALLIG (wvl. UVALLEG, zie UI en IG), adj.
met de stemrust op ui. Vuil, slordig, smerig,
afkeer verwekkend, walgelijk, fr. sale, mal
dégoutant, repoussant. Van menschen, dieren en
dingen. Een uivallig mensch. Uivallig zijn.
Uivallig gekleed. Uivallig zijn van leelijkheid.
Een uivallige hond. Eene uivallige tafel. Het is
er zoo uivallig in dat huis dat ik er niet zou

willen eten noch slapen.
— In een zedelijken zin. Vuil, onbetamelijk,
oneerbaar, fr. sale, indécent, graveleux. Uivallig
zijn. Een uivallige vent. Uivallige manieren hebben. Uivallige woorden spreken. Een uivallige
roman. Wat is er uivalliger dan de dronken
vrouw P De uivalligste ondeugden-schapvne
waren in eer bij de Heidenen.
-- Boosaardig en sluw, kwaadwillig en ge
fr. méchant, sournois. Een uivallig-veinsd,
mensch is niet te betrouwen. Een uivallige aard
of karakter. Die uivallig is spreekt doorgaans
weinig, droomt listen en bedrog, en zou koelbloedig een moord plegen.
— Slim, behendig, schrander, in een goeden
zin, fr. malin, fin, intelligent. Een uivallig kind.
Uivallig zijn. Uivallig kijken. Uivallige oogskens.
Uivallig te werkti gaan. Uivallig spreken, fr.
parley d'une manière originals et spirituelle. Een
uivallig verhaal.
— Wordt overal gebruikt, doch in BelgschVl. met de twee eerste beteekenissen, en in Fr.Vl. met de twee andere.
— Ook Ouvallig.
- UIVALLIGAARD, m. Een die uivallig is, doch
bez. in de twee eerste beteekenissen. Foei, gij
uivalligaard. Hij is zoo een uivalligaard.
- UIVALLIGHEID, V. Het uivallig zijn.
UIZE (wvl. UZE) ! Roepwoord om een peerd te
doen achteruitgaan. — Zie ju.
ULDER, m. Hetzelfde als Elder, d. i. uier, bij
ons ook sur, van zoogdieren, fr. ma7nelle (de
vache, etc.). De ulders zwellende van de melk.
De spenen van den ulder.
Ik zag met ulders styf, daer ick my ging vermelden,
Myn melckfonteynkens veel in myn grasrycke weyden.
(Carel van Mander.)
ULDER, persoonl. voorn. voor Ulieden, dat. en
ace. mv. van Gijlder, d. i. Gij, fr. voos. Gij moet

UMME
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Uw

doen wat hij ulder gezeid heeft. Ik zal ulder
dan beloonen.
— Bezittelijk voornaamwoord voor Uw, fr.
votre, 1. vester, verbogen als volgt :
M.vr.0.

rookera, slapen, enz.) in. de ure van den eenen.
— In 't hd. uhr bet. uurwerk, horlogie, en
dezen zin heeft het vl. uur ook in deze spreuk :

nom. ulder (vader), uldere (moeder), ulder (kind).
ulders
older
ulderen
uldere
ulder.
uldere
acc. ulderen
mv.
n. ulder (e
g. ulder
cl. ulderen
a. older (e.

— In Limb. gebruikt men uur in den zin van
lakuurwerk. (Alg. Vl. Idiot.)
UW, UWE. I evens deze vormen bestaan er in
't Westvlaamsch nog andere, namelijk
u --- uë, uje. Vgl. ui.
Dus zeggen wij u kind of uw kind, uë ouders,
u je ouders of uwe ouders, enz.
— Dit heeft ook plaats in alle woorden waarin
UW of uwe geschreven wordt; dus
Gruw of gru.
Ruw of ru.
Kruwen of kruën, kru jen (d. i. kruiden).

gen. - ulders
dat. ulderen

b. v. Ik heb dat gehoord van ulderen gebuur,
van ulder geburen. Dit is het onze, en dat is
het uldere. Hij gaat t' ulders vernachten.
Hoordy niet, hoe dat bitter kryt
Die l'der ziele vryt P
(J. lennin.)

— Men zegt ook Julder en Jolder.
-- Niet te verwarren met Hulder.
UMMER, UMER, m. Zie NITMER.
UNKEREN, ankerde, heb geunkercd, o. w. Hunkeren, neien, fr. hennir.
-- Zie HUNKEREN.
UP, voort. Op, fr. sur. Up de tafel.
— Zie or.
UPPEN(E, o., mv. uppens. Zaadhuis van 't vlas,
fr. tête de, lin; ook Ippen en Knippen; zie ald.
UPPERBRAAM, -BRAME, v. Zie HIPPEBRAAM.
UPPERSTE, o. Zie OPPERSTE.
UTTER, m. Zie HURDER.
UUR (wvl. EURE, zie U), v. (niet > o.), fr. heure.
— In de ure van den eenen, in den noenstond, in
den tijd na het middagmaal tot dat het een uur
slaat op de horlogie en 't werk weder begint. Ik
ga dat verrichten in de ure van den eenen. De
werklieden mogen doen wat zij willen (tabak-

De ure is voor de zotten,
En de wijzen weten hunnen tijd.

Luwen of luën, lu-jen (d. i. luiden, fr.
Duwen of duën, du jen.
Spuwen of spuën, spu-jen (spugen) .
Schuwen of schuën, schu jen.
V1uwe of vluë, vlu-je.
Truwelen of truëlen, tru-jelen.
Kuwelen of kuëlen, ku-jelen.

sonner).

— De vervoeging van duin, spuën, enz. is
Ik du of duë,
Gi duut, enz.

Maar van dujen, spujen, enz. is zij
Ik duj of du-je,
Gi dujt, enz.
En niet ik duvj, gi duujt, even als men
duwt schrijft, en niet ik duuw, gi duuwt.

'ik duw, gi

UWEL(E, m., vklw. uweltje, itwelken(n. Ouwel
om brieven te sluiten, fr. pain a cacheter. Een
doosje uwels. Witte, roode, zwarte uwels.
— Rousselaere en Thorhout gebruiken dit
woord in den zin van Vlinder, elders Uil genaamd : Zie UIL.
— Men zegt ook Uiël en Uigel. Zie onder Uw.

V. Deze consonant, separaat uitgesproken,

klinkt bij 't volk vé (zachtl. e) in de eene plaats,
en vee (scherpt. ee) in de andere.
VA, v. Verkorting van Vage, vaag, veeg,
groote slag met de hand. Iemand eene va. geven.
Eene va krijgen.
-.-- Vandaar Oorva en Siffa (zichtva). Vgl. La
voor Laag, en Bolletra voor Bolletraag.
VAAG, VAGE, v. De daad van vagen (vegen),
veeg, streek, strijking. Eene vage met het penseel, met den verwborstel, met de spons, met
den bezem, fr. un coup de pinceau, de brosse,
d'éponge, de balai. Eene vage met het scheermes.
Hij deed mijnen baard af in vijf of zes vagen.
De barbier schoor mij een puistje af dat in de
vage stond. Dat scheers is goed van vage. Wet
uw mes op dezen oliesteen : na zes of zeven
vagen, zal het snijden lijk een vliem.
-- Slag met de hand, oorvage, oorveeg, fr.
soul et. Eene vage krijgen. Íemand eene vage
geven dat hij keeroogt, of dat zijne memorie
.

draait. Zie VA.

--- Voor ons Vaag, v. heeft Kramers Veeg,
m. en hij vertaalt de barbier gaf hem een' veeg in
de wang door fr. le barbier lui f t une taillade an
menton; bij ons heeft vaag nooit dé beteekenis
van snede.
VAAG, VAGE, v. Onbebouwd land, vaagland, fr.

terre inculte.
-- Fig. Deugniet, kwa jongen, schurk, schelm,
anders ook Vageland geheeten, fr. vaurien, gueun.

Eene vage van eenen jongen. Zijne zonen zijn
al te samen vagen. Eene leelijke vage.
Wel lijn dat gheen reghte voeghen
Die u goedt soo mede draeghen.
(Lev. der Stud.)
VAAG, VAGE, adj. Woest, onvruchtbaar, onbebouwd, fr. inculte, en friche. Vage landen, fr.
terres vagues, 1. terrce vacuce. " Zo dat die landen
aldaer meest alle vaghue ende desert bedeghen. "

(N. Despars.)
-- Vage liggen, niet bedricht worden, fr. etre
en frictie. Land, dat vage ligt, brengt niets voort
dan wat onkruid. Die akker ligt vage sedert
twee jaar. Eenen uitgereulden bosch laten vage
liggen (fr. laisser sans culture). " Door de ontvolckinge ende het lange vage liggen vande landen. " (Pauwel Heinderycx.) " Alle zeven jaren
was er sabbat of rustjaer. De akkers bleven dat
jaer vage liggen. " (C. Van Hullebusch.)
-- Vage liggen verschilt van Brake liggen.
Het eerste sluit alle bebouwing uit; het tweede
veronderstelt eene omploeging zonder onmiddelijke bezaaiing of beplanting.
VAAGLAND, VAGELAND, o. Land dat vaag ligt,
onbebouwde akker. Ploeg dat vageland om. Eene
vumme zetten op een vageland.
-- Fig. m. en o. Deugniet, steiteniet, schurk
schelm, fr. vaurien. Een groot pageland. Een
vageland van een jongen. Hare dochter is een
leelijk vageland. o Gij vageland, zijt ge niet
beschaamd P
-
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VAAL
VAALW, VALUW,

VAAN

1234

adj. Hetzelfde als Vaal, fr.

fauve. Een valuw kleur. Eene vaalwe henne.
—Vgl. Geelw, Geluw= geel, fr: j aune; S cheelw,
Scheluw = scheel, fr. Bauchi; louche; en Paales
paal, fr. bleuatre. Zie w.

-- VAALWACHTIG, VALUWACHTIG, adj. Zweemende
naar vaal kleur.
VAAM, VANE, v. Vadem, zooveel iemand met
de uitgestrekte hand afmeten kan, strek, perzonge, fr. empan.
-- Zooveel een mensch met zijne uitgestrekte
armen afmeten kan, fr. brasse. En van daar
— Fig. Een kruisgebed, fr. cinq pater les bras
en Croix. Eene name lezen. Drie vamen bidden.

— Eene vame worst of Bene vame snaren, is bij

de beenhouwers eene einde worst of snaren zoo
lang als tweemaal de uitgestrekte armen, fr. deux
brasses de saucissons.

— Vgl. Feem.
Steenen kan inhoudende twee
stoopen (d. i. vier liters of mingelen, of acht pinten). Eene vane bier. Zij dronken twee vanen.
(Vaelande.)
'k Verwed een heele vaen.
(Id.)
Die vaene ging ook door de kél.
— Kil. Vaene, mensurce quatuor.
-- Een getal van vijf verbeeld door vier para
strepen met eene vijfde streep dwars er-le
, Eene manier van een aantal bos
door
andere
dingen te tellen is dat men,-seln
of
hout
opvolgendlijk vijf bossels nemende, roept een,
twee, drie, vier, en een aan de vaan, en dat men
deze werking aldus gedurig herhaalt tot dat
alles geteld is, terwijl iemand met een krijt tel
een reefken schrijft naar mate men roept-kens
een of twee of drie of vier, en dan een reefken
dwars door de vier eerste als men roept een aan
de vane. Als alles ten einde geteld is, dan vermenigvuldigt men het getal der vanen door vijf,
zoodat b. v. 50 vanen mutsaards —. 250 mutsaards. Twintig vanen steenkolen, d. i. honderd
zakken. Hoe veel kolen hebt gij reeds van den
wagen gelost P Ik ben aan het tienste vaantje
(d. i. ten minste 46 zakken).
--- Kruisjes en vaantjes, geheimzinnige teekens die de tooveraars maken, enz., fr. signes
VAAN, VANE, v.

(.f4-f-f)

cabalistiques.
Daerin schryven se ..... woorden
Met wat kruyssen en wat vaenen
Om de hellings (d. i. duivels) op te maenen.
(Vaelande.)
-

reed om voort te gaan : de moeder zeide hem
eenige woorden van aanmoediging, en dan, met
een traan in de oogen, gaf zij hem een kruisken
en een vaantje, en liet hem vertrekken. — Het
wordt ook schimpende gezeid omn de blijdschap
uit te drukken die men gevoelt bij iemands
henengaan. " God zegene u en God beware u :
daar is een kruisje en een vaantje " zegt men
terwijl men met de hand een kruisteeken maakt
naar dezen die henengaan.
— Als God een kruisje geeft, hij geeft er bij een
vaantje, als God ons eenige kwelling laat overkomen, hij voegt er ook troost, moed en gratie bij.
— Windwijzer, fr. girouette. Fig. Iemand die
met alle winden draait, die de huik naar den
wind hangt.
— Kerkbanier, standaard. De vanen in eene
processie dragen. Er zijn ook rouwvanen in den
uitvaart.
Maer Tjaeke is dood, hoe sal 't nu gaen P
Wie sal den bloed begraeven P
Daer is voor Tjaeke kruys noch vaen,
Noch Mis, om hem te laeven.
(Vaelande.)
VAANGAT, VANEGAT, o., mv. gaten.
-

Het hoog-

ste vensterkeu in de naalde van eenen toren,
langs waar men de vaan of het vendel uitsteekt
in de kermisdagen. De bliksem sloeg in den
toren langs het vanegat. Het vanegat is veel
hooger dan de klokgaten.

— F. Robyns (methodische denk— en stylleer,
3 afl. bl. 65) vat dit woord op in den zin dien
wij aan klokgat geven, als hij zegt : " De vaengaten dienen om er den klank der klokken te

laten door uitgaen. "
VAANWIJSDE, VANEWIJSDE,

adv. Op de wijs

van eene vaan.
— Kruiswijsde en vanewijsde. Wordt gezeid
van dingen die onregelmatig door malkander
loopen, staan of liggen. Daar zijn menigvuldige
wegen die kruiswijsde en vanewijsde door malkander loopen. De striepen op dat kleed liggen
al kruiswijsde en vanewijsde dooreen.
- Zie KRUISwIJSDE.
VAAR, m. Vrees, angst. Dit woord, gevoegd
bij vrees, hoort men veel in Vlaanderen. Zonder vaar of vreeze iets verrichten.
En daer men t'aller uren staet
In vaer en vreese van verraedt.
(A. De Buck.)
VAARD, m ., mv. vaarden, vklw. vaardeken (wvl.

— Ben kruisken en een vaantje geven of krijgen. Wordt gezeid van den heilwensch of vaarwel

vardeke, vardje, zie KLANKVERK.). Een gedolven
waterloop waarin men vaart, fr. canal. Eene

bij de afreis of de scheiding. Het kind stond ge-

brugge over eenen breeden vaard. In den vaard
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VAAR

visschen. " Dweers den vaerd van den Damree. "
(Kr. v. Br.)
-- Weil. heeft Vaart met eene 1, en van
't vrouw. geslacht. Kil. heeft Vaerd lijk wij.
VAARNIS, VARENIS (wvl. VAARNESSE), v. Ge varenis, ontmoeting, fr. aventure, rencontre. Hij
heeft daar eene aardige vaarnis gehad (sprek.
van iemand die b. v. op reis eenen struikroover
gemoet 1ieeft, enz.). Zijne vaarnissen vertellen.
VAARNTE, v.Varenkruid, fr. foicgère. Zie VARNTE.
VAARTJE (wvl. VARTJE, Zie BLANKVERK.), O.

Vklw. van Vaar, vader. Hij heeft een haartje
van zijn vaartje (wvl. een hartje van ziin v rtje).
— Fig. Slechte knaap, drinkebroer, kwistekole, losbol, 1. nepos. Dat is een vaartje (wvl. e
vàrtje).
VAARZEN (wvl. VAZEN, zie Rs), vaarsde, gevaarsd,

b. w. Hetzelfde als Faarzen, fr. farcir. " Ik snyde
veel de flauwe e uyt de woorden, waer het ge
als in slingren, heblyk, deugdlyk,-orelfdis,
spieglende, enz., om door 't winnen van die grepe
te meer merg van stoffe in de schriften (d. i. in
de verzen) te vaesen. " ( Vaelande.)
Met eenen Almanak vyf, ses,
Gevaesd met menig schoone les,
Maer lessen van den Almanak!
(Id.)
'K sal misschien dan moeten stelen
Kieken, haen of duyf of haes,
Op dat ik myn jongskes vaes.

VADD
land is vervuild van vadderij. De vadderij uit

-steknmripad.Dvejnkr
De vadderij uiteggen en opklutteren.
VADDIG, adj. Vadzig, lui, slaperig, fr. indolent,
lent, paresseux. Vaddig zijn. Een vaddig mensch.
-- Afl. Vaddigheid.
VADEM, v. Zie VAAM.
VADEREN, vaderde, heb gevaderd, o. w. Dikwijls " Vader " zeggen. Als de zoon wat mis dr even heeft, dan, om zijnen vader te paaien,
spreekt hij hem vleiende aan, en zegt geen drie
woorden zonder Vader daar tusschen; maar
't ware den vader aangenamer dat de zoon wat
min vaderde en zich beter gedroeg.
--- Zich als vader gedragen. " Onze Bisschop
vadert wel met kleen en groot. " (G. G.)
VADERLAND, o.
-- Van 't vaderland weg, van een ende in,
buitenmate, met alle geweld, verschrikkelijk.
Hij drinkt en hij vloekt van 't vaderland weg.
Men keef en men vocht er van 't vaderland weg.
Het stormde op zee van 't vaderland weg. — In
Limburg zegt men van den hoogen boom af, b. v.
liet regent van den hoogen boom af; hij sloeg
het paard van den hoogen boom af. (Alg. Vl. Id.)
VAGEBONTE, v. Straatbrakke, steiteniet, fr.
vaurien, polisson. Eene vagebonte van eenen jongen, van eenen vent. Jongens die langs straat
loopera in plaats van naar school te gaan zijn
vagebonten of zullen 't worden.
.

(Id.)
Niet om in luyaerdy syn lekkeren buyk te vaesen,

Maer om met schraelen kost sick en Gebroeders
[t' aesen.
(Id.)
Gy sucht, Terswak, en klaegt, hoe naer soo vele dagen
De koors u niet verlaet P sy word met u gedraegen
Heel weeps in eene koets; sy gaet met u te gast;
Sy eet besopt, gevaest, doorspekt, berookt; en brast
Daer taert op en pastey, en yskaes, wafels, espe.
(Id.)

VAASCH, v. Zie vescHE.
VADDE, v., mv. vadden, vklw. vaddeke(n, vad-

detje. Kleene dunne pannekoek van meelbloem
met veel eiers en suiker gebakken, fr. crêpe, eng.
pancake. Men legt acht a tien vaddetjes opeen,
en snijdt ze aldus door, om ze te eten. Vaddetjes
bakken. Vaddetjes eten.
-- Zie PANNEKINKSKEN.
VADDERIJ, v. Aaneenhangend en samengestrengeld onkruid, zoo als pemen en strekgras.
Er groeit veel vadderij in de voren van dien
akker. Be voren zijn vul vadderij gegroeid. Dat

-- ie D.
VAGELAND, o. Zie V.AAGLAND.
VAGEN, vaagde en voeg, gevaagd, b. w. Hetzelf-

de als het holl. Vegen, fr. balayer; essuyer. De
kamer vagen. De straat vagen. De kave vagen,
fr. ramoner la cheminée. Zij voeg het huis eer
het volk binnenkwam. Eenen traan uit zijne
oogen vagen. " Hy zach den Inghel zijn bloedigh
zweerd vaghen ende in de schee steken. " (C.

Vrancx. )
-- Als elk vóór zijn eigen huis vaagt, zijn alle
straten schoon, spreekes.
— Iemands schoe'n vagen. Wordt gezeid van

de werklieden die met - hunnen neusdoek de
schoe'n gaan kuischen van de vreemde personen
die hun werk komen beschouwen, met 't inzicht
van drinkgeld te krijgen.
-- Vagen aan, strijken aan. De scholier vaagt
den uitgestorten inkt aan zijn haar. Gij meugt
uwe vuile handen aan uw kleed niet vagen.

-- Iemand of iets aan de zool van zijne schoe'n
vagen, er zich niet over bekreunen, er mede lachen, fr. se fiches de.

VAGE
— Ook absolutelijk. Die berken bezem vaagt
goed. Als gij gedaan hebt met vagen, dan moet
gij naaien.
-- Nieuwe bezems vagen wel, nieuwe mesjes
snijden wel, fr. ii n'est riep tel que balai neef.
VAGEVIERSCH, adj. Van 't vagevuur. De vage
vlammen. De vageviersche pijnen.
-viersch
VAK, o. Zie SCHUURVAK.
VALAVOND, VAL-AVEND, m. Avondschemer,
het vallen van den avond, fr. crépuscul e du soir.
Met den valavond thuis komen. In den valavond
komen de vleermuizen uit. " Hij gaat alzoo alle
dage ne keer in den valavond. " (K. Callebert.)
VALDAG, m. Vervaldag, bepaalde dag waarop
men eene schuld betalen moet, enz., fr. jour
d'éclzéance. " Zy zullen betalen tal zulcken val
als daer vermaent staet. " (N. Despars.)-daglze
VALDUIF (wvl. VALDUVE), V. Hetzelfde als Valmduyve bij Kil., fr. ramier, 1. palumbus. De valduif
is eene wilde velte, een derde meerder dan de
temme velte, maar overigens juist gelijk van
fatsoen en van blauw kleur.
VALEIE, v., fr. volée. Zie VOLEIS.
VALGE V. Hetzelfde als Velge (zie L), fr. jante.
De valgen van een wiel.
VALKANT, m. De sleepe of schuine kant van
iets, het af hellen, fr. pence, talus. De valkant van
de vesten eener stad. Eenen gracht maken met
valkanten.
-- VALKANTIG, VALKANTTE, adj. Sleep, schuinsch,
afhellend, fr. en pente, en talus. Eenen natten
akker valkantig leggen opdat het ware wegzij
muur valkantig opmetselen. De-pel.En
grond is hier valkantte : let op dat ge niet en
sleert. Die plank ligt valkantte.
-- A$. Valkantigheid.
VALKE, v. Soort van ploeg zonder wielen om
den akker open te breken, beerploeg.
VALKEN, valkte, gevalkt, b. en o. w. Bij landti.
Met de valke het land ploegen, slooven, schijvelen. Eenen akker valken. Eenen stoppel valken.
— In sommige plaatsen zegt men Valten, of
ook Balken, Bolken, en, volgens Alg. Vl. Idiot.,
in Limb. Belken.
VALLEN, viel, heb of ben gevallen (fvl. evallen,

zie GE), o. w., fr. comber.
— Bij metsers. Welvingswijsde metsen, de
steenen zoo leggen dat zij over de voorgaande
laag hellen. Als men aan de kape gekomen is,
begint men te vallen. Om een gewelf te metsen
van eenen oven, moet men vallen. Allengskens
vallen. Te zeere vallen. Valt niet te zeere, het
gewelf zou instorten. Hij heeft te zeere gevallen.
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— Dat de hemel viel, wij zouden e7- allen onder
zitten, zegt men aan iemand die ongerijmde veronderstellingen doet, fr. si le ciel tombait, ii y
aurait bien des alouettes de prises.
-- Valle wel, hebbe wel, goed valle 't uit, goed

kome 't uit, op lukslag. Ik ga het wagen, valle
wel hebbe wel.
— Ergens in vallen, iets goedkeuren, bijstemmen. Zoohaast hij den voorstel hoorde, viel hij
er in. In iemands gedacht vallen. Ik wek hem
daar toe op, maar hij valt er niet in.
VALLING, m., mv. vallingen, vklw. vallingske (n. Een appel, eene peer of andere vrucht die

van den boom afvalt eer zij 'haren wasdom heeft.
Die appels zijn vallingen. Eenen valling oprapen. Eenen valling eten. Eenvalling die wormsteekte is. Met de vallingen bakken de boeren
taarten. Een paandervallingen. Als het veel
waait, zijn er veel vallingen te rapen.
VALLING, v. Verkoudheid, fr. rhume. Eene
valling in 't hoofd. Eene valling op de borst.
Eene valling betrapen. Van eene valling moeten
hoesten. Des winters heeft hij altijd vallingen.
Menschen die uittèren en hoesten, zeggen gemeenlijk dat zij eene valling hebben. Mijne valling is bijkans gedaan (genezen). Eene valling
die lang duurt. Hij is teer van de vallingen (hij
krijgt ze gemakkelijk). Eene zware, leelijke,
groote, lichte, kleene valling.
En als hem uyt het hoofd een valling is geresen.
(L. Demeyer.)
VALMDUIF, v. Zie VALDUIF.
VALSCHERIK, m. Valschaard, die niet rechtzinnig te werke gaat, fr. un homme faux, double.

— Zie –RIK.
VALTEN, valtte, gevalt, b. en o. W. Zie VALKEN.
VALUW, adj. Zie vAALW.
VAMEN vaá-mde, gevaamd, b. w. Vademen, met
de uitgestrekte armen of met de uitgestrekte
hand afmeten (zie VAAM). Ik kan dat niet vamen
(dat is langer of breeder dan mijne uitgestrekte
armen of mijne uitgestrekte hand). Ik kan de
ruimte niet vamen tusschen die twee voorwerpen. Ik kan met de armen de lengte niet vamen
van die tafel.
VAN, m. Soort van allergrootste weegluis die
men meest op kriekboomen en notelaars vindt,
fr. punaise des bois. De vans kunnen vliegen. De
vannen besmetten met eenen vuilen stank hetgeen waarop zij zitten of kruipen. Die kriek is
niet goed, er heeft een van op gezeten.
VAN, m., mv. vans, vannen. Een werktuig uit
wissen gevlochten op wijze van eene groote

VAN
wijde oesterschelp met twee ooren of handvat
dienende om door schokking en heute--sel,n
ling het graan te zuiveren van stof en kaf. " Dat
God reeds den Van in zijne hand heeft, om zijn
koorra schoone te maken. " (K. Callebert.) " Het
mannevolk wilt niet wyken : nu syn 't hoeden
als vannen; dan platte lederen klakken; nu staen
de hoeden recht, dan heel scheef. " (Vaelande.)
" Met een twee- snedig sweird in de eene hand,
ende eenen lepel, als eenen van, in de andere

hand. " (Id.)
Dat was een man der mannen,
Een herssepan der pannen!
Een hoofd als eenen van !
Nooyt sag gy sulken man. (Id.)

--- De Hollanders schrijven wan en maken het
woord vrouwelijk gelijk het hd. wanne. Het
vlaamsche van komt overeen met het 1. vannus,
fr. van, zw. vanna, angels. fanne, eng. fan.
VAN, voorz., fr. de. Zie de Wdb.
-- Wij gebruiken van in vele gevallen waar
de Hollanders aan zeggen. Sterven van (aan)
eene longerziekte. Ziek liggen van (aan) de
mazelen. Bezwijken van (aan) de gevolgen
eereer ziekte.
-- Van als, van dat, van of, voegw. Zoo haast
als, fr. des que. Van als hij sprak, herkende ik
hem. Van als hij komt, zal ik hem spreken. Ik
zal u schrijven, van of ik nieuws heb. Van of
iemand arm wordt, verliest hij veel vrienden.
Van dat hij komt, zal ik hem spreken. Van dat
hij mij zag, begon hij te loopen. " Maer eylaes
tis terstont, van datse weder die werelt sien oft
hooren, al vergheten, ende gaen den ouden ganc
weder aen. " (Th. van Herentals.) " Maer van dat
zy hier of de vete ghecreghen, zo trocken zy
naer der havene. " (N. Despars.) " Ik heb de
haentjes zelve gekweekt van als zy nog nauwe
waren uytgepikt. " (C. Diivillers.) " Ik heb-lyks
het van buy ten geleerd, van als ik my eerst aen
de dichtkunst toewydde. " ( Id.) " Van dat die
grave Charles ende Loys van Evreux gheware
wierden dat die coninck vertrocken was, zo vl oden zy van ghelijcken ooc. " (N. Despars.)
— Van dat, voegw. Om dat, fr de ce que. Het
spijt hem uit der mate van dat hij die gelegenheid niet waargenomen heeft. Ik ben hem dankbaar van dat hij mij zoo dikwijls bezocht heeft
in mijne ziekte. " Paulus pryst hem seere van

by hem bystont in zyn vanghenisse. " (M.
Lambrecht.)
-- Van met, voorz. Van 't begin af van, van...
af, onmiddelijk te beginnen met, fr. des, a partir
dat
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` de. Van met den dage is hij vertrokken, fr. ii
est parti des l'aurore, des le matin. Van met den
noen heb ik hem niet meer gezien, fr. a partir
de midi, je ne l' ai plus vu. Van met het nieuwjaar gaat hij een ander huis bewonen. Van met
den zomer begint hij te bouwer. Van met den
winter verdwijnen de schoone dagen.
-- Van met (dat), voegw. Zoohaast als, fr. des
que. Van met hij riep, liepen zij naar hem. Van

met dat het dag wordt, zingen de vogelen.
-- Van boven op, adv. Van het bovenste weg,
van de oppervlakte af. Ge meugt uwen paander
met appels vullen, maar ge moet ze van boven
op nemen. Zij vulde eene putze met water uit
de beek, scheppende van boven op. Het vel is
maar geschribbeld van boven op. Al wat hij weet,
is maar van boven op : den grond van de zaken
kent hij niet.
-- Van ends en t' ends. Zie ENDE.
— Van te vooren, adv. Te voren op, fr. d'avance. Ik zeg het u van te vooren, ge gaat daar
kwalijk mede varen. Ik heb u van te vooren
gewaarschuwd. Ik zal u van te vooren betalen.
" Het zal schoonder toonen als van te vooren."

(F. Vanden Werve.)
-- Van her. Zie HER.
— Van langer hand, allengskens, stillekens
aan. Van langer hand iets bereiden. Hij had
zich van langer hand tot den oorlog bereid. Hij
had zich van langer hand gewend aan alle slag
van ontberingen. Van langer hand rijk worden.
---- Van 's getijben, insgelijks. Gij wenscht mij
het nieuwjaar; ik wensch het u van 's gelijken.
— Van 's wegen, van wege, fr. de la part de.
Van's wegen den koning. -- Nopens, fr. quant h.
i Van 's wegens hetgeen gij mij gevraagd hebt.
--- Van zelfs, van zelf. Dat spreekt van zelfs.
— Van over lang, sedert lang, fr. depuis longtemps. Ik heb hem van over lang verwacht. Het

is reeds van over lang dat ik hem ken.
-- Van over ouds, sedert oude tijden. Dat ge
bestaat van over ouds. Eene geschiedenis-bruik
van over ouds bekend.
-- Van verren aan staan kijken of luisteren, d. i.
van zekeren afstand (omdat men, uit schaamte,
uit vrees of om eene andere reden, niet naderbij
durft komen). Ik bleef van verren aan horken
wat zij zeiden, zonder dat zij mij bemerkten.
Hij stond van verren aan te kijken hoe 't gevecht
ging eindigen. - - Van verren aan vragen, niet
vlak af noch rechtuit. Hij vroeg het mij alzoo
van verren aan. Hij tintte van verren aan om
te vernemen hoe rijk zij was.

VAN
— Van wordt ook als voeges. bij 't volk gebruikt in den zin van Want, trouwens. Wilt gij
dat ik uwen brief mededraag, ge moet hein se ffens schrijven, van 'k vertrek binnen eene uur.
Ge moet dat vandage verrichten, van 'k zegge,
morgen zal het te late zijn. Loop zeere om den
geneesheer, van 't kind verslecht gedurig. Keer
morgen alhier weer, van vader komt maar tavond thuis. Het is beter weder dan gisteren, van
anders (fr. car autrement) hij zou niet uitgaan.
Ik was zeker dat hij mij zou ondersteund hebben, van anders hadde ik de zaak niet durven
ondernemen. Iemand moet u dat gezeid hebben,
van anders zoudt gij 't niet weten.

— Achter een ww. in den passieven vorm gebruiken wij meer van dan door. Van iemand
vermoord worden. De stad is van den vijand
ingenomen. Het schip wordt van den wind voort
Hij werd van 't volk gekozen. Dat-gedrvn.
portret is geschilderd geweest van Rubens.
IJzer wordt van den roest uitgemijterd.
— Eenige mannelijke substantiefs samengesteld uit van met een bijwoord, waar de klem
valt, schrijf ik met een bindstreepje,-tonp
als volgt :
— Van- achteren, m. Het achterste, fr. lapartie posterieure, le derrière. De van- achteren van
een gebouw. Hij viel op zijnen van- achter.
— Van- binnen, m. Het binnenste, fr. l'inte'rieur. De van-binnen van die peer begint lot te
worden. Wie weet wat er in den van-binnen
eens vuurbergs omgaat ? Den van-binnen van
eene woning altijd zuiver en net houden.
— Van- boven, m. Het bovenste, het boven.
deel, fr. la partie superieure, le haul. Het dak is
de van -boven van een huis. De schepen varen
op den van -boven van 't water. De van -boven
van .die schilderij is leelijk geschonden.
— Van-buiten (wvl. van- buien, zie vi), m. Het
buitenste, fr. l'extérieur. De van- buiten laat niet
altijd raden wat de van- binnen, is. De van- buiten
van dat huis is leelijk en onziende, maar de
van-binnen is lief en aangenaam.
— Van-dwerschen (wvl. van-twerschen), m. De
dwarsche richting, de dwarslinie van eene breedte,
de breedte zelf. Den van-dwerschen van een stuk
land afmeten.
-- Van- langsten, m. De richting in de lengte.
De van- langsten van dien akker telt honderd
roeden.

-- Van- onderen, m. Het onderste, het onderdeel, fr. la partie inferieure, le .bas. De van-onderen van dien muur is wik en vochtig.
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— Van -voren (wvl. van-vooren), m. Het voorste, fr. la partie anterieure, le devant. De vanvoren var. een gebouw. Het heiligdom is den
van -voren van de kerk.

VANDIEN, bijw. ,net de stemrust op dien.
Daarover, daarvan. Gij vraagt mij hoe het hier
al vaart met mij sedert dat ik u laa`. st gezien
heb : 't ware te lang om 't u te schrijven, maar
ik ga u in 't kort komen bezoeken, en u dan vandien breeden uitleg geven. " Om dat den Heere
in dien nacht die eerste gheborenen hadde ghespaert van den slaenden Inghel, coo beval by
zijn volck van Israel dat sy heur eerste gheborenen hem offeren souden, tot een eeuwighe
ghedinckenisse ende danckbaerheyt van dien."
(C. Vrancx.)
— Vgl. Bijdien, Bovendien, Indien, enz.
VANE, V. Zie VAAN.
VANEELE, v. Eerre

zeskantte dekpan, langer
dan breed, en omgebogen gelijk eene veurstpan,
fr. noue. De vaneelen dienen om in de slapers
van een dak te liggen, waar zij eene soort van
goot uitmaken.
VANEEN, bijw. Van elkander, verscheen. Vaneen scheuren. Vaneen trekken. Vaneen vallen.
Vaneen gaan (fr. se separer, se disjoindre; — se
divorcer : ze zullen nog vaneen gaan; zij zijn
vaneen).
— Zie de Wdb.
VANEWIJSDE, adv. Zie VAANWIJSDE.
VANG, m. Het vangen, de daad van vangen.
Op den vang gaan (gaan vangen). Hij gaat op
den vang van paling. " De spin sit op haeren
vanck in haere net. " (A. Poirters.) Eenen vang
doen. Hij heeft daar eenen schoonen vang gedaan
van dertig vogels.
— Hetgeen men vangt. De visscher verkocht
zijnen vang voor 20 frank. Er is veel vang in
die rivier. Met den vang leven. " Sy hadden een
goeden vangh ghevonden. " (Mallants.)
— Men zegt ook Vong en Vangst. Kramers
kent vong niet, en zegt dat vang weinig gebruikt is!
VANGE, v. Bij mulders. Soort van breeden
hoepel die rond het vangewiel sluit om den gang
van den molen te stuiten, fr. frein.
— Weil. heeft daar voor vang, m.
— Zijne tong zit in de vange, zegt men van
iemand wiens tong belemmerd is in 't spreken,
hetzij omdat hij geene tanden meer heeft, hetzij
dat hij te veel gedronken heeft.
— Door de vange zijn, dronken zijn.
VANG(E)HAAK, m. Bij mulders.

Eene plank

VANG
met eene keep waarin de vangevleger rust
waneer hij, opgetrokken zijnde, -het vangewiel
niet klemmen moet.
VANGEN, vong en ving, gevangen (fvl.èvangen,
zie GE), b. w. Vatten, beseffen, verstaan, begrijpen, fr. comprendre, 1. intelligere. Hij vong niet
wat ik zeggen wilde. Hij kan dat niet vangen.
— Vandaar het adj. Vangig, omstreeks Sint
Truiden gebruikt in den zin van Verstandig, fr.
intelligent. Het is een vangige jongen. (Alg. Vl.
Idiot.)
--- Ontroeren, aandoen, treffen, pakken, fr.
émouvoir, saisir. Meest gebruikt in 't verl. deelw.
Als hij mij die droeve tijding aanbracht, was ik
er van gevangen. Hij was zoo gevangen dat hij
geen woord spreken kon.
— Den molen vangen (bij mulders), de vange
uit den haak trekken zoodat het vangewiel er in
geprangd wordt en niet meer draaien kan, en
bijgevolg de molen stil valt.

VANGENIS, v. Hertvang, bezwijming, fr. syncope. In vangenisse vallen. — Ook Doodstrijd, fr.
agonie. In de vangenisse zijn. Doch zie VONNIS.
— Gevangenis, fr. prison. Iemand in de vangenisse steken. In de vangenisse sterven. " Zy
staken heur zelve in die vanghenesse den hals
of. " (N. Despars.) " Uit de vangenis doen gaen. "
(Vaelande.) " Omme te visiteren de vangpenissen
ende de ghevanghene te ondervraghen. " (Cost.
v. Veurne.)
En zy keerden weder quaet
Rechte voor de vangenesse
Daerme met de peinsen staet.
(Cl. Declerek.)
Maer als gy die vangenissen

Opheft, meynt gy dat de visschen
Die dan in de netten zyn,
't Lichten achten van de lyn P
(P. Croon.)
VANG(E)REEP, m. Bij mulders. Koorde waar-

mede men den vangevleger uit den vanghaak
trekt als men de molen wil stil leggen.
VANGEVLEGER, VANGVLEGER, m. Bij mulders.
Een . zware balk of hefboom wiens steunpunt
in den standaard is, wiens machtpunt in de vangereep is, en wiens lastpunt, tusschen het steunen het machtpunt, aan de vange is. Als men den
molen wilt stil leggen, laat men, bij middel van
den vangereep, den vangvleger uit den vanghaak
neder, zoodanig dat de vange om het vangewiel
klemt en 't draaien van den as belet.
VANGEWIEL, o. Bij mulders.

Groot kamwiel
aan den arse van eenen ,windmolen. Het vange-
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wiel doet het schijfloop draaien. Het is dit wiel
dat men in de vange klemt als men den molen
wilt stil leggen.
VANGHOOFD, o. Bij mulders. Dik uiteinde
van de vange, tegenover het ander einde dat
vast is aan den vangevleger. Het vanghoofd ligt
vast aan een stuk hout dat men den hond of het
kalf heet.
VANMAKER, WANKAKER, m. Werkman die
vannen (wannen) verveerdigt.
VANES, WANMES, o. Een kort mes met Breeden lemmer, ten dienste van de vanmakers.

VANIVEOLEN, WANMOLEN, m. en v. Een molen
die met de hand bewogen wordt om kaf en stof
uit het graan te waaien.
VAN(NE)LAPPER, m. Een werkman die van
geweste naar geweste gaat om de vannen van
de landbouwers te vermaken.
-- Fig. en smaadw. Schobbejak, landlooper,
gemeene kerel, fr. va•nu-pieds.
VANNEN, vande, gevand, b. w. Wannen, graan
met den van zuiveren. De tarwe vannen. " De
guene die kunnen darschen ende vannen. ' ( )
VANNIS, o. Zie VONNIS.
VANOOR, VAN-OORE, v. Oor of handvatsel van
eenen van of wan, fr. anse de van.
-- Soort van wilge die in de Wdb. Mondhout;
en Rijnwilg heet, fr. troene. Zie BENS. -- Dus
genaamd misschien omdat de mandewerkers
daar gebruik van maken om de ooren of handvatsels van den van of wan (fr. van) te verveerdigen.
--- Groote breede menschenoor, eene oor gelijk
een van of wan. De vent met zijne vanooren.
Wat vanooren zijn dat!
-- VANOORDE, adj. Die vanooren heeft, die groote ooren heeft.
VANTROTEER (klemt. op teer, zware ee), bijw.
verbasterd uit het fr. venire a terre, en gebezigd
voor Met alle geweld, zonder ievers naar te kijken, van den end in. De peerden liepen vantroteer. De soldatenvochten vantroteer. Zij dronken
vantroteer. Zij kijven en schelden vantroteer. Hij
werkt vantroteer om t' avond gedaan te hebben.
VAPEURTJE (wvl. uitsp. vapurtje, zie KLANKV.),
o. Bij speldewerksters. Soort van marktkantje
dat op den boord versierd is met eene aaneen.
hangende rij van bolletjes of eitjes. Het meisje
speldewerkt een vapeurtje. Het vapeurtje geldt
acht stuivers de elle.
VAREN, vaarde of voer, heb of ben gevaren, o.

w. Gaan, zich ergens heen bewegen; schuiven,
voortglijden. Ik weet niet waar mijn boek geva-

VARE
ren is. " Hy had synen sone verloren, niet wetende waer hy ghevaren was. " (C. Vranex.) Het
schof van een slot vaart uit of in, volgens dat
men den sleutel draait. Iets laten in zijne redens
varen (al sprekende iets te kennen geven, op
eene behendige wijze bijbrengen, fr. insinuer).
.Hij heeft het niet rechtuit -gezeid, maar hij liet
het genoeg in zijne redens varen.
— Bij Kil. heeft dit w. de beteek. van Geschieden, fieri, evenire, contingere. Het vaert ghemeynlick soo, ia plerumque fit (het gaat zoo).
Om den vcijnter dacht ick niet koet varen mochte.
(Ed. De Dene, krekel en mier.)
-- Varen in den zin van Rijden, Til. vetei ciirr-cu,
Wordt geb. in Limb. (Alg. Vl. Id.); eertijds ook
bij ons als blijkt uit de Cost. v. Ipre : " Om daghelicx daer te varen ende lijden met peerden,
waghen ende andersins. " — " Van mennen ofte
vaeren op de cauchie met peerden ofte waghen. "
— Varende vrouwe, draaiwind die, langs den
grond voortvarende, het zand doet opstuiven, de
boongen nederwringt en de akkervruchten ver
Kil. Vaerende wyf, draeyenden wind,-woest.—
turbo, vortex. — " De varende vrouwe dat is de
wind. 't Gebeurt al te mets, als 't water geweldig
stroomt, dat er draeiputten in komen; dat gebeurt met den wind ook : van 't danig geweld
komen er draeiwinden in, en gelyk de draeiputten het slyk uit den grond naer boven malen,
zoo maelt de draeiwind stof, bladeren, takkelingen, hooi, vlas, water, steenera, huizen, beesten,
menschen, meulens zelfs, opwaerds en voert ze
mee met een onbeschryvelyk geweld en een

vervaerlyk geruchte. Verstaet wel : als men een
vyze of schroeve in 't hout draeit, de vyze trekt
omleegewaerd; als de steert of schroeve van een
schroefschip in 'twater draeit, ze dryft dat schip
voorwaerd; als een draei- of schroefwind tegen
de aerde draeit, hij kan er niet in, maar hij
dwingt al wat ' er van los kan opwaerd. Alzoo
gebeurt het dat er water met puidshoofden, ja
met volwassen puiden daerin, opgemalen wordt
en elders nedervalt; toen zeggen de menschen :
het regent puiden; komt de draeiwind op een
sperrebosch die in bloei staet, het geluld stof
uit de sperrebloeisels vaert mee in de lucht, valt,
misschien uren verre van daer, omleege, en de
menschen roepen toen : kykt, het regent suffer!
aldus kan 't altemets, zonder mirakel of toovery,
alle soorten van dingen regenen. Zoo weet men,
om Benige voorbeelden by te halen, te spreken
van geheele straten boomen die afgewrongen en
in de lucht gevoerd geweest zyn, dat men ze
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niet meer en zag; van stroodaken die afgerukt
en t' hoope gerold zyn, gelyk een donk werk; van
honden, schapen, kalvers die opgenomen zyn en
weggevoerd; van vlas dat gekapèld stond langs
de Leye, en, een oogenblik daerna, honderd voeten hooge in de lucht aen 't draeijen was; van
een kanon dat te Dermonde van de vesten opgepakt en weggedragen wierd; van een jongheid
die, in den grootera storm te Meessen, over
eenigte jaren, subitelyk eene wandeling ' in de
lucht ging doen, met de varende vrouw, en,
gevrongen gelyk ne scheuteldoek, naer beneên
kwam; eindelyk van dat konvooi dat opgepakt
en wederom neergezet werd op eenen tamelyken
afstand; maer dat was in Amerika, waer alles in
't groote gaet. 'T is alsans genoeg en zoovele
dat de wervelwind een schrikkelyk dingen is,
zelfs voor geleerde christen menschen van onzen
tyd die geheel wel weten wat dat het eigenlyk is.
Maer het christendom en de geleerdheid zyn
maer late ingekomen; over 700 jaer was er hier
in Vlaenderen veel min als nu; en over wat meer
als duist jaer, was er hier hoegenaemd noch 't een
noch 't ander; al dat hier woonde was wild en
heidensch; geen boeken, geen geleerdheid, niet,
tenzy het wild gedacht en de kranke nature van
ongedoopte Adamskinderen. Wat moesten die
gasten peizen van den schrikkelyken draeiwind
die toen zoo wel bestond als nu P Zy verstonden
er in 't geheele niets van, en daer men niets van
weet, peist men al van wat men wil; 't eene dit,
't ander dat. Onze voorouders, ondertusschen,

kwamen nog al overeen in hun maniere van den
wervelwind uit te leggen. Ze wisten dat er
boven ons en boven alles een God is : dat was de
troost, de gerustheid en de toevlugt van hun
inwendig wezen : God ! 't kwam altyd daer op
uit, en, van als zy iets hoorden of zagen dat
boven hun verstand ging : God ! dat was de antwoorde en de uitleg van alles. Zoo moet het
zyn, daer lag hun misslag niet, maer waer
christen menschen zouden zeggen : Dat komt
van God, God laet dat toe, onze heidensche
voorouders zeiden : dat is God ! dit is zulk een
god, en dat is zulk een.
Een van die afgoden, van hun eigen maeksel,
was " Woen, " de stormwind, waervan wy nog
het heidensch woord Woens -dag en Woens -wagen
of Helle-wagen bewaerd hebben. Dat was een
schrikkelyke reuze, zeiden ze, die, in een twee
drie, honderd uren verre was; hy was dikwyls
op jagt, meest by. nachte, en, in de novembersche
avonden, kon men, hooge in de lucht, hem
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hooren schuifelen naer zyne honden, enz., enz.,
't ware te lang.
Men hoort hedendaegs nog spreken van " den
wilden jager " of " den eeuwigen jager, " zoo men
zegt : die " wilde " of " eeuwige " jager is eigent
niemand anders als de afgod " Woen " van-lyk
de oudvlaemsche heidenen, en de afgod " Woen"
is niet anders als een simpel schepsel Gods, te
weten : de wind. Van den voortrukkenden ' j agenden wind maekten zy, naer hun eigen beeld
en gelykenis, eenen mannelyken god; van den
zotten, rondraeijenden, dansenden wervelwind
maekten zy, natuerlyk genoeg, eene vroucwelyke
godheid, met name " Woe, Wode, Holde of Helde. " De die wierd meest van de vrouwen, en
bezonderlyk van de spinsters, vereerd; ze was
schrikkelyk groot van gestalte, zeiden onze arme
heidensche voorouders, ze droeg een spinrokke,
en die lange witte kobbenetdraden die 's zomers
uit de lucht vallen, dat was haer spingaren; ze
nam de zielen van de kleene kinders mee met
heur en de moeders zeiden : " Vrouw Holde gael
u pakken ! " Als er ievers eene spinster te lange
sliep, ze kwam en verbrodde heur garen; de
neerstige bragt zy geschenken door de kave, by
nachte; als zy 't op iemand gezien had, ze kwam
en voerde hem mee, al draeijen in de lucht, en
liet hem dan vallen, en, zeiden de menschen,
nooit van zyn leven en had hy geen gezonde
ure meer; wilde men ze verjagen, men lei een
mes, of een happe, ievers •met de snee omhooge,
daer kwam zy nooit over, en dat doen heden
sommige boomvelders nog, niet wetende-daegs
dat het dwaze heidensche superstitie is. Groote
kinders waren toch onze voorouders eer zy Christen waren ! Maer zy wisten niet beter. Den hei
Woe " of " Holde " hebben onze-denscham"
eerste priesters, byvoorbeeld Sint Eloi, Sint
Trudo, en anderen, op zonde verboden uit te
spreken, en daerom is 't dat, uitgeweerd de af
dagen van de weke, meest al-godsnamev
die namen uit de tale verdwenen zyn; maer die
den waren naem niet meer dorsten zeggen,
zeiden hem gebroken en verkeerd, gelyk dat
nu nog gaet met sommige vloeken; alzoo is 't
dat men heden nog, zonder te weten en zonder
erg, van die afgodinne " Woe " of " Holde "
hoort spreken, te weten als men spreekt van " de
-

varende vrouwe. "

Door toedoen van de missionnarissen in ons
land is geheel dat verdicht oud geloóve van de
heidensche vlamingen allengskes ontaerd in kindervertelsels en zuikdanigen praet, die eindelyk
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geheel en gansch zal uitsterven. Sommige van
die duistere en oude inbeeldingen zyn met christelyke waerheden vernesteld geraekt, en hebben
alzoo te langer vast gezeten iii de hoofden van
ongeleerde menschen.
" De varende vrouwe, " vertellen sommige,
was een vorstinne, en ze hadde een kind ver
conditie dat noch zy noch haer man,-kregn,op
voor een zekeren tyd, malkaer in de oogen zouden gezien hebben, anders zou er wat gebeuren!
Wat doen zy my a De man sluit zyn vrouwe en
haer kind in eenen torre, en blyft er zelf buiten
wonen. Ja maer, hy hadde zoo geern toch een
keer zyn kind gezien, en zóó geern en zóó geern,
tot dat hy eindelyk te rade wierd en peisde : 'k
zou moeten door 't sleutergat gaen kyken ! 'k zal
misschien myn kind zien en 't zou al wel moeten
passen dat ik myn vrouwe regt in haer oogen
zage P Zoo hy gaet er naer toe; maer, na mate
dat hy nader kwam klopte zyn herte zoo danig
styf dat men 't kost hooren, wel tien stappen
verre. Peist de princesse in haer eigen zelven:
wat klopt er daer alzoo P en ze kykt door 't
sleutergat; hy, van den anderen kant, kykt juist
ook door 't sleutergat, ze zagen malkaer in de
oogen, en de vrouwe vloog, verwenscht en al
draeijen, in de lucht, en ze vliegt nog : dat is
" de varende vrouwe, " of " de vare en de vrouwe."

Neen ! zeggen andere 't is " de barende vrouwe, " en dat is een vrouwe die, met doodzonde,
in barensnood, gestorven is; daerom moet ze
vliegen tusschen hemel en aerde, tot in der
eeuwigheid!
Andere, en nu wordt het meer of min christelyk, willen 't wederom beter weten; 't is die leelyke danseresse, zeggen ze, die danste voor
Herodes den koning, en hy zei tegen haer, om
dat zy alzoo kost dansen : vraegt de helft van
myn koningryk, gy zult het hebben, daer ! En,
die deugeniete, neen, zei ze, maer geeft my
't hoofd van sint Jan-Baptiste in eenen schotel!
ge moet weten, sint Jan had haer eentwaer te
na gesproken; en Herodes deed hem onthoofden
en gaf haer het hoofd. (Tot hier is 't goed, nu
komt de heidensche valschheid er by). En als
zy dat hoofd hadde, op dien schotel, ze keek er
naer en bezag het in de oogen, en sint Jan, dat
niet kunnende verdragen, al is 't dat hy dood
was, gaf eenen blaes met zynen mond, en seffens vloog zy, al wentelen en draeijen en dansen,
achterover weg, de wyde wereld rond, en ze zal
vliegen tot den laetsten dag des oordeels : dat is
nu eigentlyk " de varende vrouwe ! " en haer

name is Ver-Helde (d. i. Vrouw Helde, gelijk
Veranneman, d. i. Vrouw Anneman; en Veraegtenseune, d. i. Vrouw Agata's zoon), in 't latyn
Pharaildis.

Die drie vertelsels zyn 't een ouder als 't ander
en alle drie even waer; 't is te zeggen, alzoo
fabelden onze oude voorouders, die weinig of
niet wisten van de nature en den oorsprong van
den wervelwind en nog veel min, eilaes ! van
Christus, den weg, de waerheid en. het leven.
(G. Gezelle.)
-- VAREN, voer, heb of ben gevaren, ,o. w. Iets
ontmoeten of beleven dat bevreemdt, verheugt
of bedroeft. Gelijk ik voer, zoo zult gij ook varen.

" Hoe is den wysen Salomon gevaeren P " (F.
Vanden Werve.) " Eyscht eens iet van hun dat
By niet schuldig en zyn, en siet eens hoe dat gy
vaeren zult. " (Id.) " Dwelck Thobias ontsach,
ende ontseyde thuwelijc te doen, op avontuere
oft hi oock so mochte varen als dander seven. "
(Th. van Herentals.)
Die in zyn jongheid niet wilt sparen,
Zal in zyn ouderdom gelyk de krekel varen.
(J. B. Decorte.)
--

VARE
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Aardig varen, iets vreemds, iets zonderlings

tegenkomen, een wonderbaar voorval hebben, fr.

avoir un singulier accident, une singuliere rencontre. Ik heb gisteren aardig gevaren. Vertel
eens hoe gij daar aardig gevaren hebt.
— Wel varen, gelukkig varen, een gelukkig
voorval hebben, gelukkig zijn, fr. être en chance,
avoir bonne fortune, être heureux. Kinderen die
hunne ouders eeren zullen altijd wel varen. In
al zijne ondernemingen vaart hij wel. Ik heb het
gewaagd, en ik vaar er wel mee. Hij heeft op
mijn woord dat peerd gekocht en hij vaart er
wel mede. " Kom met met my : daer zult gy
beter varen. " (J. B. Decorte.) " Hy zal beter
vaeren met eenen dronk waeter alleen als gy

met .... " (F. Vanden Werve.)
— Slecht varen, kwalijk varen, tegenspoed
hebben, ongelukkig zijn. Hij voer kwalijk omdat
hij mijnen raad niet wilde volgen. Hij heeft zoo
kwalijk gevaren in die onderneming, in zijne
reis, in zijnen oegst, enz. Koop die aardappels
niet, want, ik zeg het u, gij zult er slecht mede
varen. Wat geeft het dat men hier slecht vare,
als men over 't graf maar wel vaart. Trouw met
dien weduwaar niet : ge zoudt er slecht mede
varen.
Hier mede esser veele qual jck gevaren.
(A. Biins.)

VAREN, vaarde, heeft gevaard, onpers. w.Vreemd

voorkomen, Benen wonderen indruk maken, een
zonderling gevoel van lust of onlust verwekken,
sprekende van eene aanzienelijke verandering
van staat, van fortuin, van woning, van levenswijs, enz. Het zal u varen als gij eens getrouwd
zijt. Eertijds had gij niets te doen, nu zijt gij
overladen van werk : dat moet u zeker varen.
Die standsverwisseling vaart mij geweldig : ik
kan het niet gewend worden. Gij hebt geheel uw
leven gezwoegd en geslaafd : het zal u varen als
gij gerust op uwe renten zulk leven. Het vaart
hem van in eens zoo rijk te zijn. Het vaarde mij
dat ik zoo weinig werk had. Dat vaart mij sedert
dat ik in een nieuw huis woon. Het zou haar
varen, moest haar man sterven. Het zal dien
jongeling varen, als hij in het leger komt. Het
zal u varen als gij dood zijt (zegt men aan
iemand die gelukkig op deze wereld is). Het zal
u varen als gij eenen keer verstand krijgt (zegt
men aan iemand die zonder verstand te werke
gaat). Het vaart mij van dit nieuw huis (dat ik
in dit nieuw huis woon). Het kind wordt het in
de kostschool allengskens gewend; maar 't heeft
hem toch zoo gevaard van zijn ouders huis (dat
het in zijn ouders huis niet meer was). Het vaart
mij van 't gewoel van de stad sedert dat ik te
lande woon. In de woestijne vaarde 't de Israeliten van den ajuin en het vleesch van Egypte.
Het vaart mij van 't gemak dat ik geniet, sedert
dat ik geene herberg meer houd.
Och hoe moet 't hen varen ! Maer'tmeest torment, enz.
(Anna Biins,

sprekende van uitgeloopen kloosterlingen.)
-- Kil.

Vaeren, Icedere; et desuetudine afici.

VARENIS, v. Zie vAAnNis.
VARENTE, VAARNTE, VARNTE, VARMTE,
VAARMTE, VARE1VITE, VARWTE, VAROTE, v. VARROW, VAROW, VARWST, VAROWST en VARROEST,
VEROEST, m. Dit zijn al verschillige vlaamsche

benamingen van eene plant die in de boeken
varen, varenkruid genoemd wordt, fr. fougere,
hd. farn, eng. fern, angels. fearn. Men onderscheidt Grachtvarnte, Sint- Jans -varnte of Dui-

velspluimen, en Tjokvarnte.
-- Wegens den uitgang te, zie —TE.
VARINGS, bijw. Welhaast, spoedig, aanstonds,
seffens, fr. bientót, aussitót. Doe dat niet, ge zoudt
het u varings beklagen. Hij zal varings komen.
Haast u terug, want ik zal uwen dienst varings
noodig hebben. Neem deze medicijn, ge zult
varings verpreulen. " Hy verantwoorde hemlieden met eenen verborsten zinne : men zalt
ulieden wel varinck zeggen. " (N. Despars.) " Die
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sichtent zo uytnemende machtig van goede gheworden zyn, dat zy varincx alle lieden van eeren
over thooft zien zullen. " (Id.) " Up zyn casteel
daer by hein zelven varincx xi jaer lanck ghehouden hadde zonder uyt te commene. " (Id.)
" Ie waende hier alleene conninginne gheweest
te hebbene, rnaer my dunckt ic ben gheabuseert;
uyte dien dat zy my varincx al conninginnen
schijnen te zijne, die ic hier zien. " (Id.)
Liefde ten naesters inde noodt
Es vaeryncx gheel ter weerelt doodt.
(Ed. De Dene.)

-- Tot varings. Afscheidgroet gebruikt in denzelfden zin als tot later, to wederziens, fr. a tanztót,
a 'revoir. Goede reis, veel groetenissen thuis, en
tot varings. Ik moet voort, houd u al kloek, tot
varings. In afwachting van eene antwoord op
mijnen brief, groet ik u van herte; tot varings.
— In eenige plaatsen zegt men facings. Kil.
Vaerinck, Vaerincks, illico, cito, statim. Maerlant schrijft varinge
Het sal varingë hier na wesen
Dattu bi Gode salt ghenesen.

En wederom :
Hem dochte, ward so dat hi woede,
Dat hine varinge winnen soude.
VARKELEN, varkelde, heb gevarkeld, o. w. In

een schuitje spelevaren, bij Weil. Schuitje varen
geheeten. T'achternoene zullen wij op de Leie

varkelen.
-- Dit varkelen is een frequent. van varen, gelijk openspankelen van openspannen, enz. Zie
SPANKEREN.

VARNTE, v. Zie VARENTE.
VARREKOE, VERREROE, VARWEKOE, VERWEKOE, v., mv. —koeien. Eene koe die nog drachtig

geweest is, maar die het niet meer worden kan.
Kil. Verre—koe, Laura. " Men gebruyckt van een
varre—koey. " (G. Simons.) " Weerach oft Ons
Lief Vrouwen bedstroo gesoden met vare koemelck ende ghedroncken, is goet om water te
lossen. " (Heyman Jacobsz.)
— Var, Varre, bij Kramers bet. jonge stier, fr.
jeune taureau. Verre, Varre, bij Kil. bet. stier,

1. laurjcs.

— De varrekoe is niet te verwarren 1° met de
veerze, vaars, jonge koe die nog niet drachtig is
geweest, maar die het kan worden; 2° met de
wepele koe, die drachtig is geweest en die het
nog worden kan, maar die het tegenwoordig
niet is; 3° met de kwene, die gansch onvruchtbaar is, die nooit drachtig is geweest noch zijn
kan; 4° met de verstierde koe, d. i. eene varrekoe
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die aanhoudend razende is, die gedurig tochtig
is zonder te kunnen drachtig worden.
VARROTE, v., volle klemt. op var, halve klemt.
op ro. Hetzelfde als Varwte, fr. fougère.
VARTJE, o. Zie VAARTJE.
VARWEIK, VARFEIK (wvl. –EEKE; en aan de
oostvl. grenzen vari-eeke, even als men daar ook
Iani zegt voor tarwe, fr. frognent), m. en v. Soort
van eikenboom wiens dorre bladeren met den
herfst niet afvallen, maar geheel den winter
door aan de takken blijven, hetzij dan een quercus pedunculala Wildd., of een quercus sessiflora
Smith.
VARWEKOE, V. Zie VARREKOE.
VASCH, o., zonder mv. Sprouw. Zie vEsCH.
VASCH, adj. Zoutloos, fleeuw, fr. fade, 1. fatuus.
Die soep is te vasch (zij is niet zout genoeg).
Eene vassche smaak. Vassche spijs.
-- Dit woord is niet te verwarren met Versch,
varsch (fr. f7•ais), dat ook vesch, vasch uitgesproken wordt : zie Rs.
VASCHE, v. Hetzelfde als Schroode, reep, strook,
fr. bande, Kil. Vaesche, vesche, fascia. Eene
vasche afsnijden van een stuk lijnwaad, enz.
Eene wonde, een kwaad been met eene vasche
omwinden.
-- Smal en lang stuk lands, eene streep of
schrvode. Geheel deze vasche is verhageld.
VASSCHE, v., zonder mv. Sprouw. Zie VESCH.
VAST, adv. Bijkans, fr. Presque, 1. ferme. Hij
was vast doodgeslegen. Het is vast noen.
-- In dezen zin zegt men ook Vastebij. De
zon ging vastebij onder, als ik thuis kwam.
VASTENAVONDKLEED, o.

Momgewaad van de

vastenavondgekken, fr. habit de mascarade. " Gy
wilt een vasten-avond-kleed voor u maeken, en
het waer beter een van den Asch -dag. " (F.

Vanden Werve.)
VASTENBIER, o. Kloek bier dat gebrouwen
wordt om in den vasten te drinken.
VASTENBLOK, m. Bus in eene kerk ter ontvangst van het vastengeld, fr. tronc du careme.

VASTENBULLE, v. Bisschoppelijke omzendbrief
bij den aanstaanden vasten, fr. mandement de.

careme.
-- Zien gelijk eerre vastenbulle, er gemelijk en
misnoegd uit zien. Hij kijkt gelijk eene vasten

-bule.
o. Kleen oudvlaamsch
boeksken van de bittere Passie Christi, dat men
VASTENBOEKSKE(N,

's avonds leest in den veertigdaagschen vasten.

" Geheel de familie en al de broodalen ofte
huisgenooten komen 's avonds thoope, en daer

VAST
leest een die 't best kan een capitel uit het vastenboekske. " (R. d. H.)
VASTENGELD, o. Geld dat men stort in den
vastenblok, waneer men, in den loop van den
vasten, gebruik heeft gemaakt van de toelating
van vleesch te eten op zekere dagen. Negen
stuivers vastengeld in den blok steken.
VASTEREN, VASTREN, m. In Veurne-Ambacht,
hetzelfde als Vasten, fr. carême. In den vasteren.
Binst den vasteren. Te naaste week begint de
vasteren.
VASTHEBBEN (wvl. VASTELN, zie EIN), had vast,
heb vastgehad, b. w. In zijne macht hebben, fr.

tenir.

— Eenen bedrieger bedriegen. Hij wilde mij
eene poetse bakken, maar ik had hem leelijk
vast.
— Iemand iets betaald zetten. Hij heeft mij
bedrogen, maar 'k zal hem ook wel vasthebben.
VASTSPELLEN, spelde vast, vastgespeld, b. w.

Met spelden vasthechten. Eene schroode vastspellen aan een kleed. — Zie SPELLEN.
VASTSPERELEN, sperelde vast, vastgespereld,

b. w. Met eenen sperel of met sperels vastmaken.
Eene deur vastsperelen.
Broeders, in 't gevang der wereld
Nog in 't leven vast gespereld
En gevangen, luistert .hier.
(G. Gez.)
VASTZIJN, was vast, heb of ben vastgeweest,

o. W. met in. In iets thuis zijn, ervaren zijn, het
grondig kennen. Hij is vast in de vaderlandsche
historie, in de grieksche taal. Die student is

vast in zijn examen. Een werkman die vast is
in zijn ambacht.
VATEBANK, m. Kaafberd.
Wy keerden om geheel het kot:
Wat hing, dat stelden wy ter aerd;
Wat stagn moest, rees haest opperwaert
Aen kanneboord of rate-bank.
(Vaelande.)
VATEN, vaatte, gevaat, b. w. Bij biemelkers.

Eenen biezwerm vaten, eenen zwerm, die, den

biekorf ontvlogen, ergens aan eenen boomtak
hangt, afschudden in eenen ijdelen korf of ander
vat, en hem aldus weder vangen.
--- VATEN was oul. en is hier of daar nog gebruikt voor vatten, fr. prendre, saisir.
Een vueghelaer had in zijn net ghevaet
Een partrijse delicaet.
(Ed. De Dene.).
Liever heeft by in d' handt een droeve torts te naeten
Dan met den schepter, rijck, te rijden achter straeten.
(J. de Harduyn.)
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VATMANDE, v. Eene mande die een halven
hektoliter meet, anders gezeid eene Boote. Eene
vatmande aardappels. Twee valmanden kolen,
kalk, enz.
VATSCH, adj. Hetzelfde als Vaatsch, fr. qui a
un gout de fut, qui sent le tonneau. Vatsch bier.
Dat bier smaakt vatsch. --- Afl. Vatschheid.
VAUPUT (wvl. VOWPUT, VOWPIT, zie AU), m. Valput, een put in de aarde gegraven en met rijs
zand overdekt opdat er de reizende pas--houten
santen zouden in vallen. De kwade jongens hebben lust vauputten langs de bane te maken.
-- Het eerste deel vau is ontstaan uit val.
VAUTE (wvl. vowTE, zie AU), v., mv. vauten,
vklw. vaatje. Gewelf, fr. voute. De vauteh van
eene kerk. De vaute van eenen kelder. De vaute
steken (het gewelf maken). De kelder is reeds
ver gemetseld : ze gaan morgen de vaute steken.
De sluitsteen van eene vaute. " De gangen die
op vauten aen de meuren gemaeckt waren. "
(Pauwel Heinderycx.) " Sy hooren schielyck een
grauwelycken krack van het berstende welfsel
oft voute. " (Mallants.) " Boven den refter was
een seer schoone voute ghesteken. " (Id.) " Hy
preecte in kelders ende vauten. " (M. Lambrecht).
" Een huuze dat inviel bynachte als de lieden
laghen en sliepen : den vloer stond up de vaute
van den ayzemente (fr. ' lieu d'aisance) van den
huuze, ende de vaute viel in, ende den vloer daer
mede, met al datter in stond, ende de lieden vielen mede metten coedse ende bedde, ende den
man starf daer, ende versmoorde in dien grooten
stanc. " (Kr.. v. Br.) " Eene brugge van acht
arcaden ofte vauten. " ( R. d. H.)
-- Eene kamer die boven op een keldergewelf gemaakt is. De vaute is gemeenlijk eene
slaapkamer. Op de vaute slapen. Op de vaute
zitten naaien. Men treedt op de vaute met drie
a zes trappen. Eene groote, ruime vaute. De
deur, de vensters, de vloer van de vaute. Op de
vaute gaan. Van de vaute komen. " Om geen
gerucht te maken boven de voute waar dat vader
in slaap gevallen lag. " (K. Callebert.)
— Kil. Voute. Eng. vault. Bij vele van onze
schrijvers, vaulte. Ed. De Dene, in zijn fabel van
twee ratten gebruikt vaulte in den zin van kelder.
— Dit w. rijmt op faute, flauwte, enz. en geenszins op route, stoutte, enz. Dus moet men vaute
schrijven, en niet voute. Zie FAUTE.
- VAUTEDEUR (wvl. V OWTEDEUEE, zie AU), V.
De deur van de vautekamer. " Ondertusschen
was Jan veerdig en beneên aanzijn vaders vouledeure. " (K. Callebert.)

VEE
(wvl. VOWTEKAMER), m. en v.
op een keldergewelf geboven
die
kamer
De
maakt is en waarin men gemeenlijk van uit de
keuken opklimt met drie a zes trappen; anders
ook eenvoudiglijk Vaute geheeten, en Hoogkamer.
- VAUTEN (wvl. VOWTEN, zie AU), vautte (wvl.
ook vautege), gevaul, b. w. Welven, fr. vol ter.
Eenen kelder vauten. Eene kerk die kloek gevaut is. — Afl. Vauting.
-- VAUTETRAP (wvl. VOWTE -, Zie AU), m. De trap
van twee a zes treden langs waar men in de
vautekamer opklimt. " In eenen wenk, was Jan
den voutetrap af, en weg lijk nen dief, ten huizen
uit. " (K. Callebert.)
VAZEN, b. w. Zie VAARZEN.
VEE, VEDE, v. Zie STIERSVEE.
VEE, adj., scherpt. ee. Hetzelfde als Veeg, de
dood nabij, fr. qui est pres de mourir, schotsch
fay, fie. Ge zijt nog niet vee, schotsch you are not
fay yet (wordt gezeid aan iemand die zich onverwachts vertoont op den oogenblik dat men
komt van hem te spreken of aan hem te denken).
Ge zijt nog niet vee, want wij hebben daar juist
van u gesproken.
VEEGE, v. In eenige streken hetzelfde als Veete,
vijandschap. In veege zijn. In veege leven. Eene
veege hebben teen iemand.
— Ten Kate heeft Vyden en Vygen in den zin
van 1. odio habere, angels. figan.
VEELE, V. met scherpt. ee. Eene vedel, fr. violon.
— Snol, hoer, ontuchtig vrouwspersoon.
VEEM, m., scherpt. ee. Zie TEEM.
-- VAUTEKAMER

VEEM, v., zaehtl. ee. Zie VEME.
VEEMEN, veemde (wvl. ook veemdege), geveemd,
b. w. Eene naalde veemen, den draad door de

oog van eene naalde steken, in de Wdb. Vademen, en bij Kil. ook Vessemen geheeten, fr.
enfiler une aiguille.
— Volgens Alg. Vl. Idiot. op 't w. vadem,
zegt men in Limburg vemen, en te Maastricht
veemen (eene naalde indraden).
VEEMOL, m. Een kever die in de aarde leeft
en veel schade doet in akkers en lochtingen, bij
Kramers Veenmol genaamd, fr. courtilière, gril-

ion-taupe, iaupette, 1. gryllo-talpa.

— Groote leelijke witte worm, waar de veemol van voortkomt, fr. larve de courtiliere; anders ook Wulf geheeten.
VEER, v. Hetzelfde als Veel, samengetrokken
uit Vedel, d. i. viool, fr. violon, deen. fedder en
feddel. Op eene veere (snaartuig) spelen. Eene
oude bestoven veere. Het volk danste en sprong
bij 't gespet van fluiten en veeren.

i24tVEER
— Vandaar Blazeveêr, en Veêren.
VEERBROEK, RESSOORBROEK (wvl. -BROUK), m.
Broek of ijzeren band die de twee of drie samengevoegde latten van de draagveer eener berline,
enz. aaneenprangt met moervijzen, en tevens met
andere moervijzen gevestigd ligt aan den assebroek.
Zie BROEK.
VEERD, o., zware ee. Hetzelfde als Veer, o. in
de Wdb., anders ook Overzet. Zie OVERZET. Aan
het veerd gekomen, stapte ik in den boot.
— Kil. Vaer, Vaerd, Veer, locus ubi trajicitur
fluvius, Bij ons is Vaard, m. fr. canal.
1 — Kil. heeft ook Vaer, Vaerde, Veerde, iter,
via. Dit woord komt veel voor bij onze vroegere
j schrijvers en hier of daar ook nog bij 't volk in
zijne veerden gaan, zijne veerden loopera, d. i. zijne
gangen gaan, henentrekken, wegspoeden. Ga
uw veerden, fr. va-t-en d'ici. " Die reste van
hemlieden meende wel zijn veerden gheloopen
thebbene duer twatere van der stede, maer zy
verdroncken. " (N. Despars.) " Twelcke merekende die voornoemde Edele reden haerlieden
veirden tharen lande waert. " (Id.)
VEERDMAN, m. Veerman, overzetter.
VEEREN, veerde, geveerd, b. en o. w. Vedelen,
op eene viool of dergelijk snaartuig spelen. Een
dansliedje veeren. Op eene viool veeren, fr.
rácl er du violon. In de straten gaan al veerende.
Hij heeft geheel den avond geveerd voor eenige
pinten bier.
— Fig. Zagen. Altijd op dezelfde snare veeren
(aan 't zelfde been knagen, verdrietig op den
zelfden themaai spreken). Die achterklapsters
zijn weer al bezig met ruilen en veeren (met
i onder malkaar kwaad te spreken van anderen).
Zij zaten daar te veeren en te stoken (arglistige
woorden te zeggen om anderen op te hitsen of
te tergen). " Die leinseleckers eira alwaerig geswaetelt, gepeckt, gefleurt, gereutelt en geveert. "
j (Kortr. he. 1736).
VEERTEL, O. Zie VIRTEL.
VEERTIGTRUIS (wvl.

–TRUUS,

zie ui), m. Zie

HENNESTRONT.

VEERZEKALF (uitspr. vèzekalf, zie Rs), o. Een
kalf van 't vrouwelijk geslacht, 't contrarie van
Stierkalf.
VEETE, v. Vijandschap. In veete zijn met
iemand. Zij liggen in veete. Door zulk een
woord zijn zij in de veete gekomen. Het is daar
al in veete. Eene veete die lang duurt. Het is
sedert lang dat er eene veete bestaat tusschen
die twee steden.
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VEGE
VEGE, V. Zie STIERSVEE.
VEI, adj. Welig, weelderig, jeugdig wassend.
Veie planten. Veie boomen. Veie vruchten.
Veie klaver. Vei koolzaad. Vei gras. Die tarwe
is vei. Die haver staat vei. Als het vlas te vei is,
valt het te gronde. Ik vrees dat die akkervrucht
nog te vei zal worden. " Van dat vey en sappig
groen. " (P. Croon.)
-

't Is de ure dat natuer herleeft
En alles vei- en groener staet.
(K. De Gheldere.)

-- Ook van menschen en dieren. Die veerze
staat vei en vet. " Die wel gevoet zyn, die
vroem ende blosende coluer hebben, die een vey
ende juechdelyck lichaem hebben, die claer van
velle zyn ende blosende. " (F. Rapaert.)
-- Geil, vet, overvruchtbaar, sprekende van
den grond. Veie grond. Dat land is vei. Die
vrucht gelukt maar in veien grond. Dat land is
niet vei genoeg om tabak te planten.
door de woesteny
U binnenbragt in 't veije land.
(K. De Gheldere.)
Omdat ik

Vet, sappig, voedzaam, sprekende van
zekere spijzen. Veie melk. Vei vleesch. Veie
-r—

VEINZE, v. Koorngras. Zie VENZE.
VEINZEN, veinsde, heb geveinsd, o. W.

Aangeglommen zijn zonder te branden. Zie VEUNZEN.
VEISTER, v. (nooit o.) Overal gebruikt voor
Venster, fr. fenêtre. De ruiten van eene veistere.
" De gordijntjes van de veisters waren af. " (K.
Callebert.)
- VEISTEREN, 0. W.

Zie VENSTEREN.

VEITE, v. Weligheid: De veite van de vruch-

ten. De veite van die klaver. Die vrucht heeft
weinig of geene veite. De veite komt met den
regen.
-- Vaag, vruchtbaarheid, vetheid van den
grond. Er is geene veite in dat land.
VEIZAAM (wvl. ook VEIZAMIG, zie ZAMIG), adj.
Hetzelfde als Vei. Veizame vruchten. Veizaam
vlas. Veizame. grond. Veizame weiden. Veizaam
land. Veizame kaas. Veizame moortel.
-- Afl. Veizaamheid.
VEL,

o., mv. vellen, vklw. velleke(n, velletje,

(Kort. vellië; zie DEMINUTIEF). Huid. " Aldus gaen
de menschen langs de straeten al vérdrooghende, niet anders hebbende dan het vel over de
beenen ende van maghericheyt soudt men huerlieder de rebben ghetelt hebben. " (Z. v. Male.)

-- Iemand een vellië geven of ophangen, eene

kaas. Veie boter.

-- Nesch en frisch. Veie snuif. De snuif blijft
vei in eene schelpdoos, en de rooktabak blijft
vei eenen banst van haverstroo. Veie moortel
(vette goede moortel om te metsen).
-- Veie lucht, lucht vol wolken die regen
voorspellen. De lucht komt vei, zit vei.
-- Een veie boer, landbouwer die zijne akkers
vei maakt met ze goed te mesten en te vetten.
De veie boeren hebben altijd schoone vruchten.
-- Een peerd is te vei in de koppelingen, zegt

men als de gewrichten van de voeten te dik zijn,
als er te veel vleesch aan is.
— Dit woord van alledaagsch gebruik is
etymol. hetzelfde als 1. veges. Kil. Vey, vigens,
vegetus. -- Vandaar Verveien.
VEIEN, veide (wvl. ook veidege), geveid, b. w. Vei
maken, bemesten, mesten, vetten, fr. fumer, engraisser. Een land, een akker veien. De vruchten
veien. Men velt de klaver met er asch over te
strooien. Men veit de tabakplanten met beer.
Men veit het koolzaad met ale. Men velt veel
vruchten met guano.

— Afl. Veiing.
VEIHEID (wvl. VEIIGIiEID, zie ia),
weligheid.
VEINSHOUT, O. Zie VEUNSHOUT.
VEINT, m. Zie VENT.

VEIN

v. Veite,

logen wijs maken, bedriegen in den koophandel
of anderszins.

-- Eene vellië koopen, eene vellië meedragen,
met eene vellië henengaan, bedrogen worden, zich
iets laten wijs maken.

— Hom,j heeft zijn vel aan, hij is bedronken, hij
heeft een stuk in de kraag.
VELD, o. Heideveld, fr. bruyere, plaine inculte.
Het is op dit veld dat de krijgsoefeningen plaats
hebben. De helft van dit veld is sedert eenige
jaren in bouwland veranderd.
--- Heidekruid, pottebezemhout, fr. bruyère.
Een bezem van veld.
VELDBIES, v. VELDBIEZEM, m. Soort van bies
die, kort en taai zijnde, gebezigd wordt in plaats
van bindwissen om de takjes van de fruitboomen
langs den muur aan nagels op te binden. Fijne
harde biezen heeten steenbiezen; dikker en zachtere heeten veldbiezen; nog zachtere en langere
heeten papbiezen; groote papbiezen met veel
merg heeten blokbiezen; nog grootere heeten
stoelbiezen of poppers.
VELDKNEEKER, m. Soort van kneeker, een
vogeltje. De veldkneeker is noch Duinekneeker
noch Sterrekneeker.
VELDRETSE,v. Onkruid dat in de velden groeit.
Zie RETSE.

VELD
VELDSCHOOL, VELDSCHOLË, v. £ene school bij
of op een heideveld. Bene veldschool stichten om
de kinderen te onderwijzen die te ver van het
dorp wonex.
VELDSCHOOT, -SCHOTE, -SCHEUTE, v. Bij brouwers. De gerst, die op den moutvloer te schieten
ligt, is rijp voor den ast, zoohaast de kiem haar

eerste puntje toont; maar somwijlen zijn er
eenige korrels die, eerder rijp dan de andere,
hunne kiemen ten volle uitbrengen, en deze
kiemen dan heet men veldschoten of hemelschoten.
De veldschote krijgen. De veldschote hebben.
De gerstzaden, die de veldscheute krijgen, verliezen hunne suiker, en dienen niet meer voor

de brouwte.
--- Zandige grond die met den regen uit de
akkers afgestroomd ligt in de grachten. De
gracht ligt vol veldscheute.
VELDSTEEN, o. Zie VELTSTEEN.
VELDVOGEL (wvl. –VEUGEL), m. Eene levende
vink, die de vinkevangers in eene kooi meêdragen om door haren zang de wilde vinken uit te
lokken en te doen vallen.
VELTBOON(E, V. Soort van erwt, ook enkelijk
Velte genaamd, fr. pois des champs, pols de pigeon.
— Niet te verwarren met Veldboon dat Kramers vertaalt door fève de marais (boereteen,
platte pieter), en door fèverole (peerdeboon).
VELT- DEN-BOER, m. zonder mv. Kluchtwoord
om zware wreede spijs aan te duiden, bezonderlijk aardappels met eiers, en dikke kloeke rijst pap, waarop, zoo men zegt, een puit kan dan
wreed dat de boeren zelve er geenen-sen,zo
weg mee kunnen. Men bracht op 't einde van de
tafel eenen rijstpap, 't was rechte veltdenboer.
VELTDUIP (wvl. VELTD UVE), v. Rotsduif. Zie
VELTE.

VELTE, v., mv. vellen. Veltduif, rotsduif, steen
fr. pigeon de roche, biset.
-duif,
— Soort van huisduif, dik van lijf en blauw
van pluimagie, fr. biset de colombier. De velten
worden aanzien als de stam van al de andere
soorten van huisduiven.
-- Kil. Velt, velts, Petra : rupes.
-- Men geeft nog den naam van Velte aan
eene soort van gemeene erwt, 1. pisum arvense,
fr pols des champs, pois de pigeon genaamd. De
velten worden ook Stukerwten en Veltboonen
geheeten. Velten zijn geen duiveboonen, fr.
f èveroles (soort van kleerre peerdeboonen). De
velten worden op den akker gezaaid, en hunne
ranken bochtig tegen malkanderen steunende
groeien drie a vier voet hoog. Als de velten rijp

1247

VELT
zijn, worden zij gesleten en uitgedorschen. De
velten zijn een voedsel voor dieren en menschen.
Men maakt er poree of erwtsoep van; men eet
ze ook in den winter met aardappels en wortels.
VELTIJKE (wvl. VELTIKE), V. Een diertje dat 't
fatsoen heeft van een platluis, doch iets grooter,
en vastkleeft aan het vel van koeien en honden;
ook Velteek, Velteke, fr. tique, ixode ricin. In
de Wdb. Teek.
VELTSTEEN, o. Soort van keiachtig steen dat
men in heiden en velden vindt, en waarmede
men oulings metselde, als blijkt uit de overblijf
-selvan
onze oudste kerkgebouwen.
— Kil. Velt-steen, silex. Velt, bij denzelfden
Kil., beteekent Rotssteen, rupes, petra.
VEME, v. Blad van lisch, van porei, van maïs,
Van tarwe, van zagge, enz. De vemen van de
zagge zijn scherp van boord. De turksche tarwe
heeft groote Vemen. - Zie FEME.
VENDEL, o. Zie VENDER.
VENDELEN, vendelde, heb gevendeld (fvl. evendeld, zie GE), o. w. Zwaaien, slingeren, wapperen

gelijk een vendel of vaandel. Zijne gescheurde
kleederen vendelen achter zijn hielen. Hij gaat
door de straten al vendelende gelijk een schobbejak (d. i. met gescheurde kleederen waar de
flarden aan te zwieren hangen).
— Langs de straten zwieren, rondslenderen.
Zij doet niet liever dan vendelen. Hij verbood
aan zijne dochter van op straat te vendelen. Ge
mengt op straat niet vendelen. Zij bleef eenen
halven dag in de stad vendelen.
VENDER, VENDEL, o., mv. venders. Hetzelfde
als Vaandel, fr. diapeau. Een schoon vender in
de processie. " Strijdende wapenen onder vyan-

delijke vendels. " (C. Hazárt.)
Den put waer in de doodt haer vendel heeft ontwonden.
(G. De Dons.)

— Afgescheurd stuk dat aan een kleed te
zwaaien hangt. Die schooier is geheel in vendels.
Zijn kleed hangt in venders. Het kleed was in
venders gescheurd.
-- Iemand wiens kleedij gescheurd en ongeschikt is. Een Vendel van een vrouwmensch. Is
dat een vender ! een slordig vender!
— Bemerk dat het fr. drapeau ook gebruikt
wordt voor Lap, flente.
VENDUIE (wvl. VENDUE), v., klemt. op du. Zie
VENDUWE.

VENDUWE, VENDUIE (klemtoon op du), v., mv.
eenduwen, venduien. Venditie, openbare verkooping, fr. vente publique. Venduwe van meubelen.

Naar eene venduwe gaan. Er was veel volk in

VENT
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die venduwe. Het was al maar bucht en brol dat
er verkocht wierd in die venduwe. Ik heb in die
venduwe eene koe gekocht. " Bruyloften, eenduwen, avont- spelen, dagh- spelen, spinderijen
ofte ander vergaederinghen. " (Cost. v. Ipre.)
-- Weil. en Kramers hebben Vendu. Kil. in
app. Vendue.
VENEGRETTE, v. Gatcieze, fr. vinaigreíie.

dezen die aan 't vensterken van den biechtstoel
knielende, hunne zonden belijden.
-- Te vensteren liggen, onder de venster op
stroo° liggen in den vloer, sprekende van een lijk
dat men aldus aflegt in sommige gewesten. Hij
ontvong de laatste sacramenten, en eene uur
daarna lag hij reeds te vensteren. —(Is vensteren
in deze zegswijs misschien een substantief?)

VENIJN, VER►NIJN, FERNIJN (wvl. -NIIN), o.

- VENSTERKRUIS (wVi. VINSTERK1UUS, VÉISTER-

Ongroei, ongedierte, doch vooral rupsen en
maden. Het venijn knaagt al de kooien kapot.
Veel fernijn op eenen fruitboom.
— Fig. Een arglistig en boosaardig mensch.
Een venijn van een ventje, van een wijneken.
VENIJNE (wVl. VENJNE, zie ia), v. Rups, spinnekob of dergelijk ongedierte. Er kroop eene
venijné op zijn kleed. Er zitten veel venijnen op
den appelboom.
— Men zegt ook Vernijne, Fernijne.
- VENIJNDE (wVl. VENIINDE), adj. Venijnig, ver
giftig, fr. vénimeux; véneneux. Venijnde dieren.
Venijnde kruid.

o. Eene ijzeren spil of drilbout, eenen
palm lang, met een kruis aan 't een einde, en
eene spleet in 't ander. Het vensterkruis dient
om eene venster te sluiten, namelijk als de blinden toegedaan zijn, steekt men de spil van het
vensterkruis door een gat in den middenstaander, zoodanig dat het kruis al buiten tegen de
blinden drukt, terwijl de spil al binnen Vastgeleid wordt met een scheers (fr. claveíte) of splits

God maecte de felle diere,
(Maerlant.)
Entie venijnde.

-- Met rupsems of ander ongedierte bedekt.
Een venijnde fruitboom (die, van de rupsems
Vergeven is). Venijnde zwalm (zwaluw die veel
ongedierte in zijne pluimen verbergt, anders
Schaar genaamd, fr. martinet noir).
VENNE, v. Meerschagie, .vochtige weide, pascuum palustre, zegt Kil. De vennen langs eenen
waterstroom.
-- Vgl. holl. Veen, o., fr. tourbière, terrain
tourbier.
-- VENNEBOER, m. Landbouwer die veel venueland heeft, die in de vennen woont. De venueboeren moeten zorgen voor de waterstroomen,
opdat zij door geene vloeden overrast worden.
-- VENNELAND, o. Moerasachtig land dat licht
en niet zwaar is. In drooge zomers kan men in
venneland goede vruchten winnen; maar in natte
zomers brengen de vennelanden weinig of niets

voort.
VENSTER (vvvl. VINSTER, VEINSTER en VEISTER),
is m., meest v., nooit onz., fr. fenetre.
- VENSTERBLAD (wVl. VEISTERBLAD).,

o. Venster-

bank, fr. accoudoir de fenetre. De boek lag op
het vensterblad.
-- VENSTEREN (wel. VEISTEREN, VEINSTEREN),
,vensterde, heb gevensterd, o. w. Aan eene venster

KRUUS),

(fr. goupille).
-- VENSTERNEELE, V.

Zie PzNTENEELE.

-- VENSTERSPRINKEL (wVl. VEISTERSPRIINKELE,

zie IND), m. Sprinkel, ijzeren stang aan eene
venster, fr. barreau de fenetre.
VENT (wel. VEINT), m. Kerel. Zie de Wdb.
-- Minnaar, fr. amant. Eenen vent hebben.
Zij is met haren vent naar de kermis.
-- Man, echtgenoot, fr. marl. Eene vrouw die
slagen krijgt van haren vent. Zij heeft eenen
braven, eenen neerstigen vent.
— Er zit een ventje op dat huis, dat huis is met
schuld belast, fr. maison grevee. Hij heeft geld
geleend om dat huis te koopen, en zoolang hij
dat geld niet kan weergeven, zit er een ventje
op dat huis. Het ware al wel dat zijn huis zuiver
en onbelast ware; maar er zit een ventje op.
— Veint rijmt niet bij ons met kind, wind;
dus nooit vint te schrijven.
VENTE, v. Verkooping, verkoop, vertier, nering,
fr. vente, débit. Veel of weinig vente hebben
(veel of weinig verkoopen). De winkeliers hebben meest vente op de marktdagen. De herbergiers hebben veel vente van bier in de kermis
Ik heb vandage geene vente gehad (niets-dagen.
verkocht). De vente hebben van iemand (aan
iemand verkoopen). Ik heb gisteren de vente
gehad van uwen broeder (uw broeder heeft aan
mij gekocht). Iemand de vente geven, iemand
de vente junnen (aan iemand iets koopen, hem
het genoegen verschaffen van te verkoopen). Ik
geef de vente nu aan den eenen winkelier, dan

staan of liggen spreken. Wordt schertsende gez.

aan den anderen. Ik j enne maar de vente aan

van vrijers die 's avonds aan de venster gaan
klappen met hun scheers (Alg. Vl. Idiot.); 2' van

mijne vrienden. Als ik een nieuw kleed moet
hebben, ik zal er u de vente van junnen. Hij
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heeft mij de vente gejund van al de nieuwe
meubels die hij noodig had. Geef mij de vente,
jun lasij de vente (zeggen de kramers aan de
voorbijgaande lieden, om ze tot koopen op te
wekken). " Soo doende, cryghen sy cleyn vente,
ende cleyn ghewin. " (J. David, s. j.) " Die best
met den kinnebacken can spelen, die crycht de
meeste veste, ende dmeeste gheloove. " (F. Ra
Wie eenich broot ter vente biecke,-paert.)"
wesende te cleene van ghewichte. " (Cueren van
Rousselaere.) " Dat gheen poorter eenich broot
ter vente en zal moghen stellen dan up tghewichte vander stede. '^ (Id.) " Ter vente staen
met vleesch omme vercoopen. " (Id.) " Eene
crane te rechtene, omme aldaer upslach, tooch
ende vente thoudene van allerande soorte van
coopmanscepe. " (N. Despars.) " Waerdoore wy
dan de catoenen souden beter coop ghecryghen
ende te meerder vente hebben. " (Z. v. Male.)
— Zulke markt, zulke veste. Zegswijze die beteekent Dat men verkoopt volgens dat de markt
is : gaat de markt wel, men verkoopt veel; en
gaat de markt slecht, men verkoopt weinig. Fig.
Men moet zich voegen naar de omstandigheden,
het een moet het ander volgen.
— De waren die men ter verkooping bestemt
of aanbiedt. De vente reeden (de koopwaren
bereiden en opmaken die men ter markt wilt
stellen, fr. parer la merchandise). De boeren
roeden de vente, als zij het graan in zakken
doen, de boter opmaken, enz. De koolkapper
reedt de vente, als hij zijne groensels gereed
maakt om ze te gaan verkoopen.
— Te Brugge geeft men den naam van Vente
nog aan een vaartuig dat, op gestelde dagen naar

Gent gaande, bezonderlijk dient om koopwaren
te vervoeren, terwijl de bargie voor de reizigers
beschikt is . Zie NACHTVENTE.
-- VENTELIJK, adj. Ventbaar, verkoopbaar.
" Bedorven waere, tzy tarwe, messelioen ofte
rogghe, dat niet ventelic waere ten behoufve ofte
oorboire van den mensche... " (Cueren van
Rousselaere).
VENZE, VEINZE, v. Koorngras, alopecurus
agrestis L. Er staat veel venze in die klaverij.

VER-. Dit voorvoegsel heeft dikwijls bij ons de
beteekenis van Her, d. i. op nieuw, wederom, b. v.
Verbiechten — herbiechten.
— herbiezen.
Verbiezen
Verbloeden -- herbloeden, op nieuw bloeden.
Verderschen -- herderschen.
-- herhalen.
Verhalen
Verhuwen — herhuwen.
Verkennen — herkennen.
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Verkoken
— herkoken.
Verschilderen — herschilderen.
Verschrijven — herschrijven.
Verveursten -- herveursten.
Vervlechten — leervlechten.
Verzaaien -- herzaaien.

Verzetten

-- herzetten.

-- Somwijlen versmilt het voorvoegsel ver
met de volgende lettergreep, b. v.
Veranderen
Verhuizen

— vranderen.
— vruizen.

Verhitten
Verraadsch
Vereend
Vereenen

— vritten.
— vraadsch, vradsch, vredsch.
— vreend.
— vreenen.

Verwoed, veroed --- vroed.
Ja, de ww. Veranderen en Vruizen , hebben
zelfs den imperfect gevranderd, gevruisd; vgl.
Glooven (voor gelooven), heb gegloofd; zie GE; en
van Vreenen maakt men Vervreenen.
VER, bijes. Zie VERRE.
VERAFSTAAND , adj. Verafgelegen,

verafverwijderd, fr. éloigné, distant. Verafstaande land. Een
huis verafstaande van de kerk. Verafstaande
bloedverwanten.
VERALTEREEREN, veraltereerde, ben veralte .
reerd, o. w. Hetzelfde als Altereeren, ontstellen,
ontroerd worden, fr. être alteré. Hij was er ge-

heel van veraltereerd.
— F. Vanden Werve gebruikt veraltereerd in
den zin van Dorstig, fr. alteré. " Uw herte dat
soo veraltereerí is en schynt te branden in gierigheyt, dat sonde daer mede wat gelaeft en
ververscht worden. "
VERANGST, adj. Beangst, angstig, fr . inquiet>

plein d'anxiete. Verangst zijn om den uitslag

van de zaak te kennen.
— Afl. Verangstheid.
VERANTZAAIEN, VERHANDZADEN, : VERANSAAN, b. w. dat men onder deze verscheidene
vormen bij onze vorige schrijvers vindt in den
zin van Een bouwland bederven.met het gedurig
te herzaaien zonder te laten rusten, fr. épuiser,
détériorer une terre en la reenserencanl toujours
sans la laisser reposer. Het was voortijds besproken dat de landbouwer zijnen akker het derde
jaar moest laten braken. Un censier constant sa

tense de neuf ans a et doibt avoir en chascune roye
de terre a labeur trois despouilles de bled, trois
despouilles d'avaine, et trois ghesquieres (d. i.

(Coustumes de la Salle et Bailliage de
Lille, xvi, 5.) " Men verstaet als eenigh landt
gheheven is in loyalen pacht, dat den pachter
het selve niet vermach te verantsayen, maer ver-

jachères).
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mach alleen twee vruchten in een mes te sayen,
ende moet het derde jaer brake laten ligghen. "
(Cost. V. Aelst, xiv, 20.) " Men verstaet, als een
pacht-goed, land of meersch gheheven is ten
loyalen pachte, dat den pachter niet en vermach
het selve land te vei•ansane : inaer vermach alleene twee vruchten in een mest te sayen ende
moet het derde jaer brake laten ligghen. " (Cost.
V. Cortrycke, VII, 16.) " Ende en vermach den
pachter 't lant t'zy in loyalen pacht ofte ander
niet te verizant-saden, maer ver--sintghev
mach alleenlick twee vruchten in een mes te
sayen, te weten d'eerste jaer coorn, en het tweede
even, oft , andere Maertsche vruchten, ende
't derde jaer moet het brake ligghen. " (Cost. v.
Audenaerde, ix, 9.) " Sonder die (goederen) te
misbruycken, met de landen te verhandtsaeden,
de meerschen ende veeden te scheuren, de bos schen te onderhouden, de haeghen end kanten
te destrueren,. de huysinghen af te trecken ofte
laeten vervallen; ende soo voorts. Dierghelijcke
landt-schenders zijn ghehouden in alle kosten,
schaeden ende interesten, de welcke de proprietarissen door hun misbruyck komen te lyden. "
(Vl. Setting- boet.)
-- De West- Vlamingen, vooral in Veurne Ambacht, zeggen ant- voor ont-, b. v. anthouden,
antvluchten, antzeggen, enz. Zou Verantzaaien
dan misschien zooveel zijn als Verontzaaien,
d. i. afzaaien, zoo dikwijls een land bezaaien dat
het eindelijk af en uitgeput is?
VERARBEIDEN (wvl. VERAARBEIEN), verarbeidde,
verarbeid, b. w. Verwerken.
-- Zich verarbeiden (wvl. eens veraarbeien,
Zie EENS), zich overwerken, fr. s'abimer, s'excéder
a force de travailler. " Andere loopen totten
barbiere om laten (fr. pour se faire saiçpner), mer
,

soe onbeclueckert ende onbereet, dat ict niet
swygen can, verhit, besweet ende verarbeyt. "
(F. Rapaert.)
VERARIVIOEDEN (wvl. VERAARMOEN), verarrnoed-

de, verarmoed, b. en o. w. In armoede brengen
of vervallen, armer maken of worden, bij Kil.
depauperare en depauperari. Iemand verarmoeden. Hij verarmoedt gedurig. " Waerelyk het is
de Tael veraermoeden en de Dichteren opwillen,
van hun nae de lange wyse van sullen worden
te lenden : aermen Dichter, als gy seggen moet
sy sullen ingebragt worden, daer men soud kon
sy werden ingebragt. " ( Vaelande.)-nesg
-- Verarmoed zijn, tot groote armoede vervalen zijn, haveloos zijn. Een verarmoede fransch,

r. un déquenillé d'outre Quiévrain." Het volck, dat

VERB
door de langhdurighe oorloghen was verarmoedt.'
(I. de Grieck.)
-- Er verarmoed uit zien, het uitzicht hebben
van iemand die veel gebrek lijdt, bleek en mager
en slordig zijn. Als die jongeling van de soldaten
kwam, zag hij er geweldig verarmoed ,uit. Eene
kerk ziet er verarmoed uit, als zij weinig versierd
en daarbij nog vuil en slordig is. Die akker
zien er verarmoed uit : een vlaagje-vruchten
regen zou hun deugd doen.
-- VERAItMOEDHEID, V. De staat van verarmoed
te zijn, behoeftigheid, fr. indigence, misère. Zijne
verarmoedheid scheen uit in geheel zijn wezen.
" Ander remedien dienen siecten wt verarmoetheyt tomende, ander van gulsicheyt comende. "

(F. Rapaert.)
VERBABBEZAKKEN, verbabbezakte, verbabbe

b. w. Verneuken, verwoesten, verderven,-zakt,
verroekeloozen, verkwisten, fr. perdre, gorter,
ruiner, abïmer. Die koopman heeft zich zelven
(zijne zaken) zoo verre verbabbezakt dat hij
ncoit meer zal opkomen. Haar zijden kleed is
verbabbezakt van den regen. Zijne gezondheid
verbabbezakken. Zijne maag verbabbezakken
van te veel te pooien. Zijne fortuin verbabbezakken, fr. gaspiller son bien.
— Ook gebruikt in den zin dien Kil. geeft
aan Verbabsacken en Verhabsacken, d. i. ver pochen, versnorken, verbluffen, onthutselen.
" Veel verachtens, berispen ende verwytens
maecken den mensch ten lesten baloorich oft
doorcreytich, oft verbofsacken den mensch. "
(A. Adriaensens.) — In dezen zin zegt men ook
Overbabbelzakken. Jongen, ge meugt gij met
die viggens naar de markt niet gaan : ge zoudt
gij u laten overbabbelzakken (d. i. overklappen,
verbluffen, zoodanig dat gij ze onder de weerde
zoudet verkoopen).
VERBAKKEN, verbakte of verbiek of verboek,
ben verbakken, o. w. Hard samenplakken. Zijn

pinkhaar, zijne oogen zijn verbakken (van den
etter). Verbakken haar. Haar van 't klonterbloed
verbakken, 1. crimes sanguine concreti. " Den
vloer laten van moire en vuyligheydt geladen
worden, en soo verhardden en veebakken dat
merit nauws met schuppen en houweelen en can
af ghecryghen. " (J. David, s. j.)
VERBALLEN, verbcrlde (wvl. ook verbaldege, zie
IMPERFECT),

ben verbald,-o. w. Vereelten, eerbot-

ten, eeltig worden, fr. se durillonner. De handen
verballen van te werken, de voeten van te gaan,
en de knien van te knielen. Verbald vel. Verbald
zijn. Verbalde handen, fr. mains callouses.
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- VERBALDHEID (wvl.

ook VERBALDIGHEID), V.

De staat van verbad te zijn, vereeltheid.
VERBAND, o. Bij metsers. De verbinding van
de steenen in eenen muur, fr. 7naconnerie en liaisons. Er is verband, waneer de voegen van de
steenen op elkander niet vallen. De metsers
onderscheiden vooral het kruisverband, het
spaansch verband, en het staande verband.
-- Het staande verband vereischt dat er beur
lage en eene streklage-telingspoch
op elkander volge, zoodanig nbgtans dat de voegen van de streklagen onderling op elkander
zouden vallen indien men de potietsche lagen
wegname. Een muur met staande verband biedt
aan de oog de volgende figuur :

I

strekt.I
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-- Het kruisverband verschilt van het slaande
verband hierin dat de voegen van de eerste strek lage passen op die van de derde, vijfde, enz.,
maar niet op die van de tweede, vierde, enz.,
zoodanig dat een muur, in kruisverband gemetseld, de schikking zijner voegen aanbiedt in de
gedaante van kruisen, zoo als hier :
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-- Het Spaansch verband, anders ook Kokken
en Tijkenhaneverband geheeten, biedt aan-hane—
de oog de volgende figuur
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VERBASTEN, verbastte, ben verbast, o. w. Wordt

gezeid van het vlas dat, op den akker groeiende,
die taaie en draadachtige schil krijgt die men
Bast heet, fr. filasse. Het vlas begint reeds te
verbaster. Dat vlas is reeds kloek verbast.
VERBAUWEN (wvl . VERBOWEN, zie AU), verbauwde, ben verban-wd, o. w. In 't kwaad keeren,

erg worden. Wordt gezeid van eene wonde die
verkwaadt of verstoort. •Eene wonde die ver bauwt. Die kwetsuur is verbauwd.

VERB
— Kil. Bal, malus, inulilis. Doch bij Kramers
staat Verbauwen als synoniem van Verbauwereeren, d. i. ontstellen. Vgl. Verstooren.
VERBAUWEREEREN, b. en o. w. Verbijsteren,

ontstellen, fr. ahurir. Zie de Wdb. " Van dezen
roup, verschooten ende verschricten zy al diet
hoorden, zo schoffierlijck zeere, dat zy, als verbauwereerde, verbaesde lieden niet en wisten
wat hamlieden te doene stont. " (N. Despars.)
--- In Brab. zegt men ook Verbabereeren en

Verbavereeren. (Alg. VI. Idiot.)
VERBEDDEREN, verbedderde, verbedderd,

b. w.

frequentatief van Verbedden, verpulmen. E.enen
zieke verbedderen (in een ander bed leggen).
VERBEDEN, VERBEEN, verl)ad, verbeden of ver

b. w. Hetzelfde als Verbidden, met bidden-beên,
afkeeren, 1. deprecari. De straffen verbeden die
de zonde verdient. Een ongeluk verbeên. Het is
al te verbeên. — Zie BEDEN.
VERBEEND, adj. Wordt eig. gezeid van kwak-

kels die, eens door het kwakkelbeentje verschalkt
maar het net ontvlogen, niet meer te verlokken
noch te vangen zijn. Een verbeende kwakkel,
fr. une caille e farouchée, échappée de la pipée.
-- Wordt gez. van andere vogels en dieren
die, aan den strik ontsnapt, schuw geworden
zijn. Eene verbeende vink. Eene verbeende rat.
-- Fig. Die door ondervinding geleerd heeft
op zijne hoede te zijn, die eens bedrogen niet
meer te bedriegen is, die slim geworden is ten
zijnen koste. Gij zult hem niet strossen : hij is
verbeend, of, het is een verbeende.
— Wordt dikwijls toegépast op jongelingen,
en vooral op dochters, wier eer en deugdzaamheid
verdacht is, omdat, zij de bedorvene wereld beminnen en ongetwijfeld reeds in de strikken van
't kwaad verlokt zijn geweest. Sedert dat hij
met die slechte gezellen verkeert, loopt hij ook
al verbeend. Trouw niet met die dochter : het is
eene verbeende, fr. alle a vu le loup.
VERBEESTEN, verbeestte (wvl. ook verbeestege),
verbeest, b. w. In dronkenschap en wulpschheid
verkwisten. Zijn geld, zijn goed verbeesten.
Zijne gezondheid verbeesten. De ouders werken
en slaven om iets te winnen, maar hun schandalige zoon verbeest het al.
— Verbrodden, verknoeien, bederven, fr. abïmer, gdter. Hij heeft geheel den vloer verbeest,
roet er hout op te klieven. Die schoemakersk n echt mag het leder niet snijden, hij zou 't al
verbeesten.
VERBEGELD, adj., klemt. op be. Wordt gezeid

van een zwijn dat met eenen poot in zijnen

VERB
begel verward is, zoodat het niet meer voortkan.
Haast u, het zwijn is of staat verbegeld : als gij
het niet verlost, het zal de pootera breken.
— Fig. Verbegeld slaan, in de klem zijn, verlegen zijn, niet weten waaruit of waarin, geen
raad weten. — Zie BEGEL.
VERBEI, o. Afwachting, fr. attente.
— Voor of tot een verbei, in afwachting van
iets beters of van iets definitiefs, voorloopig,
middelerwijl, fr. en attendant, provisoirement,
pour un temps, par interim. Deze versletene
gereedschappen gebruik ik maar tot een verhei:
de nieuwe, die ik gekocht heb, zullen welhaast
toekomen. Men is bezig met mijn huis te herstellen : ik woon hier in deze kamer tot een verbei. Het
noenmaal is maar ten een ure : neem iets tot een
verbei. Die ambtenaar is daar maar tot een verbei (tot dat er een ander definitief benoemd
wordt)., Het is maar tot een verbei, dat hij die
plaats bedient. Het is maar voor een verbei dat
hij het land bestiert. In eene Lente den goddelijken dienst verrichten voor een verbei tot dat
de nieuwe kerk gebouwd is.
VEEBEKKEN, verbekte, verbekt, b. w. Vertuiten,
eenera nieuwen bek aan iets maken, den bek
vernieuwen. Eenen priesterhoed verbekken.
Eene schietspoel verbekken. Eenen avegeer verbekken (er een nieuw muzeel aan slijpen omdat
het eerste afgeboord of gebrokkeld is).
-

VERBELA, VERBLA ,FERBELA,FABELA,PERBLA,

v., klemt. op la. Eene frulle, eerre geplooide
strook, eene fladderende schroode aan de kleedij

van vrouwen en kinderen, fr. falbala, eng. fur-

below. Eene groote verbla. Een kleed met drie
verbelaan. De verbla van een kleed, of het breede
belegsel dat rond op een kleed genaaid is en los
afhangt, heet in 't fr. volant. De verbla van eene
muts is het deel dat over den nek valt, fr. bavolet.
VERBELLE, v. Zie BERBELLE.

VERBETERKOOPEN, verbeterkoopte,verbeterkoopt,

b. w. Iets aan eenen beteren koop laten, den
hoogen prijs afslaan. Gij zult uwe waren moeten
verbeterkoopen,wilt gij uwe kalanten behouden.
-- o. w. met zijn, De eetwaren zullen alhaast
verbeterkoopen, want de oegst belooft veel.
VERBEULEN, verbeulde, v.^rbeuld, b. w. Bederven, schenden, vermorsen, fr. abïmer. Het kind
heeft dien boek verbeuld met er mede te spelen.
Zijne kleederen verbeulen.
VERBEUREN, b. w. Verpanden. Ik verbeur
tien frank aan den arme, indien ik lieg. Wat
verbeurt gij, indien gij uw woord niet houdt P
VERBIECHTEN, verbiechtte, verbiecht, b. w. Her-

echten, wederom iets biechten dat reeds ge-
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biecht is. Hetgeen kwalijk gebiecht is moet verbiecht worden. De scrupuleuzen willen altijd
verbiechten. " Sonder yet te verbiechten dat eens
wel ghebiecht is. " (Th. van Herentals.)
--

Zie VER —.

VERBIEZEN, verbiesde, verbiesd, b. w. Herbie-

zen, met nieuwe biezen bevlechten. Eenen stoel
eerbiezen. " Onze stoelen moeten verbiesd worden, en den stoeldraeyer en komt niet. " (C.
Duvillers.)
VERBIJDEN, verbeed, verbeden (oostvl. vERBIJEN, wel. VERBIEN; verbee,
w.

verbeen; zie

Beleven, weten gebeuren. Zie

IEN), b.

GEBIJDEN.

VERBLA, v. Zie VERBELA.
VERBLAKEREN , verblakerde, verblakerd, b. w.
Verbranden, ' fr bru' ler. " Daermen syn syden
met crauwels ophaelde ende met lampen ver blakerde. " (M. Lambrecht.)
— Van Blaken.
-

VERBLAREN, verblaarde, ben verbladrd, o. w.

In blaren of blazen (fr. ampoules, cloches) opzwellen. Vier of kokende water doet verbláren.
Geheel zijn hand was verblaard, tengevolge van
eene verbranding. " Tot dat de siecke zwelt,
ende beghint onthudene ende te verbladerenen. "
(Jehan Yperman.)
VERBLAUWEN (wvl . VERBLOWEN, zie AU), ver
blauwde, verblauwd, b. w. Herblauwen, wederom

-

een blauw kleur geven. Hij heeft dat lijnwaad
doen eerblauwen.
— o. w. Blauw of blauwer worden. Hoe nader
men naar 't zuiden reist, hoe meer het firmament verblauwt.
VERBLEKENHEID, v. De staat van verbleken
te zjn (zie VERBLIJKEN) . De verblekenheid van
't hout.
VERBLENDEN, verblendde of verblond, verblend
of verblonden, b. w. Hetzelfde als Verblinden.
— Eenen weg verblenden, dempen, onbruikbaar maken, doen verdwijnen. Recht hebben van

eenen weg te verblenden. " Soo wie eenighe
kerck-weghen, poort -weghen ofte meulen-weghen, opdolve, verstopte, vernauwde, ofte anders
verblende, die sal verbeuren ses ponden parisys."
(Costumers v. Lande v. Vryen.)
VERBLEUNEN, verbleunde, verbleund, b. w. Ver-

blouwen, mat stellen, iemand de stoutmoedigheid
benemen van iets gevaarlijks na te doen dat men
zelf eerst gedaan heeft, b. v. over een wijden
gracht springen, een overzwaar gewicht opheffen, enz. Ik heb hem verbleund. Hij kan mij
niet verbleunen (ik durf al nadoen wat hij voor-

doet). Hij is verbleund.
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--- Ook absolutelijk. De jongens verbleunen
geern. Hij heeft zijn been gebroken met te ver
-bleun.
-- Zie BLEUNTJE. Dit verbleunen is wellicht
ontstaan uit verbleuën, bleu (d. i. blood) maken.
Vgl. Uitreunen = uitroden.
VERBLIJDEN (wvl. VERBLIEN, zie IEN), verblijdde, ben verblijd, o. w. Vrolijk worden. Hij verblijdde als hij dat hoorde. Geheel de natuur verblij dt áls het lente wordt. " Zij (de martelaars)
verblijden alsmense briedt oft soodt. " (Anna
Biins.) " Als wi niet alleene wel pacientich zijn,
wat de Heere met ons doet, maer ooc dat wy daer
in verbliden. " (Th. van Herentals.) " Dan verblide
ick in mijn herte. " (Id.) " Sullen wy voorders
in ydelheyd verblijden P " ( B. Vanhaeften.)
— Verblijd zijn, eenen lichten roes hebben, fr.
être un veu gris, avoir une petite pointe de vin.
.

Hij was niet dronken, maar verblijd. Hij is verblijd thuis gekomen. Hij zag er verblijd uit.

-- Spreekw. Wat nieuws verblijdt, zei de zot,
en hijj keerde zijne mutse.

Het volek meyndt dat in dit verblycken
De Maene gaet beswycken.
(A. Debuck.)
Al syn klaerheydt is verbleken,
(Id.)
Al syn licht is uyt.gheblust.
Eylaes ! hoe wort het licht, 'twelck in de ziele luystert,
Verbleken en verstickt, ja teenemael verduystert.
(Id.)

— Fig. van een jongen mensch die uitteert
en verkwijnt.
-- Afl. Verblijking, Verblekenheid.
VERBLUVEN,

die koop verbleven P Hij hoogde tot dat het hem
verbleef.
VERBLIKSEMEN (wvl. ook VERBLEKSEMEN), ver bliksemde, verbliksemd, b. w. Met den bliksem
treffen. God verbliksemt zijne vijanden. Een
verbliksemde boom.
VERBLINDEN, b. w. Zie VERBLENDEN.
VERBLOEDEN, verbloedde, heb verbloed, o. w.

Wederom bloeden, fr. saigner de nouveau. Laat
de kwetsuur twee dagen verbonden zonder ze
te vermaken, want zij zou verbloên. " Ende ofte
ghi die wonde vint droghe soe vervesse, ende
scrept die canten ende doet se verbloeden met

eenen scaerse. " (Johan Yperman.)
- Zie VER -.
VERBLOEIEN, verbloeide, verbloeid, b. w. Verschroeien, verzengen, fr. roussiller, roussir. Zijn
kleed verbloeien van te dicht bij het vuur te
staan. Het al te heet strijkijzer heeft dat lijn

-wadverbloi.
— Zich verbloeien (wvl. eens verbloeien, zie

kleedereil verzengen. Ik heb mij
verbloeid aan de stove. Let op dat gij u niet
verbloeit.
— o. W. met zijn. Verschroeid worden. Het
lijnwaad verbloeit als 't gestreken wordt met een
te heet strijkijzer. Zijne kousen zijn verbloeid
van te dicht bij 't vuur te zijn.
— Afl. Verbloeiing, Verbloeidheid.
— Men zegt mede Verbluiën en Verbroeien,
en ook enkelijk Bloeien, Broeien.
EENS), - zijne

VERBLIJKEN (wvl. VERBLIKEN), verbleek (wvl.
scherpl. ee, Zie DUIGEN), ben verbleken, o. w. Ver
verdorren; in de Wdb. Verblikken.-blekn
Wordt gezeid van hout- en plantgewas dat op
den stam verkwijnt en vergaat. De koornhalmen
verblijken als zij door eenen stormwind geknakt
zijn. De erwten eerblijken als de peul verdroogt
zonder vrucht voort te brengen. Een tak ver blijkt als hij op den boom verdroogt. Verbleken
hout (hout dat op den stam verdroogd staat en
dood is). De verblekene takken zijn geringeld
(d. i. de verdroogde takken hebben rond de
schors eenen ring die de plaats aantoont tot
waar zij verdroogd zijn). De arme lieden mogen
het verbleken hout afbreken van de boomen.
-- Wordt ook van het licht gezeid, fr. palir.

VERBLIJVEN (wel.

VERB
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zie

FRIJTEN),

verbleef (wvl. scherpl. ee, zie onder DUIGEN), ben
verbleven, o. w. In de openbare verkoopingen,
Toegeslegen worden, fr. être adjugé. Op wien is

VERBLOUWEN (wel. VERBLOWEN, zie AU), verblouwde, verblouwd, b. w. Hetzelfde als Verbleu-

nen, bleuntje stellen. Ik heb hem verblouwd.
Hij durft over dien gracht niet springen, gelijk
ik gedaan heb : hij is verblouwd.
-- Ook absolutelijk. Willen wij eens verblouwen P
-- Zich laten verblouwen, zich laten verbluffen,
voor de stoutmoedigheid van anderen wijken en
van zijn recht afzien.
--- D:t verblouwen denk ik geboren uit ver
bevreesd. Zie BLEUNA. -bloën,va de
VERBLUIEN (wel. VERBLUEN, zie Ui), verbluide,
verbluid, b. w. Hetzelfde als Verbloeien, verzengen, fr. roussiller. Zijn kleed verbluien van te
bij het vuur te staan.
— Ook o. w. Het lijnwaad verbluit als het
gestreken wordt met een al te heet strijkijzer.

-- Kil. Verbluysteren, bluysteren, adurere.
" Niet anders na hun laeten als een verbluystert
pampierken op het welk somtyds Bene groote
rekeninge staet. " (F. Vanden Werve.)

VERB
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Quam een vliegheken, over-dweirs,
Plomp ghevloghen in de keirs',
Neder op de tafel daelen,
Heel verbivystert, heel mismaeckt.

(L. Vossius.)

-- P. Gheschier bl. 450 gebruikt Verblaaisteren, voor Verbranden.
VERBO, zie onder VERBOD.

VERBOD, o . Wordt veel gebruikt in de volgende
zegswijzen:
-- Er is geen verbod aan, hij wilt niet laten
't geen men hem verbiedt, hij is ongehoorzaam,
wederspannig. Er is geen verbod aan dien jongen. Ik heb schoon te zeggen of te bedreigen,
er is geen verbod aan.
— Op verbod staan, gehoorzaam, onderdanig
zijn, luisteren naar 't geen er geboden of verboden wordt. Hij leert zijne kinderen op verbod
staan. Die jongen staat op geen verbod.
-- Te eerbode, te verbo zijn of staan, gehoor
zijn, het gezag eerbiedigen, doen wat er-zam
bevolen wordt. Mijn hond staat mij te verbo. Hij
is niet te verbo. De ouders moeten hunne kinderen Van jongs af leeren te verbo staan. Hij staat
niemand te verbo.
— Men zegt ook Te gebode staan.
VERBOEFT (wel . VERBOUFT, zie ou) , adj. Bij
veeaartsen en peerdemeesters. Verwaterd, Ver
fr. fourbu. Een peerd dat verboeft is.-vange,
— Dit woord is gevormd van het fr. fourbu,
forbu (van het oude forboire, zegt Bescherelle).

— Afl . Verboeftheid ; zie VERWATERDHEID.
VERBOEREN, verboerde, verboerd, b. w. Ver-

kwisten in slemp— en drinkpartijen. Hij verboert
al wat hij bezit. Hij heeft gisteren vijftig frank
verboerd. Die werkman verboert 's zondags al
wat hij wint in de week.
Zie BOEREN.
VERBOLAARDEEREN, verbolaardeerde, verbo-

--T

laardeerd, b. w. Bolaarde maken, bedwelmen,
verbijsteren, beduizeld' maken. Hij was verbolaardeerd van den slag op zijn hoofd.
— Onthutselen, verbluffen, fr. déconcerler,

iníimider.
• — Zie BOLAARDE.

VERBOLLEN, verbolde, verbold, b. w. Verspelen
of verliezen met het bollespel. Hij heeft al zijn
drinkgeld verbold.
— Te verbollen, te winnen met het bollespel.
Daar waren drie prijzen te verbollen. Eene kraak
of koekbrood te verbollen geven.
VERBOOMEN, verboomde, ben verboomd, o. w.
Verkloeken, vervromen. Mijn been is genezen,
maar 't moet nog verboomen., fr. ma jambe est^

guérie, mais elle a besoin encore de se fortifier.
de se rafferinir.
— Misschien voor Verbodemen, want wij zeggen ook boom, met de scherplange o, voor bodem.
VERBORGEN, verborgde, verborgd, b. w. Verwaarborgen, borg blijven voor iemand, fr. eautionner quelqu-u'un. Hij zou dat huis koopen, indien
ik hem verborgen wilde. Na de boomvenditie,
gaat men naar de herberg om te verborgen (d. i.
om bij den notaris de namen op te schrij ven van
dezen die zich borge stellen voor de koopers).
" Van dat men niemant vangen sal, die hem can
verborgen. " (Privilegie v. Landen v. Putten.)
— VERBORGING, V. De daad van verborgen, van
zich voor iemand borg te stellen. De verborging
geschiedt bij notarialen akt. Het is verborging
in die herberg (d. i. deze, die instaan voor de koopers, moeten hunnen naam bij den notaris opgeven in die herberg).
VERBORSTELD, VERBURSTELD (uitspr. verbusteld, zie Es), adj. Verstreuveld. Wordt gezeid
van haar, pluimen, enz., die verwarreld over
einde staan, fr ébouri:é, hérissé, dressé en désordre. Verbursteld haar. Verburstelde pluimen.
.Zijn baard stond verbursteld.
— Beteuterd en verlegen, fr. ebouriffé. Hij
kwam verbursteld binnengeloopen. Hij kwam
geheel verbursteld mij raadplegen. Er verbursteld uit zien, fr. avoir l'air ébourifé.

zonder mv. Eelt, weer, fr. cal,
durillon, callosité. Het verbot van den hiel, van
de hand. Het verbot afsnijden. Een dik verbot.
VERBOT, o.,

De hielen zijn met verbot bedekt, fr. les talons

sont couverts de cal.
VERBOTTEN, verbolte (wvl. ook verbollege), ben
verbot, o. w. Eeltig worden, vereelten, verballen,
hard worden, fr. se couvrir de cal, se durf llonner.
De handen verbotten van te werken. De hielen
zijn verbot. Verbot vel. Het verbot vel van zijne
handen is ongevoelig aan de hitte van het ijzer.
Verbot vel is ongevoelig. " Vereeld is verbot,
verhard, verweerd. " ' (Vaelande.)

— Afl. Verbotting, Verbotheid.
VERBRADDEN, verbradde, verbrad, b. w. Hetzelfde als Verbrodden, verknoeien, verderven.
Hij heeft geheel het werk verbrad.
VERBRAMEN, verbraamde, verbraamd (wvl. ook
verbràmde, verbramd, zie RLANKVERR.), b. w. Met

bramen ombinden. Men verbraamt jonge boompjes om er b. v. het vee van af te keeren.
-- Afl. Verbraming, Verbraamdheid.
VERBREEDEN, VERBREE'N, verbreedde (wvl. ook

verbreedege), verbreed, h- w. Breeder maken.

VERB
— o. W. Breeder worden, fr. s'elargir. De straat
is hier nauw, maar verder verbreedt zij. Die
stoffe verbreedt met uitgerokken te worden.
VERBREIEN, verbreide (wvl. ook verbreidege, zie
verbreid, b. w. Wederom breien, het
breiwerk vernieuwen. Den voet van eene kous
verbreien.
-- Hervlechten. Stoelen verbreien (de zaai
vermaken met nieuwe biezen).
-- Zie BREIEN.
--- Afl. Verbreier, Verbreiing, Verbreisel.
IMPERFECT),

VERBREKEN,

verbrak, ben verbroken, o. w.

Wordt gezeid van het weder dat, na helder en
vast geweest te hebben, verandert en slecht
wordt. Het weder verbreekt. Het weder is ver
Haast u den oegst in te meng ten, want-broken.
de locht begint te overtrekken, en 't weder gaat
verbreken.
-- In dezen .zin zegt men ook Breken.
VERBRIELEN, verbrielde, verbrield, b. w. Ver-

warrelen, verbroddelen, bederven. Dat garen is
verbrield.
— Nutteloos verbruiken, verkwisten. Ge moet
het water niet verbrielen, wij moeten 't te ver
halen. Zijn geld verbrielen. Zijne gezondheid
verbrielen. Hij verbrielt het al dat hij wint.
-- Zie BRIELEN.
VERBROEIEN, verbroeide, verbroeid, b. en o. w.
Verzengen. " De ghemaecte wyn verbroeyt lever
ende longher. " (Ed. De Dene.)

-- Zie VERBLOEIFN.
(wvl. ook VERBROEIDIGI, zie
v. Verbloeidheid, verzengdheid. De ver
een kleed. " Dat men an zijn-broeidhvan
lichame van bunnen gheenderande quetseure,
verbarntheit, nochte verbroytheit ghemerc'zen
en conste. " (N. Despars.)
-- VERBROEIDHEID

HEID),

VERBRONDSELEN, verbrondselcce, verbrondseld,

b. w. Freq. van Verbrondsen, verbruien, verbrodden, verknoeien. Eene zaak verbrondselen. De
leerjongen heeft geheel het werk verbrondseld.
.---- Afi. Verbrondseling.
VERBRONDSEN, b. w. Verbrodden, verbruien,
bederven. Het spel verbrondsen. Eene zaak ver
Een werk verbrondsen.
-brondse.
VERBRUINEN (wvl. VERBRUNEN, zie ui), ver

inde (wvl. ook verbruundege, zie IMPERFECT),-bri
ben verbruind, o. w. Bruiner worden. Dat gebeeld -
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niets meer nemen kan. Ik heb mij verbuikt aan
dien rijstpap. Voorzichtig, ge zoudt er u aan
verbuiken .(zegt men schertsende, waneer de
hoeveelheid spijs zeer kleen is). Hij kan van
dien anderen wijn niet drinken; hij heeft zich
verbuikt aan den eersten.
VERBUISCREN (wvl. VERBUSCHEN, zie uI), ver
buischende wegma--buischíe,vrt.wAl
ken. Zijn poêr verbuischen (verschieten) naar
de musschen.
-- Verkwisten in drinken en rinkinken. Zijn
geld verbuischen. Hij verbuischt al wat hij wint.
Die honderd frank waren in twee dagen ver
Zijne gezondheid verbuischen.
-buischt.
-- Afl. Verbuischer, Verbuisching.
- Zie BUISCHEN.
VERBUTTEN, verbutte, verbut, b. w. Verbrod-

den, bederven, slecht maken, verwarren, fr. gater,
embrouiller. Eene zaak verbutten. Hij heeft zijne
zaken verbut. Het is daar al verbut. Die ambtenaar heeft het al verbut.
— Zich verbuUen, in moeielijkheden komen,
zich vergrijpen, zich verneukbn. Hij heeft zich
daar leelijk verbut.
— Verbut zijn, verneukt zijn, bedrogen zijn.
Hij heeft daar eenen koop gedaan, maar hij is er
aan verbut, fr. it a éíé floué, aUrapé. Ik ben ver but, fr. je suis dupe.
VERDANSEN, verdansle (fvl. ook verdons), verdanst (fvl. ook verdonsen), b. w. Iets wegmaken
met te dansen. " Elke natie heeft een besondere manier om te verdryven syne droefheyt en
swaere gedachten : de Duydschen verdrinken die,

de Fransche versingen-se, de Spaignaerts ver weenen-se, de Engelsche verdansen-se, de Italiaenen verslaepen-se; maer goede en rechte
christene soldaeten verbidden -se. " (F. Vanden
Werve.)
VERDAPPEREN, verdapperde, verdapperd, b.

Versnellen, fr. accélé)-er. Zijne schreden verdapperen, fr hater le pas.
— o. w. met zijn. Sneller worden. Van stond
tot stond verdapperden (volgden sneller opeen)
de donderslagen dat het schabouwlijk was. Zijn
pols is sedert eene uur merkelijk verdapperd.
Die telegraphist c erkte maar traag en moeilijk
in 't begin; maar door de gedurige oefening begint hij te verdapperen.

houwd eikenhout zal verbruinen met den tijd.
-- Afl. Verbruining.

Want daer court niet anders af,
Als verdapperen Baer het graf.
(L. der Stud.)

VERBUIKEN ZICH (wvl. EENS vERBUKEN, zie

verbuikte mij, heb mij verbuilkt, wederk. w. Zich beu eten of drinken, zoodat men

EENS en ui),

--

Zie DAPPER.

VERDAREN, vercdaarde, verdaard (wvl. VERDA-
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b.

VERDEEL, m. Verdeeling, het verdeeles fr.

en o. w. Verbauwereeren, verbazen, ontzet of ver
maken of worden. Het hooren van dat-slegn
schrikkelijk nieuws verdaarde hem. Hij zag er
geheel verdaard uit. Als hij vernam dat zijn
geheim gekend was, stond hij er van verdaard.
Bij dat zicht verdaarde hij geweldig. " Mijn zinnen syn veïïdaert, verdruckt ben ick van gheeste. " (J. de Harduyn.) " Doe zo was de kloeke
up de Halle te Brugghe gheslegen te stoorme,
ooghe, grootelicke ende vele, daer menich goed
m.ensche zeere of verdarend was, ende dat was
tsnuchtens ten seven hueren. " (Kr. v. Br.)

parlage. De verdeel van eerre erfenis. De kinders

RIEN,

verdaride, verdarid; zie onder

CIEZE),

Soo blyft by loopen heel verdaert,
Verbaest, verslaeghen en vervaert.
(J. de Harduyn.)

— Kil. Verdaeren, stupefacere, altonitum reddere; et obstupere, stupefieri. Ten Kate geeft dit
woord op als verloren : 't bestaat bij ons.
VERDAZEN, verdaasde, ben verdaasd, o. w. Ver
dwazer of dommer worden, verstand en-dwazen,
behendigheid verliezen. Hij was daas, maar hij
verdaast nog gedurig (hij wordt nog dommer).
— Zie DAAS, adj.
VERDE, v. Hetzelfde als Verte, vernte, verheid.
Ik zag dat in de verde. Dat weerklonk in de
Verde. " Zy waren de verde van een musquetscheut. " (P. Devynck.)
— Men vindt het ook als bijes. voor verre.
" Iemand in afcomste ende m.aght verde te boven
gaen. " (J. David, s. j.) " Hoe verde is Herodes
verwaentheydt van al dese Lucifers ketelinghe P"
(Id.) " De woorden Godts zyn Boete, soo verde

wy die wel willen nier-nemen. " (Id.) " Zo verde
zy denzelven ghekelderden azyl niet souffissant
en vinden. " (Cueren van Rousselaere.)
VERDEBBELEN, verdebbelde, verdebbeld, b. w.

Bederven met te debbelen, d. i. onzindelijk te
hanteeren, fr. gc ter en patrouillant, en mani ant.
Verdebbelde perziken, pruimen, druiven. Eene
speldewerkkant verdebbelen.
— Men zegt ook Verdewlen.
VERDEEGEN, verdeegde, (wvl. ook verdeegdege,

zie IMPERFECT), verdeegd, b. en o. w. Bij mulders.

Wordt gezeid van den molensteen waneer zijne
groeven toegeplakt worden met deegachtig meel.
Vochtig graan verdeegt de molensteenen. Met
verdeegde steenen kan men niet malen. De
molensteenen verdeegen van onrijp graan. De
mulder ligt verdeegd (d. i. zijne steenes zijn
verdeegd, hij kan niet meer malen).
--- Fig. Verdeegd zitten in de schulden, uit der

mate veel schulden hebben, er vergoord in zijn.

;

kwamen overeen niet in den verdeel van hunne
snoeperijen. " Mits verantwoordende de schulden ende lasten tot anderstont datter staet ende
verdeel gemaect sy. " (Cost. v. Rousselaere.)
VERDEELEN, verdeelde, verdeeld, b. w. Herdeelen, op nieuw deelen. De kaarten zijn kwalijk
gedeeld, ge moet ze verdeelen, fr. voos avez mal
donné, it faut refaire.

— Zie VER -.
VERDEE1VISTEREN, verdeemsterde, ben vercdeemsterd, o. w. Deemster worden, half duister wor-

den. Het begint te verdeemsteren, wij moeten
naar huis. Het verdeemsterde zoo vroeg, dat men
ten halven namiddag de lampten deed branden.
— Men zegt ook Verdeimsteren, Verdemsteren, Verdimsteren en Verdumsteren.
VERDEERLIJKEN (wvl. VERDEERLIKEN), verdeer1%fikte, ben verdeerlijkt, o. w. Meer en meer deer-

lijk worden, vermageren en verbleeken. Hoe is
hij verdeerlijkt sedert de dood van zijne vrouw!
Het kind verdeerlijkt van dag tot dag uit gebrek en ellende. De droogte doet de akkervruchten verdeerlijken.
VERDEESE1VIEN, verdeesemde, verdeesemd, b. w.

Deesemen, verhijselen. Eene bakte verdeesemen,
fr. meítre du levain dans la pate. Verdeesemd
brood.
-- Ook absolutelijk. " Bij het ovenvuur moet
de plaats zijn waar men verdeesemt (fr. oiu l'on
7néle le levain dans la pate), en de bakte laat
liggen gaan. " (R. d. H.)
— Afl. Verdeeseming.
VERDEFTIGEN, verdeftigde, verdefl gd, b. w.

Versterken, krachtiger maken. Die medecijne is
te flauw, ge moet ze verdeftigen. -Het mest ver
wasdom der planten.
-deftign
-- o. W. met zijn. Sterker worden. De koortsen verdeftigen van dag tot dag.
-- Zie DEFTIG.
VERDEK, o. Deksel, fr. couveríure. Het verdek
van eerren wagen (de wijte, de bastiere).
VERDEKKEN, verdekte, verdekt, b. "v. Al dekkende verbruiken. Honderd bondels stroo ver
(honderd bondels stroo verbezigen, om-dekn
b. v. een huis te dekken). Eertijds wierd het
slecht vlas verdekt (men gebruikte het slecht
vlas om daarmede eenen hooischelf of zoo iets
te dekken).
VERDELVEN, verdotf, verdolven, b. w. In den
grond bedelven. en verbergen, fr. enterrer, enfouir.
Geld verdelven.

NERD
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VERDEIYIELÍEREN, verdemelierde, verdemelierd,

VERDRINGEN, verderingde, ben verderingd,

b. w. Verdelgen, verwoesten, fr. dérnolir, ravager.
De hagel heeft de akkervruchten verdemelierd.
De dronkaard verdemelierde geheel zijnen huisraad. Zijne gezondheid verdemelieren. Die woelige jongen verdemeliert al dat hij krijgt.
— Men zegt ook Verdimmeleeren, van 't fr.

o. w. In dering veranderen. Verdèringd hout
(hout dat in den grond begraven tot dering
geworden is). Men vindt in de deringmoeren de
figuren van groote boomen die verderingd zijn.
VERDERSCHEN en VERDARSCHEN (uitspr. ver

démolir.

Herderschen. Men moet de schooven verder schen, als er nog veel graan in gebleven is na
de eerste dersching.
--- Zie VER—, en DERSCIEN.

— Dit woord is reeds sedert eeuwen in de
volkstaal.
VERDEMPEN, verdempte, verderpt, b. w. Dempen. Eenen gracht verdempen, fr. combler un
fosse. Eenen weg verdempen (doen verdwijnen,
met hem b. v. om te ploegen, en er den doortocht van te beletten). Men mag geene openbare
wegen verdempen. Dat wegelken is sedert lang
verdempt.
* VERDERDEN, verderdde, ben verderd, o. w. Van
eengin tweeden persoon overgaan tot eenen derden. " Desen acker word heden beseten van
den eenen, ende morghen van den anderen, ende
in korter tyden sal by verderden, die den seleen
weynigh tyts ook sal ghebruycken. " J. de
Harduyn.)
— In de Cost. V. Vlaanderen is er dikwijls
spraak van Leenen te verderden en te vernegenen.
Na de dood van vader en moeder, ging de erfenis van hun Leen over aan hunnen oudsten zoon;
maar de tweede zoon had recht van er het derde
deel van te eischen, op voorwaarde dat hij dan
van zijn erfrecht afzag op het allodiale goed en
op de kateilen of meubels; insgelijks had de
derde zoon recht van, op dezelfde voorwaarde,
het derde deel te eischen van dit deel dat de
tweede zoon reeds geeischt had van den oudsten
(dat was dus het negenste deel van geheel het
erfelijk leen). In dit geval zeide men 1° dat de
tweede zoon den oudsten (of jegens den oudsten)
verderdde; dat de derde zoon den tweeden (of jegens
den tweeden) verderdde. (Cost. v. Brugge, xvii, 4.
Cost. v. Audenaerde, xvl,1.) Of ook 2° dat de tweede
zoon 'verderdde in het leen van den oudsten, of dat
de tweede zoon verderdde in het deel der Leenen den
tweeden zoon competeerende. (Cost. v. Audenaerde,
RXVI, 7.) Of 3° sprek. van den oudsten dat hij zijn
leen moest verderden, d. i. er het derde deel van
afstaan. (Cost. V. Leenhove v. Dendermonde, iv,
16.) Of nog 4° sprek. van het leen zelve dat het
verderdde of verderd wierd, d. i. dat er het derde
deel van afgescheidenwerd. (Cost. v. Audenaer-

de, xxvi, 2.)
— Wegens dit verderden, vgl. Vertienden en
Vertienen, oulings gebruikt in den zin van fr.
'décimer, zegt Kraniets.

zie

Rs),

vordorsch, verdorschen, b. w.-deschn,

VERDERTIGEN, verdertigde, ben verdertigd, o. w.

Verdertigjaren, door de dertigste verjaring verkregen of verloren worden, fr. se prescrire par
un laps de trente ans. Dat wegelken kan niet
verdertigen. Die weg is verdertigd.
* VERDESTLEWEÉREN, b. w. Hetzelfde als
Verdestruëeren, fr. d etruire, 1. destruere, d. i.
verwoesten.
VERDIENSTIG, adj. Verdienstelijk, fr. méritoire.
Een verdienstig werk. Dat is verdienstig voor
den hemel. Zijne werken verdienstig maken.
VERDIEP, o. mv. verdiepen. Hetzelfde als Ver
i. de ruimte tusschen den vloer en-diepng,.
de zoldering, fr. rez-de- chaussee, of tusschen twee
zolderingen, fr. etage. Een huis van een verdiep,
fr. maison sans etage. Een huis van drie verdiepen, fr maison a deur éíages. — Zie STAGIE.
— De muren van een huis, dat maar ééne
zoldering heeft, rijzen gemeenlijk nog eenen
voet of twee hooger dan die zoldering, zoodanig
dat het dak, welk er op rust, aan die zoldering
niet raakt : nu dit bovendeel van die muren,
tusschen de zoldering en het dak, wordt ook
Verdiep of Wasoening geheeten. Dus zeggen de
boeren : Graan op den zolder leggen tegen het
verdiep; hij sliep op wat stroo langs het verdiep;
glarioogen gelijk eenrkater in de verdiepen; enz.
-- Dit woord beteekent nog De ruimte tusschen twee muren van een huis in zijne lengte.
Een huis van één verdiep is een huis dat geenen
scheidmuur heeft in zijne lengte, hoewel het in
zijne breedte een of meer scheidmuren hebbe
die het in twee of meer plaatsén of vertrekken
verdeele. Een huis van twee verdiepen is een huis
dat eenen scheidmuur heeft in zijne lengte, zoodanig dat er plaatsen of kamers zijn aan beide
kanten van den scheidmuur, en dat het huis als

verdubbeld is. Een huis van drie verdiepen is
een huis dat twee scheidmuren heeft in zijne
lengte van den eenen gevel tot den anderen.
Men zegt : dat huis heeft drie verdiepen, gelijk
men zegt : die, kerk heeft drie beuken,

VERD
VERDIEREN, verdierde (wvl. ook verdierdege,

zie IMPERFECT), be verdierd, o. w. Duurder worden, opslaan, in prijs vermeerderen, fr. enchérir.
De tarwe is deze week nog verdierd. De eetwaren verdjeren gedurig. Mangel aan levensmiddelen doet alles verdieren. Als het vlas verdiert,
moet ook het lijnwaad verdieren.
-- Ook van personen. Die winkelier verdiert
gedurig (vermeerdert gedurig den prijs van
zijne waren). Ik moet verdieren, of ik kan er
niet aan landen.
--- b. w. Duurder maken, in prijs verhoogen.
De oorlog heeft alles verdierd.% Die koopman
heeft al zijne waren verdierd.
— Men zegt ook Verdierzen.
VERDIERZEN (uitspr. verliezen, zie Rs), ver
b. w. Duurder maken, den-diers,v
prijs verhoogen. Gebrek aan wolle verdierst het
laken. De oorlog heeft alles verdiersd.
-- o. W. met zijn. Duurder worden, opslaan,
fr. enchérir. De levensmiddels zijn dier en zullen
nog verdierzen. De rogge is deze week vijf frank

verdiersd.
End al daer de menssche by leeft
Verdierst in allen landen. (Ed. De Dene.)
— Van den tijd. " Niet jeghenstaende dat
den tijt wetter orloghe verdierst was. " (N. Despars.)
— Ook van personen. Als de eene winkelier
verdierst, de andere verdierzen ook.
— Eenen pachter doen verdierzen, den pacht
verhoogen, eene meerdere pachtsom eischen.
Die grondeigenaar gaat al zijne boeren doen
verdierzen. Die pachter zal ook moeten verdierzen (eene meerdere pachtsom betalen dan voor
-gandelijk).
— Men zegt ook Verdieren.
-- Afl. Verdierzing. " Ter excessiver verdiersinghe van allerande leeftocht. " (N. Despars.)
VERDILTEN, verdiltie, verdilt, b. w. Met eenen
dilte voorzien, of den Bilt vernieuwen. Eenes
stal, eene schuur verdilten, fr. établir of renou•

vele-r un grenier d foin ou à paille audessus d'une
étable ou d'une grange. " Alle huusen ende stall en met stroyen ' daeken, versoldert ofte verdilt

ter staige naest den daeke, moeten zyn gheplaestert met moortele wel dicke ende dichte
van binnen, zes voeten hooghe van den zoldre
ofte dilte upwaert. " (Cueren van Rousselaere.)
— Van dilte veranderen, van den eenen dilte
op den anderen brengen. Hooi verdilten.
-- Zie DILTEN.
VERDIMMELEEREN, b. w. Zie VERDEMELIEREN.
-

VERDINNEN, verdinde, verdind, b. en o. w.

VERD
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Hetzelfde als Verdunnen, fr. rencdre plus mince,
plus fluide; devenir plus mince, plus fluide.
-- Ook voor Uitdunnen, fr. rendr•e moins serre,
écla'ircir. Eenen jongen sperrebusch verdinnen.
De raapkens, de wortels, de spinagie verdinnen
(er Benige plantjes van uitrukken, zoodat de overblijvende meer ruimte hebben om te groeien).
VERDJENTEN, verdjentte (wvl. ook verdjentege),
verdjent, b. w. Djenter maken, verschoonen, fr.
enjoliver. De bloemen verdjenten de velden. Eene
kamer verdjenten met ze te behangen.
enter worden. Eenige kinderen
-- o. W. Djenter
verdjenten en andere verleelijken met groot te
worden. Die schilderij is veel verdjent sedert
dat hare lijsten verguld zijn.
— Men zegt ook Verdjinten.
-- Zie DJENT.
VERDJUIS (wv . VERDJUUS, Kil. verd-rays), o.
zonder mv., klemt. op de tweede greep. Soort
van druif die zerp smaakt, zelfs als zij rijp is,
fr. ver jus.
— Ook Druif in 't algemeen. Het verdjuis
begint te rijpen. Er staat veel verdjuis aan dien
wijngaard. Eene groote krabbe verdjuis. Wit
verjuis.
— Onrijpe druif. " D'onrijpe druyven of ver.
ju ys ende oock wijnazijn verkoelen. " (Heyman
Ja^cobsz.) " Wijn-eeck ofte verjuys met suycker
op ghewelt, is eene goede syrope om te lecken
in heete koortsen. " (Id.)
- VERDJUISBOOM, m . Wijngaard, fr. un cep de

vigne. .
- VERDJUISPEER, V. Soort van lekkere peer,
fr. poire seigneur.
VERDOEKEN (wvl . VERDOUKEN, zie ou) , verdoek-

te, verdoekt,, b. w. Eene oude schilderij op nieuw
doek overbrengen, fr. rentoiler. Eene schilderij
verdoeken.
— Eene landkaart, enz. verdoeken, er den rug
van beplakken en versterken met een stuk lijn.
waad of katoen. Die kaart moet verdoekt worden of zij zal in korten tijd geheel in flenters
hangen.
-- o. w. Verdoekt worden, fr. se rentoiler. Zulke
schilderijen verdoeken niet gemakkelijk.
VERDOEMENIS (wvl . VERDOMMENESSE, zie OE),
V. Schertsende gez. voor 't lichaam, het lijf. Met
zijne verdoemenis van den boom -vallen. Met
zijne verdoemenis in eenen gracht rollen. Iemand
eenen pak slagen op zijne verdoemenis geven.
Zwicht u, vent, of gij krijgt dien boom op uwe
verdoemenis.
VERDOMMEN, verdomde, verdomd, b. en o. w.
Verdwazen, dom of dommer maken of worden.

VERD
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adj. Bleek, fr. lerne, blê?ne. — Kil. heeft Verdnysemen, attonitum reddere.
-- Afl. Verdossemdheid.
VERDRAGEN, verdroeg en verdreeg, verdregen,
o. W. Wordt gezeid van 't weder als het, met
regenwolken bedekt, nogtans niet regent ofwel
ophoudt van regenen. Het weer verdraagt (of
ook : het weêre lijdt), het zal niet regenen. Het
weer kan veel verdragen.
— Kil. Ver-draghen, cessare, quiescere, super-

Veel opium smooren verdomt den mensch. Dat
is een student'! hoe meer dat hij leert, hoe meer
dat hij verdomt.
-- VERDOMMEN, b. w. Westvl. uitspraak van
Verdoemen. Zie 0E.

..

VERDOMPELEN, verdompelde, ben verdompeld,
o. W. Op den dompel geraken, verloren en te

zoek raken. Boeken, die men uitleent, verdom pelen gemeenlijk.
OVERDONDERD (wvl. ook VERDUNDERD), eig. verl.
deelw. van Verdonderen, door den donder ver
-woestn.
— Wordt gebruikt in den zin van Uit der
mate. Verdonderd schoon. Verdonderd leelijk.
Verdonderd zeere. Hij sprak verdonderd wel.
Hij werkt verdonderd traag.
-- Ook als exclamatief. Verdonderd! wie heeft
er dat gedaan P Verdonderd ! ik heb zoo iets nog
nooit gezien.
VERDOOMEN, verdoomde, ben verdoomd, o. w.

Verdampen, in damp vervliegen, fr. s'évaporer.
Een vocht verdoomt als het lang op het vuur
staat.
VERDOORNEN, verdoorncde, verdoornd, h. w. Met
doornen ombinden. De jonge boompjes, die langs
straten geplant staan, zijn gemeenlijk verbraamd
of verdoornd, fr. habilles d'épines.
VERDOSSEND, VERDOSSEND, somwijlen ook
VERDOSSEN, adj. Bevangen, sprek. van eene
warme of bedorvene locht die de ademhaling
verhindert, hetzij binnen of buiten huize. De
locht wordt verdossemd in eene plaats die lang
gesloten blijft. Het is verdossend in eene kapelle
die opgepropt is van volk. Verdossemd weder.
Verdossemde lucht. In den zomer 's morgens
is het soinwijls eerdossen weder. De lucht is
verdossend bij 't naderen eener dondervlaag.
-- Bevangen, sprek. van iemand die belem.
merd is op de borst, die niet gemakkelijk adem
haalt. Een verdossemd mensch. Hij is verdossemd.
--- Versnoft, verstopt in 't hoofd ten gevolge
eener verkoudheid, fr. enchifrené. Ik ben zoo
verdossemd dat ik noch hoore noch zie, zei de
boer en hij noos (niesde) tot bij den grond.
-- Verdossemde reuk, reuk dien men gewaar
wordt in eene verdossemde plaats. Het riekt
verdossemd in deze kamer, in deze hooischuur.
Die verdossemde reuk steekt mij tegen.
-- Verdossemd kleur, dof, geelachtig, bleek,
doodsch kleur, fr. terne, pale, livide. Een verdossemd kleur hebben. Er verdossemd uit zien.
-- Het Alg. VI. Idiot. heeft dossem, dossen,

sedere, abstinere.
VEItDREIGEN (wvl. VERDREEGEN), verdreigde,
verdreigd, b. w. Dreigen, bedreigen. De lieden

bekeerden niet, hoewel Noë hen verdreegde met
den algemeenen zondvloed.
.... 't groot gevaer
(K. De Gheldere.)
Dat u verdreigt.
i VERDRINKEN (wvl. VERDRIINKEN), verdronk en
verdrank, verdronken, b. w. Bij timm., enz. Wordt
gezeid van den kop van eenen nagel die zoo
diep ergens ingedreven wordt dat hij niet meer
} uitkijkt. Ge moet de kopjes van die nagels verdrinken. De putjes van de verdronken nagels
i volstoppen met mastiek. De kop van den schroef_
spijker is verdronken in den sofrein van de
metalen plaat.
VERDRUMMEN, verdrumde, verdrurnd, b. w.

Verdringen, al drummende verplaatsen. Elkander verdrummen. Zij verdrumden elkaar om bij
den redenaer te geraken.
-- Zie DRUMMEN.
VERDUIKEN, verdook (wvl. scherpl. oo, zie
DUIGEN), verdoken, b. w. Verbergen, verschuilen,
fr. cacher. Eenen ponk geld verduiken. Eenen
bannêling verduiken, fr. cacher un proscrit.
Gebiedt hem zich te gaen verduiken
In 't dikste van het hout.
(J. B. Decorte,)
--- Verzwijgen, verhelen, ontveinzen. Zijnen
naam, zijnen ouderdom, zijne vreugde, zijne
schaamte verduiken. Hij hield het geheim verdoken. " Indien gy iet verduykt, iet bebloemt,
iet verduystert, uwe biegt is niet openhertig.
(J. Devloo.)
En wilt u het fenyn der gramschap niet verduiken.
(L. Demeyer.)
Gy die verduyken moet des evenmenschs gebreken.
(Vaelande.)

— De verdoken tijd, de tijd van de groote

1fransche revolutie, waneer de priesters verplicht
f

waren zich schuil te houden.
— Dit woord is overal veel gebezigd.
VERDUTSEN, verduiste, verdutst, o. w. Meer en

VERD
meer dutsachtig . of sulachtig worden. Die oude
man verdutst geweldig.
VERDWEEFELEN (scherpl. ee), verdweefelde,
verdweefeld, b. w. Hetzelfde als Vertweefelen.
-- Ook Verdweifelen.
-- Afl. Verdweefeling, Verdweifeling.
VERDWELMEN, verdwelmde, verdwelmd, b. w.

Hetzelfde als Bedwelmen, fr. etourdir, troubler.
Hij was er van verdwelmd.
- Verdwelmen, dat Kramers overslaat, is
meer gebruikt bij ons dan Bedwelmen.
VEREEND (wvl. ook VREEND, zie VER -), adj.partic. Benauwlijk, naar, somber. Eene vereende
woestijn. Die bossclien zijn vereend om er door
te reizen. Het kerkhof is vereend in den, nacht.
De rooversbende maakt die streek vereend. Het
is vereend op zee varen in ongeweerte. De oorlog is vereend. Er heerschee daar een vereende
hongersnood. Het is eerre vereende zaak kwalijk
sterven. Eene vereende moord. Het gebrul
van den leeuw is vereend. Dat verhaal is 'vereend om hooren. Een bebloed slagveld is vereend om zien. Een vereende booswicht.
. -- Benauwd, met naren schrik bevangen. De
nacht miek mij vereend. Hij had een spook gezien, en kwam geheel vereend thuis. Ik wierd
daar zoo vereend dat ik het niet zeggen kan.
Vereend zijn van iets. Hij is vereend van de dood.
Daer menich goedt herte af es vereendt.
(A. Biins.)
En al ist dat de zee, de klippen en 't ghesteent
My maecken hier bevreest, vervaerent en vereent,
En dat iek in de windt hier stae en klipper- tande.
(J. de Harduyn.)

— Vgl. Eenig.
VEREENEN (wvl. ook VREENEN, zie

ald.), ver
vereend, o. w. Eenig worden, benauw--end,b

lijk worden, naar worden. De bosschen vereenen
als het donker wordt.
— Benauwd worden, bang worden, met naren
schrik bevangen worden. Hij vereende als hij
zag dat hij ging moeten in den nacht reizen.
De zwemmer vereende, ziende hoe hij onoplettend zich te ver verwijderd had van het strand.
Het kind vereende zoodanig van dat lijk dat het
ziek geworden is.
-- Zie VEREEND.
-- In Brab. zegt men Vereenigen, te Antw.
Vereendigen. (Alg. Vl. Idiot.)
VEREENIG, en somwijlen VEREENIGD, adj. Die
vereent, die schrik verwekt, vreezelijk, fr. effrayant. Eene vereenige dood. Die onbewoonde
streek is vereenig voor de reizers. Het kerkhof
is vereenig voor sommige menschen. De nacht
»
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werd donker en vereenig. Een vereenig verhaal.
Ik hoorde een vereenig geschreeuw.
— Verschrikt, vervaard, bevreesd, fr. effraye'.
Ik word vereenig als ik denk op het doodsges
vaar waarin ik geweest heb. De zwarte nacht
miek hem vereenig. Zij was zoo vereenig van
dien mensch te zien verongelukken, dat zij er
ziek van geworden is.
-- bijw. Uit der mate. Hij kan vereenig zeere
gaan. Een vereenig schoon geschrift. Het is ver
-enigljk.Vr en
— Dit Vereenig is gevormd van Vereenen,
gelijk Vergetig en Verzuimig van Vergeten en
Verzuimen.
— Afl. Vereenigheid.
- Zie VEREEND.
VEREENLIJK, adj. Hetzelfde als Vereend. Eene
vereenlijke streek. Eene vereenlijke dood. Een
vereenlijk dier. Een vereenlijk ongeweerte.
--- Wordt vóór een adj. geplaatst in den zin
van machtig, schrikkelijk, uit der mate. Vereenlijk
groot. Vereenlijk leelijk. 'Vereenlijk veel menschen.
VEREEREMENT, o. Hulde, eergeschenk, hetgeen
men aan iemand vereert, fr. . hommage, cadeau,
present, offrande. Hij gaf mij een ivooren kruisbeeld voor een vereerement. Een vereerement
aan Onze-Lieve- Vrouw, b. v. een . zilveren krans
voor haar standbeeld.
VEREEST, o. Hetzelfde als Foreest dat Weil.
verklaart door Woud, bosch, fr. forêt.
- Zie FLEEST.
VEREINSELEN, vereinselde, vereinseld, b. w.

Verdoen, verkwisten, fr. gaspillen. Zij vereinselt
al wat zij wint. Ik geef niet geern aalmoesen
aan lieden die 't al vereinselen. Ik heb tien frank
ontvangen, maar zij zijn reeds vereinseld.
— Wordt meest gezeid van vrouwlien. Men
zegt ook aan den einsel hangen. Zie HENGSEL.
VERE1VINEN, o. w. Zie VREMMEN.
VEREUVEREN, o. w. Zie VEROVEREN.
VEREZELEN, verezelde, ben verezeld, o. w. Ezel

worden, verdwazen, fr. s'abetir. In plaats van
verstand te krijgen, verezelt hij.
VERFAZELEN, very fazelde, verfazeld, b. w. Fop-

pen, bedotten, anders gezeid, kullen, klooten.
Gij zult mij niet verfazelen. Iemand verfazelen.
VERFELLEN, verfelcde, verfeld, b.w. Feller maken,
versterken. Een zoete warme regen verfelt den
wasdom. Die medicijn is te flauw, ge moet ze
wat verfellen.
--- o. W. Feller worden, verkrachtigen. Sedert
eenige jaren is die jongeling merkelijk verfeld.
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Verrunselen, verfommelen. Verfronseld vel. Ver
fronseld kleed. Iets verfronselen.
-- Afl. Verfronseling.

Groeizaam weder doet de vruchten verfellen.
Hoe langer de thee op het vuur staat, hoe meer
hij verfelt.

-

VERFIERTEREN, vei fierterde, verfierlerd; ook

VERFRUBBELEN, verfrubbelde, vei frubbeld, b. w.

VERFIETELEN, b. w. In eenen anderen fiertel of
rijve plaatsen. " Daar de schrijne, waarin de
reliquien berustten, een waar kunststuk was,
hadden zij geen redens om die reliquien te ver

Al frubbelende bederven, verfrommelen. Het
kind heeft zijne muts, zijne schorte verfrubbeld.
De mande lag vol verfrubbelde papieren.
-- A$. Verfrubbeling.
- Zie FRUBBELEN.

-fiertn."(ADuclos)

1

-- Zie F1ETEL.

VERPUTSELEN, verfutselde, verfutseld, b. w. Ver-

knoeien, verfommelen, verhoetelen, fr. chiffonner,
bouchonner, sater. Een kleed verfutselen.
— Verbeuzelen. Zijnen tijd verfutselen.

VERFINNIGEN,. o. w. Zie VERVINNIGEN.
VERFLEEUWEN (wvl. VERFLEEWEN), verf leeuwde,

ben ver fleeuwd, o. w. Fleeuw worden, fr. devenir
Iade. De spijs verfleeuwt daarmede.

VERGAAPT (wvl. VERGAPT, zie KLANKVERK.),

— Ook Verfleeuwschen. Zie FLEEUW.

verl. deeles. van Vergapen. Vergaapt zijn, het
kaakbeen uit de koot hebben of ten minste pijn
lijden van te wijd te gapen.
— Zich vergaapt horken, zoodanig luisteren
dat men er den mond bij vergaapt. Men zou

VERFLETSEN, verfletste, vei fletst, b. w. Van
plaats veranderen, vertrijkelen, versassen, fr.
deplacer, in eenen ongunstigen zin. Eenen amb-

tenaar verfietsen.
— Vervenderen, aan den man helpen, verkoopen, van iets dat men geern kwijt is. Dat goed
is verpieterd, Verflets het maar zeere. Ik ben
blij dat dit ook verfletst is.
— Kil. Ver - fletsere, decipere blanditiis.
En laet u niet bedrieghen, noch oock verffietsen;
Om een bete broots zijt niet wanckeldaedich.
(Ed. De Dene.)
VERFLAKKEN, verflokte, verflokt,

b. en o. w.

Plok maken of worden, verslappen, verzwakken.
De planten verflokken van den zonnegloed. De
mist heeft hare muts Verflokt. — Zie FLOK.
VERFOEFELEN (wvl. VERFOUFELEN, Zie OU), eer
foefelde, verfoefeld, b. w. Verfutselen, verfomme-

-

len. Zij heeft al de kleederen verfoefeld met ze
onfatsoenlijk te behandelen of ordeloos in de
koffer te werpen. Het dagblad was geheel ver
-foeld.—
Zie FOEFELEN.
VERFOEIKAKKEN, b. w. Zie VERVOOKAKKEN.
VERFRAAIEN, vei fraaide, ben verfraaid, o. w.

Braaf en zachtmoedig worden, deugdzaam bedijgen, fr. devenir sage, vertueux. Dat kind was
boos en wederspannig; maar sedert eenigen tijd
is het merkelijk verfraaid. " Langs de straet
verfraeit niemand. " (***)
-- Zie FRAAI.
VERFRIBBELEN, b. w. Zie VERWRIBBELEN.
VERFRINKELEN, vei frinkelde, vel frinkeld, b.
o. W. Verrimpelen,

en

Verfrorsen.

Hoe moet dien walgbren geur Pronk -poppel lekkrep
[neus
(Vaelande.)
Niet doen ver/rinkelen P

-

Zie FRINKELEN.

VERFRONSELEN, verfronselde, verfronseld,

b. w.

1

zich vergaapt horken, als hij zijne wondere
gevaarten vertelt.
— Zich vergaapt kijken, zoo aandachtig en
verwonderd kijken dat men er schaks den mond
bij vergaapt. Ik heb mij bijkans vergaapt gekeken op al de kunsten die hij deed. Gij zoudt u
Vergaapt kijken naar die wondere menschen.
— Vergaapt staan bij iets, verwonderd en
verbaasd zijn. Ik stond er bij vergaapt als ik
hoorde dat hij zoo iets bedreven had.
VERGAARRUIS (wvl.

–nuts, zie Ui), o. Verga
fr. local de réunion. Het oud vergaar -der-plats,
huis Van het schoenakers-ambacht bestaat nog
te Brugge.
VERGADELOOZEN (bij 't volk Vergodeloozen),
vergadeloosde, vergadeloosd, b. w. Hetzelfde als
Vergauweloozen, d. i. door achtloosheid bederen of laten vergaan. Ge moogt uw boeken zoo
niet vergadeloozen.
VERGARING, v. Bijeenkomst, fr. reunion. Tot
de naaste vergaring, is een afscheidsgroet dien
men veel gebruikt in den zin van Tot wederziens,
fr. an revoir. Ik wensch het u; tot de naaste ver
Goede reis; de groetenissen thuis; tot de-gárin.
naaste vergaring !
— Bij timm. en schrijnwerkers. Voege, klink
aansluiting en verbinding van verschei--werk,
dene stukken tot een geheel, fr. assemblage. De
vergaring van een raam (vereeniging van de
stukken die een raam uitmaken). De vergaring
van eene venster (de aaneengetimmerde staan
'dwarshouten). De vergaring van eene-dersn
deur (de aaneengevoegde stukken waar men de
planken op nagelt of waar men de paneélen in
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lijst die de deur uitmaken). De vergaring van een
dak (de aaneengeklonkene zwepingen en ribben
waarop men dan latten, pannen of stroo legt).
-- Kwa vergaringe, miskraam in de eerste
maanden van de dracht, fr. fausse couche, avorte-

ment embryonnaire.
VERGARINGBERD, m., mv. –berdels;

en o. zon-

der mv. als collectief. Berd of plank van vier a
vijf centimeters dikte, dienstig voor de lijsten
van de paneelen eener deur, enz.
VERGATSE, v.. Vrouw of dochter die uit onbezonnenheid vergeetachtigis en aldus hare zaken
dikwijls verwaarloost. — Vgl. Schietse.

VERG
snaak kan een geheel gezelschap vergeestigen.
Dat kluchtig boekje zal u vergeestigen als gij
zwaarmoedig zijt. " Jan maakte de dichtjes voor
moeders feestdag, koddige knippels die geheel 't

oudemanhuis vergeestigden " (K. Callebert.)
— o. w. Met het verhelderen van de lucht,
vergeestigen de vogels. Die boek is droog in
't begin, maar verder vergeestigt hij (wordt hij
aangenamer om lezen). Hij heeft eenigen tijd
gekwijnd, maar hij vergeestigt wederom. " Paul
gaf een glas wijn ten besten, en Jan kwam tot
sprake, en hij vergeestigde. ". (K. Callebert.)
— wederk. w. Zich vergeestigen (wvl. eens ver-

VERGAUWELOOZEN, vergauweloosde, vergauweloosd, b. w. Door onachtzaamheid laten vergaan,

geestigen, zie EENs), zich verlustigen, fr. s'amuser.

niet oppassen, niet bezorgen, laten vuil en slordig worden. Die vrouw vergauweloost hare kinderen. Die oude man is geheel vergauweloosd.
Een boer vergauweloost zijnen akker als hij
hem laat vervuilen van 't onkruid. N. Despars,
verhalende hoe de jonge heer van Heyne (1381)
eens " in zyne ghewonelicke hasardeuse rydinghe " door de Gentenaren onvoorziens besprongen en met de zijnen vernield wierd, zegt dat
hij " hemzelven buytenmaten jammerlick ver
int rechte fleur van zynen levene. "-ghaielosd

-- Vergeestigd zijn (van den drank), verblijd
zijn, 1. hilariorfaclus.
VERGELD, o. Vergelding, fr. compensation.
" Op de boete van gheen verghelt t' hebben van

En elders : " Keyzer Otho volchde hem scherpelick na, als die ghuene die zyn verzekerde
victorie, zo by meende, niet versweynen nochte
vergawwelooseii en wilde. "
-- Een vergauweloosde mensch, vent, vrouw, die
van God en alle brave menschen verlaten is, die
geld en eer verloren heeft, fr. un aband onné,

une abandonnée, un homme perdu.

-- Wordt gehoord in Noord- en Zuid -Vl.,
waar men verauweloozen en vergodeloozen zegt.
Kil. heeft Ver - gauwe- loosen, negligere, negligentia
eerdere.

VERGAUWEN (wvl. VERGOWEN, Zie AU), ver
en o. w. Versnellen, fr.-gauwde,vrcb.
accelérer. Den stap vergauwen (rasser aanstappen). Het convooi zet traagzaam aan, maar
't vergauwt allicht.
VERGEDOOR (uitspr. verzedoor en verzadoor,
zie Rs), m. met de stemrust op door, scherpt. oo.
Te Poperinge gebruikt voor eene hofbloem die
elders Violier heet. Men kent enkele en dobbele verzadoors.
-- Dit w. is gewis verbasterd van fr. verge
d'or, hoewel dit een andere bloem zij dan de

Ik heb mij daar wel vergeestigd. Ik heb mij
in dat gezelschap niet vergeestigd. Kom morgen
naar mijnent, ik verzeker u, ge zult u vergeestigen.

't labeur ende zaet dat sy ande selve landen
souden doen. " (Cost. v. Berghen S. Winocx.)
" Den pachter en heeft t' sijnen afscheede geen
vergeldt noch recompense vande vette van 't
goedt van buy ten ghebrocht, als calck, asschen
ende diergelijcke, soo wanneer by uyten lande,
alsoo gevet, verkreghen heeft vier vruchten,
ende daer onder zal den pachter vergeldt hebben. "
(Cost. v. Audenaerde.)
VERGELEN (wvl. VERGELUWEN, VERGILWEN), ver geelde, ben vergeeld, o. w. Geel of geler worden,
fr. jaunir. De boombladeren vergeluwen als de
winter nadert.
VERGETEGE, VERGETIGE, v. Vergatse, vrouw
of dochter die lichtelijk iets vergeet, die hare
zaken niet genoeg bezorgt.
VERGETEN, vergat, ben vergeten, o. w. Vergeten
worden, fr. s'oublier. Zoo eene zaak vergeet gemakkelijk. Ik teeken dit aan opdat het niet ver
Alles vergeet met den tijd. Dat is mij-get.
vergeten, fr. je l'ai oublié, je ne le sais plus. " Hy
hadde snachts eenen droom ghehadt de welck

hem vergheten was. " (J. Van Heumen.)

-- De Hollanders maken een verschil tusschen

violier.

ik ben iets vergeten (fr. je ne le sais plus) en ik
heb iets vergeten (fr. je l'ai orris, je n'y ai pas
pensé); in Vlaanderen geldt ik heb vergeten voor
de twee, gelijk j'ai oublie in Frankrijk.

Geestig maken, vervrolijken, verlustigen, ver
wijn vergeestigt den mensch. Die-blijden.D

lijk vergeet. Gij zijt al te vergetig. Een vergetige dienstknecht.

VERGEESTIGEN, vergeestigde, vergeestigd, b. w.

VERGETIG, adj. Vergeetachtig, die gemakke-
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VERGETINGE, V. Vrouw of dochter die - ver-

geetachtig is, vergatse. -- Zie ING.
VERGEULEN, vergeulde, vergeuld, b. w. Eene
(nieuwe) geule of groeve steken in iets, fr. raver
(de nouveau). Schaverdijnen vergeulen, fr. creuser

une rainure, ou renouveler la rainure dans la
lane des patins.
-- Eenigen zeggen Ver(h)eugelen.
VERGEVEN, vergaf, vergeven, b. w. Dempen,
doen verdwijnen. Eene deur vergeven (toemeteelen, fr. murer une porte). Eene venster vergeven. Eenen gracht vergeven (vullen, fr. combler
un fosse). Eenen put vergeven. Die oude vaart
is nu omtrent geheel yergeven. Eenen waterloop
vergeven en hem elders wegleiden.
--- Geheel bederven, verpesten, vergiftigen,
fr. emnpoisonner, infecter. Dat land is vergeven
van 't onkruid. Die akker is vergeven van de
vogelvitse. Dat volk is vergeven van boosheid.
Zijn hert is vergeven van ontucht. Dat huis is
vergeven van de muizen. Die kamer is vergeven
van de weegluizen. Die appelboomen zijn vergeven van de rupsens.

VERG
* VERGOED, adj. In Fr.-Vl. gebruikt voor Ver
fr. enrage. Daar loopen veel vergoede-woed,
honds (verwoede honden). -- Zie VEROED.
VERGOOREN, vergooede (wvl. ook vergoordege),
ben vergoord, o. w. Toeslij ken, verslijken, fr. s'en

gracht is vergoord.-vaser,mplidbon.D
De grachten vergooren allengskens.
-- In het slijk zinken en vastblijven, fr. s'embourber. Die afgezaagde boom ligt vergoord in
den gracht. De schuit zit vergoord.
-- Fig. Vergoord zijn of zitten, verzonken zijn,
overladen zijn, enz. Vergoord zijn in schulden
(vol schulden steken, fr. être abime' de dettes).
Vergoord zijn in 't werk (overlast zijn van
werk, fr. être surcharge d'ouvrage).
-- Afl. Vergooring, Vergoordheid.
-- Zie GOOR.
VERGRAUWEN (wvl. VERGROWEN, zie Au), vergrauwde, ben vergrauwd, o. w. Grauw of grauwer
--

worden van kleur. Die appels vergrauwen met
rijp te worden.
VERGROEI, o. Hetzelfde als Verwas. Zie aid.
VERGROEIEN, vergroeide, ben vergroeid, o. w.

-- Iemand de kunste vergeven. Zie KIINSTE.
VERGIFTEN, verge file, vergift, b. w. Als gifte
vereeren, opdragen, opofferen, aan God of zijn
Heiligen. Dit woord ,vindt men dikwijls bij C.
llrancx die 't somwijlen ook door Verghichten
vervangt; b. v. " Gillis had een peert dat in zes
weken nooyt voet en had ghestelt, ende by ver
ons lieve Vrauwe van- Lede, ende binnen-ghifet
daer nae wierdt zijn peert wel
daghen
vier
gaende. " — " Haer kind had bycans een jaer

lanck gehadt een vreeselick gat in d'een been,
dwelck terstond toe sloot nae dat sy dat ons
lieve Vrauwe hadde verghift ende opghedreghen."
-- " De ghebueren gaven heur den raedt dat sy
haer landt soude verghichten en opdraghen oft
offeren den Noodt Gods. " — " Doen verghicht
by het vlas aen ons lieve Vrauwe, belovende
haer het thienste deel ....., en dat las nam alsoo
toe dat een mirakel scheen. "
-

VERGILDIGEN, vergildigde, ben vergildtgd, o. w.

Gildig worden, verkloeken. Dat kind is sedert
eenige weken merkelijk vergildigd. Die jongeling vergildigt eens ! Gij zijt veel vergildigd
sedert dat ik u gezien heb. -- Zie GILDIG.
`EERGODSPENNINGEN, vergodspenninyde, ver

w. Zich eenen koop of huur-godspeni,b.
verzekeren met eenen godspenning aan den ver
verhuurder te geven, fr. arrher. Eenen-koperf
koop vergodspenningen.
!-- Ook gekend in N.-Brab. (Alg. Vl. Idiot.)

Wordt gezeid van eenen akker die met onkruid
overdekt wordt in plaats van met vruchten. Een
land vergroeit als het lang braak ligt. Een
vergroeide akker.
VERGROENEN, vergroende, ben vergroend, o. w.

Groen of groener worden. Dat gras, vergeeld
door de droogte, begint te vergroenen met den
regen.
VERGRONDEN, vergrondde (wvl. ook vergrondege), vergrond, b. w. Wordt veel gezeid van iets

dat niet zuiver gewasschen zijnde, een grun en
donker kleur behoudt dat later schier niet uit
te krijgen is. Let op dat gij dit lijnwaad niet
vergrondt. Zij vergrondt al wat zij wascht.
-- Ook o. w. Die handdoeken zijn vergrond.
Als een steenen of houten vloer vergrond is,
moet men er geweldig op wrijven, wilt men hem
nog klaar krijgen. Ga zoo niet te werke in het
wasschen : al het lijnwaad zou vergronden. Dat
tafelblad, die melkkuip is vergrond.
-- Een vergrond vel, een duister, onklaar vel,
van natuurswege. Zijn vel is vergrond. Hij
heeft een vergrond vel, een vergrond aanzicht.
-a. Afl. Vergronding, Vergrondheid.
VERGROOTEREN, vergrooterde, vergrooterd, b. w.
Vergrooten, grooter maken, vermeerderen. Een
huis vergrooteren. Hij vergrootert altijd de fanten van den evenmensch. Hij vergrootert al wat
hij zegt.
-- o. W. Grooter worden. Dat kind is sedert

VERG
een jaar veel vergrooterd. Alles vergrootert met
te groeien. Een gerucht vergrootert met te
loopen, 1. farm crescit eundo.
VERGRUIEN (wvl. VERGRU-EN), vergruide, ver
w. Zie VERGRUWEN.
-gruid,b.
VERGRUWEN, vergruwde, vergruwd; ook VER
b. w. Verschrikken, met schroom be--GRUIEN,
vangen. De dood vergruwt hem. Ik ben ver
nachtreizen. Iemand vergruwen-gruwdvanhet
van de slechte gezelschappen. Vergruwd zijn
van de dood. " Vervaert ende vergruyt zijnde."
(I. de Damhoudere.)
— o. W. Verschrikt worden. Hij vergruwde er
van. " Dese vreese, met datse therte vanden
sondaer beroert, ende doet verscricken ende vergruwen... " (Th Van Herentals.)
— A$. Vergruwdheid, Vergruwing.
VERHAAL, o. Schadeloosstelling. Iemands
-vruchten aanslaan tot verhaal van 't geen hij
schuldig is. Een man zonder verhaal (die onmachtig is om te betalen, fr. insolvable).
VERHAGELEN, verhagelde, verhageld, b. w.
Door den hagel verwoesten. Die dondervlaag
heeft de vruchten verhageld.
— Meest o. w. met zijn. Verhageld worden.
Al de vruchten zijn verhageld. Het koolzaad is
verhageld. Het verhagelde al dat er was, fr. tout
fut détruit par la grêle.
— Fig. Verhageld zijn, van de pokken ge-

schonden zijn, pokdalig zijn. Een verhageld
gezicht, fr. un visage grave de petite verole, un
visage gréle.

-- Afl. Verhageling, Verhageldheid.
— Dit woord is van alledaagsch gebruik
overal.
VERHALEN, verhaalde, verhaald, b. w. Herhalen, herzeggen, fr. répéter. Hij verhaalt altijd
hetzelve. " Want wi daer af besceets genoech
ghestelt hebben, soo en yst niet van noode dat
hier té verhalen. " (Th. van Herentals.)
— Zie VER—.
VERHALVEZOLEN (wvl. ook —ZEULEN), verhal-

vezoolde, verhalvezoold, b. w. Bij schoenrak. De

helft van de zool eener leers of schoe vernieuwen, fr. carreler. Eenen schoe verhalvezolen.
— Zie VERONDERWERKEN.
— Het wordt ook gezeid van kousen, enz.
VERHANDELEN, verhandelde (wvl. ook verhan-

del dege), verhandeld, b. w. Handelen, hanteeren,
in de hand nemen, fr. manier. Die waterkan mag
niet meer verhandeld worden, of ze valt in stuk-

ken. Die gewend is brooze voorwerpen te verhandelen, breekt er niet veel. Hij kan niets
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verhandelen zonder het te krenken of te schenden. Een zieke mensch wordt niet geern verhandeld.
VERHANKEREN, verhankerde, ben verhankerd,
o. W. Onpasselijk worden van te hankeren, te

hunkeren, te haken naar eten of drank; anders
gezeid Verwateren. Laat de koe niet verhankeren. Deel van uw brood mede aan het arme kind
dat u ziet eten, opdat het niet verhankere.
VERHAREN, verhaarde (wvl. ook verhaardege,
zie IMPERFECT), ben verhaard, o. w. Aan de luchtstreek gewennen, fr. s'acclimater. Het wordt veel
gezeid van de koeien die van 't een gewest naar
een ander overgebracht zijn. Die koe is verhaard.
Die koe moet nog verharen. De koeien, die van
streek veranderen, zijn gemeenlijk ziekachtig
tot dat zij verhaard zijn. Eene koe die bloed
watert, omdat zij nog niet verhaard is. Die koe
zal wel termen en bedijgèn, maar zij moet eerst
verhaard zijn.
— Ook van menschen. Zijt ge reeds verhaard
in deze nieuwe streek P Ik geloof dat hij hier
nooit gaat verharen. Ik kan niet verharen in dit
vreemde land.
— Vgl. Kil. Verhaeren, verhaerden, abire,
discedere, migrare.
VERHAUWELOOZEN (wvl. VERHOWELOOZEN, Zie
AU),

verhauweloosde, verhauwelooscd, o. w. Door

achteloosheid bederven of laten vergaan. Zijne
beste kleederen verhauweloozen.
— Kil. Ver-gauwe-loosen, negligere, negligeniia
perdere. OokVergadeloozen. Zie VERGAUWELOOZEN.
VERHEBBELIJKEN, verhebbelijkte, verhebbelijkt,

b. w. Hebbelijk maken, verschoonen, in betamelijken staat zetten, opschikken. Eene straat ver
Een huis verhebbelijken.
-heblijkn.
VERHEISTEREN, verheisterde, verheisterd; ook

b. w. Door strooien of storten verkwisten en kwijt geraken. Zie HEISELEN en REISTEREN. Tegen dat hij thuis kwam mét de melk,
was er de helft van verheisterd.
— Kil. Verheytsteren, Verheetsteren, cestuare,

VERHEISELEN,

incalescere, fervescere labore, itinere, eursu nimio.
" Dees andtwoorde verheystercde ons seer dapper,

ende perste ons het sweet wt het aensicht.
(P. Devynck.)
Verdwaeldt, ver hefij sterf, peij siert
Mij in u taveerne. (A. Biins.)
VERHELPEN, verhielp en verholp, verholpen,
b. w. Verbeteren. Zie de Wdb.
— Zich verhelpen met, met eenen ontoereikenden middel zich uit eene moeilijkheid helpen
ten beste mogelijk. Kunt gij u daarmeê verhel-
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pen, ik geef het u geern. Bij gebrek van een
mes, verhielp hij zich met eenen scherpen kei.
VERHEMELING, v. Hetzelfde als Verhemelte,
fr. palais de la bouche; ciel, dais; vo?te. De ver
mond. De verhemeling van-hemlingvad
een bed, enz. " Die verhemelinghen waren overal
van blaeuwen ende witten feweele. " (N. Despars.)
VERHEMELSEL, o. Verhemelte. Het verhemelsel van een bed. " Ik hebbe geene schoonder en
sierlijker kerke gezien, zoo in het verhemelsel als
in altaren. " (R. d. H. III, bl. 197.) " Sy en toste
ghene spijsen onderscheyden met verhemelsel des
mondts. " (IA. de Huvettere.)
VERHEUGELEN, b. w. Zie VERGEULEN.
VERHIJSELEN (wvl. VERHISELEN), verhijselde,
verhijseld, b. w. Verdeesernen, het zuurdeeg in
beslagen meel vermengen. De bakte verhijselen.
Hebt gij reeds verhijseld P Het deeg kneden en
verhijselen.
-- Afl. Verhijseling.
-- Zie HIJSEL.
VERHITTEN, verhitte, ben verhit; ook VRITTEN

(zie vER-), o. w. Door hitte bederven, sprek. van
dingen die heet komen door te liggen. Graan
moet nu en dan omgeroerd worden, zal het niet
verhitten. Tarwe, die verhit is, deugt niet meer.
Als de vette verhit, de mesting begint te doornen
en te rooken. Verhit hooi.
VERHONDERDJAREN ,verhonderdjaarde, ben ver

— VERHOOFDING, V. De daad van te verhoofden,
het afschrijven van eenen eigendom van den
eenen op den anderen persoon, fr. transfert.
— Hoofd, opschrift, titel, fr. en-fête.
-- VERHOOFDINGBOEK, m. Boek waarin men
aanteekent aan wien de eigendom van eenig
land overgaat, fr. registre des transferts. " Wie 't
landt, 't sy leen ofte erfve, toecommen sal by
coope, successie, verdeel ofte andersins, wort
ghehouden binnen den eersten jaere te commen
by den ontfanger van de wateringhe met sijn
bewij sen om 't selve landt te doen stellen op sijn
hooft...; en den ontfangher wort ghehouden
t' elcken sit-daghe zijn verhoofdinck-boeck mede
te bringhen om de overstellinghe te doen inde
omloopers. " (Keure vande Waeteringhe van
Blanckenberghe.)
VERHOUDEN, b. w. Zie de Wdb.
-- Op zijn verhouden zijn, op zijne hoede zijn.

Zie WEERHOUDEN.
VERHOOG, o. Verhooging, hetgeen ergens bij
wordt tot verhooging. Het verhoog-gevod
van eenen muur.
— In de openbare verkoopingen, hetgeen men
boven de koopsomme betalen moet, de ongelden.
De verkooping zal geschieden met verhoog van
10 per honderd, fr. avec augmentation de 10 pour
cent. Zonder verhoog voor de koopers.
.

VERHOOIEN, verhoorde, verhooid, b. w. Kil.
geeft aan dit woord twee beteekenissen:

w. Honderdjarig worden. Er is-honderja,.
groote feest te Roome, telkens de marteldood

10 Dispergere fcenum : dissipare (Weil. Om.
keeren en uiteenspreiden als hooi. Kramers

van de Apostelen Petrus en Paulus verhonderd.

retourner et étendre, comme on fait le foin.)
-- 2° Confundere (verstooren en verwarrelen).
Garen is verhooid, als het vernesteld en in
wanorde is. Een huis ligt verhooid, als de meubelen overhoop liggen. Papieren en boeken, 't
ligt daar al verhooid in die kamer. Men verhooit
een bed, als men dekens en bolster wanschikkelijk maakt, met b. v. er veel in te woelen, zoo
't dikwijls gebeurt bij ongedurige zieken.

jaart.
- VERHONDERDJARING, V. Honderdste verj dring,
fr. le centenacre. De verhonderdjaring van de
marteldood van Sinte Pieter en Pauwel.

VERKOOPDEN, eerhoofde, verhoofd, b.

w. Den

eigendom overdragen op iemand anders, in den
verhoofdingboek den naam schrijven van dezen
die eenen eigendom gekocht of anderszins bekomen heeft, neerschrijven dat zulk een eigendom overgegaan is van den eenen naar den
anderen, fr. transférer, opérer un transfert. Dat
zwart goed is reeds driemaal verhoofd (d. i. dat
nationaal goed, b. v. eene hofstede, is reeds drie.,
maal verkocht geweest, is reeds aan den derden
proprietaris). " Geen bezit wordt in acht genomen, tenzy het op den omlooper verhoofd staet. "
(***) — Zie HOOFD.
-- Een hoofd of titel schrijven aan eenen
boek, brief, enz. fr. mettre un en-tête. Eenen brief

verhoofden.

--

VERHOVIESTOK, m., klemt. op ho. Bij landb.
De verhoviëstokken zijn twee lange zware stokken die elk aan eene zijde van den wagen vastgemaakt worden aan de achterste rongen, zoodanig
dat men eene allergrootste hoeveelheid hooi - of
stroo op den wagen laden kan, fr. aideau. Men
gebruikt de verhoviëstokken bezonderlijk in het
mennen van den oegst.
— Wellicht verbasterd uit Verhoogingstok.
Vgl. Handbovenhof voor Handbooghof, Ploef
voor Ploeg, enz.
VERHUIDEN (wvl. VERHUDEN), verhuidde, ver-

so

VERA
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huid, b. w. Met eenen huid of vel bekleeden.
" Die mont es hol binnen ende alomme verhout,
die welke hout es vaste ane die mage, want
somighen lieden Gomt ane 't paleis van der inont
die welke doet den nmensche somwilen spuwen."
(J. Yperman.)
-

VERHUISEL (wvl. VERHUSEL, VRUSEL, zie VER—
en ui), o. Het verhuizen, de verhuizing. Dat
verhuisel heeft drie dagen lang geduurd, was dat
een dingen!
VERHUKKEN, verhukíe, verhukt, b. w. Verzitten, met ergens lang te zitten zijnen tijd verliezen. Hij heeft daar zijnen tijd verhukt.
-- Zich verhukken, zich verzitten, zijnen tijd
verzitten. Hij heeft zich verhukt in de herberg.
Ge moogt u daar niet verhukken.
-- Zie RUBBER.
VERHUTSEPOTTEN, verhutsepotte, verhulsepot,

b. w. Verbrodden, in de war brengen, fr. embrouiller, gater. Sedert de zestiende eeuw is de
spelling in onze taal geheel eerhutsepot.
-- Van Hutsepot.
VERHUWEN, verhuwde, ben verhuwd, o. w. Hertrouwen, fr. se remarier. " De welcke weduwe
zijnde van haren eerste man, niet en verhuwede. "
(Th. van Herentals.)
-- Zie VER—.
VERIJDELEN (wel. VERIDELEN), verijdelde, verj
b. w. Doen mislukken, fr. faire échouer,-del,
rendre vain, inutile. Slechte ouders die het goed
verijdelen dat de kinders in de school leerera.
— Zich verijdelen, zich verhooveerdigen, met
ijdele gedachten bezig zijn, fr. s'enorgueillir.
" Bemerckt d'ootmoedigheyt van den H. Ioannes : hy en verijdelt sick niet, door sijn strengh
leven, noch door d'uytnemende gaven die hy
van Godt ontfingh, noch door de groote eer
welcke alle menschen hem betoonden. " (F. de
Smidt.)
-- o. w. Verdunnen, fr. s'eclaircir. Zijn haar
verijdelt. -- In dezen zin, die meest aan 't w.
gegeven wordt, zegt men gemeenlijk Verielen,
even als men ielen zegt voor ijdelen, zie aid.
-

VERIJSTEREN (wvl. VERIISTEREN), verijsterde,
ben verijsterd, o. w. Verkleumen, van koude ver

VERI
verijzerde geldkas. De stormram " es J. boom
verijserd vooren. " (Maerlant).
-- Een peerd verijzeren, nieuwe hoefijzers aan
-slan.
-- Het volk zegt ook verijsderen (veriisderen).
VERIPPEE,EN, o. w. Zie VEROPPEREN.
VEP,,JAGEN, verjoeg en verjaagde, verjogen en
verjaagd, b. w. Zie de Wdb. " De geestelicken
verjogen ende verstroyt. " (Pauwel Heinderycx.)
VERJEUGDIGEN, verjeugdigde, verjeugdigd, b.

w. Jeugdig maken, verjongen, fr. rajeunir, regaillardir. De lente verjeugdigt geheel de natuur.
- o. w. met zijn. Hij verjeugdigt in plaats
van te verouden. Het verjeugdigt al in de lente.
---Men zegt ook Verjeugden (even als Begiften, Beschaden, Beschulden, voor Begiftigen,
Beschadigen, Beschuldigen) : " o Godt in der
eeuwigheyt, ghy verjeucht dat verdwenen is, ende
ghy vermaeckt dat vervallen is, ende dat dooi
is maeckt ghy levende. " (Zegher v. Male.)
VERJUIS, 0. Zie VERDJUIS.
VERGAARD, VERKAART, o., klemt. op kaard.
Eene maat van omtrent 16 liters, anders ook
Achtendeel en Erankart genaamd. Een verkaard
graan. Drie verkaard boonera.. Twee verkaard
meel. Een verkaart erwten. Twee verkaarden
(of verkaards) maken een spint.
-- Het vat zelve dat zoo eene maat inhoudt.
Het verkaard is gebroken, ge moet het vermaken. Ik heb twee nieuwe verkaarden gekocht.
VERNAARTEN, verkaartíe, verkaart, b. w. Met
het kaartspel verliezen. Zijn geld, zijnen tijd
verkaarten.
— Te verkaarten, met het kaartspel te winnen.
Daar was een schoone prijs te verkaarten. Eenen
zak noten te verkaarten geven.
— Vgl. Verbollen.
VERKACHELEN, verkachelde, verkacheld, b. w.

Hetzelfde als Verschachelen.
VERKACHTELEN, verkachtelde, ben verkachteld
o. W. In het kachtelen bezwijken. Die merrie is

verkachteld (is dood in 't werpen van haar veulen).
-- Vgl. Verkalven.
VERKADIJZEN (wvl. VERKADIZEN), verkadijsde,

Hij is verijsterd van de koude.
-stijven.
-- Dit woord is een frequent. van Verijzen.

verkadijsd, b. w. Verwisselen, vermangelen, fr,
troquer. Een peerd verkadijzen (voor of tegen

VERIJZEREN (wvl. VERIZEREN), verijzerde, heb
of ben verijzerd, o. w. In ijzer veranderen, hard

een ander). Zij hebben onder elkander hunne
boeken verkadijsd.
— Zich van iets ontdoen door verwisseling Of
verkooping. :Ik ga dat met de eerste gelegenheid verkadijzen. Ge moet het niet verkadijzen
't geen ik u geef.

worden lijk ijzer. Traagzaam en met tijd van
jaren verijzert de moortel onder water en wordt
harder als steen.
— b. w. Met ijzer beslaan, beijzeren. Eerre
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— Afl. Verkadijzing.
- Zie KADIJZ N.
VERKAFFEN, verkafte, eerkaft, b. W. Het kaf
afscheiden van het graan, het graan zuiveren.
De tarwe verkaffen.
- Kil. Kaven, eventilare paleas.
VERKALVEN, verkalfde, ben verkalfd; in eenige
streken VERKOLVEN (zie L), o. w. In het kalven
bezwijken. Die koe is verkalfd.
-- Vgl. Verkachtelen.
— Hernokken, sprek. van eene wonde die,
omtrent genezen zijnde, wederom verkwaadt.
Uw zeere vinger geneest : ge moet er nil voor
zorgen dat hij niet verkolve. Die wonde verkolft.
VERKANT) SELEN, verkan (t) selde, verkap (t) sell,
b. w. Verschachelen, ronselen, verruilen, fr. t-roquer. Oude kleeren verkanselen voor nieuwe.
— Het een in de plaats van 't ander zetten,
verwisselen, verplaatsen. De kaarten verkanselen (verkappelen, versteken, fr. méler les cartes).
Daar zijn in korten tijd veel ambtenaren ver
garnizoenen verkanselen.
-kanseld.D
— o. W. met zijn. Van verblijf veranderen,
vertijkelen. Die ambtenaar moet wederom al ver
-kansel.
-- Afi. Verkan(t)seling.
- Zie KAN(T)SELEN.

VERKAPPELEN, verkappelde, verkappeld, b. w.
In wanorde vermengen, dooreenschudden. De
kaarten verkappelen, fr. meler les cartes. De meid
heeft in 't schommelen al mijn boeken en papieren verkappeld. De boekbinder heeft een deel
van de bladzijden verkappeld.
— Ook o. w. Let op, in 't verhuizen, dat de
boeken niet verkappelen. Zijne kleederen lagen
verkappeld onder de mijne.
-- Afl. Verkappeling. — Zie KAPPELEN.
VERKARELEN, verkarelde, verkareld, b. en o. w.
Zie VERKE RELEN.
VERKARKEREEREN, b. w. Zie VERKERKEREN.
VERKARREN, verkarde, verkard, b. w. Vervoeren met eene kar. Zand eerkarren.

VERKATIJVEN (wel.

VERK.ATIVEN),

verk aiijfde,

ben verkatijfd; ook VERKATIJVIGEN, 0. w. Katijvig
worden, vervallen van krachten, .fr. devenir caduc,
chétif, dépérir. Vader wordt oud en verkatijft
gedurig. Zulk mager weder doet de akker
-vruchtenkaij.
VERKAVELEN, verkavelde, verkaveld, b. w. Verloten, in kavels of loten leggen hetgeen onder
verscheidene personen te verdeelen is, fr. lotir.
Eene erfenis verkavelen. Die boekhandelaars
hebben te samen eene bibliotheek gekocht die

VERK
zij onder malkander nu gaan verkavelen. Zij
hebben hunne goederen niet verkocht, maar
onder malkander verkaveld.
-- VERKAVELING, V. Het verkavelen, fr. loíissement. " Worden ghehouden staet te maecken
vande goedinghen vanden selven sterf-huyse,
in schaeden ende baeten, al eer men procederen
sal tot verdeelinghe ofte ver•cavelznghe van dien."
(Deelboeck V. Lande v. Vryen.)
VERKEER, o. Spook, schim, geest die ergens
verkeert of waart en dikwijls te zien is, fr. fan.
tome, revenant. Er is een verkeer in dat huis, op
dat kerkhof. Hij heeft het verkeer gezien : 't is
een man zonder hoofd. Een verkeer in 't witte
gekleed.
-- Iemand met Wien men omgang heeft, bez.
met het inzicht van te huwen, minnaar, minnares.
Eenen brief schrijven naar zijn verkeer. Haar
verkeer is verongelukt.

VERKEEREN, verkeerd (wvl. ook verkeerdege,
zie IMPERFECT), heb verkeerd, o. w. Waren, op eene
plaats dikwijls gezien worden, sprek. van een
geest. Het verkeert een verkeer op die hofstede.
Er verkeert een geest op het kerkhof. Er ver
daar een weerwolf, eene doodkeers, een-kert
waterduivel.
-- Ook onpers. w. in den zin van Spoken. Het
verkeert daar (het spookt daar). Het heeft veel
jaren lang verkeerd in dat huis. Ik durf's nachts
langs dien waterput niet voorbij, want men zegt
dat het daar verkeert. Het verkeert daar elken
nacht in dat huis.
VERKEERSEL, o. Omgang dien men heeft met
elkander, bez. met het inzicht van te huwen,
vrijagie. Een slecht, een zondig verkeersel.
Alle slechte verkeersels moeten afgebroken en
geschuwd worden. Er is een groot verkeersel
tusschen hen.
— Spook, fr. revenant. Zie VERKEER. Men zegt
dat er een verkeersel in dat huis is. Ik heb dat
verkeersel gehoord en gezien.
VERKENNEN, verkende (wvl. ook verkencdege,
en te Oostende verkost), verkend, b. w. Herkennen,
fr. reconnaitre. Hoe zijt gij veranderd: 't is het
al dat ik u nog verkenne. Ik verkende hem niet
meer. Ik heb hem verkend aan het likteeken
van zijn voorhoofd. Ik wierd daar van niemand
verkend. " Om niet vercent te zyn. " (Pauwel
Heinderycx.) " De plaets is soo verduystert
gheweest dat men die niet en heeft konnen ver
Vanhove.) " Aenbidt den grooten-ken."(N
Godt, uwe verworpentheyt en sijne opperste
Majesteyt verkennende. " ( F. de Smidt.)
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— P. Devynck gebruikt dit w. nog in den zin
van Ontwaren, fr. apercevoir. " Men verkent 'er
overal Arabiaensche op- schriften. " — " Hadden
By ons verkent, wy liepen op perijckel van eenigh
ongheval. "
VERKENSBOCHT, m. Een omtuind perk waar
men verkens in sluit, fr. pare aux cochons. Zie
BOCHT.

VERKENSBOK, m. Zie VERKENSBOCHT.
VERKENSRENNE, v. Groote kooi of soort van
houten kist uit riggels, latten of schee'n ver
waarin men de verkens opsluit om ze-verdig,
aldus op eene kar te stellen en naar de markt te
voeren. — Zie RENNE.
VERKENSZWIJNDER, m. Een man die verkens
ronddrijft om dezelve te verkoopen.
— Kil. Vercken-swijner, subulcus. Het tweede
deel van dit woord staat gelijk met het eng.
swain, herder, boerenjongen.
— Meest gebruikt in 't Land van Aalst.
VERKEPPEN, verkepte (wvl. ook verkepíege, zie
IMPERFECT), verkept, b. w. Vertroetelen, verwen
fr. délicater, dorloter. Men moet de kinders-ne,
niet verkeppen. Een verkept kind. Verkept zijn.
Verkept spreken (spreken op een flauwzoet
toontje, lijk verkepte kinderen doen). Verkepte
klap (flauwzoete praat). Ik kan dien verkepten
klap niet lijden.
-- Afl. Verkepping, Verkeptheid.
---- Zie KEPPE.
VERKÈRELEN, verkèrelde, verkèreld; ook vERKAHELEN, b. w., zware e. Ten kwade keeren, in 't
slecht veranderen, verdraaien, uit den behoorlijken stand helpen, bederven, verstooren. Die
spijzen verkerelen (of verkarelen) de maag, fr.
dérangent l'estornac. Hij heeft zijne gezondheid
verkereld (of verkareld) met te schossebrokken.
Hij heeft aan het uurwerk gepeuterd dat het
geheel verkereld (of verkareld) is.
-- Iemand verkerelen, hem in zijne gezondheid,
in zijn verstand, in zijne plannen, in zijne werking verstooren of verwarren. Die drank heeft
hem verkereld. Die tegenspoed heeft hem geheel
verkareld. Iemand verkerelen door harde berispingen of dreigementen. Een slechte boek aleen
is genoeg om eenen jongeling te verkeerlen (te
bederven, ondeugend te maken). " Roupende
tzamen zeer, hooghe ende overluyt dat zy van
den grave van Nassauwe niet verkeerelt en wilden veesen, met veel meer andere dierghelycke
scherpe bytende woorden. " (N. Despars.)
— o. w. met zijn. Verdraaid, verstoord worden, slechtworden. Beplant uwen akker niet
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met zulk gewas, hij zal er geheel van verkerelen. De zomer is uit; het weder verkerelt. Hij
kwam geheel verkareld thuis (d. i. ziekelijk en
ontsteld van lichaam; ofwel het hoofd verdraaid,
bedwelmd van zin). De gemoederen zijn verkereld (ontsteld, misnoegd, in de war, niet gesteld
gelijk zij behoorden te wezen).
--- A.ii. Verkereling, Verkereldheid, Verke.
relsel.
VERKÈRIEN, verkeride, verkèricd, b. w., zware
e. Onder te boven keeren, verhooien en ver
wanorde brengen. Geheel de huis--stroien,
raad lag verkërid. De woelige knaap verkerft
geheel het huis. Hij zal geheel uwe bibliotheek
verkeriën. De storm heeft het al verkend.
--- Dit woord is een wisselvorm van verkeeren,
zie onder CIEZE.

VERKERKEREN, verkerkerde, ben verkerkerd;
o. W. Mager worden en vergaan, uitmergelen'

verkwijnen van gebrek, fr. dépérir. Van gebrek
verkerkeren. Hij is geheel verkerkerd. Hoe ziet
hij er toch verkerkerd uit ! Arme verkerkerde
kinderen. Die ontaarde moeder liet haar kind
verkerkeren. Door de armoede verkerkerd. Die
jongeling is geheel verkerkerd van krotte.
-- Dit woord beteekent eigenlijk Verkwijnen
in eenen kerker. In den zelfden zin zegt men in
't fr. tomber en chartre (chartre was oul. hetzelfde
als 1. career, gevang).
-- Men zegt ook Verkerkereeren, Verkarkereeren en Verkankereeren. Met in 't gevang te
zitten, is hij geheel verkankereerd.
VERKERRIEN, verkerride, verlkerrid, b. w. Zie
VERKÉRIEN.

VERKETELBUISCHEN (wvl. VERKETELBUSCHEN),

verketelbuischte, verketelbuischt, b. w. Vernieuwen
gelijk een koperslager eenen ketel vermaakt, fr.

réparer, raccornoder, rapetasser. Een huis verketelbuischen (herstellen, de muren kaleien, deuren
en vensters verwen, enz.). Een kleed, eenen hoed
verketelbuischen.
— Eenen armen man verketelbuischen, hem
geheel in nieuwe kleederen steken.
-- Kil. Verketelboeten, reficere.
VERKETELEN, verketelde, verketeld, b. w. Dit w.
beteekent, meen ik, Door binding beschadigen
of bederven, b. v. eenen andijviestruik dien men
met stroo of net biezen al te hard op- en toebindt (want dan verrot hij binnen, in plaats van
geel te worden). --- Nogtans zegt men het maar
van vlas. Verketeld vlas (vlas dat ongelijk ge
zie BIJBINDE).
-rotis:
VERKETENEN, verkeíende, verkeíend, b. w. De
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ketting vernieuwen, fr. renouveler la chavne de.
Een roozenhoedje eerketenen (als de keten ge.
broken of versleten is, de bolletjes van het roozenhoedje op eene nieuwe keten overbrengen).
VERKETTEREN, verketterde (wvl. ook verketter
zie IMPERFECT), verketterd, b. w. Onstuimig-deg,
door elkander werpen, door slaan en smijten in
wanorde brengen, met groot geweld verstooren
en verwarren. De dronkaard verketterde geheel
zijnen huisraad. De oegst lag deerlijk verketterd
van den orkaan. Die druistige schommelette
heeft al mijne boeken verketterd. De soldaten
verketterden geheel het huis om den vluchteling
te vinden. Hij verkettert al wat in de koffer ligt
om zijne geldbeurs te zoeken.
-- Afl. Verkettering.
-- Dit woord is gevormd van Ketten,1. guatio,
slaan.
VERKEUKELEN, verkeukelde, verkeukeld, b. w.

Vertroetelen, verkeppen, bederven door te veel
teedere zorgen, fr. delicater, gáter en dorlotant.
Iemand verkeukelen. Een verkeukeld kind.
--- Ook Verkukkelen.
-- Afl. Verkeukeling, Verkeukeldheid.
--- Vgl. Bekukkelen.
VERKEURD, adj. Keurig, uitmuntend, fr. exeei.
lent, distingue. Eene verkeurde manier van sere.
ken, van schrijven, enz.

-- Oorspronkelijk, eigenaardig, vernuftig, fr.

original. Een verkeurd mensch (die spreekt en
handelt op eene manier die hem eigen is, die
geheel anders is dan van andere lieden, en uit.
steekt in verstand of kieschheid). Een verkeurde
werkman, ambachtsman. Verkeurd spreken.
--- Afi. Verkeurdheid, fr. distinction, originca-

lité.
VERKIJKEN (wel. VERKIKEN, zie ir), verkeek
(vwl. scherpt. ee, Zie DUIGEN), heb verkeken, o. W.
Elders kijken, den aanblik van richting veranderen. Het kind is zoo neerstig dat het binst
geheel de school niet eens uit zijnen boek ver.
keken heeft. Zij naait zonder eens te verkijken.
Iets beloeren zonder verkijken. Hij wist niet
waar verkijken van schaamte.
VERKIJSTEN (wvl. VERSLISTEN, zie IJ), verkijstte,
verkijst, b. en o. w. Kijste maken of worden, ver.
wennen, vertroetelen. Een kind verkijsten. Een
verkijst meisje.
Verkijst zijn op iets, er wars van zijn. Het
peerd is op zijn eten verkijst (het wilt niet eten
uit grilligheid, omdat het hem niet aanstaat).
-- Verkijst zijn van iets, er beu van zijn. Ver.
kist van eene spijze, van 't spel, enz. Wij eten
.
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geern boonen; maar van de jare hebben wij er
zoo veel geëten dat wij er verkijst van zijn.
-- VERKIJSTEREN (wel. `ERKIISTEREN, Zie IJ),
verkijsterde, verkijsterd, b. en o. w. Frequent. van
Verkijsten, met dezelfde beteekenis. Een ver
-kijsterdnh
verdriet van een huis.
VERKILDEREN, verkilderde, ben verkilcderd, o. w.
Eene verkildheid krijgen, van koude verstram
verkleumen, fr. devenir ragde de froid ou-men,
rhumatisé. " Myne beenen zyn van jongs af ver*
kilderd en vervrozen, en ik kan des winters naer
de kerk niet gaen. " (***)
-- VERKILDH.EID, V. Verkoudheid, verkleumdheid, stramheid. Eene verkildheid krijgen, ge
een deel van .'t-voeln.Erkidh
lichaam.
VERKINDEREN (wvl. VERMMINDEREN, zie IND),
verkindercde, ben verkinderd, o. w. Bij landb.
Wordt eig. gezeid van aardappels die, kinders
krijgende (zie onder KIND), bederven en vergaan.
Geplante aardappels die, ten gevolge van guur
weder, in den grond verkinderen, echieten ge.
meenlijk niet uit, of, schieten zij uit, de keest
is zonder virtuit en verkwijnt. De aardappels
verkinderen somwijlen in den grond, na dat zij
hunnen vollen was- en rijpdom bekomen hebben,
namelijk als zij niet tijdig uitgekapt worden.
Zij kunnen ook verkinderen in den kelder.
-- Wordt, bij uitbreiding van 't hoofdgedacht,
nog toegepast op andere vruchten die schraal
staan en verkwijnen, fr. depérir. Dat koorn is
als verkinderd. Dat raaploof is verkinderd (b. v.
omdat het op tijd niet verdund is geweest); het
kan niet kateilen.
VERKISKASSEN, verkiskaste (wvl. ook verkis.
kastege), verkiskast, b. en o. w. Doen verhuizen,

van plaats veranderen. Eenen ambtenaar verkiskassen. Hij moet wederom al verkiskassen.
--- Vgl. Verkanselen, Versassen, enz.
— Kramers heeft Verkassen, fr. déloger, faire

deguerpir, décamper.
VERKLAARS (uitspr. verklaas, zie Rs), o. zonder
mv. Verklaar, verklaring. " Canonisatie en is
niet anders dan een verclaers der overheyt, by de
welcke ... " (M. Lambrech.t.) " By goeden ver
iets stellen in eenera boek. " (***) " Hier-klaers
volcht nu tverclaers van die x gheboden. " (Th.
van Herentals.)
VERKLAARZEN (uitspr. verklazen, zie Rs), ver
en o. w. Hetzelfde als-klarsde,v b.
Verklaren. De vensterglazen wasschen om ze te
werklaarzen. Het oosten verklaarst naar mate
de zon oprijst. " Die zake es gwalick mueghelick
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up eenen dach van my verclaerst te wezen. '
(J. Vandevelde). " Tgemeente vereiaersden alle
haerlieder acten nul, negheen ende van onweerde
te zyne. " (N. Despars.) " Uyt crachte van der
redene hier voren verclaerst ende noch breeder
te verclaersene in tijden ende stonden. " (Id.)
Als voren verhaelt ende verclaerst staet. " (Id.)
" Ten waere dat beede ... verclaersden met hem
te vreden tzijne. " (I. de Damhoudere.)
VERKLAMPEN, verklampte (wvl. ook verklamptege, zie IMPERFECT), verklampt, b. w. Bij schoem.
Andere klampen of hielen stellen aar) schoe'n of
leerzen.
VERKLAPPEN, verklapte, verklapt, b. w. Ver
-praten.
Zijnen tijd verklappen.
VERKLEEDEN, VERKLEE'N, verkleedde, verkleed
(wvl. verkled- de, verkled, zie KLANKV.), b. w. In 't
nieuwe kleeden, fr. habiller de neef. Eenen ar •
men man verkleeden. De arme kinderen, die
hunne eerste communie doen, worden verkleed
door rijke lieden. " Den grave heeft vyf aerme
menschen met nieuwe kleederen verkleedt. " (N.
Vanhove.)
-- Verkwisten in nieuwe kleeren te koopen.
Veel geld verklee'n. Zij verkleedt al wat zij wint.
VERKLEEDSEL, o. Verkleeding, vermomming,
fr. déguisement, travestissement, costume de m asque.
VERKLEENEN, verkleende, verkleend, b. w.

Kleen maken, vernederen, fr. humilier. Zie KLEEN
en KLEENIGHEID. " Soo wast veur Goliath een
groot vercleynen, als David hem met eenen stock
aen-quam. " (J. David, s. j.)
VERKLEIEN, verkleide, ben verkleid, o. w. Klei-

achtig worden. Die aardappels zijn zoo goed
niet meer als voorera : zij verkleien gedurig.
VERKLEINDEREN, verkleinderde, verkleinderd,

b. w. Kleener maken, verkleinzen, verkleenen.
Een kleed verkleinderen. Die suikerklontjes zijn
te groot : verkleinder ze wat.
VERKLEINZEN, verkleinsde, verkleinsd, b. w.

Verkleinderen. Dat is te groot : ge moet het een
beetje verkleinzen.
— Dus zegt men ook Kleinzen voor kleinen-,
kleen maken, en Verschoonzen voor verschoonen,
fr. enibellir.
VERKLETSEN, verkletsíe (wvl.

ook verkletsíege),

verkletst, b. w. Verkwisten, nutteloos verteren.
Zijn geld verkletsen. Hij verkletst het al in
den drank. -- Aan den man helpen door verkooping of
verschacheling, verfietsen. Ik ben blij dat deze
waren verkletst zijn. Verklets dat maar zoo
gauw mogelijk.

VERK
— Afl. Verkletser, Verkletsing.
VERKLOUKEN, zie ov), ver
verkloekt, b. w. Versterken, kracht bij--kloet,
zetten, fr. fortifier. De wijn verkloekt (de maag).
Verkloekende spijs.
-- o. W. De zieke is genezen, maar hij moet
nog verkloeken. Die jongen is sedert een jaar
merkelijk verkloekt,.fr. devenu plus robuste.

VERKLOEKEN (wvl.

VERKLONTEREN, verklonterde, ben verklonterd,
o. W. Klonteren, tot klonters verdikken, fr. s'en -

grumeler. Verklonterd bloed. Verklonterde melk.
VERKLUCHTIGEN, verkluchtigde, ben verkluchtigd, o. w. Vergeestigen, kluchtig worden, ver
Hij heeft langen tijd zwaarmoedig ge--vrolijken.
weest, maar nu begint hij wat te verkluchtigen.
VERKLUITEN (wvl. VERKLUTEN, zie UI), verkluitte
(wvl. ook verklutege), verkluit, b. w. Bij schoem.

Andere kluiten stellen aan den hiel van eenen
schoe of leers, de kluiten vernieuwen.
VERKLUTSEN, verklutste, verkletst, b. w. Verschudden, door klutsing of hutseling verwarren
of schenden. Mijn buik, mijn lijf is geheel verklutst van in dien wagen te rijden. " De Westvlaemingen behoorden wat meer op te letten,
om den klinker en niet te verklutsen met ue, en
nog veel meer om die twee verschillige klinkers
niet te laeten te saemen rymen. " (Vaelande.)
VERKNABBELEN, verknabbelde, verknabbeld,

b. w: Door knabbeling schenden en bederven.
De speelzieke hond heeft de kousen verknabbeld.
De muizen verknabbelden dien boek.
— Fig. Verslempen, in brassen verkwisten.
De vader werkt en spaart, maar zijn losbandige
zoon verknabbelt het al.
— Afl. Verknabbeling.
VERKNIPPEN, verknipte, ben verknipt, o. w.
Verkwikken, verpreulen, vremmen, verfrisschen.
Ik verknipte met te eten. Gij zult verknippen
met een glas wijn. Hoe gaat het met den zieke?
hij is een beetje verknipt.
VERKNOESELEN ZICH, verknoeselde mij, heb mij
verknoeseld; ook ZICH VERKNOEZELEN, wederk. w.
Zich de knoesels kwetsen met ze, onder het
gaan, tegeneen te stooten. Een verknoezelde ezel.
VERKNOEZELEN, verknoezelcde, verknoezeld, b.

w. Doen kennen, uiteendoen, verklaren, wijs
maken, fr, e pliquer, détailler. De staat van eene
zaak verknoezelen. Hij wist niet hoe zijne ziekte
verknoezeld aan den geneesheer. Ik zal het u
verknoezelen. Hij verknoezelde mij dat alzoo.
— Het Wdb. van Sleeckx en Vardevelde heeft

Knoezen, fr. comp•endre. - Vgl. 1. nosco, eng. to

know.
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VERKNOPEN, verknoopte, verknoopt (wvl. v&
knopte, verknópt, zie KLANKVERK.), b. w. Strikken,

met eenen knoop of lets aanbinden. De schoe'n
verknopen (er de linten van aanbinden met
eenen lets).
-- o. W. Eenen kwaden knoop, of kwade knopen krijgen. Verknoopt garen (verwarreld garen).
Verknoopte darm, fr. intestin elranglé.
--- VERKNOOPTHEID (wvl. VERKNÓPTHEID,

Zie
KLANKVERK.), V. De staat van verknoopt te zijn.
Verknooptheid in de darmen (darmkronkel, fr.

miserere).
VERKNUKKELD, adj.-part. Hetzelfde als Ver nukkeld, verneuteld. Een verknukkeld manneken. Verknukkelde appels.
VERKOKEN, verkookte, verkookt (wvl. verkókte,
verkókt, zie KLANKVERK.), b. w. Herkoken, wederom koken. Men verkookt het vleeschsap, opdat
het niet bederven zou. — Zie VER–,
VERKOREN, verkwam, verkomen (wvl. vERKOMMEN, verkam, verkommen), b. w. Bekomen, verkrijgen. Hij had schoon vragen en smeeken, hij
verkwam het niet.
-- o. W. met zijn. Rijzen, gisten, bedijgen, fr.
lever, fermenten, sprekende van deeg. De deeg
begint te verkomen. De temper verkomt : begin
maar te bakken.
VERKONKELEN, verkonkelde, verkonkeld, b. w.
Verwisselen, verruilen, fr. troquer. Een stuk
land verkonkelen. Zie VERLAGEN.
-

-- Zich verkonkelen (wvl. eens verkonkelen, zie
zich verneuken, zijne eigene zaak verbrodden, fr. s'enfoncer, se perdre.
EENS),

VERKOOPEN, verkocht, heb verkocht, o. w. Verkocht worden, fr. se vencdre. Dat is eene stoffe die
eertijds veel verkocht, maar die nu bijkans niet
meer verkoopt. -- Zie INZWELGEN.
VERKORKEN, verkorkte, verkorkt, b. w. Een
oud kork door een nieuw vervangen. Eene lesch
verkorken. Die wijn is zeer oud : hij is drie keeren verkorkt geweest.
-- Afl. Verkorking, Verkorktheid.
— Men zegt ook Verkurken.
VERKORT, o. Mangel, gebrek. Verkort van
geld, fr. penurie d'argent. In verkort van geld
zijn of zitten, fr. être dans la gêne (moeten kramen).
VERKOUTEREN, verkouterde, ben verkouterd, o.w.
Den kouter van eene zole of wielploeg van do
rechte zijde naar de linke wenden, of van de
linke naar de rechte. Als men verriestert, moet
men ook verkouteren. Een ploeg verkoutert
ongelijk, waneer de kouter, op de rechte zijde
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niet verwijderd is van de scharre op denzelfden
afstand gelijk hij verwijderd is op de linke zijde.
Men verkoutert bij middel van de klinke. Een
ploeg koppelveurt als hij ongelijk verkoutert.
VERKRACHTIGEN, verkrachtigcde, ben verkrachtigd, o. w. Krachtiger worden, verfellen. Het bier

verkrachtigt met te liggen.
VERKRENKEN (wvl. ook VERKRINKEN), verkrenk-

te, verkrenkt, b. w. Krank maken, bederven, fr.
détériorer.

-- o. W. met zijn. Zijne kracht en weerde verliezen, verslechten, bederven, fr. se deleriorer. Het
Het graan verkrenkt van te lang te liggen.
VERKRILLEN, verkrilde, ben verkrild, o. w. Het
eigenste of Verpiggen. verpreulen. Hij verkrilt
gedurig. Sedert eenigen tijd is hij veel verkrild.
— Kil. verklaart Verkrillen door Verprillen,
lascivire.
VERKRINKELEN, verkrinkelde, verkrinkeld, b.w.
— Zich verkrinkelen van lachen, zoodanig
lachen dat men er bij krult en wringt, dat men
er leed van gevoelt.
VERKROOIZEN, verkrooisde, heb verkrooisd, o. w.
Kroois opbrengen, interest winnen, renten, fr.
rapporten, porter intergit. Ge moet uw geld doen
verkrooizen. Houd dat geld bij u niet, maar leg
het aan, het zal u jaarlijks meer dan honderd
frank verkrooizen. Hoeveel verkrooist uw geld P
Het verkrooist vijf ten honderd.
–= Men zegt ook Verkroozen.
-- Zie KROOTS.
VERKROPPEN, verkropte, ben verkropt, o. w.

Belemmerd of verstopt worden in de maagpijp,
zoodanig dat men bijkans niet meer zwelgen kan,
fr. s'engouer. Verkroppen van droog brood te
eten. Er zijn peren waaraan men lichtelijk verkropt. Eene teug drinken is goed als men ver

-kroptis.
— De Wdb. verwarren ten onrechte dit woord
met Verslikken, fr. avaler de travers.
VERKRUIPEN (wvl. VERKRUPEN, zie ui), ver kroop (wvl. scherpl. oo, zie DUIGEN), heb verkropen,
0. W.

— Het bloed verkruipt, zegt men, als men
huivert of krijzelt bij iets dat schrik verwekt.
Ik voelde mijn bloed verkruipen terwijl hij dat
vertelde. Zijn bloed verkroop als hij die wonde
zag. " Dat alle kersterve herten verschricken ende
vercrupen moeten diet hooren. " (N. Despars.)

o God, als wy dit wel betrachten
Ons bloei vercrugpt met al ons erachten;
Wy staen verstelt.
(Boetius de Boodt..)
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— Somwijlen zegt men in dien zin ook Onderkruipen . Hij vertelde zulke wondere dingen
dat er mijn bloed van onderkroop.
VERKRUISEN (wvl. VERKRUSEN, zie ui), verkruiste, verkruist, b. w. Bij misslag kruisen,
kwalijk kruisen. Zijne beenen verkruisen (onder
het gaan het een been kruiselings over het
ander stellen, zoo dikwijls de dronkaards doen).
Hy verkruyste syne beenen,
Viel met 't bakhl ys op de steepen,
Dat hy plofte als eenen balk.
(Vaelande.)
VERKUISCHEN (wvl. VERKUSCHEN, zie III), ver-

kuischte, verkuischt, b. w. Iets dat vervuild is
reinigen en zuiveren. Eenen orgel verkuischen.
Eene schilderij verkuischen. Eenen steenput
verkuischen. De straten verkuischen. Zijne conscientie verkuischen (zuiveren in de biecht).
--- Verkwisten, wegmaken, verteren. Zijn geld
verkuischen. Hij verkuischt en verbuischt al
wat hij wint.

— Afl. Verkuisching.
VERKURKELEN, b. w. Zie

VERKEUKELEN.

. VERKULLEN, verkulde (wvl. ook verkuldege,
IMPERFECT), verkuld, b. w. Verbrodden, bederven. Geheel de zaak was vereffend; maar 't is
Jan die 't al verkuld heeft.
VERKURKEN, b. w. Zie VERKORKEN.
VERKUTSEN, b. w. Zie KUTSEN.
VERKWAARZEN (uitspr. verkwazen, even als
Verklaarzen = verklazen, enz.; zie Rs), verkwaarsde, ben verkwaarsd, o. w. Vernoegen, beu worden, eenen afkeer krijgen van 't voedsel. Wordt
gezeid van de koeien die men op stal wilt vetten
en zoo veel voedsel geeft dat zij er beu van
worden en niet of maar weinig meer eten willen. Die koe was bijkans vet, ,maar zij is ver
geworden en geheel afgemagerd. Geeft-kwarsd
den os niet te veel, hij zou verkwaarzen. Die
koe heeft drie maanden lang verkwaarsd geweest : zij wilde zelfs geen brood eten.
— Ook van menschen. Ik ben er al van ver
fr. j'en ai déjà asses.
-kwarsd,
— Eng. to quarry, opvreten, verslinden. Vgl.
Inkwerren.

zie

VERKWADEN, VERSWAAN, verkwaadde, ben ver kwaad, o. W. Kwader worden, fr. devenir plus
méchant. De honden verkwaden met getergd te

worden.
— Ontsteken en verzweren, sprek. van eene
kwetsuur, fr. s'enélammer, se changer en ulcere.
Kwaad vel geneest wel, zegt men van iemand
wiens wonden nooit verkwaden. De minste
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kwetse, de schribbel van eenen doorn, kan ver kwaden. Hij heeft de wonde eerst verwaarloosd,
en geheel zijn been is nu verkwaad.
--- Het verkwaden, anders ook verstooren gezeid, begint met eene ontsteking die gemeenlijk
overgaat tot verzwering en ettering, en somtijds
tot vuur en verrotting (mortificatie).
VERKWAKKELEN, verkwakkelde, verkwakkeld,

b. w. Onnut verdoen, verkwisten. Zijn geld ver kwakkelen. Zijne gezondheid verkwakkelen. Hij
ligt met eene verkwakkelde beurze (ijdele beurs).
Soo en sou noch de slaep myn ooghen niet verwinnen,
Jae off hy syne roe quaem strycken over my,
En alle synen heul verquackelen daerby.
(J. de Harduyn.)

-- Kil. Ver -quackelen, dissipare, profundere.
Kramers Verkwakkelen, fr. negliger.
VERKWAN(T)SELEN, verkwan(t)selde, ver

Al kwantselende uitstorten.-kwan(t)sel,b.
Eenen kom melk verkwanselen. Hij ging water
putten, maar tegen dat hij weêrkwam, was de
helft verkwanseld.
-- Fig. In drinken en swollen verkwisten. Al
zijn geld verkwantselen.

— Afl. Verkwan(t)seling.
— Ook Verkwenselen. Zie KWAN(T)SELEN.
VERKWASTEN, verkwasite, verkwast, b. w. Ver

dronkenschap verkwisten.-schoebrn,i
Zijn geld verkwasten. Zijne gezondheid eerkwas ten. — Zie ]KWASTEN.

VERKWAZEN, O. W. Ziè VERKWAARZEN.
VERKWENSELEN, verkwenselde, verkwenseld, b.

w. Verkwantselen, door kwenselen kwijt geraken.
— Fig. Hij verkwenselt al wat hij wint.
VERKWISTIG, adj. Verkwistend, kwistig, fr.
prodigue. Dat huisgezin zou in de weelde leven,
ware 't niet van den jongsten zoon die al te ver kwistig is. " Wilt hy verquistich sijn in overvloedicheydt, hy sal stoffe daer toe vinden. " (J. Stee.
ghius.)
— Vgl. Vergetig, Verzuimig, enz.
VERLAAN, samengetrokken uit Verladen, par.
tic.-adj. Bezet, met veel bezigheden overladen,
fr. surcharge de besogne, très-occupé. Als de kermis
nadert, zijn de kleermakers verlaán. Kom morgen: ik ben nu te verlaan. De boeren zijn verlaan
in den oegst. Verlaán tijd (drukke tijd, tijd van
veel werk). Het is verlaan tijd in den oegst. Als
het koolzaad bloeit, is het verlaan tijd voor de
bietjes (om hunnen honing te halen). Dat vrouwtje loopt altijd verlaan. " Hij moeste tot Stijns,
als 't twaalve sloeg, hoe verlaan dat ze waren,
alles uit zijn handen leggen. " (K. Callebert.)
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-- Uit der mate neerstig, druk bezig, gelijk
iemand die met werk overladen is, en geenen

stond te verliezen heeft, fr. diligent, empresse.
Zij zat zoo verlaan (zoo neerstig) te naaien ! Zie
eens hoe verlaan hij is om te eten (hoe neerstig
hij eet). Hij is verlaander (neerstiger) aan tafel
dan in den werkwinkel. Die leerling is eeuwig
verlaán (onzeglijk neerstig) in de studie. De
dochters en de zonen werken al even verlaán
om hunne ouders te ondersteunen. De bietjes
vliegen verlaan van 't een bloempje op 't ander.
-- Verlam zijn lijk de panne van Vastenavond,

uit der mate verlaan en bezig zijn, gelijk de pan
waarin men op Vastenavond koeken bakt.
- VERLAANHEID, V. De staat van iemand die
verlaán is, bezetheid. Zij liep in groote verlaan
heid rond. Er is groote verlaánheid in den oegsttijd. Een dag van verlaanheid (van veel bezigheid).
Nog eene week, en de verlaánheid is uit.
-- Het volk zegt Verlaandheid, met eene
-

euphonische d.
(wvl. VERLAANSCHEPE, Zie
v. Verlaanheid, bezetheid. In verlaanschepe zijn. Niet eens kunnen op wandeling
gaan, van de groote verlaanschepe.
- VERLAANSCHAP

SCHEPE),

VERLAGEN, verlaagde (wvl. ook verlaagdege),
verlaagd, b. w. Een stuk land verwisselen voor
een ander hetzij wegens het vruchtgebruik, het.
zij wegens den eigendom. Land verlagen. Een
hoekje land verlagen. Ik had een stuk land
liggen in de erve van mijnen gebuur, en mijn
gebuur

had ook zulk een stuk liggen in mijne

erve : wij hebben the stukken verlaagd. Zijn
akker kwam met eenen hoek in den mijnen, en
mijn akker liep met eenen dergelijken hoek in
den zijnen : wij hebben die hoeken verlaagd,
zoodat die twee akkers nu elk eenen regelmatigen
vorm hebben. Met iemand een stuk land verlagen. " Niemandt en vermach landt ofte rente te
verlaeghen voor Wetten, beede partyen en doen
alvooren eedt dat de laeghe is zonder fraulde....
Insghelijcx niemant en vermach oppe te draghen
erfachticheden in handen van foreynen, by coope
ofte by laghe, ten zy dat de weder -laeghe alsoo
goet waere in Veurne - ambacht als de voors.
laghe. " (Cost. v. Veurne.) " Van laeghe ende
wissel van erfve ieghens erfve, ghepasseert te
wette zonder gheldt oft eenich voordeel, en valt
gheen betreck van naerhede, midts de erfve soo

verlaecht, zyde houdt ghelijk de contre-erfve,
diemen noemt weder -laeghe. " (Id.) " Voor
ghestruycte goedinghen, sijn onder andere te
houden de ghone die vermanghelt of verlaeght
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sijn jeghens ghelijcke goeden. " (Cost. v. Belle.)
" Als twee persoonen verlaeghen jegens andere,
erfve jegens erfve, moeten de selve weder -laegen
verkennen ende passeren t' eenen ordinairen
keur -gedijnge, ende worden aldaer beede reciproquelick by den bailliu met de roede van jus
onterft ende gheerft, naer dien sy verclaert-tie
sullen hebben by eede, dat de selve weder- laeghe
gheschiedt gerechtelick, sonder schimp ofte
fraude. Van sulcke weder -laeghe en valt geen
naerhede, want erfve alsoo verlaeght sal syde
houden, ghelijck de ghone ghegheven in weder
hebben, indien de selve-laeghdnso
niet gealieneert en hadde geweest. " (Cost. v.
Poperinghe.) " Soo wie vermanghelt ofte verlaget
sijn patrimoniale landen jeghens andere, sullen
de selve landen by manghelinghe ofte laghinghe
vercreghen, sorteren de nature wande selve patrimonie. " (Cost. v. Brouc-burch.)
-- Afl. Verlaging.
— Men zegt ook Verlaven en Verkonkelen.
--- Dit woord, gevormd van lage, heeft niets
gemeen met het holl. verlagen, fr. baisser, waar
wij altijd verleegen gebruiken.
-vor
-- VERLAGING, V. Het verlagen. " Van verla.
ginghe ofte manghelinghe van huysen ofte erf
geen stede hebben. " (Cost.-ven,salrhd
v. Rousselaere.)

VERLANDEN, verlandde (wvl. ook verlandege,
zie IMPERFECT), heb verlamd, o. w. Bij landti. Van
land veranderen, d. i. eene vrucht zaaien of plan.
ten op eenen anderen akker dan te voren. Men
verlandt op twee manieren:
— 10 Als men zijnen akker bezaait met graan
of zaad dat van eene andere streek komt. Ik ga
eenen keer verlanden (zegt de boer, als hij graan
of zaad koopt van eene vreemde streek, om het
in zijne akkers te zaaien). Geen wonder dat die
boer zoo eenen schonnen oegst heeft van de jare,
want hij heeft verland.
— Verlanden van eens vrucht, eene vrucht
vernieuwen met ander graan of zaad uit eene
afgelegene streek te halen. Ik ga verlanden van
tarwe, want de mijne is verloopen (ontaard). Men
verlandt bezonderlijk van vlas, van koorn en
van aardappels. Men verlandt van vlas met lijnzaad van Riga. Men verlandt van koorre met
graan van eene andere provincie.
— 2° Als men een graangewas zaait waar dat
een zaadgewas gestaan heeft, en omgekeerd,
b. v. koorn na vlas, of koolzaad na tarwe; of als
men eene soort van zaad- of graangewas plant
of zaait waar dat eene andere soort gestaan had,
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b. v. rogge na tarwe, klaver na vlas, enz. Het is
met te verlanden dat men de bebouwing van de
vruchten afwisselt, 't geen in 't fr. dessoler, alterner, geheeten wordt. Het is de vete van den
boer van wel te kunnen verlanden; want zijn er
vruchten voor de welke men niet verlanden
moet, het zijn er veel meer die maar gelukken
als men verlandt.
— Ook b. w. Eene vrucht zaaien of planten
in eenen anderen akker dan het jaar te voren.
Die tarwe is verloopen : zij moet verland worden
(men moet vreemde tarwe zaaien). Hij verlandt
ieder jaar zijn koolzaad en zijne klaver. Die
vrucht lukt altijd wel, hetzij men ze verlandt of
niet.

— o. W. met zijn. Verland worden. Vlas dat
niet verlandt brandt uit en vergaat. Meest al de
vruchten moeten verlanden.
— Vgl. Verstoppelen.
— Eene andere beteekenis van Verlanden, b.
en o. w., is Een land verwisselen tegen een
ander land, verlagen, fr échanger une terre contre
une autre. Ik zou een bunder van mijne hofstede
willen verlanden voor een half bunder van
mijnen gebuur : zooveel hooger schat ik de
weerde van zijne akkers.
-- Doch in " de Cost. v. Vlaenderen " is het
Een land geven tot vergoeding, fr. donner en
récompense, en compensation (zie VERLANDING).
" Wanneer eeniglie erfve verkocht, verlant, ver
ofte andersins verandert ofte belast-manghelt
sal worden met eenighe renten. " (Keure van
Camerlincx-Ambacht. )
-- VERLANDING,

v. Het verlanden, fr. alternat,

culture alterne, dessolement.

-- Verwisseling van eenen akker tegen eenen
anderen. " Hy ghecreech een schoone partie van
lande ligghende in Straesseele, by forme van
verlandinghe jeghens andere landt dat by hadde
ligghende binnen Crombeke. " (N. Despars.)
--- In de " Costumen van Vlaenderen " heeft
dit w. den zin van Vergoeding of compensatie
die (met land) moest gedaan worden in de bereddering van erfenissen, fr. récompense. (La récompense, terme de jurisprudence, est l'indemnité on
le re?nploi dit, lorsqu'on fait des liquidations de
communautés conjugales on de successions. Diet.

de Bescherelle.) " Als man ende wijf, vande erfve
by hemlieden in huwelick ghebrocht, meer ver
eender dan van ander zyde, ter eau--copenva
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laeten, zoo zullen de bezitters ofte de aeldijnghers
vande overledene die heurlieder gheheele erfv©
behouden, d'ander recompenseren met lande, oft
met ghelde ende catheylen. Ende tot ander
zelve recompense ende verlandinghe-stonde
effectuelijck ghedaen zy, zal den ghuenen diemen
die schuldich werdt, goet ghedaen zijn den
pacht van zoo veel landts als men hem ten dien
tyde schuldich is voor recompense. " (Cost. v.
Veurne.) " Verkoopinghen, ghiften, erftenissen,
verlandinghen, mangelingen, op-draghten ofte
belastinghen. " (Costumen v. Lande V. Vryen.)
VERLANG, o., zonder mv. Verlenging, uitstel,
verschuiving, fr. prolongement, prorogation. Iemand verlang van betaling geven (het betalingstermijn verschuiven, fr. prolonger le terme d'un
payement). Het verlof van dien soldaat was uit
met deze maand, maar hij heeft verlang gekregen,
hij heeft een verlang gekregen van twee weken.
De scholieren hebben dit jaar verlang van vakanse. Het verlang is morgen uit.
— Kil. Verlangh, momentum, spatium temporis.
VERLANGEN, b. w. Langer maken, fr. allonger.
(In loll. zegt men Verlengen).
— o. w. met zijn. Langer worden. Gij zijt een
half hoofd verlangd, sedert dat ik u gezien heb.
Denkt, peist, en pijnicht u, met hert en ziele prangen,
Ghy zult (ick zwijg een ell') geen enkel hair verlangen.

(G. De Dous.)

-

VERLANGENIS(SE, v. Hetzelfde als Verlang.
" Den pachter verkrijgt verlangenisse van pacht."
(Cost. v. Audenaerde. )
— Verlangst, fr. désir. In groote verlangenis
zijn tot dat de blijde dag aankomt.
VERLANTEFANTEREN, verlantefanterde, verlantefanterd, b. w. Verlanterfanten, zijnen tijd ver
luiaardij, in straatslijperij.
-kwisten
VERLASTIGEN, verlastigde, verlastigd, b. w.
Lastiger maken. Ik heb reeds veel werk, en hij

wilt het nog verlastigen.
VERLATEN, verlaatte, ben verlaat, o. w. Later
komen, later beginnen, later geschieden. Ik
meende dat de koorts zou vervroegen, en integendeel zij verlaat. De school is eene uur ver
gaat thans eene uur later aan,-lat(descho
dan voortijds). De hoogmis vervroegt met den
zomer, en verlaat met den winter. Het convooi
vertrekt gemeenlijk met den noen; maar sedert
Bene maand is het verlaat, en het vertrekt nu
ten een ure. --- De kinderen zeggen ook De

sen van eenighe heurlieder ghemeene tosten

school is verlaat voor De school is later Beein -

ende lasten, ende daer naer d'eene van hemlieden
beeden overlijdt, zonder kynderen achter te

digd, heeft langer geduurd dan gewoonte.
-- Later worden, sprek. van den tijd. Haast u
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reisveerdig te zijn; want het verlaat gedurig, en
wij mochten wel geenen tijd genoeg hebben.
--- onpers. w. Ophouden van klippen. Wordt
gezeid van de klok die geklopt wordt om de
geloovigen naar den goddelijken dienst in de
kerk te roepen. Nu klopt het nog, maar 't zal
seffens verlaten. Het verliet als ik nog vijftig
stappen van de kerk was. Zoohaast het verlaat,
begint de dienst. Het was reeds lang verlaten
eer de vespers begonnen.
VERLATENIS(SE, V. Verlatenheid, fr. abandon,

délaissement. In de verlatenis zijn. " Benevens
smaad en verlatenisse van deze die hem meest
hadden moeten beminnen. " (K. Callebert.)
-

Den nood, die grooten leeraer is,
In d'uyterste verlaetenis,
Heft desen list versonnen. (Vaelande.)
VERLAUWEREN (WVI. VERLOWEREN, Zie AU),

verlauwerde, ben verlauwerd, o. w. Lauw worden,
hetzij met te verkoelen, sprek. van iets dat heet
is, hetzij met te verwarmen, sprek. van iets dat
koud is. Verlauwerde spijs. Laat de kaffie niet
verlauweren. Moet gij het nog eens verlauwerd
eten P
-- VERLAUWTEREN (wvl. VERLOWTEREN, zie AU),
verlauwterde, ben verlauwterd, o. w. Lauw wor_ den. Laat dat water verlauwtereu. De jenever
verliest van zijnen smaak als hij verlauwterd
is, met b. v. in eene warme plaats te staan.
VERLAVEN, verlaafde (wvl. ook verlaafdege),
verlaafd, b. w. Een stuk land verwisselen voor
een ander. Zie VERLAGEN.

-- Afl. Verlaving.
VERLEDIGEN, verlecdigde, verledigd, b.

w. Ver-

luieren, door ledigheid of luiheid verliezen.
Zijnen tijd verledigen. Zij verledigen 't al (zij
verliezen alle winst en profijt door hunne luiheid). Eene kans verledigen.
-- Het volk zegt Verleêgen.
VERLEE (scherpl. ee), v., zonder mv. Afkeer,
tegenzin, fr. dégout, aversion.

-- De verlee krijgen van iemand, van iets, er

ben van worden. De verlee krijgen van eenen
vleier. De_verlee krijgen van iemands gepraat.
De verlee krijgen van zekere spijzen. Hij heeft
zooveel gazetten gelezen dat hij er de verlee van
gekregen heeft. Dat spel behaagt u nu; maar gij
zult er wel de verlee van krijgen.
— De verlee hebben van iemand, van iets, er
moede van zijn, er eenen afkeer van hebben. De
verlee hebben van eenen vleier. Ik heb er de
verlee van. De verlee hebben van 't spel. De
verlee hebben van de wereldsche ijdelheid.

VERL
-- De verlee geven, afkeer verwekken. Dat spel
geeft seffens de verlee. Tracht hem de verlee te
geven van dien gezel, van die romans, enz.
VERLEEDEN, VERLEE'N, verleed de, verleed, b. w.

Hetzelfde als het hell. Verleiden, fr. égarer; seduire. Zie LEFDEN.
--- Vervelen, afkeer verwekken, tegensteken,

fr. ennwyer, dégouter, Kil. 1. fastidiunz adferre,
tcedium creare. Zulk een werk verleedt mij sef-

fens. De studie van de taal verleedt hem nooit.
Die spreker verleedde mij geweldig. De lange
winters verleeden. Smakelooze kluchten verleeden licht. De beste spijs verleedt als zij nooit
door andere vervangen wordt. Dat liedeken
.

heeft mij sedert lang verleed.
Waerdt dat wij de cortheydt des tij dts wel versinden,
Dit soude ons met recht de werelt doen verleen.
(Anna Biins.)
Ic en hadts niets gelooft, al hadt rijt geswooren,
Dat ie haer hadde muegen verleeden zoo saen.
(Id.)

— Het verleedt, 1. icedet, het verwekt afkeer.
Het verleédt mij van zoo lang te moeten wachten. Het verleedt hem van te spelen. Het verleedt
haar dat het zoo lang regent. Het heeft mij al
lang verleed van dat gedruisch te hooren. Het
verleedt zoo van altijd de zelfde spijzen te eten.
" Soo veel dattet mi walgen ende verleeden
Boude daer af te scriven. " (Th. van Herentals.)
— Het is mij verleed, ik heb er eenen afkeer
van, het steekt mij tegen. Hij begint dat wel
met grooten ijver, maar 't zal hem al gauw ver
zijn. " Het Palsche jock was hun al langh-led
te voor verleedt. " (L. Vossius.)

— Zich verlee'n (wvl. eens verlee'n, zie EENS),
zich verdrieten, fr. s'ennuyer. Ik verlee mij hier:
ik wensch te mogen voortgaan. Hij verleedt
zich geweldig aan dat werk.
-- Verleed zijn van, eenen afkeer hebben van.
Ik ben verleed van al die prullen. Ik ben verleed
van de romans. Hij is verleed van de wereldsche
vermaken. Ik ben verleed van dien mensch. Hij
was verleed van mij. Ik ben er zoodanig van
verleed dat ik het u niet zeggen kan.
P

— o. W. met zijn. Van zijnen nest verschuwd
worden en elders gaan wonen, sprek. van gepaarde vogels. Die vogel is verleed, sédert dat
de jongers zoo dikwijls in zijnen nest gaan kijken.
Laat die vogels in rust of zij zullen verlee'n. --Niet te verwarren met Uitleeden, dat gez. wordt
van vogeljongen die hunnen nest verlaten, niet
uit verschuwdheid, maar omdat zij vlug geworden zijn.

VERL
— Dit woord hoort men gedurig en overal bij
de Vlamingen.
VERLEÊGEN (zachtl. ee), b. w. Zie VERLEDIGEN.

(solierpl. ee), b. en o. w. Hetzelfde
als holl. Verlagen, fr. baisser. Zie LEEG.
VERLEES, o. zonder mv., met zachtl. ee. Uit
moeskruiden, en van andere dingen-schotvan
die men verleest. Het verlees van de salade is
voor 't zwijntje. Eene taart bakken met het ver
appels. " Beenen ende visgraten,-lesvand
staelen ende verlees van warremoes, spenage,
rapschellen, ende dierghelycke overschot van
cruyden dat men op de strate weghworp voor
de beesten. " (Z. v. Male.)
- VERLEEGEN

VERLEESCHAP (wvl. ook VERLEESCHEPE, Zie

Hetzelfde als Verlee, afkeer. De ver
krijgen of hebben van iemand, van iets.-leschap
Ik heb er de verleeschap van.

SCHEPE), V.

VERLEESCHEN (scherpl. ee), verleeschte (wvl.

ook verleeschtege, zie IMPERFECT), verleescht, b. w.
Verschaffen, verleenen, geven, fr. fournir, don%er. Al wat hij verleeschen kan, geeft hij aan
den armen. Die ouders besteden, aan. de goede
opvoeding van hunne kinders, al wat zij ver
kunnen. Al wat de hemel verleeschen-leschn
kan (al wat de hemel geven kan, het volop van
't geluk). Alles hebben wat de hemel verleeschen kan. In dat huis is het al wat de hemel
verleeschen kan. Gezondheid, rijkdom, eer en
vermaken, gij hebt alles wat de hemel verleeschen kan, en gij zegt nogtans dat gij niet gelukkig zijt
!

1

— Wat heeft onze Heer verleescht (een knechtje
of een meisje) ? vraagt men, sprek. van een nieuwgeboren kind. Elders zegt men daar voor wat

heeft de Heer verleend ?
— Ik meen dat dit w., even als verleenen, ge–
vormd is van leenere dat oorspronk. geven beteekent, zegt Weil., en samenhangt met het ijst.
Zia, geven.
— In de volkstaal wordt verleeschen dikwijls
gebruikt in den eersten zin van het volgende
verleesten, en wederom dit verleesten in den zin
van verleeschen. Deze verwarring spruit uit twee
oorzaken : 1° uit -de groote gelijkenis beider
vormen die elk eene scherpl. ee hebben, en in
vele gevallen weinig of niet te onderscheiden
zijn, b. v. gij verleescht en gij verleest in den tegenw. tijd, ik verleeschte en ik verleestte in den
verleden tijd, verleescht en verleest in het deelw.;
2° uit de beteekenis beider woorden, die in
sommige voorbeelden op een en 't zelfde uit
ouders besteden aan de opvoe--komt,b.vdie
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ding hunner kinders alles wat zij kunnen verleeschen (fr. donner), of verleesten (fr. gagner).
Dus ook in deze verzen van Vaelande :

Geen dranken basten meer, geen reuk-nat raekt do
[geesten,
Gebed of Offerand kan raced of hulp verleesten,
kan men verfeesten opvatten zoo wel in den zin
van verleeschen, d. i. geven, verleenen, als in dien
van bekomen, verkrijgen.
VERLEESTEN (scherpl. ee), verleestte, verleest,
b. w. Bijeenrapen, vergaren, winnen, krijgen,
zich aanschaffen, om de uitgaven te bestrijden,
fr. ramasser, gagner tout ce qu'on pent, pour faire
fou7•nir, pour sufre aux dépenses. Dat
face, pour,
kost mij duizend frank : hoe ga ik die som verleesten (die som bijeenkrijgen, tot die som. geraken) ? Ik weet niet waar ik het ga verleesten
om met den valdag mijne schuld te betalen. Ik
kan niet genoeg verleesten om zulk eereen onkost te doen. Zijne vrouw geeft meer uit voor
hare toilet, dan hij verleesten kan. Mijne zonen
willen allen hooge studien doen : wie kan dat
verleesten (hoe kan een burger, gelijk ik ben,
die onkosten keeren) P Hij heeft veel moeite om
zijne huishuur te verleesten, om het voedsel te
verleesten voor zijne kinderen. Hij verdrinkt
het al wat hij verleesten kan. Ík kan het niet
meer verleesten (zegt b. v. eene huismoeder die
er geen doen meer aan ziet om hare kinderen te
voeden, enz.).
Men can nu qualijck den cost verleesten
Al wrocht men als beesten.
(Anna Buns.)

— Winnen en verleesten, tautol. Men moet veel
kunnen winnen en verleesten om zulke groote
lasten te keeren.
— Iets verveerdigen uit eene hoeveelheid stoffe
die nauwelijks toereikende is. Kunt gij mij uit
dit stuk laken een kleed verleesten ? Hij wilt dat
ik hem daarvan eene veste maak, en er is niet
genoeg zelfs om er twee mouwen uit te eerleesten. Hij heeft uit dat stuk leder een paar schoe'n
verleest, met eenige stukken aaneen te bendeeren. Hebt gij daar hout genoeg om er eene tafel
uit te verleesten P
-- Kil. Verleesten, porem esse sumptibus; et
perficere, ultimam imponere manurn alicui rei; et
acquirere, conficere. Leesten, leysten, prcestare,
satisfacere, perficere; et durare, permanere. —
Weil. zegt dat Leesten eertijds doen, volbrengen,
werkstellig maken bet., hd. leisten. " Beloven en
verleesten zijn twee geesten, " fr. promettre et
eeécuter lont deuce gestes (deun actions c?/férentes).

VERL
(Oud spreekes. in Alg. Vl. Idiot.) " Ik twyffele
niet of guy en zult u beloften volleesten. " (A.

Debuck.)
Want die Joeden ontsaghen niet
Al die tracht, ende dat verdriet
Dattie Romeyne gheleesten (d. i. doen) mochten.
(Maerlant.)

-- Dit werkw., met het onbepaalde regimen
iets, wat, enz. heeft nog eene tweede beteekenis:
Iets doen, verrichten, uitvoeren om uit eene verlegenheid te geraken, middels verzinnen en gebruiken om zich uit den. nood te helpen, om
zijne schulden te betalen, om zijne kinderen te
voeden, enz. Hij weet niet meer wat verleesten
om aan den kost te geraken. Hij heeft reeds van
alles verleest (fr. it a essays' de tout) en hij wordt
van langs om armer. Hij heeft niet te verleesten,
fr. it en est aux expédients, it n'a plus de ressources. Ik zal etwat verleesten, fr. je m'ingénierai,

je chercherai un moyen pour sortir de cel embarras,
de ceíte delresse. Wat gaat hij nu verleesten om
zijn brood te winnen P

— Er is daar niet te verleesten, niets te kadijzen, niets te verrichten dat voordeel of winst
aanbrengt, niets te krijgen waaraan men profijt
kan doen. De graankooper heeft in dat gewest
rondgeweest bij de boeren, maar daar was nievers
iets te verleesten (nievers graan te koopen aan
Benen voordeeligen prijs). Ik heb naar de aardappelmarkt geweest : er was weinig te verleesten.
De koeien zullen niet veel verleesten (grazen) in
die magere weide. Hij kwam in als de maaltijd
gedaan was, en vroeg : is er niets meer te ver leesten (te eten) P
— Ik schik dat Verleesten in dezen tweeden
zin niet anders is dan een uitgebreider gedacht
van Verleesten (op eenen anderen leest slaan:
zie de Wdb.), zoo het ook 't geval is met Kadijzen, Versteerten, Vertinnen, enz. die juist in
denzelfden uitgebreiden zin gebezigd worden
als Verleesten. Voeg hierbij dat men in dezen
zin nooit Verleeschen zegt.
VERLEG, o., zonder

mv. Hetzelfde als Verleg-

koorde.
VERLEGENIS (wel. VERLEGENESSE), v. Verlegenheid, fr. inquietude. In (groote) verlegenis zijn.
VERLEGGEN, verlei, verleid, b. w. Bij landb.
Het roepeerd verleggen, hetzelve met de verleg koorde vastbinden aan de voleie van den wagen,
of aan den knaap van den ploeg.
— Afkeuren, misprijzen, lasteren, beliegen,
fr. bld mer, calomnier, médire. Hij verlegt iedereen.
De nijdigaards verleggen hunnen evenmensch.
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Elk wordt van zijne vijanden verleid. Het beste
dat hij kan, is anderen verleggen.
— Afdanken, wegzenden, van de hand wijzen,
fr. rejeter, congédier. Eenen dienstbode verleggen.
Hij heeft zijnen geneesheer verleid. Een dagblad
verleggen, fr. se désabonner.
-- Afleggen, fr. meltre an rebut, van afgedregen kleederen. Hebt gij daar nievers eene ver
-leidkaz
voor mij?
— o. w. met hebben en het voorz. van. Veranderen van, fr. changer de, quitter une chose pour
une autre. Die huisvader verlegt dikwijls van
dienstboden. Hij heeft reeds tweemaal verleid
van geneesheer. Hij gaat van barbier verleggen.
Ik heb verleid van biechtvader. Van kleed verleggen (een ander kleed aandoen, fr. changer
d'habii). Van dagblad verleggen, fr. changer de
journal. Van woning verleggen, fr. changer de
domicile.

--- Ook absolutelijk. Die geneesheer staat mij
niet meer aan, ik ga eenen keer verleggen (d. i.
eenen anderen nemen). Ik lees die gazette niet
meer, ik heb verleid (eene andere genomen). Ik
ben het moe in deze stad, indien ik meester
ware, ik verleie seffens (fr. je délogerais, j'irais
habiter ailleurs) .

— Dit ww., even als Leggen, heeft den verf.
tijd verlei of verleide, en 't deelw. verleid (nooit
verlegde noch verlegd). Wegens het ww. Verleiden, dit luidt tonzent Verleeden, Verlee'n (zie
LEEDEN), verl. tijd verleedde, deelw. verleed.
VERLEGROORDE, v. Eene koorde die met het
een einde vast is aan de loenie van het roepeerd,
en met het ander aan de voleie van den wagen,
of aan den knaap van den ploeg. De verlegkoorde
dient om het roepeerd in bedwang te houden,
terwijl men het handpeerd beweugt met het
kordeel. — Ook enkel het verleg geheeten.
VERLEIEN, verleide, heb verleid, o. w. Avond-

vergaderingen houden en dansen.
— Zie BALZEN en LABAAIEN.
VERLEGEN, verleekte, heb of ben verleekt (wvl.
verlèkte, verlekt, zie KLANKV.), o. w. Wordt gez.

van natte dingen waar het water van uitdruppelt of uitzijpelt. G-ewasschen laken moet eerst
verleken eer dat het kan droogen. De gewasschen
salade laat men verleken in een eerzijp. Natte
kleederen op eene koorde te verleken hangen.
-- Afl. Verleeksel, Verleking.
VERLENKEREN, verlenkerde, ben verlenkerd,
o. W. Verslenzen, verwelken. Die bloem is ver
planten verlenkeren van den zonne--lenkrd.D
gloed.
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VERLEVEN, verleefde, verleefd, b. w. Geheel
verbruiken in levensonderhoud. Zijn inkomen
verlenen. Hij verleeft zijn goed, zijne fortuin:
er zal weinig te erven blijven.
-- Ook Opleven.
VERLEZEN, verlas, verlezen, b. w. Bij speldewerksters. De pluizen en onnoodige draadjes
van eene kant nauwkeurig afknippen, anders
gezeid zuiveren. Eene kant verlezen. De spellewerksters verlezen hare kant telkens zij eenen
palm ver gekantwerkt hebben. Het meisje heeft
hare kant geschonden met er in te snijden als
het ze verlas.
-- Verbidden, fr. conjurer, 1. deprecari. Een
ongeluk verlezen. Zie LEZEN.
VERLICHTING, V. Het gebeurt dikwijls dat de
stervenden, korten tijd vóór de dood, merkelijk
verbeteren en krachten en moed en verstand
wederkrijgen : dat heet men de verlichtinge tegen
de dood. De kinders meenden dat moeder ging
genezen, omdat zij al met eens zoo verbeterde;
maar 't was de verlichtinge tegen de dood : drie
(of tien) uren daarna lag zij in lijke. " Den sesten
dagh den gheestelijcken vader daer commende
heeft haer dat H. Lichaem des Heeren ghegheven ende heeft ghelijck eene verlichtinghe Leghen
de doodt gheweest, nochtans' ten wast noch niet."
(L. de Huvettere.)
VERLIERLAUWEN (wel. VERLIERELOWEN, zie AU),
verlierlauwde, ben verlierlauwd, o. w. Lierlauw
worden, zoo verkoelen dat het maar even lauw
meer is. Verlierlauwd water. Die spijs mag niet
warm geëten zijn : laat ze verlierlauwen.
-- Fig. Verkoelen, bedaren, verflauwen, sprek.
van driften, enz. Die stoutmoedige kerel zal wel
verlierlauwen. De mensch is levendig en woelig
in zijne jeugd; maar hij verlierlauwt gedurig
met de jaren.
-- Weiland heeft lierlauw en lielauw, even
lauw, fr. un peu tiède. Zie onder LIERELOUW.
-

VERLIEZEN, verloor en verloos, heb verloren, o.
w. Wordt gezeid van een uurwerk dat vertraagt
of verachtert, fr. retarder. Mijn uurwerk verliest.
Het verliest dagelijks drie minuten. Het heeft
sedert eenigen tijd verloren.
-- Het is verloren, het is vruchteloos, er is
niet aan te doen, dat kan niet zijn, het is al om
niet. Het is verloren gezeid, gewrocht, gevraagd,
d

fr. eest en vain qu'on parle, qu'on travaille, qu'on
Bemande. " 't Was al verloren, 'k moeste vader
zien. ". (K. Callebert.)
. . Ic en can gehebben geen patientie,
Dat es verlooren.

(Anna Biins.)
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Want tes al verlooren wat dat ie cloppe

Voor een doofs mans duere.
(Id.)
Al scrij ven sij goeij redenen en claer bescheedt
Zij moeten al dooien, dat es verlooren. (Id.)

-- Verloren gaan, fr. se _perdre. Dat gebruik
verliest allengskens. " 't Is jaemer dat de kweeking (der iepenboomén) verliest door een veel
slechter slach klimmers geheeten. " (Vaelande.)
VERLIJDEN (wvl. VERLIDEN), verleed (wvl.
scherpl. ee, zie DUIGEN), verleden, b. w..Notariëel
doen schrijven of opmaken. Eenen akt verlijden,
fr. passer un acte devant notaire. Afschrift van
eenen akt verleden voor N., notaris te N.
--- Ook gebruikt in N.-Antw. (Alg. Vl. Idiot.)
VERLIJKEN (wvl. VERLIKEN), verleek (wvl.

scherpl. ee), verleken, b. w. Vergelijken, fr. comparer. Twee dingen verlijken. Hij verleek 't een
aan 't ander, en vond een groot verschil.
VERLOODEN, verloodde, verlood (wel. VERLOOTEN,
verlotte, verlof, zie LOOD en KLANKVERK.), b. w. Met
loodsel bestrijken, fr. vernir. Aardewerk ver-

boden.
-- Met brandverw bestrijken, fr. émailler.
Eenen ijzeren pot verboden.
- VERLOODSEL, O. Loodsel.
VERLOOP, o. Interest van geld, verval van
rente, die nog niet betaald is, hoewel de tijd
daarvoor verschenen zij. Ik heb het verloop van
mijn geld nog niet ontvangen. De verloopen
betalen. Het verloop van een jaar geleend geld.
" Onbesette renten met de verloopen van diere
zijn te houden voor meuble; soo oock de verloopen
van alle heerlicke, onlosselicke, ende leen-renten,
staende te betaelen ten zekeren prefixen daghe,
als danof de valdaghen gheheel verschenen zijn."
(Deelboeck vanden Lande vanden Vroren.)
VERLOOPEN, verliep, ben verloopen, o. w.
-- Bij landb. Ontaarden, fr. degenerer, sprek.
van akkervruchten. Vlas en tarwe zijn licht aan
't verloopen. Als eene vrucht verloopt, moet men
verlanden. Vlas, dat verloopt, krijgt veel sprieteltakjes aan den top. Tarwe verloopt als zij vol
grijmte komt. Het vlas verloopt na het tweede
of het derde jaar, en dan verlandt men met lijn
tarwe wordt vier a vijf jaar-zadvnRig.De
gezaaid eer zij verloopt.
--- Bij tuiniers. Wordt gezeid van eenen fruitboom wiens takken opschieten zonder keeuwen
voort te brengen. Men snoeit en snijdt eenen
fruitboom opdat hij niet verloope. De onderste
takken zijn verloopen.
-- Bij landb. Wordt gez. van eene koe die,
besprongen, niet bevrucht is geworden. In den
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aanveerden, 1. non concipere.

fr. avant-quart. Ik heb het vermaan gehoord,
het zal aanstonds tien ure slaan.

— Wordt ook gez. van dranken die kracht en
smaak verliezen door 't lang loopera. Verloopen
bier of azijn (die van de kraan afleekt, of wel die
men van een ton aftapt sedert lang aan 't loopen). Verloopen kaffie (kaffie van de tweede of
derde geut).

— Te wille en te vermane zijn, altijd bereid
zijn om iemand dienst te bewijzen zoohaast hij
't verzoekt, enkel de vraag afwachten om er aan
te voldoen. Gij moogt mij hulp vragen als 't u
belieft : ik ben te wille en te vermane. Gij weet
dat ik u altijd te wille en te vermane ben.

b. w. De

— Melding, bij Kil. mentio. Vermaan doen
(melding maken, kond doen, fr. faire mention,
noti fier, faire savoir). Ik heb hem vermaan gedaan van de ziekte zijns broeders, dat zijn broeder ziek is. " Gheschiedenissen simpelyck beschryven, sonder eenigh vermaen te doen van
den tydt, jaer, namen, ende ghelegentheydt der
persoonen. " (P. Mal lant s. )
VERMAKEN, vermiek en vermaakte (wvl. ver

zelfden zin zegt men ook niet onthouden, niet

VERLUCHTEN, verluchtte, verlucht,

lucht ververschen, fr. aerer. Eene kamer verluchten, met de vensters open te stellen. -- Ook
o. W. Stel de koffer open, dat ze wat verluchte.
— Verlichten, fr. éclairer, enz. Al de gevels
der huizen waren verlucht. -- Vandaar Verluchting, fr. illumination.
VERLUIFEREN (wvl. VERLUFEREN), verluiferde,
verluiferd, b. w. Verschalken, foppen, door luiferij
bedriegen, fr. duper. Iemand verluiferen. Hij zal
mij niet verluiferen. Zij wierden daar leelijk

verluiferd.
VERLUIMD, VERLUIMERD (wvl. VERLUUMD, VER
zie ui), adj.-partic. van 't ongebruikte-LUMERD,
verruimen, verluimeren. Belust, verlekkerd. Op
iets verluimd zijn. Het kind was verluimd op
die speelpop. De katten zijn verluimerd op
muizen.
VERLULLEN, verlulde, verluid, b. w. Verpraten,
verkeuvelen, verbeuzelen met te klappen. Zijnen
tijd verlullen. -- Zie LULLEN.
VERLUTSEN, verlutste, verlutst, b. W. Verkwisten. Zijnen tijd verlutsen. Zijn geld verlutsen.
VERMAAK (wvl. VERHAK), o. Omheining,

af-

sluiting door eene haag, door paal- of schette-

werk, door planken, enz., fr. cloture. Het vermak
van eenen hof, van eene weide. Een vermaak
rond een huis. Een vermak in planken. Een
vermak zetten, wegsmijten, openbreken.
VERMAAKPERTSE (uitapr. perse, zie ETS), v.
Tuinpertse, omheinpertse. Om b. v. eene weide
te vermaken (d. i. met eenen tuin of paalwerk af
te sluiten), slaat men van afstand tot afstand
eene staak in den grond, en die staken verbindt
men met zware pertsen in horizontale richting:
deze pertsen heet men Vermaakpertsen. De
vermaakpertsen zijn minder dan de hommel
doch veel meerder dan boon- en haag-pertsn,
Honderd koopen boon-, haag -, en-pertsn."
vermaakpertsen. " ( Venditie- plakkaat.)
VERMAAN, o. Vermaning, fr. avertissement.
Iemand een vermaan geven. Een vermaan krijgen. Een vermaan van koorts.
— Vermaan van een uurwerk, bij Kil. Veur.
slagh, bij Kramers Voorslag en Klik genaamd,

vermaakt (wvl. vermdkt, zie KLANKVERK.),-mhkte),
b. w. Eene wonde vermaken (verbinden, fr. panser, bander, Kil. 1. vulnes curare, alligare). Die
wonde moet dagelijks vermaakt worden. Hij

vermiek mijne wonde. — Een kindje vermaken
(zwachtelen, fr. emmailloter). De moeder vermiek
haar kind. Een vermaakt kindeken. -- Eene
deur vermaken (grendelen, of met den slotel sluiten). Is de deur vermaakt P Als gij het huis
verlaat, ge moet de deur vermaken. De deuren
vermaken eer men slapen gaat. Hij wilde binnen, maar vond de deur vermaakt. " Zyn al de
deuren vermaekt, Mietjen, en hebt gy de vensters
gesloten P " (0. Duvillers.) Men zegt ook eene
venster vermaken, fr. fermer une fenetre. -- Eenen
hof, een park, eene weide, enz. vermaken (om-

heinen, afsluiten met eene haag, met paal- of
schettewerk, met planken, enz. Zie VERMAAK.)
— o. w. met hebben. Wordt gezeid van eenig
zeer dat zich in een deel van 't lichaam gevoelen
doet en bij voorkeur daar verblijft en werkt. De
Franschen hebben daar geen woord voor; want
se concentrer, se fixer, avoir son siége, se faire
sentir, enz. beteekenen juist dat niet. De koorts
vermaakt in zijn hoofd. Het flerecijn vermaakt
in mijne- schouder. De pijn vermaakt in het been.
Al het zeer vermaakte in den buik. Dat mistig
weder vermaakt in mijnen rug.
-- Het wordt ook gezeid van de zon die ergens
op boomt en daar heuren gloed doet gevoelen.
De zon vermaakt op dien muur. Het zand van
den heuvel gloeit, als er de zon op vermaakt.
--- Ook van eenen stroom die in eenen draaiput dwarlt. De stroom vermaakt hier in dezen
konkel.

-- In dezen zin zegt men ook Zich vermaken.

VERM
Het zeer vermaakt zich in mijnen nek.
VERMAKER, m. Degeen die iets vermaakt.
— Bij brouwers. Eene ton of ander vat dat
moet vermaakt worden, dat moet nieuwe duigen
of banden hebben. Die drie vaten zijn vermakers.
--- Zie —ER.
VERMALEKADRAAID, soort van vloekwoord
dat men gebruikt in denzelfden zin als Verduiveld, Verdonderd, enz. Vermalekadraaid, ik had
dat nooit kunnen peizen. Wat dunkt u van die
vruchten P Zij staan vermalekadraaid schoon!
Hij wilt niet gehoorzamen; ik zal 't hem vermalekadraaid gaan leerera.
VERMANEN, vermaande (wvl. ook vermaandege,

zie IMPERFECT), vermaand, b. w. Opwekken, fr.
exhorter. Hij kan zichzelven niet vermanen (zegt
men van iemand die, traag en onachtzaam zijnde,
noodig heeft dat men hem gedurig opwekke om
te doen 't geen er te doen is).
-- Berichten, verwittigen, fr. avertir. Iemand
vermanen over zijne gebreken. De getuigen zijn
vermaand voor maandag aanstaande (zijn ver
dat zij maandag aanstaande moeten-witgd
verschijnen bij den rechtbank). Ik ben vermaand
geweest dat ik moet gaan mijne lasten betalen.
--Het vermaan geven, fr. frapper l'avantquart, sprekende van een uurwerk dat de aan
uur vermeldt, hetzij met eenen slag te-stande
slaan, hetzij met te ontsluiten (zie ald.). Deze
staande horlogie vermaant de uren en de halve
uren. De uur is nog niet vermaand. -- Meest
onpers. w. Het vermaant. Het heeft vermaand.
Ik heb het hooren vermanen.
-- . Melding maken, vermelden, fr. mentionner,
Kil. mentionem facere. Ik weet van die zaak niet
anders dan hetgeen er in den brief vermaand
staat. " Daer wy voren of vermaent hebben."

(N. Despars.)
--- Herinneren, fr. rappeler, Kil. inducere in
memoriam alicujus. Indien ik het vergate, vermaan het mij. Gij moet aan uwen broeder zijne
belofte vermanen. Hadde hij mij dat vermaand,
ik zou 't gedaan hebben. Betrouw op mij : ik zal
het u vermanen als 't noodig is. Vermaan hem
eens dat hij gezeid heeft van morgen te komen.
" Dit vermaení Jhesus in devangelie soe diewils. " (Th. van Herentals.)
VERÏANSELEN, vermanselde, vermanseld, b. w.
Vermangelen, verwisselen, ruilen, fr. échanger,
troquer. Benen boek vermanselen voor eene
schilderij. Een oud werktuig vermanselen voor
een nieuw.
QERDIASCHEN, vermaaachte, vermaascht, b. w.
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Door masching herstellen. Eene kous vermaschen, fr. ramailler, ravauder vn bas.

VERMASSCHEREN,vermasscherde, vermasscherd,

b. w. Met zwartsel bevuilen, met rookzwart bezoedelen en bederven. -- Zie MASSCHEREN.
VERMEERSEL (uitspr. vermeesel, zie Rs); o., mv.
vermeersels, vklw. vermeerseltje. Vermeerdering.

Het vermeersel van dat huis heeft mij veel geld
gekost.

VERMEERZEN (uitspr. veren eezen, zie Rs), ver
ook vermeersdege, zie IMPERFECT),-mersd(wvl.
vermeersd, b. w. Vermeerderen, vergrooten. Een
huis vermeerzen met er bij te bouwen. Een
kleed vermeerzen. Een getal vermeerzen. Hij
vermeerst al wat hij zegt (fr. it exaggere). In
korte jaren is die bevolking veel vermeersd. Die
gemeente is vermeersd van twee honderd zielen.
" Om die ydel eere te vermeersen. " (Th. van
Herentals.) " Onderhouden ende vermeerst zoude
worden. " (C. van Dordrecht.)
— o. w., fr. s'atgrandir, augmenter. Zijne scbulden zijn veel vermeersd. De droefheid vermeersde
nog. Het zeer vermeerst alle dagen. " Die blytscepe ende verhueghinghe veraugmenteerde ende
vermeersde noch. " (N. Despars.)
VERMEERZING, V. Vermeerdering. De ver
een kleed, van een huis, enz.-merzingva
" In vermeersinghen ende toelegghene van haren
andren goede. " (Gends Charter- boekje.)
VERMELKEN vermolk, vermolken, b. w. Zoo
veel maanden lang eene koe melken dat zij eindelijk afgemolken is en geene melk meer geeft,
dat zij er door lijdt en ziekelijk wordt. Eene
vermolkene koe (eene drooge koe, eene koe die
geene melk meer geeft en nogtans niet drachtig
is). Men moet opletten, als eene koe drachtig
wordt, van ze niet te vermelken (van ze niet te
lang meer te melken). Die koe is te verre ver molken (lijdt pijn in den uier of in het lijf omdat
zij te langen tijd is gemolken geworden). De koe,
die gij daar gekocht hebt, is reeds verre ver molken (zij zal niet lang meer melk geven, zij
zal haast drooge gaan). Eene koe koopen om
ze te vermelken.
* VERVEN, vermde, gevermcd, b. w. Eig. het 1.
firmare, fr. a fermir, confirmer. Th. van Heren
gebruikt het gedurig voor 't geen wij nu-tals
Vormen zeggen, sprekende van 't H. Sacrament
des Vormsels dat hij Vermsel schrijft. " Ic teekene u metten teeken des cruycen, ende ick
verme u, oft ic verstercke ende vervrome u metten crisma des salicheyts. --- Die een ander hout
ten vermsel te wile datmen verrot. "
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- Zie VREMMEN. Zie ook METATHESIS.
* VERMENIGEN,

vermengde, vermenigd, b. en o.

w. Vermenigvuldigen, fr. multiplier. De bevolking dezer stad vermenigt zeer, is sedert eenige
jaren merkelijk vermenigd. Ongrui vermenigt
zonder einde, als het niet vernield wordt. " Alle
heylighe dingen verminderen ende crancken,
ende al dat den vleesch ende de werelt aen
gaet, dat wast ende wort vermenicht. " (Th. van
Herentals.) " Onnutte liedekens, refereynen ende
spelen, dose vercooptmen ende verrnenichtmen
in steden van wetten, ende nyemant en seyt
daer teghen. " (Id.)
VERMETSEN, vermetste, vermetst, b. w. Toemetselen, fr. fermer en maconnanl. Eene deur ver—
metsen. Eene venster vermetsen.
-- Vgl. Vernaaien.
VER1VIEUBELEN, vermeubelde, vermeubeld, b. w.

Verkwisten. Zijn geld vermeubelen. Hij ver -

meubelde het al.
VERMEUGEN, adj. Zie ONVERMEUGEN.
--- b. w. Zie VERMOGEN.
VERMEULEN, vermeulde (wvl. ook vermeuldege),
vermeuld, b. en .o. w. Troebel maken of worden.

- Zie VERMEUREN.
VER1VIEUREN, vermeurde (wvl.

ook vermeurdege,

zie IMPERFECT), vermeurd, b. w. Troebel maken,
drabbig maken, fr. troubler, rendre trouble. Men
vermeurt het water, met het grondslijk op te
roeren. Men vermeurt den wijn, als men hem
met de moer vermengt. Vermeurd water.
-- o. w. met zijn. Troebel worden. Het water

vermeurt als men het slijk oproert. Telkens het
veel regent is de regenbak vermeurd. De wijn
vermeurt, als men het stuk omkeert of rolt.

--- Afl. Vermeurdheid, Vermeuring, Vermeursel.
— Men zegt ook Vermeulen.
--- Zie MEUREN.
VERMEURZELEN (uitspr. verfneuzelen, zie RS),
vermeurzelde, vermeurzeld, b. w. Hetzelfde als
Vermorzelen, geheel verbrijzelen, fr. écraser. Een
vermeurzeld hert, 1. cor contritum.

--- Afl. Vermeurzelin g.
VERMIJD (wol. VERMTID, zie TJ), adj. Beteuterd,
blood, fr. gene', honteux, intirnide. Hij was er in
vermijd van al dat volk rond hem te zien. Hij
was er in vermijd om in die vergadering te spreken. Vermijd zijn om iets te zeggen, te doen, te
vragen. Die schaaamtelooze is nievers in vermijd.
" Zyt oock verinydt voor u eyghen seleen " wilt
gij de eerbaarheid bewaren. (A. Poirters.)
--- Zie MIJDE.

VERM
— Men zegt ook zich vermijden, fr. se gPner.
Dit wil ick u claer belyden
En voor niemandt my vermyden.
(P. Gheschier.)
VERMIKKEN,

vermikte, vermikt, b. w. In 't mik-

ken missen, niet treffen 't geen waarop men
doelde.
— Zijne scheut ver7nikken, misschieten, fr.
manquer son coup. Fig. De kans verkijken. Hij
had de gelegenheid van dat huis te koopen, maar
hij heeft zijne scheute verniikt.
— o. w. met hebben. Zijnen mik veranderen.
Hij keek zoo aandachtig dat hij niet en vermikte
(niet en verpinkte).
VERMINK (wvl. VERMIINK, zie IND), o. Verminking, fr. estropiement, mutilation. Een vermink
hebben. " Hebdy yemant vermingt die zijn costen moeste winnen, ende nu niet en can gewin
om tverminc, soe sidy schuldich , , , " (Th. van-ne

Herentals.)
VERMINKT, adj. Wordt gez. niet aleen van een
lid in den zin van fr. estropie, maar ook van al
andere dingen die gebrekkig en onvolkomen
zijn. Verminkte waren, fr. marchandises défectueuses. Verminkte tarwe (die miswassen is).
VERMOGEN, vermocht, vermogen, b. w. ]ets kunnen lijden, kunnen verdragen. Hij vermag de
noordsche lucht niet (hij kan er niet tegen, hij
wordt er van ziek). Zijne maag vermag geene
rauwe spijzen (kan ze niet verduwen). Wacht
van den zieke te verpulmen tot hij het vermag.
Leg hem geen lastig werk op, zijne gezondheid
vermag het niet.
— Ook met tegen. Hij vermag tegen niet. Dat
is een - kerel die nog tegen iets vermag. Mijn
hoed vermag nog tegen eenen duw.
VERMOMPELEN, vermompelde, vermompeld, b. w.

Zijne woorden onverstaanbaar maken met te
mompelen. Zijne zonden vermompelen in de
biecht (binnen 's monds uitspreken zoodat de
biechtvader niet klaar verstaan kan). " De vijfde
missinghe sprayt oock wt de voorseyde beschaemtheyt, ende is ghelijck aen het voorgaende
ghebreck, te weten een wtspreken sijnder sonden
ve7•-moinpelt ofte verduystert 't zy door liet binnens mondts spreken, 't zy door de maniere van
sekere bedeckende woorden. " (J. Steeghius.)
-- Kil. Vermondpelen, reticere, mussare.
VERMONDEN, ver oiondde (wvl. ook vermondege),
ve;•,nzond, b. w. Zeggen, vertellen, fr. de, r acom

ier. Ge meugt dat niet verrnonden. Hij y ermondde mij geheel de

zaak. Dat moet, dat mag niet

eermond worden.
Si
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-- o. W. Gezeid worden, fr. se dire, se raconter.
Dat mag niet vermonden (dat moet gezwegen
Worden).
VERMOORD-AL, m. Reeuw-al.
VERMOORDEN, vermoordcde, vermoord, b. w.

Moorddadig ombrengen, fr. assassiner.
— Bederven, verwoesten, schenden, sterk beschadigen, fr. gorter, abimer, détruire. Een mes
vermoorden met te houwen op steen. Eene straat
vermoorden met ze in stukken te rijden. Het
kind heeft dien boek geheel vermoord. Die woelige jongen vermoordt veel kleederen. Eenen
bloemhof vermoorden met er weg en weder door
te loopen. De jagers vermoorden dikwijls de
akkervruchten. Zijne gezondheid vermoorden.
Zijne stem vermoorden met te veel te schreeuwen. Eene schilderij vermoorden, met ze kwalijk
te herverven. Hij wilde dat dichtstuk veranderen en verbeteren, en hij heeft het geheel vermoord.
En 't stamelen van koster Jan
Die 't kerk -latyn vermoorden kan.
(Vaelande.)
VERMOOSCHEN (scherpl. oo), vermooschte (wvl.
ook vermooschtege), vermooscht, b. w. Hetzelfde
als het holl. Vermorsen, door mooschen bederen, verknoeien. Die scholier vermooscht veel
pennen en papier. Hij heeft geheel dien boek
vermooscht. Die klakpotter heeft die schilderij
leelijk vermooscht. De timmerman heeft dien
schoonen rebbank vermooscht met hem te willen
vermaken. De kinders hebben geheel den bloemhof vermooscht. Ik heb alles in esse gezet, ge
moet zien dat ge 't niet vermooscht.
— Verkwisten. Zijn geld vermooschen. Zijne
gezondheid vermooschen. De vader werkt en
spaart, maar zijn losbandige zoon vermooscht
het al.
— In 't L. v. Waas zegt men Vermoozigen
en Vermeuzigen, in Brab. Vermoren en Ver
Zie MooscHEN.
-moren.(AlgVIdit)
VERMUITEN (wvl. VERMUTEN), vermuitte, ben
vermuit, o. w. Verpluimen, vervederen, ruien,
fr. muer.
Een pauw vermuitte; een gaai nam zyne pennen.

(J. B. Decorte.)
VERMUMMELEN, vermummelde, ben vermum-

meld, o. w. Hetzelfde wellicht als Vermolmen
(zie METATHESIS), d. i. tot molm overgaan, fr. se
vermouler.
— Fig. Bederven, vertroeteld worden, fr. se

Een vermummeld kind.
-- Afl. Vermummeldheid. Er zit in dien jongen

sater.

VERM
geene vermummeldheid (hij is niet vertroeteld).
VERIVIURTELEN, vermurtel de, vermurteld, b. w.

Verbrijzelen, vermorzelen, fr. réduire en poussiere, en petits morceaux.

- Zie MURTELEN.
VEItMURZELEN, zie VERMEURZELEN.
VERNAAIEN, vernaaide, vernaaid, b. w. Toenaaien. Iemands broekzakken vernaaien.
— Het voorvoegsel ver heeft den zin van toe
ook in Verbinden (eene wonde), Vermaken (eene
weide, eene deur), Vermetsen, Vernagelen, Versparren, enz.
VERNAAID, part.-adj. Befaamd, vermaard, fr.

célèbre, Kil. cel giber, famosus, clarus.

-- Dit woord, zeer gemeen bij onze vorige
schrijvers, leeft nog bij de West-Vlamingen, ook
in Limb. waar 't verneumd, en in Brab. waar 't
vernoemd klinkt (Alg. Vl. Idiot.).
-- Zie onder VERNOEMEN.
VERNAARZEN (uitspr. vernazen, zie Rs), ver
Vernaderen, nader bren--narscde,v b.w
gen. Zijnen stoel versaarzen bij het vuur. Vernaars de tafel bij de venster.
-- o. w. Nader komen, fr. s'approcher. Ik zag
van ver iemand komen, en naar mate hij ver
onderscheidde ik hem beter. Staande-narsde,
op de zeekust, zag ik het schip nu eens vernaarzen en dan weder vervoorderen. De steertster
vernaarst gedurig. Zijn wij nog ver van de stad P
Ga maar lustig voort : gij vernaarst gedurig.
De vogel vernaarsde allengskens tot dat hij in
den strik viel.
— Afl. Vernaarzing.
VERNADEREN, vernaderde, vernaderd, b. w.

Nader brengen, fr. approcher. Eene tafel verna
de venster. Vernader uwen stoel bij het-dernbij
vuur. Ik kan aan dat gereedschap niet, vernader
het mij.
— o. w. Nader komen, fr. s'approcher. Gij zit
te ver van mij, vernader een weinig. Ik zag in
het donker den dief allengskens vernaderen.
Die steertsterre vernadert gedurig.
— A$. Vernadering.
VERNAGELD, deeles.-adj. Een vernageld peerd,
fr. cheval encloué, piqué. Zie de Wdb.
— Fig. Met de voetjicht gekwollen. Vernageld
zitten, fr. avoir la goutte.
Nu, schink ons eene dobble maet.
-- Ik kan wel niet, myn lieven maet;
Ik zit vernageld aan den voet
Een oude sonde die ik boet.
(Vaelande.)
VERNAMEN, vernaamde (wvl. ook vernaamdege),
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vernaamd, b. w. Vernoemen, eenen anderen naam

geven. Iemand vernamen uit schimp of spot.
" Ik wil u niet herdoopen oft vernamen. " (P.
Croon.)
-

- Zie VERNAAMD en VERNOEMEN.

* VERNAZEN, b. en o. w. Zie VERNAARZEN.
VERNEEM, o., zonder mv. Voortgang in iets te

leeren. Die scholier is kleen van verneem, fr.
avance peu, fait peu de progrès. Zijn verneem tot
hiertoe is weinig van beduid.
- Zie VERNEMEN.

VERNEERSTIGEN, o. w. met zijn. Neerstiger

worden, fr. devenir plus diligent. Die scholier is
veel verneerstigd, en ik hoop wel dat hij nog
meer verneerstigen zal.
VERNEMEN, vernam, heb vernomen, o. w. Aannemen, leeren, ervaren worden, voortgang doen
in eene kunst of wetenschap, fr, faire des progres,
avancer, profiter. Een scholier die goed verneemt.
Spoedig vernemen, traag vernemen. Hij heeft
maar weinig vernomen in die school. Hij heeft
veel vernomen sedert een jaar. Die jongen verneemt weinig in dien timmerwinkel. Hij leert
het schoenaken, maar verneemt niet zeere. Het
is wonder hoe de een broeder vernomen heeft
en de ander niet.
•VERNEPELING, m. en o. Iemand of iets dat
vernepen is, dat zijne behoorlijke grootte niet
heeft. Een vernepeling van een ventje, fr. petit
homme rabougri. Al die appels zijn maar vernepelingen (kwarrels).
f

-

Zie VERNIJPEN, en -LING.

VERNEPEN, adj . Zie onder VERNIJPEN.

VERNESSCHEN, verneschíe, vernescht, b. en o. w.

Nesch (vochtig) maken of worden. Den droogen
mond van eenen zieke vernesschen. Drooge
smoortabak vernescht met in eene vochtige plaats
te liggen.
VERNESTELEN, vernestelde, ben vernesteld, o. w.

Van nest veranderen, elders nestelen. Verschuw
den vogel niet die hier woont, want hij zou ver
vernesteld.
-nestl.Dhi
— Verhuizen, elders gaan wonen, fr. deloger,
déguerpir. Mijn gebuur gaat vernestelen. Hij
vernestelt wederom al. De rooversbende was
vernesteld, als de soldaten daar aankwamen.
-- Ook gebruikt voor Nestelen. Indien die
vreemde soldaten nog lang in ons land blijven
vernestelen, zal alles vernield zijn.
VERNESTELEN, vernestelde, vernesteld, b. w. Eig.
Kwalijk nestelen, met nestels of snoeren verkeerd

toerijgen, verknópen.
— Verwarren, fr. browiller, entortiller. Het
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garen vernestelen. Dat strengje twijn is geheel
vernesteld. Een slot vernestelen, fr. brouiller la
een-ure. Het slot is vernesteld. Vernesteld haar.

-- o. w. Zich verwarren, zich verstrikken, haperen, vastgeraken, fr. s'e^mbarrasser. Het peerd
vernestelde in de strengen. Let op dat het garen
niet vernestele. Zij vernestelde met den voet in
haar kleed, en viel tegen den muur. De vluchtende Absalon vernestelde met zijn haar in de
takken, en bleef daar aan hangen. Hij zit in
zijne zaken vernesteld (hij kan er niet uit, bij
gebrek van geld, enz.). Hij vernestelde in zijne
redevoering, in zijne gedachten.
— Vernesteld zijn lijk - Lodden in de vitsen,
verlegen zijn, niet weten hoe uit eene zaak los geraken, fr. éíre embarrassé.

— Eene vernestelde kl osse, eene verwarrelde
zaak, fr. une affaire embrouille'e.

VERNEUKELEN, b. w. Frequent. van Verneuken, foppen. Iemand verneukelen.
VERNEUKEN, verneukte, verneukt, b. w. Verbrodden, verhinderen, doen mislukken. Eene
zaak verneuken. Het spel verneuken. Ik zou dat
geschil vereffend hebben, die verzoening bewerkt
hebben, maar er is altijd iemand die 't al verneukt (verkult).

— Iemand verneuken, hem benadeeligen of
verhinderen, hetzij met hem te onderkruipen en
den voet te lichten, hetzij met zich zijne onervarenheid ten nutte te maken, hetzij met hem
eene poetse te spelen en om den tuin leiden,
hetzij met hem in den handel te bedriegen of
anders te foppen. Hij heeft mij verneukt. Hij is
daar leelijk verneukt geweest. Hij laat zich gemakkelijk verneuken. Ge moogt u niet laten
verneuken. Hij heeft mij helpen verneuken.
Iemand verneuken met hem bezig te houden
zoodat hij te laat kome voor zijne zaken.
— Zich verneuken, van spijt of misnoegdheid
zichzelven lichamelijk leed of hinder aandoen,
anders gezeid Zich vernibbelen, zich verongelukken. Ge zoudt u verneuken als ge zulke dingen
hoort.
-- Door verzuim en onachtzaamheid zich zelven hinder doen, zich zelven aan iets onaangenaams of berispelijks helpen. Hij heeft zich ver
herberg met b. v. te veel te drinken,-neuktId
te onvoorzichtig te spreken, er te lang te verblijven. Hadde hij toch nooit naar Frankrijk
geweest : 't is daar dat hij zich verneukt heeft.
-- Zich verneuken aan iets, zich zelven nadeel
doen, zich zelven in schande of schade brengen,
met iets te koopen, te verkoopgin, te onderne-

VERN
men, te verrichten, enz. Zich verneuken aan
eenen koop. Ik heb mij daaraan verneukt.
--- Men zegt ook Vernukken. Zie NEUKEN.
VERNEUKEREN, b. w. Frequent. van Verneukèn, foppen. Iemand verneukeren.
VERNEUTELD, adj. Ondergebleven, kwarrelig,
dwergachtig, fr. rabougri. Verneutelde appels.
Een verneuteld ventje,
— Mede gebruikt in Brab. en Antw. (Alg. Vl.
Idiot.)
----- Ook Verneukeld. Zie VERNZ]KKELD.
VERNIBBELEN, vernibbelde, vernibbeld, b. w.
Even als nibbele-m bij Weil. het frequent. is van
nijpen, zoo is ons vernibbelen het frequent. van

vernijpern, fr. compri-mer en pincant, tenailler, torturer. Zie VERNIJPEN.
— Iemand vernibbelen, op den pijnbank leggen, dood prangen, radbraken. In mijne woede
zou ik hem verwenscht en vernibbeld hebben.
Hij bedreigde van mij te vernibbelen. Indien
gij dat doet, ik vernibbel u.
— Somwijlen zegt men ook met humor

iemand vernibbelen in een oordjespanneken. Ik
zal u vernibbelen in een oordj espannetj e. Hield
ik mij niet in, ik vernibbelde u in een panreken
van een oordje.
-- Een vernibbeld mensch, mismaakt en ingekrompen, fr. un petit homme rabougri. Vernibbelde appels, kwarrels, kleene en verschrompelde
appels. Zie VERNEPELING. L. Vossius zegt een ver
(een oud verneuteld ventje).-nufeltrochak
-- Zich ver-nibbelen (wvl. eens vernibbelen, zie
EENS), van ongeduld, van spijt, van verlegenheid, of van verlangen zichzelven kwellen, zich zelven leed aandoen, fr. se doener la torture,

éprouver un pénible embarras, une vive impatience. Ik vernibbelde mij haast van zoo lang te
moeten wachten. Ge zoudt u vernibbelen, als ge
zoo veel moeite gedaan hebt zonder voordeel.
Ik vernibbelde mij schier van angst, niet wetende wat er van u geworden was. Ik heb mij
deze week haast vernibbeld, omdat gij zoo lang
wachtgit een brief te schrijven. 't Is belachelijk
van u zoo te ver ribbelen (te bekommeren) in
eene zaak van niets.
-- Vernibbeld zijn, in de pijn zijn, fr. être a
la torture; zeer ongeduldig zijn, bitter spijt
gevoelen, pijnlijk verlegen zijn, vurig verlangen.
Wat is er gaande, dat hij zoo vernibbeld is?
Geheel , den dag liep hij vernibbeld rond. Vernibbeld zijn om den uitslag van eene zaak te

kennen, om het fijn van een geheim te weten,
enz. Vernibbeld zijn omdat, enen in zijne ver-
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wachting bedrogen is. Vernibbeld zijn in een
proces. Vernibbeld zijn naar iets, of achter iets
(hevig verlangen, driftig zijn naar iets, met ongeduld afwachten). Hij is vernibbeld achter de
gazetten.
VERNIEUWEN (wvl. VERNIEWEN), vernieuwde,
ben vernieuwd, o. w. Een jong werpen, fr. mettre
bas. Wordt meest gezeid van koeien en geiten
(fr. veler; chevroter). Die koe zal haast ver

Waneer is die geete vernieuwd P Eene-nieuw.
vernieuwde koe geeft veel melk. Eene geit koopen die nog maar eerie week vernieuwd is.
VERNIJD, VERNIJDSEL (wvl. VERNIID, VER

zie IJ), o. Klinksel, omgeklonken deel-NIDSEL,
van een nagel, fr. rivure.
VERNIJDEN, VERNIJEN (wvl. VERNIEN, zie IER),

vernijdde, vernijd, b. w. Bij smids en timm. Den
punt van eenen nagel, spil of bout overslaan
zoodat hij in eenen platten kop verandere, fr.
river. Men vernijdt den nagel van eerre schaar,
de nagels van eenen brouwketel, enz. Het nijd—
spilletje van eene kraaklee is vernijd aan beide
kanten. Een houten tap of pinne wordt ver nijd, als hij ergens ingedreven zijnde, onder den
slag van den hamer overgaat en uitzet.
V ERNIJDHAMER (wvl. VERNIIDHAMER), m. Bij
smids en tiinxim. Een hamer waarmede men
vernijdt, fr. rivoir.
VERNIJPEN (wvl. VERNIPEN, zie Is), verneep
(wvl. scherpl. ee, zie DUIGEN), vernepen, b. w.
Verknijpen, door benijping bederven, door beklemming ineendrukken en i verminderen, Kil.

minuzre, contrahere. Te nauwe schoe'n vernijpen de voeten. Haar lijf zit vernepen in die
keurs. Een vernepen ventje, fr. petit homnme
rabougri. Vernepen graan (ondergebleven graan,
kleen vernukkeld graan). Hij woont vernepen
in dat huisje (hij heeft er geen ruimte genoeg).
Eene vernepene ziel, eenen vernepenen geest
hebben (geene edelmoedige gevoelens, geene
groote gedachten hebben). Vernepen geschrift
(kleen en verkrompen). " Alwaer wy leeren dat
de bermhertigheyt van de prelaeten soo vernepen (d. i. bekrompen) niet en moet wesen. " (F.
de Smidt.)
— Afl. Vernijping, f ernepenheid.
VERNISCH, o. Hetzelfde als Vernis, fr. vernis.
- VERNISSCIIEN,

vernischte, vernischt, b. w.

Hetzelfde als Vernissen, fr. vernir. Eene schilderij vernisschen.
— Afl. Vernisscher, Vernissching.
VERNOEFD (wvl. VERNOUFD, zie on), verl. deelw.
van Verhoeven. -- Afl. Vernoefdheid.
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VERNOEGD (wvl. VERNOUGD, zie ou), verl. deelw.
van Vernoegen, en adj. Beu, zat, zoo verzadigd
dat men afkeer hebbe. Vernoegd zijn van eten,
van spelen. Hij is vervoegd van romans te lezen.
Die wereldling, van de ijdele vermaken vernoegd,
is in een klooster getreden.
--- Afl. Vernoegdheid (wvl. Vernougdheid,
Vernougdigheid). Vernoegdheid van den kost
(overlasting van de maag).
— Kramers geeft :aan Vernoegd den zin van
-

genoegen smakend, fr. content, satisfait. Hij kent

het ww. Vernoegen niet.
VERNOEGEN (wvl. VE1tNOUGEN, zie ou), vernoegde
(wvl. ook vernougdege), ben vernoegd, o. w. Beu
worden, eenen afkeer krijgen van iets. Men kan
van iets vernoegen op twee manieren : ofwel niet
actualiter iets te veel te doen; ofwel met habitualiter iets te langdurig te doen. Ik ben thans vern oegd (verzadigd) van eten. Eet niet tot dat ge
vernoegd zijt, maar ga telkens met nog eenigen
honger van tafel. Ik ben vernoegd van dat spel.
Hij was zot achter de gazetten, maar hij heeft er
gedurende eenige maanden zoo veel gelezen, dat
hij er vernoegd van is. Men meet het voedsel
van de koeien veranderen, opdat zij niet zouden
vernoegen (verkwaarzen).
-- Men zegt ook Vernoeven.
VERNOEMEN (wvl. VERNOMMEN, zie 0E), ver
vernoemd, b. w. Voortzeggen, versprei--noemd,
den, ruchtbaar maken, fr. divulguer. Ik zou dat
niet durven noch willen vernoemen. Ge meugt
dat niet vernoemen (ge moet het zwijgen). Het
wierd vernoemd (het gerucht liep) in stad dat
hij dood was.

— Afl.. Vernoeming.
Kil. Vernaemen, celebrare, propalare, divulgare nomen. " Dat God onder de menscen lancx
te meer ende te breeder vernaemt moet worden,
als gheheel heylich, warachtigh, ghetrou, ghenadich, ende allen dienst, eere ende lof weerdich. "
(Th. van Hereutals.)
- Zie VERNAAMD.
VERNOEVEN (wvl. VERNOUVEN, zie 0v), vernoefde
(wvl. ook vernoufdege), ben vernoefd, o. w. Zie
VERNOEGEN.

VERNOKKEN, vernokte, vernokt, b. w. Herinneren, melding maken of spreken bez. van iets dat
op 't herte ligt of dat aan een ander onaangenaam is te herinneren, fr. rappeler. Juist in den
zelfsten zin gebruikt men ook ophalen.. Gedurig
iets vernokken. Ik kon niet laten van dat nog
eens te vernokken. Telkens het te pas komt,
vernokt hij het hoe zijn broeder hem onrecht-
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veerdig behandeld heeft. Ik heb het nog eens
vernokt, want zij mogen het wel hooren. Ter
dier gelegenheid vernokte hij hetgeen de herder
van de prochie eens gepredikt had.
— Verknopen. Een vernokte darm (gekronkelde darm, fr. boyau roué, intestin étranylé,.
VERNOOIEN, vernooid e, vernooid, b. w. Ver
verkwikken, verfrisschen, de krachten-nieuw,
herstellen, fr. restaurer, remettre. Dat glas wijn
zal u vernooien. Zich vernooien met wijn. De
slaap heeft hem vernooid. Gij zijt moe van rei
-zen:
deze maaltijd zal u vernooien.
— , In 't L. v. Aalst, Waas en Brab. heeft
Vernooien of Vernoeien eerre geheel andere
beteek., t. w. die van fr. e-aanuyer, d. i. verdrieten,
vervelen; Kil. Vernoyen, Vernoeyen, tcedere. Ik
vernooi mij hier. Laat het werk u niet vernooien.

(Alg. Vl. Idiot.)
't Vernoeyt my langher hem te zoeken.
(J. de Harduyn.)

en in vernoeij en
mocht vernoeyen
al
het
ghee'
u
Dus
In bitterheydt

(Id.)

Soud' ick bepooghen uyt te roeyen. (Id.)

adj. Verkwikkelijk.
-- In 't L. v. Aalst, waar- men Vernooiig zegt,
verdrietig, vervelend. " Lastigh en vernoeyelyck. "
(J. de Harduyn.) " Soo dat de daeghen hun
langh schynen ende vernoeyelyck. " (Id.)
-- VERNOOIELIJK,

- vERNOOIING, V.

Verkwikking.

VERNOORLOOZEN,

vernoorloosde, vernoorloosd,

b. w. Noorloos of oorloos (d. i. nutteloos) maken,
nutteloos gebruiken, fr. faire um usage inutile
de quelque chose. Als men op het land meer graan
zaait dan het noodig of voordeelig is, men ver
dat graan dat men te veel zaait. Dat-norlst
geld is ten uwen gerieve; maar ge moogt er
niets van vernoorloozen.
- Zie OORLOOS.
VERNTE, v. Verte, verheid, groote afstand, fr.
lointain, distance. Ik zag hem in de vernte. De
vernte van een hanegekraai (zoo ver men eenen
haan kan hooren kraaien). De vernte van eenen
steenworp (zoo ver men kan werpen met eenen
steen). Hij schoot er naar, op de vernte van eenen
steenworp.
VERNUDDERDEN,

vernudderde, vernudderd, b.

w. Nudderende doorbrengen, nutteloos verkwisten. Zijnen tijd vernudderen.
- Zie NUDDEREN.
VERNUFT, adj. Vernuftig, schrander, fr. ingenieux. Een vernufte kunstenaar. Dat kind is

zeer vernuft.
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-- In 't Poperingsche ook gebruikt voor Vermuft, homstig. Eene vernufte smaak.
VERNUKKI LD,

adj.-partic. van Vernukkelen.

Verneuteld, ingekrompen, fr. rabougri. Een ver
ventje. Vernukkelde appels. Oude ver--nukeld
n ukkelde doornstruik.
En seker, wie had oyt ghelooft
Dat in soo kleyn vernuckelt hooft
Logeerde sulck een groot verstandt P
(P. Oliverius.)
VERNUKKELEN, vernukkelde, vernukkeld, b. w.

Hetzelfde als Vernukken, verneuken.
VERNUKKELING, m. en o. (Zie LING.) Iemand
of iets dat vernukkeld is. Dat ventje is een ver
Een vernukkeling van eenen appel.-nukelig.
Al die appels zijn maar vernukkelingen.
VERNUKKEN, vernickte, vernukt, b. w. Zie ven NEUKEN.

— Zich vernukken, zich verhukken, zich ver
ergens te lang blijven zitten. Hij heeft-ziten,
zich weerom alvernukt in de herberg. ZieNUKKEN.
VERNUTSELEN, vernutselde, vernutseld, b. w.

Verfomfooien, verwarrelen, verhoetelen, verkreukelen, verbroddelen. De pluimagie van den
vogel was vernutseld. Het kind heeft zijne
mutse vernutseld. Garen of twijn vernutselen.
-- J. de Harduyn geeft aan Cupido den naam
van vernutselt wicht, vernutseld Venus kindí. Kil.
heeft verneutelt in den zin van languidus, frivolus.
VEROED, en ook VROED (zie vn—), adj. Hetzelfde als Verwoed (fr. enragé) met weglating van
de aspiratie w. (Vgl. Antóorden — antwoorden,
Oekeren — woekeren, Oensdag — woensdag,
Verorgen -- verworgen, enz.). Een veroede
hond. Veroed worden. Veroed zijn. Hij liep er
veroed naar toe en sloeg hem dood. " Als den
conine den brief ghelesen hadde, so waende by
byna verroet te werdene. " (Delfortrie, anal. des
lang., bl. 367.) " Zy schreeuwt, zy tiert als ver
1793.) " Door eenen prins dul en-hoed."(*
verroet. " (J. de Harduyn.) " Van honghersnoot
verroet. " ( Id.)
VERONDERWERKEN, veronderwerkte, veronderwerkt, b. w. Bij schoem. Het onderwerk van eenen
schoe of leers vernieuwen, verzolen, fr. ressemeler. Eene leers veronderwerken. Wel kunnen

veronderwerken. -- Als deze vernieuwing maar
half is, dan zegt men Verhalvezolen.
VERONGELUKKEN. Dit ww. is ook bedr. w. Aan
een ongeluk helpen. Met al uwe onstuimigheid
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" Begherende oec van allen menscen versmaet
ende veronrecht te werden in alle manieren."
(H. Herp.)
VERONSCHAMEL, m., klemt. op on. Een die 't
al door onachtzaamheid laat te kwiste gaan.
VERONSCHAMELEN, veronscharelde, ben veronschameld, o. w.. klemt. op on. Onschamel worden,

Zijne eer en weerde verliezen, door verwaarloozing vergaan. Veronschamelde stoelen en andere
meubelen. Graan en meel veronschamelen, als zij
niet behoorlijk omgeroerd en bezorgd worden.
Een boompje laten veronschamelen, met het niet
te verdoornen, te snoeien, enz. Een veronschamelde oegst (die te kwiste gaat omdat hij op zijnen
bekwamen tijd niet afgepikt en ingehaald is).
Zijne boeken, zijne kleederen laten veronschamelen (met ze in stof en in wanorde te laten
liggen). Ge moet dat alaam wegdoen, of het gaat
veronschamelen. Een veronschameld kind (een
kind dat ziek en katijvig en ellendig is, bij gebrek van zorg en oppas). Een veronschamelde
beest (een kalf, koe, veulen, peerd, enz., dat
mager en ellendig is omdat het niet behoorlijk
bezorgd wordt).
-- Niet te verwarren met Verontschamelen,
dat Kil. verklaart door 1. impudenter petere et
exlorquere. Veronschamelen heeft den klemtoon

op on; en verontschamelen op scha.
VERONSCHANZEN, veronschansde, veronschansd,

b. w., klemt. op on. Vermooschen, bederven, te
kwiste brengen, aan den hals helpen. Er zijn in
die verhuizing vele meubelen veronschansd.
Let op, ge gaat het al veronschanzen. Alles ver
-gauweloznvrsch.
— o. W. met zijn. Vergaan, geschonden of
bedorven worden.
-- Dit w. is gevormd van onschans (zie oNSANSE), d. i. ongeluk, zoodat Veronschanzen juist
hetzelfde is als Verongelukken, verrampeneeren.
VEROORBAREN (met eenen halven klemtoon op
ba), veroorbaarde (wvl. ook veroorbaardege), veroorbaard, b. w. Hetzelfde als Verorberen bij Weil.,
d. i. door gebruik of nuttiging verteren. Hij
veroorbaart een brood in eenen dag, en eene ton
bier in eene maand. Wat hebben wij dezen noen
te veroorbaren (d. i. te eten en te drinken) P

-- Wel meug je 't veroorbaren ! of Met geluk (of
met gezondheid) moog je 't veroorbaren 1 zeggen
de winkeliers aan hunne kalanten die eenige
kleederstoffe of eetware gekocht hebben.

VERONRECHTEN, veronrechtte, veronrecht, b. w.,

— Men zou zich veroorbaren in een _panneken
van een oordje. Luimige zegswijze waar men

klemt. op on. Onrecht aandoen, verongelijken.

misnoegdheid, spijt, ongeduld of zelfs verwonde-

zoudt gij iemand verongelukken.

VERO
ring door uitdrukt. Het is lastig kinderen onderwijzen die weinig of niet aannemen : men
zou zich veroorbaren in een panneken van een
oordje. Als ge ziet hoe dwaas de menschen zich
laten bedriegen, zoudt ge u niet veroorbaren in
een panneken van een oordje P
— Ik zou u veroorbaren in een oordjespanneken. Gelijksoortige zegswijze waar men ook de-

zelfde gevoelens door uitdrukt op eenen dreigenden toon. Dat gij zoo iets moest bedrijven,
ik zou u veroorbaren in een oord] espannet j e.
Wist ik zeker dat het gij is die mijnen boek geschonden hebt, ik zou u veroorbaren in een
oordjespanneken. Zie VERNIBBELEN.
— Men zegt ook Veroorboren en Veroorbooren. Het adj. Oorbaar bet. nuttig, voorcdeelig. Kil.
Oorbaren, Orboren, uíi, frui, omnem fructum

percipere, in lotum frui.
* VEROORLOGEN, veroorloogde, veroorloogd, b. w.
Gebruikt door C. van Dordrecht in den zin van
Door den oorlog ruineeren. " Die veroorloocht,
ghepilgiert, ofte by tempeeste van watere ende

wijnde veraermt zyn. "
VEROPPEREN (wvl. VERIPPEREN, VERUPPEREN),

veropperde, ben veropperd, o. w. Verhoogen, verbeteren van stand, in rijkdom of in weerdigheid
klimmen. Van simpel soldaat kan men gedurig
veropperen tot dat men generaal is. Die winkelier is sedert eenige jaren veel veropperd in
zijnen handel.
— Ook b. w. De koning heeft dien officier
veropperd. De goede uitslag van die onderneming heeft veel toegebracht om dien bankier te
veropperen. — Vgl. Veroveren.
VERORGEN, verorgde (wvl. ook verorgdege), ben
verorgd, o. w. Westvl. vorm van Verworgen. Zie
VERWORGEN.

VEROVEREN (wvl. VEREUVEREN, zie o), veroverde,
veroverd, b. w. Bevorderen, tot hoogen graad
verheffen, fr. promouvoir, avancer, procurer de
l'avancement. De koning heeft dien officier ver
Voor dat feit is hij veroverd geweest.
-overd.
-- o. W. met zijn. Opklimmen, in graad of
rang stijgen. In die administratie verovert men
volgens de jaren dienst die men heeft. Hij is
veroverd in 't leger. Hij gaat veroveren. Het is
door protectie dat hij zoo zeere verovert.
— Verbeteren van stand, in fortuin stijgen.
Die koopman verovert zeere. Hij is in korte
jaren veel veroverd. Dit jaar is hij niet veroverd.
Zoo eindmen oock menschen cleene van staten,
Als zij iet verhueveren, hein terstont verheffen.
(Ed. De Dene.)

1287

VERO
— Vgl. Veropperen.
VEROVERLEÊREN (wvl.

VEREUVERLEÉREN), ver overleerde, veroverleerd, b. w., klemt. op o. Bij

schoemakers. Een ander overleêr maken aan
eenen schoe, fr. mettre une nouvelle empeigne a'
un soulier.
VERPALIVIEN, verpalmde, heb verypalmnd, o. w.

Van hand verwisselen, verpakken, als de eene
hand moede is, met de andere dragen of houden.
Die met twee'n eene zware mande dragen, ver palmen somwijlen.
-- Van palm, het binnendeel der hand, fr.
paume, 1. palma. Vgl. Verschoeren.
VERPASSE, bijw., klemt. op pas. Hetzelfde als
van pas, juist, noch te weinig noch te veel, noch
te lang noch te kort, noch te vroeg noch te laat.
Die drank is verpasse warm. Die eieren zijn
verpasse genoeg gekookt. Hij kwam verpasse toe
om met het konvooi te vertrekken. Het is moeilijk om altijd verpasse te spreken. Doe wat gij
wilt, het zal nooit verpasse zijn bij hem.
— Zelden wel en nooit verpasse, zegt, men van
iemand die moeilijk is' om dienen, die nooit te
vreden is over 't geen er gedaan wordt.
— Dit verpasse is samengetrokken uit van der

passe.
VERPENIGEN, verpenigde, verpenigd, b. w. In
't klein verkoopen voor eene pene (penning) of
zoo iets, fr. détailler. De slijters werpenigen
hunne waren. " Die winkeliers van onser stadt en
coopen nu niet meer dan sylieder hier tonnen
verpeneghen; ergo onse stadt van Brugghe en is
nu anders niet dan eene penewaerde. " (Z. v.

Male.) " Ondertusschen men kan -se (die boekskes) niet min als eenen stuyver verpenzgen. "
(Vaelande.)
-- Zie PENEWARIJ.
VERPERTIGEN, verperligde, ben verypertigd, o. w.

Pertig worden. Dat kind is nu wat bulsterachtig;
maar het zal wel verpertigen met groeien.
VERPIETEREN, verpieterd, ben verpieterd, o. w.
Een pieter worden, zijne weerde verliezen, bez.
van kleederstoffen die niet meer naar de mode
zijn, fr. passer au rebut, passer de mode. De winkelier tracht elk jaar de stoffen van 't saizoen uit
te verkoopen; want de overschot verpietert en
verliest zijne weerde. Verpieterd katoen. Verpieterde stoffen worden voor half geld verkocht.
- Zie PIETER.
VERPIGGEN, verpigde, verpigd, b. en o. w. Het
eigenste of Verpreulen, fr. ragaillardir.
VERPIJNDHEID, v. De staat van verpijnd te
zijn. De verpijndheid van mijnen voet.
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VERP1JNEN (wvl. VERPINEN, zie u), verijnde,
verpijnl, b. w. Schielijk en met geweM de pezei
en bindspieren van een gewricht uit hunnen
natuurlijken stand brengen, zonder nogtans de
beenderen te verpaatseii, fr. faire ine entorse.
Een lid verpijnen. Zijne hand, zijnen voet verpijnen. Men kan een lid verpijnen 1 0 door draaiing, en dat heet verwringen; 2 0 door stooting, en
dat heet verstuiken; 3° door trekking of uitspanning, en dat heet verrekken.
- Waneer de verpijning zoo groot is dat de
koppeling van de beenderen afwijkt, dan zeggen

wij Uit de note of uit het lid wringen, stuiken,
trekken, enz., bij Weil. Verwrikken, Ontvrichten,
fr. dénietire, disloquer.
- De Wdb. geven zich verpijnen voor 't enkele
zich pijnen (zich weren) : " Wy moeten ons verpijnen vruchten voorts te brengen,dat is deuchdelijck ende wel leven. " (Heyman Jacobsz.)
VERPIJNING, v. Het verpijnen.
VERPINKEN (wvl. VERPIINKEN, zie IND), verpinkie, heb verpinki, o. w. Hetzelfde als Verpink
januari 1872 heb ik Louisa La--ogen."D19
teau, de gestigmatiseerde van Bois d'Haine, in
hare extasis gezien; hare oogen stonden strak
naar de rechter zijdë verheven, en zij verpinkte
geheel zelden. " (***)
VERPINKOOGEN (wvl.

VERPIINK000EN,

zie IND),

verpinkoogde, heb verpinkoogd, o. w. Het gezicht
verpoozen met te pinkoogen. Hij staarde er op,
zonder eens te verpinkoogen.
VEItPLANTEN, verplanUe, verplant, b. w. Een
plantgewas door een ander vervangen. Eene
oude hage verplanten (d. i. de oude huge uitro
den, en ter zeifder plaatse eene nieuwe zetten
van jonge plantsoenen). Een fruithof vergaat als
men de boomen, die dood zijn, niet verplant (d
i. door geene nieuwe vervangt).

VERPLASSCHEN, verplasehie, verplascht, b. w.
Hetzelfde als \Terplassen, in de Wdb. Water
verplasschen.
VERPLETSEN, verpletsie, verpletst, b. w. Door
een pletsend vocht verslaan. De groote regen
verpletst het groeiende vlas. Het hooigras lag
in den grond verpletst. Het land ligt verpletst
van den grooten regen.
VERPLUI1VIEN (wvl. VERPLUMEN, zie vi), ver-

pluimde (wvl. ook verpluimdege), heb of ben verpluimd, o. w. Verveêren, van pluimen veranderen, fr. muer. De vogels verpluimen. Het cijsje
zingt niet meer als het verpluimt.
VEEPOEREN, b. w. Zie VERPORREN.
VERPOOTELEN, verpootelde, verpooleld, b. w.
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Beduimelen, met de handen gedurig aanraken
en aldus vuil maken of schenden. Vleesch verpootelen, fr. pctlrouiiler des viandes. Het dochtertje verpootelt zijne muts, fr. chiffonne sa coiffe.
Verpooteld papier gaat niet om te schrijven.
- Afi. Verpooteling.
- Eenigen zeggen Verpoortelen.
VERPORRELIJK, adj. Beweegbaar, verplaatsbaar, fr. reruable. Dat zwaar stuk marbel is
niet verporrelijk van menschen (kan door geen
menschen verroerd of verschoven worden). " Sy
roofden uut 't clooster al 't gone dat sy daer
vonden die door hun verporrelick was. " (IPauwel
Heinderycx.)
VERPORREN, verporde (wvl. ook verpordege, zie
IMPERFECT), verpord, b. w. Verroeren, verplaatsen, fr. rernuer, monvoir d'une place. Niemand
kon dien steenen blok verporren. ik kan dien
zak graan wel verporren, maar niet opheffen.•
" Hoe dat men steenen van sulck een afgrijselicke grootte hadde konnen verporren. " (P. Devynck.) " Dese groote beelden, rustende op het
hooghste des berghs, midts hun onmatelicke
grootheydt, souden seer moeyelick sijn om te
verporren ofte af te laeten. " (Id.) " Men leyde
Maro eenen grooten steen op zyn schouders,
de welcke veel menschen qualioken costen verporren, maer Maro droegchen wel twee mylen
verre. " (M. Lambrecht.) " In alle die leeden
comt hem zwaerheit ende come (d. i. nauwelijks)
mag hi hem verporren van der stede daer hi sit."
(Jehan Yperman.) " Blivende vastelick staende,
zonder hemlieden eenichsins te verporrene. " (N.
Despars.) " De naghels van de handen ende
voeten waeren uyt hunne plaetse verport. " (L.
de Huvettere.) " Soo lam in zijn leden, dat hy
niet een ledt verroeren en verporren en cost.
(0. Vrancx.)
- 0. w. Zich bewegen uit eene plaats, verroeren, schuiven, fr. bouger, se déplacer. Die luiaard
zit uren lang in den hoek van den heerd, zonder
eens te verporren. Iemand doen verporren. ik
verpor voor niemand. Het was verloren op den
ezel geslegen, hij verporde niet. De peerden hadden wel te trekken, de verstelde wagen en verporde niet.
- Kil. l7erporren, arnoliri, magno conarnine

arnovere.
- Ook lTerpoeren, Verpurren. Zie

PORREN.

VERPOSTEN, verposile, heb of ben verpost, o. w.
Van post (standplaats of bediening) veranderen.
Die ambtenaar moet dikwijls verposten.
VERPOTTEN, verpotte, verpot, b. w. in eenen

VERP
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anderen pot gieten, leggen, planten, zetten, enz.
Het vleeschsap verpotten. Zijn geld verpotten.
Roozen verpotten.
-- De verleden tijd verpotte en liet deelw.
verpot kunnen bij de West-Vl. ook tot het ww.
Verpoten (verplanten) behooren : zie KLANKVERK.

VERP
o. W. Hetzelfde als Verpreuvelen. Die beest, die
vrucht, die nlensch verprubbelt (staat op uit
eene kwijning, verbetert, wint in kracht en
vaag).
VERPRUDDELEN, ver pi'uddelde, ve? j)ruddeld, b.

en o. w. Verkwikken. Zie

VERPRUTTELEN.

VERPREULEN, verpreulde, verpreuld, o. w. Het-

VEI PRUTSEN, vei prutste, veiprutst, b. w. In

zelfde als Verprubbelen, Verpreuvelen, d. i. verbeteren, verkwikken, in kracht en welstand
winnen. Dat boompje heeft eerst gekwijnd, maar
't begint nu te verpreulen. Dat kind is merkelijk
verpreuld sedert een jaar.
-- Onze schrijvers gebruikten het ook bedr.:
" Die koele winden verpreulen ons lichaem. "
(J. De Harduyn.) " Het schynt dat ieghelyck
van noode wordt te ghenieten dese schaduwe,
om daernaer verpreult te worden door dat sonneschyn. " (Id.)
En het verwallemt cruyt verpreult ghy met den dauw.
(Id.)
Al dat de locht verpreult met lieffelijeke sanghen.
(Id.)

prutswerk verkwisten. Zijnen tijd verprutsen.

— Kil. Verpruelen, Verpruetelen. Zie

VER-

PRUTTELEN.

VERPREUSCHEN, verpreuschte, ben verpreuscht,
W. Preusch of preuscher worden. Dat doet
iemand verpreuschen. Zij is al preusch genoeg,
ze moet niet meer verpreuschen. Hij is, dunkt
mij, sedert eenigen tijd veel verpreuscht.
— Zie PREUSCH.
VERPREUTELEN, verpreutelcde, verpreutel d, b. en
o. w. Hetzelfde als Verpruttelen, verkwikken.

o.

" Wy sliepen daer dien nacht hebbende wel wat

ruste noodigh, om ons te verpreutelen, midis de
groote beroerte die wy uyt-ghestaen hadden
in het onweder van daeghs te vooren. " (P. Devynck.)

VERP1 Ufi TELEN, verpruttelde, verprutteld, b. en
o. w. Verkwikken, verpreulen. Die twee zieken
verpruttelen malkander door blijde woorden en
vertelsels. Die drank zal u verpruttelen. Gij
zult verpruttelen met te slapen.
-- Ook Verpruddelen.
VERPULIVIEN, very pulmde, verpulmd, b. w. Van
den eenen puim op den anderen overbrengen,
verbedden. Eenen zieke verpulmen. Hij was te
slecht om verpulmd te worden.
-- Verplaatsen, verporren, verpurmen, sprek.
van iets dat zwaar weegt. Eenen zak graan ver
Dat stuk orduin is zoo zwaar dat ik het-pulmen.
niet verpulmen kan.
VERPUR1VIEN, verpu r mde, verpurmnd, b. en o. w.
Hetzelfde als Verpurren, Verporren (even als
men ook Sturmen en Stormen zegt voor Stooren).
Hij kan 't niet verpurmen. Hoe het peerd ook
trok, de wagen verpurmde niet.

VERPURREN, verpurde, verpurd, b. en o. w.
Verporren.
VERRAADSCH, adj. Verraderlijk, fr. traitre,
perfide. Op eene verraadsche wijze. Iemand ver
aanranden.
-radsch
— Men zegt ook Vradsch en Vredseh : zie
VER—.

VERRAARLINGS, VERRADELINGE, VERRADE-

LINGS, bijw. Op eene verraderlijke wijs, vredsch.
Iemand verradelinge- aanranden.

VERPREUVELEN, verpreuvelde, ben verpreuveld,

VERRAKKELEN, verrakkelde, verrakkeld, b. w.

o. w. Verbeteren, beter worden, verpreulen, opfleuren, eng. to improve, fr. s'ameliorer, se remeítre,

Schenden en breken. Verrakkelde meubels. Een
verrakkeld huis. De jongen heeft zijn speelwagentj e geheel verrakkeld, het luttert en kluttert
al wat er aan is.
-- Zie BAKKELEN.
--- Niet te verwarren met Verhakkelen.

reprendre un état florissant de santé ou de fortune.
Neem een glas wijn, gij zult er mee verpreuvelen
(verkwikken). Dat kind was maar smeer; maar
sedert eenigen tijd begint het te verpreuvelen. Ge
zijt veel verpreuveld sedert een jaar. Die ambtenaar is verpreuveld (heeft eene betere bediening gekregen). Die winkelier verpreuvelt (zijn
winkel gaat beter, hij stelt het beter).
— Ook b. w. Dit glas wijn zal u verpreuvelen.
Eenen ambtenaar verpreuvelen.
-- Afl. Verpreuveling.
— Zie PREUVELEN.
VERPRUBBELEN, verprubbelde, ben verprubbeld,

VERRAIVIPENEELEN, verrampeneelde, verrampeneeld, b. w. Verrampenèeren, verwoesten, fr.
ravager, détruire, abîmner. Hij verrampeneelt

zijne kleederen.
VERRAIVIPENEEREN, verrampeneerde, verrampeneerd, b. w. Aan eene ramp helpen, doen veron-

gelukken, verwoesten, verdelgen. Die woelige
jongen verrampeneert al wat in zijne handen
valt. In zijne woede is hij bekwaam zichzelven

VERR
of een ander te verrampeneeren. De storm heeft
geheel den oegst verrampeneerd.
— o. W. Verongelukken, verwoest worden.
Die dronkaard is verrampeneerd (b. v. in 't water versmacht) langs zijnen weg naar huis. In
den storm verrampeneeren veel menschen op
zee, veel schepen.
-- Kramers heeft Ontramponeren in den zin
van Ontredderen, fr. delabrer, sprekende van
een schip in den storm.
VERRAMPZALIGEN, verrampzaligde, verrampzaligd, b. w. Rampzalig maken, verongelukken,

den nekke breken, kreupel slaan, enz. Ik ga u
verrampzaligen. Gij zult u nog verrampzaligen
(verongelukken).
VERRAPPEN, verrapte, ben verrapt, o. w. Rapper
worden, versnellen. Door de oefening verrapt
men in 't schrijven, in 't cijferen, enz. Die letterzetter is veel verrapt sedert een jaar hervaart.
VERRATTEKISTEN, verrattekistte, verrattekist,

b. w. Iets vermaken dat de moeite niet weerd is.
Een versleten kleed verrattekisten, fr. ravauder.
Een slechten hoed, een oud huis verrattekisten.
-- Vgl. Karrelappen, Verketelbuischen, enz.
VERRE, bijw., fr. loin. Zie VERRENS.
— Wie heeft er eens zoo verre geweest P wie
heeft er dat ooit weten gebeuren, wie heeft er
ooit zoo iets gezien P Uilspiegel kon nog aleen
niet gaan als hij reeds met de mcnschen den aap
hield : hebt ge van uw leven zoo verre geweest?
Die kunstenaar kan zijn ooren wikkelen en zijn
neuze doen krullen : wie heeft er eens van zijn
leven zoo verre geweest P

-- .Al verre, omtrent. Zie
VERREACHTIG, adj.

ALVERRE.

en adv. Eenigszins afgelegen, eenigszins verre. " Zijnde buyten Loreten
verreachtig ghegaen. " (C. Vrancx.)
VERRECHTSTEERTEN (uitspr. verreksteerten,
klemt. op rek; vgl. reks voor rechts), verrechtsteertte, verrechtsteert, b. w. Verrichten, anders
ook Versteerten, Vertinnen, Verleesten, enz.
Wat hebt gij daar te verrechtsteerten P Wat zal
hij nu verrechtsteerten (om zijn brood te winnen)?
VERREGENEN, verregende, verregend, b. w. Door
den regen verwoesten. Dat buiig weder heeft de
vruchten verregend.
— Meest o, w. Verregend worden. Dat vlasch
gaat schoon worden, als het maar niet verregent.
Na het onweder, lag het al verregend op den
akker.
-- Het wordt ook b. en o. w. gezeid van het
land zelve dat, door het geweld van den regen,
toeslaat en met eene vaste korst bedekt wordt
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of ten minste moeielijk wordt voor de teelt.
Het land verregende zoodanig dat het gezaaide
graan niet uitspruiten kon. Verregend land
moet vertrokken worden. Die stortvlaag heeft
den akker verregend.
— Men zegt ook Verreinen.
VERREINEN, verreinde, verreind, b. en o. w.
Hetzelfde als Verregenen, waarvan het samen
-getroknis.
VERREKKEN, verrekte en verrok, verrekt en verrokken, b. w. Door trekking of uitspanning verpijnen. Zijne hand, zijnen arm verrekken met iets
vast te grijpen of op te heffen. — Zie VEEPIJNEN.
— De Wdb. geven aan dit w. den zin van
Ontwrichten, fr. dém,ettre, deboiter, luxer. Bij ons
is 't enkelijk 't fr. faire une entorse, se donner une
entorse, se fouler la main, enz.
VERREKOE, v. Zie VARREKOE.
VERRELAND, o. Dezen naam geeft het volk aan
Amerika. Zij zijn verhuisd naar het Verreland.
VERREN(S, bijw. gebruikt in van verren(s, van
ver, fr. de, loin. Ik zag hem van verren komen.
Hij riep van verrens. " Een kerse die terstont
wtgeblasen is, also lange als si roect, so mach si
alto geringe ontsteken, oec van verrens als men
die kerse houdet onder een ander kerse die daer
beroet, ende die roeck van der kersen raket die
vlamme van der ander kersen : so climmet die
vlamme van der ander kersen nederwaert ende
ontsteect oec dye kerse die daer roect. " (H.
Herp.)
-- Ook van vers. " Ende hem van vers siende. "
(J. David, S. j.)
VERRIEMUREN (wvl. VERRIEMEUREN, zie u),
verriemuurde, verriemuurd, b. w., * klemt. op rie.
Hetzelfde als Riemuren, verringmuren.
VERRIESTEREN, verriesterde (wvl. ook verriesterdege), verriesterd, b. w. Den riester of de ries-

ters aan eenen ploeg maken of vernieuwen. De
smid verriestert de ploegen.
-- o. w. met hebben. Den riester eens ploegs
van de eene zijde naar de andere brengen. Vergeet niet van te verriesteren. De landman ver
telkens dat hij, aan het veureinde geko--riest
men, den ploeg omwendt om eene nieuwe veur
te steken; want, indien hij dan niet verriesterde,
zou de aardschil in de voorgaande veur , niet
vallen. Als men rond-werkt (zie ald.), dan moet
men niet verriesteren,
--- Ook van den ploeg zelve. Een ploeg die
verriestert, waarvan de riester kan van de eene
zijde naar de andere versteken worden, fr. charrue a tourne-oreille. Een ploeg die niet verriestert,

VERR
wiens nester vastgevezen ligt zoo dat hij niet
kan versteken worden, fr. charrue a oreille immobile. Een ploeg die niet verriestert dient om
rond te werken.
— Afl. Verriestering.
-- Zie BIESTER.
VERRIJDEN (wvl. VERRIEN, eerree, verreen : zie
RIJDEN), b. w. Door rijden verwoesten. Eene
straat verrien.
— Overrijden. Die mensch viel voor 't wiel
van den wagen en wierd aldus verreên.
VERRINGIVIUREN (wvl. VERRIINGMETJREN, zie
IND en u), verringmuurde, verringmuurd, b. w.
Hetzelfde als Ringmuren. Zie ald.
VERROED, adj. Verwoed. Zie VEROED.
VERROEREN, verroerde (wvl. ook verroerdege,

zie IMPERFECT), heb verroerd, o. w. Zich bewegen,
fr. bouger. Het weder was zoo stil dat er geen
bladje verroerde. Zit stil zonder te verroeren.
Hij dorst niet verroeren van vrees.
— Mijn bloed verroert, ik krijg eene alteratie.
Wordt gezeid als men eene groote ontsteltenis
gevoelt in 't lichaam ten gevolge van eenera
schielijker schrik. Het zien van dat spook heeft
zijn bloed doen verroeren, fr. la vue de ce fantome

lui afait tourner le sang.
— Ook b. w. Dat verroert mijn bloed, fr. celes
lourne le sang. Zoo een schrikkelijk nieuws zou
het bloed verroeren. Hij verroerde daar bijkans
zijn bloed.
— Vandaar Bloedverroering.
VERROMPELEN, verrompelde, verrompeld, b. w.
Door rompelen bederven, verkren.ken. Ge moogt

uw kleed niet verrompelen. Verrompeld laken.
Verrompeld papier.
— o. w. Verschrompelen. Zit op uwen mantel
niet neer : hij zou geheel verrompelen. De appels
verrompelen met oud te worden. " Een verrumpelt vel. " (J. David, s. j.)
VERRONSELEN, verronselde, verronseld, b. w.
Verruilen, verwisselen, fr. troquer. Een boek
verronselen voor of tegen een pennemes.
- Zie RONSELEN.
VERROODEN (wvl% VERROO'N), verroocdde, ben
verrood, b. w. Rood of rooder worden. Hij ver roodt nog dagelijks in zijn aanzicht.
.

* VERROOID, VERROOIEN. Zie VERHOOIEN.
VERROOIVISCHEN, verroomschte, ben verroomscht,
o. W. Roomsch worden, katholijk worden. " Vele
protestanten in Engeland beginnen onze ceremonien na te volgen en hunne tempels naer
onze kerken te versieren; men klaegt dat de
domines langzamer hand verroomschen. " (***)
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VERROSTEN, verrosite, ben verrost, o. w. Hetzelfde als Verroesten, fr. rouiller.
— VERROSTEREN,

verrosterde, ben verrosterd, o. w.

Frequent. van Verrosten, verroesten, fr. rouiller.
VERRUIFELEN (wvl. VERRIIFELEN, zie uI), ver
Met den ruifel omroeren-ruifeld,v b.w
en versteken. Het graan moet nu en dan verruifeld worden om niet te verhitten of te vermuffen.
— Afl. Verruifeling.
- Zie KUIFEL.
VERRUNSELEN, verrunselde, verrunseld, b. w.
Verrompelen, fronselen, frommelen, verfommelen, verkreukelen. De jaren verrunselen het vel
Verrunseld kleed. Zij heeft geheel haar kleed
verrunseld.
— o. W. met zijn. Rompelig worden. Verrunseld voorhoofd. De appels verrunselen met oud
te worden.
— Afl. Verrunseling.
— Kil. Runsen, runtsen, runtselen, corrugare.
VERRUWLOKTE, adj. Een woord, dat somwijlen
gehoord wordt, in den zin van Ruwlokte (zie
ald.). Verruwlokte boomera.
VERS, o., mv. verzen. Een zinrijk woord, een
geestig gezegde, eene bijtende spreuk, eene
schimpscheut, enz. in rijm of in onrijm, fr. une

plaisanterie, un bon mot, une méchanceté, une
épigramme, un brocard. Verzen uitgaan, fr. dire
des méchancetés. Hij ging het een vers achter
't ander uit. Een vers uitgaan op iemand, of
op iets.
VERSAAFD, adj. Hetzelfde als Versaagd, bevreesd. Een versaafd mensch. Dat moet u niet
versaafd maken. Versaafd te werke gaan.
— Afl. Versaafdheid.
VERSASSEN, versaste, versast, b. w. Van 't een
sas in 't ander brengen. Een schip versassen,
fr. écluser un navire.
— Verplaatsen, verkiskassen, van verblijf
doen veranderen, fr. déplacer, changer de résidence. De ambtenaren versassen. Hij is versast
geweest van de eene provincie naar de andere.
— Ook o. w. met zijn. Hij moet wederom
versassen.
VERSCHACHELEN, verschachelde, verschacheld,
b. w. Verwisselen, ronselen, vermangelen, fr.
troquer. Oude kleederen verschachelen tegen (of
voor) nieuwe. Ik ga dat verschachelen aan den
eersten leurder die komt. De smousen vragen
aan de lieden : hebt gij niets te verwisselen of te

verschachelen dat noch zunne noch mane mag zien
(d. i. gestolen goed) ?
— Verwisselen, het een in de plaats van 't

an

VERS
der zetten, verschikken. De beddingen verschagchelen (de beddinge van de eene slaapkamer
verwisselen met die van eene andere slaapkamer).
De meubels verschachelen '(anders schikken, de
eene in de plaatse van de andere stellen). Ambtenaren verschachelen (de eene in de plaats vair
de andere benoemen).
— Ook Verschakkelen en Verkachelel1.
— Kramers heeft Schagcheren, schagehelen,

fr. faire unpelit commerce ou trafic dejuif; Irequer.
-- VERSCHACHELING, V. Het verschachelen. Er
is eene groote verschacheliiige op handen onder
de staatsbedienden (er gaat eene groote verandering en verwisseling plaats hebhen).

VERSCHAFFELEN, verschaffelde, verschaffeld,
b. w. Verkappelen, dooreen werpen, ordeloos
vermengelen. De kaarten verschaffelen, fr. m,êler
les cartes. Al de meubels lagen verschaffeld. Hij
heeft mijn boeken en papieren verschaffeld.
— Afl. Verschaffelinge.
— Ook Verschoffelen.
VERSCHAKKELEN, verschakkelde, verschakkeld,
b. w. Zie VERSCHACHELEN.
VERSCHANSEN, verschanste (wvl. ook verschans
zie IMPERFECT), verschanst, b. w. Verschaffe--teg,
len, overhoop werpen, in wanorde smijten. Al
mijne boeken lagen verschanst. De jongen heeft
al de gereedschappen verschanst. Verschanste
meubels. De kaarten verschansen (verkappelen,
fr. meler les cartes).
-- Afl. Verschansing. — Vgl. fr. changer.
* VERSCHATTEN, verschafte (wvl. ook verschatlege), verschaf, b. w. Overschatten, te hoog schatten, fr. taxer trop haut. " Hy hadde die van den
lande zo rudelich verschaf dat een wonder was. "
(N. Despars.) " Tlandt wiert grootelicx van
allen zyden eerlast, bezwaert ende verschaf. "(Id.)
— Afl. Verschatting, fr. taxation excessive,
concussion.. Verschatter : " Een verschattere, ver
-trisedowyrant."(NDesp)
— Zie Kil.
VERSCHBAKKEN, adj. Nieuwbakken. Verschbakken brood.
VERSCHEEDEN, VERSCHEEN, verscheelde en
verschied, verscheeden en verschee'n, b. w. Hetzelfde als Verscheiden, fr. separer. " Noch sterckte, noch hoochde, noch diepte, noch eenighe
creatuere zal ons connen verscheeden vande charitate en liefde Gods. " (C. Vrancx.) " Want
zulcke vrienden en hebben gheen verscheen goed,
al hunne goederen zijn ghemeene. " (Id.)
— o. w. Zich verwijderen, henengaan, ver
wereld (of uit liet leven) ver--dwijne.Va
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schee'n, fr. mourir. " Doen verschiedt en ver
dien quaden hoop (duivelen) ghelijck-vlogh
eenen roock. " (C. Vrancx.) " Daermede verschied
sy (Maria) van hem, ende liedt hem zeer wel
ghetroost. " (Id.) " Te wylen dat sy verschenen
(lees ve'rschee'n, d. i.' gestorven) was, coo docht
haer dat de vyandt haer wegh leedde om eeuwelick verdomt te zijn. " (Id.) " Die buiten de
liefde Gods met doodelijke zonden verscheiden, "
d. i. sterven. (Mechelsche catechism. xv.)
— v ;RSCIíEE'N (met de scherpl. ee, zie DRIE),
bijw. Afzonderlijk, van elkander gescheiden, van
een, fr. sépauément, a part, eng. asunder. Goed
verschee'n is goed te gare, zei 't wijf, en ze kookte
nen haze in den pappot.
— Dit w. heeft nooit de beteekenis van ver
al wat verschee'n is, is daarom niet-sehi,lg;
verschillig, en al wat verschillig is, is daarom
niet verschee'n.
— Dit bijwoord, gelijk andere bijwoorden,
staat bij eene menigte van werkwoorden, b. v.
— Verschee'n eten, aan de zelfde tafel of op de
zelfde uur niet eten. Zij aten dien dag verschee'n.

— Verschee'n gaan, van een scheiden. Die twee
aaneenklevende dingen willen niet verschee'n
gaan, hoe sterk ik er aan werke. — Afzonderlijk
gaan. Na hunnen twist, wilden zij te samen niet
voorttreden, en zij gingen wel tien pertsen ver
Zij gaan nu eens te gader, en dan eens-sche'n.
verschee'n.
— Verschee'n hebben, afzonderlijk hebben, fr.
avoir èa part. " Hebbende Blek sijn kamer ver
P. Devynck.)
-sclzen."(
— Verschee'n houden, afzonderlijk houden.
Houd de honden verschee'n, of zij vechten.
— Verschee'n leggen, afzonderlijk leggen. Leg
die appels verschee'n (niet bijeen, maar elk
aleen). Hij leide de aandeeles verschee'n.
— Verschee'n liggen, afzonderlijk liggen. Die
sommen geld liggen allen verschee'n op de tafel.
Zij lagen allen verschee'n te slapen.
— Verschee'n planten, afzonderlijk planten.
Men plant de aardappels twee voet verschee'n.
Ge plant die booroen te verre verschee'n.
— Verschee'n schieten, afzonderlijk sehieten.
Als de soldaten allen te samen schieten, dan
hoort men eenen slag; maar schieten zij ver
dan hoort men er velen. — Vaneen-sche'n,
scheiden met te schieten. Het kanon schoot geheel het huis verschee'n.
— Verschee'n slaan, vaneen scheiden met te
slaan. De honden vechten : sla ze verschee'n. —
Afzonderlijk slaan. Hadden ze allen te samen
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gelijk geslegen, de deur stortte in; maar zij
sloegen verschee'n, en de deur hield stand.
— Verschee'n slapen, afzonderlijk slapen. De
kinders slapen daar allen verschee'n (elk heeft
zijn bed).
— Verschee'n staan, afzonderlijk staan. In dit
spel moeten allen verschee'n staan. Die boomen
staan niet verre genoeg verschee'n. Die twee
hofsteden staan eene halve uur verschee'n.
-- Verschee'n trekken, vaneen trekken, fr séparer en tirant. De twee vechtende kerels hielden
malkander vastgeklemnd, en niemand durfde ze
verschee'n trekken. Trek die aaneenklevende
bladeren verschee'n.
— Verschee'rz vallen, vaneen scheiden, niet
blijven samenkleven. Brood, dat verschee'n valt,
is slecht gebakken. Als men den grafkelder
opende, vond men drie lijken die nog geheel
waren, snaar zoohaast men er aan roerde, vielen
zij verschee'n (in stukken).
— Verschee'n vliegen, afzonderlijk vliegen. De
zwaluwen vliegen geheel den zomer verscheen,
maar als zij verhuizen, dan vliegen zij te samen.
— Vaneen vliegen. De boekkas keerde om, en
al de boeken vlogen verschee'n.
— Verschee'n wonen, in hetzelfde huis niet
wonen. Zij zullen niet overeen komen, zoolang
zij niet verschee'n wonen. Zij wonen wel tien
uren verschee'n.
— Verschee'n zijn, niet te samen zijn, van
malkander gescheiden zijn, verwijderd zijn. De
steden in die streek zijn ver verschee'n. " Sesthien, mylen maer verscheen.
P. Gheschier.)
" Sy z**n verscheen by Chien of twaelfve in een
kamer. " (P. Devynck.)
— Verschee'n zitten, afzonderlijk zitten. Zij
zaten wijd verschee'n (ver van elkander).
" (

VERSCHEIDEN, b. en o. w. Zie VEImSCHEEDEN.
VEESCHELLEN, verschelde, verscheld, b. w. Uitbabbelen, rellende vertellen. Het is eene babbelaarster die 't al bekt en verschelt wat ze weet.
Ge moet dat weerom niet verschellen.
VERSCHERRIGEN,

verscherrigde, verscherrigd,

b. w. Scherrig maken, vervrolijken. De wijn
verscherrigt het herte. Dat avondpartijtje heeft
hem geheel verscherrigd.
VERSCHIETEN, verschoot (wvl. scherpl.
DUIGEN), heb

oo, zie
verschoten, o. w. Plotselings ont-

steld worden van vrees, schielijk verschrikken, fr se saisir, tressaillir de frayeur, eng. to be
startled. Hij verschoot zoodanig dat hij nooit
eene gezonde uur meer gehad heeft. Hij heeft
verschoten als hij dat zag, als hij dat hoorde.

VERS
Het is onvoorzichtig van iemand te doen ver
Dat peerd is niets meer weef d, sedert-schietn.
dat het verschoten heeft. Verschiet niet (zegt
men om iemand voorop te verwittigen van
iets dat bekwaam is schrik te verwekken).
Ik heb daar verschoten dat er min hert van
klopt, dat er al mijne leden van beven. Hij verschiet niet licht. " Zy ghine inde tamer en zach
dat de doode vrauwe haer een been op track,
waer deur sy verschoodt ende seyde : Minne
leefdy noch? " (C. Vrancx.) " Wy hebben haer
dood in haer bed vinden liggen, en ik heb er
zoodanig van verschoten dat den docteur my
seffens bloed heeft moeten laten. " (C. Duvillers.)
" Zegt het maar rechtuit, is Jan gekomen? Gij en
moet gij niet benauwd zijn, 'k en zal der niet
in verschieten, hij moet toch komen. " (K. CalleberV.)
Blende Maeye die verschoot
Als sy voelde, metten taste,
Dat er gheldt stack op het broodt.
(L. Vossius.)
Dat geweld en al dat schieten
Di geheel de stad verschieten,
En men tierde aen allen kant
Of elks huys al stond in brand.
(Vaelande.)
En deed' hem ooc doen goet bescheet
Met suycker-wijn en nieuwen most,
Tot een verstercken van sijn hert,
Vermits by seer verschoten had.
(P. Devynck.)

- Verschieten van verschilt van Verschieten in.
Als men de oorzaak van 't verschieten beschouwt
in concreío, dan zegt men van; beschouwt ze
men in abstracte, dan zegt men in. Ik heb ver
van dien hond, van dat spook, van dat-schoten
gedruisch, van dien donderslag, van een lijk dat
azen ontgroef, van een huis dat inviel, enz. Hij
verschiet in eenen hond, in eenen donderslag,
enz. (d. i. een hond, een donderslag is bekwaam
hem te verschrikken). Hij verschiet in eenen
niet, fr. it s'e jraie d'urn riep. Nergens in verschieten (nergens van bevreesd zijn, nooit om
iets beteuterd zijn). In geen kleen geruchte ver
(zich niet licht ontstellen, voor geene-schietn
kleene moeilijkheden wijken). Om zulk eene
zaak uit te voeren, mag men in geen kleen geruchte verschieten. Een kapitein die in geen
kleen geruchte verschiet. Hij zou in geenen
duivel verschieten. Durft gij dat aan den keizer
niet zeggen ? Welaan, uw broeder zal het doen:
hij verschiet hij daar niet in.
-- Zich ooi Ve s((b idee (wvl. eens dood ver-
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zie EENS), van schielijker schrik ster
Ik verschoot mij bijkans dood.,Verschiet u-ven.
niet dood (zegt men schimpender wijze aan
iemand die voor eene kleerre zaak zich verschrikt toont).
— Kil. Verschieten, verschricken, concuíi,
schieten,

consternari, pavore

restlire.

— Dit woord is bij ons veel sterker van zin
dan het holl. Verschieten, dat Kramers verklaart
door Verbleeken, fr. palir de peur.
VERSCHIETENIS, v. Hetzelfde als Verschot,
schielijke schrik. " Die van grooter verschietenesse, vreese ende veranderenghe zo qualick bestaen viert dat zy te bedde viel. " (N. Despars.)
— Men zegt meest Verschot.
VERSCHIMMELEN, verschimmelde, ben verschimmeld, o. w. Vervinnigen. Zie de Wdb.

— Fig. In zedelijk bederf verouderen. Zijn
hert is bedorven en verschimmeld in 't lezen
van slechte boeken.
Al zijdij in zonden verschimmelt, veroudt,
Als u tquaet beroudt, God en sal u niet laten.
(Anna Biins.)

— In vergetelheid vallen en vergaan. Een
verschimmeld (verouderd) woord. Bij onze oude
schrijvers staan veel woorden die thans ver
zijn. Gij hebt nu een goed besluit-schimeld
genomen : laat het niet verschimmelen. Waar
zijn thans al uwe schoone beloften P Vergeten
en verschimmeld.
VERSCHOEIEN, verschoeicde, verschoeid,

b. w.

Nieuwe schoe'n ergens aan zetten. Eene leers

verschoeien.
— Het onderste deel vernieuwen van eene
deur, venster, muur, enz. Eene deur verschoeien.
Dit vensterraam moet verschoeid worden.
— Iemand verschoeien, hem nieuwe schoe'n
geven; en verders ook Geheel in het nieuwe
kleeden.
— Men zegt ook Verschoenen.
— Vgl. Beschoeien.
-- VERSCHOEIING, v. Het verschoeien.
— Eene verschoeiinge geven aan een huis, een
huis herstellen en de vervallene deelen vernieu-

wen.
VERSCHOENEN, verschoende, verschoend,

b. w.

Zie VERSCIOEIEN.
VERSCHOEPEREN (wvl. VERSCHOUPEREN, zie OU),

verschoeperde, verschoeperd, b. w. Verschroeien,
verzengen, door schoeperinge bederven. De
keers verschoepert de vlinders die in hare vlam
vliegen.
— o. W. Verzengd moorden. Zijn haar ver-
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schoeperde aan het keerselicht. Houd het papier
zoo bij het vuur niet : het zou verschoeperen.
Het graan is verschoeperd, zeggen de brouwers,
als het op den ast bruin geworden is van eene
al te groote hitte.
— Afl. Verschoepering.
-- Zie SCI30EPEREN.
VERSCHOEREN (Verschouderen, zie ou), ver
Eene nieuwe schoer of-schoerd,v b.w
schouder ergens aan stellen. Een hemd ver

-schoern.
— o. w. niet hebben. Eene vracht of last van
de eene schoer op de andere verplaatsen. Ik heb
dikwijls verschoerd, eer ik dat gewicht thuis
kreeg. Die een lijk naar het kerkhof dragen,
verschoeren somwijlen. — Vgl. Verpalmen.
— met zijn. Zich de schoer verwrikken, de
schoft verrekken, fr. s'épauler. Een verschoerd
peerd, fr. un cheval epaule, (wiens schouderblad
afgeweken is van te veel te trekken of te loopen).
VERSCHOP, o. Verschuiving, fr. ajournement.
Een verschof van vijf dagen. Verschaf van betaling vragen.
VERSCHOFFELEN, b. w. Zie VERSCHAFFELEN.
VERSCHOONDEREN, verschoonderde, verschoon

en o. w. Verschoonen, schooner maken-der,b.
of worden. Eene kamer verschoonderen met ze
te behangen. Die vogel zal veel verschoonderen
als zijne pluimen meerder zijn. Die bloemhof is
verschoonderd met die krulwegels.
— Vgl. Verkleinderen voor Verkleinen, Verslechteren voor Verslechten, enz.
VERSCHOONING, v. Eene somme geld die men

iemand schenkt omdat hij, ten onzen voordeele,
van zijn recht afziet; anders ook Schoonigheid
genaamd, fr. gratification. De nieuwe pachter
geeft aan zijnen voorzaat eene verschooning
van 100 fr. omdat hij eenige dagen vroeger, dan
het noodig was, heeft willen verhuizen.
VERSCHOONZEN, verschoonsde, verschoonsd, b.

en o. w. Wordt in Fransch-Vl., waar men Ver
zegt, gebezigd voor Verschoonen, fr.-schonze
e'mbellir. Dat is hier veel verschonsd.
-- Vgl. Verklaarzen — verklaren, Verklein zen — verkleinen, enz.
VERSCHOSSEBROKKEN, verschossebrokte, ver

w. Verbrassen en verdrinken.-schoebrkt,.
Zijn geld verschossebrokken. Hij verschosse.brokt al zijn goed.
-- Zie SCHOSSEBROKKEN.
VERSCHOT, o., zonder inv. Plotselinge schrik,
schielijke ontsteltenis, fr. saisissem.ent. Een ver
krijgen (b. v. van iets sehrikkelijks te zien,-schot

VERS
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te hooren of te gevoelen). Een verschot hebben.
Bleek worden van verschot. Kwalijk vallen van
verschot. Hij stond te beven van verschot. Uitteren ten gevolge van een verschot.
-- Zie VERSCHIETENIS.
— Beteekent ook, bezonderlijk in Brab. en in
't Land van Aalst, hetgeen Kil. Gheschot in de
syde, Schot in de syde noemt, d. i. de lumbago, fr.

ren onderpastors (fr. changement de residence,

tour de reins.

v. Verschudding.
— Fig. Uitspanning, verzet, fr. re'cre'ation.
Kom, wandel eens met mij, het zal voor u een
verzet en eene eerschutting zijn.

VERSCHOUDEN (wvl. VEESCHOEN, zie ot), ver schoudde, verschoud, b. w. Door schouding ver
kokend water verbranden. Zie-hinder,mt
Beschouden onder SCHOUDEN.
VERSCHOUDEREN, zie VERSCHOEREN.
VERSCHRANZEN, verschransde, verschransd, b.
w. De steenera van eenen muur, de tegels van
eenen vloer, de planken van eenen zolder, de
latten van een dak, enz. in verband leggen zoodanig dat de voegen van de eene rij nooit passen
op die van de volgende rij, fr. liaisonner. De
metser moet de briken verschranzen. De plafonneerder verschranst de latten die hij aan de
ribben nagelt. De kassijlegger verschranst de
keien.
-- Misschien voor Verschranksen, van Schranken.
VERSCHUTSEN, verschuiste, verschutst, b. W.
Schielijk doen verschrikken. Gij hebt mij zoo
verschutst dat ik er onpasselijk van ben.
-- o. W. met hebben. Verschieten, schielijk
verschrikken, zijn bloed verroeren, fr. se saisir.
Ik heb verschutst als ik in den nacht dat spook
hoorde. Verschutsen van iemand te zien veron-

gelukken.
-- Afl. Verschutsing, fr. saisissement.
-- Meest gebruikt bij de Oost-Vlamingen.
VERSCHUTTELEN, verschuttelde, verschutteld,

b. W. Door, schudding verplaatsen. Verschuttel
de appels niet in den korf, want zij worden er
door gekneusd. Al mijne boeken zijn verschut teld sedert mijne verhuizing. Die wijn is troebel
van verschutteld te zijn. De kaarten verschuttelen, fr. mêler les cartes.
— Van plaats veranderen, sprek. van ambtenaren. De minister heeft dit jaar veel ambtenaren verschutteld.
— Ook o. W. Maak dien pak niet los : hij zou
verschuttelen. De ambtenaren moeten somwijlen
verschuttelen.
-- Freq. van Verschutten; zie ald.
-- VERSCHUTTELING, V. Het verschuttelen. De
verschuttelinge van de boeken. Er is deze maand
eene groote verschuttelinge geweest in de hee-

displacement).
VERSCHUTTEN, verschutte (wvl. ook verschut W. Vlaamsche wisselvorm van
Verschudden, fr. secouer. Zie SCHUTTEN. Een zak
graan eerschutten.
— Zich verschuilen (wvl. eens verschuilen, zie
EENS), zich vertreden, een wandelingje doen.
.

lege), verschut, b.

- VERSCHUTTING,

VERSCHUWEN, verschuwde, ben verschuwd; ook
(wvl. VERSCHUEN), 0. W. Schuwer
worden, meer bevreesd worden dan voormaals.
Dat kind is veel verschuwd met 's nachts een
gedruisch te hooren.
-- Wilder en woeliger worden. Die jongeling
verschuwt nog alle dagen. Dat peerd verschuwt
zoodanig dat het gevaarlijk wordt.
— Uit vrees zich van eene plaats verwijderen.
De ratten verschuwen van de honden. Laat dien
nest gerust, of de vogel zal verschuwen.
— b. w. Schuwer maken, bevreesd maken.
Vertel van geen spoken : dat verschuwt de kinderen.
— Wild en woelig maken. Slechte gezelschap
jongeling.
-penvrschuw
— Verschrikken en verjagen, ontwennen van
eene plaats te hanteeren, fr. etranger. De jager
verschuwt al de vogels. De kat verschuwt de
mt izen. Eene goede politie verschuwt de baanstropers. Lange oorlogen verschuwen de schoone
kunsten.
VERSCHUIEN

VERSLAAN, versloeg

en versleeg, verslegen, b. w.

Bij landb. Hard en vast toeslaan, sprekende van
het land dat onder 't geweld van den regen
dichtgesloten wordt, zoodat het moet vertrokken
of versteken worden. Die akker ligt verslegen.
De stortregens verslaan de bouwlanden. — Ook
o. w. Het regende zoodanig dat het land versloeg.

-- Bij vlasreeders. Het vlas verslaan, den
eersten keer ruw zwingelen, de lemen uitslaan,
den voorslag geven, fr. écanguer une première
feis. Als het vlas gebooten is, dan verslaat men
het, en eindelijk zwingelt men het op. Zie VER TOEREN.

— o. W. Verkoelen, van warm koud worden.
De aardappels zijn verstegen (als zij, gekookt
zijnde, koud en stijf worden). Verslegen aardappels zijn min goed om eten. Verslegen kaffie
verliest ook van zijnen smaak.
-- Beangst worden, schrikken, anders ook
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zich verslaan, fr. s'alarmer. Ge moet daar niet in
verslaan. Als ik hem dat zei, hij versloeg er in.
" Allen verschricten ende verslo?rghen diet hoor
Dat hi hem niet te seer en-den"(N.Dspar)
becominer noch en verslae in cleyluinoedicheyt. "
(H. Herp.)
— Bij beenhouwers. Door slachting verminderen. Als een dier geslegen (d. i. geslacht) wordt,
valt er veel van af (zoo als ingewand, kop, schenkels, enz.), zoodanig dat de hoeveelheid te ver
weegt dan het geheele-kopenvlschmi
levende dier. Hoeveel verslaat een os (d. i.
hoeveel vermindert hij in gewicht door slachting,
viading, onthoofding, ontweiing, enz.) P " Het
zwijnevleesch heeft gegolden een frank de kilo,
levende opgewogen. En dan moet gij nog 27
centimen per kilo bijvoegen, omdat men rekent
dat hetzelve 25 op 100 verslaat. " (R. d. H.)
VERSLABARKEN, verslabakte, ben verslabakt, o.

w., klemt. op bak. Verslakken, verslappen, fr se
relacher. Hun ijver is reeds merkelijk verslabakt.
Dat zal den prijs van de eetwaren doen verslabakken. - Zie SLABAKKEN.
VERSLAGZWINGEL, m. en v. De grove zwingel
waarmede men het vlas verslaat of den eersten
keer zwingelt. -- Ook Voorslagzwingel.
VERSLAKKEN, verslalkte (wvl. ook verslaklege),
verslakt, b. w. Slaken, verslappen, slap maken,
fr. relrzcher. De boog is te hard gespannen, ver

-slakhem
een weinig.
-- o. W. Slap worden. De koorde verslakt. De
snaren van de viool zijn verslakt. Gisteren was
ik stijf in de beenera, maar nu ben ik geheel verslakt. Het weder verslakt (is zoo streng niet
meer). De handel verslakt. De markt, ferm in
't begin, is merkelijk verslakt op het einde.
— Afl. Verslakking, Verslaktheid.
- Zie SLAKKEN.
VERSLAPEN, versliep, heb verslapen, o. w. De
slaaprust nemen, het waken tegen het slapen
verwisselen. Zij past dag en nacht hare zieke
moeder op, zonder eens te verslapen. De werk
hebben van dezen nacht niet verslapen.-liedn
Na in deze stad verslapen te hebben, zetteden
de pelgrims hunne reis voort.
— Kil. Verslapen, dormitare, obdormire.
VERSLECHTEREN (wvl. ook

VERSLICHTEREN),

verslechterde, verslechterd, b. en o. w. Verslechten,
slechter maken of worden. Die wandeling heeft
den zieke verslechterd. De tijd verslechtert
gedurig.
--- Vgl. Verschoonderen.
VERSLEEUWEN (wvl.

VERSLEEWEN),

versleeuiv-
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de, ben versleeuwd, o. w. Uitgeput worden van
krachten, moede worden, Kil. attenuari, ertenuari. Hij ziet er versleeuwd uit (hij schijnt
afgemat; hij schijnt slaperig en rust noodig te
hebben). Ik ben versleeuwd van reizen..
VERSLENZELIJK, adj. Verslensbaar.
-

Verslezzehjke stof, veel swakker als de blommen.
(G. De Dous.)
VERSLETSEN, verslelsíe, versletst, b. w. Door

sletsen of sleepvoeten neerdrukken en bederven.
Jaag de aanden uit de reide : zij versletsen al
het gras.
-- Bij uitbreiding van 't gedacht, ook gez. van
den regen die de akkervruchten in den grond
slaat. Het is al versletst van den regen.
VERSLEUREN, ve}•sleurde, versleurd, b. w. Van
de eene plaats naar de andere sleuren, verslepen. Neem zoo veel in eene vrecht als gij dragen
of versleuren kunt. De kat heeft hare jongen
versleurd.
VERSLIKKEN, verslikte (wvl. ook versliktege, zie
IMPEIIFECT), ben verslikt, o. w. Kwalijk inzwelgen
zoodanig dat er iets in de adempijp dringt in
plaats van door de maagpijp te glijden, fr analer
de travers. Hij verslikte aan een beetje brood.
Hij verslikte al drinkende. Lachen terwijl men
drinkt, doet verslikken. Verslikt zijn verwekt
eenen hoest.
— Men zegt ook Verslokken. De Hollanders
zeggen Zich versl2kkern.
-- Niet te verwarren met Verkroppen, fr.

s'engo uer.
— Afl. Verslikking, Versliktheid.
VERSLOKEREN, verslokerde, bcn verslolcerd, o.

w. Verslenzen, verwelken. De bloemen verslokeren, zijn verslokerd. De bladeren van die
plant hangen verslokerd. Verslokerde salade.
".En dat die schoone blom nu soo verslokert siet. "
(P. Devynck.)
— Fig. Verslappen, verflauwen, allengskens
vergaan. De liefde verslokert. Eenige driften
verslokeren met den ouderdom. Zijne genegenheid voor mij is geheel verslokerd.
— Afl. Verslokering, Verslokersel, Verslokerdheid. -- Zie SLOKERZEN.
-

VE1 SLOOVEREN, versloovercle, ben verslooverd,

o. w. Door slooveren verwarreld en bedorven
worden. Die garenklossen zijn verslooverd. Dat
garen is verslooverd. Let op dat de klos niet
versloovere.
— Zie SLOOYEN, SLOOVEREN .
VEES i UIER T (wel. VEESLL' ERá N, zie ti), vei
sluierde, versluierd, b. w. Zie VERSLUWEREN.

VERS
VERSLUIZEN (wvl. VERSLUZEN, zie ui), versluisde, versluisd, b. w. Met eene sluis het water

tegenhouden. De vaart versluizen.
— Eenen hoegenaamden doorgang of passagie sluiten.
— Gem. o. w. Versluisd worden, verstopt
worden. De duwiere is versluisd van 't zand.
De stroom versluist van de ijsbrokken. De buis
van de stove is versluisd van den bitter. De
orgelpijpen versluizen van 't stof. De keel versluist als er de spijs blijft in haperen. Kleene
gaten of reten in een vat versluizen lichtelijk als
er dikke vloeistof in verblijft. Wat mijne morgen en avondgebeden betreft, sedert eenigen tijd
ben ik versluisd (ik zeg ze niet meer).
VERSLUNSELEN, verslunselde, verslunseld, b. en
o. w. Frequent. van Verslansen. Verslunseld
kleed. Verslunselde bloemen.
VERSLUNSEN, verslunste (wvl. ook verslunstege,
zie IMPERFECT), verslunst, b. w. Slap maken gelijk
eene slons of vodde, kreuken en verfommelen,
fr. chiffonner. Een kleed verslunsen. Het dochtertje verslenste zijne muts.
— Fig. Ontzenuwen, verzwakken, fr. énerver.
De wulpschheid verslunst den mensch.
— o. w. Slap worden, verslenzen. Geheel haar
kleed is verslunst van den regen. De bloemen
versiunsen.
Hoe P sal verslunssen dan de blom van mijne jeughdt.

(J. de Harduyn.)
Om den verhitten schoot van d'aerde te besproeyen
Doet ghy laneks het gheberght u reghen-cruycke
[vloyen:
En het verwallemt cruyt verpreult ghy met den dauw,
Met heunigh het gheblomt verslenst, slap ende flauw.
(Id.)
— Afl. Verslunsing, Verslunsdheid.

VERSLUWEREN, versluwerde, versluwerd; ook
VERSLUIEREN (wvl. VERSLU-EREN , b. w. Door sluwering verzuimen. Versluier de besnoeiing van
uwe fruitboomen niet, wilt gij wel fruit hebben.
De biecht versluweren. Zijn gebed versluweren.
De betaling zijner schulden versluweren. Zijnen
tijd versluieren (verlanterfanten).
— Het eng. slow, bet. traag. Vandaar to foreslow dat Shakspeare gebruikt in den zin van
ons Versluweren. — Zie SLUWEREN.
— Afl. Versluwering.
VERSMOOREN, versmoorde, versmoord, b. w.
Verdrinken, in 't water verstikken, fr. noyer.
Eenen hond, eene kat versmooren (ze in 't water
verstikken met eenen steen aan den hals). " Zond
gy liever versmoord worden in 't water ofte ver
worden door het vier P " (C. Hazart.) -slonde
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— Eene rooie versmooren, het ruwe vlas ter
rooting onder water dompelen met er steenera
of ander gewicht op te laden. Men kan het vlas
op twee wijzen rooten : met het op eene weide
te laten liggen in den regen, of wel met het te
versmooren.
— o. W. met zijn. In 't water verstikken, fr.
se noyer. Zonder mijne hulp, de zwemmer ver
een kind versmoord. " Dat hy-smorde.Ei
u geroepen heeft uyt de werelt, ghelijck eenen
Noë van den overloop der wateren, op dat ghy
niet en soudt versmooren. " (F. Desmidt.) " Als
hy leedt op de zee schipbrake, aenriep hy Maria
om niet te versmooren. " (C. Vranex.) " Het kind
versmoorde in een van den pitten : God hebbe
zijne ziele ! " (Kr. v. Br.) " Maer zy versmoorden
ende verdroncken al deene metten anderen. "
(N. Despars.)
-- De Wdb. geven aan dit Ww. eene ruimere
beteekenis, deze van Verstikken, fr. clou fer,
hetgeen bij ons gemeenlijk Versmachten heet.
VERSNAPERD, partic.-adj. Zie onder VERSNOEPErFN.

VERSNEKKEREN, versnekkerde, versnekkerd, b.

w. Al snekkerende opsnijden. Die student vere nekkert tien pennen daags. Hij versnekkert al
zat hij krijgt. — Zie SNEKKEREN.
VERSNEUKELEN, versneukelde, versneukeld, b.

zw. Versnoepen, fr. cdepenser en fr iandises. De
,dongen versneukelt al het geld dat hij krijgt.
— Afl. Versneukeling.
— Zie SNEUEELEN.
,

VERSNIJD, VERSNIJDSEL (wvl. VEUSNIID, VER

zie IJ), o. Bij metsers. Vermindering-SNIDEL,
van de dikte van eenen muur, op wijze van eene
plinte, fr. retraite, recoupement. Op eenen meter
hoogte van den grond zult gij een versnijd laten.
De versnijdsels maken trapjes in den muur. Een.
versnijd van een klisoor vermindert de dikte
van den muur zooveel als de steen dik is. Een
muur van twee briken dikte, wordt, door een
eerste versnijd, gebracht b. v. op eene brike en
half, en, door een tweede versnijd, op eene brike,
enz.
— Wordt in Fr.-Vlaand. ook gebruikt voor
hetgeen elders Vertert heet, fr. palter. Ten halve
den trap was er een versnijd.
VERSNIJDEN, versneed, versneden (wvl. VER
versnee, versneep), b. w. Bij metsers. Een-SNIE,
versnijd maken. Eenen muur versnijden (zijne
(likte verminderen met b. v. maar eereen steen
en half te leggen in plaats van twee). Na elk
sezijn lagen, zult gij den muur versnijden van
82
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eenen halven steen. Eene kave versnijden.
— Wijn versnijden, bier versnijden, wijn met
ander wijn, bier met ander bier vermengen, fr.
cooper le vin, la bière. Ook enkel Snijden. Bier
snijden. (b. v. met oud bij nieuw te mengen).

kleederen met ze zorgeloos ergens te smijten in
plaats van ze te hangen.
-- Ook Versuwelen. Zie SOUWELEN.
— Men gebruikt dit -vv oord zoo in Noordals in Zuid - Vlaanderen.

VERSNIKKEN, versnikte, ben versnikt, o. w.

VERSPEEKEN, verspeekte, verspeekt (wvl. verspekte en verspèktege, verspèkl, zie KLANKV.), b. w.

Wordt te Brugge, te Poperinghe en elders gehoord in den zin van Verstijven (van de koude),
fr. transir (de froid) . Ge zoudt versnikken van
de koude. Ik ben versnikt van de koude, fr je

suis lransi de froid.
VERSNIKKEREN, b. w. Hetzelfde als Versnek -

keren.
VERSNOEPEREN (wvl. VERSNOUPEREN, zie

ou),

versnoepende, verspoeperd, b. w. Versnoepen, in
lekkernijen verkwisten. Zijn geld versnoeperen.

— Versnoeperd zijn, Versnaperd zijn, achter
iets, naar iets, op iets, verliefd, verlekkerd zijn,
uit der mate begerig zijn naar iets. Het kind is
versnaperd op noten, op suiker, op speeldingen.
Waar zijt gij nu op versnoeperd P
-- Men zegt ook Besnoeperd, Besnaperd.
VERSNOFFELEN, versnoffelde, ben versnofel d, o.

w. Versnoffen, verstopt of belemmerd worden
in de neus. De hond versnoffelde met in de
aarde te snuisteren achter den mol. Versnoffeld
zijn van eene valling, fr. être enchifrené.

Uitijdelen van den eenen zak in den anderen,
van de eene mande in de andere, van de eene ton
in de andere. Wijn verspeeken (oversteken, fr.
transvaser). Eenen zak graan verspeeken (in
eenen anderen zak uitgieten). Op de markt ver
gemeenlijk het verkochte graan,-spektmn
opdat de verkooper zijne zakken behoude. Een
mandeaardappels verspeeken.
-- Dit woord hoort men overal met de scherplange e in Fransch en Belgisch Vlaanderen. In
zeldzame plaatsen zegt men ook Verspikken en
Verspitten.

— Afl. Verspeeking.
VERSPEEKEN, verspeelde, verspeekt (wvl. verspekte, verspèkt, zie KLANKv.), b. w. Andere spee-

ken of spaken (fr. rais) in een wiel steken. Een
wiel verspeeken, fr. renouveler les rais d'une
roue.

— Afl. Verspeeking.

VERSNOPPEN, versnofte, ben versnoft, o. w. Verkouden, verstopt worden in 't hoofd, fr. s'enrhumer, s'enchifrener. Ik ben versnoft (in de neus
verstopt door eene valling).
— Kramers aanziet dit woord als verouderd;

VERSPELEN, verspeelde, verspeeld, b. w. Wordt
gebruikt in den zin van het holl. Verspillen,
verkwisten fr. dissiper. Zijn geld verspelen in
brassen en drinken.
— Lossen, laten vloeien, fr. decharger une
eau. Men heeft eenen vaard gedolven om het

het wordt veel gebruikt, bez. in 't Land van

water van den stroom langs daar te verspelen.

Aalst.
VERSNORRELEN, versnorrelde, ben versnorreld,
o. W. Verstopt worden, fr. s'enchifrener. Ik

ben

versnorreld.
VERSNOVEN, deelw. van Versnuiven. Versnoven zijn, een weinig dronken zijn, anders gezeid

Door de neuze zijn.
VERSNUISTERD (wvl.

VERSNUUSTERD),

adj. Het-

zelfde als Ongesnuisterd. Zie ald.
or), versoefte,
versoeft, b. w. Verzuipen, verdrinken. Zijn geld
versoefen.
-- Zie SOEFEN.
VRRSOEFEN (wvl. VERSOUFEN, zie

VERSOUWELEN, versouwelde, versouweld, b. w.

Verfommelen, krooken, vuil maken, fr. chiffonner, souiller, bouchonner, paler. Een versouweld
kleed (dat zijne frischheidverloren heeft, dat moet
gewasschen worden). De regen heeft haar kleed
versouweld. Eene versouwelde muts. Versouweld
papier, lijnwaad, enz. Men versouwelt zijne

-- Ook o. w. Wegvloeien. Het water van deze
beek verspeelt in den vaard.
VERSPIKKEN, b. w. Zie VERSPEEKEN, I e art.
VERSPITTEN, b. w. Zie VERSPEEKEN, l e art.
-- A. Poirters bezigt verspelen in den zin van
versteken, als hij zegt aan de kantwerkster:
Terwyl ghy menich boutjen slaei
En spel voor spel verspeten gaet.
*'VERSPRAKEN. Volgens Alg. Vl. Idiot. is
dit w. in 't Hageland gebruikt in den zin van
" Door hitte of droogte openspringen, openbersten, in duigen vallen; 't wordt ook gezegd
van vaten; kuipen, enz.: zet die eemers uit de

zon, ze zullen heel versprakelen. "

— Vgl. ons Spakeren.
VERSPREEDEN, VERSPREE'N, verspreedde, ver

b. w. Hetzelfde als Verspreiden in de-spred,
Wdb. --- Zie LEFDEN.
VERSTAAN, verstond en versloeg, verstaan, b. w.
Begrijpen, fr. comprendre.

VERS
— Zich verstaan • met iemand, met iemand
overeenkomen, het eens zijn, fr. s'entendre, s'accorder. Ik kan mij niet verstaan met dien mensch.
-- Ook, met iemand iets beramen, fr. etre d'-intelligence, se concerter. De dieven verstonden
zich geheel wel met elkander om het roofstuk
uit te voeren, maar zoo wel niet om den buit te

deelen.
— Zich verstaan aan, begrijpen, kennen, fr.
comprendre, se renclre raison de. Ik versta mij
aan dien mensch niet (ik begrijp zijne doenswijze
niet). Hij verstaat zich wel aan zijn ambacht. Ik
verstond mij aan zijne woorden niet, aan zijne
handelwijze niet. Ik versta mij daar niet aan,
dat er zoo veel menschen leven alsof zij nooit
sterven en moesten.
VERSTAND, o.

- Verstand gebruiken, met rede te werke gaan.
Ge zijt geen kind meer, ge moet verstand gebruiken. Het betaamt dat hij, die de oudste is,
ook meest verstand gebruike. Men verricht zulk
geene dingen, als men verstand gebruikt.
VERSTEEGEN, versteeg/de, ben versleegd, o. w.

Steeg worden. De wielen moeten gesmout worden of ze versteegen. Zie STEEG.
VERSTEENIGEN, versteenigde, ben versteenigd,
o. W. Steenig worden, in steen veranderen, ver

fr. se pétrifier. Hout dat versteenigt in-sten,
den grond.
— Fig. Verhard, ongevoelig worden. " Soldaeten hoe wel heel hard ende versteenicht van
te voren, zijn nochtans door dese mirakelen ver
overwonnen. " (F. de Smidt.)
-morwetn
VERSTEERTEN, versteertte, versteert, b. w. Eenen
nieuwen steert aanzetten, den steert vernieuwen.
Eenen ploeg versteerten. De pannelapper gaat
rond van huis tot huis vragende of er niets te
vertinnen of te versteerten is.
— Verleesten, verketelbuischen, verrichten.
Hij ging geheel de wereld versteerten, en als
't al omkomt, hij doet niets, fr, a l'entendre it se

chargeait de tout, et finalement it ne fait rien. Wat

versteert gij daar (wat beuzelt gij daar, wat ver
gij daar) P Er is hier niets te versteerten-richt
voor u (er is hier niets dat gij verrichten moogt,
ge moogt henengaan).
— o. W. met zijn. Nieuwe steertpluimen krijgen. De haan versteert.
VERSTEK, o. Bij timmerlieden. De schuinsche
hoek van eene plank of lijst, anders Angelet
geheeten, fr. onglet. Een verstek schaven,
zagen, met den beitel steken. Twee verstekken vergaren of aanhalen. Een verstek is in den
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haak als het eenen hoek maakt van 45 graden
(de helft van den rechthoek). De verstekken loopen uit den haak (fr. les onglets ne sent pas d'equerre), als zij grooter of minder zijn dan 45
graden. De vergaringen van schilderijlijsten,
enz. zijn gemeenlijk met verstekken gevoegd.
— VERSTEKBAK, m. Bij timm. Een bak met
eenen noenschen bek, dienende om een verstek
te zagen aan eenen riggel of plank.
VERSTEKELING,

m. en o., mv. verstekelingen.

Verworpeling, verstooteling, verschoppeling. Hij
gaf mij eene menigte appels en peren, maar 't
waren al verstekelingen. Die knecht is de verstekeling van 't huis. Dat kind is het verstekeling van zijne moeder. " Jephte, de verlosser
van God verwekt, was een man van ongemeene
kracht, verstekeling in zyns vaders huis, door 't
volk geroepen tot verlossing. " (C. Van Hullebusch.) " Welcke ruste God alle verstekeli nyhen
(fr. riprouves) in zijn gramscepe ontzworen heeft,
ende ter contrarie alle zijn lieverlijnghen duer
zijn ghenadicheyt ghegheven. " (C. van Dor-

drecht.) " 't Verstekelijnzgh onweerdich van huer
ghedwonghen. " (Ed. De Dene.)
— Zie —LING.
VERSTEKEN, verstak, versteken (holl. verstoken),
o. w. Van de eene plaats in de andere steken.
Eenen tap of nagel versteken. Versteek het
beeldeken in uwen boek van bladzijde 12 op
bladzijde 16. Eene deur versteken.
— Het graan versteken, het liggende graan
verschuiven en omroeren. Men versteekt het
graan opdat het niet vermuffe en bederve.
-- Het land versteken, met eene heulhouw of
krauwel de harde bovenkorst van eenen bezaaiden of beplanten akker breken en oplichten;
anders gezeid vertrekken. — Of ook Het land
dat, na den oegst is gesloofd geweest, beploegen
om het daarna te bezaaien of te beplanten.
— Hoortel versteken, moortel, dien men in
eenen hoop liet droogen, weder omwerken en
beren om hem te vermetselen. De moortel, die
versteken is, metselt beter dan deze die versch
gemaakt is.
— Wijn versteken, van liet eene stuk overtappen in een ander, fr. transvaser.
— De kaarten versteken, dezelve kappelen,
doorschudden, fr. mnêler les cartes.
— Verwerpen, niet aanveerden na gedaan
onderzoek. Die loteling is versteken (afgekeurd
voor den krijgsdienst) omdat hij eene minke aan
zijn been heeft. In het laatste examen zijn er zes
studenten aanveerd, en twee versteken. " Die

VERS10000

VERS

joden versteken die boucken der Machabeen...
Sy versteken die de kercke aenveert, ende aen-

verstekken te schrijven, anders Angeletzwee
genaamd.

veerden die de kercke versteekt. " (J. Vande

VERSTELLEN, verstelde, ben versteld, o. w. Niet
voortkunnen, moeten stilstaan. De zwaargeladen
wagen verstelde in het slijk. Hij zit versteld in
het slijk. Ik voorzag dat de voerman ging ver
zand. Het kind stond versteld aan-stelnih
de spletstraat, niet wetende langs waar het
moeste gaan. " Verstelt staen aen eenera cruys
wegh, en niet weten waer ghy moet inne-slaen. "
(J. de Harduyni.) " Tweede werck der ontferm
onberaden, die inden weck-herticdns
zijnder salicheyt verstelt oft twifelachtich staet,
tsalichste te raden. " (Th. van Herentals.) "Maer
dan soud den leerling versteld konnen staen,
om te weten hoe het woord gespeld en verstaen
moet worden. " (Vaelande.) In het vertalen en
verklaren van grieksche of latijnsche boeken,
staat men somwijlen versteld. Hij zit versteld
(zegt men schertsende van iemand die, zat van
eten, de spijzen die voor hem staan, niet meer

Velde.)

— Verstooten, verschoppen, met minachting
behandelen en verongelijken. Die scholier wordt
van zijne makkers versteken. Die moeder ver
haar oudste kind. " Soe beveelt God dat-stek
de kinders haer ouders in gheender manieren
versteken noch versmaden en sullen. " (Th. van
Herentals.) " Een rauwich herte dat en sal Godt
nimmermeer versteken noch versmaeden. " (Z.
V. Male.)
En de siele wordt versteken
Niemant wilt haer broot eens breken.
(P. Gheschier.)
Wilt dan d'aerme noyt versteken,
Noyt mael zal u iet ontbreken.
(G. De Dous.)

— Verwerpen, verdoemen, fr. réprouver: Die
quade engelen wten hemel gheworpen, om eender sonden wille, ende eeuwelic versteken ende
verdoemt sonder genade te mogen crigen. " (Th.
van Herentals.)
--- Verdrijven, verjagen, uit het hoofd steken,
sprekende van eene bekoring of vervelend gedacht. Men moet de eerlooze gepeizen versteken
zoohaa,st zij komen. De gedachten van wraak
"

moeten versteken worden. Moeite hebben om
een gedacht te versteken. " Och hoe grootelijcx
misdoen sommige menschen die, in haer sonden
zijnde, als si siTlcke insprake gods oft knagende
consciencie ghevoelen, wel wilden datse achter

bleven, ende verstekense op dat si te blideliker en
te geruster de sonde souden mogen volbrengen. "
(Th. van Herentals.)
— o. w. met. hebben. Van plaats of gang veranderen, eene andere richting nemen, enz. Als
men eenen ader afknoopt, het bloed moet versteken en zoekt eenen anderen weg. De jicht
versteekt, waneer zij van een deel van 't lichaam,
naar een ander verloopt. De visschers versteken, als zij, niets vangende in eene plaats, naar
Bene andere overgaan.
-- In beroep gaan, zich op eenen hoogeren
rechtbank beroepen, fr. aller en appel, appeler.
Van den rechtbank van Brugge versteekt men
naar den rechtbank van Gent; van Dixmude ver
naar Veurne. Ik heb het aan mijnen-stekmn
advokaat gezeid : indien ik veroordeeld worde,
ik ga versteken. Met te versteken wint men
somwijlen een zaak die anders verloren bleef.
VERSTEKHAAK, m. Bij timm. Eene zwei om

nemen kan).

— Fig. Verstellen bij iets, in iets, van iets, op
iets, over iets, verbaasd zijn, verslegen zijn. Hij
stond versteld als hij dat hoorde. Hij bleef er
bij versteld staan. Ik was er in versteld. " Myn

verstandt staet verstelt in dese saecke. " (A.
Debuck.) " Den vader selve staet' er over ver
Vanden Werve.) " Zy staan versteld-stel."(F
over de verscheidentheid van zo veele gezigten
van bomen, van heuvels, van velden. " (C. Hazart.) " Den doktoor komt geloopen, hy staat
versteld : en wie zou zo een slag, zeid hy, voor
hebben. " (Id.) Hij stond er vn versteld.-zien
Ik verstel daarop.
— Somwijlen ook b. w. Verbazen, verwonderen. Ik ga nu iets zeggen dat u zal verstellen.
"- Deurgaans werd de phantasye der menschen
meer versteld door zoo een klein stuksken dat
aardig ende konstig gemaakt is, als door een
groot. " (C. Hazart.)
VERSTERFTE, v. Hetzelfde als Versterfenis in
de Wdb., fr. devolution d'un heritage par décès.
" Waert dat den schuldenaer, in fraude vande
crediteurs, de versten fle hem ghevallen, niet en
wilde anveerden. " (Cost. v. Cortrycke, xv, 12.)
" Als jemant vreest ofte twijfelt dat de successie

schadelick wesen mochte. " (Ibid.
13.) " Soo dickwils als 't selve (leen) verandert
by verste?fte ende successie. " (Cost. v. Leenhove
v. Dendermonde.) " Van alle ander goot de kinderen toe tomende buyten de verste? fte van vader
oft verstel fte

ofte moeder, 't welck men noemt Vraem-goet, ent
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sullen vader noch moeder gheen houdenisse
hebben. " (Cost. v. Ipre, x, 20.)
VERSTERVEN, verstierf en verstorf, verstorven,
b. w. Het lichaam temmen door vasten en kastijdingen, fr. mortifier. Het lichaam versterven.
De zinnen versterven met hun te weigeren
't geen de natuur behaagt. Zijne driften versterven. Zich versterven. Een verstorven mensch
(die zich alle zinnelijkheden ontzegt ter liefde
Gods). Zich versterven in iets. Ge moet u daarin
leeren versterven. Als gij de keur hebt van uwe
zinnen te voldoen, volg den trek van de natuur
niet, maar versterf u daarin. In alle wereidsche
vermaken verstorven zijn. Zich versterven niet
aleen - in 't geen er verboden is, maar zelfs in
dingen die toegelaten zijn. Zijnen wil versterven
(met hem te onderwerpen aan den wil van een
ander). Zijne oogen, zijne tong versterven (er
op waken, en hun zelfs het toegelatene weigeren, opdat zij het verbodene niet zouden doen).
" Tot versterven van den ouden Adam, dat is,
van onse bedorven, vervallen lusten ende gheneghentheden. " (B. Gheysen.) " Niet met allen
verstorven in uwe ongeregelde driften ende begeerlij kheden. " (P. Croon.) " So verstorven van
der werelt, ende so devotich tot God. " (Th. van
-

Herentals.)
— Verstorven zijn van vader en moeder, ouder
zijn; het erfdeel van zijne afgestorven ouders-los
hebben, verweesd zijn. Eene verstorven weeze.
" Daer was een jonghelinck van ouders verstorven
die het schoon goedt, dat hem de ouders hadden
achter ghelaeten, was qualick verdoende met
drincken en met tuysschen.. " (C. Vrancx.) " Als
een kyndt verstorven van vader ofte van moeder,
deser weereldt overlijdt. " (Cost. v. Veurne.)
— Verstorven bier, verstorven wijn, bier, wijn
die zijne kracht en smaak verloren heeft.
-- Verstorven kleur, fr. couleur f etrie.
VERSTERVING, v. De Lemming van de natuur lijke genegenheden, fr. mortification. De versterving is eeue christelijke deugd. De uitwendige
versterving bestaat in de zinnen te versterven;
de inwendige versterving bestaat in den wil te
versterven.
VERSTIERD, adj. Bullig. Wordt gezeid van eerie
koe die wild en woedend en gevaarlijk is gelijk
een stier; die gedurig tochtig is. Eene verstierde
koe is onvruchtbaar. Die koe is verstierd. Als
men ziet dat eene koe verstierd wordt, het beste
is van ze spoedig te vetten voor den slachtbank.
— Bij de veeartsen, eene verstierde koe is
Bene koe die den moederkolder heeft.
,
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--- VERSTIERDIIEID, v. Moederkolder, de staat
van verstierd te zijn. De verstierdheid is Bene
soort van aanhoudende razernij. De koeien genezen niet van de verstierdheid.
VERSTIJVEN (wvl. vERSTIVEN, zie IJ), vei steef
versteven (bij Kramers verstijfde, verstijfd), b. en
o. W. Stijf maken of worden. Van de koude ver
zijn..
-stevn
— Versterken, verstraven, fr. forti, fier, a ermir.
Deze beteekenis heeft het woord in Vlaerdings
redenryck-berg : " Want eendracht doet verstijven. " (Zie Van Hasselt aanteek. op Kil.). Eene
zegswijze van alledaagsch gebruik bij de Vla
deze : Met 'iemand of met iets niet ver--minges
steven zijn, d. i. er geen voordeel, geene hulp,
geene versterking van hebben. Wij gaan met
-

;

dien nieuwen werkman niet versteven zijn,

want hij is ziek en katijvig. Te midden het ge
kwam eene hulpbende toe; maar de veld--vecht
heer was er niet veel mede versteven, nademaal
zij afgemat waren van gaan. Ik wilde eenen
brief schrijven : hij gaf mij papier en inkt, maar.
ik was er weinig mee versteven, aangezien ik
geene pen had. Ik ben niet veel versteven met
dat versleten gereedschap. Ge zijt er veel mee
versteven, met al die eertitels !
VERSTILLEN, verstilde, ben verstild, o. w. Stil
of stiller worden. De zee is sedert Benige uren
merkelijk verstild. Wacht u van uit te gaan tot
dat de wind verstilt : anders geraakt gij uwen
hoed en uwen paraplu kwijt. Die jongen was
vroeger zeer wild, maar nu begint hij te verstil

len. Men verstilt met oud te worden.
VERSTOMFELEN, verstomfelde, verstomfeld, b. w.
Hetzelfde als Verstompelen.
VERSTOMPELEN, verstompelde, verstompeld, b. w.
Wegsteken, ve rbergen. Waar heeft hij het geld
verstompeld ? " Soo verstompelt men het kindt "
fr. ainsi on cache l'enfant jusqu'â ce que ... (A.
Poirters.) " Bewimpelende ende verstompelende

haere ghepleeghde ontuchtigheyt. " (Id.)
VERSTOOREN, ve-r•stoord e, ben verstoord, o. w.
Vervliegen, door te veel uitwaseming bederven,
sprek. van dranken of aromatike dingen. Stop
die flesch wel toe, dat de medicijn niet en verstoort. -- Men zegt ook Verstormen (zie STOOREN).
" Die gheesten ende die huuroren die verstoermt

syn. " (J. Yperman.)
— Ook van spijzen. Bederven, fr. se gccter, se
corrompre. Dat vleesch is verstoord. Die spijs
zal licht verstooren.
-- Verkwaden, in 't kwaad smijten, ontsteken
en verzweren, sprek. van eene wonde, fr. s'enve-

nirner, s'enflammer, s'ulcerer. Die

snee zal ver

als gij er geene zalf aan doet. De koude-storen
heeft die kwetsuur doen verstooren. Zijn gekwetste vinger verstoort, is verstoord.
-- Zie VERKWADEN.
VERSTOPPELEN, verstoppeide, heb verstoppeld,
o. W. Bij landb. Van stoppel veranderen, d. i.

eenen akker, waar eerre graanvrucht gestaan
heeft, onmiddelijk wederom bezaaien met eene
graanvrucht van dezelfde of van eene andere
soort. Men verstoppelt b. v. als men koorn zaait
waar dat er reeds koorn gestaan had, rogge
zaait waar dat er tarwe gestaan had, witte tarwe
zaait waar dat er roode tarwe gestaan had, enz.
Als men verstoppelt met dezelfde tarwe, loopt
men gevaar dat die tarwe vol brandauwe en
lugge zal komen. Met semel verstoppelen.
--- Ook b. w. Eenen akker verstoppelen, hem
bezaaien met eene graanvrucht van dezelfde of
van eene andere soort.
— Vgl. Verlanden.
VERSTORNIEN, O. w. Zie VERSTOOREN.
VERSTORVENHEID, v. De staat van verstorven
te zijn. De verstorvenheid is de vrucht van eene
gedurige versterving. De verstorvenheid van de
zinnen, van de driften, van den wil. Een man
van groote verstorvenheid. -- Zie VERSTERVEN.
VERSTRANGEN, verstrap 7de, ben verstrangd,
o. W. Hetzelfde als Verstranden, stranden, fr.

echouer. " Wy wilden het schip doen versíranghen
ende verliesen. " (P. Devynck.)
--- Zie STRANGE.

VERSTRAVEN (zie STRAYER), verstraafde, ver-

straafd, b. w. Versterken, fr. rendre fort, _puts fort,
aft'ermir, Eerst sprak hij hein met zachte woorden aan, maar ziende dat het niet hielp, ver
hij zijnen toon. Uw schrijftrant is te-strafde
zwak, ge moet hem verstraven. De kafiS.j is te
flauw, ge moet hem verstraven (met er nog kaffijmeel bij te doen). Bouwmeester, die zoldering
zal begeven onder 't gewicht van het graan dat
er moet op liggen : verstraaf ze met er nog eenen
balk of twee onder te schuiven.
-- o. W. met zijn. Sterker worden. Hoe meer
graan in een brouwsel, hoe meer ook het bier
verstraaft. In 't beginwas de medicijn maar flauw,
maar allengskens verstraafde zij. De winter is
reeds straaf, maar hij zal nog -verstranen. De
wind verstraafde zoodanig dat het een ware
storm wierd. Zijne stem is sedert een jaar mer-

kelijk verstraafd.
VERSTRENGEN, VERSTRINCTEN (wil. VERSTRIINGEN,

zie

INTO), verstrengde,

VERS
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ben versirengd, o. w.

In zijne strengen of reepen verwarren, sprek.
van een trekpeerd. Het peerd is verstrengd. Het
peerd verstrengde.
VERSTREUSCHEN, verstreuschte, benverstreuscht,
o. W. Kloek en gezond worden, vervromen. Hij

begint te verstreuschen. Hij is sedert een jaar
veel verstreuscht. Zie STRE eSCH.
VERSTREUVELEN, verstreuvelde, verstreuveld,

b. w. Over einde zetten, onfatsoenlijk oprichten.
Wordt gezeid van haar, wol, pluimen, enz. -die
men tegen val opwaarts strijkt en verwarrelt.
Het haar verstreuvelen. Verstreuvelde pluimen.
-- Meest o. w. met zijn. Zijn haar lag altijd
schoon gestreken, maar sedert dat hij al die
bekommernissen heeft, begint het te verstreuvelen. De hond met zijn verstreuveld haar. Het
vogeltje is ziek, zijne pluimen staan verstreuveld.
Hij is verstreuveld (d. i. zijn haar is verstreuveld).
-- Fig. Verstreuveld zijn, er verstreuveld uit
zien, verlegen en bekommerd zijn, fr. être ébouri9'é.
Wat is er gaande, dat gij er zoo verstreuveld
uit ziet? Hij kwam geheel verstreuveld binnen.
— Afl. Verstreuveling, Verstreuveldheid. Zie
STREUVELEN.

– Men zegt ook Verstruivelen en Verstruwelen.
-- Vgl. Verborsteld.
VERSTROOMEN, verstrooide, verstroomd, b. w.

Door strooming verderven. Een stortregen die
de straten verstroomt.
-- o. w. met zijn. Die leege landen verstroomen licht, als er een groote vloed komt.
-- Wegstroomen, uitstroomen. De vaart ver stroomde in de velden door den opengescheur-

den dam.
VERSTRUIVELEN

(wvl. VERSTRUVELEN, zie uI),

verstruivelde, verstruiveld, b. en o. w. Zie VERSTREUVELEN.

VERSTRUWELEN, verstruwelde ,verstruweld, b.

en O. w. Zie VERSTREUVELEN.
VERSTUIKEN (wvl. VERSTUKEN), b. w. Door
stooting verpijnen, fr. fouler. Zijnen voet verstuiken. " Die eenen voet, vinger of hand ver
heeft. " (G. Simons.) " Of hun voetje was-stuyk
verstuikt, of hun handje was gezwollen. " (C. Duvillers.) - Zie STUIKEN en VERPIJNEN.
VERSUIELEN (wvl. VERSU-ELEN), b. w. Hetzelfde als Versouwelen.
VERSUKKELEN, o. w. met zijn. Verdwalen, te
zoek raken,fr.s'égarer.De bagagie versukkelt som
langs den ijzeren weg (komt ter bestem -wijlen
plaats niet toe). Mijn boek is versukkeld. Leg-de
dat zorgvuldig weg, dat het niet en versukkele.

VERS
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VERSUSSEN, versusle, heb versusí, o. W. Twisten, vitten, woordenwisselen, altijd met eenen
sus of ergo in de weer zijn, . fr. ergoter (van ergo),
chicaner, disputer. Over iets versussen. Tegen
malkander versussen. Dat gedurig versussen
steekt mij tegen.
VERSUWELEN, b. w. Zie VERSOUWELEN.
VERSWANSELEN, verswanselde, verswanseld, b.

w. Al zwalpende uitstorten zonder nut. Water
verswanselen.
— In den drank verkwisten. Hij heeft alles
verswanseld wat hij bezat. Het volk zegt dat het
gekwetter van de zwaluwen zooveel beteekent
als : Waneer ik wegging, zaten de schuren vol
koorn; waneer ik wedekwam, was alles verszvieseld, verswanseld en verteerd. " In Noordduitschland vertaalt men het gezang der zwaluw, hirundo
rustica, zoo als de heer Honig i reeds mededeel

-de,'or:
As 'k hier dit Jahr was (bis)
Was dit Fack vuil (bis);
Nu is't all verschlickt, schlackt, schliert.

Of ook door :
Ass ick uttog (bis),
Hadd' ick Kisten un Kasten vuil;
Ass ick wedderkam, wedderkam,
Har de Sparling
De Diekkopp, de Dickkopp
Alles vertährt. "
(J. Winkler, van Leeuwarden.)

— Afl. Verswanseling.
-- Zie SWANSELEN.
VERSWATELEN, verswatelcde, verswateld, b. w.

Door schudden uitstorten, verswanselen. Den
drank verswatelen (laten uit den beker zwalpen
op den grond).
— Al babbelende doorbrengen, verwawelen.
Zijnen tijd verswatelen.
— Verkwisten in drinken.
Tpruetelwyf praetelt
Van hueren man
Dat hy al verzwaeteltDat hy crygen can.
(Ed. De Dene.)

- Zie SWATELEN.
VERSWIESELEN, verswieselde (wvl. ook verswieseldege), verswieseld, b. w. Al swieselende ver-

spillen. Die tabakrooker verswieselt te veel
speeksel.
--- In den drank verkwisten. Zijn geld ver
-swieln.
•r
— Afl. Verswieseling.
-- Zie SWIESELEN.
VERTANDEN verlandcd e, vertand, b. w. Andere

VERT
tanden inzetten. Zijnen mond doen vertanden.
Eene egge, een kamwiel, enz. vertanden.
-- Gij zoudt den duivel verlanden, zegt men
schertsende aan iemand die iets verricht met
grooten spoed en geweld.
— o. W. Nieuwe tanden krijgen. De kinders
Vertanden wel, maar de ouderlingen niet.
VERTASSEN, b. w. Van de eene tasplaats' op
eene andere hertassen. Wij gaan die tarwe moeten vertassen, om er de muizen uit te keeren.
— Wegtassen, al tassende iets verbergen. " Te
Pitthem had Jan Coen eene hinne die zat xj. daghen vertast onder het hout, endewierdt nochtans
levende en ghesondt ghevonden. " (C. Vrancx.)
VERTEBBELEN, b. w. Zie VERTEEUWEN.
VERTEEFELEN, b. w. Zie VERTEEUWEN.
VERTEEUWELEN, b. w. Freq. van Verteeuwen.

Een verteeuweld kind.
VERTEEUWEN (wvl. VERTEEWEN), verleeuwde,
verteeuwd, b. w. Vertroetelen, fr. pater, délicater.

Niet aleen verteedert en bederft men hert en
geest, maar men verzwakt en krenkt ook gezondheid en lichaam, met de kinderen te ver
Zij verteeuwt hare kinders. Een ver -teuwn.
meisje.
-teuwd
-- Men zegt ook Verteeuwelen, Vertebbelen,
Vertibbelen, Vertubbelen, Verteefelen, Verteffelen, Vertewlen, Vertiwlen. Zie TEEUWELEN.
VERTEFFELEN, b. w. Zie VERTEEUWEN.
VERTEGENEN, vertegende, vertegend, b. w. Be-

tegenen, bejegenen, ontmoeten, fr. rencontrer.
Ik heb hem vertegend aan de poort der stad.
— Tegengaan, te gemoet gaan; -- verwelkomen, inhalen, fr. aller au-devant, a la rencontre;
— souhaiter le bienvenu. Als hij voorziet dat hij
maar laat kan wederkeeren, vraagt hij mij dat
ik hem zou vertegenen. Men heeft den vorst
plechtig vertegend. Wij gaan hem vertegenen,
als hij komt.
VERTELDER, m., vklw. vertelderke (n, vertelde?'tje. Vertelsel, sprookje, fr. conte, petite histoire.
Hij kent veel verteldertjes. Een geestig ver
Hij hoort geern verteldertjes.
-teldrk.
- Zie --ER.
VERTELLEMENT, o. Onbeduidende vertelling.
Wat is dat voor een vertellement. Een vertellement uiteendoen.
- VERTELLEMENTEN, vertellementte, heb vertellement, o. W. Nietige dingen vertellen, beuzelen,
fr. conter des sornettes.

VERTENIMEN, vertemde, vertemd, b. w. Tern
maken. Eenen vogel vertemmen. Gemakkelijk
om vertemmen.

VERT
-- o. W. met zijn. Tem worden. Een vogeltje
vertemt spoedig op die manier.
VERTEIVIPELEN, vertempelde, heb vertempeld,
o. W. Bij wevers. Den tempel versteken. Men

vertempelt telkens dat er eene schroo van drie
of vier vingers breed geweven is. De negge
scheuren met te vertempelen.
-- met zijn. Verhuizen, van woonstede veranderen. Dat huisgezin moet vertempelen. Op
zekeren morgen was hij vertempeld; later hoorde
men dat hij in Frankrijk was.
VERTENDEN, vertendde, ben verfend, o. w. Meer
en meer tenden (d. i. ten einde) zijn, meer en
meer uitgeput en krachtloos worden. De zieke
man vertendde zoo, met verpulmd te worden.
Hij is zoo tenden dat hij niet meer vertanden
kan zonder te sterven. Het afgewrochte peerd
moest dan nog dien last dragen waarvan het
vertendde. Zie TENDEN.
VERTERDEN, vertord, vertorden, b. en o. w.
Hetzelfde als Vertreden, bij metathesis van de r.
Zie VE1tTERTEN.

VERTÉRT, o., mv. verterten,vklw. vertertje. Rustplaats in eenen steeger, versnijd, fr. Aalier, demi
Het vertert is vierkantte, en heeft de-palier.
breedte van den trap. Een vertert ten halve den
steeger. Na twaalf trappen geklommen te hebben, kwam ' ik op een vertert, van waar ik nog
tien trappen hooger moest. Hij stond naar mij
te wachten op het vertert van den trap. Ter
rechter zijde van het vertert was er eene deur
om op de vautekamer te gaan.
VERTERTEN, vertort, vertorten, b. w. Verterden,
vertreden, vertrappen, fr. fouler au x pieds, éeraser du pied. De bloemen lagen vertorten.
-- Den voet verterten, fr. se fouler le pied. Hij
heeft zijnen voet vertorten.
-- o. w. met hebben. Den voet verzetten, eenen
stap doen. Blijf stil staan zonder te verterten.
Had hij niet vertorten, hij zou er niet op getrappeld hebben. Men vertert gedurig als men
gaat. Mijne voeten doen zoo zeer dat ik niet
verterten kan.
VERTESTAIVIENTEEREN, vertestamenteerde, ver

Bij testament vermaken. Hij-tesamnrd,b.w
heeft mij dat huis vertestamenteerd, fr. it m'a
legué cette maison. Hij heeft al zijn goed vertes
aan den arme. " Hij vertestamenteerde-tamenrd
(d. i. hij besprak in zijn testament) dat al 't gene
dat hij zoude achterlaten, in dat werk moest
besteed worden. " (R. d. H.)
VERTEUG, m. De daad van eens te verteugen.
Hij dronk de pint uit, zonder eenen verteug.

VERT
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VERTEUGEN, verlengde, heb verteugd, o.

w. Met

teugen drinken, adem halen in 't drinken. Een
glas., uitdrinken zonder eens te verteugen (d. i.
in ééne teug, bij Kil. Sonder snoeven wt drincken). Drinken zonder verteugen (den drank in
de maag gieten zonder daar tusschen te verade-

men).
VERTEWLEN, b. W. Zie VERTEEUWEN.
VERTIBBELEN, b. W. Zie VERTEEUWEN.
VERTIEGELEN, vertiegelde, ben vertiegeld, o. w.

Zie VERTIJKELEN.
VERTIELIJKEN (wvl. VERTIELIKEN, zie -LIK),

w. Vervroegen. Kunt
gij het noenmaal vandage niet wat vertielijken P
De uur van de school vertielijken.
— o. w. met zijn. Het vertrek van 't convooi
gaat te naaste maand eene uur vertielijken. De
opgang der zon veytielijkt gedurig in deze maand.
— Van Tielijk, Tijdelijk, zie aid.

vertielijkte, vertielijkt, b.

VERTIJBEREN (wvl. vERTIBEREN, zie IJ), vertijberde, ben vertijberd, o. w. Van woonplaats of
verblijf veranderen, fr. changer de residence. De

zwaluwen vertijberen (verhuizen) als de zomer
eindigt. Die ambtenaar moet wederom al vertij -

beren.
— Men zegt ook Vertijperen.
VERTIJDELIJKEN, b. en o. w. Zie VERTIELIJKEN.
VERTIJDEN (wvl. VERTIEN, Zie IEN), verti j dde,
vertvjd, b. w. Bij kaartspelers. Niet volgen als

men kan, een kaartblad achterhouden dat men
volgens de regels van 't spel leggen moest;
anders gezeid Loochenen, fr. renoncer. Eene
kaart vertijden. Gij hebt eertijd. Verlijden is

zeuren (valsch spelen, fr. tricher), en zoo verschilt het van Slepen.
--- In andere streken zegt men Vertijgen.
Kil. Vertijden, Vertijgen, abnegare, renuntiare

juri et actioni.
VERTIJKELEN (wil. VERTIKELEN, zie IJ), vertijkelde, verti keld, o. w. Elders tijgen, vertrekken,
verhuizen, van plaats veranderen, fr. deloger, se
déplacer, changer de résidence. Die ambtenaar

moet wederom al vertijkelen. De policie heeft
dien kwakzalver seffens doen vertijkelen. Welaan, vertijkel van hier ! haast u om te vertijkelen. De zwaluwen vertijkelen als de winter nadert.

— Afl. Vertijkeling.
— Men zegt ook Vertiegelen en Vertrijkelen.
VERTIJPEREN (wvl. VERTIPEREN, zie IJ), vertijperde, ben vertzjperd, o. w. Zie VERTIJBEREN.
VERTINNEN, vertinde, vertind, b. w. Versteer -

ten, verrichten, sprekende van kleinigheden,
gelijk die van den pannelapper die potten ver-

VERT
tint. Wat vertint hij daar nu? Ik heb hier niets
meer te vertinnen. Ik koom zien of er iets te
vertinnen is.
--- Fig. Eene vertinde muil, zie m uiL. Zijne
handen zijn vertind (hij heeft er geen leed
van, als hij b. v. bramen en netels of gloeiende
kolen grijpt) .
VERTIPPEN, vertipte, vertipt, b. w. Eenen anderen tip aanzetten, den tip of de tippen van iets
vernieuwen. Eenen schoe vertippen. Eenen tuithoed vertippen.
VERTJORT, adj. Verneuteld, fr. rabougri. Een
vertjokt ventje. Dat koolzaad is vertjokt.
— Zie TJOK.
VERTOEREN, vertoerde, verloerd, b. w. Bij zwingelaars. Een tweede maal zwingelen met een
fijnen zwingel. Het vlas vertoeren. Vertoerd
vlas. Het zwingelen van 't vlas bevat drie werkingen : 1° verslaan, d. i. den eersten keer zwingelen met een groven zwingel; 2° vertoeren; en
30 opmaken, d. i. het vlas zuiveren van zijne
laatste lemen.
— VERTOERKROOT, —KROTE, — KLOTE, V., mv.
-kroten, -kloten. De kroten of de afval van vlas
dat vertoerd wordt. Zie KROTE.
— VERTOERZW1NGEL, m. en v. De fijne zwingel
waarmede men het vlas vertoert of den tweeden
keer zwingelt.
VERTOOG, o. Vertooning, fr. representation,

spectacle.
VERTOOGEN, vertoogde (wvl. ook vertoogdege),
vertoogd, b. w. Vertoonen, fr montrer, représente7•.
De dood van Karel-den- Goeden vertoogen op

den schouwburg. " Maria vertooghde haer ghelijc
een hemelsche coninghinne aen dit dochterken."
(C. Vrancx.) " Die bitter passie ons Heeren so
levendich voor onsen ooghen vertoocht als si inde
misse vertoocht is. " (Th. van Herentals.) Die
visch vertoogt zich zelden boven 't water. Die
man vertoogt zich maar in plechtige omstandigheden.
-- Kramers heeft ongelijk dit woord verouderd te noemen.
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Staat vertoortelen, fr. brouiller l'.Êtat. Iemands
hoofd of zinnen vertoortelen. De liefde heeft
zijne hersens vertoorteld. Hij stond er van ver
als hij dat hoorde. Hij kwam geheel-toreld,
vertoorteld thuis, omdat hij in zijne verwachting
bedrogen was. Een weinig vertoorteld zijn van
den drank.
— Afl. Vertoorteling, Vertoorteldheid.

-- Zie TOORTELEN.
VERTRAIVIPELEN, vertrampelde, vertrampeld, b.

w. Vertrappelen, door trappelen bederven. Ver
gras. De peerden hebben geheel den-trampeld
akker vertrampeld.
— Zie TRAMPELEN.
VERTREEFELEN, vertreefelde, vert7•eefeld, b. w.
Hetzelfde als Vertweefelen, verlokken. Doch
Vertreefelen wordt meest gehoord bij de OostVlamingen.
— Kil. Vertreyfelen, Vertreeffelen, pellicere,

lactare.
VERTREK, o., mv. vertrekken, vklw. vertrekske (n.
Kakhuisje, aisement, gemak, fr. retrait, lieux,
aisances. " Indien de vertrecken ofte mes -putten
soo vuyl wierden. " (Cost. v. Rousselaere.)
— Nachtstoel, stilletje, fr. chaise percée. Een
vertreksken op de ziekenkanjer.
— Dit woord in dezen zin is van alledaagsch
gebruik, en daarom heeft het bij ons al zijne
edelheid verloren die het in Holland nog bezit;
want daar gebruikt het men in den zin van
Kamer, Zaal, fr. salon, appartement.
VERTREKKEN, vertrok en vertrak, vertrokken,
b. w. Bij huidevetters. De huiden omwerken in
de boenkuip, fr. coudrer. Men vertrekt de huiden
verscheidene keeren daags.
— Bij landbouwers, Zie VERSTEKEN (het land) .

VERTRIESTIGEN, vertriestigde, vertriestigd, b. w.
Triestig of triestiger maken. De dood van zijnen
vriend heeft hem zoodanig vertriestigd dat hij
als een ander mensch* geworden is.
— o. w. met zijn. Triestig worden. De natuur
vertriestigt als het winter wordt.

VERTOORTELEN, vertoortelde, verloorteld, b. w.

VERTRIJFELEN (wvl. VERTRIFELEN, zie jr), vertrijfelde, vertrijfeld, b. w. Verprutsen, verbeuze-

Verdraaien, verwringen, verstooren, verbrodden, verwerren, fr. deranger, embrow iller,'gc ter,
jeter pele-mêle. Een slot vertoortelen, fr. brouiller
la serrure. Vertoorteld garen. Hij heeft het uur
geheel vertoorteld. De stormwind heeft-werk
den oegst deerlijk vertoorteld. Er is iets aan
het stoomtuig vertoorteld : het gaat niet meer.
-- In de war brengen, ontstellen, verlegen
maken, fr. troubler, embarrasser, deconcerter. Den

len. Zijnen tijd vertrijfelen (met trijfels, d. i. met
beuzelingen doorbrengen).
VERTRIJKELEN (wvl. V ÈRTRIKELEN, zie IJ), vertrijkelde, ben vertrijkeld, o. w. Vertrekken, van
plaats veranderen, verhuizen. Zie VERTIJKELEN.
=-- b. w. Verplaatsen, versassen, fr. déplacer.
Eenen ambtenaar vertrijkelen.
VERTRIJZEWIJZEN (wvl. VERTRIZEWIZEN), vertrjjzewijsde, vertr-ijzewijsd, b. w. Verluieren, door

VERT
trijzewijzen verspillen. Zijnen tijd vertrijzeWijzen. - Zie TRIJZEWIJZEN.
VERTROEVEN (wvl. VERTROUVEN, zie ou), vertroefde, heb vertroefd, o. W. Eene nieuwe troefkaart keerera of maken, waneer al de spelers
passen, fr. se rejouir. Men vertroeft om niet te
moeten herdeelen zonder gespeeld te hebben.
Zij vertroefden driemaal achtereen.
-- Afi. Vertroeving.
VERTROKKEN, vertrale, vertrokken, b. en o. w.
Hetzelfde als Vertrekken.
-- Zie TROKKEN.
VERTRUTSELEN, ve-rtrutselde, vertrutseld, b. W.

Hetzelfde als Vertreuzelen in de Wdb. Zijnen
tijd vertrutselen (met talmen, met beuzelen verliezen), fr. perdre son temps ' lambiner, a vétiller.
-- Afl. Vertrutseling.
VERTRUWELEN, vertruwelde, vertruweld, b. W.
Door troweling bederven. Zij heeft Weer hear
naaigaren vertruweld.
— Dat is eene klosse die - vertruweld Zs, en
questie waneer ze zal e en geraken, dat is eene
verbroddelde zaak die wellicht zal verbroddeld
blijven.
- - Ook Vertruielen (wvl. vertruëlen).
- Zie TRUWELEN.
VERTUBBELEN, b. W. Zie VERTEEUWEN.
VERTUIT, o. Zie VIRTUIT.
VERTUITÈN (wvl. VERTUTEN), vertuitte, vertuit,

b. w. Verbekken, den tuit of de tuiten (fr. comes,
angles, coins) van iets vernieuwen. Men vertuit
eenen driebekten priesterhoed, met de rooie zoo
op te vouwen, dat de drie bekken of tuiten van

plaats veranderen.
VERTURELUITEN (wvl. -LUTEN), vertureluit1e,
vertureluit, b. W. Verkwisten, verteren. Zijn geld

vertureluiten. De jongens vertureluiten al wat
zij krijgen.
VERTWEEFELEN (scherpl. ee), vertweefelde, ver
W. Verlokken, overhalen, medeslepen-twefld,b.
door bedrieglijke en vleiende woorden, verleiden,
fr. entrazner, enjoler, duper. Iemand vertweefelen.
Zich laten vertweefelen. Gij zult hem niet ver
Hij is laat in den nacht thuis geko--twefln.
men, niet omdat hij geern nachtuilt, maar omdat
hij door zijne gezellen is vertweefeld geweest.
Hij zocht mij te vertweefelen om naar die vergaring te gaan. Laat u niet vertweefelen door
dien vleier. " Door zyn gheveynstheyt, schalcheyt ende groote beloften sal by menich dusent
mensche vertweyfelen ende bedriegen. " (M. Lambrecht.) " Met schoone woorden aenspreken om
hem te vertweyfelen. " ( Id.) " Den rechter sochte

1306

VERY
haer met beloften te vertweyfelen ende met dreyghementen to vervaren. " (Id). " Den rechter
sochtese met schoone woorden te vertweyfelen,
maer Fausta en paste op zyn voeren niet. " (Id.)
" Ick wil u vermaenen ende waerschouwen, opdat
de wellusten u niet en zouden vertweeffelen, noch
de teghenspoedt u verwinnen. " (A. Debuck.)
" Sy vertwe yfelde hem wieroock te branden op
den autaer van dees afgoden. " (P. Devynck.)
" Wee den ghenen die haer kinders Cotten
priesterliken staet oft tot cloosters daer verbant
is van profes, bedwingen oft vertwifelen ende
bedriegen, of onderiarich daer in steken ! Hierom
gatet somtijts in sulcken staten alsomen siet,
god betert. Ende alleleens varet dicwil met hou
te nemen sonder beraetsaemheyt, oft-welikna
kinders tot seker houweliken te dwinghen oft
vertwifelen. " ( Th. van Herentals.) " Van ver
ende ontleeden van kinderen, veesen-twei7ln
ofte vrauwen. " (Costumen v. Lande v. Vryen.)
" Die der met goede ende met gelde toe vertweiffelt ende misl.eet waren. " (N. Despars.) " Ten
gheduerde niet langhe, byder Wanckelbaerheit
van die van Ghendt, die Welcke die ruart zo wel
wiste te vertwijfelen dat zy torts daer naer al
ghelick weder die Leliaers mede vielen. " (Id.)
" Die alsoo betoovert zyn vander vleesschelicke
ghenouchte ende vertweefelt in eten, drijncken,
bancketeren, hoveren. " (C. van Dordrecht.)
" Niemant en vermach ander lieden knapen,
jonckwijven ofte Werck-lieden vertwee Pelen, onthuren ofte ontrecken. " (Cost. v. Berghen S.
Winocx.)
-- Men zegt ook Verdweefelen.
-- Zie TWEEFELEN.
-- VERTWEEFELING, v. Verleiding, aanlokking.
" Onverandert moet poe zijn ons geloove, so dat
ghi noch bi nieu opstel van yemants leeringe,
oft bi verdreygementen van eenigen quaden
menscen, noch bi vertwifelinghe van ghelde oft
goet.... " (Th. van Herentals.) " Dat niemant
hem en vervoordere eenighe hand-werekers oft
dienst-boden uyt haer-lieder Werck ofte dienst te
trecken by vertweefelinghe ofte op belofte van
meerderen loon. " (Ordonnantien v. Lande v.
Vryen.)
VERVAAKT (WVI. VERVAKT, zie KLANKV.), adj.
Vakerig, slaperig, Ik ben zoo vervaakt dat ik
mijne oogen niet meer openhouden kan. " Joseph
tot den vervaeckten Jesus. " (P. Iennyn.) " o Slaeperachtigen Apostel ! siet eens uyt u vervaeckte
ooghen. " (A. Poirters.) " Hy nog half vervaakt,
en zijn oogen qualyk konnende openen, kruipt
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ten bedde uit. " (C. Hazart.) " Al volk, 't gen
nimmer is vervaekt. " ( Vaelande.)
-- Afl. Vervaaktheid.
VERVAARDERIK, m. Bloodaard, fr. couard,
políron.
VERVANG, o., zonder mv. Het vervangen, de
daad van vervangen, fr. engrenage. Het vervang
van de wielen in een uurwerk moet wel geregeld
en juist zijn.
— Ook de tanden van een kamwiel, de spillen
of kertels van een schijflooper. Een wiel met
vervang. Het vervang met manevet bestrijken.
Het vervang van dien schijflooper is versleten.
VERVANGEN, vervoeg en verving, heb vervangen, o. w. Grijpen, fr. s'engrener. Wordt gezeid
-

van een kamwiel dat in een ander kamwiel of in
eenen schijflooper grijpt, zoodat, als 't een draait,
't ander ook moet draaien. Het eene wiel vervangt in 't ander. Het kamwiel vervangt in den
schijflooper. De wielen van een uurwerk vervangen

in malkander.

VERVANGWIEL, o. Een rad dat

in een ander
grijpt, fr. roue d'engrenage. Kamwielen en schijf
zijn vervangwielen. De vervangwielen-lopers
van eene horlogie, van eene molen, enz.
VERVAREN, vervaarde (wvl. ook vervaardege),
vervaard, b. w. Verschrikken, met vrees bevangen. " Hy zach een vreesselick aensicht dat
-

hem vervaercde. " (C. Vrancx.)
-- o. w. Verschrikt worden, fr. s'erayer. Hij
vloekte zoodanig dat zij allen vervaarden die
't hoorden. Ge zoudt er van vervaren, indien
gij het moestet zien. Ik heb er zoo van vervaard
(fr. je m'en suis effrayé tellement) dat ik er onpasselijk van ben. " Den Alderhoogsten heeft van
der aerde de medecynen geschaepen, en een
voorsigtig roan en sal van dese niet vervaeren. "
(F. Vanden Werve vertalende Eccli. 38 : Altissimus creavit de terra medicamenta,.eiv-ir prudens
non abhorrebit ilia.)
-- Ik heb vervaard verschilt van ik ben ver
gelijk het fr. je me suis effrayé verschilt-vard
van j'ai peur.
VERVAUTEN (wvl. vERVOWTEN, zie AU), vervautte, vervaut, b. w. De vaute of het gewelf van een
gebouw vernieuwen. Eenen kelder vervauten.
Den middenbeuk van eene kerk vervauten.
— Afl. Vervauting, Vervautsel.
VERVEIEN, vervende, heb of ben verveld, o. w.

Vei worden. De tabak verveit met in eene vochtige plaats te liggen. Het mest doet de vruchten
verveien. De lucht verveit (als hij overtrekt met
wolken die regen voorspellen). -- Zie vii.
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VERVENDEREN, vervenderde, vervenderd, b. w.

Verlappen, nieuwe lappen of venders aanzetten,
fr. rapiecer. Die jak is meer dan eens verven
geweest. Die kulkte is zoo versleten dat zij-der
het vervenderen niet meer weerd is. Eene veste
vervenderen. - Zie VENDER.
- VERVENDEREN, b. w. Frequent. van Verven ten, aan den man helpen, verkoopes. Tracht dat
maar te vervenderen. Aan Wien heeft hij dat
vervenderd?
VERVENTEN, verventte, vervent; ook VERVEN DEREN, b. w. Verkoopen, aan den man helpen,
vooral van dingen die men geern kwijt is. De
winkelier was blijde van zoo gemakkelijk zijne
pieters te verventen.

VERVERREN, vervei•de, ben ververd,

Q.

w. Ach-

teruit wijken, zich verwijderen in de verte. Als
de zon ververt, wordt het -winter; en vernadert
zij, 't wordt zomer. De voorwerpen schijnen te
ververren als men ze beschouwt door eenen verrekijker dien men averechts houdt. Als men moede wordt van gaan, schijnt de weg te ververren
(langer te worden). " Vander godliker verborgen
vrientscap seer ververret. " ( H. Herp.)
— Kil. heeft dit woord in den activen zin
van 1. procul abigere.
VERVETTEN, vervette (wvl. ook vervettege), ben
vervet, o. w. Vet worden, fr engraisser, rengraisser. Des zomers vermagert hij, en 's winters

vervet hij. Hij is sedert eenigen tijd veel vervet.
Hij zal wel vervetten. Dat zwijn vervet maar
traag.
°- Zie VETTEN.
VERVEUNZEN, verveunsde, ben verveunsd, o. w.

Opveunzen, door 't vuur verteerd worden zonder te vlammen. De baansi of tondel is geheel
verveunsd (hij kan niet meer dienen om vuur te
slaan). Dat hout ligt daar te verveunzen, maar
het vlamt niet.
— Men zegt ook Vervunzen, Verveinzen en
Verveuzen. Zie VEUNZEN.
VERVEURSTEN (uitspr. verveusten, zie Rs), ver
w. De veurst of nok van-veurst, b.
een dak vernieuwen. Men verveurst een huis
met veurstpannen als het dak in pannen is; maar
is het een strooien dak, dan verveurst men gemeenlijk met stroo. " Betaelt aen Deckerius voor
leveren van 400 gley tot dekken van 't klok
verveusten van 't huys by-luydersh,n't
hem bewoond. " (Kerkrek. hs. 1667-1670.)
VERVINNIGEN, vervinnigde, ben vervinnigd, o.

w. Door de vinnigheid bederven en vergaan,
verschimmelen, fr. se gdter par la moisissure.
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Die kaas is geheel vervinnigd. Laat het brood •
in die vochtige plaats niet : het zou vervinnigen.
--- Afl. Vervinniging.
-- Zie VINNIG.
VERVLEKT, VERVLIEKT, adj. en adv. Gebrokene vorm van Vervloekt in den zin van Verduiveld, dondersch, enz. Een vervlekte deugniet.
Het is vervliekt koud of heet. Vervlekt ! hij
heeft mij weeral bedrogen.
--- In Brab. zegt men Vervlogen. Een vervlogen leugen. (Alg. VI. Idiot.)
VERVLIETEN, vervloot, vervloten, b. w. Hetzelfde als Vlieten, afroomen, ontvetten, fr. ecremer
(Ie lait), dégraisser (le bouillon). Vervlotene melk
(vlotemelk), fr. laic écrémé.
--- In Fr.-VI. zegt men Vervloote melk; zie o.
-- Kil. Vervloten room, cremor lactis.
VERVOEDHEID, v. Dit w., dat in de Costumen
van Vlaanderen voorkomt, is nog gebruikt in
't L. v. Waas in den zin van " het mest en 't zaad
dat in een stuk bouwland steekt, en waarvoor

een nieuwe pachter vergoeding moet betalen
aan dengene wiens pacht ophoudt. " (Alg. V1.
Idiot.) " Op wassende vruchten noch staende op
den groat mitsgaders vervoethede, dricht ende
ghewas van Boute die den pachter heeft in 't ghehuert goet.... wordt den verhuerder gheprefereert
voor alle crediteuren. " (Cost. v. Dendermonde,
vi, 5.) " Den pachter gheseheeden wesende van
sijnen pacht ten expireren vande voorwaerde,
indien hy uytte laetste vervoelheyt gehadt heeft
twee vruchten, en sal van de selve vervoetheyt
gheene recompense hebben, soo hy wel sal indien

by maer eens vruchten gheprofiteert en heeft. "
(Cost. v. Eecloo, v, 15.)
VERVOELEN, vervoelde (wvl. ook vervoeldege,
Zie IMPERFECT), vervoeld, b. w. Voelen, gevoelen,
fr. sentir, ressentir, éprouver la sensation de. Pijn
vervoelen in het hoofd. Ik heb hem eenen slag
gegeven dien hij lang vervoelen zal. Als de
heelmeester in de wonde sneed, ik vervoelde 't
schier niet. Bij het vuur gezeten, vervoelt men
geen koude. Ik vervoelde iets boven mijn hoofd.
Ik vervoelde eene groote hitte.
-- Bevoelen, betasten. V'ervoel eens dit laken,
hoe zacht het is. De geneesheer vervoelde mijnen
pols. Ik kan dat in mijn hand niet vervoelen,
zonder te krijbelen.
- o. W. Gevoelen. Als men dood is, vervoelt
men niet meer. Ik vervoelde in zijnen zak of er
geen brief in zat. Hij vervoelde in 't eerste niet
dat hij gekwetst was. Ik vervoelde welwaar de
spreker naar toe wilde. Hij vervoelt wel dat hij
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ongelijk heeft. Hij vervoelde aan mijne woorden
dat ik misnoegd was.

— Afl. Vervóel, Vervoeling.
VERVOETEN, vervoette (wvl. ook vervoetege),
vervoet, b. w. Den voet vernieuwen, eenen nieuwen
voet aanzetten. Kousen vervoeten.
-- Het onderste gedeelte van iets vernieuwen'
anders ook gezeid Verschoeien. " Maer alsmer
eenen muer meynde te vervoeten ende te vermaken, den muer viel omme over eenen wereman. "
(M. Lambrecht.)
VERVOLG, o., zonder mv. Verband, volgreeks,
aaneenschakeling, samenhang van de gedachten,
enz., fr. suite, Kil. 1. series, ordo. Er is weinig
vervolg in zijne rede. Al wat hij zegt, is zonder
vervolg. Er is een schoon vervolg in dat verhaal.
Het sermoen, dat ik gehoord heb, kan ik schier
van buiten, zoodanig is er schoon vervolg in.
" Een boek der Meditatien vanden heele jaere,
daer elcke op sijnen tijt naer t' vervolgh vande
hooghtijden ende andere feestdagen in sonde
gestelt veesen. " (F. de Smidt.)
VERVOLGEN, vervolgde, heb vervolgd, o. w.
Wordt gezeid van de gedachten die goed samenhangen en natuurlijk op elkander volgen. Al
wat hij vertelt, vervolgt schoon. Rijmram die
niet vervolgt. De uitdrukkingen in die redevoering zijn keurig, en de gedachten vervolgen
goed. " Woorden die niet en vervolghen als we-

sende sonder slot of redene. " (J. de Harduyn).
" Daer en is niet. dat vei'volght " in de rede van
iemand die in gramschap is. (Id.)
-- Ook van andere dingen. " Een plaetse wat
vlacker als het heuvelachtig plaetsken daer boven, hetwelck nochtans met het selve continueert
oft vervolght. " ( Mallants.)

VERVOOKAKKEN, vervookakte, vervookakí; ook
b. en O. W. Vookak maken of

VERFOEIKAKKEN,

worden. Een ziekelijk kind is licht vervookakt.
-- Zie FOEIKAK.
VERVOORDEELIGEN, vervoordeeligde, vervoordeeligd, b. w. Helpen, fr. ander, seconder. Indien

ik hem kan vervoordeeligen, ik zal het niet laten,
fr. ei je pais lui être de quelque utilité,....
— Niet te verwarren met Bevoordeeligen, fr.
avantager, favoriser : hetgeen een gedacht van
voorkeur behelst.
VERVOORDEREN, vervoorderde, vervoorderd, b.w.

Hetzelfde als Vervorderen, voortzetten, fr. eontinuer; bespoedigen, fr. avancer. " Hem groetende
heeft hy gezeyd : Godt vervoordert uw werk. "

(F. Vanden Werve.)

--- Zich vervoorderen (wvl. eens vervoorderen,
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zie EENS), durven, zich verstouten, fr. oser. Ver

niet in mijn huis te komen. Hij ver -vorde-u
voorderde zich van mij die vraag te doen. Hij
zal zich niet meer vervoorderen van tegen den
meester op te staan. " Soo ghynck hy hem noch
vervoorderen van te voorzegghen zaken die in

toecommende tyden souden gheschieden. " (J.
Vandevelde.) " Het is een saeke van groot peryckel, indien ghy u vervoordert te disputeren
van .het oude gheloove. " (M. Lambrecht.) " Hy
wiert ghebannen uytten lande omme dieswille
dat hy hem veruoordert hadde te zegghene dat
zy niet dan muetmakers en waren. " (N. Despars.) " Daer was verboden als dat hem nyemend
en zoude vervoorcderen, noch wyf noch man te
gane ter Sluus. " (K. v. B.) " Hy deed uyt- roepen
de heele stade deur, dat sick niemandt soude
vervoorderen op den Preeck -stoel te klimmen
sonder synen oorlof. " (I. de Grieck.) " Dat de
vrouw - personen haar niet en zouden vervoorderen anders in de kerke te komen als met den
gedekten hoofden. " (C. Hazart.)
— o. w. met zijn. Vorderen, voortgang maken,
fr. avancer, faire des p°ogres. Met dien middel
zult gij niet veel vervoorderen. Hij vervoordert
bijkans niet in zijn werk. De zaak is gisteren
veel vervoorderd. Die student is weinig vervoorderd in het latijn.
— Voorgaan, voorloopen, te spoedig kopen,
fr. avancer. Mijn uurwerk vervoordert. Dat uur
gaat zelden juist : den eenen keer ver -werk
anderen keer verachtert het.-vordeth,n
Zijne horlogie vervoordert tien minuten daags.
VERVOORKAPPEN, b. w. Hetzelfde als Voorkappen.
VERVRANGSCHEN, vervrangschte, vervrangscht,

b. w. Vrangscher maken (zie VRANGSCH). De vrees
van arm te worden heeft hem sedert eengen tijd
vervrangscht.
-- o. w. Vrangscher worden. Indien hij niet
vervrangscht, zal hij nog tot armoede vervallen.
VERVRÈEMDEN, o. w. Vreemd worden. De
beste vrienden vervreemden, waneer zij malkander niet meer kunnen bezoeken en aanspreken.
VERVREENDEN (scherpl. ee), vervreendde, ver
w. Vreend (d. i. vereend, zie ald.) ma--vrend,b.
ken, vervaarlijk maken, benauwlijk maken. De
nacht vervreendt het kerkhof. De bosschen ver
baan. De zonde vervreendt de-vrend
dood.

— Benauwd maken, doen vereenen, schrik
aanjagen. Die schielijke dood heeft mij ver
Dat ongeweerte op zee heeft mij zoo-vrend.
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danig vervreemd dat ik nooit meer zal varen.
VERVRIENDELIJKEN, vervriendelijkte, ben ver

Vriendelijk worden. Hij zag er-vriendljkt,o.w
mij eerst norsch uit, maar allengskens vervriendelijkte zijn aanzicht.
VERVROMEN, vevvroomde, vervroomd (wvl. VER

vervro7nde, vervrornd, zie vnoM), b.w.Ver--VROMEN,
sterken, verkloeken. De gymnastiek vervroomt
het lichaam. De deugd vervroomt de ziel. " Christus heeft willen van alle de sijne verlaeten worden, om ons te vervromen in alle desolatien ende
verlaetentheden. " (F. de Smidt.) " Op dat -se
souden vervroomt worden om alle swaere dinghen tot Godts glorie te verdraeghen. " (Id.)
" Dat wyer te meer bi ghemoet ende vervroemt
moghen worden. " (Th. van. Herentals.)
-- o. w. met zijn. Kloek worden, fr. se fortifier.
Die jongeling is veel vervroomd sedert een jaar.
De wijn vervroomt (fr. Arend du corps) met oud
te worden.
- VERVROMING, V. Versterking, verkloeking.

Den heyligen gheest ter ver•vromzngen ontfangen. " (Th. van Herentals.)
VERVROZENHEID, v. De staat van iets dat
vervrozen is. De vervrozenheid van "de ooren.
De vervrozenheid aan de handen.
VERVUILNIS, v. Vervuiling, vuiligheid, fr.
saleté, souillure. " Eenen grouwel heeft van alle
placken, puysten ende vervuylnissen, welcke de
schoonicheyt verminderen. " (F. de Smidt.)
VERVUILZOPPEN, b.w. Hetzelfde als Vuilzoppen.
VERWAAID, deelw.-adj. Zie onder VERWAAIEN.
- VERWAAIDHEID, V. De staat van verwaaid
`V

te zijn.

— Verwaaidheid van een peerd, enz., fr. fourbure. Deftige verwaaidheid, fr. fourbure aigue.
Slepende verwaaidheid, fr. fourbure chronique.
Men zegt ook Bewaaidheid, Bevangenheid, en
Verwaterdheid. Zie VERWATERDHEID.
VERWAAIEN, verwaaide (wvl. ook verwaaidege),
ben verwaaid, o. w. In den wind droogera of ver-

luchten, sprek. van iets dat nat is of dat eenen
kwaden geur heeft. Hang die vuile kleederen wat
te verwaaien eer gij ze wascht. Het gewasschen
lijnwaad laten verwaaien (winddroog worden).
-- Door den wind neêrgeworpen of verwoest
worden. De akkervruchten liggen al verwaaid.
De gerijzelde erwten verwaaiden in den storm.
— Bevangen worden, eene stijfte krijgen,
sprek. van peerden en runderen (zie VERWATEREN). Een verwaaid peerd, fr. cheval fourbu. Een
peerd verwaait, als men met brood bij hem
gaat, zonder het hem te geven.
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— Een verwaaide keer, een ongelukkige keer,
eens bij uitneming, eens bij geval. Hij was gisteren dronken, maar 't was een verwaaide keer
(het gebuurt zelden of nooit). Op eenen ver
keer sloeg hij zijne vrouw.
-waiden
-- Een verwaaide boom, een boom 'die, door
het slingeren van de takken, van binnen verwrongen en gespleten is. Zie RIESCHALDE.
VERWALLEN, verwalcde, verwald, b. en o. w.
Verkoken, verzieden, door te veel of te lang
koken verminderen of bederven. De aardappels
zijn verwald (als zij in stukken of in moes gekookt zijn). Vleesch verwalt als het geheel uitkookt.
— Kil. heeft Verwallen weder, aura fervens.
Zie WALLEN, WELLEN.
— Ook Verwellen en Verwalmen.
VERWALIVIEN, verwalmde, verwalryncd, b. en o. w.
Verwallen, verkoken. De aardappels zijn ver
(te veel gekookt, in stukken gekookt). -walmd
Om den verhitten schoot van d'aerde te besproeyen
Doet ghy (God) lancks het gheberght u reghen-cruijc[ke vlogen :
En het verwallemt cruyt verpreult ghy met den dauw,
Met huenigh het gheblomt verslunet, slap ende flauw.
(J. de Harduyn.)
VERWANHOOPT, adj. Hopeloos, onherstelbaar,
niet te redden, fr. désespéré. Een verwanhoopte
toestand. Eene verwanhoopte ziekte.
-

... Als 't al verwanhoopt ligt,
't Is dan Gods lust en roem dat hij zijn wondren sticht.
(5)

VERWARRELEN, verwarrelde, verwarreld; ook

b. en o. w. In de war brengen, in de
war geraken. Het slot is verwarreld als er aan
het binnenwerk iets hapert, zoodat het schof
noch uit noch in wilt. In zijne gedachten ver warrelen.
VERWAS, o., zonder mv. Aanwas, verwin, baat
die er komt 'op eenen groeienden boom of plant,
vermeerdering door groeikracht. Er is sedert
drie jaar veel verwas gekomen op die boomen.
Het jaarlijksche verwas van eene eik is maar
kleen. " Maer de selve troncken ende verwas van
houte, onder de dry jaeren, sullen volghén den
grondt. " (Deelboeck vanden Lande vanden
Vryen.) " Indien den by-lever selve de landen
met meede beplant hadde, sal de hoirs daeraf
ende van het verwas totten overlijden vanden
seleen by-lever, recompense ghedaen worden by
den proprietaris. " (Id.) " Naturelijeke vruchten,
als zijn de graenen, gers, hoy, verwas van hout,
etc. " (Vl. Setting- boec.)
VERWERRELEN,
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— Groeibaarheid, kracht om nog te wassen.
Er is verwas op dien boom (d. i. die boom zal
nog groeien en vergrooten). Die jongeling is
niet groot, maar er is nog verwas op (hij kan
nog groeien). Doe die boomen maar uit, er is
geen verwas meer op, fr. ils ne grandiront, ils
ne grossironí plus.
VERWASSEN, verwies, ben verwassen, o. w. Al

groeiende grooter worden en bij gevolg van
meerder weerde. Die boomen zullen nog veel
verwassen.
VERWATERDHEID, V. Bij peerdemeesters en
veeartsen. Stijfheid in de leden, anders ook
Verwaaidheid, Bewaaidheid, Verboeftheid, Ver
fr. four--windhe,Vrvagihetn,
bure. De verwaterdheid is gemeenlijk vergezeld
Van eene koorts, en zelfs van eene ontsteking in
het netvlies van den voet bij dieren die hoorn
aan den voet hebben. Deftige verwaterdheid, fr.
fourbure aigue. Slepende verwaterdheid, fr. fourbure chronique. " De peerden die stijf in de leden
zijn, den oorspronck gekomen zijnde van ver
ofte verwaetertheyt...." (Jac. Desmedt.)-boufthey
" De verbouftheydt komt den meerderen deel
voorts als een Peirt seer verhit heeft geweest,
ende aenstondts laet kout worden door het stil
staen daer sy van te vooren seer gewerckt hebben, ende alsoo laeten seer gulsigh drincken al
eer sy kout geworden zyn, ofte somtyts als sy
eenige waters passeren daer sy gewent zijn te
drincken, en aldaer niet drincken en mogen soo
dat sy seer verlangen om te drincken, ende
smeecken en lackebaerden om te drincken ende
niet en mogen gekrygen, en noch wel met het
overgrypen niet den mondt in het eten van de
haever ofte ander graen, soo dat sy met ophouden van den adem, coo aenstonts vervangen
worden in het bloed. " (Id.)
VERWATEREN, verwaterde, ben verwaterd, o. w.

Bij peerdemeesters en veeartsen. Van koude
bevangen worden, anders gezeid Verwaaien, fr.
devenir fourbu. Het peerd is in zweet, laat het
niet schielijk verkoelen, het zou verwateren. Dat
peerd is verwaterd. De koeien op stal moeten
allen te gelijk hun voeder gegeven worden; want
moet er eene te lang wachten, zij verwatert. De
geiten zijn bezonderlijk onderhevig aan 't ver
-watern.
— Het wordt ook gezeid van menschen die
hunkeren als zij zien eten of drinken. Laat hem
ook eten met ons, opdat hij niet verwatere. Geef
het kind ook een stuk brood, of het zou verwateren.
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VERWEER, o. zonder mv., zware ee. Verwering,
iets waar men zich mee verdedigt, fr. défense.
Een stok is een verweer. De beschuldigde had
geen verweer (kon zich niet verdedigen tegen
de betichtingen). Hij heeft geen verweer over
hem (hij weet zich niet te verdedigen, hij kan
niet antwoorden als menhem schertsende plaagt).
Het arme kind was zonder verweer. De snakkers
zijn het verweer van een zwijn.
VERWEERD (met zachtl. ee), adj. Die ontsteld
is en deze ontsteltenis laat blijken door een ver
schuw gelaat, fr. e ffaré. Een verweerd-wildern
gezicht. Hij ziet er verweerd uit, fr. • it a fair

effare.

— De Wdb. hebben Verweerd in den zin van
verduiveld, bezeten. Het eng. weird, sax. weard,

beteekent Betooveren. Ten Kate legt het wortel deel werr uit door 1. turbare, verstooren, verwarren, waar het fr. effaré ook van gemaakt schijnt.
Kramers geeft verweerd als verf. deelw. van verweren; zie VERWEÊREN.
VERWEERD (zachtl. ee), verl. deelw. van Ver
VERWEREN.
-wern,
v. De staat van verweerd te
zijn, eeltigheid, fr. callosité.
VERWEÊREN (verwederen), verweerde, ben ver
zachtl. ee. Onder den invloed van-werd,o.
't weder of de opene lucht zijn, en daardoor
eenige verandering ondergaan. De afgeplukte
tabakblaren laat men eenige uren op den grond
liggen om te Verweêren (om door de lucht wat
te verslakken). Men zegt van eereen aardappel

vereelten. Zie

- VERWEERDHEID,

of van eene raap dat zij verweerd zijn, waneer

zij gedeeltelijk bloot boven den grond gegroeid
zijn en aldus eene groene pelle hebben. Men
hangt een kleed buiten om te verweêre i (om te
verluchten).
-- Zie WEREN.
VERWÈERSCHEN, verweerschte, ben verweerscht,

o. w., met zware ee. Verergeren, verslechten. Zie
VERWERZEN.

VERWEERZEN, verweersde, ben verweersd, o.

w.,

zware ee. Zie VERWERZEN.
VERWEESD, verl. deelw. van Vcrweezen. Zie
aid.
VERWEEZEN, verweesde (wvl. ook verweesdege),

ben verweesd, o. W. Wort gezeid van minderjarigen of meerderjarigen die, bij het afsterven van
vader of moeder, in 't bezit komen van het goed
dat hun, uit dien hoofde, toekomt. Kwame zijne
moeder te sterven, hij zou wel tien duizend
frank verweezen (d. i. als wees tien duizend fr.
erven van zijne moeder).
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— Meest gebruikt in verweesd zijn, d. i. onder
of buiten voogdij het bezit hebben van hetgeen
een afgestorvene vader of moeder achterlaat;
zijne weezepenningen hebben. Hij is 10,000 fr.
verweesd (hij heeft 10,000 fr. weezepenningen).
Hij is verweesd van zijnen vader (zijn vader is
dood, en hij heeft uit dien hoofde hetgeen hem
toekomt). Hij is hoiderd pond groote verweesd
van zijne moeder. Dat voorkind verkwist veel
geld, maar de kinderen van het tweede huwelijk
verliezen er niet door; want het is verweesd (het
geen het verkwist, is zijn eigen weezegeld). Gij
moet niet verwonderd zijn dat de stijfvader aan
dat kind eene opvoeding geeft die uit der mate
veel kost; want dat kind is verweesd (het zijn de
weezepenningen van dat kind die daartoe gebruikt worden). Hij is duizend fr. verweesd van
zijne moeder, en twee duizend van zijn vader
(zijne ouders zijn dood, en hij heeft 1000 fr.
weezepenningen van den kant zijner moeder, en
2000 van den kant van zijn vader).
VERWEGEN, verwoog en verwoeg, verwogen, b.
W. Te veel wegen, te zwaar vallen, te lastig vallen. In 't eerste dreeg ik dien last nog al gemak
maar, na eene uur gereisd te hebben,-kelij,
begon hij mij te verwegen. Die zware mantel
verweegt mij als het warm weder is. Draag gij
nu dien pak, hij verweegt mij. Die spijs verweegt
mij (valt mijne maag te zwaar, is niet wel ver duwbaar). Hij heeft te veel kooien geëten, zij
verwegen hem.
Hope de (d. i. de) dat hem ghenen arbeijt en verwoech.
(Anna Biins.)

— Vgl. Verschatten = overschatten.
VERWEIKEREN, verweikerde, ben verweikerd,
o. W. In Fr.-Vl. hetzelfde als Verwelkeren, Ver

fr. se faner.

-wilkern,
b. w. Hetzelfde als Verheisteren, strooien, zeelen.
VERWEISTEREN,

VERWEKOE, V. Zie VARREKOE.
VERWEKSEL, o. Iets dat verwekt

of te wege
brengt, oorzaak. " Het meeste verweksel van
mynen druck. " (A. Debuck.)
VERWELKEREN, VERWILKEREN, VERWULKE-

REN en VERWEIKEREN, o. w. Frequent. van
Verwelken in de Wdb., fr. se faner, se flétrir.
Verwelkerde bloemen.
Als 'tgras verdort, verwelckert en vertreden.

(J. de Harduyn.)

— Algemeen gebruikt.
VERWELLEN, verweide, verweid, b. en o. w.
Verwallen. Zie aid.
VERWERAAR, m. Hetzelfde als Verwer, schil-

der.
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VERWÈRELDSCHEN, verwereldschte, verwe-

reldscht, b. w. Wereldsch maken, fr. rendre mondain.
— o. W. met zijn. Wereldsch worden, fr. devenir mondain. Die dochter begint te verwereldschen.

— Men zegt ook Verwereldlijken (verweer lijken, zie WEERLIJK). A. Poirters bezigt Verwerelden : " half bevrosen, half verwilderde, half
verwerelde siele. "
VERWEREN, verweerde, benverweerd(met zachtl.
ee), o. w. Vereelten, overig worden, verbotten, fr.
se durillonner, se couvrir de cal. De handen ver
te werken. Verweerd vel. Verweerd-wernva
zijn. " Zij heeft twee zwerte herte verweerde han dekens. " (Anna Biins.)
-- Kil. Weeren, Verweeren, cohere, callescere.
VERWPREN (met zware ee), verweerde, verweerd,
b. w. Afweren, wegstooten, fr. repousser. De oneerbare gedachten moet men verweren zoohaast
zij ons invallen.
-- Kramers heeft ongelijk dit woord buiten
't gebruik te stellen.
VERWERKEN, verwerkte en verwrocht, verwerkt
en verwrocht, b. w. Al werkende verbruiken. Hij
heeft veel hout verwrocht in dat gebouw.
— Verduwen, verteren, fr. digérer. Zijne maag
kan zulke spijzen niet verwerken. Hij zou keien
verwerken.
— Bij tabaksmoorders. Kunnen smooren, masschen, den tabak machtig zijn. Die tabak is te
sterk, ik kan hem niet verwerken.
-- o. W. met zijn, fr. se digérer. Vleesch verwerkt gemakkelijk. Krieksteenen verwerken niet.
VERWERRENEN, verwerrende, verwerrend, b. en
o. w. Verwarren. Verwerrend garen. Verwerrende twijn. Het slot verwerrenen, fr. brouiller
la serrure. In zijne gedachten verwerrenén. Het
peerd verwerrende in de trekstrengen. " Daer
syne ghenegentheden te midden inne ligghen
verwerrent. " (J. de Harduyn.) ` 1 Ick lagh in
'tquaet verwerrent. " ( Id.)
— Afl. Verwerrening.
VERWERRIEN, verwerride, verwerrid, b. en o.
w. Hetzelfde als Verwerren, Verwarren, Ver
-werln.
-- Zie onder crEZE.
VE1 WERSCHEN, verwerschte, ben verwerscht,
0. W. Verslechten. Zie VERWERZEL.
VERWERZEN, verwersde, ben verwersd, o. w.

Verergeren, slechter worden. De ziekte verwerst
gedurig. Het gedrag van dien jongeling is sedert

eenera tijd veel verwersd. De brand verwersde
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zoodanig dat er geen blusschen meer aan was.
--- Ook Verweerzen, Verwerschen, Verweer schen. -- Zie wEns.
VERWETTEN, verwette, eerwet, b. w. Herwetten,
fr. aiguiser de nouveau. De messen zijn blonk, ge
moet ze een keer verwetten. -- Zie VER-.
---- VERWETTEN, b. w. Westvl. vorm van Vejwedden in de Wdb. (zie n). Ik zou er mijn hoofd
op verwetten, fr. j'en r2ettrais ma tête sur le billot.
VERWEUNEN, verweunde en verweundege, ver
w. Hetzelfde als Verwonen, betalen-weund,b.
voor het bewonen van een huis of kamer. Hij
verweunt 300 frank 's jaars. Hij verweunt daar
geheel weinig.
VERWEZENEN, verwezende, verwezend, b. en o.
w. Van gelaat veranderen. Meest gebruikt in het
verleden deelwoord Verwezend met den zin van
Verstegen, ontsteld en deze ontsteltenis latende
blijken in het gelaat. Hij kwam verwezend binnen om het ongeluk aan te kondigen. Hij stond
-

-

verwezend als hij dat hoorde. Hij zag er geheel
verwezend uit.
— Dit woord is gemaakt van 't onbruikbare
Wezenen, waarvan nog gevormd is een ander
ww. Ontwezenen dat Weil. verklaart door Het
wezen of de gedaante wegnemen of verliezen.
— Er is een ander woord Verwezen dat som
ook gebruikt wordt in den zin van Ver --wijlen
wezend; het is het deelw. van Verwijzen, veroordeelen, zoodat het eig. bediedt Gesteld of ontsteld
,gelijk iemand die veroordeeld is. Hij zag er als
verwezen uit. Zie Kramers op verwijzen.
VERWIJTSEL, o. Verwijting, fr. reproche, injure.
Verwijtsels en scheldwoorden. " Met verwijtselen
.n smaadwoorden aangevallen zijnde. " (H. A.

De Badts.)
VERWIJZEN (wel. VERWIZEN, zie ia), verwees,
verwezen, b. w. Veroordeelen, afkeuren, verwerpen, wraken, fr. réprouver, rejeter. Een verwezen
boek. Die schelm wordt van iedereen verwezen.
Hij verwees mijne denkwijs. De ambachtsman
'leeft veel gereedschappen, maar een groot deel
ervan ligt verwezen. Hij gaat rond om de ver
kleedaren te koopen. Deze woordenboek-wezn
heeft lang gebruikt geweest in de scholen, maar
nu is hij verwezen gelijk veel andere.
VERWIKKELEN, verwikkelde, verwikkeld, b. w.

Verroeren, fr. remuer. Een zware steen die niet
te verwikkelen is. Die nagel zit vast, ge zult
hem niet verwikkelen. Eenen boom verwikkelen.
— o. w. Dat staat zoo vast dat het niet verwikkelen zal. Hij zat zoo aandachtig te luisteren
dat hij niet eens verwikkelde.

VERW
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VERWILXEREN, o. w. Zie VERWELKEREN.
VERWILLIGEN, verwilligde, verwilligd, b. w.

Iemand doen willen, overhalen. Ik kan hem
daartoe niet verwilligen.
— o. W. Hij verwilligde daarin.
VERWIN, o., zonder mv. De verbetering, de
meerdere weerde, enz., die er komt op een dier
of gewas met te groeien, op bier of wijn met oud
te worden, enz. Op die magere verkens is er
veel verwin. Ik ga dien wijn nog niet verkoopen : er is verwin op.
— Vgl. Verwas.
VERWINDEN (WV1. VERWIINDEN, zie IND), ver
windde, ben verwind, o. w. Verwateren, ver
fr. devenirfourbu. De koe is verwind. -waien,
- VERWINDHEID, V. Bevangenheid (van peerden of runderen), fr. fourbure.
VERWITTEN, verwiíte (wvl. ook verwittege, zie
IMPERFECT), ben verwit, o. w. Wit of vitter worden.
Het gewasschen lijnwaad verwit op den bleek.
VERWONDERD, part.-adj. Weetgierig, nieuwsgierig, begerig om te weten, fr. curieux, desireux
de savor°. Ik ben verwonderd hoe hij die zaak
verrichten zal. Hij was verwonderd hoe ik uit de
moeielijkheid ging geraken. 4k ben verwonderd
wat er van dat kind eens worden zal. Gij zijt
verwonderd waar hij dien boek gekregen heeft:
ik zal het u zeggen. Hij was verwonderd van
waar ik kwam, waar ik naar toe ging.
— In dergelijken zin zegt men ook Wonder
hebben of weten, Vrij weten.
VERWORGELEN, verworgelde, ben verworgeld,

b. en o. w. Hetzelfde als Verworgen. Hij is ver
aan een stuk brood.
-worgeld
— Ook Verorgelen; zie w.
VERWORDEN, verworgde, ben verworgd, . o. w.
Den adem kwijt geraken, schier verstikken, het
zij met te verslokken, hetzij met te verkroppen,
fr. étoufer. Eet niet te gulzig, ge zoudt verworgen. Ik verworgde aan een stukje brood. Hij
was verworgd, maar een teugje drinken deed
de belemmering scholen.
— Ook Verorgen.
VERWREEDEN, verwreecdde, verwreed, b. w.
Wreed maken. Het zien van 't bloed verwreelt
den leeuw.
— Wreed worden. De kinderen verwreeden
met honden en andere dieren onbermhertig te
mishandelen en dood te slaan.
VERWRIBBELEN, verwribbelde, verwribbeld; ook
b. w. Verkeerd wribbelen, door

VERFRIBBELEN,

wribbeling krenken of verkwisten. Hij heeft den
brief geheel verwribbeld tusschen zijne vingers
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— Fig. Iemand verwribbelen aan iets, foppen,
bedriegen, verneuken. Hij trachtte er mij aan te
verwribbelen. Ik ben aan dien koop verwribbeld.
Gij zoudt er mij geern aan verwribbelen, eh P
Gij zijt er aan verwribbeld (verbut).
— L. Vossius zegt :
Ghy vervribbelt slim ghedrochte.
VERWRINGEN (wvl. VERWRIINGEN, zie IND), ver -

wrong, verwrongen, b. w. Door wringen bederveh.
Een sleutel, een slot verwringen, fr. fausser une
clé, forcer une serrere.
- Zie ook

VERFIJNEN.

VERWULFEItD, adj. Men zegt Van den honger

verwulferd zijn, d. i. van honger verwoed zijn,
eenen wulvenhonger hebben. Haast u, geef mij
een stuk brood : ik ben verwulferd van den
honger.
VERWULKEREN, b. w. Zie VERWELKEREN.
VERZAAIEN, verzaagde, verzaaid, b. w. Door
zaaien verbruiken. Hoeveel graan hebt gij op
dien akker verzaaid P " Hadder yemandt ghecommen die hem zijn zaedt had willen wederom
gheven, datter hy hadde toe gebruyckt en ver
hy soude hem alle de vruchten van dien-saeycdt,
jaere hebben ghegheven van dat ghezaeysel. "
(C.,Vrancx.)
— Herzaaien. De te rwe wordt in de lente
verzaaid, als zij 's winters vervrozen is. Eene
vrucht verzaaien die door het ongrui is afgeknaagd. — Zie vER—.
=— o. W. met zijn. Verbasteren, ontaarden,
verloopen, sprekende van eerre' vrucht die te
dikwijls in hetzelfde land gezaaid wordt. Die
tarwe is verzaaid, ge zult moeten verlanden.
" Het verzaeit al, tot de menschen toe. " (***)
VERZANDEN, verzandde, verzand, b. w. Met
zand bedekken. Eenen weg verzanden. Bene
verzande batte. In Noord-Vlaanderen verzandt
men dikwijls de wegen die vuil en slijkig zijn,
en daartoe gebruikt men zand van de zeeduinen.
Men verzandt ook de wegels die in eenen bloemhof of lochting liggen, en daartoe bezigt men
gemeenlijk zavel die uit de aarde gedolven
wordt.
— Eene haven verzanden, fr. engorger unport.
" Hy dede den dyck duersteken, dinckende
daer mede die havene der stede te versandene. "
(N. Despars.)
— Stranden, fr. échouer. " Haven daer noynt
schip verzande. " (Ymmeloot bij L. de Huvettere.)
VERZEERDEN (zware eed , verzeerdde, vermeid,

b. w. Lichtveerdig verstooien en verzuimen, iets
verkwisten, verspillen. Alle raadgevingen ver 83
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zeerden (in den wind slaan). De goddelijke
gratie verzeerden. Zijnen tijd verzeerden. Eene
goede kans verzeerden. Zijne gezondheid, zijne
fortuin verzeerden. Zijn geld verzeerden. Hij
heeft het al verzeerd. Het is al verzeerd. De
middelen verzeerden die God ons verleent om
zalig te worden.
Wilt -ge eens eene waerheyd weten,
Van Lie... Lief... Ach 't is verseird :
Maer het is de moeyt niet weerd
Om daer af gewag te maeken.
(Vaelande.)
En aen

hoeveel ? -- Aen ses. — Ba ! 't myne kost
[my séven.

— Wat séven P 't is geen vyTe weird.
Gy hebt al weer uw geld verseircl.

(Id.)

--- Zie ZEERDEN.
VERZEEUWD (wvl. VERZEEWD), deelw. van Ver
bij Kil. Ver-seeuwen, laborare nausea-zeuwn,
marina, fr. avoir ie mal de mer.
— Ontzenuwd en afgemat ten gevolge van
de zeeziekte. Verzeeuwd zijn.
— Wordt veel gezeid vaniemand die 's avonds
te voren te veel gedronken hebbende, 's morgens
opstaat gelijk iemand die verzeeuwd is.
— Ook van iemand die uit der mate vermoeid
is van gaan, van werlken, enz. Verzeeuwd zijn
van grachten te delven. Verzeeuwd zijn van
reizen. - Verzeeuwd zijn van graanzakken te
dragen, enz.
— Verstompt en ongevoelig door overmatig
zingenot, fr. blasé. " Sardanapalus was soo verseeuwí en droncken van s' wereldts lust, dat by
Godt en nature en sy selven vergat. " (J. David,
s. j.)
VERZEGGEN, verzeide, heb verzeid, b. w. Wordt
gebruikt:
-- 10 in plaats van Voorzeggen, fr. prédire.
Het weder verzeggen. Hij verzei het dat het zou
gestormd hebben. Het is juist gebeurd gelijk
hij het verzeid had.
— 2° in plaats van Voortzeggen, aan anderen
zeggen. Als gij het weet, ge meugt het niet ver
alsmen wilt datmen ons-zegn."Alsod
ghebreck verseght, alsoo gheerne versegghen wy
t' ghebreck van een ander. " (J. David, s. j.) Hij
sloeg hem dood opdat hij het niet verzeggen
zou. " Ten betaemt niet lichtveirdelijc}en nieuw
te versegghen, " (B. Gheysen.) " Open--maern
breken de brieven van een ander : versegghen het
ghene daer in staet, ende behoorde ghesweghen
te worden. " (J. Steeghius.)
VERZEIE, v. Zie vIZEiE.
%
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VERZEIEN, o. w. Zie V,IZEIEN.

VERZEKEREN, verzekerde, verzekerd, b. w. Zeker
maken, enz.

— Een kindje verzekeren, een nieuwgeboren
kind, dat gevaar loopt van sterven, doopen zonder de plechtigheden. Als een kind, dat verzekerd is geweest, blijft leven, wordt het naar de
kerk gebracht om daar de ceremoniën van het
Doopsel te voltrekken.
-- Vleesch verzekeren, vleesch half braden of
het in azijn leggen om het te bewaren tegen het
bederf.
VERZEN, versde, heb geversd, o. w. Een geestig
woord, eene vinnige spreuk - zeggen in rijm of
in onrijm (zie VERS). Hij kan niemand hooren
vertellen, of hij moet er tusschen verzen. Op
iemand, of op iets verzen. Hij verst geern op
anderen, maar heeft niet geern dat anderen op
hem verzen. Ik geloof dat hij niet veel van zijnen
broeder maakt, want hij verst op alles wat hij
doet.
-- Afl. Verzer, Verzing, Gevers.
VERZENDERKENSDAG, m. De laatste dag van
Maart, en ook De eerste dag van April, waneer
men pleegt iemand, die meer of min eenvoudig
is, te zenden om balsem van steenen, om hanegekraai, enz. te halen bij eenen anderen die op
zijne beurt hem verzendt naar eenen tweeden,
en deze naar eenen derden, enz. Het is morgen
verzenderkensdag, wij gaan hem de poetse
bakken.
Met dat juiste nu es verzenderkens dach
Ick vreese tJan dat ghy my wilt verzenden.
(Ed. De Dene.)
VERZERPEN, verzeavple, verzerpt, b. w. Zerp of
zuur maken, fr. rendre aigre. Wijnazijn is ver
wijn.
-zerpt
— o. W. met zijn. Zerp worden. Dat bier ver
Hij dronk zijnen wijn maar als hij verzerpt-zerpt.
was. Laat het verzerpen.
VERZET, o. De daad van verzetten, verschuiving, verplaatsing, fr. deplacement. Het verzet
van eenen ambtenaar.
— Een schop, slag of stoot die iemand uit
zijne plaats doet stuiven. Iemand een verzet
geven. Een verzet krijgen.
— Uitstel, fr. délai. Van (een) verzet komt er
(een) belet, als men iets op zijnen tijd niet ver
heeft men later dikwijls geene moete meer-richt,
daar toe.
VERZETTELIJK, adj. Vermakelijk, verlustigend,
fr. amusant. Een verzettelijk man. Een verzettelijk spel. Eene verzettelijke vertelling. Eene
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Nu heeft hi hem also versien
Van groten hoghen ceder bomen. (Maerlant.)

verzettelijke gazette. Eene verzettelijke wandeling. Verzettelijk zijn. — Afl. Verzettelijkheid.
VERZETTEN, verzette (wvl. ook verzettege), verzet, b. w. Verlustigen, vermaken, fr. diveríir,
amuser. Zulk een spel verzet mij niet. Die opge-

ruimde man verzet iedereen. Die boek is verzettend om lezen.

— Ook absolutelijk. Eene wandeling verzet.
Als ik wel gewrocht heb, doe ik dan iets dat
verzet.
— Verschuiven, uitstellen, fr. remettre. De
vergaring is voor acht dagen verzet. De markt
wordt verzet als hij op eenen heiligen feest--dag
dag valt.
-- Herzetten, herplaatsen, fr. replacer. Verzet
de tafel in hare plaats. Als gij boeken uit de
kas neemt om ze van 't stof te zuiveren, ge moet
ze dan verzetten. — Zie vin—.
— Bij landb. ,Koolzaad verzetten, het herplanten, door nieuwe planten vervangen, waneer de
eerste planten falen of vergaan.
VERZETTIG, adj. Die verzet, verzettend, vermakelijk, verlustigend, fr. amusant. Een verzettig
mensch. Eene verzettige lezing. Een verzettig
spel. Dat boekje is niet verzettig. Gij zijt niet
verzettig genoeg bij uwe vrienden.
VERZEVENJAREN (wvl. VERZEVEJAREN, zie N),
verzevenjaarde, ben verzevenjaard, o. w. Na een
tijdvak van eenmaal, tweemaal, driemaal, viermaal, vijfmaal zeven jaren zijnen geboortedag
beleven. Men verzevenjaart als men veertien,
een -en- twintig, acht -en- twintig, twee-en- veertig
jaar oud is.
-- En omdat men beweert dat de natuur van
't lichaam na elk .tijdvak van zeven jaar geheel
verandert, daarom zegt men schertsende hij is

,

verzevenjaard, of . ik geloof dat hij verzevonjaart,

van iemand die b. v. gewoonlijk droefgeestig en
stilzwijgend zijnde, al met eens opgeruimd en
spraakzaam wordt, enz.
VERZICHTIG, adj. Hetzelfde als Voorzichtig,
fr. prudent. Een verzichtig mensch. Verzichtig
zijn. Verzichtig te werke gaan.
— adv. Zachtjes, zoetjes, fr. doucement. Ver
spreken (om van anderen niet gehoord te-zichtg
worden). Zij kwam verzichtig bij de wieg, om het
kind niet te ontwekken. — In dezen zin zegt
men ook Verzichtjes.
VERZIEN, verzag, verzien, b. w. Hetzelfde als
Voorzien, verzorgen, fr. pourvoir, fournir. Ik
heb hem van al het noodige verzien. Ik ben wel
verzien van pennen en papier. " Verzien van
vele dinghen. " (P. Mallants.)

VERZIEREN, verzierde, verzierd, b. w.

Verdich-

ten, verzinnen, uitvinden. Hij verziert van alles
om zijn oogmerk te, bereiken. Een verhaal eerzieren. Van al de duivels verzieren (alle denkelijke middels gebruiken) om iemand te plagen.
-- VERZIERSEL, o, Uitvindsel, verdichtsel. Een
verziersel maken. Dat is een verziersel.
— Iemand die veel verziert, die veel verdichtsels vertelt, die iemand iets op de mouwe speldt.
Een verziersel van een kind. Een aardig ver
Gij, verziersel, zult mij dat niet doen-ziersl.

gelooven.
VERZIJP (wvl. VERZIIP, zie ier), o. Gatenpateel,
fr.

couloire, passoire.

VERZIJPEN (wel. VERZIPEN, zie IJ), verzeep en

verzijpte, ben verzepen of verzijpt, o. w. Uitdruipen, verleken, fr. s'égoutter. De gewasschen kleederen te verzijpen hangen. Is de gewasschen
salade wel verzijpt P " Wel te spoelne ende te
zuverne van der looghe, ende wel te latere ver-

zijpen . " ( Cueren van den Vaerwers van Brugge.)
VERZIMPEREN, verzimperde, ben verzimperd, o.

w. Zimperende wegzinken, wegzijpelen. Het water verzimpert in den grond.
VERZINNEN, verzon en verzinde, verzonnen en
verzied, b. w. Bedenken, overleggen, overpeinzen. Eer gij dat{ aangaat, ge moet het wel ver
Gij spreekt van naar America te gaan -zine.
hebt gij verzind wat het is P Hij verzint hoe
hij dat gaat doen.
Begonnen eerst, en dan gedacht,
Heeft menig in 't verdriet gebragt :

Daerom verzint
Eer gy begint.

(*)

Waerdt dat wij de cortheydt des tijdts wel versinden,
Dit soude ons met recht de werelt doen verleen.
(Anna Biins.)

— o. w. Verandere u van zin, van gedacht, van
voornemen. Hij is een mensch die dikwijls verzint. Ik dacht morgen naar stad te gaan, maar
ik ben verzind.
— wederk. w. Zich verzinnen (wvl. eens verzinnen, zie EENS), veranderen van zin, van gedacht,
van opzet, fr. se raviser. Hij heeft zich verzind,
en zal dat huis niet koopen. Hij stond gereed om
uit te gaan, maar schielijk verzon hij zich en
bleef thuis.
-- Zich beraden. Verzin u of gij dat gaat doen
of niet.
— Kil. Versieren, bedencken, reputare . apud
se, cogitare.

tTERZ
VERZINNIG, adj. Vernuftig, vindingrijk, fr.

inventiif, i igénieux. Een verzinnig man. Een ver zinnige geest. " Mijn gebuur zelve, hoe verzinnig
hij is, weet mij daar over geenen uitleg te geven. " (Rond den Heerd.)
-- Afl. ' Verzinnigheid. Zie VERZINNEN in de
Wdb., fr. inventer.
— Wegens het maaksel van dit adj., vgl. Ver
-zuimg,Vertkwsinz.
VERZITTEN, verzat, verzeten, b. w. Kwijt geraken met te lang te zitten. Hij heeft daar zijnen
tijd verzeten. Gij hebt daar leelijk uwe kanse
verzeten.
— Zich verzitten (wvl. eens verzitten, zie EENS),
zijnen tijd verzitten, ergens te lang verblijven.
Hij heeft zich verzeten in de herberg, en zijne
zaken bij gevolg niet kunnen verrichten. Let op
dat gij u nogmaals niet verzit. Hij verzat zich
zoowel dat hij te laat kwam.
VERZOCHTEN, verzochtte (wvl*. ook verzochtege),
verzocht, b. en o. w. Hetzelfde als Verzachten,
zachter maken of worden. Eene uitdrukking
verzochten. Het weder begint te verzochten.
-- Zie ZOCHT.
VERZOELEN, verzoelde, ben verzoeld, o. w. Zoel
worden. Het weder, de lucht verzoelt, is verzoeld.
-- Het bier verzoelt, als het te warm wordt en
zijne frischheid verliest.
VERZOET, VERZOETSEL, o. Verzoeting, fr.

adoucissenent, soulagement.
Maer met de vergulde schichten
Dijns ghebeds, wilt ons verlichten
En ons gheven een versoet.
(Ymmeloot bij L. de Huvettere.)

VERZOLDEREN, verzolderde, verzolderd, b. w.
Met eenen nieuwen zolder voorzien, eenen zolder
vernieuwen. Een huis verzolderen. Eene brug
verzolderen (de planken vernieuwen waarop
men gaat en rijdt).
VERZOMEREN, verzomerd, ben verzomerd; ook
VERZOMMEREN, o. w. Weder zomer worden, tot
den zomer weder overgaan, sprek. van de lucht,
van 't saizoen, van het weder. Met de lente
begint de lucht te verzomeren. Als het verzomert, komen de zwaluwen weder. Het weder is
verzomerd sedert gisteren.
-- met hebben. Den invloed van de zomerlucht
genieten, den zomer doorbrengen. Het zal veel
deugd doen aan dien zieke van eens goed te
verzomeren. Na verwinterd te hebben in Italie,
komt hij naar Vlaanderen verzomeren. Een
nieuw huis moet eens verwinteren en verzomeren, eer 't bewoond wordt.
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— Verzomerd bier, bier dat eene zomersmaak
heeft, dat gebrouwen is tusschen Juni en September; anders ook Keerzebier genaamd.
VERZONNEN (wvl. VERZUNNEN), verzonde, ver-

zond, b. w. In den gloed van de zon stellen. Men
verzunt de graanschoven om ze droog en sprooi
te maken, en ze aldus gemakkelijker te derschen.
Graan, dat wak is, moet verzund worden.
— o. W. met hebben. In den gloed van de zon
staan. Noten, die goed verzund hebben, beschimmelen niet licht. Leg dat zaad wat te ver
doet deugd aan dien zieken man,-zune.Ht
een weinig te verzunnen.
VERZOPPEDOPPEN, verzoppedopte, verzoppedopt,
b. w. Verslempen, verkwisten. Hij heeft geheel
zijn fortuintje verzoppedopt. " Den iver tot de
regtveirdigheyt verdwynt lichtelyk alwaer den
nooddruft ontbreekt en de kapitaeltjens eersop pedopt zyn. " (F. Vanden Werve.)
— Zie ZOPPEDOPPEN.
VERZUCHT, m. Verzuchting, fr. soupir. Eenen
verzucht geven, fr. poi sser vn soupir. Ach, zeide
hij met eenen verzucht, -vat heb ik toch gedaan!
Eenen verzucht laten. Een diepe verzncht.
* VERZUIMELOOZEN (wel. VERZUMELOOZEN), b.
w. dat men hoort bij 't volk voor Verzuimen,
verwaarloozen. Zijne plichten verzuimeloozen.
Zijne geestelijke oefeningen verzuimeloozen.
VERZUIMIG, adj. Die verzuimt, onachtzaam,

nalatig, fr. négligent. Een verzuimig mensch.
Verzuimig zijn. Een 'geneesheer die verzuimig
is. Verzuimig in 't kwijten van zijne plichten.
" Sommighe sijn hier in seer versv-ymelijck ende
strafbaer. " (B. Gheysen.) " Ten is gheen kleyn
saeck hier in versuymich te veesen. " (A. Poirters).
-- Wegens het maaksel van dit w., vgl. Verzinnig.
VERZULKEREN, verzulkerde, verzulkerd, b. w.
Aan den hals brengen, vernietigen. Wordt maar
gehoord in de volgende en dergelijke spreuken
die spijt of wanhoop uitdrukken. Ik zou dien
vent verzulkeren. Ik was zoo spijtig dat ik mij
zou verzulkerd hebben. Als ge zulke dingen
hoort, zoudt ge u niet verzulkeren in eene oord
-jespanP
— Men zegt ook Verzurkelen en zelfs Verzullen (doch niet Versallen). — Zie VEROORBAREN
en VERNIBBELEN.
VERZULLEN, verzvlde, verzuld, b. w. De zulle of
dorpel vau eene deur vernieuwen, fr. renouveler
le seuil. Die ingang moet verzuld worden, en ik
ga hem in steen verzullen in plaats van in hout.

VERZ
— Wordt somwijlen gehoord in den zin van
Verzulkeren.
VERZUNNEN, b. en o. w. Zie VERZONNEN.
VERZURKELEN, b. w. Zie VERZULKEREN.

VERZWARTEN, verzwartíe (wvl. ook verzwartege,
Zie IMPERFECT), ben verzwart, o. w. Zwart of zwarter worden. Zijn haar, eertijds blond, begint te
verzwarten.
— b. w. Herzwarten, wederom zwarten. Die
stof is verzwart geweest. — Zie VER—.
VERZWIJMDHEID (wvl. VERZwIIMDHEID),V. Verzuim, fr. négligence. " Als onsen evennaesten
t' minste mistomen is, al en waert maer een
cleyn saecke, uyt cranckheydt, jae oock maer uyt
verswymtheydí : wy hangheat een ieghelyck aen
den neuse. " (J. David, s. j.) " By die verzwymtheyd van eender keerse, ghinek die abdie te niece
van den viere. " (N. Despars.) " By teloostere
ter Woestine, daer tvier inneghesteken wiert,
byder verswij mtheit ende onachtzaemheit van
der abdesse aldaer, dieder niet in tijts voren en
sprack. " (Id.) " Ik en hebbet nieuwers tonnen
ghevinden, byder negligencie ende verswyntheil
van de croniqueurs van dien tyde. " (Id.) " Uwe
verzwijmiheyt en traecheyt. " (C. Vrancx.) " Daer
mede was hy vervullende alle verzwijmtheden en
onacjitsaemheden in Maria te dienen. " (Id.)
VERZWIJMEN (wvl. VERZWIMEN, zie IJ), ver -

zwijmde (wvl. ook verzwiividege, Zie IMPERFECT),
verzwijmd, b. w. Verzuimen, verwaarloozen, ver
Zijne plichten verzwijmen. Zijne-onachtzme.
morgen— en avondgebeden verzwijmen. Er is
geen tijd te verzwijmen. Verzwijm de middels
niet die God u geeft om zalig te worden. Hij had
verzwijmd de deur te sluiten, en de dief was in
huis gekomen. " Dit sacrament maect den mensche bewachtsamigher van sonden; ende dit
sonde inden mensce wel bliven gheduerende,
waert dat hijt niet selve en verswijmde ende liet
varen bi dye playsancie der werelt daer hy hem
weder toe keert. " (Th. van Herentals.) " Die
verzwijmen te leererve de leden ofte articulen des
gheloofs. " (C. van Dordrecht.) " Up dat hy alle
dat goet twelek hy binnen der weke verzwijmt
heeft, up desen dach zoude mueghen verhaelen. " (Id.) " Is gehouden binnen veertich dagen
te compareren, op pene van te verbeuren thien
ponden parisis, indien hy den tijd oversate ende
verswzjmde. " ( Cost. v. Audenaerde, III,15.)
Die zijn gheluck verzwijmt die heeft dobbel mijncke.

(Ed. De Dene.)
Terwijlen het bestandt noch deurde van twaelf jaren,
En heb ick niet verswimt mijn trachten t'openbaren.
(Cl. Declerck.)
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Want die zijn Lijdt licht verschoten
Siet verswijmt, die werdt ghesloten
Bayten 't ziel- ghewenschte rijck.

(Id.)

-- Dit woord is meest gebruikt in FranschVlaanderen.
VERZWIJMENIS (wvl. VERZWIMENESSE), V. Ver
fr. negligence. " Om die onachtsamie--zuimens,
heyt ende verswimenisse ymmer een luttel te
leeren laten, soo sonde ick raden.... " (Th. van
Herentals.)

VERZWIJIVIIG (wvl. VERZWIMIG, zie IJ), adj. Verzuimig, fr. negligent. " Menschen die niet ver
en zijn, mer diasprake gods waer-swimch
nemende. " (Th. van Herentals.)
-- Ook Verzwijmelijk. " Als wy dincken hoe
traegh, hoe onachtsaem ende verzw ymelick dat
wy hebben gheweest in Jesus te dienen, te
eeren ende te dancken. " (C. Vrancx.)
VERZWIJNEN (wvl. VERZWiNEN, zie IJ), verzwijnde, verzwijnd; ook VERSWIJNEN, b. w. Verzuipen, verswollen, in dronkenschap en wulpschheid verkwisten. Hij heeft op eenen dag vijftig
frank verzwijnd.
-- Zie SWIJNSWOLLEN.

VESCH, VASCH, o. VESSCHE, VASSCHE, v., col.
lectief zonder mv. Witte blaasjes of zweertjes
die dikwijls komen in den mond van nieuwgeborene kinderen of van stervende menschen; in
de Wdb. Sprouw, Spruw geheeten, fr. mnrgucet,
aphthes vesiculeux, bij Kil. Sehuyl. Dat kindje
heeft het vesch in den mond. De vessche krijgen.

Het vasch geneest in acht of veertien dagen.
Die zieke mensch gaat sterven : hij heeft reeds
de vassche.
-- Onze uitspraak belet niet van Versch,
Varsch, Versche, Varsche, te schrijven (zie Rs).
Ik schrijf zonder r, omdat het mij afkomstig
schijnt van 1. vesica, vesicula, fr. vesicule, blaasje.
VESPEREI, o. zonder mv., klemt. op rei. De
drooge maaltijd die men neemt omtrent den
vieren 's namiddags, vesperbrood, fr. gouter. Op
de ure dat men vesperei eet. Een al te zuinig
vesperei. Vesperei roepen (het werkvolk roepen
om vesperei te eten).
-- Het oud fr. vespree bet. avondtijd. Wij
zeggen nooit vesperij : zie onder ARMEIE.

VESPEREIEN, vespereicde (wvl. ook vespereidege,
zie IMPERFECT), heb gevespereid, o. w. De halfach-

ternoensche maaltijd nemen, fr. gouter. Hij vespereit met twee boterhammen en een glas bier.
Ik vespereie nooit. Zij waren bezig met te vespereien.
-- Men hoort ook Vespereeren.

VESP
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VESPEREITIJD, m. Het uur van 't vesperei. Te
vespereitijd staakte hij van werken. Het was
omtrent den vespereitijd dat de bliksem in de
kave sloeg.
VESPERTIJD, m. Hetzelfde als Vespereitija.
VESSCHE, v., zonder mv. Sprouw. Zie vESCH.
VESSEMBROOD, VESSENBROOD, o. Vesperbrood,
fr. gouter. Zijn vessenbrood eten, fr. prendre son

VETEL, o., zware e. Vierendeel. Zie VERTEL.
VETJE, o. Winste, profijtje, fr. bénéfice. Een
vetje hebben aan iets (er een profijtje aan doen).
Als gij uwen vogel - nu wilt verkoopen, ge zult
er een schoon vetje aan hebben. Die voortverkooper heeft daar een vetje aan gehad. Ik hoop
daar wel een vetje aan te hebben. Dat zal een
vetje zijn voor U. Het is een vetje voor den

goiter.

pijnder.
— Vgl. fr. nivet (benéface illicite et caché q u'un

VEST(E, V. Onderveste, onderlijf, fr. gilet. Eene

veste van zijde.
-- Bovenveste, kort kleed met mouwen zonder
slippen, fr. veste. Eene lakenen veste. Die eene
vest aanheeft, doet noch frak noch smijtertje
aan. Eene veste om mede te werken.
-- Eene veste makarons, een groot blad papier
geheel met kleene makarontjes bedekt die er
vast aan gebakken zijn. Eene veste makarons
koopen. Drie vesten makarons winnen met het
teerlingspel.
VESTEBLOEM (wvl. —BLOMME, zie OE), V. Naam
dien men te Brugge geeft aan de gele en witte
plompen (1. nymphcea lutea, nymphcea alba),
omdat zij veel in het grachtwater groeien langs
de veste van de stad.
VESTEN, vestte, gevest, b. w. Hechten, vestigen,
fr. attacker, fixer. Met naald en draad vest men
Benen lap aan een kleed. Een plakkaat aan den
muur vesten. " Want desen graet den menscen
noch niet volcomelije en vestei in God. "(H. Herp.)
"'k Wil my voortaen gaen vesten in dese stadt. "

(Beschryv. v. Vreugdeteeck.)
— o. W. met hebben. Zich vestigen, kleven. De
klissen vesten aan de kleeren. " Dat hooft is
rond, omme dat rondt eene scoene vorme es,
ende omme dat harte slage, valle ende werp hinghe te mynder an souden vesten. " ( Jehan
Yperman.)
— Fig. Hij berispt en vermaant gedurig zijnen
zoon, maar 't vest er niet aan (het pakt niet, fr.
rien qui prenne, de zoon luistert er niet naar).
" Dit houdet dat herte soe vrij datter geen beelden in vesten en mogen. " (H. Herp.)
o Broeder ! op my vest verdriet, noch leet noch sniert,
Als ik den troost van uw geselschap en gesicht
(Vaelande.)
En liefde weirdig ben.

VET, adj ., fr. gras.
-- Ergens vet mee zijn, spottende gezeid voor
Er niet veel mee versteven zijn (zie VERSTIJVEN).
" Maer 'k ben er vet mee, iet zulk een huys. "
(C. Duvillers.)
-- Vuil, onzedig, fr. graveleuv. Zulke klap is
wat vet.
-

,

agent, un mandataire obtient sur un marché qu'il
fait pour autrui) .
VETLAP, m. Dikke vette worm die veel kwaad
doet aan den akker; ook Wulf; fr. ver blanc, larve

de hanneton.
VETLEGGER, m. Vetweider, hij die koeien en
ossen vet kweekt in eene weide of bilk, om ze
dan te verkoopen of te slachten, fr. herbager,

bcttier, engraisseur de bestiaux dans les páturages.

Eenige beenhouwers zijn tevens ook vetleggers.
" Saut-sieders, olie -slaeghers, vet-legghers, beenhouders, say- wevers, tapyt-werckers, ende meer
andere diergelijcke neeringen. " (Vl. Settingboec.)
— Fig. Iemand die weeldig leeft en zich vermast.
VETPAN(NE, v. Smeerpot ter verlichting, fr.
falot. Eene verlichting met lampioenen, vetpannen en chineesche lanteerntjes.
VETPLANTE, m. Algemeene naam van alle
planten die m.alsch en vleeschachtig zijn, fr.
plante grasse. De donderbaard is eene vetplante.
VETTE, v., zonder mv. Vast akkermest, fr.
fur ier, in tegenoverstelling van vloeibaar mest.
De vette wordt op het land gekleinsd of gestrooid;
ale integendeel wordt er op geslegen (gegoten).
Vette voeren (met eene kar naar den akker
brengen). Vette stoken (de vette, die op 't land
gespreid ligt, met eenen spriet in de akkervore
drijven achter den ploeg). De vette inakkeren.
Een mestput vol vette. " Prysie van mes ofte
vette. " ( Cost. v., L. v. Vryen.)
— Men onderscheidt lange vette en korte vette.
De lange vette is 't vuil en rottend stroo dat in
den stal tot leger gediend heeft voor de beesten,
fr. paillé. De korte vette is smoorhoop, gracht slijk, drek, straatvaagsel, asschen, guano, enz.
Lange vette wordt korte vette met geheel rot
te worden en te verteren. Wat steekt er in dien
vent ? Verstand of deugd P Geen zier : anders
niet dan korte vette.
-- Ook gebruikt voor Mest in 't algemeen, fr
engrais. Guano is eene krachtige vette. Lijnzaad-

VETT
koeken in de ale gemengd zijn eene goede vette.
Privaat is eene te brandige vette voor die vrucht.
-- VETTE, V. In 't biljart- en 't bollespel. Waneer het getal spelers oneffen is, zoodat er b. v.
drie van den eenera kant tegen vier van den
anderen kant moeten spelen, dan is er een van
die drie die twee bollen speelt om aldus de kans
gelijk te stellen; nu die tweede bol, die hij speelt,
heet de Vette. Wie gaat er de vette spelen P
-- In 't kaartspel gebeurt het ook dat een man
met twee handen speelt : die tweede hand heet
men den blinde. Met den blinden spelen.
VETTEGARS (uitspr. vettegas), o., mv. -garzen.
Malsche weide, goede bilk, fr. gras paturage. Een
vettegars verkoopen. Er zitten tien ossen op dat
vettegars.
VETTEN, veile (wvl. ook vetlege, zie IMPERFECT),
gevet (fvl. èveí), b. w. Vet maken, vet mesten, fr.
erngraisser. Hij vet veel ossen in de bilken. Een
zwijn vetten. " Jan heeft my daer gezeyd : Triene,
slagt een haentjen of twee; maer dat is nu al te
late en daarby zy en hebben niet te vellen gezeten. " (C. Duvillers.)
-- Veien, fr. fumer. Eenen akker vetten. Die
vruchten staan mager omdat zij niet genoeg
gevet zijn. Men vet een land of eene vrucht met
guano, ale, smoorhoop, enz.
-- o. w. met zijn. Vet worden. Hij is een
weinig gevet sedert dat ik hem gezien heb. Dat
zwijn wilt niet vetten. De ossen vetten zeere in
de bilken.
VETTEWEE, v., mv. vetlewee'n. Wvl. vorm van
Vetteweide, vettegars., fr. gras p Uurage. " Weeden, verpacht voor vette - ,veeden, en moghen niet
ghebroken sijn, noch ghemaeyt, noch beleyt met
peerden ofte cachtelen. " (Cost. v. Berghen S.
Winocx.)'
VETWINKEL, m. Winkel waar men vette waren
verkoopt, zoo als keersen, olie en zeep.
-- In eenige streken ook voor Kruideniers
fr. boutique d'épicier.
-winkel,
VEUGEL, m. Zie VOGEL.
VEUNS, VUNS, VINS, VEINS, VEUS, m., zonder
mv. De daad van veinzen, het aanglimmen. Die
rooktabak heeft geenen veuns in (wilt geen vuur
vatten). Ik krijg die houtkolere in veuze niet.
Het hoist is reeds in veunze, het zal haast
branden.
Eenen bondel hoog daer op
Als een grootera duyvels kop,
Die ik sal inr veunse steken.
(Vaelande.)
- Zie VEUNZEN.
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VEUNSHOUT, VUNSHOUT, VEINSHOUT, VEUS-

HOUT, o., zonder mv. Boomzwam, fr. agaric de
ehene. Het is van veunshout dat men vuurzwam
(fr. amadou) maakt.
VEUNZEN, veunscde, heb geveunsd, o. w. Aangeglommen zijn zonder te vlammen. De kolen
veunzen onder de asschen. Het kaf ligt te veunzen in den heerd. Na lang geveunsd te hebben,
schoot de balk in brand en het huis laaide af.
Ik wierd door den reuk gewaar dat mijn kleed
veunsde. Dat hout veunst wel in den heerd,
maar het wilt niet branden. De baanst begint te
veunzen zoohaast er eene sperk in valt. Die tabak
is lastig om smooren : hij veunst niet goed. Die
cigaar veunst gemakkelijk. Zijne pijp doen veunzen, fr. allumer sa pipe. De boomzwam veunst
zonder branden.
— Fig. Van gramschap gloeien, misnoegd
zijn, zonder het uitwendig te toonen, fr. bisquer.
Iemand doen veinzen, veuzen. Ik heb hem daar
een woord gezeid dat hem veuzen doet.
— Die haat had lang geveunsd, fr. couve'.
— Men zegt ook Vunzen, Vinzen, Veinzen
en Veuzen. Kil. Veynsen, accendere sive accentli
tanquam scintilla e silice ea;cussa. Men vindt ook
Veizen. " Synen asem doet oock doode colen
branden en veisen. " (J. David, s. j.)
— Dit Veinzen, Veuzen is hetzelfde niet als
't fr. couver dat gezeid wordt van 't vuur en niet
van de brandstof, terwijl veinzen gezeid wordt
van de brandstof en niet van 't vuur. Dus zegt
men in 't fr. le feu couve sous les cendres, maar
niet l'amadou couve; en men zegt in 't vlaamsch
de kolen veinzen, maar niet het vuur veinst.
— Misschien voor Vunkzen, Vinkzen. Zie
.

VINK, VONK.

VEUNZER, VEUZER, m. Komfoor, fr. réchaucd.
— Kil. Vuyrster, vierteyle, 1. foculus, ignila-

bulum.
VEUNZING, VUNZING, VEINZING, VEUZING, v.

De daad van veinzen, van aanglimmen.
VEUREINDE, o. Zie VOOREINDE.
VEUREN, veurde (wvl. ook veurdege, zie IMPER-

(fvl. èveurd, zie GE), b. w. Snijden.
Alles in stukken veuren. Hij veurde 't brood in
dikke stukken. Zie AFVEUREN, UITVEUREN, OPENFECT), geveurd

VEUREN.

— Is er ievers een kieksken te veuren, hij houdt
het pootje, is er ievers een hazaard te doen, hij

mist de kans niet; is er ievers iets goeds te
krijgen, hij weet er zijn deel van te hebben.
— Veel gebruikt in den zin van Lubben,
fr. cMtrer. Eenen hond veuren. Een 'ruin is een

VEUR
geveurde hengst. Eene gelte is eene geveurde
zeug. " Leefde als .j. ghevurt man " tanquam
eunuchus. (Maerlant.) " Zo wie hem zelven doet
vueren of libben, es te punierene capitalick. "
(I. de Damhoudere). -- Kil. Vueren, Voren,
Voeren, castrare.

— Eene veur of ploegsnede maken in het land.
Zie

VOREN.

VEURS en VEURST (uitspr. veus, veust, zie Rs),
o., zonder mv. De eieren of het zaad dat de vis schen en de puiten schieten ter vermenigvuldiging van hun geslacht, fr. frai. Veurs steken
(hom schieten). Het veurst vernielen. Ten tijde
dat de puiten veurs schieten.
— Ook Kleine visch, groei, fr. frai, freon.
— Hoewel dit woord in de gesprokene taal
zonder r klinkt, moet het nogtans met eene r
geschreven worden, omdat deze letter bestaat
in fr. frai, eng. fry, zw. fro, enz. Zie vEURZEN.
VEURST (uitspr. veust, zie Rs), m. en v. De
opperste riggel van een dak, in de Wdb. Vorst
genaamd, fr. arête, faite. Hij zat op den veurst
van 't huis. " Alle huusingen, schueren ende
stallen contigue, ende houdende aen elck-anderen steen -vast, hout -vast ende dack-vast, niet
jeghenstaende dat d'een hoogher is dan d'andere, sijn gherekent voor een veurst. " ( Cost. V.
Cassel.) " Den leene sal volgen de beste veurst
op 't leen staende, ende daer geen huysingen op
en staen, den besten boom. " (Cost. v. Poperinghe, van successiën.)
-- Wordt ook gebezigd in den zin van Veurstpan, fr. enfazteau, tulle faitière. Groote of kleene
veursten.
— Ook het halfrond— of veurstpanwijsdegemetseld bovendeel van eersen muur rond eenen
hof, enz. Een muur met eenen veurst, tot onderscheiding van ' eenera muur met een ,peerd, of met
eenen schoot.
VEURSTBALK (uitspr. veustbalke), m. Nokbalk,
fr. faitage. De veurstbalk van een dak. Het is op
den veurstbalk dat de boveneinden van de kepers gevestigd liggen.
VEURSTBAND (uitspr. veustband), m. Stuk hout
dat in schuinsche richting den pun4stijl• aan den
veurstbalk verbindt in een dak.
VEURSTBOOM (uitspr. veustboom), m. Bij wevers. Een dwarsbalk die met beide uiteinden
rust boven op de dokken van een weefgetouw,
en dient om de katrollen op te houden waaraan
de weefkam hangt.

VEURSTER (wvl. VEUSTER, VUISTER, VUSTERE,
yUSTERE, FEUSTER, FUISTERE, FUISTE), m. Het on-
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VEUR

.

derste gedeelte van den schoorsteen, de grond
van eene haardstede, de muur -waartegen het
brandhout ligt en langs waar de vlam en de
rook opwaarts stijgen, anders ook Vuurschoot
genaamd, fr. cceur de chemznee, fond de cheminee.
Tegen den veurster staat er gemeenlijk eene
ijzeren plaat die men het kaafijzer noemt, fr.
contre- coeur, contre-feu. Hij zat bij den heerd
leunende met de schoere tegen den veurster. De
veurster is zwart berookt. Zoo zwart zijn als de
veurster, fr. être noir comme le occur de la che7ninée. Om haar spijt te sussen, sloeg zij den moor
tegen den veurster en flikte een potje kaffij (d. i.
hong zij driftig het waterketeltje op den heerd
en maakte'spoedig een kopje koffij). In sommige
plaatsen, als men 's zaterdags avonds het huis
gewasschen en gereinigd heeft, bedekt en ver
groene takken en-siertmndvu
bloemen die daar alzoo helpen den zondag vieren.
— De naam van Veurster wordt ook gegeven
aan dat kleen steenen gewelf dat men op de ribben van eene bovenkamer metselt om tot bodem
te dienen van eene heerdstede aldaar; of ook aan
dat kleen steenen gewelf dat men metselt nevens
den keldertrap onder den zoldersteeger, en waar
men gemeenlijk vleesch, boter en brood stelt.
In deze twee beteekenissen zegt men ook Monteie in plaats van Veurster.

-- Kil. Vuyster, Vuyrster, schoorsteen, 1.
ware 't beter van
Vuurster te schrijven. Kil. heeft Vuyr, vuer,
vier, 1. ignis. Wij zeggen gemeenlijk Vier; som wijlen ook veur, b. v. in Vageveur, Vagevier.
Doch men zegt ook Viervéurster.
VEURSTGAT (uitspr. veustgat), o. Opening in
den muur waar het uiteinde van 't veursthout
in rust.
VEURSTHAAK (uitspr. veusthaak), m. IJzeren
haak onder aan den oorboom genageld, en dienende om de onderste veurstpan te ondersteunen
en haar te beletten van af te glijden.
VEURSTHOUT (uitspr. veusthout), o., mv. - houten.
Bij metsers, enz. De nokbalk of bovenriggel van
een dak, van eene vaute, enz. In de lengte van
de pulfering van een gewelf legt men een veursthout om de boveneinden van de pulferhouten te

focus, fr. foyer. Misschien

ondersteunen.

VEURSTIJD (uitspr. veustiid), m. Het saizoen
dat de visschen of de puiten veurzen, fr. temps
du frai.
VEURSTPAN (uitspr. veustpanne),

v. Nokpan,
halfrondgebogen pan die men boven op den
veurst legt, fr. enfaïteau, tuile fa2tière.

VEUR
VEURVOET, m. Zie VOORVOET.
VEURZELING (uitspr. veuzeling), m. en o. (zie
LING), vkl w, veurzelingsken. Jongsken van een
grooten visch, fr. fretin.
VEURZEN (uitspr. veuzen, zie ns), veursde, heb
-

geveursd, o. W. Veurs steken, zaad schieten,
sprek. van visschen of puiten, fr. frayer. Men
mag niet visschen ten tijde dat de visschen
veurzen. De puiten zijn in 't veurzen.
--- Fig. " Dan soudemen de ketteren achter
de haghen ende in bosschen vinden, metten
Testamente inde handt : soo neerstelyck vurssencde en d'een den anderen t' fenyn van ketterye
instortende, als oft ghy eenen hoop padde-ghereeks saeght. " (J. David, s. j.) •
-- Kil. Veusen, Vorsen en Veursen, generare
piscium more. Zie VEURS.
VEUS, o. Hom, fr. frai. Zie VEURS.
VEUSTER, m. Zie VEURSTE.R.
VEUZEN, veusde, geveusd, o. w. Zie 1 ° VEUNZEN,
2° VIEZEN, 3° VEURZEN.
VEZEL, m., zware e. Draadachtig deeltje van
iets, fr. fibre, filament. De vezels van 't mager
vleesch. Vèzels van eenen wortel.
— Kil. Vaese, Vese, Veese, Vesel, 1. fibra,
hd. fasen. " Ende wat siedi een vese (1. festuca)
in uws broeders ooghe P " (Nieuw Testament
1566, bij Delfortrie analogies.) " De andere kamer
heel net en reyn, de zonne verlichtende met een
kleyn straeltjen, doet voor de oogera vliegen
duysent veskens en atomissen. " (F. Vanden
Werve.)
Het ghetal is soo oneyndigh

men 't niet verghelijcken magh
Met alle vaeskens van den dagh,
Noch by 't sant dat in zee can veesen.
(Boetius de Roodt.)

Dat

-- VEZELACHTIG, adj. Dat gemakkelijk en licht
vezelt. Vezelachtige stoffe.

-- Afl. Vezelachtigheid.
VEZELAAR, m. Iemand die aan de oor fluistert.
Ik maak niet van vezeláars. Wat heeft die vezelaar u daar gezeid?
VËZELEN, vezelde, heb of ben gevezelcd, o. w.,
zware e. Uitrafelen, sprekende van eene gewevene stof wier draden een voor een uitvallen,
anders ook Uitloopen, fr. s'efiler. Een neusdoek

vèzelt, als zijne ooren niet gezoomd zijn. De
eene stoffe vèzelt lichter dan de andere.
-- Wordt ook gezeid van papier, leder, enz.
dat door wrijving of anderszins in draadachtige
deeltjes of pluisjes losgaat. Die boek is zoodanig
gebezigd en doorbladerd geweest dat de spasem
en de bladzijden al gevèzeld zijn.

VEZE
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--- Men zegt ook Fèzelen en Vèselen.
— Dit Vèzelen, met de zware e, verschilt bij
ons van Vézelen (fr. chuchoter) dat eene zachtlange e heeft. Nogtans in Fransch- Vlaanderen
zegt men Vèzelen, zware e, fr. chuchoter. In Brab.
zegt men Vezen, zware e, voor de vezels aftrekken, b. V. erwten vèzen (d. i. draden), zegt Alg.
Vl. Idiot.
VEZELEN, vezelde, gevezeld, b. en o. w., zachtl.
C. Veziken, fluisteren, stillekens iets zeggen aan
iemands oor, fr. chuchoter. Wat vezelt gij daar P
Ik verstond niet wat hij mij vezelde. Ik vezelde

't hem aan zijne oor. Eenig nieuws aan iemand
vezelen. Zij zijn wederom al aan 't vezelen. Het
is onbetaamlijk van met iemand te vezelen als
men in eene groote vergadering is. Zoetjes vezelen. Luide vezelen.

— Afl. Vezeling.
--- Dit woord, dat Kramers verouderd acht,
is van alledaagsch gebruik bij al de Vlamingen.
Kil. heeft het niet, maar men vindt het bij Vondel en andere schrijvers.
VEZELING, m. en o. (zie LING), zware e. Vezeltje.
--- VEZELING, v. De daad van vèzelen, rafeling.
— collectief. Uitgerafelde draden, pluksel, enz.
-- Fijne worteltjes van planten, enz. De v ezelinge der wortelen. De vezelinge van eenen ajuin.
--- Zie —ING.

VIAVREEIVID, VIAVREMD, VIAVREIMD, adj.
klemt. op vreemd. Geheel vreemd, geen vriend
noch maag noch bloedverwant. Zijn die trouwers
geen familie met elkander P Neen, zij zijn viavreemde. Een getuige die viavreemde is van den
beschuldigde. Ik heb hem een bezoek afgeleid,
maar hij ontvong mij zoo koel alsof ik geheel
viavreemde had geweest. Ik kende niemand in
die stad : ik was er viavreemde; ik kwam daar

viavreemde toe.
-- Veel gebruikt te Brugge.
VICHTEN, vocht, gevochten, o. W. Hetzelfde als
Vechten.

Terwylen dat gy blaest
En uwe makkers vichten.
(P. Croon.)

— Ook gebruikt in Brab. (Alg. Vl. Idiot.)
VICHTIEN, adj. Vijftien, fr. quinze. Een verlof
van vichtien dagen.
Vijf hondert

Romeyne ende vichtiene.
(Maerlant.)

— Dit woord is van alledaagsch gebruik,
even als de volgende. Maar vichte, voor Vijfde,
fr. cinquieme, zeggen wij niet, hoewel het eertijds in zwang was :

VICH
Dus es Moises die vichte
Van Jacoppe. (Maerlant.)
VICHTIENDE, VICHTIENSTE, adj. Vijftiende.
fr. quinzieme. Het is nu de vichtienste dag dat
hij ziek ligt.

VICHTIG, adj. Vijftig, fr. cinquante. Vichtig
jaar. Vichtig dagen. Zij warei wel vichtig, met
-

vichtigen. " Vichtich bunderen land. " (N. Despars.)
Oud .ij. ende vichtich jaer.
(Maerlant.)
VICHTIGER, m. Vijftiger, iemand die vichtig
jaar oud is.
VICHTIGSTE, adj. Vijftigste, fr. cinquantièyne,
Op den vichtigsten dag na zijne dood. Hij is op
zijn vichtigste (jaar).
VIER, o. Zie vuuR.
VIERBOK, m., inv. - bokken. Bonke of tros van
vier aaneenklevende of samenhangende noten,
krieken, braambezen, zaadhuisjes, bloemen,
kwispels, enz. Zie BOK. Er staat een vierbok aan
dat takje. Geef die vierbokken aan mij.
VIERBOTERHAM, m., klemt. op vier. Vesperei brood, boterham dien men eet om vier ure
's namiddags. De werklieden zetteden zich neder
om hunnen vierboterham te eten.
VIERDELING, o. Een paander die het vierde
deel inhoudt van eenen Maatpaander.
VIERDERLING, VIERLING, m. Soort van kleene
eendvogel die in 't holl. Taling heet, fr. cereelle,

sarcelle.
VIERDRAADDE (wvl. VIERDRADDE, zie KLAN KV.),

adj. Vier draden hebbende, uit vier draden bestaande. Vierdraadde breisayette.
VIEREN, o. w. Verlichten, fr. illuminer. Zie
VUREN.
- VIEREN, b. w. in den zin van Laten schieten,
fr. lacher (une corde), wordt gebruikt bij onze
metsers en andere ambachtslieden.
VIERENDEEL, o. Bij pottebakkers. Soort van
bloempot. Zie PEE.
VIERENDEELKEERSE, V. Eene keers die een
vierendeel weegt.
VIERGEZELLE, v., klemt. op zei. Floretzijde,

fr. filoselle.

— Afl. Viergezellen, adj. Van viergezelle.
Viergezellen handschoe'n. Viergezellen lint (viergezellelint).
VIERHOEKTE (wvl. VIERHOUKTE, zie on), adj.
Vier hoeken hebbende. De tafels zijn meest al
vierhoekte. Een vierhoekte steen. " Maecten
enen for vierhoecte. " ( Maerlant.)
VIERING, V., fr. illumination. Zie WRING.

VIER
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VIERJAARSCHOTE, -SCHEUTE, v. Een hakbosch
wiens hout nog maar vier jaar oud is sedert den
hauw, eene.schote van vier jaar.
— Zie SCHOOT, V.
VIERKANTTE, adj. Vier kanten hebbende. Een
vierkantte pilaar. Dat huis is niet vierkantte.
" In midden stont j . steen viercante. " ( Maerlant.)
— adv. Gansch en geheel. De zanger viel er
vierkantte uit., met voois en al. Iemand vierkantte uitlachen. Hij is daar door vierkantte
zot geworden. Iemand vierkantte opnemen. De
gracht stond vierkantte vul water. De kerk was
vierkantte vul. Ge moet u stil houden, of ik
smijt u vierkantte buiten. Hij was vierkantte
gram. Iemand vierkantte tegenspreken. De deur
stond vierkantte open.
Hy smeet sabel en geweer aen kant,
En sprong vierkant in den brand.
(Volkslied.)

Die schimpen ons maer vierkant uyt.
(Vaelande.)
Ik keef : by schomp my vierkant uyt.

(Id.)

— In zijn vierkantte staan, fiksch en schrap
staan. De soldaten stonden allen in hun vierkantte.
— Op zijn vierkantte zitten, behoorlijk en deftig neerzitten. De kinderen in school moeten
op hun vierkantte zitten. Hij zat daar op zijn
vierkantte.
VIERBLAUW (wvl. VIERKLOW, zie AU), m., klemt.

op vier.
— Te vierklauwe, te viervoete, in den galop,
in vollen _ ren, fr. an galop. De peerden liepen
te vierklauwe. Het peerd sprong er te vierklauwe over. De geneesheer reed er te vierklauwe naar toe, en keerde te vierklauwe weder.
— Het wordt ook van menschen gezeid, hoewel niet te peerde gezeten. Ik liep er te vierklauwe naar toe. Te vierklauwe aankomen. Die
kwistekole rijdt te vierklauwe naar zijn verderf.
Ik heb daar te vierklauwe eenen brief geschreven. De notaris las het testament te vierklauwe:
niet een die hem volgen of verstaan kon. Het
convooi reed te vierklauwe voorbij.
— Dit te vierklanwe is van dagelijksch gebruik overal. Men zegt ook te vierklauwde.
VIERKOPPEL, m. Vierbok, viertruisch.
VIERMAAL, o. Kleene maaltijd die men neemt
ten vier ure in den namiddag, vesperei, fr. ,outer.
VIERSCHACHTER,m. Weefkam metvier schachten. Het is met den vierschachter dat men gewoonlijk weeft. Met den vierschachter weeft men

VIER
effen lijnwaad. De vierschachter is de eenvoudigste van alle weefkammen.
VIERSCHIPPE, VIERSCHUPPE, v. Hetzelfde als
Vuurschop bij Kramers, fr. pelle a feu.
VIERSCHOTIG, adj. Zie VUURSCHOTIG.
VIERSLAGEN, vierslaagde, heb gevierslaagd, o.

w. Wordt gezeid van eenen wagen wiens wielen
niet in den haak zijn, zoodanig dat de achter
niet juist loopen op het spoor van de-wieln
voorwielen en alzoo vier wagenslagen achter
zich laten in plaats van twee. Die wagen vierslaagt. Het is een gebrekkige wagen die vierslaagt. -- Vgl. Koppelveuren.
VIERSTAGIE (wvl. VIERSTAAIZE, fVl. VIERSTADSJE,

zie —AGIE), V. Een huis van vier verdiepingen,
fr. une maison avec ure rez-de- chaussee et trois
etages. Dat huis is eene vierstagie. Hij woont in
die vierstagie. In die stad ziet men veel vier-

stagien.
VIERSTUITE (wvl. —STUTE, zie UI), v. Vierboter

boterham dien men eet ten vier ure namid -ham,
zeiden de menschen -- het-dag."'tIsvier!—
kloksken uit. het oudemanhuis luidt — en ze
leiden hun alaam neêre voor hunne vierstuite.

(K. Callebert.)
VIERTRUISCII (wvl. VIERTRUUSCH, zie UI), m.
Vierbok, tros van vier aaneenhangende noten,
appels, krieken, enz.
VIERTUITTE (wvl. VIERTUUTTE, zie UI), adj.
Vierhoekig, fr. a quatre coins on angles. De tafels
zijn meest rond of viertuitte.
— Zie TUIT, en —DE.
VIERVLEERDE, adj. Die vier vlèren (d. i. vlerken) heeft, viervleugelig.
VIERVOETTE, adj. Vier voeten hebbende. De
viervoette dieren, fr. les quadrupedes.
VIERWIELDE, adj. Vier wielen hebbende. Een
vierwielde wagen.
* VIERWIELPEERD, o., fr. vélocipède a' quatre
roues. — Zie WIELPEERD.
VIERZEN, o. w. Zie VIEZEN.
VIES, adj. Zie vijs.
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VIEZ
Hetzelfde verschijnsel ziet men ook in het zand
langs het zeestrand waneer men er op slaat of
schopt. Het zand viest.
-- Ook substantieflijk. Het viezen van de zee,
fr. la phosphorescence de la mer. Men weet niet
wel waar het viezen aan toe te schrijven is.
— In plaats van Viezen zegt men ook Veuzen,
en bij Kramers heet het Vuren; zoodanig dat
ons viezen, neuzen te vergelijken is met verliezen

oul. verlieren, kiezen oul. kieren, vriezen oul. vrieren; tenzij men moeste vierzen, vuerzen (wvl. veurzen) schrijven, even als wij verklaarzen (wvl. verklazen, zie Rs) zeggen in plaats van verklaren. Wat
er van zij, de wortel is ongetwijfeld vuur, vier.
VIEZEVEZE, v. met de stemrust op de eerste
greep en de zware e in de derde. Hersenschim,
droombeeld, dwaas gedacht, visioen, gril, fr.
fantóme, fantaisie, chimèire, vision. Hij zit met
zijn hoofd vol viezevezen. De sijsteemen van de
goddelooze filosofen zijn viezevezen.
— Kil. Viese-vase, Vise-vase, visum, spectrum:
phantasms, phantasia.
-- VIEZEVEZEN, viezeveesde, heb geviezeveescd, o.

w. met den klemtoon op de eerste greep en de
zware e in de derde. Zich met dwaze inbeeldingen ophouden, grillige gedachten voeden, droomen, visioenen. Ik ken iemand die geheele dagen
viezeveest, denkende dat hij van God bestemd
is om verloren te gaan en dat al zijne goede
werken onbeloond zullen blijven. Hij zat te viezevezen hoe hij zich wreken zou. Tegen iemand
viezevezen (dwaze plannen beramen om hem te
verhinderen) .
VIGGE, v. Slecht mes dat weinig of niet snijdt,
anders ook Fikke.
VIGGELEN, viggelde, geviggelci, b. en o. w. Met
eene vigge snijden, onfatsoenlijk snijden, fr.
charpenter. In stukken viggelen.
— Zie FIGGELEN.
VIGGEI, o. Zie VIKKEN. " Een zeughe met twee
zwerte vigghenen. " (0. Vrancx.)
VIJF, VIJVE (wvl. VUUF, VUVE, zie onder FRua-

VIEZEKOTEN, viezekootte, heb geviezekoot (wvl.
viezekótte, heb geviezekót, zie KLANKV.), o. w. Stil

TEN), telw., fr. cinq. " Eene barnende toordse
van vuf pond. " (Kr. v. Br.)

te samen klappen en praten, kokerullen.-lekns
Zij zaten te viezekoten in de herberg.
— Vgl. Rottekoten.
VIEZEN, viesde, heb geviesd, o. w. Wordt gezeid
van het licht dat 's nachts op de zee glinstert en
in 't fr. phosphorescence genoemd wordt. Als de
zon onder is, schijnt er een nieuw licht als van
glinsterend zilver uit den oceaan op te breken,
en dan zegt men De zee viest, fr. la mer brasille.

— Hij heeft ze alle vijf niet, of er wikkelt een
van de vijve, hij heeft zijne vijf zinnen niet, hij
heeft eenen slag van de molen.

— De vijf geboden, de hand. Iemand de vijf
geboden op de kake leggen.
-- Alle vijf voeten, allen stappe, zeer dikwijls.
Hij komt alle vijf voeten geloopen, nu om 't een
dan om 't ander. Hij heeft alle vijf voeten entwat
(hij is nooit geheel gezond).

VIJF
-- sufast. v. De vijf, de vijve, fr. le cinq.
-- T ei V jD6n en zessen, veel onbeduidende
,

daeii ibge.n of gezegden. Hij wiste veel vijven en
zessen, maar 't was mij 't hooren niet weerd.
Hijsprak van 't schoon weder, en van de zonne
dig Bchong, en van de vruchten die bloeiden, en
veel andere vijven en zessen. " En zoo klapt de
malade; en ze voegt er nog al veel andere vyven
en zessen by, te lang om te melden. " (C. Duvillers.)
-

-- Bij steenbakkers. Twee briken over kant
gesteld met de koppen te samen op wijs van eene
V (die in romeinsch getal vijf beteekent). Als
men eenen stenoven maakt, moet elke derde
buitenlaag samengesteld zijn uit vijven en enkele plakkers.
— Iemand de vijve geven, de vijf vingers, de
hand geven ten teeken van vriendschap of ver
fr. toucher dans la main h quelqu'un.-zoenig,
Kindje lief, geef mij de vijve. Hij wilde mij de
vijve niet geven. -Zij waren in twist, doch, eer
zij vaneen scheidden, hebben zij malkander de
vijve gegeven.
. — VIJFBOK (wvl. tiUUFBOK). m., mv. - bokken.
3onke of tros van vijf noten, krieken, peren,
braambezen, bloemen, zaadhuisjes, kwispels, enz.
Er groeien drie vijfbokken aan dat takje. Eenen
vijfbok afplukken van den hazelaar. In eenen
vijfbok zijn er dikwijls twee of drie boze noten.
— Zie BOK.
— VIJFDUIMER (wvl. VUUFDUMER), m. Voerhans

wagen wiens wielbeslag vijf duim breed is. Met
eenen vijfduimer rijden. Die wagen - is een vijf
-d^imer.
— VIJFFRANGENAAR, VIJFFRANKENAAR, M . Zilveren stuk van vijf frank, fr. pièce de cent sous.
— VIJFGROOTENAAR, m. Oud muntstuk van de
weerde van tien oordjes.
-- VIJFHOEKTE (wvl. VUUFHOUKTE, zie VIJF en ou),

adj. Vijf hoeken hebbende, fr. pentagone.
— VIJFJAARSCHOTE, —SCIIEUTE, v. Een hakbosch
wiens hout nog maar vijf jaar oud is, een . schote
van vijf jaar. Zie SCHOOT, v.
-- VIJFKANTTE (wvl. VUUFKANTTE) , adj. Vijfkantig, vijf kanten hebbende.
-- VIJFMIS (wvl . VTUFMESSE), v De mis die ten
vijf ure gelezen of gezongen wordt. In de vijfmis
tegenwoordig zijn.
— VIJFSTAGIE (wvl. VUUFSTAAIZE, fvl. VUUF-

v. Een huis met vijf
verdiepingen, fr. une maison avec un rez-de - chauss e e et quatre etages. Eene vijfstagie bouwen. Dat

STADSJE, zie VIJF en AGIE) ,

huis is eene vijfstagie. Zie STAGES.
-- VIJFSTUIVERSWIJTE (wvl. VUUFSTUVF^RSWITE)
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VIJK
v. Groote wijtemande, anders ook Dobbele wijte
genaamd.
— VIJFTUITTE (wvl. vuurTUUTTE) , adj. Vijfhoekig, fr. a cinq coins ou angles. Een vij ftuitte
vloertichel. Een vijftuitte vensterruit. Zie TUIT,
en -DE.
-- VIJFVINGERLINGKRUID, O. Hetzelfde als Vijfvingerkruid, poíentilla reptans L., fr. quintefeuille.
VIJK, m., ook VIJKE, v. Hetzelfde als Vijt, fr.
panaris. De vijk aan den vinger.
— Kil. heeft Fyck.
VIJLBANK (wvl . VILEBANK) , m. (en niet v.) Bij
smids. De werkbank waar men het ijzer vijlt,
waar de vijfstaak aan vast is.
VIJLBLOK (wvl. VIILBLOK), m. Bij timen. Een
houten blok met eene groef waarin men de zaag
vastklemt bij middel van eene spie, als men
hare tanden wilt vijlen.
VIJLDER, m . Molenaar die gewoon is te vijlen,
die veel vijlt. Zie VIJLEN.
VIJLEBOOM (wvl . VILEBOOM) , m. Hetzelfde als
het holl. Vuilboom, sporkenhout, pijlhout, fr.
bourdaine. D. de Gorter heeft Vuyl-boom, stinckeboom, hoots-boom, 1. rhamnus frangula.
—

Wegens ui

= ij, zie onder FRIJTEN.

— V IJLEBOOMEN, adj . Van vijleboom. Vijleboomen hout. Vijleboomen roede.
VIJLEN (VILEN, zie Ia), vijlde (wvl. ook viildege,
zie IMPERFEC T), gevijld (fvl. eviild, zie GE), o. w.
Iemand zeer lastig vallen door gedurig hetzelfde
te vragen, of te herhalen, of op alles te vitten,
ander, gezeid zagen, fr. stier quelqu'un. Hij vijlt
wederom al. Dat vijlen steekt mij tegen. Hij kan
eeuwig vijlen. Aan iets, op iets vijlen. Zagen en
en vijlen.
— Bij mulders. De windmolen laten draaien
zonder dat de steenen werken. Wordt gezeid
van eenera mulder die, geen graan • te malen
hebbende, nogtans de molen doet draaien, opdat
men geloove dat hij veel werk heeft. Hij vijlt
den helft van de week. Hij vijlt weeroma.
VIJLIEN (wvl . VILIEN) , vijlide, gevijlid, o. w.
Hetzelfde als Vijlen, vitten.
— Zie onder CIEZE.
VIJLINGPIN(NE, v. Bij goudsen. Stukje hout
dat uitsteekt aan den kant van het tafelier, en
dient om op te vijlen, te drillen, enz.
PIJLJE (wvl. V IILJE) , adj. In 't kaartspel, hetzelfde als Slem, fr. capot. Zie SLEM . Vijfje zijn.
Iemand vijfje maken.
VIJLSTAAK (wvl . VIILSTAKE) , v. Bij smids. Getuig bestaande uit twee rechtstaande kloeke
stangen die van onder met eene spil samenge-

VIJS
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voegd zijn, zoodanig dat zij, bij middel van eene
schroef, open- en toegedraaid worden; de boven deelen van die stangen, als zij toegevezen worden, drukken tegen elkander en grijpen met
kracht het stuk ijzer vast dat men er tusschen
steekt om te vijlen, fr. étau.
VIJS (wvl. vies, zie ia), adj. Hetzelfde als Vies,
fr. degouté; delicat, difficile; enz. in de Wdb.
— Snaaksch, grappig, fr. dr5le. Een vijze kerel.
— Aardig, vreemd, fr. éírange. Eene vijze
historie. Dat is vijs : ik versta -'t niet.

kant van de Leie, en Sint-Baas op den linkeren.
- VIJVE, fr. cinq. Zie VIJF.
VIKAARHEER, VICAARHEER, m. Vikaris-generaal van eenen kerkvoogd, fr. vicaire-général. De
vikaarheeren van den bisschop.

Wie dorre tacken int, en dat op oude boomen,
Diens hoop is enekel spot, en niet als vyse droomera.
(J. Cats.)

cellus.

-- Afl. Vijsheid.
VIJS, VIJZE (wvl. vIZE), v. Schroef, fr. vis.
— Er is eene vijze los, zegt .men van iemand
die niet wel bij zijn verstand is.
- VIJSBOUT (wvl. VIISBOUT, VIZEBOUT), M.
Schroefbout, fr. boulon.
- VIJSHAAK, m.. Schroefnagel met Benen haak.
Iets aan eenen vijshaak hangen.
- vNsooG(E, V. Schroefnagel met een oog, fr.

piton.
- VIdSRING (wVl. VIZERIING, zie IJ en IND), m.
Een ring met eene vijs, een losse ring die vast
is aan eene schroef welke in 't hout gevezen
wordt. De pees van eene rolgordijn aan eenen
koperen vijsring vastleggen.
- VIJZEN (wvl. viZEN), vijlde en vees, gevijsd
en gevezen,' b. w. Schroeven, fr. visser. De moer
op den vijsbout vijzen. De broek aan eenera as
vijzen. Het is eraan gevezen.
- VIJZERING, m. Zie VIJSRING.
VIJT (wvl. VIIT), m. (niet v. noch o.), fr..panaris. " Als iemand den vyt heeft. " (G. Simons.)
VIJTE (wvl. VITE), V. Slechts gebruikt in korte
vijte. Iets doen in eene korte vijte (haastig en
in korten tijd iets verrichten). Hij is in eene
korte vijte gestorven (hij is haastig gestorven).
In eene korte vijte ergens naartoe gaan.
Ras, Lafleur ! met korte vyte
Desen put werd haest gemaekt.
(Vaelande.)

— Heeft geen gemeens met te feite. Wordt
gebruikt in verschillige streken. Misschien van
't fr. court et vete. Vgl. Fijts in dit Idiot.
— Kil. Vite, flandr. j. treke, treck, tractus,
tractio, enz.
VIJVE (wvl. vn/E), o. Naar' van de prochie
Vijve-Sint-Eloi, op de Leie gelegen bij VijveSint-Baafs, welk laatste bij 't volk Sint-Baas
geheeten wordt. Vijve staat op den rechtergin

VIKKEN, o., mv. vikkens, vklw. vikkentje. Jong

verken, bij Kramers Bigge genaamd, fr. jeune
cochon. Eene zeug met hare vikkens. Een kleen
vikken. Een groot vikken. Eene bende vikkens
in eene renne naar de markt voeren.
-- In 't L v. Aalst Viggen. Kil. Vigghe, por-

VIKKENBENNE (wvl. VIKKEBENNE, zie N), v.
Hetzelfde als Verkensrenne.
VIKKENEN, vikkende, gevikkend, b. en o. w.
Vikkens werpen, biggen werpen, fr. cochonner.
De zeug heeft gevikkend.
— In 't Land van Aalst zegt men Viggenen.
Kil. Vigghen, erf ere porcellos.
VIKKENMOER (wvl. VIKKEMOERE, zie N), V. Zeug
met vikkens, met biggen.
-- Meest gebruikt in Veurne- Ambacht. Vgl.
de eerste sylbe van Vil-te, met die van Veul-en,
Vol-en, fr. poul-ain, 1. pul-lus.
VILKE, VULKE, v. Veulen; doch vooral Merrie veulen, fr. pouliche, pouline. Bene vilke van
achttien maanden. Een hengstvool, en eene
merrievilke. — Ook Vilte.
-- In het volgende raadsel
Het is eene vilke;
Zij loopt in allemans bilke;
En

't en is noch wijf noch man

Die ze breileis kan,

heeft Vilke den fig. zin van Mier, fr. fourmi.
VILLE, VULLE, v., mv. villen, vklw. villetje.

Doopkind, fr. filleul, filleule. Dat dochtertje is
zijne ville. Dat knechtje is hare wille.
-- Ook Villen, m., fr. filleul, filleule.
— " Joachim Oudaan verklaart pil door doopheveling, doopkind " zegt Huydecoper.
- VILLEGIFTE, V. Geschenk dat iemand als
doopkind ontvangt van zijnen peter of meter,
hetzij op den dag zelf van 't doopsel, hetzij
later als het b. v. trouwt, hetzij nog bij testamente. De villegifte is dikwijls een meubelstuk, een
kostelijk standbeeldeken, een gouden of zilveren
sieraad, of zoo iets dat voor gedenkenis dienen
kan; somwijlen ook een stuk land of een huis, als
de villen b. v. arm is, en de peter rijk en kinderloos. Hij heeft dat voor eene villegift gehad van

zijn mette. Kind, als ge braaf zijt, ge gaat een
schoone villegifte krijgen achter mijn dood. Zie
PILLEGAVE.

VILL
VILLEN, m., mv. villens. Doopkind (knechtje of
meisje). Zie VILLE.
VILLOKKE, v. Zie VITLOKKE.
VILTE, v. Veulen. Zie VILKE.
VILTE, VULTE, V., fr. feutre.
— Bij spinsters. Ieder van de twee omgeplooide pulms of kussentjes van vilt of van laken of
Van gevlochten biezen, die met de uiteinden
vastzitten in de stijpers van het spinnewiel, en
in hunnen plooi de spil ophouden waar de klos
op draait. Als de vilten versleten zijn, vervangt
men ze door nieuwe. De toortel zit tusschen de
twee vilten.
-- Lichtzinnige deern, levendig meisje. Vgl.
Vilt, m. dat Kramers verklaart door Fielt, fr.

coquin.
VIM(NIE, v. Vlim, vin, fr. nageoire. De vimmen

van den visch.
— Noch vim noch vlerke roeren, niet de minste
beweging doen. Die mensch ligt daar alsof hij
dood ware : hij roert noch vim noch vlerke.
VIM(1VIE, VUIVI(1VIE, v. Mijt, hoop, stapel (hout,
vlas, koolzaad, strooi, enz.). Eene vimme hout.
Twee vimmen vlas. De vimmen met stroo dek
schuilt eene.visse onder die vimme.
-ken.Er
—. Kramers Vertaalt Vim, v., door fr. quantité

de cent-quatre bottes (de paille, de chaume, de
fagotage, etc.).
. VIMMEN, vimde (wvl. ook vimdege, zie IMPERFECT), gevimd, b. w. Tassen, mijten, loegen, sprek.

van hout, vlas, enz. Als het vlas gesleten is en
gedroogd, dan wordt het gevimd of geroot. Waar
wilt gij dat ik die mutsaards vimme.
— Men zegt ook Vuurmen.
VINDEN (wvl. VIINDEN, zie IND), vond en vand,
gevonden (fel. èvonden) en vonden, b. w., fr. trouver. " Als sy hem in huys niet en vant. " (C.
Vrancx.) " Men vandt heur lichaemen en haby-

ten noch al gheheel. " (Id.) " Tot dat hy tsecreet
vant. " (N. Despars.) " Op het lest ick u noch
vandt. " (J. de Harduyn.)
Maer in gheenen wijcke
En vandt ie mijn dage noeijt uus gelycke.
(A. Biins.)
Hoe hy een woord uit 't Roomsche land
In zyn eigen tale vanci.
(K. De Gheldere.)
--- Het verl. deelw. vonden hoort men dage
Ik heb hem niet vonden. Waar hebt-lijks,b.v
gij dat vonden P " Dit es een verborgen oefe-

ninghe die van wenich menscen vonden wort. "
(H. Herp.) " Nu heb ick vonden mijn Godt. "
(B. Van Haeften.) " Was oynt zuleke pijne von-
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VIND
den ? " (J. de Harduyn.) " Hadd' ick u wel gesocht, ik hadd' u vonden. " ( Id.)
— Het in zijn hert (kunnen) vinden, den moed
hebben van iets te doen dat onbermhertig is of
schijnt te zijn, hardvochtig zijn. Die moeder
kan 't in haar hert niet vinden van hare kinders
te kastijden. Ik weet niet hoe gij 't in uw herte
kunt vinden Van den ellendigen bedelaar eene
aalmoes te weigeren. Men moet barbaar zijn om
zoo iets in zijn hert te vinden.
— Veel of weinig vinden in iets, veel of weinig
ingenomen zijn van iets, fr. trouver tres on pen

intéressant, faire beaucoup on pen de cas de. De
moeders vinden veel in hunne kinders. Ik einde
weinig in dien redenaar. Dat is eene wetenschap
waar de een meer in vindt dan de ander.

— Vinden om (met eenen infinitief in onder
ontkennende wendingen), lust heb--vragendof
ben, genegenheid gevoelen om. Vindt ge niet om
eenen vogel op uwe kamer te houden ? Hij vindt
niet om in stad te wonen.
— Er in vinden, aan iets gevoelig zijn, fr. être
affecté, souffrir, être sensible. Hij vindt er in dat
zijn vriend hem zoo zelden bezoekt. Hij vond er
in dat men hem zijne vraag geweigerd had. Hij
vindt er meer in dan men zou denken. Zij vindt
er eeuwig veel in, dat haar man gestorven is. Ik
vind er niet veel in. Zeg al wat gij wilt tegen
mij, ik vind daar niet in.
VINDSEL, o. Uitvindsel, fr. invention. Hij zei
dat de kaffi een vindsel van den duivel was.
VINGER (wvl. VIINGER, zie IND), m.
— Lange vingers hebben, diefachtig zijn.
— Van de vingers schudden, zich iets onaangenaams kwijt maken. Hij heeft dat van zijne
vingers geschud en 't hangt nu aan de mijne,
nu heb ik het aan de mijne. — Dus zegt men
ook aan de vingers blijven, iemand iets aan de
-

vingers laten.
VINGEREN (wel. VIINGEREN, zie IND), vingerde,
gevingerd, b. w. met den persoon voor regimen.

Leeren, onderwijzen, iemand toonen hoe. hij iets
te verrichten heeft, fr. montrer a quelqu'un comment it doit faire. Hij wilt van niemand gevingerd zijn : daarom blijft hij knoeien. Om kwaad
te doen, dat gaat van zelfs : men moet daartoe
niet gevingerd zijn. Hoe zou ik dat kunnen, als
er mij niemand en vingert P
VINGERKOUD, adj. Al ver hetzelfde als Waterkoud, koud en vochtig dat er de vingers van
lijden.
— Misschien is dit woord eene verbastering
van Vinnig koud.
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VINK

VINGERLING, m. Eig. Vingerring, fr. anneau,
bague. " Een schoonen vyngherlyngh van fynen
goude. " (Ed. De Dene.) Een koperen vingerling.
-- De landbouwers, enz. geven dezen naam
aan zoo eenen beugel of ring die plat is, zoodat
hij eenigszins gelijkt aan eene schijf wier midden

lijk eene vinke. Hooren gelijk eene vinke. Hij
stond te horken gelijk eerre vinke. " Siet eens
hoe dat sy daer naer luysteren gelyk vinken; sy
vergeten by -na hunnen mond toe te doen. " (F.

ronduitgesneden is, in tegenoverstelling van die
beugels die gemaakt zijn van eene ronde roede
in cirkel omgeplooid. En dus, de groote dikke
scheinze die dikwijls op eenen wagenas tusschen
de naaf en de luns zit, is en heet een vingerling,
fr. roncdelle. Dus nog de platte ring die de har
aan de zwenkelsloove verbindt, draagt-naslove
ook den naam van vingerling. De mulders steken vingerlingen op de pestelbouten. Zie VLOT, 0.
— Kil. Vingherlinck, Vingherlijn, j. Vingherrinck, annulus. Vgl. Oorling.
— Bij de Ouden vindt men Vingerlijn voor
Ring in den zin van Boei, band, kluister.

vinke zitten hebben. Iemands vinke rooven.
— Kontante vinke, met gereed geld, fr. comptant, argent comptant. Hij betaalt altijd kontante
vinke. Het is hier kontante vinke.
— Eens heb ik gehoord kontante vinken in
't mv.
VINKEL(E, v. Hetzelfde als Venkel, fr. fenouil.
VINKEN, o. w. Vinken en dergelijke vogeltjes

Vingerline en boeyen,

Daer men mede doet moeyen
Die gone die waren gevaen. (Maerlant.)
Veteren, vingerfine ende ceel,
Daer si die ghene met wouden binden.
(Jan van Heelu.)
Hadde omtrent (om, aan, rond) hare bene vingherline.
(Walewein.)
VINK, o. Zie voNK.
VINK (wvl. VIINK, zie IND), o. zonder mv. zijnde
een collectief. De vinken in 't algemeen, aan
als jachtwild, die 's winters Pij menigte-schouwd
naar onze streken overkomen uit het oosten, en
daarom gemeenlijk het oostersch vink genoemd
worden. Het oostersch vink begint te komen.
Er is dezen winter veel vink. Op de jacht gaan
van het vink. Het oostersch vink verdwijnt met
de lente. Op het vink gaan (ter vinkejacht gaan,
op de vangst gaan van het vink). — Zie onder
OOSTERSCH.

— Eene weide of ander stuk land, gemeenlijk
achter eene haag gelegen, waar men graan en
ander aas op werpt om er de musschen, de vinken en andere vogeltjes in het wintersaizoen
naar toe te lokken, en ze aldus in de netten te
vangen. Een vink hebben. Ik ga morgen naar
mijn vink. Hij zit schuil bij zijn vink om de
netten te trekken.
VINKE (wvl. VIINKE, zie IND), v. (bij -Kramers,
m.) Een vogeltje dat in fr. pinson heet. Eene
schoone vinke. De knaap had eene vinke gevangen. De vinke slaat.
— Zien of horken gelijk eene vinke, een snel en
scherp gezicht hebben, met scherpe aandachtigheid luisteren. Hij ziet gelijk eene vinke. Kijken

Vanden Werve.)
VINKE, V. Ponk, spaarpot, fr. pecule. Eene

vangen.
Wie 's winters vinkt en 's zomers vischt,
Hoe veel by vangt, 't is meer gemist.

(*)
Werk ik niet, ik moet gaen drinken,

En gaen visschen of gaen vinken:
Dus in plaets van wat gewin
'k Steek 'er eene dag -huer in.

(Vaelande.)
VINKEZETTING, v. Kampstrijd voor vinken. In

de vinkezettingen is de prijs voor de vink die
meest slaat in eenen bepaalden tijd.
VINKHOUT, o. Vinkoorde, maagdepalm, fr.
pervenche, 1. vincapervinca.
VINKTOLLETJE, o. Zie VONKTOLLETJE.
VINNE„ v. Visch dien men vindt in den vaart
van Brugge naar Gent, waars'chijnlijk dezelfde
als bij Kil. Vint, fr. feinte, finte, 1. alosa finta.

De vinnen verblijven geern in plaatsen waar het

water over kei- en steengrond vloeit. Men vangt
gemakkelijk de vinnen met eenen angel waaraan
eene vlieg tot lokaas gevestigd is. De vinnen zijn
lang, zwart van rug, en gevlekt op beide kanten.
VINNE, v. Mes, fr. couteau. Zie KODDEVINNE.

— Kil. Vinne, ccesura, incisio (snede).
VINNIG, FINNIG, adj. Iets meer dan beschimmeld, fr. moisi. Vinnig brood. Vinnige kaas.
Vinnige appels of noten. Vinnig worden. Vinnig
zijn. Vinnige houtschors. " Broot zo vuchtich,
vinnich ende vermuft, dat men tqualick- eten
can. " (N. Despars.) " Huren cost es vinnighen
caes. " (Ed. De Dene.)
Ghelapte scoen, oud en hart;
Haer broot vinnech en zvart.
(Maerlant.)

— Kil. Vinnigh, mucidus : putris, corruptus.
— Afl. Vinnigheid.
— Heyman Jacobsz heeft Vunstig : " Broodt
van tarwe ghebacken, dat nieuwe-backen is ende
niet vunstigh een dach out zijnde."
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1VISC

VINNIGEN, vinnigde, ben gevinnigd; ook FINNIse moisir. Die pastei

VISCH, m., fr. poisson.
— Hij is noch mossel noch visch, hij is een

is Van de wakte gevinnigd.
-- Ware 't niet dat de zotten brood " eten, de
helft zou vinnigen, de helft van 't brood zou bederven indien de wijze lieden aleen er aten, d. i.
er zijn in de wereld ten minste zoo veel zotten

mensch zonder vaste denkwijze, zonder karakter,
fr. it n'est ni chair ni poisson, enz. Zie MUSSEL.
— Eenen visch vangen, in 't water vallen, zich
nat treden in eenen waterplas. De knaap kwam
zijpende nat in huis : hij had eenen visch gevangen (hij kwam met een waterzoodje thuis). Het
was donker en de straten stonden vul waterplassen : ik vong den eenen visch achter den
anderen.
— Zie VISSCHELKEN.
— VISCHACHTIG, adj. Die veel voor visch is,
die geern visch eet. Ik ber. -zoo vischachtig niet.

GEN, o. W. Beschimmelen, fr.

als wijzen.
©INSIOEN, o. Een onkruid, meest Singsoen genaamd, 1. senecio vulgaris.
„ VINZEN, vinsde, heb gevinsd, o. w. Veunzen,

Vunzen.
VIRTEL, o. Vierendeel, kwart, fr quart; bij
Kramers Veertel en Viertel, bij Kil. ook Viertael. Wordt gezeid niet aleen van maat en gewicht, maar ook van tijd en van afstand. Het is
nog een virtel van den noen (nog een kwartier
uurs voor den middag) . Hij woont maar een
virtel van hier (een kwart gaans, fr. un quart de
lieue}. " Een virale rogs. " (Gends Charterboekje.) " Hem heesschende een viertaele taerwe
graen. " (Ed. De Dene.) " Cornelis hadde ghesaeyt
ontrent dry viertalen lijnsaedts, ende het groeyde en bloeyde soo wel dat hy creegh xii j . viertalen zaedts, waer af hy ons Vrauwe gaf een half
viertale. " (C. Vrancx.)
-- Dit woord, meest gebruikt in FranschVlaanderen, wordt daar Vittel uitgeproken, even
als men daar ook Wettel zegt voor Wertel (wortel, fr. racine), enz. Zie R.
VIRTUIT (wvl . VERTUUT, zie uI), o., klemt. op
tuit. Eig. het 1. virtus, fr. vertu; in 't gebruik
Levenskracht, levendigheid, vaag, ijver, staal,
fut, fr. force, vertu, vie, vigueur. Er is geen virtuit
in dien mensch. Er zit geen virtuit in dien boom.
Het mest geeft virtuit aan de vruchten. Een
man zonder virtuit. Er komt virtuit in. Virtuit
krijgen. Veel virtuit hebben. Het virtuit is er
uit (er ire geene kracht, geene jeugd meer in).
Er is geen virtuit meer in vleesch dat uitge-

-

kookt is, enz. Die uitgedroogde en verstorven
wortels hebben geen virtuit meer. " Wiert gevraeght wat eracht oft virtuydt in dien Turkoos
was. " (R. Versteganus.)
... met rute (eene plant)
Zeer sterck van virtute.
(Ed. De Dene.)
o Lustelijcken meij vol van Virtuten
Ghij doet de loverkens groeijeu en spruten.
(Anna Biins.)
Die alle bloemkens gheeft sonderlinghen
Renck en coleur, ende oock alle fruyt
Sonderlinghen smaeck en sonderlingh virtuyt.
(Id.)

Zie — ACHTIG.
— vISCIuJAG, m. Dag dat men vleesch moet
derven, fr. jour maigre. De vrijdag is een vischdag.
-- VISCHGEULE, v. Diepte to sschen twee zeebanken waar visch te vangen is. Zie GEULE.
-- VISCHHAAIE, VISCHKRAALE, V. Vischwijf,
vischverkoopster, fr. harengere. Fig. Onbeschoft
vrouwspersoon die veel kijft en • scheldt.

-- vISCUMAAN, V. Zoo heet men de nieuwe
maan, als zij op eenen vrijdag komt. De vischmaan brengt regen mede, zegt het volk.
-- VISCHMARKT (wvl. —MART), V.

— De vischmarkt doen, op de markt zijnen
voorraad visch koopen. De meid is de vischmarkt gaan doen. Zie onder DOEN.
-- Eene portie visch die men op de markt
gekocht heeft. Zij kwam met een schoon vischmarktje naar huis.
-- VISCHMIJNE, VISCHMINKE, v. Plaats op de
vischmarkt waar men den visch mijnt, d. i. in 't
gros koopt en naarst met te roepen mijn, fr. a
moi. De vischvrouwen koopen in de vischmijne
den visch dien zij dan voortverkoopen.
— VISCHOLIE, V . Traan, fr. huile de foie de morue.
Vischolie drinken.
-- VISCIIOOGSKE(N, o. Bij kantwerksters. Soort
van rond sieraadje gelijkende aan eene vischoog,
in een marktkantje.
— Ook het marktkantje zelf dat zulke sicraadjes heeft.
— v1SCHRIJTE (wvl. -RITE), v. Vischvrouw, fr.
poissonniere. De vischrijten van Rou^selare.
— Kil. Rijten den visch, erdorsuare piscem
(ontweien).
— VISSCHELKEN ( uitspr. visselke), o., demin. van
Visch . Zie BRIEFELKEN . Roode visschelkes in
een bokaal. " De Visscher en het visselken. "
(J.-B. Decorte.) " Recht oft een cleen visscelken
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woude verslinden die grote zee. " (H. Herp,
die ook menschelken heeft, demin. van Mensch:
So spoeden armen menschelken gediept hevet inder
aengenomen mensheit.)

VISIOEN, o. Viezeveze.

o. W. Viezevezen.
VISSE, V. Viervoetig dier, in de Woordenb.
Bunsing geheeten, fr. patois. De visse is meerder
dan een wezel (fr. belette) en minder dan eene
fluwijn (fr. fouine). De vissen wonen dikwijls in
de houtmijten en zijn de plaag van hoenders en
konijnen. Met het bont van de vissen maakt men
klakken en pelswerk. " De klokhen is den hals
afgebeten geweest van een wisse." (C. Duvillers.)
— Dit dier stinkt uit der mate, en van daar
zijn vlaamsche naam visse (wijsten), en zijne fransche namen putois (van 1. putere), en punaisot.
-- Kil. Visse, Fisse, Vitsche, putorius. Kramere heeft Fits. Wij zeggen ook Fisjouw en de
-- VISIOENEN,

Walen ficheau.
-- VISSEIJZER

(wvl. -IZER), o. Een ijzeren knip

om vissen te vangen.
-- VISSEKIP, o. Valle om vissen te vangen,
bunsingtrape, fr. chausse-trage.
VISSELKE, o. Zie VISSCHELKEN.

VITE, V. Zie VIJTE.
VITLOK, VITTELOKKE,

v. Hetzelfde als Vetlok
in de Wdb., d. i. de haarbos aan de koot van een
peerd, fr. fanon. Men zegt van een peerd dat het
op zijn uitlokken gaat, als zijne koten te ver
achteruit zinken.

-- Hij gaat of hij loopt (gelijk) op zijn vitlokken,
zegt men schertsende van iemand die slecht te
gang is, omdat zijne voeten zeer doen of mis
zijn.
-makt
-- Op zijn vitlokken zitten, op de hurken zitten,
fr. être assis sur les talons, s'accroupir.
— Alg. Vl. Idiot. heeft " Villokken, het onderste gedeelte der achterste pooten van konijnen, hazen, katten en dergelijke dieren, die
een soort van voet aan de achterbeenen hebben. "
VITS, adj. bij Kil. eweber; agilis, enz.
-

-- Vits zijn, bij Kil. habitum habere alicujus
rei. Zie FEITSCH.

VITSE, V. Vlek op 't vel, bruinrood en groot
lijk een eerweetje, fr. lentille. Vitsen hebben. De
vitsen blijven bij, terwijl de sproeten verdwijnen.
VITSEBOOM, m. Een boom met bloemen gelijk
de vitsebloemen, heetende in de wetenschap
colutea arborescens, fr. baguenaudier.
VITSEKRUID, 0. Zie KRUIPVITSE.
VITSEN, vitste, gevitst, b. w. De

panjuilen of
panten van eenen plakweeg met latten of wissen

yin'
bevlechten om ze dan met klijt of moortel te
bestrijken. Als men stroo bezigt in plaats van
latten, dan heet het Pladijzen.
— Kil. Vitse, Vitsel, band- roede, vimen majus;
en Vitselen, contexere viin.ina. In Brab. zegt men
" Vitsen en Vitselen, d. i. met vitsen of vitsels
vlechten, b. v. een mand, korf, muur, schutsel
vitsen. Men vlecht roeden of lange wissen
tusschen de staken van een houten muur om er
leem op te plakken, en dit heet vitselwerk. Vit
geer -selgrdn,Vito selhu,d.i
roeden of hout dienstig om eenen muur mee-den,
te vitselen. Er zijn ook streken, als in KleinBrabant en in de Kempen, waar men Vitten
zegt. " (Alg. V1. Idiot.).
* VITTEL, o. Vierendeel. Zie VIRTEL.
VITTELOKKE, o. Zie VITLOK.
VIVANT, VIVANTIG, adj., klemt

op vant. Levendig, wakker, vlug, fr. vif. Dat peerd is vivant,
doch zoetaardig.
VIZEIE, v., zonder mv. Rooi, raam, richting
van de ooge naar hetgeen men treffen wilt, fr.
visée. Met vizeie schieten (goed mikken in 't
schieten). De vizeie te hoog of te leeg nemen.
Geene vizeie hebben (niet kunnen vizeeren). Ik
heb van dage geene vizeie, ik faal al het wild
waar ik naar schiet. Vizeie zien, vizeie kijken
(mikken op iets, fr. viser).
— Fig. Verstand, behendigheid om iets te
verrichten, beleid. Hij heeft daar geen vizeie van.
Met vizeie te werke gaan. Dat is een mensch
zonder vizeie.
Ook Fizeie en Verzeie, klemt. op zei.
-- Zie onder ARMEIE.
VIZEIEN, vizeide (wvl. ook vizeidege), heb gevizeid (fvl. èvizeid); ook FIZEIEN en VERZETEN, O. W.,
klemt. op zei. Met eene oog kijken langs eene

vlakte, langs baken, langs een stuk hout, enz.
om over de effenheid of de rechtheid te oor
fr. bornoyer. De timmerman vizeide om-deln,
te weten of de balk wel geschaafd was.
— Mikken, het oog richten op iets dat men
treffen wilt, fr. eiser. De jager vizeide naar den
haas. Ge moet wel vizeien, wilt gij treffen.

— Afl. Vizeiing.
VLA, VLAGE, VLAKE, v. De laag vet die den
binnenkant bekleedt van den huid eens zwijns,
bezonderlijk aan den buik; bij Kramers Reuzel
genaamd, fr. panne. Een mager zwijn heeft wei
vla. De vla wordt gesmolten om smout (fr.-nig
saindoux) te maken. De vla is niet te verwarren
met 't spek, fr. lard; en nog min met 't smeer,
fr. graisse, dat rond de nieren en de ingewanden
igt. De vla wordt afgevleescht van den huid.
.
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-- Smout van gesmoltene vla, fr. saindoux.
Gezouten vlage. Ongezouten vlage. Men bracht
op tafel eene Westfaalsche ham rondom bedekt
met ongezouten vlage of zoete lies.
VLAADMES, V'LA-MES, o. Een mes om den huid
af te villen, vilmes. De beenhouwers hebben
vlaadmessen.
VLAAG, VLAGE, V . De vlaag van een geslacht
zwijn; zie VLA.
VLAAGSMOUT, VLAGESMOUT, VLAKESMOUT,
VLASMOUT, o., zonder mv. Gesteven vet van

gesmoltene vla. (De vla van een geslacht zwijn
wordt in kleene teerlingen gesneden en dan
gesmolten). Het vlagesmout is smakelijker dan
smeersmout, hoewel het in kleur en vastheid
weinig of niet verschilt.
VLAAK, VLAKE, V. De vlake van een geslacht
zwijn; zie VLA.
VLAAK, VLAKE, v. Schutsel van etroo, riet of

biezen, gemeenlijk met de bouten vastgeklemd
tusschen twee handroeden, fr. paillasson, abrivent. Iets dekken met vlaken tegen regen en
wind. Met strooien vlaken eene vlasmijt dekken.
De steenbakkers beschutten het ruw steen met
vlaken. Vlaken stellen rond een bloemperk. Als
men op den akker derscht, wordt de dem rondom
afgezet met vlaken, tegen het wegspatten van
't graan. Vlaken stellen in eenen stal om tot
windeweer te dienen.
— De vlaken van eenen wagen zijn ofwel
schutsels van stroo, fr. paillassons, ofwel hurden,
fr. claies d'osier, ofwel planken, die men vestigt
op beide kanten van den wagen om de sponden
te verhoogen, en aldus eene meerdere vracht te
kunnen opladen. Vlaken in eenen wagen stellen
om asch of steenkolen te voeren. De vlaken
wegnemen.
-- Men zegt ook Vlagge.
— Boyer heeft eng. fleak, fr. claie.
-- De vlake van eenen hommelast is Een
dicht roosterwerk van hout of ijzerdraad, liggende boven de helle, waarop men den verschgeplokten hommel te droogen legt. Eene groote
vlake. Eene kleene vlaak.
VLAAKMIJT (wvl . VLAAKMITE) , v. Een stapel van
vlaken. De steenbakkers hebben vlaakmijten om,
in tijd van slecht weder, het ruw steen met
vlaken te dekken.
VLAAKPERTSE (uitspr. vlaakperse, zie RTs), V.

Pertse dienstig om vlaken te maken. Daar zijn
6000 vlaakpertsen te koop.
VLAAMSCHEN, vlaamschte (wvl. ook vlaamsch-

lege), heb gevlaamscht (fvl. evlaamscht), o. w. In

het gaan de voeten scheef stellen, zoodat de
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hielen uitwaarts en de teenen naar elkander gericht zijn. Het is beter te franschen als te vlaamschen. Hij vlaamscht. Een peerd dat vlaamscht.
VLADEN, VLAAN, vlaadde, gevlaad en gevladen
.(wvl. vlàdde, gevlàd, zie KLANKVERL), b. w. Onthuiden, het vel afstroopen, villen, fr. ecorcher. Een
peerd, eenen haas, een konijn, eenen paling vladen. " Hy zwoer dat by hem zelve liever levende
zoude laten vlaen, dan spaeus ghebodt vulbrenghen. " (N. Despars.) " Sinte Bertholomeeus liet
hem vlaen en villen om den naem des heeren. "
(C. Vrancx.) " Een rent wt den stal ghesleept om
ghevildt en gevlaedt te °worden. " (Id.) " Vlaeden
is van onse strék-spraek : de Wdb. behoorden dat
wel te hebben... en waerom soud vlaeden niet coo
goed syn als villen ? 4' (Vaelande.)
-

Sy wierd er levende gevloden
En dan gekapt in marmel.
(L. Nuttin.^
En elck van hen soo leelyck siet
Of een turcks -mes die há gheviaeden.
(J. de Harduyn.)
Dit kalf, groot ghenouch,
Was terstont ghesleghen,

En den man, die 't slouch,
Heeft het vel ghekreghen
voor zijn slaen en vlaen.

(Cl. Declerck.)
Vlaendren ghy moet hu name veranderen:
Ghy mueght wel heeten voort an " Vla andren ";
Want wie in Vlaendren wil zyn ghepresen,
Moet vlaen ofte ghevleghen welen.
(Ed. De Dene.)
verstande dient wat ghevlaen
S oudt ghy dit ter deegh verstaen.
(P. Devynck.)
Kraeie, waer ga-je P
Te meerschewaert in.
Wat ga je daer doen P
Een peerd vlaén.
(Kinderdeuntje.)

--- Bij metsers. De oppervlakte van Benen
muur of van ander metselwerk afhouwen. Eenen
muur vladen op eenen halven steen (hem afkappen zoo dat hij een halve brike dunner zij
dan te voren). Men vlaadt somtijds oude kerkpilaren, om ze dan rondom met nieuwe steepen
weder op te metselen. Een deel van eenen muur
vladen (tot eene zekere diepte uitkappen) om
er b. v. eene kas in te schuiven.
— Fig. Iemand stroopen, hem het vel over de
ooren halen, hem zijn geld en 'goed afpersen,
alles afknevelen. Dat schrikkelijk dwangbestuur
vlaadde de boeren en de burgers. Pacht die hof-

stede niet; want de proprietaris zal - u vlaán.

VLAD
Met den vermaerden dief, den boere- plukker Loen,
Die ook wel rnenschen stroopt en vlaed... .
(Vaelande.)
— Iemands tonge vlaan, hem uithooren, fr.
tirer les vers du nez a quelqu'un. Ge moet hem

trachten zijne tong te vlaan. Hij zal mijne tong
niet vladen. Let op dat hij uwe tonge niet vlaadt.
Men zegt ook Iemands tonge pellen of pelen.
— Hij heeft zoo veel die 't pootje houdt, als die
't kalvetje vlaadt. Spreuk die men gebruikt b. v.

om zijne onverschilligheid uit te drukken wegens
het een en 't ander werk dat er te doen staat;
als of men zeide : ik heb - geen voorkeur; het
komt al overeen uit; het geringste werk is mij
zoo wel als het voornaamste.
— o. W. Wordt gezeid van het vel, dat, om
de eene of ' de andere oorzaak, in schilfers of in
zijn geheel afvalt, en gemeenlijk door een nieuw
vervangen wordt. Overgroote hitte en zekere
ziekten doen het vel vlaán. Geheel haar aanzicht
vlaadde van op den akker te werken in den zen
vel van zijne voeten vlaadt van te-neglod.Ht
reizen. Men zegt dat de slangen jaarlijks vlaan
en vervellen.
— Afl. Vlader, Vlading.
— Kil. Vlaen, Vlaeden, V laeghen, villen, deglubere, eng. to flay. " Datse selve gaen in smertingen, als oftse half gevlegen waren. " (Th. van
Herentals.)
VLADER, m. Vilder, fr. ecorcheur.
VLADERIJ, v. Vilderij, plaats waar melt peer- —
den of andere dieren het vel afstroopt.
VLAGEN, vlaagde (wvl. ook vlaagdege, zie itPERFECT), heeft gevlaagd (fvl. èvlaagd), onpers. w.
Buien, bij poozen regenen en waaien. Het vlaagt.
Het heeft geheel den dag gevlaagd. Het mochtè
wel staken van vlagen. Het moerti en vlaagt nog
al, maar de wind zit goed en zal 't weder helder
maken.
VLAGESMOUT, O. Zie VLAAGSMOUT.
VLAGGE, v. Schutsel van stroo, riet of biezen,
fr. paillasson, abrivent. Zie vLAAK.
VLAKE, v. Zie vLAAK.
VLAKESMOUT, o. Zie VLAAGSMOUT.
VLAKKERAGIE, v. Bij zeevisschers. Effen

grond in zee zonder geulen noch banken, zonder
droogten noch diepten.
VLAME, v. Zwarte aalbeze. Zie PLAME.
VLA-MES, o. Zie VLAADMES.
VLAMING, VLAMINK, m. zonder mv. Soort van
zachte warme wollen stoffe, die in 't fr. molleton
heet. Eerie Tabrijk' van vlaming. Dikke vlaming.
-- J. Yperman geeft den -naam van Vlaming.
aan eene soort van puist in den mond, waar-
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schijnlijk die in fr. aphte heet. " Puusten in den
mont ofte vlaminghen. " Z/ gl. 1. phlegmone, gr.
glen ov)7, fr. phlegmon, d. i. bloedzweer, van p)ayw
(branden), even als afo«e van &7rrw (ontsteken).
— Kil. Vlamme, sideratio fungus, clavus, patella
(d. i. knobbel of uitwas aan boomen).
VLAM(ME, v. Heete wasem of walm dien men
tegenkomt bij het bed van sommige zieken of
in eene warme plaats. Die zieke heeft eenen
geweldigen brand : de vlamme slaat in 't aanzicht, als men hem nadert. Wat is het heet in
deze kamer : 't is eene vlamme (fr. toufeur) voor
die er in komt.
VLAMMEN, vlamde, heb gevlamd, o. w. Snel
varen, ijlen, vliegen. Hij vlamde gelijk een pijl
uit den boog. Het peerd vlamde door de straat.
VLAS, VLASCH, o., fr. lin.
Groen vlas, dat seffens na de slijting en
reping geroot wordt.
— Rauw vlas, droog Plas dat maar geroot
wordt langen tijd na de slijting. In de grachten
root men groen vlas, in de leie root men rauw
vlas.
— De vorm vlasch, hd,. f acl2s, staat ook bij
Kil. Wij laten den keelklank sch bezonderlijk
hooren in het naamw. Vlaschaard (vlasgaard)
en in 't ww. Vlasschen (vlasgen). Zie overigens
bij MES.
:

--

-

- VLASBLOEM, vLASCUBLOEM (WVl. -BLOMME), V.

Eene tuinbloem die bij Linn. polemonium cceruleum heet, fr. valeriane grecque.
- VLASBOOTER, VLASCHBOOTER, m. Iemand die
met den boothamer het ongezwingeld vlas beukt.
— Iemand die het gezwingelde vlas opmaakt
in booten (zie BOOT).
- VLASCH, 0. Zie VLAS.
- VLASFOOIE, VLASCIiFOOIE, v. Feestmaal bij
den laadbouwer als hij gedaan heeft met het
rijpe vlas te slijten op den akker.
— Zie DOOIE.
- VLASGROND, m., VLASLAND, VLASCHLAND, o.
Akkergrond die goed is om schoon vlas voort te
brengen. Omstreeks Kortrijk is veel vlaschland.
- VLASHAAG, VLASCHHA&E, V. Een haagsken
van een tot twee meters lang, van handsvollen
groen vlas bij een geplaatst om te droogera.
-- VLASHEKKEN, VLASCHHEKKEN, 0., InV. -hekkens. Een vierkantte hekken waarin men liet

vlas te rooten steekt in stroomende waters, anders ook Benne genaamd. In groote overstroo.
ramingen vloten de vlaschhekkens somwijlen weg.
- Zie HEKKEN.
- VLASHEREL, VLASCHIIEREL, m. Vlasstengel.
Zie HEREL.
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-- VLASIIIIPEN, VLASCHHIPPEN,

fete de lin. Zie

o. Vlasknot, fr.

-- VLASJAAR, VLASCHJAAR, 0. Een jaar dat het
vlas wel lukt op den akker. Alles voorspelt een
goed vlasjaar. Wij hebben sedert lang geen
vlasjaar gehad gelijk nu.
-- VLASKERREIE, -KR.3WEIE, V. Bij landb. Het
slijten en het repen van 't. rijpe Vlas bij menigte
van werkvolk.
-- Fooie of feestmaal waarop de vlaskerweie
eindigt.
-- Tijd van 't jaar dat het vlas rijp is en
gesleten wordt. Zij zijn getrouwd in de vlaskerweie.
-- Zie RRAWEIE.
-- VLASKUTS, VLASCHKUTS(ER, M. Koopman in
vlas om voort te verkoopen. Zie KUTS.
-- VLASLOEI, VLASCHLOEIE, v. Vlasmijt, vlashoop
met strooi gedekt, fr. quignon.
-- Loegen, in de Wdb., beteekent fr. entasser.
— VLASROOTE, VLASCHROOTE, V. Zie ROOTE.
-- VLASRUIE , VLASCHRUIDE , VLASCHRUWE , V.

Soort van onkruid in 't vlas, in de wetenschap
cuscuta epilinuryn, fr. ciascute densiflore, bourreau
du Un, goutte de lvn, bij Kil. Schorfte, wranghe,

podagra lini.
-- Zie RUIDE.
--- VLASSCHEN, VLASSEN (wvl. ook VLASSI, Zie EN),
adj. Van vlasch, fr. de Nn. Eene vlassen kodde.
---- Iemand eenen vlaásen baard aandoen, hem
verschalken, hem door schijnheiligheid, met
schoone woorden bedriegen, hem beschimpen onder den schijn van hem te prijzen,
hem doen gelooven dat iets geheel ten zijnen
voordeele is terwijl het inderdaad ten zijnen
nadeele is, enz. Hij heeft er reeds verscheidenen
eenen vlassen baard aangedaan. Men is bezig
met hem eenen vlassen baard aan te doen.
" Gevoelt gij het niet P Men doet u eenen vlassen
baard aan. " (J. Desmet.) Onzen Heer eenen
vlassen baard aandoen, fr. faire barbe de feurre
• á Dieu (den schijnheiligen spelen, God willen
bedriegen met hem in .den schijn te dienen).
-- VLASSCHEN, vlaschte, ben gevlascht; Of VLASSEN,
vlaste, ben gevlast, o. W. Wollig worden, vletselen,
pluizen, vèzelen, fr. se pelucher. Die halsdoek

begint te vlassen. Touwen en koorden die vlassen.

van iemand die altijd voort spreekt met eenen
stroom van woorden.
* VLASSTREEK, VLASCHSTREKE, v. Gewest waar
grond goed is om vlas te kweeken. Rond
ortri,jk is bet eene goede vlasstreek.

--- VLASVIM(ME, VLASCHVUM(ME, V.

Vlasmijt,

vlasloei. -- Zie vIMME.

HIPPEN.

-- Hij - zou klappen (prediken, enz.) dat zijn
tanden vlasschen of dat zijn tonge vezelt, zegt men

VLAS

•

-- VLASVINK, VLASCHVINK (wvl. —VITNKE, zie IND),
v. (doch m. bij Kramers). - Een vogeltje dat in
de Wdb. Geelvink heet, emberiza citrinella., fr. ver
Devlasvink is de groenvink niet (gersrul, fr.-dière.
verdier), noch deknee (kneeker, fr. knotte; sizerin).
-- VLASWIJTING (wvl. -WITING, zie IJ), m. Bij
zeevisschers. Een visch de grootte van een kleenon kabeljauw, en heetende in de wetenschap
merlangus al bus. (Van Beneden Ann. Part. 186566, docum. bl. 602.)
VLA-SMOUT, o. Zie VLAAGSMOUT.
VLECHT, V. Bij speldewerksters. Strengeling
die men maakt met vier boutjes eens door elkander te werpen, als men aan de maliën werkt;
anders ook Opslag of Gedraaide vlecht genaamd.
Eene vlecht maken. Om een enkeltje te krijgen,
maakt men twee of drie vlechten opeen (achtereen) met dezëlfde boutjes.
-- Lange vlecht, strengeling die men maakt
met vier boutjes, twee en twee, te draaien. Telkens men, in 't maken van het plat of van de
bloem, aan den zoom van die bloem gekomen is,
maakt men daar eene lange vlecht, zoodanig dat,
als het werk voltrokken is, al die lange vlechten
te samen eene ranke vormen rond die bloem.
— Platte vlecht, strengeling die men maakt
met vier boutjes door elkander te werpen, als
men het plat of de bloemen verveerdigt. Eene
bloem bestaat uit eene aaneenschakeling of samenweving van platte vlechten. De platte vlechten worden de eene nevens de andere gemaakt,
terwijl de gedraaide vlechten de eene achter de
andere gemaakt worden.

VLECHTEBEENEN (wvl. VLICHTEBEENEN, zie E),

vlechtebeende, heb gevleehtebeend, o. w. Het een
been over het ander zetten, schrankelbeenen in
't gaan, waggelbeenen. Een dronkaard vlechtebeent. Al vlechtebeenende gaan. Hij vlechtebeende voort naar huis.
-- Wegens de vorming van dit w., vgl. Knik
onder ZOTTEBOLLEN.-kebn,Lil z.
VLECHTEN (wvl. ook VLICHTEN), vlocht, gevlochten, b. w. Breien, fr. tricoter, nouer des mailles.
Kousenvlechten. Eenenbaaivlechten van sayette.
Eene nette vlechten. De speldewerkster vlecht
de kant.
-- o. W. met hebben. Krinkelende doorheen
dringen. De jongen vlocht door 't gedrang. De
jachthonden vlechten door de akkervruchten en
door de bosschen. Dat beekje vlecht door steenen
en rotsen.
VLEDSELEN, O. W. Zie VLETSELEN.
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VLEER (met zachtl. ee, doch ook met zware ee),
Samentr. van Vleder, d. i. vleugel, vlerk, fr.
alle. De vleêren van eenen vogel. De vleêren
van eenen kever. De vleeren van de houten
vogels die op eene gaaisprang staan. Eenen
vogel in de vleêren kwetsen. " De swane in haer
uytterste singht een seer soet liedeken, ende
soo streckt sy haer vlederen den gheest gevende."
(L. de Huvettere.) " Eenen vueghele de welcke
zonder vieren niet vlieghen en can. " (C. Van
Dordrecht.)
V.

Vogels die, op Gods gelee,
Hier te lande of over zee
Jaegt, dat uwe vleren zoeven,
.Achter 't gone u kan behoeven.
(G. Gezelle.)
-- VLEER wordt ook, met zachtl. ee, gebruikt
voor Veer, veerachtig stuk ijzer, koper, balein,
enz., fr. ressort. De vlere van een mes, van een
zakuurwerk, van een slot, enz. De vieren van
eene stemvork, fr. les branches d'un diapason.
Het trillen van eene losgesprongen vlere. De
vieren van een bed, van een rijtuig. , De vieren
van eenen hamer zijn de twee ijzeren plaatjes
die den houten steel, waaraan zij vastgenageld
zijn, aan den ijzeren kop verbinden bij middel
van een vernij d.
— Door de vlere zijn, door de neus zijn, dron.
ken zijn. Hij was een weinig door de vlere.
— In de vlere steken, toedragen, er van 't zijne
in steken. Hij heeft mij geld gegeven opdat ik
dienstveerdig voor hem naar de stad zou gaan;
maar ik heb eenen frank in de vlere gesteken
(d. i. het heeft mij eenen frank meer gekost dan
hij mij betaald had).
-- VLEÉRLOOS, VLERELOOS, adj. Vleugelloos, zon.
der vlerken. Vlerelooze dieren.

m. Passer met
eene drijfveer, fr. compas a ressort. De goudsmid
bezigt vloerpassers die met eene vijs voorzien
zijn om de stangen in eenen vasten stand te
-- VLEÉRPASSER, VEERPASSER,

houden.
- VLEtRPLOEG (wvl. -PLOUG en -PLOUF, Zie OU),
m. Bij timm. Eene ploegschaaf om te tongen.,
d. i. om groeven te steken, in de kanten van
twee verschillige planken die men dan te samen
voegt bij middel van eene dunne en smalle
strook hout die in die groeven past : welke ma-•
nier van vergaren zelden nog gebruikt wordt.
.— Kramers Veêrploeg, fr. bouveí a deux pièces.
- VLEERPEN, VLEREPENNE, V. Vlerkpenne, pluim
van den vleugel, fr. plume d'aile. Eenen vogel
de vlerepennen uittrekken of afkorten.

--- VLEbRPIMPERNEEL, 0. Zi9

bij PIMPERNEEL.
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--- VLEARSLAG, VLERESLAG, In. Een slag met de
vlerk. De getergde zwaan geeft vlèreslagen. Do
haan vergezelt zijn gekraai met vlereslagen.
VLEESCHB00N, m. Vleeschachtige uitwas inde
neus, in de baarmoeder, of op een ander slijm.
vlies van het lichaam, fr. polype. Eenen vleeschboom krijgen, uitsnijden.
VLEESCHBRIJNE (wvl. -BRINE), v. Pekel waar
vleesch in gelegen heeft.
--- Zie BRIJNE..
VLEESCHDERVING, v. Onthouding van vleesch.
spijs. Elken vrijdag is het vleeschderving. Dag
van vleeschderving, fr. jour d'abstinence.
--- Zie DERVEN.
VLEESCHELDER, m. Vleeschuier, Vleescheur.
VLEESCHEUR, VLEESCHUIER, m. Wordt gezeid
van den uier eener koe,waneer hij zeer gevleeschd
is en gevolgentlijk weinig melk kan geven, in
tegenoverstelling van den Melkeur. -- Zie EUR.
VLEESCHKEERZE (uitspr. kèze, zie ns), v. Groote
zoete kers, gaskoenje, parète, fr. guigne. Witte,
zwarte, roode, bonte vleeschkeerzen.
VLEESCHREK, o. Zie onder REK.
VLEESCHSIIIOUT, o., zonder mv. Gesmolten
vet met vleesch vermengeld, anders ook Gestampt
smout geheeten. Men maakt vleeschsmout met
b. v. eenen schotel zwijnevleesch geheel tot moes
te laten koken.
VLEESCHSTANDE, v. Groote vleeschkuip, groot
j)ekelvat waarin men zwijnevleesch, bewaart, fr.
sal oir. " Smytende alle die vleeschstanden ende

wynvaten in dughen. " (N. Despars.)
VLEESCHTAND, m. Wordt gehoord in de zegs.
wijs zijnen vleeschtand uittrekken, geen vleesch
meer eten. De vasten nadert, ge zult moeten
uwen vleeschtand uittrekken. -- Zie TAND.
VLEESCHWONDE, v. Kwetsuur in 't vleesch

aleen, zonder beschadiging van beenderen. Hij
kreeg eenen kogel en men droeg hem bloedende
van het slagveld; doch het was maar eene
vleeschwonde die al licht genas.
VLEETHAAKLIJN, v. Zie VLOOTRAAKLIJN.
VLEGER, m. Hetzelfde als Vlegel, fr. jleau.
Met de vlegers slaan. Koorn met den vleger
derschen.
- VLEGERSTAP, m. Zie VLEISTAF.
VLEGGE, v. Wimper. Zie VLEGGER.
VLEGGE, V. Bij stokers. Het eerste afkooksel

van het stookmout. De vlegge overhalen (een
tweede maal stoken). De overgehaalde vlegge is
jenever; doch den eersten jenever, die uit de slang
druppelt, heet men Voorloop. " Het eerste uittreksel of vocht dat in de stokerij uit het graan
wordt gedistilleerd, heet te Antwerpen vuile
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vlag; dit nog eens gestookt zijnde wordt goede
vlag' geheeten; ten derde male gestookt, is het
jenever. " (Alg.. VI. Idiot.)
VLEGGE, v. Snede in een afgevilden huid. Als
men een kalf, eene koe of ander dier vlaadt,
behoort men te zorgen dat men het vel niet
kwetse met het mes; want voor elke vlegge
krijgt men eeneis stuiver min van den huidevetter aan wien men dat vel verkoopen wilt.
VLEGGER, m. Wimper, pinkers, pinkhaar, fr.
les cils d'une . paupière. Groote, lange, zwarte
vleggers. Die jongen is eene krotoog, hij heeft
geene vleggers.
— Ook Vlegge.
VLEI, m., mv. vleien. Hetzelfde als Vlegel
(vgl. Pei = pegel, Slei = slegel), fr. fléau. Met den
vlei het koorn derschen. Een zware, lichte vlei.
— Van het oude Vlegen, slaan, 1. fligo, Otfrid.
finagan, gr. irl>7iw.
VLEI. Vlei hebben, is in Fr.-Vl. wat men elders
blè hebben heet, d. i. gereed zijn, sprek. van
iemand die, in 't spel of anderszins veerdig staat
om den pijl, den bal, den steen, enz. te ontvangen
of af te keeren, die hem toegeworpen wordt.
Hebt gij vlei P (d. i. mag ik naar u smijten,
schieten, enz.). Ik heb vlei (d. i. ik ben gereed,
ge moogt smijten, schieten, enz.). Die slag met
den bal telt niet; want gij hebt hem gesmeten
eer ik vlei had.
VLEIER, m., mv. vleiers. Een scherf of zoo
iets waarmede men vleiert. De vleier zoefde
door de lucht. Hij kreeg eenen vleier op het
aanzicht, en 't schilde weinig of hij was zijne
oog uit. Butterplasjes (fr. des ricochets) maken
met eenen vleier.
VLEIEREN, vleierde, gevleierd, b. w. Schijveren,
een plat voorwerp zoo gooien dat het al draaiende
voortvaart. De jongens vleieren scherven door
de lucht of op de vlakte van het water. David
vleierde Goliath eenen kei in 't voorhoofd. Zijne
muts naar de maan vleieren (iets willen bestaan
dat onmogelijk is). Hij vleierde zijnen hoed op
de tafel. De scholier vleierde zijne boeken waar

zij vliegen wilden.
— Ook absolutelijk. De knapen houden zich
dikwijls bezig met te vleieren (met scherven al
draaiende door de lucht te doen snijden). - Kunt
gij vleieren P Hij kan wel vleieren. Op het water
vleieren, fr. faire des ricocheís.
VLÉIGEÈRDE, VLIOGERG2ERDE, VLÉGELGEÉR-

DE, v., zware ee. Stok of kluppel die aan den vleistafverbonden is. en op de aren nedervalt als men
derscht. De vleist af en de vleigeerde, fr. -le. manche

ei 'le', fleaU.
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-- Het woord Geerde, bij kil. Gheerde, Gaarde,
bij Kramers Garde, bet. eene roede, een stok, een
kluppel. Zie GEERDE.
VLEIKAPPE, v. Lederen kuif, aan 't einde van
de vleigeerde. De vleiks,ppe wordt met lederen
riemen of met koorden vastgekoppeld aan den
ijzeren ring die aan het uiteinde van den vleistaf
gevestigd is.
VLEIPAANDER, VLEIPANDER , FLEIPAANDER,

m. Lage vleier of vleister, pluimstrijker, fr. flagorneur. Zij is zoo een vleiplaander. Wacht u van
dien vleipaander.
VLEISDANK, m. Zie FLEISDANK.
VLEISTAF, VLEGERSTAF, VLEGELSTAF, m. De
steel van eenen vlei, fr. le manche du f éau. De
vleistaf is langer en dunner dan de vleigeerde
die er aan verbonden is.
VLEISTEERT, m. Vleier, flikflooier, fr. iatteur,
tagorneur.
- VLEISTEERTEN,

vleisteerlie, gevleisteert, b. w.

Flikflooien, fr. ftajorner. Hij weet u te vleisteer-

ten.
— Kil. Vleyd-steerten, blandiri caucia, more
canum.
VLEK, o. Zie SCHUURWINKEL.
VLEM(ME, V. Zie VLIMME.
VLENDER, m. Flenter, Harde, afgescheurde lap,
fr. lambea-u, haillon, lancashir -eng. Hinder. In
vlenders gescheurd. Zijn kleed hong al in vlen-

ders.
VLERE, V. Zie VLEgR.
VLÈRIE, VLERRIE, v., mv. vleriën. Hetzelfde als

Vlere, Vleêr, Vleder, d. i. vlerk, vleugel, fr. ails,
zoowel van insekten als vanivogels.
— Zie onder c EEZIE.
VLERIK (zware e met den klemtoon), m., mv.
vlerikken, vklw. vlerikske(n. Vlerk, vleugel, fr.
alle. De vlerikken van eenen vogel. De vlerikken
slaan, bewegen. De zwaan verdedigt zich met
de vlerikken. Het vogeltje liet zijne vlerikken
hangen : het was ziek. De jager trof den reiger
in eenen vlerik.
— Men zegt ook Viering.
VLERING (zware e met den klemtoon), m., mv.
vleringen, vklw. vleringske(n. Vlerik, vlerk, vleugel, fr. alle. De slagpennen van den viering. De
vogel hong in de locht op zijne breede vieringen.
De vleringen korten (fnuiken).
VLERKENON, V. Naam dien 't volk geeft aan
de Grijze zuster, fr. scour grise,fille de S. Vincent
de Paul, om haar breed en wapperend tuitement.
-

VLETSELEN, vleiselde, ben gevletseld, o. w. Flui-

zen, pluizelen, wollig worden, fr, se pelucher. Uw
halsdoek, uwe kousen beginnen, te. vletselen. De
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touwen en koorden vletselen als zij verslijten of
versleten zijn.
-- Niets belet van Vledselen te schrijven.
VLEURIK, VLEURING, m. Hetzelfde in 't L. v.
Aalst als Vlerik, Viering, Vlerk, fr. ails. " Een
haentken dat maer eenen vleurick en hadde. "
(C. Vrancx.)
VLICHTEN, b. w. Zie VLECHTEN.
VLIE, v. Hetzelfde als Vrie, zie VRIJDE. " Zoo
kwam er daar iemand zijn hoofd door Seven's
openstaande vlie ofte 'weefkamerveisterke steken. " (R. d. H.)
VLIEGEN, vloog, heb gevlogen, o. w. Bij metsers.
Voorwaart overhellen, fr. dévereer. Wordt gezeid
van eenen muur. die niet loodrecht opgaat, maar
eene hellende richting heeft naar den kant waar
men het paslood schiet. Die muur vliegt. De
metser moet opletten dat de muur, dien hij
maakt, noch vliege noch slepe. (Dit vliegen en
slepen behoort eigentlijk aan het paslood, maar
bij figuur zegt men het van den muur).
— Er aan vliegen, er aan waaien, gevangen
worden, het slachtoffer worden van zijne vermetelheid. Die dief, hoe schalk hij was, is er algelijk
aan gevlogen (is gegrepen geweest van de policie).
-- Er tegen vliegen, er tegen waaien, hard
berispt of bekeven worden. Hij heeft er leelijk
tegen - gevlogen van zijnen vader (zijn vader
heeft hem streng betraft). Hij vloog er tegen
omdat hij te laat thuis kwam. Doe dat niet, ge
zoudt er tegen vliegen.
-- Vliegende etter, soort van 'huidziekte die
spoedig voortzet van 't een deel van 't lichaam
naar 't andere.
-- Vliegende oogen, schijvergezicht.
— Vliegende woorden, sprekende woorden die
niet geschreven zijn. Eene belofte, een verdrag
is al krank, waneer zij maar in vliegende woorden gedaan zijn. Geef mij daar een woord ge
ik heb weinig trouw in vliegende-schriftevan:
woorden.
-- VLIEGENS, bijw. Fluks, varings. Ik kome
vliegens. Hij trok er vliegenti naar toe.
VLIEGER, m., mv. vliegers. Bij spinsters. De
vlieger van een spinnewiel, bij Kramers Klauwier genaamd, fr. épinglier, aïleítes, heeft de
gedaante van eene U en is bezet met ijzeren
haakjes die men tanden heet. De vlieger zit vast
vóórop de spil zoodanig dat de klos tusschen
de beenen van den vlieger ligt. Als men spint,
wentelt de vlieger gedurig rond de klos om er
den draad op te winden naarmate hij gesponnen
wordt. Het vriest aan den vlieger, waneer de
natheid van den draad er aan vriest. De vliege
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slaat, als hij scheef is, en gevolgentlijk niet regelmatig en effen rondwentelt.
-- Hij slaat gelijk een kwó vlieger, zegt men
van iemand die scheef gaat of hinkepinkt.
— Zegswijze. Het zal aan uwen vlieger vriezen,
er zal u tegenspoed wedervaren, uw geluk zal
gestoord worden. Nu is het al wat uw hertje
lust, maar wacht een luttel, het zal wel aan
uwen vlieger vriezen. — Te Wynghene zegt men
tegen uwen vlieger waaien.

— Tuimelraam in eene venster. Doe de vliegers open om de binnenlucht te ververschen.
VLIEGERENNE, v. Eene koorde die, aan eenen
boom of staak vastgemaakt, dient om er zich
aanhangende rond te zwieren, fr. pas de géant.
De vliegerenne maakt deel van de gymnastiek.
Zie RENNE.
- VLIEGERENNEN,

vliegerende, heb gevliegerend,

o. w. Zich schommelen aan de vliegerenne. Hij
heeft zich al vliegerennende eenen arm gebroken. Het vliegerennen versterkt armen en beenen. Hij is bezig met vliegerennen.
VLIEGESCHEET, v. Vliegedrek, fr. chiure.
VLIEGET, o., klemt. op gel. Soort van lichte
tilbury zonder kap, voor twee personen.
— Ook Flieget genaamd.
VLIEGUIT (wvl. VLIEG-VUT, zie UI), m., met den
klemtoon op uit, mv. vlieguiten, vlieguits, vklw.
vlieguitje. Wilde jongen, onbezonnen jongeling,
fr. pétulanl, étourdi. Gij zijt zoo een vlieguit.
Die vlieguit van dien jongen geeft mij veel
hoofdbreek. Hij is een rechte vlieguit.
VLIEGVLUGGE, v. Groote muit waarin de vogelen bij malkander vliegen, fr. volière.
-- Zie VLUGGE.
VLIEKE, v. Een kinderspel, anders Gruizel en
Krikkrak geheeten. Vlieke spelen.
VLIEM, o. Hetzelfde als het holl. Vlijm, fr.
lancette.

-- Dit woord staat dikwijls als bijw., in den
zelfden zin als Effen, vlak; juist, recht. Hij schonk
de glazen vliem vul, fr. a ras de bord (boordevol).
Het vat stond vliem vul water. Hij wierd van
den bliksem vliem blind geslagen. Hij is vliem
doof. De bliksem viel vliem door den boom. Mijn
paraplu sloeg vliem over van dien rukwind.
David trof Goliath vliem in 't voorhoofd. — In
dezen zin zegt men ook Vliems, b. v. de bliksem
sloeg vliems door den boom.
VLIEMDIKTE, adj. Hetzelde als Hekeldikte.
VLIEIYIE, v. Zie VLIMME.
VLIEMGAT, VLIJMGAT, o. Bij artsen. De steek
of snede van een lancet, van een vliem. Vliemgaten slaan in den huid van een peerd.

VLIE
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VLIENDEMATER, V . Eene plant anders ook en.
kelijk Mater geheeten. Zie aid.

VLIENDER, m . Zie VLINDER.
VLIENDEREN, o. w. Zie VLINDEREN.

VLIENDERIYIU^S, v . Zie VLINDERMUIS.

VLIERE, v. Bij wevers. Hetzelfde als Vrieze,Vrie, Vile, d. i. papieren schietvenster, venster
perkament of beólid papier om den-ramvn
glans van de zonnestralen af te weren en te ver dooven.
-- VLIERPAPIER, VLIERPAMPIER, 0. Soort van

dik papier dat beolid is, en dient om eene vliere
te maken.
VLIESCH, o., mv . vlieschen. Hetzelfde als Vlies,
al de wol van een schaap, vacht, fr. bison. Zijnee
wol bij 't vliesch verkoopen. Drie vlieschen volle

koopen. De vlieschen wasschen.
— Een afgeknotte peerdesteert die, vastgebonden aan eenen steel van eenen anderhalven
voet lang, dient om de peerden te kwispelen,
fr. émouchoir.
-- De bos takken en twijgen die boven op
de tronkwilgen groeien, anders ook Haar ge
fr. la toufe, le branchage toufu d'un-hetn,
tetard. Het vliesch van de knotwilgen afkappen.
De bollaards verkoopen met het vliesch er op.
" Nemaer den hau, vlies, ofte waey staende op
de voorseyde troncken, struycken ofte busschen,
oudt boven de dry jaeren, worden pryselick ende
deelsaem. " (Deelboeck V. Lande v. Vryen.)
-- Het woord Vlies,_ mv. vliezen, beteekent
bij ons Dun velletje, fr. pellicule.
-- VLIESCHEN,

vlieschte (wvl. ook vliesclh,tege),

gevliescht (fvl. èvliescht), b. w. Het vliesch af-

snijden.
— De schapen vlieschen, bij Kil. vliesen de
schapen, scheren, fr. tondre les brebis.
-- Een peerd vlieschen, hem den stoort afknot-

ten, bloksteerten. Men vliescht een peerd als het
achttien maanden oud is.
-- Eene tronkwilge vl ieschem, hare takken en
twijgen afhouwen.
VLIESPAPIER, o. Zie V RIESPAPIER.
VLIET(E, V. Vloeiend water, beek, fr. ruisseau.

--- Gracht, sloot, fr. fossé. Eene vliete delven
tusschen twee akkers.
VLIETEN, vloot,, gevloten, b. w. Afroomen, de
zaan van de melk af peuren, fr. écremer. De melk

Xlieten. Gevlotene melk, fr. dit lalt ecreme.
-- Tvsschen melken en vlieten, tusschen half
en hebbelijk, tusschen twee'n. Hoe gaan zijne
zaken P tusschen melken en vlieten.
. -- Het gestevene vet, dat op vleeschsap ligt,
afscheppen. Als men vleesch gekookt heeft, laat
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men het sap koelen tot dat het gesmolten vet
gesteven is, en dan vliet men dit sap (men neemt
er het gesteven vet van af). Het vleeschsap
vlieten. Gevloten vleeschsap, fr. du bouillon degraissé.
-- De Woordenb. geven Vloten, vlootte, gevloot,
fr. écremer (le 'laic). Kil. heeft Vlieten en Vloten.
VLIJTIG (wvl . YLITIG, zie Iu), adj Werkzaam,
ijverig.
-- Snel, vlug, hupsch, vol leven en jeugd en
ijver. Een vlijtig meisje. Een vlijtig kindeken.
Een vlijtig peerd. Vlijtige oogen hebben. Vlijtig
gezicht. Vlijtig kijken. Vlijtig aanzichtje.
— Vei, welig, vol jeugdigen wasdom, van
planten. Dat koorn staat vlijtig: Zie eens hoe
vlijtig alles groeit op den akker!
.

-- Afl. Vlijtigheid.
VLIIVI(ME, VLEIYt(ME, VLIEM(E, v. Vimme, vin,
geribd vliesachtig deel waar de visch mede
zwemt, fr. nageoire, pinnule. De vlimmen zijn
voor de visschen wat de vlerken voor de veugels
zijn.
Alsoo lang als sy (de visschen) noch swemmen
En gevoelen dat hun vlemmen
Royen in den watervloet,
(P. Croon.)
Synse noch al wel gemoet.
Soo haest dan als de gal begint omhoog te klimmen,
En doet niet als een baers die steekt met syne

[vimmn.
(L. Demeyer.)

— De veder of pluim van eenen pijl, fr. penne,
plume de fleche. De vlimmen van eenen pijl.
-- Het vlies waarin de kern of pit van appels
en peren zit, fr. , capsule membraneuse ou sont
logés les pépins. Het klokhuis bestaat uit vliemen.

Eenen appel vierendeelen om er de vlimmen uit
te snijden. De jongen at de peer op met schil en
vlim en al.
- VLIMMEN, vlimde (wvl. ook vlimdege, zie

gevlimd (fvl. èvlimd), b. w. Ontvlimmen, de vlirnmen van eenen appel of peer uit
er het klokhuis uit snijden. Men schilt-snijde,
en vlimt de appels om er taarten van te bakken.
-- Men zegt ook Vliemen, Vlemmen.
-- Afl. Vlimming, Vlieming, Vlemming.
VLIMPE, v. Fluize of kwastje van vlas aan 't
uiteinde van het voorsnoer eener djakke, fr.
freluche, de la mèche. Het is de vlimpe die 't klappend geluid geeft als men djakt. De vlimpe ver
te djakken; en als zij afgesleten is, dan-slijtme
maakt men eene nieuwe, met het uiteinde van
het voorsnoer los te tweernen.
IMPERFECT) ,

VLINDER (wvl . VLIINDER, Zie IND) , en VLIENDER

VLIN
m. Boomgewas in de Wdb. Vlier genaamd, fr.
Bureau. " Wey van boter -melck en pellen van
vlienderen daer in gekokt. " (G. Simons.)
— Iemand onder den vlinder lee'n, hem om den
tuin leiden, hem bedriegen waar hij bij zit. Gij
en gaat mij onder den vlinder niet lee'n, peist -je.
— Wilde vlinder, plantgewas dat in fr. poda-.
graire, 1. cegopodium podagraria heet.
-- Kil. Vlinder, Vlinderboom, sambucus; en
Vlinder, herba podagraria. Kramers heeft wilde
vlier, fr. hièble, bij L. Fuchs Adick, chamceacte, ge
maar deze plant is onze wilde vlinder niet.-nard;
-- VLINDERBLAD, VLIENDERBLAD, 0., mV.
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-blaren,

fr. feuille de sureau. Gestoofde vlinderblaren op
eene zweer leggen. " Coloquinte, senebladers,

vlinderbladers, persekensbladers. " (F. Rapaert.)
-- vLINDERBOOM, VLIENDERBOOM, m., fr. sureau,
1. sambucus.
-- VLINDERHAAG, V. Vlierlaag, fr. haie de sureau.
-- VLINDERHOUT, O. Vlierhout, fr. bols de sureau.
- VLINDERHUT, m. Vlierstruik, vlindertakken
die te samen op eenen leegen stam groeien.
-- Bachten den vlinderhut leeden, om den tuin
leiden. Zij zullen mij daar bachten den vlinderhut niet meer leeden.
- VLINDERINNE, VLIENDERINNE, v. Een heester.
gewas dat in de Woordenb. Pimpernoteboom
heet, 1. staphylea pinnata L., fr. staphylier penné,
,

patenotrier, faux-pistache, nez- coupé.

— Dus genaamd misschien omdat de bladeren eenigszins gelijken aan die van den wilden
vliender (fr. podagraire).
- VLINDERKRUID, VLIENDERKRUID, O.

Wilde

vlinder, jichtkruid, fr. podagraire.
- VLINDERPLANT, V. Jichtkruid, fr. podagraire.
-- VLINDERSPEK, VLIENDERSPEKKE, V. Spekke
van vlinderbeziën, fr. pastille de sureau.
- VLINDERTAK, VLIENDÉRTAK, m. Vliertak, fr.

branche de sureau.
VLINDEREN (wvl. VLIINDEREN, zie IND), vl2nderde, heb of ben gevlinderd, o. w. Fladderen, fr.
voltiger, voleter.

— Wegfladderen, heenvliegen, wegij len, vlieden, vluchten. De musschen vlinderden waar
hier waar daar, als de geweerschote afging. Ge
moest den dief zien vlinderen, als hij den veldwachter ontwaarde.
— Van daar Uitvlinderen, Wegvlinderen.
-- Volgens M. Kervyn, in zijne Histo ire de
Flandre, zou de naam van Vlaanderen hiertoe
behooren en zooveel beteekenen als Het land
der vluchtelingen.
--- Het fr. faire Pandre bet. Wegvluchten,
sprekende van eenen bankroetier.

VLINDERMUIS (wvl. VLIINDERMUZE, zie IND en
ui), v. Vleermuis, fr. chauve-souris, oud eng.
f indermouse. Er wonen vlindermuizen in den
veurst van 't dak.
--- In sommige streken is dit woord m. Hij
schoot eenen vleermuis.
Let op den vleder-mays; tis waer, een selsaem beest,
Maer van beleefden aert, en van een sachten geest.
(J. Cats.)

VLOEIEN, vloeide, heb gevloeid, o. w. Vlieten, fr.
cooler.
— Vloeien op, trekken op, gelijkenis hebben

met. Dat kleur vloeit een weinig op het bruin.
Een frioen vloeit sterk op eenen tier. Die tweelingen vloeien op malkander. Zijn geschrift
-vloeit op het mijn.
VLOEIING, V. Helling, glooiing, schuine kant

van eenen stroom, langs waar het water voort
vloeiing op paalwerk (d. i.-vloeit.Ens
de kant van eene vaart of stroom van onder
bekleed met staken en zinkrijs, en hooger op
met steenen).
- VLOEIINGWERK, 0. Het zinkrijzen en het
metselen van de vloeiinge van eenen stroom.
VLOEK (wvl. VLOUK, zie ou), m. Vloekwoord,
fr. jurement, juron. Eenen vloek geven, eenen
vloek leggen, fr lacher un juron.

— In eenen vloek, in eenen oogenblik, fr en
un instant, moment. Hij zal in eenen vloek weder
zal in eenen vloek gedaan zijn.
-kern.Ht
VLOERBOL(LE, V. Soort van kleene krullebol
waarmede men vloerbolt.
VLOERBOLLEN, bolde vloer, heb vloer gebold, *o. w.

Met eene soort van krullebollen spelen ;op den
vloer binnen huize. In herbergen, waar weinig
volk is, ziet men dikwijls vloerbollen.
— Men zegt ook vloerke(n)bollen. Eiken zondag wordt er daar vloerke gebold van achter
de vespers tot 's avonds. Wij bolden vloerke.
VLOEREN, vloerde, heb gevloerd, o. w. Vloer
Zij vloerden in die herberg tot at het-bolen.
avond wierd. Hij kan wel vloeren. Men vloert
meest, als het te slecht weder is om buiten te
bollen.

VLOERS (uitspr. vloes, zie Rs), o., mv. vloerzen.
Hetzelfde als Floers, fr. crêpe. Een zwart vloers
hong over den standaard. Vloerzen op den hoed,
vloerzen aan den arm. " Verschuyvende een
vloers van de oogen van haer verstand. " (F. Van
den Werve.)
-- Afl. Vloerzen, adj., bij Kramers floerzen, fr.
de crêpe.

VLOGE, v., mv. vlbgen, vklw. vloogske(n, vloogje.
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Een klein Bosch van kreupelhout, met of zonder
boomen er tusschen. Eene vloge afkappen. Eene
vlogé uitréunen. Er vloeit een beekje door die
vloge. Er wonen vogels in de vlogen. Er staat
eene schoone eik in die vloge. Tusschen de akkerlanden liggen er dikwijls vlogen waar de
werklieden in den oegst de schaduw zoeken en
rusten. Eene vloge van elzenhout, van hazelaren,
van eschhout, enz. Eene vloge van zestig schreden lang, en twintig breed.
-- Kil. Vlaesch, j. bosch.

VLOTEMELK, v. _ Gevlotene melk, fr. laic écremé,
eng. ftoften milk.
-- Men zegt ook Vlotjemelk, V.
-- Zie VLIETEN.

•

VLOOG, V. Zie VLOGE.
VLOOISCHEET, v. Drek van eene vloo. Lijn
vol vlooischeten.
-wad

VLOTEN, vlootte, gevloot (wvl. vlólle, gevlól, zie

w. Bij brouwers. Eene ton vloten,
1 eene ijdele 'ton wasschen en zuiveren in eene
I vlote of kuip met water.
VLOTGRAS (wvl. -GARS, -GERS, uitspr. -gas, -yes,
zie its), o. Lang gras wiens slanke scheuten op
de vlakte van 't water liggen en met den stroom
bewogen worden, glyceria fluitans R. Br. Ik zag
eenen snoek tusschen het vlotgers liggen. De
zwemmer greep in 't vlotgers.
KLANKVERK.), b.

-

VLOOT, VLOTE, v. Dooreengestrengeld vlot kruid op het water. Zie PILSE.
VLOOT, VLOTE, v. Tobbe, ondiepe kuip, stande
die op advenant veel wijder is dan hoog. De
vlote dient tot waschkuip. Om eene ton te vullen
legt de brouwer twee kaleiten paralleel op eene
vlote; en op•die kaleiten legt hij de ton, zoodanig
dat het bier, hetwelk nevens het bomgat gesturt
wordt, in de vlote neervloeie.
VLOOT, VLOTE, v. Bij visschers, enz. Een zeevisch, ook Schate geheeten, fr. raie blanche, 1.

Ei ! een die een wondere kunstenaer is,
Een heeft er dien rand aen gebonden
Met vlietgers en vlotgers en biezen en lis,
Den lieflijken rand ende ronden.
(G. Gezelle.)

VLOTSMOUT, o. Zacht en bruinachtig smout
dat voortkomt van gekookt zwijnevleesch. Als
een schotel zwijnevleesch of eene hesp, enz. gekookt is, laat men dan het gesmolten vet, dat op
het vleeschsop drijft, koud worden en stijven; en
als het gesteven is, dan peurt of vliet men het
af onder den naam van Vlotsmout of Afgezoon
smout (zie AFZIEN). Eene snede brood met vlot smout spreiden. Vlotsmout is zoo gewerig en
zoo wit niet als smeersmout en vlaagsmout.
VLUCHTEN, vluchtte, gevlucht, b. w. Iets weg
gaan verbergen tegen . een naderend-dragen,
gevaar. Hij vluchtte zijn geld in eenen steenput.
-

raia batis. (Van Beneden, Ann. Parl. 1865-66,

docum. bl. 602.)
--- De Woordenb. geven Vleet, fr. raie bouclee.
Zie RocHE.
-- VLOOTHAAK, VLEETHAAK, m. Een angelsnoer
waaraan men als lokaas een plaatje of ander
stukje visch hecht, om vloten of schaten te
vangen in zee.
— Het eerste deel van dit woord is vlote, vlete
(vischnaam), en niet vloten,. fr. Hotter. -- Vïgl.
Aalkoorde.
-- VLOOTHAAKLIJN, VLEETHAAKLIJN

zijn goed waar hij maar kon. Haast u, vlucht
den oegst in de schuur : het onweder nadert.
" Niemende en hadde er yet gheruemt ofte ghevlucht. " ( N. Despars,.iii, bl. 66.) " Maar 't wierd
meer en meer noodig te vluchten 't gene men
niet en wilde kwijt geraken. " (A. Duclos.)
VLUG, adj. Rijp, sprek. van fruit aan den
boom. Die peren, die appels zijn vlug.
VLUGGE, in. Hetzelfde als Plugge (bij Kramers
Plug, m..), _ ploert, schelm, droeve jongen, .. fr.

(wvl. —LINE,

zie ir), V. Eene vischlijn met een tiental vloothaken voorzien. De visschers langs de zeekust,
als het groote ebbe is, leggen het een einde van
de vloothaaklijn vast in den grond, en werpen
het ander einde, dat met een boden bal voorzien is, ver in de zee; dan, met den volgenden
vloed, komen er schaten aan dien angel_ bijten,
die, als de zee wederom afgaat, van de visschers
gevangen worden.
VLOT, o. Soort van dikke scheinze of vingerling die men op eenen schroefbout (fr. boulon)
steekt, waneer de schroefbout te lang is om door
het aanvijzen van de moer slot te krijgen. Het
vlot zit tusschen de moer en het voorwerp waar
de schroefbout in - steekt.,
'VLOTE, Q. Zie VLOOT.
-

Als de plunderaars aankwamen, elk vluchtte

-

• p.lisson.
VLUGGE, v. Groote vogelkooi, fr. zolière; bij
.

Kil. Vloghe, Vleughe, Vlugghe; bij Weil. en
Kramers Vlugt. Men onderscheidt de vluggen

in Kweekvluggen en Vliegvluggen. Eene. vlugge
met een vijftigtal vogeltjes. " . Dat, nieman dt
eenighe duyf huysen ofte vloghen. en hoede, daer
boven twaelf paer duyven in :woonen,,. by en zy
gheërft tot dertich ghemeten larndts. " .(_Ordonnantien v. Lande v. Vryen.)
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VLUG
--- Vlugge in de zeeduinen, enz. Zie ZANDVLUGGE.

VLUGSARME (wvl. VLUGSAARME), bijw., klemt.
op ar. Met groote haast. Hij kwam vlugsarme
geloopen. Hij snelde er vlugsarme naar toe.
VLUIE (wvl. VLUE), v. Zie VLtWE.
VLUW, VLUI, m., mv. vluwen, vluien. Hetzelfde
als Gluw, glui, gleiboot, bondel uitgeschud rog
fr. botte de paille de seigle. Hoeveel vlu--gestro,
wen zijn er noodig om dat huis te dekken?
Eenen vluw. in stressen scheiden om er afgemaaide klaver of andere dingen mede te binden.
— Wordt ook o. gebruikt zonder mv. als collectief in den zin van Uitgeschud roggestroo, fr.
glui. Een huis dekken met vluw. Lang vluw.
VLUWE, VLUIE, v., zonder mv. De donzige wol
aan den toonkant van .laken en dergelijke stoffen,
fr. duvet, poil du drop. Dat laken is versleten,
de vluwe is er af, er staat geene vluwe meer op.
De glanzende vluwe van een nieuw kleed. De
vluwe van een kleed moet neêrloopen (de val
van . de wolle moet neêrwaart dalen). Met de
vluwe naaien (in 't naaien de richting volgen
van den val der wol). Tegen de vluwe naaien.
De vluwe van eenen vilten hoed. Eengin hoed
borstelen volgens de vluwe (d. i. naar de streek,
volgens den val, de ligging der wol). De vluwe
strijken, fr. toucher le poil du cdrap.
— Het eng. flue of a rabbet, bet. fr. poil d'un
lapin. Kramers heeft Vleug, v., fr. direction du
poil dune éíoje. Eenen hoed naar de vleug borstelen, fr. brosser un chapeau selon le poi. Tegen
de vleug (tegen 't haar in), fr. a contre poil, a
,

rebrousse-poll.
VLUWE, VLUIE, v. Groote platte vischnet met
eene korkpees van boven, en Bene loodpees van
onder, fr. folie. Ook Stelnet genaamd. De mazen
van de vluwe zijn groot opdat er de visch zijnen
kop door krijge tot over de kavels en daarin
aldus blijve gevangen zitten. De vluwe inleggen
(ze in 't water steken om visch te vangen). Er
zijn ook vluwen met kleine beurzetjes en met
warden waarin de visch insgelijks- vastgeraakt.
Zie WARDE. In de Mandelbeek vischt men veel
-met vluwen. " Hier met netten, ' daer met
visschersroeden, ghinder met vluwen ende an.
der duuckeiletten vanghende. " (J. Vande Velde.) De vluwe wordt dweers door den - stroom
vastgezet, en dan, bij middel van pulsstokken
of sleepnetten, drijft men den visch in de
vluwe.. De vluwe is geene seine, hoewel zij er
aan gelijkt. Te Blankenberghe geeft men den
naam van Vluwe aan de Stelnet. -"- Sagena quod
dicitur draghnet; rete quod in longum projicitur
-

VLUW
quod_ dicitur vlue. " (Charter van 1239 in de
archiven van de abdij van Loo.)
En 'k saw gevange tinken
In eene vluw, die 's nachts den vischpoel had beset.
(Vaelande.)

— Door de viuwe schieten, wordt eig. gezeid
van den visch die door de maas van de vluwe
heenzwemt en aldus het gevaar ontkomt. De
kleene visschen schieten door de vluwe. — Fig.
Met moeite aan een gevaar ontsnappen, door de
mazen kruipen. In de fransche revolutie wierden de priesters neerstig opgezocht en gevangen, doch hier en daar schoot er een door de
vluwe. Hij heeft gevaarlijk ziek geweest, maar
toch is hij nog door de vluwe geschoten. " Dese
Tureksche kinders schieten door de vluywe voor
christene-kinders. " (P. Devyuck.) " Sy vraeghden ons eenen reael op ijder hooft, maer wy
wisten hun soo wel te paeyen ende te reden
dat wy den meesten-deel door de vluywe-caveln,
schoten voor soldaeten ende en ghaven maer
twee realen voor 'tgheheel gheselschap. " (Id.)
De rekening' Eilaes ! Sy zullen geven, tot
De minste stip ; daer zal geen deelken overvlieten,
Jae niet de minste zier door Godes vluwe schieten.
(G. De Dons.)
— Kramers heeft Vlouw, Flouw, snippenet,
patrijsnet.
VLUWEN, vluwde, gevluwd; ook VLUIEN, b. w.
Zien, fr. voir. Hebt ge 't gevluwd (hebt gij 't
belet, gezien, fr. l'as to vu, remarque) ? Ik vluwde 't dat hij in den winkel iets zocht te stelen.
Hij zat door de venster te vluwen.
— o. W. Blikken, streng kijken. Als de meester vluwt, de werkliên spoeden zich._ Haast u,
hij vluwt. Naar iemand vluwen.
VLUWHAARDE, VLUIHAARDE, adj. Wordt ge.
zeid van een mensch of dier wiens haar meer of
min glanzende en zuiver gekamd ziegezage los.
hangt, fr. qui a des cheveue ou des. poils ondules.
Die jongeling is reilde van lijf en vluwhaarde
van hoofd. Een vluwhaarde hond.
— Men zegt ook Fluwhaarde.
VODDEKAPPEN, voddekapíe, gevoddekapt, b. w.

Knoeien. Dat is gevoddekapt, zegt men sprek.
van een meubel dat slecht verveerdigd is..
-- Afl. Voddekapper (knoeier).
VOE, v. Zie VOUDE.
VOEGE (wvl. VOUGE, zie or), v.
-- In voege, in zwang. Dat gebruik is reeds
lang in voege niet meer. Die spreuk is nog in
voege (in zwang). De mode brengt wonder. dingen
in voege.
-

VOEG

-- Vandaar het fr. en vogue.

VOEGBANK (wvl. VOUGBANK, zie ou), m. Soort
van allergrootste reeschaaf die met de snede
naar boven ligt, en vast staat op vier stijpers,
zoodat hij wel aan eenen zwaren bank gelijkt,
fr. colombe. De planken die men schaven wilt,
houdt men in de hand en men haalt ze over den
voegbank. De kuipers gebruiken den voegbank
om de duigen van tonnen en kuipen effen te
steken en ze nevens malkander juist te passen
en te voegen.
VOEGEN (wvl. v0UGEN, zie ou), voegde (wvl. ook
vougdege), heb gevoegd, o. w. Rijmen, fr. rimer. Die
twee verzen voegen niet. Erven voegt op Sterven.
— Het voegt wel, incidente die het volk in
zijne rede schuift achter eene uitdrukking waar
bij geval twee rijmwoorden in komen, b. v. Als
hij nu kwam bij den dam, 't voegt wel, vond hij
daar zijnen broeder.
--- Zich voegen (wvl. eens vougen, en ook eens
vouwen, zie EENS), in 't marbelspel. Zich puiken.

Zie PUIKEN.
VOEI, v. Wijfjes-konijn, fr. lapfine, base.
VOEIER, o. Voeder, voedsel voor dieren.
VOEIEREN, voeierde, gevoeierd, b. w. Voeren,
voedsel aan beesten geven. Het peerd voeieren.
" Men moet (zieke peerden) met lichte spyse
voeyeren. " ( Jac. Desmedt.)
-- Voor voederen in den zin van fr. doubler,
met voering voorzien, zeggen wij voeren. Een
kleed voeren.
POEN, b. w. Zie ZOUDEN.
VOER, o. Wagenvracht, zooveel men in eens
voert.
-- Een voer graan, graanmaat gelijkstaande
met 30 holl. mudden, thans 30 hectolitres.
--- .Een voer brandhout, houtmaat inhoudende
1,000 fasceelen of twintig wissen, fr. vingt stères.
-- (Het fr. une voie de bois is minder dans ons
Voer, want 't is nog geen twee wissen).
— Een voer aardappels, eene hoeveelheid van
20 zakken, d. i. 2000 kilos in gewichte.
VOEREN, voerde, gevoerd, b. w. Leiden, beweugen, fr mener, conduuire. Een peerd voeren P Wie
gaat er 't peerd voeren P
-- Peered en vieze voeren, met eigen peerd en
cieze rijden. Een rijke landbouwer die peerd en
cieze voert.

-- De penne voeren, schrijven, fr. tenir, manier
la plume. " Dat den greffier alleen ... de penne
sal voeren in 't schryven van de presentatien,

apostillen .... sonder daer toe te ghebruycken
den clerq van den greffier. " (VI. Setting-boec.)
VOERMAN, m. Die den wagen voert. •
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-- Voerman zijn, kaakaard zijn, keizer zijn;
wordt gez. van iemand die hoogt in eene ven
als de koop hem toegeslegen wordt,-duwe,
meer of min tegen zijne verwachting, of ten
minste ten zijnen kleenen voordeele.
VOERWAGEN, ni. Vrachtwagen.
VOESTER, v. Voedster.
-- VOESTEREN, b. w. Voedsteren.
- VOESTERVADER, m. Voedstervader.
VOET, m., fr. pied.
-- Een' voet uit den weg gaan, een voet breed
van den weg afwijken. Ik heb die reis afgeleid
zonder eenen voet uit den weg te gaan. Ik zou
daarvoren geenen voet uit mijnen weg gaan.

--- Ergens met vuile voeten door gaan, stout en
boud eene zaak verrichten zonder zich om de
tegenkanting of moeielijkheden te bekreunen.
Om die gemeente te bestieren, moet men er met
vuile voeten door gaan. Die eenen staatsslag
wilt doen, moet er met vuile voeten door.
-- Er zijnen voet door schuppen, kort spel
maken met iets, iemands werking, die ons mishaagt of tegengaat, zonder complimenten omverre werpen. De ministers misbruikten hun
gezag om de burgers te verdrukken, maar de
koning heeft er zijnen voet door geschupt, en
andere ministers gekozen.
— Onder de voeten zijn, ziek zijn, fr. être d
terre. `j Om reden dat vader al van jaren wierd,
en zyne vrouw dikwyls onder de voeten was."
(C. Duvillers.)
--- Op Boen voet zijn, op goeden weg zijn, fr.
etre en bonne voie. Die zieke is op goen voet (hij
geneest). Die zaak is op goon voet (legt aan om
wel te gelukken).
-- Alle vijf voeten, alle stik lands, al oogenblikken, a tout bout de champ. Hij is alle vijf
voeten ziek. Hij zegt alle vijf voeten hetzelfde.
-- Als lengtemaat is de Voet van elf duim te
Brugge, van twaalf duim te Kortrijk. Be regel
van dën timmerman is vier voet.
-- Bijj iemand een voetje vooren hebben, bij

iemand iets meer te zeggen hebben dan een
ander. Hij zou mij ongetwijfeld die gunste toestaan, indien gij ze vroegt voor mij; want gij
hebt bij hein een voetje vooren.
—

Voetje voor voetje, of voet voor voet, bijes

Stap voor stap, pied a pied, pas a pas. Voetj(
voor voetje gaan, voetje voor voetje naderen
(allengs.kens voortgaan, van lieverlede naderen)
Sy gongen niet als wy;
Maer voet voor voëtjen achterwaert.
(P. Croon,)

VOET
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-- Spreekw. Voetje voor voetje gaat men verre,
fr. pas a pas on va Bien loin.
-- Het voetje van eene djakke of zweep, is

het gevlochten deel tusschen het voorsnoer en
de keten; anders ook tweeslag genaamd. Zie
KETEN.

-- Voetje was ook de benaming van een oud
muntstuk onder Maria- Theresia. Het volk gebruikt dit woord nog om te zeggen Een _frank
en half, of zestien stuivers en half. Twee voetjes
maken drie frank. Ik heb hem een voetje gegeven voor zijne moeite. Te Antwerpen een voetje
is een frank, zegt Alg. Vl. Idiot.
VOETBEUG(GE, v. Smal bruggetje waar men
slechts te voet kan overgaan, anders ook Brug.
stok genaamd, fr. passerelle.
— Vgl. Voetweg.
VOETEINDE (wvl. voET- ENDE), o. De kant van
't bed waar de voeten liggen, fr. le pied du lit.
Het voeteinde en het hoofdeinde. Hij zag een
spook aan 't voeteinde van zijn bedde staan.
VOETELING, m. Zokke, schoeisel van wolle,
katoen of andere stoffe, fr. chausson. Die kloefen
dragen hebben dikwijls voetelingen aan, over
de kousen.
— Halve zokke, zokke zonder hiel. Des zomers
linnenvoetelingen dragen om geen leed te krijgen
van 't zweet in de leerzen, enz.
VOETFUTSEL, m. Dot hooi of stroo waaraan
men de vuile voeten of schoe'n afvaagt; lappen
en vodden die men rond de voeten windt.
—Fig. Iemand dien men willekeurig behandelt,
met wien men doet wat men wilt, met wien men
tewerke gaat als met eenen slaaf. Ik wil niemands
voetfutsel zijn. De man moet zijne vrouw aanzien als gezellin, en niet als een voetfutsel. De
dienstboden van dien grilligen . meester zijn
ware voetfutsels.
Ha God ! hoe heeft den mensch by u zoo veel verdient
Dat ghy hem niet alleen wilt welen eenen vriendt,
Maar onder-saet, en knecht, voet futsel ende slave P
(J. de Harduyn.)
VOETING(E, V. Grondslag, fondement, fr. fondement, base. De voeting van een gebouw

zijn de steggen die men in den grond metselt
om de muren te dragen . De voeting van eenen
schelf zijn de pertsen of stukken hout die men
als een roosterwerk op den grond schikt om
daarop graanschoven of hooi, enz. opeen te stapelen. De voetinge maken. De schelf had daar
zoo lang gestaan dat de voeting begon te rotten.
VOETJESPLOEF, -PLOEG (wvl. -PLOUF, -PLOUG,

zie on), m. Beerploeg (zonder wielen) met eene
houten stelte of voetje waarop het vorenste

deel van den ploegbalk rust. Met den voetjesploeg
akkert men licht land.
VOETRLEU, m., mv. -kleu'n; zie VOETKLUWE.
VOETKLUWE, v., mv. -kluwen. Enkel of knoesel
van den voet, fr. chenille du ,pied. Eene wonde
aan de voetkluwe. De voetkluwe wordt ook kutje
genaamd.
-- Men zegt ook Voetklui, m., en Voetkluwen, o.
-- Kil. Kluwe, Klouwe, Klauwe, unguis.
VOETMES, o. Bij smids. Een mes om de peerdhoef te zuiveren die moet verijzerd worden.
-- Bij zadelmakers. Een mes dat op de negge
den vorm heeft van eene halve maan, en in 't
midden vastzit op eenen steel of hecht. Leder
snijden met het voetmes.
VOETSTEEN, m. Vloersteen, schorre, fr. dalle.
De voetsteenen van eene kerk.
VOETWEGEL, m. Voetweg.
VOGEL (wvl. VEUGEL, zie o), m., fr. oiseau. Het
is een veugel voor de katte, fr. c'est un homme
confisque, perdu (hij is ongeneeslijk; hij loopt in
zijn verderf).
-- Een rare veugel, een vieze kerel, fr. un

dróle de corps.
- VOGELBEENDE (wvl. VEUGELBEENDE), adj.
Wiens beenen, gelijk de beenen van eenen veugel, wijd vaneen wijken opwaarts, en bijeenkomen aan de voeten. Eene koe is veugelbeende,
waneer hare voorpooten staan op wijze van V.
Bij veugelbeende koeien, steken de schouders
wijd uit.—Niet te verwarren met Beugelbeende.
--- VOGELBEKTE (wvl. VEUGELEEKTE), adj. Gelijkende aan Oen bek of snavel van eenen vogel.
Het wordt meest gez. van hout dat, beginnende
te vermolmen, doorzaaid is van kleene rotte
vlekken die aan vogelbekjes gelijken. Die plank
is vogelbekte. Vogelbekte hout is slecht hout.
- VOGELBRAAK (wvl. VEUGELBRAKE), V. Hetzelfde als Vogelweide. Wij gaan dat land veugelbrake laten. Die hoek ligt daar veugelbrake.
-- VOGELEN (wvl. VEUGELEN), vogelde, gevogeld,
b. w. Dekken, treden, trappelen, fr. couvrir,
cócher, Kil. mire, coire. De haan veugelt de hen.
De aande wordt van den erpel geveugeld.
- VOGELGAIOLE, VOGELGARIOLE (wvl. VEUGELG-),
V.

Vogelhuisje, fr. cage.
-- VOGELKRUID (wvl. VE (JGELKRUUD), O.

Zoo

heet in sommige streken het Singsoen, senecio

vulgaris.
- VOGELSEL

(wvl. VEUGELSEL), o. Hanetred,

keest van een ei, fr. Berme d'un ceuf. Als men
eieren klutst, doet men er de veugelsels uit.
- VOGELVITSE

(wvl. VEUGELVITSE), v. Kleene

wilde vitse die veel onder het koorn groeit

met
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blauwwitte bloempjes en twee zaadkorrels in
ieder van zijne wollige peulen; in de wetenschap

vicia hirsuta Koch.
-- VOGELWEIDE (WVl. VEUGELWEE, zie 0 en E), V.
Akkerland dat, ledig en onbebouwd liggende,
geheel vergroeid is, zoodat men er wel de ganzen op mag wachten. Ik laat dat land van de
jare vogelwee liggen. Die hoek van den akker
ligt vogelwee. " Niemand en sal mogen sijn
landt laten liggen vague ende voghel-wee. "

(Cost. v. Belle.)
-- Fig. Veugelwee loopen, lanterfanten, ledig
loopen. Hij heeft geheel zijn leven veugelwee
geloopen. Het is eene schande voor dien jonge
-lingva
aldus vogelwee te loopen.
— Ook Vogelbraak.
— Kil. Voghel-weyde, ornithoboscium; — solum cessans, ager efcetus.
VOL, adj. Zie VUL.
VOLAARD, VOLLAARD, m., klemt. op vol. In
't algemeen Koekbrood van drie pond.
— In 't bez. Langwerpig koekbrood, te Brugge Engelkoek, en in 't Ipersche Kokielje geheeten. Het kind kreeg van zijnen peter een
grooten volaard voor zijn nieuwjaar. " Van wittebroodt ende follaerts ter veynster ghereict,
spreed men kynderstuten. " (Ed. De Dene.)
— Te Brugge is Volaard synoniem van Princebrood. Zie aid.
-- In 't Ipersche is de Volaard een groot
koekbrood dat rond is, met eiers en melk gebakken, en somtijds met korenten doorkneed.
- VOLAAILDSTUIT (WVl. VOLAAR.DSTUTE), v. Koek boterham. " Laet ons dan vasten, wy zullen met
Paeschen wederom aen de vollaerd-stuyten vallen,
en gesoden en gebraeden eten. " (Vaelande.)
VOLEIE, v., klemt. op lei. Harnas, zwaar zwengel aan den korten dijsel van eenen wagen of

ploeg, fr. volée.
VOLGEN, volgde, gevolgd, b. w. Bij kaartspelers.
Eene kaart bijspelen van dezelfde soort, dat is
pijkens op pijkens, klavers op klavers, hertens
op hertens, of koekens op koekens leggen. Ik ga
;

klavers uit, gij moet klavers volgen, indien gij
er hebt. Het is troef uit : al die er heeft, moet
volgen. Ik kan op den troef niet Volgen.
VOLHERDEN, VOLHERDEN, o. W. Hetzelfde
het holl. Volharden,' volstandig blijven.

Zie HEERDEN.
VOLKSKEN, o. Gepeupel. Al zulk volksken is
niet te betrouwen. " Ghespuys van volcksken. "
(J. David, s. j.) " Syn onderdaenen waeren van
dat volcxken niet. " (P. Mallants.)
--

VOLT
VOLTE, v. Vaute, gewelf, ital. volco, eng.. vault,
fr. voute.
-- Zie VAUTE.
VONDEL, m. Vondelkind, vondeling, fr. enfant

trouvé.
VONG, m. Vang, vangst, de daad van vangen,
en ook hetgeen men gevangen heeft. Eenen vong
doen. Een groote vong vogels of visschee. Er is
veel vong. Er is weinig vong. Gelukt de vong
in de eene plaats niet, men verschiet zich naar
eene andere.
VONDSTE, v. Vond, fr. decouverie, trouvaille.
De vondste Van kaffie te maken. Zijne vondste
aan iemand kenbaar maken. Eene vondste doen.
VONK, PUNK, VINK, o. Half gebrand lijnwaad
of zoo iets dat gemakkelijk vuur vat aan eene
sprank, anders ook Baanst en bij Kramers Tintel
genaamd, fr. mèche. Kil. Voneke, Vuncke, fomes,
meterla arida quce de facili ignitur. Het vonk
moet droog zijn om vuur te vatten. Dat vink is
verstorven, het deugt niet meer. Zoo droog als
vink (uit der mate droog).
-- Fig. Godt heeft Maria willen bevrijden
van het vonck der sonden, dat is van alle quaede
begheerlijckheyt ende beroerten, die in oase
lichaemen dickwils opstaen en den gheest bestrijden. " (F. De Smidt.)
-- Niet te verwarren met Vonke, v., vuursprank, fr. étincelle. Noch vuur noch vonke.
11

- VONKDC)OS, VINKDOOS, VUNKDOOS, -DOZE, V.

Tinteldoos, baanstdoze, fr. botte a mèche. Eene
blikken vinkdoze.
- VONKSLAG, VINKSLAG, VUNKSLAG, O. Vuurslag,
fr. fusil. Met het vinkslag doet men eene vuur-.
sprank uit den kei springen in den baanst.
-- VONKTOLLETJE, VINKTOLLETJE, VUNKTOLLETJE,

o. Rond houten vonkdoosje dat de werklieden
in den zak dragen, om daarin, als 't hun lust,
vuur te - slaan en hunne tabakpijp te ontsteken.
VONKE, GRASVONKE, v. Grasdot, grasdonke,
fak, graszode, fr. gazon. Met de spade vonken uit
den begroenden zoom van eene straat steken.
Eene vonke in de muit van een leeuwerke.
VONNIS (WVl. VONNESSE en ook VANNESSE), 0.
Doodstrijd, fir. agonie. In zijn vonnis vallen, liggen,
in zijn uiterste, in zijnen doodstrijd vallen,
liggen. Nauwelijks was de zieke berecht, of hij
viel in zijn vonnis. Hij ligt in zijn vonnis, hij
heeft maar weinige stonden meer te leven.
— Ook gebruikt in Brab. en Antes.- Een lang
vonnis hebben. (Alg. Vl. Idiot.) .
VONTE, VUNTE, v. Doopvont, fr. fonts baptism-aux. " Zoo wierdt dat kindt gheboren ende
wierdt ghedoopt ter vunten. " (C. Vrancx.)
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-- De vonte smet, zegt men sprekende van een
doopkind dat naar zijnen peter of meter aardt,
dat er de goede of slechte hoedanigheden van
heeft. ' Geen wonder dat die jongen zoo bevallig
is; zijn peter was het ook : de vonte smet.
--- Bij deringgravers. Diepe ronde put . dien
men in eene deringmoer graaft om de stoeling
te maken. De vonte steken (dien put graven). Na
het ontblooten, is het steken van • de vonte het
eerste werk van de deringgravers. De vonte is
bij de deringgravers hetgeen de schacht (fr.
bure) is bij de mijnwerkers.
_: VONTEKR00N, V., vklw. vontekroontje. Een
kransken van gemaakte bloemen, dat, in sommige plaatsen door de zorg van den koster, op
het hoofd gesteld wordt van 't kindje hetwelk,
eerstens na de vontewijding, is gedoopt geweest.
Zulke vontèkroontjes worden in eenige huisgezinnen als eene duurbare gedenkenis bewaard
eene eeuwe lang.
— Fig. De onnoozelheid des doopsels, fr. innocence baptismale. Zijn vontekroontje bewaren.
Met zijn vontekroontje sterven.
- VONTHUISJE, VONTIIUIZEKE(N, o. Doop -kapelle,
fr. baplistere.
VOOGSCH, adj. Zie voos.
VOOIS, v. De klep van eene klak (pet) of helm,
fr. visière de casquette, de casque. De vooie over
zijne oogen trekken. Onder de vooie loeren. " In
onze streke, als men uitgaat om een peerd te
.koopen, men smijt zijn klakke omhooge, en
alwaar de vooie wijst als! zij gevallen is, aldaar
moet men gaan om eenen goeden koop te doen."
-

(R. d. H.)
-- De rand van eenen hoed, fr. bord cd'un chapeau. Een hoed met eene breede vooie, met een
smal vooiken.
-- Al wat aan den rand van eenen hoed gelijkt,
zoo als de omgeplooide boord van eenen ketel,
de kraag van eene buis, het kaafberd van eene
schouw, de uitstek of hozie onderaan de naalde
van eenen toren, enz., fr. rebord, avance, saillie,
encorbellement, enz.
-- De omgang van eenen toren, fr. galerie
d'une tour. " Trompetten ende claroenen die men
uyt die voye van der .Halle hoorde. " (N. Despars.) " Doe viel dood den clocluuder van der
kerke van Smite Salvator, ende hy hiet Cornelis,
hy zoude clemmen buuten up den tor, alzo hy
dede, hy viel van den truce, van den tor, toot in
de voyè van den tor. God hebbe zyn ziele. " (Kr.
V. Br.)
-- Een druppel met eene vooie, schertsende gez.
voor een grooten borrel. Druppels met vooiQn

VooÏ
drinken. Bazinne, geef mij eenen druppel, maar
't moet een zijn met eene vooie.
- VOOIEKLEED, 0. Kaafkleed.
-- VOOIKEN-Bras, o. Oprijzende klep van eene
klak of helm, fr. visiere dressée. Eene klakke met
- een vooiken -bij s. -- Zie BIJZEN.
VOOIS, adj. Zie voos.
VOOIS, m., mv. vooizen, vklw. vooizeke(n, vooizetje. Eig. Stem, fr. voix, 1. vox. " De voys van
de tortelduyve en singht niet dan minschap ende liefde. " (J. de Harduyn.) " Den voys van den
duvel es gruwelick ende zwaer ludende. " (J.
Vande Velde.) " Den flauwen cleynen voys van
ons bidden en suchten. " (J. David, s. j.) " Van
de voys des donders verschrikt worden. " (Id.)
" Zegghende met luyder voyse tot alle die by
hem waren. " (N. Despars.) " Terstont quammer
eenen vois tot hem. " (M. Lambrecht.) _" Noch
int lagghen, noch in het spreken, en verhief sy
haeren voys en sterome niet te zeere. " (C.•
Vrancx.)
--- Stem in de kiezing, keurstem, fr. voix, suffrage. Hij heeft al de . vooizen gehad. Met eenparige vooizen gekozen. " Lambertus Van Kemmele wordt door de voysen van de religieusen
in de plaetse van Nicolaus gestelb. " (N. Van
Hove.) " Om hem noch d'andere voysen te bezorgen. " (F. Vanden Werve.) " Hy is tot het
arts- bisdom met ghemeyne voysen verkoren gheweest. " (Mallants.)
--- Stemrecht, fr. droit de voter. " In welcke
sake hy neffens andere vois heeft. " (Cost. van
Veurne, 1, 38.) " Dat de rekeninghe wande prochien niet en zullen worden ghepresenteert aen
de wet die de ommestellinghen... sal hebben
uytghesonden... maer wel aende aenkommende
wet, soo nochtans dat daerinne geenen voys en
hebben die de welcke uyt de voorgaende zullen
wesen ghecontinueert. " (Vl. Setting- boet.)
— Zangwijs van een lied, fr. air. Den voois
leeren van een gezang. Een schoone voois. Een
moeielijke voois. Een liedje met eenen zoeten
voois. Een vooizeken leeren aan een cijsje. Ik
heb den voois van dat liedje vergeten. Den voois
schuifelen. " Liedeken op de vols : telt de sterren
altemale. " (Ymmeloot bij L. de Huvettere.)
" Liedeken up den voys van meester Jan van

Poucke. " (Ed. De Dene.)
En dat door een soot ghedicht
Op een lichte voys gesticht.
(Gheschier.)

-- Op voois zingen, kunstmatig zingen, muziek
zingen. Hoor, hoe schoon hij zingt op voois.
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-- Uit den voois vallen, uit den toon vallen,
onder 't zingen maat en noot kwijt worden.
— Ook gebruikt voor Liedeken, deuntje. Een
vooizeken zingen. " Triene zal u toch wel vragen zeker om een voyzeken te zingen. " (C.

Duvillers.)
-- vooIssi onR, o. Klaptouwtje van eene zweep,
anders ook Voorsnoer geheeten.
--- vooIZEN, vooisde (wvl. ook vooisdege), heb
gevooisd, o. W. Zijne keurstem geven, stemmen,
fr, donrter son sufrage, voter. In de kiezing heeft
hij recht van te vooizen. Ge moet gaan vooizen.
Voor iemand, tegen iemand vooizen. Zij voois den allen voor hem. Eenigen hebben tegen mij
,

gevooisd.
--- Welluidend, zoetluidend zingen, met de
stem lieflijke klanken maken. Wie kan er lijk
de nachtegaal vooizen P Hij heeft eene zware
stem, maar hij kan er niet mee vooizen.
-- Welluidend, zoetluidend zijn. Eene vooizende stem, fr. une voix melodieuse. Verzen die
vooizen, fr. des vers harmonieui. Dat liedeken

vooist uit der mate schoon. Dat dichtstuk is diep grondig gepeild en gevoeld, maar de uitdrukking vooist niet genoeg. Een zang die vooist, fr.
un chant melodieux. Ge moet uwe verzen doen
,

vooizen.

--- Afl. Vooizing.
VOOKACHTIG, adj., klemtoon op vook. Wordt
gezeid van appels, wortels, rapen en bitteraven,
wier pel verrunseld, en wier zap verloren is.
" Appels zijn vookachtig, laat op het jaar. " (***)
-- Dit woord is gevormd, niet van vookak,
maar van voog (zie onder voos), en den uitgang
achtig; het zegt dan zooveel als Zwamachtig,
1. fungosus. -- Nogtans Alg. Vl. Idiot. zegt:

" voomAeK. vooKA K, adj. Buikziek, rot, mouter,
fr. blet : die peer, die raap, is vookak. Sommige
peeren die vookak zijn, deugen nog om geëten te
worden. (Brab., Antw., Limb.)."
VOOKAK, VOOIKAX, m. Zie FOEIKAx.
VOOL, o., mv. volen. Hetzelfde in Veurne -Ambacht als Veulen, fr. poulain. Een vool van een
jaar. Een schoon vool. Een vool verkoopes. " Die
welcke menschen zo onbeclokert ende onbesneden waren, dat zy niet dan wilde wouters
ende onberede volen en schenen te wezene. "
(N. Despars.) " Voor ieder peert tot den lants.
bouw gebruyckt, iij pond; voor ieder vool van
een jaer ofte meer out (niet werckende), xx sch. "
(Pauwel Heinderycx.) " Vijf werekpeerden, drije
volen. " (Id.).

-- Wegens de vormen votes --- voot, vgl. Noll.

VOOR
hek -- vl. hekken, spinrok — spinrokken, vl. have -haven (fr. port), en mooi -- molen.
Waer toe een nnool gerecht, daer niet en is te malen ?
(J. Cate.)
VOOR (zachtl. oo), v. Ploegvore. Zie voRF.
VOOR, voorz. en bijw., wordt altijd met scherpl.
00 uitgesproken. Wij zeggen nooit veer.
-- In plaats van om te, zeggen wij ook voor te.
'S avonds iets drinken voor wel te slapen. Iets
doen voor te genezen. Hij heeft`dagelijks eerre uur
vrijheid voor te gaan wandelen. Hij heeft patente
voor te liegen. Hij zal zich moeten spoeden voor
dat werk gedaan te krijgen. Hij heeft eene goede
stem voor te zingen. Hij is op ronde -voor nieuwjaar te wenschen.
--- Voor iemand of voor iets zijn, beminnen, er
voor genegen zijn. De oenen zijn voor hem, en de
anderen tegen hem. Voor 't oordje zijn ('t geld
beminnen, het zoeken te krijgen). Hij heeft altijd
voor 't oordje geweest, neerstig en spaarzaam.
Ik ben voor dat bier niet, ik heb liever 't ander.
-- Heeft somtijds den zin van tegen. Er is
geene remedie voor de dood. Dat is goed voor
de koorts, voor de vallende ziekte. Het gebed is
krachtig voor de bekoringen.
-- In -rerwenschingen en andere zegswijzen
die vernieling en verderf te kennen geven, bezigen wij somwijlen voor in stede van naar. Het
springt al voor den bliksem, of voor den duivel
(het breekt al in stukken). De peerden trokken
met zoo een geweld, dat streng, volei en al voor
den bliksem sprong. Geheel zijne fortuin is voor
den bliksem (hij is alles kwijt). " Achter uwen
rugge zullen sy u voor den duyvel wenschen. "

(F. Vanden Werve.) " Eenen man seyde teghen
sijnen Bone : loop voor den duyvel; ende terstondt
is het kindt wanden duyvel wegh ghevoert ende

noydt meer verschenen. " (J. van Heumen.)
-- voegw. Alvorens, voordat, fr. avant que.
Voor hij gestraft wordt, moet men hem hooren.
Voor hij stierf vermaande hij zijne kinders.
" Maer Si en vraghen nauwelic raet, voor zijt in
allen siden belemmert oft beswaert vinden. '
(Th. van Herentals.)
-- Voor dat, eer dat, fr. avant que. Bid, voor
dat gij de maaltijd begint. Hij lag drie weken
ziek, voor dat hij stierf.
VOORBAAT, VOORBATE, v.
-- Op voorbate, te voren op, fr. d'avance, par
anticipation. Iets op voorbate doen. Op voorbate
betalen. Ik heb hem vijftig frank op voorbate
gegeven.
VOORBATIG, adj., klemt. op voor. Die uitsluitelijk zijne eigen belangen waarneemt, die altijd
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zoekt het beste en het meeste te hebben, die
zelve welvarende nog de welvaart van anderen
benijdt, fr. egoïste. Een voorbatig mensch. Ge
mengt zoo voorbatig niet zijn (zegt men aan
een kind dat snoeperachtig is ten koste van
zijne medegezellen).
— Afl. Voorbatigheid, fr. egoïsme.
VOORBIECHT, V. De confiteor

die voor het biech-

ten gemeenlijk gezeid wordt. De voorbiechte
niet zeggen.
VOORBLOK, m. (niet o.) De voorblok van den
wagen is een stuk hout liggende boven den
vooras, en dragende op elk uiteinde eene ronge
die de kas van den wagen op het voorgeslachte
vasthoudt.
VOORBOCHT, m. In 't gebruik zoo veel als
Voorgeborgte. Zie ald.
-- Zie BOCHT.
VOORBOECHT (wvl. VOORBOUCHT, zie ou), m.
Hetzelfde als Voorbocht. Zie ald.
VOORBOEFT (wvl. vOORBOUFT, zie on), m. Hetzelfde als Voorbocht. Zie ald.
VOORBRAAK, VOORBRAKE, v. Zie BREEKVOOR.
VOORBUCHT, m. Zie VOORBOCHT.
VOORD, m., scherpl. oo. Dam dien men maakt
in eenen gracht om daar over te rijden. Eenen
voord maken met ruimelingen en eerde. De
landbouwers rijden met wagens over de voorden
waneer zij den oegst van den akker naar de
schuur voeren. De voord heet ook Mennegat. Eene
potgote onder den voord.
-- Kil. Voord, vadum. " Niemandt en mach
in den Loo-dijck eenighe voorden ofteweddinghen

te maecken van de sijde van den dijck. Nochte
oock sijne beesten te wateren in de voornomde
Loo- gracht van Westen, dan by middel van voor
v. Veurne, XL, 2 en 3.)
-den."(Cost
VOORDEEL, o., fr. avantage, profit.

— In iemands voordeel spreken, werken, zijn,

enz. d. i. ten voordeele, ten profijte van iemand.
Ik sprak in uw voordeel. Iedereen werkt in zijn
eigen voordeel (betracht zijn eigen profijt). Hij

is altijd in mijn voordeel (hij zoekt altijd mijnen
arbeid te vergemakkelijken, mijne belangen te
verzorgen, mijne winst te vermeerderen, enz.).
— Insgelijks zegt men In iemands nadeel zijn,
hem trachten te verongelijken, te verhinderen.
VOORDENKEN, o. Voorzienigheid, vooruitzicht,
fr. prévoyance. Met voordenken te werke gaan.

Ge moet trachten van alles een voordenken te
hebben.
VOORDER, VORDER, comparatief van voor (de

superlatief voorste staat in de Wdb.). Meer voor-

VOOR
waarts, meer vooruit, verder op, fr. plus avant.
Hij is voorder in jaren dan zijn broeder. Gij zijt
voorder dan ik in die wetenschap. Ik kan niet
voorder meer. De graver kwam op eene rots en
hij kon niet voorder. Ik onderneem eene voordere reis dan gij.
— Noch voorder noch nader kunnen, in het
nauw zitten.

— Voorder en voorder, meer en meer vooruit.
Zij vaarden maar altijd voorder en voorder in
zee. Allengskens voorder en voorder geraken.
— Voorder op, meer voorwaarts op. Zij wilden
voorder op in de woeatijn gaan.
— Later, fr. plus Lard, dans la suite. Ik zal u
dat voorder eenen keer in 't lang vertellen. Hij
zal voorder zoo onvoorzichtig niet meer zijn.
— Het volk spreekt vooder, vodder, even als
het eeder, meeder, zeeder zegt voor eerder, meerder,
zeerder (zie R). Vandaar Bevoo(r)deren, Ver

-vo(r)den,V .
(met scherpl. oo), voorderde, gevoorderd, b. en o. w. Hetzelfde als Vorderen, fr.
- VOORDEREN

avancer.

— Het wordt veel gebezigd in den heilwensch :
God voordere u, God vordere u ! d. i. God geve u
voorspoed, God zegene u, God begunstige u ! fr.

Dieu vous bénisse, Dieu vous protège! " De voor
groet in Vl. den landman op zijn-bijganer
werk : God verdere u ! De landman antw.: God
beware
G. Gezelle.) God vordere den
Koning ! fr. Dieu protège le roi ! vive le roi ! God
voordere u in uwe onderneming ! Hij heeft
daar eene schoone zaak begonnen : God vordere
hem ! God voordere uwe onderneming, uw werk!

-u!"(

-- VOORDERS (met scherpl. oo), bijw. Overigens,
fr. an reste. Ik heb hem mijnen raad gegeven,
voorders laat ik mij er weinig aan gelegen.
VOORDIENEN (wvl. VOORENDIENEN, zie VOOREN),
diende voor, voorgediend, b. w. Iemand de spijs
of de winkelwaar, enz. aanbieden voor al anderen. De eerbiedweerdigste moet aan tafel voor
worden. Winkelier dien mij voor; want-gedin
ik moet seffens voort.
VOOREINDE, met zachtl. oo (wvl. VOORENDE,
VEUR- ENDE), o. Bij landb. Het uiteinde van de
veuren of voren, de kant of boord van den akker
waar de veeren eindigen en waar de peerden
keeren in 't ploegen, fr. le bout des sillons, le bord
d'un champ oic about'issent les sillons. In N. -Brab.
vooraard, in 't Hageland voorling geheeten, zegt

Alg. Vl. Idiot.
— Korte veureinden met iets maken, seffens de
hand aan het werk slaan, licht met iets gedaan
9,5
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maken, enz., fr. être expeditif, venir au fait sans
préamb ule, laisser les mots ei agir.

-- Niet te verwarren met Vooreinde, scherpt
oo, fr. extrémité antérieure.
VOOREN, bijw. Hetzelfde als het holl. voren,
doch van algemeener gebruik; want in Holland
verschijnt het maar achter van, naar en te (van
voren, naar voren, te voren); terwijl het bij de
Vlamingen ook noch gestadig de plaats vervangt
van het hollandsche voor in de samengestelde
werkwoorden die den klemtoon op voor hebben
(zie uitnemingen bij VOORHEKELEN). Dus zeggen
.wik

Voorenbringen _ voorbrengen.
Voorendienen — voordienen.
Voorendragen — voordragen.
Voorendrijven — voordrijven.
Voorengaan — voorgaan.
Voorengeven — voorgeven.
Voorenhouden -- voorhouden.
Voorenleggen — voorleggen.
Voorenloopen — voorloopen.
Voorenstellen — voorstellen.
Voorenzeggen — voorzeggen.
Voorenzitten — voorzitten, enz.
Maar valt de klemtoon op het werkwoord, dan
is het altijd voor, b. v. voorkomen, voorspellen,
voorzeggen, voorzien, enz.
-- Wij stellen nog vooren, in plaats. van voor,
achter daar, er, hier, eievers, waar, enz. Daar
(daarvoor), eievers vooren (nergens-voren
voor), enz.
VOORENSTE, adj. Hetzelfde als 't holl. Voorste,
meest naar vooren, fr. anterieur. Het voorenste
gedeelte van 't hoofd. De voorenste kant van een
gebouw. De voorenste vinger (wijsvinger). Hij
zat op den voorensten bank. De voorensten
wierden door de achtersten voortgedrongen.
-- Voorenste is bij ons hetzelfde niet als
Voorste. Zie VOORSTE.
VOORGAANDELIJK en VOORGAANDELINGS, bijw.
Vroeger, voorgaans, eertijds, fr. antérieurement.
Hij gedraagt zich nu beter dan voorgaandelijk.
Ik heb hem voorgaandelijk dikwijls berispt. Dat
was voorgaandelings zoo 't gebruik.
VOORGAANS, bijw. met de stemrust op voor. In
den voorgaarden tijd, voortijds. Ik heb dat voor gaans nooit gehoord.
VOORGEBOCHTE, o. Hetzelfde als Voorbocht.
VOORGEBOECHTE (wvl. VOORGEBOUCHTE, zie ot),
o. Hetzelfde als Voorbocht. Zie aid.
VOORGEBOEFTE (wvl. VOORGEBOUFTE, zie ot), o.
Hetzelfde als Voorgebochte.
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VOORGEBORGTE, o. Voorstad, fr. faubourg. Hi
woont in 't voorgeborgte van de stad. De voor
stad. Het voorgeborgte is-gebortnva
geheel afgebrand.
— Voorgeborgte der hel, fr. limbes. De zielen
der heilige patriarken waren in het voorgeborgte
der hel. " De nederdalinghe Christi naer 't Voor
HH. Vaderen-gheborct."(FdSmi)De
in het voorgheborchte. " (B. Gheysen.)
— Men zegt ook Voorborg, Voorburg, Voorbocht, Voorboecht, Voorbucht, Voorboeft, m.
Voorgeburgte, Voorgebochte, Voorgeboechte,
Voorgeboefte, o. Kil. heeft Veurborgh, Veurborght, Veurgheborght, Veurbocht, en Veurghebucht. " Uit 't voorboucht der helle die oude
vaders verlost. " (J. Vande Velde.) " Breket des
stercke duijvels voorgheboecht op." (P. Bacherius.)
" Verbarnende die voorboughen vander stede. "
(N. Despars.) .
VOORGELENT, o. Eig. Een gelent of afdak van
lattewerk dat van voren aan eenig gebouw is.
Een voorgelent met eenen wijngaard overgroeid.
— In 't algemeen. Het vorenste gedeelte van
iets. Het voorgelent van eene , koe (de kop, de
schouders en de voorpooten). Het voorgelent van
een huis (de plaatsen die het voorhuis uitmaken).
Het voorgelent van eenen wagen, van eenen
ploeg, fr. l'avant-train. Het voorgelent van een
strijdend leger, l'avant-garde, les premiers rangs.
-- Vgl. Achtergelent.
VOORGERAKEN (wvl. VOORENGERAKEN, zie vooREN), geraakte of gerocht voor, heb of ben voorgeraakt of voorgerocht, o. w. Zoo ver komen dat men

vooren is, Hij was eerst achter, maar welhaast
gerocht hij voor.
VOORGESLAGTE, o. Zie vooRSLAG.
VOORGESPAN, o. Het peerd of de peerden die
aan 't vooreinde van den langen dijsel gespannen
zijn, fr. timonier.
— IJzeren oog en haak aan het voorste uiteinde van den langen dij sel, waaraan men trekpeerden legt, waneer de peerden, die aan de
voleie liggen, niet machtig genoeg zijn om den
wagen voort te krijgen. Er zijn lange dijsels
zonder voorgespan. Het voorgespan van dien
dijsel is gebroken.
VOORGETREK, o., zonder mv. Het voorste deel
van een gebouw, van eenen wagen, van eenen
stoet, enz. Het voorgetrek van een huis afsmijten, fr. abattre les parties antérieures d'une maison (zooals het portaal en andere bijgevoegde
plaatsen die eigenlijk tot 't huis niet behooren).
't Voorgetrek van een wagen, fr. l'avant-train.

VOOR
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VOORBAAK, m. Bij stroodekkers. Een alaam
bestaande uit een lemmer met tanden.
VOORHAAM, VOORHAME,v. Zie bij ACHTERHAAM.
VOORHAND, V. Bovenhand, overhand, in tegen overstelling met Achterhand, fr. dessus. De voorhand hebben, fr avoir le dessus, else superieur,
l'emporter. Die dichter heeft de voorhand op al
de anderen.
— Op voorhand, vooruit, vooraf, fr. d'avance.
Op voorhand iets verrichten. Op voorhand betalen. Op voorhand zijn.
-- VOORHANDS, bijw. Op voorhand, te voren
op, fr. d'avance. Voorhands betalen.
VOORHANK(E, v. Bij slachters. Voorschinkel,
het voorste been van een kalf.
- Zie HANKE.
VOORHEBBEN (wvl. VOORENEIN, zie VOOREN en
EIN), had voor, voorgehad, b. w. Een voorgevoel
hebben van iets, fr. pressentir. Hij scheen het
voor te hebben dat hij ging sterven. Het was
alsof hij dat ongeluk voorhadde. Ik had het gelijk voor dat gij wandage gingt komen.
VOORHEKEL, in. en v. Grove hekel, waarmede
men voorhekelt, fr. regayoir.
VOORHEKELEN (wvl. VOORENHEKELEN, zie V00REN),

hekelde voor, voorgehekeld, b. w. Een vlas

VOOR
De huizen staande aan 't voorhoofd van de markt.
Eene straat die op de markt uitkomt aan 't voor
Een groot schoon woonhuis ten voor--hofd."
hoofde op de Akademieplaats " d. i. recht over
de akademie of teekenschool te Brugge. (Ven
-diteplak.Dc1869)
VOORKAP, m. Bij zwingelaars. Hetzelfde als
Voorslag, de eerste zwingeling van 't vlas. Het
vlas den voorkap geven.
- VOORKAPPEN, voorkapte, gevoorkapt, b. w. met
den klemt. altijd op voor (niet vooren : zie VOORHEKELEN). Het vlas den voorkap geven, er de
grove lemen uit slaan met de voorslagzwingel,
het den eersten keer zwingelen om het dan op
te zwingelen. Is dat vlas reeds gevoorkapt P —
De hekelaarsters gebruiken dit w. ook voor
Voorhekelen, den eersten keer hekelen.
— Fig. Iemand voorkappen, hem de beginselen
leergin van eene kunst of wetenschap, hem voorbereidende lessen geven, fr. donner les r udinnents,
initier. Die student was reeds een weinig ge
voorkapt in 't latijn, als hij naar 't collegie ging.
Een kind thuis voorkappen in den catechismus
opdat het hem te gemakkelijker leere in school
-- Men zegt ook Vervoorkappen.
,

VOORKUNNEN (wvl. VOORE:N KUNNEN, zie VOOREN),

hekelen eer dat men een ander vlas hekelt. De
hekelaarster had vlas van mij en vlas van mijnen
gebuur : zij heeft het mijne voorgehekeld.

kon of kost voor, heb voorgekunnen, o. w. Kunnen

voorhekelde, gevoorhekeld, b.
w., klemt. op voor (nooit vooren). Het gezwin-

VOORLAND, o., mv. voorlanden. De strook
gronds tusschen een huis en de straat. Een
voorland plaveien of kalsijden. Een voorland dat
met steenera ' beleid is, heet men ook Plankier,
Plankiet, fr. trottoir. De voorlanden in de dorpen
zijn zelden met steenen beleid. Een smal, een
breed voorland. Ik zag hem staan op het voorland van zijn huis. Het voorland vagen.
VOORLAT(TE, v. De voorlatte van eenen stoel
is die riggel die onder aan de zaat ligt en aan
de twee voorste stijpers vastgenageld is. Als de
voorlat of de achterlat afvalt, is geheel de brugge

-- VOORHEKELEN,

geld vlas den eersten keer hekelen, door de
grove hekel halen. Dat vlas moet nog gevoor-

hekeld worden. Zij is bezig met te voorhekelen.
Het vlas wordt gem. driemaal gehekeld, eer het
veerdig is om gesponnen te worden : de eerste
maal met den groven hekel, en dat heet voorhekelen; de tweede maal met een middelbaren
hekel, en de derde maal met den fijnhekel, en
dat heet ophekelen. Vgl. Voorkappen en Voor
-sloven.
VOORHERT(E, o. Bij veeartsen. Borstgezwel
dat de peerden krijgen ten gevolge van eenen
stoot of eene verkouding, fr. avant-cceur. Het
voorherte is rond en de grootte van eenen appel.
VOORHESPE, v. Verkenschouder, fr. jambon de
devant, epaule de port.
VOORHOOFD, o. Het voorhoofd van eene markt
of ander openbare plaats, is de kant ervan die
tegenover den voorgevel ligt van het stadhuis,

voorgaan, voorvliegen, enz. Hoe hij ook zijn
peerd de sporen gaf, kon het toch niet voor.

gebroken.
VOORLOOP, m. Slijmweerse.
VOORLOOPER, m. Zoo heet

het Voorwiel van

eene baneele of driewielkar.
VOORMOLEN, VOORMEULEN, m. en v. Bij mulders. De kant van het steenbedde naast den

voorweeg.
VOORNAAMWOORDEN of PRONOMINA.
1 0 Wegens het persoonlijk voornaamw. ik, gij,

van de halle of van een ander stadsgebouw. Hij

hij, zij, wij, zie IKKE, JOU, EN, HEM, BIE, GIJLDE t,

woont te Thielt op 't voorhoofd van de markt
(d. i. recht over de voorzijde van 't stadhuis).

WIJLDER, ZIJLDER.

- Te Brugge zegt men altijd hij, hem, spre-

VOOR
kende van een onbezield voorwerp dat vrouwelijk
is; en zij, haar, sprek. van een voorwerp dat
mannelijk is; b. v. De stove is uit : ontsteek hein.
De strate is vuil, vaag hem. Eene schoone horlogie, maar hij gaat niet wel. Breng mijnen hoed:
zij ligt daar op den stoel. Die muur dreigt te
vallen : ge moet ze ondersteunen. -- Dit vindt
men ook bij Brugsche schrijvers:
Den naeen van Jesus is soo loet
Dat sy ons voedt
Dat sy ons voedt
(J. Iennin.)
In waere deught.
Joseph die vul vruechden wys
Cooctte tkyndekin mortroel;
Hy roerde, hy pufte en hy blies;
Maer sou wierdt van passe coel.
(Ed. De Dene.)
--- " Bilderdijk verzekert dat de Amsterdammers van de kat sprekende hij gebruiken, terwijl zij er geene zwarigheid in vinden te zeggen
dat de deur uit zijn krammen valt, en dat zij hem
niet alleen kunnen oplichten. " (Prof. Heremans,
het geslacht van oog en oor, bl. 8.)
2n Wegens het wederkeerig voorn. zich, zie
EEl;s en zicH.
3" Wegens het bezittelijk voorn. ons, uw, hun,
zie OES, NUIS, ULDER, IIULDER.
40 Wegens het betrekkelijk voornaamw. die,
dat, valt te bemerken dat men in Veurne-Ambacht altijd die gebruikt in den eersten naamval
voor de drie geslachten, en dat in den vierden
naamval ook voor de drie geslachten. Dus:
De keizer
De prinses
Het kind
Een man
Eene vrouw
Een kind

die gaat komen.

dat men aanspreekt.

-- Het mv. is altijd die.
VOORNOEN(E, m. Dit woord, met den klemtoon
op noen, is overal en gedurig gebruikt voor
Voormiddag, fr. avant-midi. Ik zal morgen voor
komen. Hij is in den voornoene gestorven.-noe
Hij heeft daar eenen geheelen voornoene aan
gewrocht. Ten halven den voornoene. Ten tien
ure van den voornoene. " Alsoo sal hy den voor
wel besteden sonder ledicheyt. " (J. Stee--noe

ghius.)
VOORRAAD, m., fr. provision.
- In voorraad zijn, in voorra zijn, voorzien
zijn van, fr avoir provision de, être bien fourni.
In voorraad zijn van geld, van levensmiddelen,
van koopwaren, van kleederen, enz.
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VOORREDEN, v. en m. Hetzelfde als Voorrede
in de Wdb., fr. préface. De voorreden van een
boek. - Zie REDEN.
VOORREEZE, v. Zie REEZE.
VOORROOSTER, m. Rooster die voor iets is, in
tegenoverstelling met eenen anderen. De voor
een open-vier zijn de ijzeren reilen-rostevan
die vóór den heerd liggen en de kolen beletten
af te valen van den binnenrooster.
VOORREIS, v. Voorbaat, hetgeen men te voren
op doet of gedaan heeft.
— Op voorreis, in de voorbaat, bij voorraad,
fr. d'avance, par avance. Op voorreize zijn (te
voren op bereid zijn). De leermeester is op voor
zijne lessen. Op voorreize iets doen.-reizmt
Ik heb graan op voorreize gekocht, want ik voor
dat het zal dierzen. Ik heb mijn avondgebed-zie
op voorreize gezeid, want ik zal tavond te vermoeid zijn. De winkelier weegt en meet op
voorreize, om dan zijne kalanten te spoediger te
kunnen bestieren.
VOORREK, o. Bij mulders. Het halfdeel van
eene molenwiek, dat naast het roe-einde is, en
met de windplank bekleed is.
- Zie ACUTERREK.
VOORSALETTE, v. Salette of kamer naast den
voorkant van het huis, in tegenoverstelling met
de achtersalette. " Het magistraet liet de groote
voorsalette bauwen met de carvers dieder boven
zyn. " (Pauwe1 Heinderycx.)
VOORSCHEE, v., mv. voorschee'n (zie onder DRIE).
Schee van eene vergaring, tegenover de achter
-sche.
VOORSCHOOT, m.,

mv. voorschooten. Bij vis -

schers. De voorschoot van eene karte of andere
sleepnet is de wijde opening van voren, van
aan het mondgat van de net tot aan den hals.,
De voorschoot, opengehouden bij middel van
den dromer, vangt de visschen op die 'alsdan
langs den hals voortvaren tot in den kuil.
VOORSLAG, m. Bij zwingelaars. Hetzelfde als
Voorkap; zie ald.
— Bij olieslagers. Het gebroken zaad dat in
de panne verwarmd is en in den goedbak gedaan wordt. Men schept den voorslag uit den
goedbak om hem in zakken te sluiten en aldus
er de olie uit te persen.
VOORSLAG, o. Voortrein van eenen wagen of
wielploeg, bestaande uit den vooras met de wie
-lendarm.
-- Men zegt ook Voorgeslagte.
VOORSLAG, VOORSLAGS, bijw. Vooraf, te voren,
voorshands. Ik heb het voorslags gezien dat dit
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geschieden zou. Hij heeft voorslags vermaand
geweest. Ik heb het hem voorslag gezeid dat
men hem bedriegen zou.
— Kil. Veurslaghs, ante factum.
VOORSLAGZAK, m. Bij olieslagers. Een zak
waarin de voorslag gedaan wordt om er de olie
uit te persen onder het stampen van de hei,

fr. elendelle.
VOORSLAGZWINGEL, m. Zwingel waarmede
men het vlas verslaat of voorkapt, d. i. den eer
-sten
keer zwingelt.
VOORSLOOVEN, voorsloofcde, gevoorsloofd, b. w.,

met den klemt. op voor (niet vooren : zie vooRHEKELEN en VOORKAPPEN). Het land slooven (d. i.
lichtjes omploegen) om het dan voor goed te
eeren en te zaadvoren. Men voorslooft eenen
akker bez. om het onkruid te vernielen. AIs het
peerd gevoorsloofd heeft, dan zet men den eer
-ploegin.
-- Fig. even als Voorkappeu, iemand de eerste
beginselen van eene wetenschap leeren; ook een
werk beginnen met er het ruwste van te verrichten, zoodat het dan gemakkelijker en spoediger
voltrokken wordt. De stoeldraaier komt morgen
onze stoelen eerbiezen; wij zullen vandage wat
voorslooven (met b. v. er de oude biezen van af
te rukken, enz. zoodat hij morgen seffens aan
't werk kan vallen).
-- Eenigen zeggen Voorslaven, even als men
ook slaaf ken voor sloof ken hoort.
VOORSNOER, o. Vlassen touwtje dat het uiteinde maakt van eene zweep of djakke, klapkoorde, fr. mèche, foreet d'un fouet. De vlimpe
van het voorsnoer.
— Zie KETEN.
VOORSPRAAK, V. Zie de Wdb.
— De voorspraak hebben, het woord voeren.
In den gemeenteraad, de eenen hebben de voorspraak, en de anderen zwijgen.
VOORSPRAKEGE, VOORSPRAKI(G)GE, v. Voor
Zij zal wel uwe voor -sprekt,voa.
willen zijn. " Maria de advocatersse en-sprakeg
voorsprakeghe van alle de kinders van Eva."
(M. Lambrecht.)
-- Zie —EGE.
VOORSPRONG, m. De voorsprong in eene vinkemuit is het dwarsstokje dat langs den tralie kant ligt. Zie

SPRONG.

VOORSTE, VORSTE (uitsp. vooste, volste, en ook

fooste, fosste, zie Rs), adj. Verste, fr, le plus éloigne. Hij woont de voorste, en ik de naarste van

de kerk. De voorste stad, waar ik nog geweest
heb, is Luik. Dat is van 't voorste van mijn
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onthoud. Hij heeft den prijs van de voorstk.o.
menden.
-- Kil. Voordste, ultimus. De comparatief is

Voorder.
-- De Hollanders gebruiken Voorste in den
zin van 't fr. antérieur; dat wij uitdrukken door
Voorenste. De voorenste kant van een huis. Hij
is de voorenste, en ik ben de achterste.
VOORT, bijw. Wij zeggen ook Voorts en Voort sten (zie s). Voortsgaan, Voortstengaan. Wat ik
riep, hij liep altijd voorasten. Doe voorts en zie
niet om. " Het tarwe coorenken brenght vruchten voorts. " (Heyman Jacobsz.)
VOORTBEENEN (wvl. ook VOORTS—, VOORTSTEN --,
zie VOORT), beende voort, heb of ben voortgebeend,

o. w. Voortgaan, voortloopen. Als het avond
wierd, beende hij voort naar huis.
VOORTDJAKKEN(wvl. ook VOORTS -, VOORTSTEN -,
zie

VOORT),

djakte voort, heb voortgedjakt, o. w.

Met de zweep voortklappen, fr. continuer a faire
claquer le fouet. Hij djakte altijd voort, een kwart
lang.

-- Zich voorthaasten. Hij nam langs de baan
een weinig voedsel, en djakte voort naar de stad.
-- b. w. Met de zweep voortdrijven. Eenen
ezel voortdjakken.
Zie WAKKEN.
VOORTDOEN (wvl. ook VOORTSDOEN en VOORT
zie VOORT), deed voort, voortgedaan,-STENDO,
b. w. Aanhouden met iets te doen, fr. continuer.
Doet hij die fonctie nog altijd voort P
-- Meest o. w. met hebben. Een neerstig werkman die altijd voortdoet. Doe maar zoo voort:

het is wel. Die student gaat niet voortioen, fr. ii
va cesser ses etudes.
-- Voortdoen aan iets, er altijd voort aan werken. Ge moet voortdoen aan dat huis, of het zal
te winter nog onder dak niet zijn.
Voortdoen in iets, er voort handel in drijven. Doet die winkel nog voort in broekstoffen P
— Voortdoen met iets, zijn werk voortzetten
met. Als men geen nieuw alaam kan koopera,
men moet voortdoen met het oude.
— Voortleven, zijne zaken voortzetten, sprek.
van iemand die eerder te kort dan te veel heeft.
Is die aalmoes niet groot, zij zal u alsans helpen
om voort te doen. Middels zoeken om altijd
voort te doen. Niets winnen en niets krijgen,
't is onmogelijk alzoo voort te doen.
VOORTDREEPELEN (wvl. ook VOORTS —, VOORT STEN—), cdreefelde voort, voortgedreefeld, b. w. Voort drijven. De herder dreefelde zijne schapen voort
naar huis. -- DRE EFELE N.
---
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VOORTDRENTEN (wvl. ook VOORTS -, VOORTSTEN -,
zie VOORT), drentte voort, ben voortgedrent, o. w.
Voortdrentelen, traagzaam voortgaan. Hij drentte
voort naar huis.
- Zie DRENTEN.
VOORTDRUMIYIEN (wvl. ook VOORTS–, VOORTSTEN–),

drumde voort, voortgedrumd, b. w. Al

drummende voortdrijven, voortdringen. Men
drumde hem voort tot buiten.
— o. W. Voortgaan met drummen. Hoe wel 't
de meester verbood, drumden de scholieren
maar voort.
-- Zie DRUMMEN.
VOORTDWEEFELEN (wvl. ook VOORTS -, VOORTSTEN–),

dweefelde voort,, voortgedweefeld, o. w.

Hetzelfde als Voorttweefelen.
VOORTGAAN (wvl. ook VOORTS -, VOORTSTEN -),
ging en gong voort, heb voortgegaan, o. w. met op.
Steunen, rekenen, staat maken op, fr. compter
sur, faire fond sur, s'appuyer sur. Er is op hem
niet voort te gaan. Men mag niet voortgaan op
het woord van een kind. Waarop gaat gij voort
om zoo iets te durven zeggen ? Die cijfers zijn
juist, ge meugt er stout op voortgaan. Men mag
niet voortgaan op den klap van de menschen.
VOORTREFFEN (wvl. ook VOORTS-, VOORTSTEN -),
hief en befte voort, voortgeheven en voortgeheft, b.
w. Al heffende voortdrijven.
— Zich voortheffen, henengaan, vertrekken,
zich wegmaken. Als ik dat hoorde, hief ik mij
voort. Hef u voort van hier, fr. va-t-en. lief u
voort uit mijne oogen.
VOORTKADIJSTEREN (wvl. ook
STEN),

VOORST -, VOORT -

kadijsterde voort, voortgekadijsterd, b. w.

Voortjagen, wegjagen. In zijne dronkenschap
kadijsterde hij al zijne werklieden voort.
-- o. W. Voortloopen. De ruiter kadijsterde
voort naar de stad.
-- Men zegt ook Voortkijsteren.
-- Zie KADIJSTEREN.
VOORTKADOTTEREN (wvl. ook VOORTS -, VOORT -

kadotterde voort, heb of ben voortgekadotterd, o. w. Hossebossende voortrijden. De wagen

STEN-),

kadotterde voort langs den steenweg.
— Ook Voortkadutteren.
-- Zie KADOTTEREN.
VOORTKARIOTTEN (wvl. ook VOORTS–, VOORT–
STEN -), kariotte voort, voortgekariot, b. w. Voort
voortjagen, doen henengaan. Al wie-drijven,
daar bedelen gaat, wordt onbermhertig voort
-gekariot.
- Zie KARIOTTEN.
VOORTKIJSTEREN, b. w. Zie VOORTKADIJSTEREN.

VOOR
VOORTKO(T)TEREN (wvl. ook
STEN-),

VOORTS -, VOORT -

kot(t) erde voort, voortgeko (t) terd, b. w.

Voortdrijven met te kotteren. De koeien voort
Iemand voortkoteren (hem doen he--kotern.
nengaan).
VOORTKRODEN (wvl. ook VOORTS -, VOORTSTEN -,
zie s), kroodde voort, voortgekrood, b. w. Voortkruien, voortstooten.
- Zie KRODEN.
VOORTLUTSEN (wvl. ook VOORTS -, VOORTSTEN -,
zie s), lutste voort, ben voortgelutst, o. w. Voort waggelen, met onvaste schreden voortgaan. De
oude man luiste voort. Op eene kruk voortlutsen. Ik moet beginnen voortlutsen, want het
wordt avond.
VOORTOEKEREN (wvl. VOORTSOUBEREN, VOORT
zie S en OU), oekerde voort, heb of-STENOUKR,
ben voortgeoekerd, o. w. Aanhouden met oekeren,
voortzetten, fr. se propager. Aardbeziën oekeren
gemakkelijk voort, en pemen nog meer.
VOORTORIEN (in drie lettergrepen), oriete voort,
heb voortgeoriet, o. w. Voortzetten, zich voortplanten, fr se propager. Het onkruid oriet altijd
voort in den akker.
— Fig. De geest van muiterij oriete altijd voort
in 't leger.
- Zie ORIEN.
VOORTPAGGELEN (wvl. ook VOORTS -, VOORTSTEN -),

gaggelde voort, heb of ben voortgepaggeld, o. w.
Lastig en onfatsoenlijk voortgaan. De arme
kranke vrouw paggelde voort naar heur huize ken. - Zie PAGGELEN.
VOORTPEKKELEN (wvl. ook VOORTS -, VOORT STEN-),

pekkelde voort, ben voortgepekkeld, o. w.

Met kleene en rasse schreden voortstappen. De
ezel pekkelde langs den afgrond voort. De jongen pekkelde voort naar school.
- Zie PEKKELBEENEN.
VOORTRAMIJSTEREN (wvl. VOORTSRAMIISTEREN,
VOORTSTEN -, z:ie S en Ir), ramijsterde voort, voortgeramijsterd, b. w. Met ramijstering voortjagen.
- Hij wilde daar verblijven, maar zij hebben hem
voortgeramij sterd.
— o. w. met zijn. Met ramijstering voortvaren; gedurig voort ramijstering maken. 's Morgens vroeg was het leger op de beenen, en 't
ramijsterde Voort met al zijn oorlogsgetuig. De
weefgetouwen in de fabriek ramijsterden altijd
voort al dooreen.
VOORTREKKEN (wvl. VOORENTR -, zie VOOREN),
trok en trak voor, voorgetrokken, b. w. Liever
zien, hooger achten, de voorkeur geven, fr. donner la préférence a. Die moeder trekt haar oudste

VOOR

kind voor (bemint het meer dan haar andere
kinderen). Hij is geern voorengetrokken (hij
heeft geern dat men hem meer liefde bewijst
dan anderen).
VOORTRISPEN (wvl. ook VOORTS -, VOORTSTEN -,
zie s), rispte voort, ben voorígerispt, o. w. Voortij len, spoedig voortvluchten.
--= Zie RISPEN.
VOORTS, VOORTSTEN, bijw. Zie VOORT.
VOORTSCHAVIJSTEREN (wvl. VOORTSSCHAVIISTEREN, VOORTSTEN -), schavijsterde _ voort, heb of ben
voortgeschavijsterd, o. w. Driftig voortijlen. Hij
schavijsterde voort naar huis. De haas schavij sterde voort over de velden.
-- Zie SCHAVIJSTEREN.
VOORTSCHIJVEREN (wvl. ook VOORTSSCHIVEREN,
VOORTSTEN -), schijverde voort, voortgeschijverd, b.
en o. w. Al draaiende met groote snelheid voort
voortvaren. De wielen van 't konvooi-drijvenof
schijveren langs de reilen voort. Eenen scherf
voortschijveren door de lucht.
VOORTSCHUIFELEN (wvl. ook VOORTSSCHUFELEN,
VOORTSTEN -, zie s en UI), schuifelde voort, heb of
ben voortgeschuifeld, o. w. Voortijlen, voortspoe.
den. Hij hield daar een weinig stil, en schuifelde
dan voort met alle geweld.
-- Zie SCHUIFELEN.
VOORTSLAFFEREN, VOORTSLUFFEREN (wvl.
ook VOORTSSL-, VOORTSTENSL-), 0. w. Voortslen-Eeren.
VOORTSLUTSEN (wvl. ook VOORTSSLUTSEN, VOORT STEN-), slutste

voort, heb of ben voortgeslutst, o. w.

Voortslenderen.

-- Fig. Armoedig voortleven, voortdoen. Met
dien zak aardappels kan hij alsans nog wat
voortslutsen.
VOORTSPOETEREN (wvl. ook VOORTS -, VOORT STEN -), spoetercde voort, heb of ben voortgespoeterd,
o. w. Met grootera spoed voortijlen. De ruiter spoeterde voort. De tijd spoetert maar altijd voort.
- Zie SPOETEREN.
VOORTSTEKKEN, stekte voort, voortgestekt, b. w.
Eenen marbel of knikker voortschieten. Zie
STEKKEN.

VOORTSTROELEN, strogilde voort, heb of ben
voortgestroeld, o. w. Stroelende voortvloeien.
- Zie STROELEN.
VOORTSTUIKEN (wvl. VOORTSSTUKEN, VOORTSTENSTUKEN), stuikte en stook voort, voortgesíuikt en
- gestoken, b. w. Voortstooten. Iemand voortstuiken. -- Zie STUIKEN.
VOORTTJAFFELEN (wvl. ook VOORTS -, VOORTSTEN- ),tja,gilde

voort, heb of ben voortgetja,eld, o. w.
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Al tjaffelende, d. i. al struikelende voortgaan.
De oude man tjaffelde voort.
VOORTTJOLEN (wvl. VOORTS -, VOORTSTEN -), tjoolcde
voort, heb of ben voortgetjoold, o. w. Dolende
voortgaan, voortsukkelen. Hij tjoolde voort op
Gods gelee. De arme gebrekkelijke man tjoolt
aldus voort tot aan 't graf.
- Zie TJOLEN.
VOORTTRAKELEN (wvl.0okV00RTS-,VOORTSTEN -),
trakelde voort, ben voorigetrakeld, o. w. Voortslenderen, lijk een ziek mensch.

VOORTTROGGELEN (wvl. ook VOORTS-, VOORTvoort, ben voortgetroggeld, o. w.

STEN-), troggelde

Voortslenderen, traagzaam en met moeite voort
oude man troggelde voort naar huis. -gan.De

VOORTTRENTEN (wvl. ook VOORTS-, VOORTSTEN -,
zie s), trentte voort, ben voortgetrent, o. w. Stille
voortgaan, voorttrimpen. Ziende dat ik-kens
met zijn baatzuchtig bezoek weinig gediend was,
stond hij welhaast op, en trentte voort.
VOORTTRIMPEN, triinpte voort, ben voortgetrimpt, o. W. Al ver hetzelfde als - Voorttrenten.
- Zie TRENTEN.

VOORTTRONDELEN (wvl. ook VOORTS -, VOORT voort, voortgetrondeld, o. w. Voort -

STEN-), trondelde

slenderen, voortsukkelen. Als hij daar wat gestaan had, trondelde hij voort.
-- Zie TRONDELEN.
VOORTTROTTEN (wvl. ook VOORTS -, VOORTSTEN -),
trotte voort, ben voor/ge/rot, o. w. Voortdraven,
voortgaan. Na eene halte van een kwart, trotten
zij voort. Trot naaar voort van hier.
- Zie TROTTEN.

VOORTTRUIKELEN (wvl. ook VOORTSTRUKELEN,
zie Ui), truikelde voort, ben voorige-

VOORTSTEN -,

truikeld, o. w. Struikelendevoortgaan. De afgematte man truikelde voort.
- Zie TRUIKELEN.

VOORTTWEEFELEN (scherpl. ee), tweefelde voort,
voortgetweefeld (fvl. voortelweefeld, zie GE), b. w.
Door vleiende en listige woorden bewegen om
voort te gaan, door streelen en vleien voort krij gen. De dronkaard wilde in de herberg ver
maar zijne vrouw heeft hem, eindelijk-blijven;
no voortgetweefeld naar huis.
--- Men zegt ook Voortdweefelen.
- Zie TWEEFELEN.
VOORTWAGEN (wvl. ook VOORTS -, VOORTSTEN -),
waagde voort, voor/gewaagd, b. w. Bij middel van
eene handspeek oplichten en voortschuiven.
-- Zie WAGEN.
VOORTZEERDEN (met zware ee), zeercdde voort,
ben voortgezeerd, o. w. Voortgaan, zich wegpak-

VOOR
fr. party, s'eloigner, s'en
aller. Als hij dat hoorde, zeerdde hij haastig

ken, henentrekken,

voort. Na alles geroofd te hebben, zijn zij voort gezeerd.
Seird dan voort, of wel maek plek.
(Vaelande.)
Seg goen avond. —
Wat sot ventje!
(Id.)
Nu, goen avond, en seird voord.
SEIRDVOORD, ligt gy te bed, of syt gy swaer van hoofd,
Of kwelt de tand-pyn u P gy syt van moed beroofd,
En roept : ik wensche dat ik in den hemel waere!
Betrouw, o vriend, dat het sal syn;
Om u te helpen uyt de pyn
Uwe erfgenaemen ook dat wenschen allegaere.
(Id. kneepdicht.)

--

Zie ZEERDEN.

Eerst en vooral. Iets
vooruit - vooral doen. 's Morgens zegt hij zijn
gebed vooruit - vooral.
VOORVAL, m. Misval, miskraam.
VOORVOET, m. De voeteling van eene kous
of staze, fr. le pied d'uunz bas. Op zijne voorvoeten gaan of staan (enkelijk kousen aan
zonder schoeisel). Hij loopt op zijne-hebn
voorvoeten.
- Zie KOUSEVOETELING.
-- Wegens de samenstelling van het woord
Voorvoet, vgl. Voorschoot, en Voorlijf.
VOORWAARDE, v. Verdrag, fr. contrat, convention. " De voorseide heesschers deden zegghen
ende verthoogen dat de voorseide verweerere
(Cornelis dea scheldere) ghenomen ende belooft
VOORUIT-VOORAL, adv.

hadde binnen tween jaren te schilderne de tafe-

ende dueren vanden voorseide oultare ....
ende hoe wel de voorseide verweerere volghende
der voorseiden voorwaerde ende belofte behoorde
die zelve ghemaect ende ghelevert t' hebbene
binnen den voorseiden tyde die gheexpireirt is,
nochtans hy hadde dies gheweest ende noch was
in ghebreke, ende, dat arghere was, hadde de
zelve tafele voort besceit eenen anderen.... Daer
len

jeghens de voorseide verweerere cede zegghen
dat zyn scult niet en was dat c;e voorseide tafele
niet ghemaect en was .... ende, al mocht zyn
dat hy eenen deel van der voorseiden tafele
besceit hadde eenen anderen, daeromme en
volchde niet dat hy yet verbuert of de voorwaerde
ghebroken hadde.... " (Uit een registre van 1519,
in Le Beffroi, i, bl. 18-19.) " Ende zal tvoorhooft
van der voorseide vierscare ziin van orduun
steen, wel ende scone ghewrocht naer den inhoudene van der voorwoorde. " ( Reken. v. Vryen
Brugge, 1433-34.) " Te xvj.s. tpondt conforme

VOOR
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de voorwaerde. " ( Kerkrek. v. Dixmude, 15991600.)
— In 't bezonder, Pacht, pachtbrief, fr. bail.
Zijne voorwaarde is uit. De voorwaarde ver
Hij woont daar zonder voorwaarde.-nieuw.
" Den pachter ghescheeden wesende van si j nen
pacht, ten expireren vande voorwaerde. " (Cost.
v. Eecloo.)
— Waarborg, pand, fr. gage, caution. Hij heeft
mij zijn zakuurwerk gelaten in voorwaarde van
't geen hij mij betalen moet. Ik heb zijnen paraplu in voorwaarde. Hoe hebt gij hem dat geld
durven in leening geven ? hij heeft mij iets in

voorwaarde gegeven.
— Men zegt nog voorwaarde hebben voor Wel
voorwaarts willen, wel groeien, fr. profiler. Dat
kind heeft voorwaarde. Die akkervrucht heeft
voorwaarde.
VOORWAARTS, VOORWEERTS, VOORWEERT

(zware ee), bijw. Zuidwaarts, naar 't zuiden van
Vlaanderen. Voorwaarts vindt men meer armoede onder 't volk dan achterwaarts. De familie
van den kant mijner moeder woont voorwaarts.
— adj. Een voorwaartsche boer (een boer uit
Zuid - Vlaanderen).
— Van den wind zegt men dat hij rijst naar
't Noorden, en zinkt naar 't Zuiden.
— Voor-weert 's jaars, in 't begin van de lente,
omstreeks de maand April.
VOORWAGEN, m. De vooras met de voorwielen
van eenen wagen. De voorwagen is aan den
achterwagen verbonden door den langwagen.
VOORWEEG, m., mv. voorweegen. De voor weeg van eene windmolen is de kant tegenover
den windweeg. De ingangdeur is in den voor weeg.
VOORWIEL, o. Wiel aan het voorslag van een
rijtuig, tegenover de achterwielen. Het voorwiel
van eene berwette. De twee voorwielen en de
twee achterwielen van eenen wagen.
VOOS, VOOSCH, VOOGSCH, VOOIS, adj. Zwam
sponsachtig, fr. spongieur, fongueux. Voo--achtig,
ze rapen. Voosche radijzen. Eene vooize rammenas. " De tonghe is gheschaepen van een voos
dichte vleesch. " (Jac. besmet.) " Als duyvels-

broodt soo voos. " (L. Vossius.)
By dies den aermen mensch syn graegen honger boet
Met brood en water, of by luk met voose knollen.
(Vaelande.)
— Eggig, fr. agace. Vooze tanden. Mijne tanden zijn voos van ronde jeneverbeziën te eten.
— Zwak, krachteloos, zonder jeugd noch leven, ontzenuwd, afgemat. Ik ben voosch van

VORE
studeeren, fr. harassé (cd'esprit et de corps).
Iemands verstand voos maken (verzwakken,
verdooven,van kracht en doorzicht berooven). Na
die groote reis waren mijne voeten 's anderdags
nog voos van gaan, fr. énerves, engourdis.
— Die eene slechte borst heeft, die gebrek
aan adem heeft, fr. astlzmatique, poitrinaire. Hij
is zoo voosch als eene raap. Die drinkebroer
ziet er voos uit. Voosch worden van te veel te
drinken.
--- Dit woord is gevormd van het ongebruikte
Voog en den uitgang sch. Voog of voogs is het 1.
woord fungus, zwam. Van daar ook Vookachtig.
-- voosDE, adj. Hetzelfde als Voos. Voosde
rapen.
-- VOOSHEID, VOOZIGHEID, VOOGSCHHEID, V. De
hoedanigheid van voos te zijn. De voozigheid
van eene raap. De voozigheid der tanden.
--- VOOZENDE (klemtoon op voo; rende is toon
Wordt in Fr.-V1. gezeid voor Voos,-los),adj.
Voosch. Voozende rapen. Die man is voozende
van drinken.
VORE (wvl. ook vzuRE), v., mv. voren. Ploeg
fr. raie, entre-deux des sillons, sillon. De-vore
vore wordt op twee manieren verstaan : 1° deze
die de ploeg maakt om aanstonds wederom
gevuld te worden met de omkeerende aarde van
de volgende vore; en 't is in deze dat men het
mest stookt, en ook sommige vruchten b. v.
aardappels plant; 2° deze die de ploeg maakt
om niet aangevuld te worden, en tot scheiding
te dienen tusschen de bedden.
- Veure en zaad. Zie onder zoLE.
-- Met iemand geen veuren kunnen schieten,

met hem niet kunnen werken en leven, met
hem niet kunnen overeenkomen.
VOREN (wol. ook vEUREN), voorde (wvl. ook
veurdege), gevoerd (fvl. èveurd, zie GE), b. w. Bij
landb. Met den ploeg in eenen akker de voren
steken tusschen de bedden. Eenen akker voren.
Een vlaschaard wordt niet gevoord. Een akker,
waar men graan zaait, wordt gevoord.
-- o. w. Wordt gezeid van de richting die de
voren van eenen akker hebben. Dat land veurt
van 't noorden naar 't zuiden, en 't land daar
oosten naar 't westen.
-nevsurta'
— Aanpalen, grenzen, fr. confiner. Dat land
veurt aan 't mijne.
VORKE, V. Sprietoorm, forficula auricularia,
fr. perce-oreil'e.
VORKEN, vorkte, gevorkt, b. w. Bij landb. Met

de vork opgeven. Hooi of stroo vorken (de bondels op de vork nemen om ze op den wagen te

VORM
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laden of op den schelf te steken). Wie gaat er de
schooven vorken?
— Ook absolutelijk. Hij kan wel vorken. De
eene oorkt en de ander laadt of tast.
- VORKER, m. Degeen die de schooven van
beneden met eene vork omhoogsteekt of opwaartsschiet naar den benaargever die ze bij
den schelven brengt.
VORMELAAR, m. Bij steenbakkers. De werk
-mandieortlbkn
vormt.
VORST (uitspr. vost, zie Rs), m. (en bij Kramer%
en Weil. v.) Vriezende koude, fr. gelée.
— Vervrozenheid, fr. engelure. Den vorst in
de voeten hebben. Den vorst genezen. " Den
eenen hadde vorst in hand of voet gekregen. "
(G. Simons.)
— De vorst eet zichzelven op, zegt men als het
ophoudt te vriezen en nogtan niet dooit. — .Fig.
wordt deze spreuk toegepast op iemand die zijn
verdriet verkropt, zijne gramschap bedwingt,
zijne misnoegdheid ontveinst, enz.
VORSTE (uitspr. vosste, zie Rs), adj. Verste. Zie
VOORSTE.

VORSTIG (uitspr. vostig, zie Rs), adj. Vervrozen,
dat van den vorst weet. Zijn handen zijn vorstig.
VORT, VURT, adj. Rot, verrot, fr. pourri. Vorte
peren. Vort vleesch, fr. viande pourrie. Het vort
vleesch uit eene wonde snijden. Zoo vort als een
mispel. Stinken gelijk een vorte hond, eeli vorte
katte. Met beloften en vorte appels kwetst men
niemand. " Als een vort 'let van 't lichaem der
christen kercke afghesneden. " (J. Vande Velde.)
" Die up vortte coorden danssen, gheheel zonder
noodt, zyn zy niet zot P " (Ed. De Dene.) " Cortsen comende wt de vuyle vosten humoren. " (F.
Rapaert.) " Als de fransche samenleving nu verblind en vort genoeg was om Voltaire en gelijken
rifraf te bewonderen. " (A.. Duclos.)
-- Nat en vuil, zeer slecht, sprek van het
weder. Vort weder, fr. un sale temps. Een vort
najaar. Een vorte winter.
— Met de venusziekte besmet, fr. vérolé.
- VORTACHTIG, adj. Rotachtig, beginnende te
verrotten. Deze appels zijn oortachtig.
- VORTEKOP, m., klemt. op vor. Verzwering
van den hoofdhuid, anders ook hoofdzeer en
kwaad zeer, fr. teigne faveuse. Daaraf schrijft
Jehan Yperman : " Onderwilen soe wassen pust
i. hier en ginds), die-kinehargs(d.
haren wassen daer hute (d. i. uit) oft 'zwyns
borstelen waren, en dese soe heeten caries (d. i.
rotheid). Ende achter die pustkine soe bleven
cleene gaetkine, ende daer comt onderwilen hute

vullenissen alsoe dikke alse seem, ende dese
gaetkine heeten raten (1. favi). "
— VORTEKOT, o., klemt. op vor. Woelig kinderspel veel in zwang bij de scholieren. Vortekot
spelen. Men verdeelt zich in twee kampen die
met eengin greppel afgeteekend zijn. De kunst
bestaat in er zooveel gevangen te maken als
mogelijk.
- VORTEN,

vortte (wvl. ook vortege), ben gevort;

ook VURTEN, o. w. Rotten, fr. pourrir. Eet die
fruiten op eer ze vorten. Het graan vort in de
aarde om uit te schieten. " Zo datter zeer veel
vruchten op tlandt bleven vurtende. " (N. Despars.) " Te vorten eens in 't donker graf. " (Boe
verstorven es ende-tiusdeBo.)"Swatr
dat gheen voetsele inne heeft, dat moet vorten
ende bederven." (Jehan Ypermap.) " Dat hu dije
vorte! " ( C. van Dordrecht.) " Onze appels beginnen reeds te vorten. " ( C. Duvillers.) " Zy lieten
die doode lichamen boven der eerden vorsen
ende andersins vergaen. " (N. Despars.)
Vervult met veel katyfvicheyt, die moeten vorten
Ons tselfs humueren doen ons tleven vercorten.
(Ed. De Dene.)

v. Rotheid, fr. pourriture.
-- voRTIG, adj. Vort, rot, fr. pourri. Vortige
appels. " Dat men dat been ontdecke dat vortich is. " (Jehan Yperman.)
-- Afl. Vortigheid.
-- VORTHEID,

-- VORTIGE1N,

VR
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VOSD

vorligde, ben gevortigd, o. w. Vor-

ten, rotten, fr. pourrir. Dat hout is geheel gevortigd.
VOSDE, adj. Voskleurig, fr. alezan. Een vosde
peerd.
VOSSENDE, VOSD, adj. Voskleurig, rost, fr.
roux. De noten worden vossende als zij rijpen.
Een vossende peerd. Vossende bruin.
VOUDE (wvl. ook VOE, zie SPROE), v., vklw. woudetje. Hetzelfde als Vouw, plooi, fr. pli. De wouden uit het laken strijken.
— In de voude zijn, in de vouw zijn. Fig. In
regel zijn, zijn zoo 't behoort. De zaak is in de
voude niet.
— Dit voude rijmt bij ons op koude, ik zoude,
ik houde, enz.
-- VOUDEN (wvl. ook VOEN, zie ou), voudde,
gevoud, b. w. Hetzelfde als Vouwen, plooien.
Het gewasschen lijnwaad vonden.
VOUTE, v. Gewelf; hoogkamer.
-- Dit w., dat men somwijlen geschreven
vindt, klinkt bij ons altijd vaute (zie AU).
-- Zie VAUTE.
VOUWEN ZICH (wvl. EENS VOWEN, zie EENS en

AU),

vouwde mij, heb mij gevouwd, wederk. w.

In 't marbelspel, hetzelfde als zich voegen, zich
puiken; zie PUIKEN.
VR. Zie WR.
VRAAGSTEERT, m. Een vraagziek mensch. Ge
meugt zoo geen vraagsteert zijn. Een onverdragelijke vraagsteert.
— Vgl. Drilsteert, Plaagsteert en Nieuw
-sterig.
VRAAGSTRAAT, v. Een woord dat men schertsei de voor antwoord geeft aan iemand die
onbescheiden of ontijdig naar den naam vraagt
van iemand. Wie is die mensch ? antic. Vraag
heet die vrouw P antw. Vraagstrate.-strae.Ho
-- Dit w. is eene zinrijke verminking van den
welbekenden familienaam Verstrate of Veroug-

strate.
* VRAAMGOED, o. Een woord dat dikwijls in
de Cost. V. Vlaanderen voorkomt in den zin van
fr. biens advent,-ices, goed dat een kind over hals
toekomt, d. i. bezit zonder het geërfd te hebben
van zijne ouders. " Vader ofte moeder hebben
de houdenisse ende incommen van haer kinderen
goede, commende van vader ofte moeder overleden.. . Van alle ander goet de kinderen toecommende buyten de versterfte van vader ofte
moeder, 't welck men noemt vraemgoet, en sullen
vader noch moeder gheen houdenisse hebben. "
(Cost. V. Ipre, x, 20.) " Aengaende het vraemgoedt, de kinderen achter vader ofte moeder
doodt toecommende van groot-vader ofte groot
ooms, moeyen, broeders ofte susters,-moedr,
ofte ander haerlieder collaterale vrienden eii
inaghen, daer op en sullen vader ofte moeder
gheen recht van houdenisse hebben, maer sal
'tselve vraemn-goet gheregiert ende ontfangben
worden by een of meer vraem-vooghden, tot
profijte van de kinderen. " (Cost. v. Veurne, viii,
3.) " Ne-maer van goede de voorseyde kinderen
andersins verstorven by der doodt van grootvader, groot - moeder ofte andere vrienden ende
maghen, oft hen- lieden by anderen voordeele
toe-ghecommen, dat men al noemt viaemn-goedt,
en valt gheen houdenisse. " (Cost. v. Belle, xi, 5.)
VRADSCH, adj. Hetzelfde als Verraadsch,
vredsch (zie VER -). Een vradsche slag. Iemand
vradsch op het lijf vallen. Ik ben er niet vradsch
in geslegen (d. i. het verwondert mij niet, ik
verwachtte dat meer of min).
VRAGEN, vroeg en vroef (wvl. vroug en vrouf,
zie ou) en vrieg, gevraagd, b. w., fr. demander.
Ook Bedelen, fr. mendier. Gaan vragen. Laat uw
kinders niet gaan vragen, maar leer ze werken.

VRAN

VREC

1355

-- Dit ww. gebruiken wij dikwijls met van in
plaats van aan. Hij vroeg van mij tien frank.
Zij vriegen van mij dat ik hun den weg zou
aanwijzen. Ik heb nog nooit iets gevraagd van

--- Vrij en vrank. " Overzulca hij ghinc vry en
vrank wt die ghevanghenisse. " (C. Vrancx.)
" Niemant en zoude gheorlooft zijn vry ende
vranck yewers te reysene of gaene. " (I. De Dam-

hem.

houdere).
— Afl. Vrankheid, Frankheid.
VRECHT, v.- Hetzelfde als Vracht, lading. Eene
zware vrecht. Met zulke beloften en eenen zak
steenen, heeft men eene geheele vrecht. Onder
de vrecht bezwijken.

Maer ick vraeg hd e van den baes
Eenen teughe wyn met kaes.
(P. Gheschier.)

— Nievers naar vragen, nievers achter kijken,
zich om niets bekomnteren, fr. ne se soucier de
rien. Gij zijt gelukkig, kind, ge moet nievers
naar vragen, uwe ouders bezorgen 't al voor u;
maar het zal wel veranderen. " Maer den ionghen
om dat hy sterc is, soo loopt hy snachts over de
straten, hy en vraeght noch naer son noch naer
sneeuw, hy kijft ende vecht. " (J. Van Heumen.)
VRANDEREN,

De vrecht is veel te groot
Voor zoo een oude beest.
(J. B. Decorte.)

o. Konvooi dat, op den rei
koopwaren geladen is, fr. convoi de-lewg•,mt

— VRECHTKONVOOI,

marchandises.
VREDSCH, VRADSCH, adj. en adv. Schielijk,
verraderlijk. Iemand eenen vredschen slag geven.
Iemand vredsch op het lijf vallen, vredsch aanranden.
-- Dit Vredsch is ontstaan uit Verraadsch.
Zie VER —.
VREDE, m. (in de Wdb. ook v.), fr. pain. " Ik
benyde hun al dikwyls den vrede en de vreugd
die zy genieten. " (C. Duvillers.)

b. w. Hetzelfde als Veranderen.

-- Zie VER—.
VRANG, adj. Sterk en taai, onvermoeibaar,
aanhoudend in kracht en ijver. Een vrange
werkman. Vrang zijn in den arbeid, in de studie.
Die landbouwer is vranger op den akker (bewerkt den akker beter en neerstiger) dan zijn
voorzaat zaliger. Vrang in de beenen zijn (fiksch
op de beenen staan, fr. être ferme sur sesjarrets).
Dat peerd is vrang in de beenen (zijne voorpooten staan recht, met gespannen spieren in de
hamen). Die vent is vrang in de beenen (hij stapt
vast en flink aan).
— VRANGHEID, V. Het vrang zijn.
--- VRANGSCH, adj. Hetzelfde als Vrang, die
altijd maar hard aanhoudt om neerstig te wer-

VREEDZAMIG, adj. Vreedzaam, fr. paisi b le.
" Een vreedtsamighe ende goede dood. " (J. Van

Heumen.) " Van het woedende Babylon tot het
vréedsaemig Jerusalem. " (F. Vanden Werve.)
" En . daerom eenen vreedtsamigen Coninck wort
ghenoemt. " (F. De Smidt.) " Hebt veel vreedsamighe vrienden, seght den Ecclesiasticus. "
(J Steeghius.) " Den vreedsaernighen Salomon.

ken en geld te winnen. Die landbouwer is

vrangsch. Die werkman is vrangscher dan zijn
broeder. Vrangsch zijn op den akker, op het
weefgetouw, enz.
— Eenigen zeggen vrangst (veeangst ?).

(A. Poirters.)

Vrangheid.
Eig. Vrijmoedig, rond
openhartig, fr. franc, sincere. Doch in-borstig,
't gebruik zooveel als Al te vrijmoedig, vrijpostig, stoutmoedig, onbeschaamd, bijkans onbeschoft, fr. hardi, osé. Een vranke jongen. Hij is
vranker dan zijn broeder. Dat meisje is al te
vrank. Ge moogt zoo vrank niet zijn, kind.
Vrank antwoorden. Vrank spreken. Vrank en
stout. Hij ging vrank en stout in huis. Ik zette
mij vrank en stout nevens hem. Ik vroeg het
hem stout en vrank.

VREELEN, vreelde, gevreeld, b. w. Zie WREELEN.
VREEND, adj. 'Zie VEREEND.
VREENEN, vreende en vreendege, ben gevreend,
o. w. Hetzelfde als Vereenen. Zie ald., en zie ook

Peys-maecker goed, vreedsannigh Godt,
Wilt ons vreedsamig h maecken.
(B. Van Haeften.)

— VRANGTE, V.

VRANK, FRANK, adj.

Poes kat en Martjen aep bewoonden 't zelfde huis;
Geen schooner koppel franke en stoute vagebonden
Had iemand ooit te saem gevonden.
(J. B. Decorte.)

VER—.

VREESCHEN, vreeschte, gevreescht, b. w. Vlaamsche vorm van Vereeschen, dat is, Vereischen,

fr. exiger. — Zie

VER—.

VREEUWER, m. Zie WREEUWER.
VREIEN, vreide, gevreid, b. en o.

w. Zoo luidt
bij het grootste deel van de West- Vlamingen een
w erkw. dat elders Vrijen klinkt; zie VRIJEN in
-

de Wdb.

- Afl. Vreier, vreiagie, enz.
VRERGIERIG, adj. Gierig gelijk een vrek, bondegierig. Een vrekgierig mensch.

VREM
Tzy edel, onedel, tvreckgierích of milde.
(Ed. De Dene.)

-- Dit woord is veel sterker dan Vrekkig, en
Vrekachtig.
VREIYID, adj. Hetzelfde als Vreemd. Vremde
lieden. Vremde dingen. Die mensch is mij
vremd (ik ken hem niet).
-- Een kind is vremd, als het afkeer of vrees
heeft van al dezen die 't niet gewend is. In denzelfden zin zegt men dat het eenhandig is.
-- De vorm vremd met eene enkele e staat
overal bij onze vorige schrijvers.
VREMMEN, vremde, gevremcd, b. en o. w. Verkloeken, versterken, verbeteren, verpreulen.
Neem een glas wijn, dat zal u vremmen. Het
slapen vremt den vermoeiden reiziger. Bezoek
dien zieken mensch, hij zal er mede vremmen.
Men vremt met eten, met drinken, met rusten.
Hij heeft vleeschzap gedronken en is reeds
geheel gevremd. V remmen van verstand, van
zinnen. Men vremt van verstand met eens te
gaan wandelen.
-- Kil. Vramen, Vromen, corroborare, et cor-

roborari : invalescere, virescere. Angels. framan,
fremman. Vremmen is eene metathesis van Ver men (zie VERMEN), even als Vormen eene is van
Vromen. Vermen gelijkt aan 't 1. firmus, fr. ferme,
gelijk Vromen aan 't gr. `pc'pe (sterkte).
VRIE, v., mv. vrie'n. Zie VRIJDE.
VRIENDAG, m. Vrijdag, fr. vendredi. De vriendag in de goede week. Den vriendag van iedere
week is het vleeschderving. " Swoensdaeghs
nde svriendaeghs. " ( Cueren van Rousselaere.)
Die voor ons an die truce hint,
Te middaghe uptien vriendach.
(Maerlant.)
-- VRIENDAGMARKT, V. Vrijdagmerkt. De markt
die op den vriendag gehouden wordt. Ook de
plaats waar die markt gehouden wordt.

VRIENDSCHAP (wvl. ook VRIENDSCHEPE, zie
v., fr. amitié. In vriendschepe leven met

SCHEPE),

iedereen. In vriendschepe van elkander scheiden. In de vriendschepe blijven. Ge moet trachten malkander in vriendschepe te verstaan. Ik
zeg u dat uit loutere vriendschepe. Ik zal uit
vriendschepe dat doen voor u. De vriendschepe
is sedert toen veel verminderd.
VRIENDTOEVIG (wvl. -TOUVIG, zie or), adj.
Minzaam en gedienstig, vriendelijk en toegenegen. Een vriendtoevig mensch. " Er was geen
levende ziele die Jan kende ofte hem vriendloe-

vig was. " (K. Callebert.)

— Afí. Vriendtoevigheid. " Waar zoo zelden
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VRIE
onder de menschen vriendloevigheicd en liefde
gevonden wordt. " (K. Callebert.)
-- Zie TOEF en TOEVEN.
VRIESGANS, m. en v. Soort van wilde gans
die 's winters in Vlaanderen komt, fr. oie sauvage. De vriesganzen vliegen in een orde die
altijd eerre figuur, dikwijls een letter, verbeeldt.
VRIESPAPIER, VRIEZEPAPIER, o. Beölid pa-

pier dat men op een raam vestigt om vóór eene
venster geschoven te worden. Zie VRIEZE.
— Men zegt ook Vliespapier.
VRIEZE, v. Val van eene schouw, anders ook
Kaaf kleed genaamd, fr. tour de cheminée. — Zie
FRIEZE.

— Papieren schietvenster, vjiere, vrie. Zie
VRIJDE.

VRIEZEPAPIER, o. Zie VRIESPAPIER.
VRIJ (wvl. VRi), o. Een bakel of zoo een ander

teeken dat men ergens plant om de mensohen
te waarschuwen dat het verboden is daarheen of
daarlangs te gaan. Hij stelde hier en daar vrijen
op zijne akkers om de jagers er van af te houden.
Zie SCHAAPVRIJ.
— Bij wevers. Zie VRIJDE.
— Het gedeelte van eenen boomgaard, waar
eene vink woont en heerschappij voert, zoodat
geen andere vinken daar komen mogen; ook het
Perk en de Streke geheeten. De vink duit geen
andere vinken in haar vrij.
VRIJ (wvl. vRI), adj. Lief, schoon, sierlijk, fr. jolt.
Dat kleed is vrij. Een vrij kind. Een vrije bloemhof. Dat werk is vrij gemaakt. Die brief is vrij
geschreven. —. Meest gebruikt in Fransch-

Vaanderen. -- Vgl. holt. fraai. De romeinsche
godin Venus hiet Freja bij de oude heidensche
vlamingen; vgl. Vrijdag, 1. dies veneris; Vreien
en Vrijen, fr. faire l'amour.
— Veilig, gebergd. De jongens werpen met
sneeuwballen in de straat; men is niet vrij dat
men het hoofd buitensteekt (d. i. men loopt gevaar eenen sneeuwbal te krijgen). Zie GEBERGD.
— Vrij weten, wonder weten, nieuwsgierig
zijn. Ik weet vrij wat hij nu gaat doen. Ik weet
vrij of hij mijnen brief ontvangen heeft. Zie
WETEN.

VRIJBUT (wvl. VRIBUT), m. Een woord- gebruikt
in het spel van den pogput en beteekenende
den eersten but of stoot dien men geeft op den
marbel van den tegenspeler. Ik heb mijnen vrij but gegeven.
VRIJDE (wvl. VRIE, zie inn), v. Bij wevers.
Een vensterraam van perkement of geolid papier of zoo iets dat de wevers in de venster stellen
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om het glanzende licht van de zon af te weren,
en den zonnegloed te beletten van de keten zoo
droog en mager te maken dat er de draden van
springen (breken) ; anders ook Schietvenster en
Schuifvenster genaamd.
— Zoo een raam van traliewerk of geweven
ijzerdraad door 't welk men ziet zonder gezien
te zijn, en dat in fr. jalousie heet, wordt ook
somwijlen Vrie geheeten.
— De Vrie, wordt ook Vrieze en Vliere genaamd. Zie aid. Men zegt ook Het Vrij, o.
VRIJEIGEN (wvl . VRIEIGEN), adj . Die weinig
of geen gemeenschap noch betrekking heeft met
andere menschen, die alles geheim houdt en
niets mededeelt, fr. ea;trêmement reserve, nullement con municalif, pas sociable. Een vrijeigen
mensch. Dat kind is geweldig vrijeigen. Dat
zijn lieden die altijd vrijeigen geleefd hebben.
VRIJGEWEE, o., mv. vr-zjgewee'n. Vrij gewei.
Zie GEWEE.

VRIJVELING ,

VRC)M
VROMEN, vroomde, gevroomcd, b. w. Bij landb.
Benoten, den akker na den oegst aanstonds
omploegen en bezaaien of beplanten. Eenen
akker vromen. Als men het land vroomt, dan
wordt het noch gebroken of gesloofd, noch versteken of gezaadvoord. Het vromen is een kort
werk, maar 't is het beste niet, omdat het land
niet genoegzaam kan rusten en bewerkt worden,
— Voor vromen zegt men ook Een land vuil
omdat men, bij die manier van bedrich--voren,
ten, de groene vore (dat is, de oude vore die met
onkruid volgroeid en vervuild is) inakkert, en
er eene nieuwe nevens steekt.
VROOLIJK, VROOIELIJIt, adj. Hetzelfde als Vrolijk, blijde. Een vroolijk mensch. Vroolijk zijn.
" Met een vroolijck hert. " (F. De Smidt.)
— Afl. Vroolijkheid.
VROONE, V. Vrouwenaam voor Veronica.
— Fig. Eigenzinnig, grillig vrouwmensch.
- Zie WANNE.

m. Zie WRIJVELING.

VRIKKELEN, O. W. Zie WRIKKELEN.
VROBBELEN, b. w. Zie WROBBELEN.

VROED, adj . Zie WROED.
VROEF (wvl . VROUF, zie 0E), adj. Vroeg. In den
vroeven morgen. De werklieden moeten daar
vroef opstaan.
— Ook voor vroeg, imperfect van Vragen. Hij
vroef mij eene aalmoes. Zij vroeven den weg

naar de stad.
VROEGELAWEI (wvl . VROUGELAWEI, zie ou), m.
Wrongeldewei, weduwaal, fr. loriot.
VROEGMIS (wvl . VROUGIIESSE, Zie on), V. Zie
NUCIITERMIS.

--- Maerlant heeft Vroegesterre voor Morgenster.
VROKKELEN, O. w. Zie WROKKELEN.
VROM, adj. Hetzelfde als Vroom, d. i. kloek,
sterk, fr. robuste; -- kloekmoedig, fr. courageux,
inírépide. Een vromme kerel.
Hier dient een vrom gemoed.
(L. Demeyer.)

VROMYIE, V. Wordt gebruikt juist in denzelfden
zin-als Note, dat is, akkervrucht die volwassen
is en bekwaam veroorbaard te worden, fr. récolte.
Die aardappels daar zijn nog al eene goede vrome. Ik heb dit jaar twee vromen gehad van dien
akker.
En hi huurde al te hande
Acker liede van den lande.
Alst tyd was, rendi cnapen zome
Omme tontfane die vrome.

VROUWEKEREL, m. Manhaftig en stoutmoedig

vrouwspersoon.

VROUWENIER (wvl. VROWENIER, zie Au), m.
Vrouwegek.
VROUWIUTAART (wvl . VROWMAARTE, Zie AU), V.
Dienstmeid die het werk verricht van eene huis
huiszaken gadeslaat • daar waar-vrouw,die
geene huisvrouw is, b. v. bij eenen weduwaar.
Het wordt altijd in eenen goeden zin gebezigd.
Eene deugdzame vrouwmaarte. Dia vrouwmaarte is eene ware moeder voor die veezen.
VRUCHTBARIG, adj. Hetzelfde als Vruchtbaar

als eenen
vruchtbaerigen boom geplant ontrent de water(zie -in) . " Den rechtveirdigen is

vloeden. " (F. Vanden Werve.) " Eenen vrucht
pandt daer voor ontfanghen. " (J.-bae^•ighn
Steeghius.) " Ofte andere vruchtbareghe zaecken. " (C. van Dordrecht.) " Vruchtbarighen regen
des hemels. " (F. H. I.) " Mits sij (de palmboomen) vruchtbarich worden. " (S. Parmentier bij

L. de Huvettere.)
VRUIZEN (wvl . VRUZEN) , vruisde, ben gevruisd,
o. W. Hetzelfde als Verhuizen (zie VER—). Hij
gaat vruizen. " Ik ben nu gevruist. -- Hoe gy
zyt gevruist ? " (Uit een wvl. weekblad.)
VUIEN (wvl. vu N), vulde (wvl. ook vuidege,
vudege), heb gevuid, o. w. Zie VUWEN.
VUIP (WVl. VUUF, VUVE,

zie onder

FRIJTEN),

telw. Hetzelfde als Vijf, fr. cinq, -- Zie viJF.
VUILBEKKEN (wvl . VUULBEKKEN) , vuilbekte, heb

(Maerlant, vertalende M_isit,

gevuilbekt, o. w. Onzedige woorden spreken,
slechten klap vertellen, fr. dire des gueulées.

servos ut acciperent f,ï2cctes.)

VUILBLIK (wvl. VUULBLEK, zie UI en E), o. Vuil-
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VUIL
nisblik, blikken keukengerief om de vuilnis op
te scheppen.
— Fig. Morsig mensch; — Ontuchtig mensch.
VUILEMUILEN (wvl. VULEMULEN), vuile suilde,
heb gevuilemuild, o. w. Vuilbekken, vuiltongen.
Alwie een anders faam af knaagt,
Is tot dees tafel niet gevraagd;
Alwie vuil muilt, dus and're ontsticht,
Die satans eigen werk verricht. (*)

VUILIGHEID (wvl. VULIGHEID, zie UI), v. Hetzelfde als Vuilheid, fr. saleté. Zie IG. " Mismaektheyt en vuyligheyt van uw geslachte en familie."

VUIL
— Kwaad zeggen van anderen, laster spreken, fr. médii'e, calomnier.
VUILVEL (wvl. VUULVEL), o., mv. vuilvellen.
Morsig mensch, fr. enfant, personne sale. Een
vuilvel van een jongen, van een wijvetje, van
een meisje.
— Ook gebruikt voor Vuilveller.
VUILVELLEN (wvl. VUULVELLEN), vuilvelde, heb
gevuilveld, o. w. Honden, katten en dergelijke
dieren villen, vladen, het vel afstropen, vuilyeller zijn.
— VUILVELLER, VUILVELDER (wvl. VUULV -),

m.

(F. Vanden Werve.)
— Hekserij, tooverij, fr. sorcellerie. Daar is

Iemand die honden, katten, enz. velt, vlaadt,
het vel afstroopt.

vuiligheid onder, fr. il y a là de la magie, du maU fcce. Daar is vuiligheid mede gemoeid, fr. it y a
là de la diablerie.

vuilvoorde, gevuilvoord, b. w. Bij landb. Zie

— Arglistig en vinnig mensch, neet. Eene
vuiligheid van een meisje. Eene vuiligheid van
een ventje. Ik heb veel moeielijkheden met die
vuiligheid.
VUILNEUS (wvl. VUULNEUZE, zie uI), V., vklw.
vuilneusje. Soort van kleene angelier of potbloem,
waar men dikwijls een geheel perk mede beplant, fr: -petit ceillet des fleuristes; of ook ceiilet
-- mignardise. Een kapeel vuilneusjes. Een vuil
knopgat van den jas dragen.
-neusji't
VUILPUT (wvl. VUULPUT en VUULPIT, zie uI), m.
Een put of kuil voor de vuilnis, fr. puits aua

ordures, aux balayures.
VUILSCHORTJE, o. Jongen of meisje die 't vuile
werk doet in huis, zoo als de schoe'n poetsen,

het vier blazen, enz., fr. souillon.
VUILTJE (wvl. VUULTJE, zie ui), o. Dienstjongen die, in keuken of werkwinkel, belast is met
het vuilste werk te verrichten en al wat er noodig is bij te halen; bij Weil. Slobbetje geheeten.
Het vuiltje van de keuken, fr. marmiton. Het
vuiltje van den timmerman, van den goudsmid,
enz. Het vuiltje van 't huis, fr. décrotteur, souillon.
-- Bij zeevisschers. Lange vest van grove
flanelle, die de visschers als bovenkleed dragen,
bij Kramers boezeroen, fr. vareuse. Het vuiltje
daalt tot bijkans aan de knie' n. De mouwen van
het vuiltje zijn kort. Het vuiltje met de djiepe
en den oliebaai, den zuidwester en de hooge
leerzen maken de bezonderste kleedij uit van

de zeevisschers.
— VUILTJ.E-VAN-DEN-ASSCHEN, V.

Schortje -vuil-

beuter, fr. cendrillon, hd. aschenputtel.
VUILTONGEN (wvl. VUULTONGEN), vuilton cad e,

heb gevuiliongd, o. w. Onzedige klap uitslaan,
vuilmuilen.

VUILVOREN (wvl. VUDLVOREN, VUULVEUREN),
VROMEN.

VUILZOPPEN (wvl. VUULZ –), vuilzopíe, gevuilzopt, b. w. Het vuil linnengoed te weeke zetten

voor aleer het in de loog te wasschen, het eenen
eersten keer grof wasschen om daarna op te wasschen, fr. essanger. Het lijnwaad vuilzoppen.
Hebt ge reeds gevuilzopt P
VUILZOUT (wvl. VUULZOUT, niet vuulzoet). Slechts
gebruikt in te vuilzoute, d. i. met groot verlies,
voor een spotprijs, fr. a vil price. Iets te vuilzoute
geven of verkoopen, fr. donne-r, vendre a vil prix.
Een peerd te vuilzoute geven (voor half geld
verkoopen, onder de weerde verkoopen).
VUISTDIK (bij 't volk vuustdikte, zie onder
—DE), adj. en bijes. Zoo dik als een vuist. Een
gezwel vuistdik.
VUISTER (wvi. VUUSTER), m. Zie VEURSTER.
VUL, adj. Vol, fr. plein.
— Alle oogen vul, in overvloed. Het is daar
pracht en praal alle oogen vul.
— Vul groeien. De wonde ' geneest en groeit
vul. De gracht groeit vul biezen. Zijn hoofd is
wederom vul haar gegroeid. Dat land heeft lang
vul pemen gegroeid.
— Vul hangen. De kas hangt vul kleederen.
Die hoek hangt vul kobbenetten. Zijn hoofd
hangt vul muizenesten.
--- Vul komen. De kelder komt vul water.
Zijne oogen kwamen vul tranen. Zijn gemoed
kwam vul (hij was zeer bewogen van medelij.
den). Die koe zal niet meer vul komen (niet
meer bekalfd -Worden).
— Vul kunnen. Die kuip kan vul water. Die
put zal nooit vul kunnen.
— Vul liggen. De straat ligt vul steenes. Het
slagveld lag vul lijken. De gracht ligt vul slijk.
— Vul loopgin. De gracht liep vul water. De
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straat loopt vul volk. " De bosschen loopen vol
wilder dieren. " (A. Biins.)
— Vul moeten. Die kuip moet vul water. Doe
maar graan in den zak : hij moet vul.
-- Vul staan. Het regende zoodanig dat alle
grachten vul stonden. De akker staat vul onkruid. Dat land staat vul boomen. Eene koe
staat vul (zeggen de landb., waneer zij bekalfd is).
-- Vul stroomen. Het regende dat er de grachten van vul stroomden. De kerk stroomde vul
volk.

-- Vul stuiven. De lucht stuift vul, als de
wind het zand opjaagt. Zijn kleed is vul zand
gestoven.
-- Vul vliegen. Het sneeuwde en het waaide,
en de grachten vlogen vul. Het zand stuift dat
er de oogera van vul vliegen. De lucht vliegt vul
vogels.
-- Vul wonen. Al de huizen wonen vul. De
bosschen wonen vul vogels. Dat brakkement
woont vul ongedierte. Dat gehuchte woont vul
dieven.
--- Vul zetten. Hij zette 't rek vul boeken. Eenen
muur vul zetten (de voegen met moortel invul
aanstrijken, voegen, fr. jointoyer, rejointoyer.-len,
Niet te verwarren met Vulzetten).
— Vu-1 zijn, bekalfd zijn. Die koe is vul. Eene
vuile koe koopen.
-- Vul zitten. De hond zit vul vlooien. Hij zit
yul listen en bedrog. De lucht zit vul (is geheel
met wolken overdekt). Het firmament zit vul
sterren.
--- Vul zwemmen. De zee zwemt vul visschen.
Dat water zwemt vul roode diertjes.
VULDOENING, v. Genot, genoegen tevreden
fr. satisfaction, pontentement, plaisir. Hij-heid,
had er zijne vuldoening in, omdat zijn vijand
daar vernederd wierd. Die ouders hebben veel
vuldoening in hunne deugdzame kinders. Dat
braaf kind geeft zijne moeder veel vuldoening.
De zondaren hebben weinig vuldoening op de
wereld.
-- Drinkfeestje dat de landbouwer aan zijne
werklieden geeft, eens als de dricht gedaan is,
en dan nog eens als de oegst ingezameld is.
Vuldoening houden. De vuldoening heeft gemeenlijk plaats in eene herberg, In de vuldoeningen wordt er somwijlen ook gedanst. Er zijn
veel landb. die geene vuldoeningen houden.
VULKE, v. Zie vILKE.
VULKETEL, m. Bij brouwers. Soort van groote
koperen moor waarmede men de biertonnen vol
giet en aanlaaft.
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VITLI,
VULLE, v. Doopkind. Zie VILLE.
VULLEN, in. Doopkind. Zie VILLE.
VULLEPIJPE (wvl. -PUPS, zie PIJP), v. Soort

van selderij. Zie LOOZEPIJPE. De vullepijpe is min
gekend, maar even goed voor de spij sbereiding.
VULLINGS, bij w. Haast, dra, spoedig. Hij zal
vullings komen, wacht nog eene wijl. " By en
twijfelde niet... dat zy wel vullick thooft in schoot
legghen zouden, ende common tzijnder ghenade
zonder slach ofte stoot. " (N. Despars.) "'K ha
vezullick boore schrive. " (Kortr. hs. 136.)
— Kil. Vollick, plene; et confestim. " Alsoo
vulliek als Ethelbert coninck ghecroont was, zo
presenteerde hem Liederijck.... " (N. Despars.)
" Ende also vullich als by int bosch ghecommen
was, zo vernam hy daer een witten hert... " (Id.)
VULHOEPEN (wvl. VULROPEN), adj., klemt. op
roe. Wordt gezeid van iemand wiens drie huwelijksgeboden opvolgentlijk afgekondigd zijn ge
Hij is volroepen. Ze zijn volroepen maar-west.
nog niet getrouwd. Zondag aanstaande zullen
zij volroepen zijn.
VULSCHREVEN, adj., klemt. op schre. Volslagen
(vulstegen), geheel, ten volle, fr. complet, aclzevé.
Die geneesheer, hoewel nog maar een jaar uit de
Universiteit, is lijk een vulschrevene dokteur
(door zijne statigheid zijne bescheidenheid,
enz.). Wat is zij gegroeid sedert twee jaar ! zij
is een vulschreven vrouwmensch geworden.
;

VULTDEPANNE, m. Soort van groote stoofappel met roode striepen. De vultdepannen be-

waren 's winters.
VULTE, v-. Verzaadheid, bekomste, genoegen,

fr. rassasiement. Zijne vulte hebben (zijne be-

komste hebben, verzadigd zijn van spijs of van
drank). Wat geluk, zei de jongen in zijne ruwe
taal, dat ik toch een keer mijne vulte mag eten!
Met drie pintjes heeft hij meer dan zijn vulte.
" Zo beval hy zijnen almoesenier dat by van
haerlieden coorne een ijghelick zijn vulte ver
zoude, te wetene, die rijcke teereen rede.-len
licken prijse ende die scamele voor niet, ter
liefde ende ter eere Gods. " (N. Despars.)
— Volle lading, volle vracht. Ga rapen trekken
op den akker, en als gij uwe vulte hebt (d. i. zoo
veel gij er dragen of voeren kunt), kom er mee
naar huis. Voerman hebt ge uwe vulte (is uwe
lading vol, kan er geene vrecht meer op uwen
wagen) ?
VULVOETTE, adj. Wiens voeten tusschen den
tert en den hiel niet uitgehold zijn, zoodat de
planken geheel op den grond daken. Het wordt
gez. van menschen en dieren. Een peerd is vul.

VULZ
voette als de zool van de hoef in 't midden op
den grond daakt en de boorden opkrullen, fr.
pied comble. Een vulvoette mensch heeft moeite
om ver te gaan.
VULZETTEN, vulzette, vulzet, b. w., klemt. op zet.
Ten volle zetten. Eenen muur vulzetten (gansch
opbouwen). Niet te verwarren met vul zetten:
zie cinder VUL.
VULZETTER, m., klemt. op vul. Bij metsers.
Smal truweeltje om de muren vul te zetten, om
de voegen dicht te strijken.
VU1VI(ME, v. Zie VIMME, mijt.
-- VUMMEN,

vuurde (wvl. ook vumdege), gevuurd,

b. w. Zie VIMMEN, fr. mettre en tas.
VUNK, o. Zie voNK.
VUNKE, v. Vonk, fr. étincelle. Zonder vier of
vunke zitten (zeer arm zijn). Er was vier noch
vunke in den heerd.
VUNTE, v. Vonte : zie aid.
VUNZEN, vunsde, heb gevunsd, o. w. Aangeglommen zijn zonder te branden. Zie VEUNZEN.
VUREN (wvl. VIEREN), vuurde, ben gevuurd, o. w.
Bij landb. Hetzelfde als Branden, sprekende van
zeker akkervruchten die in hunne eerste jeugd
geel worden, kwijnen en vergaan. Het vlas
viert. De haver is gevierd. De erwten vieren.
Het vieren of branden verschilt van 't aanslaan:
het eerste geschiedt als de vrucht begint te
groeien; het tweede als zij uitgebloeid is. Zie
UITVIEREN.

--- met hebben. Schuimende golven en woelen,
1. cestuare. Wordt langs de zeekust gezeid van
het wassend water dat uitbreekt door de duinen,
of uitwijkt - in eene kreek. De vloed van het
gierstroom spoelde door, en vierde tusschen de
duinen. Bij elk hoog getij viert de zee in dezen
inham.
-- Vgl. Barnen, branden, d. i. aanslaan en
bruisen, sprekende van de baren die tegen het
strand of de klippen breken. " Eenen kouden
steen waer op 't verbolgen water barnt. "(Vondel.)
--- b. w. Pluimen vieren, pluimen zuiveren met
ze in een vat boven 't'vuur om te roeren, zoodanig dat de pluizelinge en het stof er uit opvliegen door den wadem van den gloed. Zij was
bezig met de pluimen van het hoofdkussen te
vieren. Die pluimen zijn versleten van beslapen
te worden ; ge moet ze eenen keer vieren. Gevierde pluimen.
VURING (wvl. VIERINGE), v. Bij smeden, brouwers, zeepzieders, zoutzieders, enz. Stookplaats,
fornuis, vuuroven, fr foyer, chavfe, chaufferie,
toquerie, fournaise. De viering van eene smisse.
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VURI
De viering van eene opene stove of kachel, fr.
le foyer cd'un poéle ouvert (d. i. de haard van aan

den binnenrooster tot aan den boom). De brouwers hebben eene viering onder den ast, en eene
onder de brouwketels. De viering van eens
locomotief, van een stoomtuig.
-- Het vuur in eene viering, in een fornuis.
Vieringe steken (het vuur in 't fornuis ontsteken). Als de brouwer vieringe gesteken heeft,
blijft zij zonder verpoozing branden tot dat de
brouwte hare hebbing heeft.
— Verlichting van huizen en straten ter
gelegenheid van eens feest, fr. illumination.
Eene viering (vuring) met lampioentjes en lanteernen, Eene viering met gazlicht.'De vieringe
glinsterde gelijk een hemel met sterren. Naar
de vieringe gaan kijken. De vieringe doofde
allengskens uit na middernacht. " 't Scheen dat
1 den nacht in den dagh was verandert, door de
vieringhen de welcke over al door de heele stadt
hemaekt wiz den. (
" B. )
Surius.)
dede nog
" H
Y
g
bovendien eene vieringe op zyn Kortryksch, te
weten met eenen hoepel van zes stagien en
papieren lanteerntjes. " (Verslype in R. d. H.)
i -- Eene kreek of inham waar de zee in viert
t

{

als zij wast, fr. estuaire.

VURINGSTEEN (wvl. VIEiRINGSTEEN), m. Gebakken kareelsteen omtrent 22 centimeters lang,
elf breed, en zes dik, en bezonderlijk geschikt
om eene viering te metselen, fr. brique réfractaire.
VURKEN, vurkte, heb gevurkt, o. w. In 't marbelspel. De hand vooruit stooten om met meerder
kracht den marbel te schieten, anders gez. Buk.
ken. Het is verboden te vurken. Hij heeft ge
-vurkt.
VURT, adj. Zie VORT.
VURST (uitspr. vust, zie Rs), v. Hetzelfde als
Veurst, vorst, fr. faite. De vurst van een dak.
-- VURSTPANNE, V.

Vorstpan.

VUSTERE, ra. Zie VEURSTER.
VUUR (wvl. VIER, zie u), o., fr. feu. Vier maken,
fr. faire du feu. Vier stoken, fr. attiser le feu.
Hout aan 't vier stoken (er nieuw brandhout
opleggen). Het vier ontsteken, fr. allurner le feu.
Een vier doen laaien.

--- Voor iemand door een vier loopera of springen, al doen wat mogelijk is, fr. se meltre en
quatre. Hij vreest zijnen vader dat hij voor hem
zou door een vier springen. " De onderdaenen
seggen : waer het saeken dat sy my een schoon
woord gaaeven, ik soude door een vier loopen,
maer altyd een effen thronie, altyd vol suspicie,
altyd vol vreedheyt. " (F. Vanden Nerve.)

" Liever souden kiesen in een vier te gaen, dan
de sonde te volbrengen. " (Th. van Herentals.)
— Iemand bij 't vier zeilen, hem verschalken,
fr. duper, jouer, tromper. Ik heb daar leelijk bij
't vier gezet geweest. Let op, hij zou u bij 't
vier zetten. Men heeft hem daar bij 't vier gezet.
.' Uw makker zet u by 't vier. " (J. Desmet..)
— Iemand met zijne voetjes bij 't vier zetten,

hem troetelen en vleien. Telkens zijne rijke
moeie komt, zet hij haar met heure voetjes bij
't vier, in de hoop van een schoon erfdeel. Ge
moet hem met zijne voetjes bij 't vier zetten.
-- Spreekw. Die een hoofd van boter heeft, mag
by 't vier niet gaen. (J. Desmet.) Die 't in 't vier
verloren heeft, moet 't in de asschen zoeken. (Id.)
— Vuur spuwen van spijt, van gramschap, fr.
bisquer, enrager. Iemand doen vuur spuwen.
— Loopende vier, eene viering of fornuis
wiens vlammen door eene slokpijp, die twee of
driemaal rond den ketel kronkelt, in de kaaf
varen. Een loopende vier metselen rond eenen
• brouwketel.
— Gloeiend ijzer dat men drukt op een deel
van 't lichaam, fr. cautère actuel. Het vier gebruiken, het vier zetten op een deel van 't
lichaam, fr. cant e'

— Vliegende vier, bij veeartsen. Schielijke uit
puistenwaaruit een geelachtig vocht-slagvn
zijpelt dat aan het haar kleeft en jeukte veroorzaakt. Dat peerd heeft het vliegende vier gehad.
-- Ook hetgeen men in 't fr. feu volage, en phlegmon du feu, en érysipèle phlegmoneuv heet.
- VUURBRAND

(wvl.

VIERBRAND),

VUUR
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VUUR

m. Brand-

stok, stok hout brandend uit den heerd genomen,
fr. tison, eng. firebrand. Hij snapte eenen vierbrand uit den heerd. Hij liep achter hem met
eenen vierbrand.
— Men zegt ook Vierbrander.
- Zie BRAND.
-- VUURDRAAK (wvl. VIERDRAKE), V. Soort van
spook dat over eene halve eeuw nog, zegt het
volk, in onze bosschen hier of daar verscheen,
en de reizigers bij nachte in eene wolk van vlam
en vuur omringde. In dien bosch verkeerde er
eene vuurdraak. Grootvader vertelde ons van de

vuurdrake.
- VUURDUIVEL (wvl. VIERDUVEL), m. Naam
dien het volk geeft aan den rollenden stoom.wagen op den ijzeren weg, fr. locomotive. " Zoo
stond eindelinge de vierduivel. " (K. Callebert.)
- VUURLAK (wvl. VIERLAK), O., zonder mv. Een
vernis uit hars, terpentijn, enz., dat men op

kachels of stoven wrijft; anders ook Stovevernis
genaamd.
- VUURMAKING (wvl. VIERMAKING), V. Hout en
al andere brandstoffe om vier te maken. Er was
geen pijltje viermakinge in het huis. Geene
viermakinge hebben. Viermakinge koopen.
-- VUURGOGEN (wvl. VIEROOGEN), vuuroogde, heb
gevuuroogd, o. w. Glarioogen, vurig blikken, bij

Kil. Bern-oogen. Hebt gij dien nijdigaard zien
vieroogen ?

Doch ziet dat boze ras, het vier-oogt als de katten,
Sy- letten maer alleen om Hem (Jesus) te konnen
[vatten.
(G. De Dous.)
-- VUURSCHOOT (wvl. VIERSCHOOT), m.,

scherpl.

oo. Veurster, fr. coeur de cheminée. Zie VEURSTER.
- VUURSCHOTIG (wvl. VIERSCHEUTIG, fVl. VIERsCxooTIG), adj. met de stemrust op vier. Wordt

gez. van plantgewassen die welig en spoedig
opgroeien, die vurig opschieten. Zie eens hoe
viersehotig die tarwe staat : 't is een ware benedictie. Waterscheuten groeien vierschotig. Vierschotige fruitboomen dragen weinig vruchten.
Het hout van vierschotige boomen is zacht en
weinig gesloten, en daaro rri min dienstig voor
den ambachtsman. Vierschotig hout is zelden
hard hout.
--- Kil. heeft vier-scheutigh, vier-schotigh, in
den zin van quadrates, bij ons niet gekend.
-- vuURSCxuw (wvl. vlERScHuw), adj. Die ver vaard is van 't vuur.
-- In 't bezonder gez. van iemand die geen
zengroer durft afschieten, of het maar durft met
vreeze. Hij zal nooit een goed jager zijn, want
hij is al veel te vierschuw.
- VUURSTER, m. Zie VEURSTER.
-- VUURTORRE (wvl. VIIIRTORRE), m. Vuurtoren.
Zie TORRE.
- VUURVEURSTER (wvl. vIERVEUSTERE), m.Vuurschoot, fr. occur de cheminee. Zie VEURSTER.
-- VUERVLAAG (wvl. VIERVLAGE), V. Zinrijke
naam dien het volk geeft aan 't glanzende lucht
dat men ook Zeelucht en Noorder--verschijnl

licht heet, fr. aurore bore' le.
-- VUURVOGEL (wvl. VIERVEUGEL), m. Een groote
gemaakte papieren vogel. met vuurwerk gevold
en op eene pertse verheven, om bij middel van
vuurpijlen in brande geschoten te worden.
--- VUURWEER (wvl. VIERWERE), V. Een ijzeren
traliewerk of zoo iets dat men vóór of rond het
vuur stelt, om b. v. de kinderen te beletten er
in te vallen, fr. garde-Jeu.
-- VUURWORTEL (wvl. VIERWORTEL, fVl. VIERso
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VUWE
WETTEL),

m. Bij veeartsen. Zwarte nieswortel,

fr. ellébore noir. " Eerst vooral van het voer te
doen steken met vier- of nieswortels, 7zefleborivs
het latyn gezeyd, in het hangen van
alle twee de billen, ook in den schenkel.... "

niger in

(G. Simons.)
w. Zie VIEZEN.
(wvl. VIERZITTER), m. Keuken.
mol, iemand die al te veel thuis blijft, die weinig
of niet uitgaat. Ik ben geen vierzitter.
VUWE, VUIE, v. Rooi, vizeie richting der oog
op iets of langs iets. De vuwe hebben op iets, fr.
tenir les yeux fixés sur quelque chose (om het uit
de oog niet te verliezen, of met de hoop en de
begeerte van het te krijgen). Hij heeft de vuwe
op dat ambt.
-- Uitzicht, fr. vue. Dat huis heeft eene schoone vuwe. Als gij op dezen berg staat, hebt gij
rondom eerre van de schoonste vuwen der wereld.
— Uitzicht, voorkomen, zweem, gelijkenis, fr.
- VUTJRZEN, 0.

- VUURZITTER

f

VUWE
air. Hij heeft geheel de ouwe van mijnen broeder.
— VUWEN, vuwde (wvl. ook vuwdgge), heb ge-

o. w. Vizeien, de ooge richten
langs iets om te zien of het recht of effen is.Vuw
eens of de staken in rechte linie staan.
— De oog richten op iets om het te treffen,
mikken. Naar eenen vogel vuwen. Op het doel
vutyen.
-wit
— Zweemen, gelijken, de vuwe hebben, fr.
avoir l'air de, firer sur, ressembler a. Hij vuwt
op uwen broeder. - Ook een kinderspel, anders Rooie schieten,
of Schreef schieten genaamd. Men schrijft eene
reef op den grond af, en met een muntstuk of
zoo iets werpt men van op eenigen afstand naar
die reef : die ze meest nadert, is winnaar. Willen wij vuwen ? Hij heeft tien centen gewonnen
met te vutyen. Hij vuwt geern. Hij kan wel vuwen.
-- Men zegt ook Vuien (wvl. Vuën). Vgl. fr.
vuied (fvl. vuwd),

veer =voir, en oudfr. veue — vue.

W.

Deze letter, vroeger dobbel uve (zie v)
genaamd, wordt separaat uitgesproken met eene
zachte e in de eene streek, met eerre scherpe ee
in de andere.
— Zij verwisselt somwijlen met de m; zie m.
— Wij bewaren de oorspronkelijke w achter
de l van eenige adjectiefs, als
Geel
Scheel
Kaal
Paal
Vaal
—

—

—

—
—
---

geelw, geluw, 1. gilvus.
scheelw, scheluw.
kaalw, kaluw, 1. calves.
paalw, paluw.
vaalw, valuw, 1. fulivus.

Somwijlen valt zij weg, als in
antoorden.
Antwoorden
veronderd.
Verwonderd
verorgen.
Verworgen
oeneer.
Waneer
-- eer (zie onder
Weér
— oekeren.
Woekeren
-- oelen.
Woelen
Woensdag — oensdag.
— oord.
Woord .
-- orm, oorm.
Worm
—
—

—
--

WEDER).

— Te Brugge zegt men gelf, gelve voor geelw,
geel; leef, leven (zware e) voor leeuw, leeuwen; het
sneeft, sneef (zware ee) voor het sneeuwt, sneeuw.
F. Desmidt schrijft : " een arm weef ken " d. i. weduwken. — In 't Ipersche zegt men integendeel
druwe, drug voor druif.

WA, wordt in eenige gewesten gebruikt voor
Waar, fr. ou (Vgl. Da); en in andere voor Wat,
voornor. Wa zegt hi P Wa voor e man is dadde P

WAAG, WAGE, v. Een gewicht van 100 kilogrammen. Eene wage eikenschorse.
— Kil. Waeghe gewichts, j. 150 pond.

— Hefboom, handspaak, fr. levier. Om met
de wage iets te heffen of te verporren, stelt men
er een stuk hout of ander vast steunpunt onder,
waar de wage op rust gelijk een wiphout.
WAAGHOUT, o. Bij timm., enz. Een zeer lang
stuk hout, b. v. een mast, dienende als levier
du second genre om b. v. eene dikke paal, die
vast in den grond zit, uit te heffen. Men bindt

met koorden de paal vast aan 't midden van 't
waaghout wiens een uiteinde rust op een onwankelbaaar punt, wijl het ander opwaarts gedreven
wordt door de schouders van de werklieden, en
aldus de paal ook dwingt opwaarts te komen.
WAAI, m., zonder mv. Het waaien, de blaas
van wind. De waai van den wind. Het keerslicht
vloog uit van den waai dien hij miek met er
langs te loopen.
— De takken van eereen boom of tronk. Die
boom heeft 'eereen grooten waai. Onder den
schaduwrijken waai van eene linde zitten. " Soo
sullen oock ghepresen worden de taillen van het
hout op ander landen staende, metten waey van
de troncken. " (Deelboeck v. L. v. Vryen.)
o Mocht •my hier een boomken r1á gherieven
Met synen waey in langhe niet ghesnoeyt,
Off dat ick erghens hier een vondt
't Welck koeverigh vol appels stondt.
(J. de Harduyn.)

WAAI
WAAIBOOM, m. Fruitboom die langs geenen

muur noch latwerk geleid is, maar in vollen
wind staat, fr. arbre de plein vent. Dat zijn per-

ziken van eenen waaiboom.
— De Waaiboomen zijn 't opposiet van de
Leiboomen, fr. arbres en espalier. Kramers ver
dit laatste door waaierboornen 't geen met-tal
ons waaiboomen geenszins te verwarren is.
WAAIEN, waaide en woei, gewaaid, b. en o. w.
Zie de Wdb. " Zulc een tempeestighe wint dat
tcoorne uytter aerde woey. " (N. Despars.) " Zulc
een ongheweerte van winde dater alomine veel
thorren, huysen ende boomen omme2,voeyen."(Id.)
-- Er aan waaien, het slachtoffer worden van
zijne stoutmoedige of booze daden. De dief is er
eindelijk aan gewaaid (in de handen vary de jus
gekomen). Laat den vlinder maar hengelen-tie
rond de keers, hij zal er wel aan waaien (ver
Hoewel hij het gevaar niet achtte, is-brande).
de waaghals er niettemin deerlijk aan gewaaaid
(vergaan).

— In denzelfden zin zegt men er aan vliegen.
— Er tegen waaien, hard berispt of gekastijd
worden. Hij heeft er leelijk tegen gewaaid omdat
hij gelogen had.
--- De naam van die berispt of kastijdt, wordt
voorgegaan van 't voorz. van. De scholier waaide
er tegen van zijnen meester. Hij heeft er tegen

gewaaid van zijne ouders.
-- In dezen zin zegt men ook er tegen vliegen.
WAAIER, m. Vlieger, kolder, bathe, fr. cel fvolant.
-- Luwer of opperlucht, die, boven eene deur
of venster, kan baskuleeren of openslaan, om de
lucht binnen huize te ververschen. De waaiers
openzetten.
-- Waaier aan 't slagwerk eener horlogie, fr.

rynoulinet.

— De ijzeren latjes die, vastgenageld op de
uiteinden der houten bogen van de neêrslaande
kap eener cieze of kalesse, te samen op eene spil
vergaderd zitten, en op en neer bewegen volgens
dat men de kap omhooghaalt of neerlaat, heet
men ook Waaier, om de gelijkenis met den
waaier der damen, fr. éventail. Er zijn twee
waaiers in de kappe, een aan elke zijde.
-- WAAIEREND, m ., met halven klemt. op end.
Het touwtje van eenen vlieger, fr. ficelle d'un
cei f volant. -- Zie END, m.
WAAK, WAKE, v. Wacht, fr . gar de. " Ende zy
hilden eene goede sterke wake ter merci, achter

de straten ende in tronde van der stede van
Brugghe. " (K. v. B.)
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WAAK
-- Opgevulde gracht of afgeleegd land, b. v.
een grond, die uitgederingd zijnde, veel leeger
ligt dan te voren, en dus wak en vochtig is. In
waken kweekt men hooigras.
WAAKJEVUUR (wvl. WAKJEVIER, zie KLANKV.

en U), m., mv. waakjev uurs. Nachtwaker, man
die 's nachts in de straten van de stad wandelt
om de dieften te beletten, enz., fr. guet de nuit.
De wakjeviers riepen eertijds:
Wakje vier ((1. i. wacht uw vuur)
De waker is hier.
Twaalf uren slaat de klokke,
De klokke slaat twaalf uren.
Bidt voor de zielen in 't vagevier.

En vandaar heeten zij wakjeviers, even als men
ook de schaarslijpers, de pannelappers, de olie
naam geeft van schaar-slijp,-verkops,nz.d
potje-dek, olie-koop, omdat zij deze woorden langs

de straat roepen.
WAAL, WALE, m . Bij vinkeniers.

Eene vink,

fringilla ccelebs, die kwalijk slaat, omdat zij het
eindeken van hare leise valsch zingt of geheel
achterlaat; ook oostersche vinke geheeten.
WAAL, WALE, v. Soort van paling met een dun

en geelachtig vel op den buik. — Vgl. .Aal.
WAALPUT, m . Zie WALEPUT.

. WAAN, gi., vklw. Waantje. Eigennaam bij 't
volk voor Jan, 1. Joannes.
WAAR, in de sprekende taal dikwijls verkort
tot wa. Wa ga -me nu (waar gaan wij nu) P
-- Waar hier waar daar, ten allen kante, de
eenen hier en de anderen daar, fr. qui ci, qui là.
Elk nam de vlucht waar hier waar daar. " Zo
viert er noch een goet ghedeel waer hier waer
daer ondere weghe versleghen. " (N. Despars.)
" Zo datter een goet ghedeel van hemlieden
waer hier, weer daer, an galghen ende an boomen ghehanghen wierden. " (Id.) " Kercken,
cappellen en andere godshuysen die noch waer
hier, waer deer, verbarnt ende ghedestrueirt laghen. " (Id.) " Die canuenieken die welcke nu
een goede poose tijts verstroyt waer hier waer
Baer, achter lande ghesuckelt hadden. " (Id.)
— 1^ Vaer door, voegw. Zie WAARDOOR.
--- Zoo waar, voorwaar, waarachtig, fr. vraiment, en verité. Gaat gij hem zijne vraag toestaan ? Bah neen ik, zoo waar. Hij heeft het zoo
waar gezeid. Zoo waar, zoo waar, ik zeg het u

(amn,en, amen, dito vobis).
-- Men zegt iemand of iets weten zijn voor
weten waar iemand of iets is . Weet gij hem wonen (weet gij waar hij woont) t Ik weet het
staan (waar het staat). Weet gij dat zijn (waar
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WAAR

het is) ?, Hij weet den schat zitten (waar de schat
zit).
WAARDE, v. Zie WARDE.
WAARDOOR (wvl. WAARDEURE), voegw. dikwijls
gebruikt in den zin van Trouwens, omdat, fr.
parce que, vu que. Wij zoeken een andere woning
te krijgen, waardoor dit huis is hier te kleen
voor zoo eene groote menagie. Die menschen
zijn ten onderen gegaan, waardoor de kinderen
verkwistten veel en wonnen weinig.
WAAREDIG, adj. en bijw., klemt. op e. Hetzelfde als Waarentig. Het is waaredig, fr. c'est trèscertain. Het is waaredig waar. Ik hel) het waaredig nog gepeisd.
WAARENTIG, WARENTIG, bijw. en tusschenw.,
klemt. op ren. Hetzelfde als Warendig dat Kramers vertaalt door vr air2ent, en vérité; par ma
foi, certes. Hij heeft het waarentig gezeid. Ik zal
het warentig doen. Het is warentig alzoo. Het
is warentig waar. Warentig ! hij is weggevluclit.
Dat is warentig gebeurd.

anders dan dat sy blindelinghe treckt ten vierewaert. " (J. de Harduyn.) " lHollant waert.
(N. Despars.) " Te Ryssele waert. " (Id.) " Ter
marot waert. " (Id.) " Themlieden waers. " (Id.)
" Als onwetende beesten ter hellewaert loopende."
(Z. v. Male.) " Want den rijcken en kan den
aermen niet meer behelpen, ende wat men te
monde waert steekt is diere. " (Id.)

En als ge op den aerbeyd siet,

Waarwaarts zal hij nu vluchten ? Waarwaarts is
hij heen ?

't Is waerentig half voor niet.

(Vaelande.)
— Dit Warentig of Warendig bestaat uit
waar en den uitgang endig (zie -ENDIG); en daarom schrijft men beter waarentig dan warentig,
even als men ook waarachtig (klemt. op ach)
spelt, en niet warachtig ofschoon dit laatste
vroeger algemeen was. " Van d'een zijde een
warachtigh mensch, ende van d'ander zijde warachtich Godt. " ( F. Desmidt.)
— Men zegt ook Wareintig, Waredig, Weredig, Meredig, Beredig, en Baredig.
WAARM, WAARME, verkorting van Waarom,
Waaromme, fr. pourquoi, even als men Almentomme zegt voor alom end om. Waarm en zoud
hi (waarom en zoude hij hiet, fr pourquoi pas) ?
Waarme en komt hij niet P

WAART, WAARTS (wvl. ook

WEERD, WEERDS,

zware ee; comparatief waarder, weerder), achtervoegsel dat eene richting aanduidt, en tonzent
meest voorgegaan is van te, b. v. te landewaart,
te stedewaart, Ier hellewaart, thuisweerd, enz.
" Hy sloegh zijn ooghen ten hemel-waert. "
(C. Vrancx.) " Ende by ghync thuuszewaerd. "
(Kr. v. Br.) " Hy hadde een breed broodmes in
zyn hand met der snede themwaerd " d. i. naar
zich gekeerd. (Id.) " Zy quamen toot binnen den
drayboome van der poorte, met ghespannen
booghen, ende schooten ter stedewaerd in. " (Id.)
" Al lacehen en schacchen ter eeuwigher doodt
Wat doet sy-waertgn."(JDvid,sj)

Hoe u lipkens wierden peirs,
Hoe ghy u ter dootzvaert schikte.
(L. Vossius.)
Dat Lamken sonder vlecken
Sal t' s ynewaerder trecken
Der menschen swaere schuit.
(Ph. Iennyn.)
Wilt uw oor te mywvaert keeren
Die om bystand roepend bem.
(G. Gezelle.)
WAARVOOREN, bijw. Waarvoor. Zie vooREN.
WAARWAARTS (wvl. ook WAARWEERD, WAAR
bijw. Naar waar, fr. vers oio, 1. quonam.-WERDS),

Ic en weet schiere waer de handt aen te slave,
Oft waen vaerdt te ghane : zoo beu ie gheplaeght.
(A. Biins.)
WAARZEGGEN, zeide waar, heb waargezeid, o. w.
Neerstig en stipt zijne taak volbrengen, een
aangenomen of opgeleid of gewoonlijk werk op
den bepaalden tijd verrichten, fr. faire sa tache,
éíre en règle. Ge moet waarzeggen (zegt men aan
eenen schoemaker, kleermaker, enz. die een

werk aanveerden om het op gestelden tijd te
voltooien). Die schoemaker heeft geheel den
nacht gewrocht om te kunnen waarzeggen. Ge
meugt op dien werkman gerust zijn, ik ken hem:
hij zal waarzeggen. Hoe gaat het met uwen
zoon, moeder ? Ik heb niet te klagen : hij zegt
nog al waar (d. i. hij is nog al neerstig, hij doet
nog al 't geen hij doen moet). Hij gaat eiken
morgend naar de kerk, maar hij heeft vandage
niet waargezeid (hij heeft vandage aan die gewoonte ontbroken, hij heeft naar de kerk niet
geweest). 's Avonds gaan zij dagelijks naar die
herberge bollen; maar 't gebeurt wel dat de een
of de ander niet waarzegt (er ontbreekt, eens
niet komt).
-- Alle dage, alle weke waarzeggen, een dage
werk -nauwkeurig en regel-lijkschofwe
verrichten. En ge moet niet peizen dat hij-matig
maar nu en dan zoo vroeg opstaat, neen, hij zegt
alle dage waar. Dat spellewerkmeisje zegt alle
dage waar (is alle dage even neerstig en vlijtig

WAAS
om zijn peil te doen). De brievendragers moeten
alle dage waarzeggen (dagelijks met hunne
brieven overal rond waar 't behoeft). Dat is nog
al wel, ware 't niet dat men alle dage moet
waarzeggen. De gazettiers moeten alle dage
waarzeggen. " Maer een nieuwsblad schryven
waerin ik alle week moet waerzeggen, ge meugt
er zeker van zyn, dat is om geheel den kop te
verliezen. " (***)
—Wordt in 't bez. veel gezeid van lieden die dagelijks moeten werken om hun dagelijksch brood
te winnen. Als hij eenen dag niet waarzegt, zijne
vrouw en kinders hebben geen eten. Die werklieden moeten alle dage waarzeggen, of zij lijden
gebrek. Er is een tijd geweest dat mijngebuur
alle dage moest waarzeggen gelijk ik; maar
sedert hij dien deel geërfd heeft, mag hij nu op
zijn gemak leven.
— Ook gebruikt met eene zaak voor onder
Dat gaat alle dage niet waarzeggen (dat-werp.
zal dagelijks niet regelmatig verricht worden of
geschieden). Dat convooi zegt alle dage waar
(op de bepaalde uur).
— Men vindt het woord ook als b. w., doch
in een anderen zin : " (zij beschuldigen anderen,
niet uit recht, maar) omme den . onnooselen te
verdrukken, ende huerlieder buersen waer te seg-

ghen. " (I. de Damhoudere.) " Hy is ghehouden

aen den ontfangher vander Yssuwe te zeynden
den staet van goede... op peyne van zelve het
voorseyde recht van Yssuwe voor hemlieden
(de hoyrs) te moeten presteren, ende waer te zeg

Cost. v. Veurne.)
-ghen."(
WAAS, v. Slijk. Zie WAZE.
WABBE, v. Hetzelfde als Kwabbe in de Wdb.
— Kropgezwel, fr. goitre. Hij heeft eene wabbe.
— Halskwab, kossem, fr. fanon.
WABBEKE, WABEKE, v., volle klemt. op wab,
halve klemt. op be. Groot drinkglas, b. v. eene
halve pint. Eene wabbeke wijn. Geef dien werk
-manewbkir.
— Men zegt ook Wabbeek, m. — Eenigen
laten den halven klemtoon weg van de tweede
sylbe, zoo in wabbeek als in wabbeke.
WABBELACHTIG, adj. Gelijkende aan eene wabbe of halskwabbe.
— Fig. wordt gez. van iemand die eenigszins
dik en vet is, maar slap van vleesch en vaddig.
Een wabbelachtig mensch.
WABBEREN, wabberde, heb gewabberd, o. w.
Hetzelfde als Wapperen (even als Snabberen
snappen). De slunsen hangen te wabberen aan
zijn lijf.
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— Zachtjes golven, fr. onduler. De verwarmde
lucht wabbert boven de gloeiende stove. De
heete lucht wabbert over de velden. Het windje
dat wabbert. Water dat wabberende voortvloeit.
— Men zegt ook De zon wabbert (de gloed er
van golft door de lucht).
WABEKE, v. Zie WABBEKE.
WABET, WABBET, klemt. op bet. Zie onder BET.
WACHTEN, wachtte, gewacht, b.

w. Waken,

hoeden. De koeien wachten. De ganzen wachten.
" Dat niemandt eenighe schapen wachte ofte doe
wachten opde straeten. " (Cost. v. Veurne.) " Hy
wachtede daer zwinen, schapen ende gheeten.

(K. v. B.)
— Dit w. is algemeen gebruikt, en hoeden en
kennen wij niet.
WACHTJEVIER, m. Zie WAAKJEVUUR.
WACHTKOE, o., vklw. wachtkoetje. Eene koe

die men bij den band wacht en peistert langs de
graskanten. Lieden die geen land hebben, heb
somwijlen nog een wachtkoetje, dat hun-ben
melk geeft gedurende den zomer.
— Ook Bandkoe geheeten.
WACHTTORRE, m. Wachttoren.
- Zie TORRE.
WAD, WADDE, algemeen gebruikt voor Wat.

Wad heeft hij gezeid P Van wadde sprak hij daar?
— Vgl. Dadde, Didde, Entwadde.
WAFELBAK, m. Het bakken van wafels. Eenen
wafelbak doen. Iemand op eenen wafelbak nooden. De wafelbak duurde lang.
WAFELIVIAAG, v. Bij veeartsen. De tweede
maag der helkerende dieren, fr.

estomac re'ticule',

bonnet, réseau.
WAFER, m. Hetzelfde als Wafel, fr. gaufre.
Wafers bakken.
WAGELEN, o. w. Waggelen, fr. branler.
WAGEN, m., fr. chariot.

— Met den staanden wagen werken, d. i. met
drie wagens werken, zoodanig dat er altijd een
is dien men laadt, een dien men lost, en een
die rijdt. Met den staanden wagen den oegst
inhalen. Met den staanden wagen steepen ver

-voern.
w. Met eenen
handboom iets optillen en schuiven en wenden
tot dat het juist op zijne bestemde plaats staat.
Als men b. v. in een huis eenen zwaren steeger
stelt, staat hij dikwijls wat te scheef of te steil:
dan waagt men hem tot dat hij juisten stand
heeft. -- Vandaar Achteruitwagen, Opwagen,
Voortwagen, enz.
— Het koorra is gewaagd, zeggen de boeren
WAGEN, waagde, gewaagd, b.
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als het door den wind op den akker gedreven
ligt, zonder nogtans gekraakt of in den grond
geslegen te zijn.
— o. w. met hebben. Roeren, bewegen, fr. bou-

ger, branler. " Hij tastet hem in den mont oft
hem die tanden ook waeghen. " (Oude spreekw.

Alg. Vi. Id.)
— Tautol. roeren en wagen. " De Franschen
gaen Roomen verlaten en zyne Heiligheid overlaten aen al wat roert en waegt. " ( Brief van den
zouaaf L. Decoester, 2 Dec. 1866.) " Zy vercocht
al dat zy ter weerelt roerende en waghende hadde,
omme die schuit daer mede te betalene. " (N.
Despars.)
Al wat'er roert en waegt is lieffelick en zoet.
(G. De Dous.)
Dat God die alles aen de menschen wilde schenken
Tot vruchten en gewas, al wat'er roert en waegt.
(Id.)
WAGENKAS, m. en v. Zie KAS, 2e art.
WAGENLEEZE, v., scherpl. ee. Wagenslag, Wagenspoor, fr. orniere. " Sy vallen daer van, en
rollen in de wagenleeze. " (P. Croon.)
— Gebruikt in Brab., Antw. en Oost -Vl. (Alg.
Vl. Idiot.)
WAGENIVIAKERSKERWEIE, -KREWEIE, -KRA-

WEIE, v. Feestmaal dat de wagenmaker geeft
aan de boeren, zijne kalanten, op Sint Elois dag.
- Zie KRAWEIE.
WAGENSLAG, m. en o., - mv. —slagen. Wagenspoor, fr. ornière. — Zie SLAG, 3e art.
WAGENVOER (wvl. WAGEVOER, zie N), o., mv.
-voeren, vklw. -voertje, -voerke(n. Wagenvracht,
wagenvol, lading van eenen wagen, fr. charre lee.
Een wagenvoer koorn. Twee wagenvoeren hooi.
Een wagenvoer steenen.
WAGESCHOT, o. Soort van fijn eikenhout waarde
schrijnwerkers schoone werken van maken. Het
wageschot komt ons toe van over zee, en overtreft verre ons inlandsch eikenhout.
— Kil. Waeghe -schot (onder Waeghe, luctus,
undo, fr. vague), . lignum scriniariurn : lignum
l

quernum mnajus : lignum quod sponte fluctuantis
marls undas imitatur. — Het eng. wainscot bet.
fr. boiserie, lambris.

adj. Van wageschot. Eene
wageschotten kasse of schribaan.'
- WAGESCHOTTEN,

WAGEWIJD OPEN (wvl. WAGEWIID-OPEN), bijes.
Hetzelfde als Gapewijd-open, Rekwijd-open. De
poorten wagewijd open stellen. De deur stond

wagewijd open.
— Misschien voor Wagenwijd; zie N.
WAK, adj. Vochtig, klam, fr. lzunzide. Wakke

WAK
grond. Een wak huis. Wakke muren. Wak weder.
De kleederen komen wak in die plaats. " Het

gasthuys van de Nazaretten, dwelcke is eene
koudde, wacke ende aquat,yckque platse. " (***)
Zoo, wanneer de weide ligt
Wak bedauwd in 't morgenlicht.
(K. De Gheldere.)
- WAKACHTIG, adj. Vochtig. " Bitter koud en
was het niet, maar de tijd van 't jaar, de gewendte, 't wakachtig huizeken, en de jaren, die
alleene niet en komen, wilden dat er vier was.
(K. Callebert.)
WAKE, v. Zie WAAK.
WAKELBEENDE, adj. Waggelbeende, die wakelende beerven heeft. Een wakelbeende dronkaard.
Hij is wakelbeende.

WAKELBEENEN, wakelbeende, heb gewakelbeend, o. W. Waggelbeenen. De dronkaard die

wakelbeent.
WAKELEN, o. w. Waggelen, zwanken.
WAKEN, waakte, gewaakt (wvl. wrikte, gewrikt,
zie KLANKVERK.), b. w. Hetzelfde als Bewaken,
de wacht houden bij. Eenen zieke waken, fr.
veiller un malade. Een lijk ' waken (er den nacht
bij overbrengen in gebeden), fr. veiller un snort.
De schaaphonden waakten de kudde. Eenen
dief waken (op wacht staan om eenen dief te
grijpen). De ouders moeten hunne kinderen
waken, fr. surveiller. 'S nachts waakt - hij zijn
aardappelland tegen de dieven.
WAKHEIVI, JOCHEIVI, m., klemt. op wak, joch.
Eigennaam bij 't volk voor Joachim.
WAKJEVIER, m. Zie WAAKJEVUUR.
WAKKELEN, o. W. Hetzelfde als Wakelen,
Waggelen, fr. branler.
WAKKEN, wakte, gewerkt, b. en o. w. Wak of
vochtig maken of worden, dampen. Men wakt
den droogen tabak met hem in eene vochtige
plaats te leggen. Boonen te wakken leggen in
den kelder (d. i. boonen 'laten vochtig worden
met ze in den vochtigen keldergrond te leggen).
Boonere wakken verschilt van Boonen veeeken (d.
i. boonen in 't water laten liggen, fr. tremper

clans l'eau).
WAKKEN, wakte, heb gezakt, o. w. Hetzelfde
als Kwakken (even als men ook Wabbe zegt
voor Kwabbe), d. i. zakken, inzakken, neêrzakken, begeven, fr. 9'affaisser. De zolder wakt van
al 't graan dat er op ligt. Wakken in 't gaan

(knikkebeenen).
WAKKER, adj. Vlug van verstand, vernuftig,
slim, fr. intelligent, habile, fin. Hij denkt dat hij
wakker is, en hij is dom. Een wakker kind, fr.
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un enfant intelkigent De stedelingen meenen dat
zij veel wakkerder zijn dan de buitenlieden. Met
de studie wordt men wakker. Dat volk van den
platten lande begint ook wakker te worden.
WAKKIGHEID, v. Vochtigheid. De wakkigheid
van een huis. " tilackicheyt in den crop van de
mage, diemen heet pituita. " (F. Rapaert.)
WAKTE, v. Vochtigheid, klamheid, fr. hu;cmidité, 7noiteur. De wakte van eenen vloer of muur.
De wakte valt, ik ga in huis (zegt de spelde.
werkster als 's avonds haar kussen vochtig
wordt van de lucht). Laat geen lijnwaad in de
wakte liggen : het zou spotten. — Zie WAK.
WAL, bijw. Hetzelfde als Wel, fr. bien. Zie L.
WAL, rn. Breede watergracht rond eene hofstede of rond een stuk land. Den wal gooren of
baggeren. Visch vangen in den wal. Versmooren
in eenera wal. Het zwemmen aanden en zwanen
n den wal. " Visschende in ander grachten,
wallen ofte putten. " (Cost. v. Poperinghe.)
— Dit w. bet. oorspronkelijk Dam, schans,

van 1. valium. Zie DIJK en POTHOMMEL.
WAL, WEL, m., mv. wallen, vklw. walleke(n,
walletje. Eene enkele walling, de daad van eens
te wallen, borrelende op te koken, fr. bouillon.
Laat het water nog een walleken koken. Dat
groensel, die visch, heeft maar een walleken of
twee noodig, fr. it ne faut qu'un ou deuw bouillons
a ce légune, a ce Poisson. " Laet de seep, was en
spiegelharst te saemen sieden,-een walleken ghesoden hebbende, neemt de panne van den viere. "
(Jac. Desmet.) " Gy sult nemen eenen schurpel
gestooten irias ende wit coperroot, dit alles gedaen in eenen pot regen -water laet het soo saemen een walleken opsieden, ende dan in een gelas
gedaen wel toegestopt. " (Id.) ` Twee handtsvollen grooten varent in vier potten waeters
met een vierendeel bloet van Draecken ende een
half vierendeel roodes Bolus, een walleye te
samen laeten sieden. " (Id.)
1

— Dat ik niet op en paste, 'k ware in een wal
zocht, dat ik mijne zaken niet nauwkeurig-lekn
gadesloeg, ik ware licht door de mande, ik ware
allicht geruïneerd.
— Vgl. Walm en Kwelm.
WALDERIK, WOLDERIK, m. Eene kruisbloemde
plant die in de wetenschap raphanus raphanistrum L. heet, fr. ravenelle. De walderik is eene
andere plant als de bruis of wilde mostaard,

sinapis arvensis L., fr. sénève, jotte.
WALEKOP, m. Soort van tatse

of schoenagel,

anders ook Pijkhouweele.
WALEN, waalde,

heb gewaald, o. w. Een kin-

WALE
derspel, anders ook Klinkemutsen genaamd; zie
ald.
WALI:PLOEF, WALEPLOEG (wvl. -PLOUF, -PLOUG,

zie ou), m. Een zware wielploeg in 't algemeen,
ook Waalsche ploeg en Normander geheeten, fr.
nonnand. De kegge is geen waleploeg.
WALEPUT, in. Groote diepe draaikolk. In de
Leie bij Oesselghem is er een waleput. De zwemmer is in den waleput verdronken. Als het ijs
dooit en scheurt is er groot gedruisch in de

waleputten.
— Waal en Wiel is bij Kil. en anderen Een
kolk, een draaiende water in eenen stroom, fr.
toursant. Zie WIEL, m.
WALGTE, v. Hetzelfde als Walg, afkeer, fr.
nausee; dégout. Ergens de walgte van krijgen of
hebben. " Ende alsoo de walgte van het geselschap te geven. " (Vaelande.) " Aen iemandt
daervan de waighte verwerken. " (A. Debuck.)
WALKEN, walkte, gewalkt; meest WOLKEN (zie
b. w. Bij hoedemakers, fr. fouler. Zie de Wdb.
— Bij pottebakkers. De potaarde kneden en
doorwerken met handen en armen, om ze taai
te maken. Het walken verschilt van het trappen.
- WALKBANK, WOLKBANK, m. (nooit v.) Bij pottebakk. De tafel waar de potaarde op gewalkt
wordt.
- WALKKETEL, WOLKKETEL, m. Bij hoedemak.
Een pot, te midden den walkbank, waar 't stijf
(lat men- in 't walken bezigt.
-selwatrin
- WALKSTOK, WOLKSTOK, m. Bij hoedemak.
Een stok, dik in 't midden en scherp afloopende
L),

aan elk einde, dienstig om te walken.
5' WALKEREN,

o. w. in Limb. en in 't Hageland

gebruikt voor Half genoeg koken, b. v. de roode

kooien laat men veeltijds maar walkeren. (Alg.

Vl. Idiot.)
— Dit w. is wellicht frequent. van Wallen;
zie meer dergelijke bij SPANKEREN.
WALLEN,

walde, heb gewald; ook

WELLEN, o.

w.

Koken, brobbelende zieden, fr. bouillir, bouillonver. Het water walt nog niet.
— Kil. Wallen, Wellen, bullire, ebullire. Vandaar Verwallen.
WALLEWAART, WOLLEWAART (zie L), bijw.
Veel gebruikt in te wallewaart op koken, d. i.
zoodanig koken dat het brobbelt en dreigt over
te loopen. Het water kookte te wallewaart op.
WALLING, V., collectief. De wallen (d. i. de
breede watergrachten) die rond een kasteel of
rond eene pachthoeve zijn. — Zie -mG.

— Het wallen of koken.
— Bij pottebakk. Dunne kleefpap van water

WALM
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en meelbloem, waar men het aardewerk mee
bestrijkt opdat er het verloodsel te beter aan
kleve. De wallinge is te dik. — Ook Weerse
geheeten.
WALM (in eenige plaatsen woLM, zie L), m.,
mv. walmen, vklw. walmke(n, walmpje. Hetzelfde
als Wel, Wal, brobbel, borrel, gulp, op- of uitborrelende waterzwalp, fr. bouillon. Het water
spruit daar uit de aarde met groote walmen.
Het ' water komt de dakgoot in walmen uitgestroomd. Het kokende water springt in walmen
op. Laat het water een walmpje (walletje) koken.
Het bloed gudste met geheele walmen uit de
wonde. " Hy spoog zulken walm waeters, dat
het een heel riviere scheen te veesen. " (F. Vanden Werve.)
— Vgl. Kwelm.
WALM, m. Bundeltje strood, handvol strood
lichtjes te samen gebonden om te branden lijk
een fakkel. Men voegt er dikwijls het woord
strood bij. Een walm strood. Eenen walm ontsteken (doen branden). Walmen maken. De wevers gebruiken eenen walm om de keten, die
met sterksel gereed is, op 't getouw spoedig te
droogen, met ervan de vlam weg en weder te
zwaaien onder de keten. De eene gebruiken
eenen walm strood, de andere gloeiende kolen.
Doof den walm uit en zet hem in den hoek.
— Kil. Walm, fasciculus straminis, et fasefis
stram finis ardentis. — In Brab. is Walm hetzelfde
als ons Glei (dakstroo); en het ww. Walmen, of
Walm schudden, bet. het vuil uit het roggenstroo schudden om er walm of glei van te ma-

ken. (Alg. Vi. Idiot.)
WALMEN (in eenige plaatsen WOLMEN, zie L),
walmde (wvl. ook walryndege, zie IMPERFECT), heb
of ben gewalmd (fvl. èwalmcd), o. w. Hetzelfde als
Wellen, borrelen, op— of uitzwalpen. Laat het
water een beetje walmen, eer gij de eiers in legt.
Eene walmende bron. Het regenwater walmt uit
de dakgoten. Er viel eene macht van regen; de
beken zwollen op; de duikers konden het niet
halzen, en hetwater walmde er uit met groote
ruisching.
..... en 't fourneys

Wolrede en kokte reys op reys.
(Vaelande.)

— Afl. Walming.
WALONKE, v., klemt. op ion. Eene Waalsclie
vrouw, fr ure ' Wallonne.
WALOPPEN, walopte, heb gewalopt, o. w., klemt.
op lop. Een klokkend geluid geven, sprekende
van vocht dat bij zwalpen voortvloeit. Als de

WALK
zieke drinkt, hoort men het water waloppen in
zijnen buik. Het walopte in zijne ingewanden.
WALRIET, o. Eene zeer lange grasplant, arundo
plzragmites L.
WALROOTE, v. Zie PUTROOTE.
WALSTER, o. Zie WELSTERR.
* WAIVIMER, adj. Hetzelfde als Warm

even als
Demmer voor Berm. Zie METATHESIS.
- WAMMESEN, b. en o. w. voor Warmen.
WAN, m., mv. wannen; ook WAND, m., mv.
wanden. Bolrond aanwas aan de keel, kropgezwel, fr. goulre. Hij had Benen wan aan de keel
" Als imand een gezwel krygt of gedaente van
eenen wan. " ( G. Simons.) " Hem wassen botsen
alse wannen. " ( J. Yperman.)
— Beenknobbel, fr. e ;oslose. " Het wassen
onderwilen op thooft zweeren die men heet wannen in vlaemsche ofte overbeene, daer ne wast
geen haer hute. " (J. Yperman.)
— Aanwas aan het bul of aan eenen tak van
een boom, fr. loupe. Aan populieren en knotwilgen ziet men somwijlen groote wannen.
-- De Hollanders zeggen Wen, V.
WAN, o. Bij timmerlier, enz. Leegte of holte
in een stuk hout, fr. , laclze. Er is veel wan aan
dien balk. Om het wan van een stuk hout weg
te nemen, moet men het stuk afschaven tot op
de diepte van bet wan, hetgeen men zelden doet
in grove timmeragie als huisdaken, enz.
En is u aller pluym den aerd niet eens gebleken,
Hoe sy met haren tip dringt in al waer sy kan,
En door de tyke kruypt op 't allerminste wan.
(vaelande.)

— Ook Wankant.
WAN, adj. IJdel, ledig, fr. vide. Die bottel is
wan, fr eette bo uteille est vide.
... sy vind geen kleyne sier
Dat ooyt den name voer van nat:
Zy klutst de potten, klopt op 't vat,
(Vaelande.)
'T is alles wan ...
Braef zyn laet de horse wan;
Mauwe-vaegen maekt den Man. (Id.)
-- Kil. Wan, vanus, ;nanis, vaeuus.
WAN OF. Hetzelfde als Waar af; waar van.
" Newaere dat versocht wierde overlegh van
eenighe bewijsen, wanof partye by sijn ghediende
hem hadde ghevanteert. " (Ordonnantien v.
Lande v. Vryen.)
— Zie dan of, onder DAN.
WAND, m., mv. wanden. Hetzelfde als Wan,
fr. goitre, lo wpe, enz.
WANDELAAR, tn. Bij deringgravers. Zie STOEa

LING.

WAND
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WANDELEN, o. w. Zie de Wdb.
— De wandelende naam, de naam bij 't volk
in zwang, maar de ware naam niet, fr. le nom

vulgaire. De wandelende naam van dien Vent
was Trui. — Men zegt ook en meest in de wandeling. Hoe heet hij P Zijn ware naam is J. N.,
doch in de wandeling is 't altijd Tan de leugenare.
" Hy hiet Antheunis Beo, en men hiet hem in
de wandelynghe den Dullen Cuper. " (Kr. v. B.)
" Den eenen hiet Pieter de Mest, ende men hyet
hem ooc Pondfyghe in de wandelynghe. " (Id.)
" Jan Henin, gheheeten in de wancdel ynylze de
lange Jan. " (Id.)
WANEER, bijup. Als, enz., fr. quand.
--- Men schrijft gemeenlijk wanneer. Het is
samengesteld uit wan, wen (hd. Senn) en eer, en
beantwoordt dus aan 't 1. quumprir2um. Zie
ALEEN.

WANGELEN, o. w. Poperingsche uitspraak van
Wandelen. Zie ND.
-- Men vindt dit w. ook in den zin van Waggelen, zwenken, slingeren. `.` Want ick ben een
arm dolende ende verloren schaepken, een riet
metten windt ghewanghelt. " (N. Van Heese.)
WANJAARD, WANDJAARD, WANJARE, WENJAAR, WENJERE, m., klemt. op wan. Dwaas,

onverstandig mensch.
- -- Een die zijne zaken verwaarloost.
— Lurpe, drinkebroer.
WANKANTTE, adj. Hetzelfde als Wankantig
in de Wdb., fr. flatheug. Eene wankantte plank.
Zie WAN, 0.
-- Niet kantig, niet net van hoeken en kanten,
leelijk, onfatsoenlijk. Een wankantige boom.
Eene wankantige tafel. Wankantte steenen. Dat
meubel is wankantte gemaakt. Zie KANTIG.
WANKELBARIG, adj. Hetzelfde als Wankelbaar. " Het wanckelbaerigh radt. " (I. de Grieck.)
lek ben een onghestaedigh mensch,
En wanckelbaerzch in het goet.
(A. Poirters.)
— Zie —IG.
WANLAND, o. Slecht onvruchtbaar

land dat
niet beploegd wordt. Heide is wanland. Die hofstede is dertig bunders groot, maar er zijn twee
bunders wanland onder. Wanlanden betalen
kleene of geene belastingen.
WANMAAT, v. Overschot van iets dat gemeten
wordt, welke overschot te kleen is om nog eene
maat te vullen, bij Kil. mensura non plena. Hoe
veel graan is er daar ? drie zakken, en eene pinte
wanmate. De wanmate betaalt pro rata. Vier
ellen lijnwaad koopen, en een half vierendeel

WANM
wanmate toekrijgen. Tien hektoliters juist, zonder wanmate.
WANNIES, o. Zie VANMES.
WANMOLEN, m. Zie VANMOLEN.
WANNE, v., vklw. Wantje. Eigennaam bij
't Volk voor Joanna, fr. Jeanne.
— Ook als gemeen naamw. gebruikt voor een
vadzig vrouwspersoon.
--- Er zijn veel eigennamen zoo mane. als
vrouwelijke, die als gemeerie naamw. gebruikt
zijn, b. v. Blonne, Griele, Kalle, Kalijne, Nelle,
-

Loone, Ploone, Sooize, Treze, Vroone, enz. Djelm,
Djoos, Klaai, Looi, Lodden, Manten, Teeuwen,
Staas, Wannes, enz.
WANOORE, v. Zie VANOOR.
WANORDER, o. Algemeen gebruikt voor Wanorde, fr. désorrcire.
WANT, voegw. Omdat, aangezien, vermits, fr.
paree que, vu que, met het werkw. op 't einde van
de wending. Hij wil dat niet meer doen, want er
geen winste van en komt. " Ende, want die ruart
dat niet goet en vant, so keerde die capiteyn
teeneghadere zijnen rock en vouchde hem an
sprincens zijde. " (N. Despars.) " Aldus bleef
tvoyagie gheel interrupt, te meer want er die
ruart niet ghearriveren en conste. " (Id.) " Maer,
want eenen vromen campignoen wapenen moet
hebben, soo moet by oock, enz. " (J. David, s. j.)
" Het vierde is om datmen sich niet indachtich
en maeckt van het gene altemets ghebeurt is in
de voortijden; daerenboven want men niet en
voorsiet waerop onse saken al wt comen. " (J.
Steeghius.) " Ende, want haer gheen meesters

ghenesen en tosten, sy belofde om haer ghesontheyt Maria t' Scheute te besoecken. " (C.
Vrancx.) " Ende want hier 'luttel ghelet op wort,
soo leven die menschen sonder achterdenken. "
(Heyman Jacobsz.)
Maer want hi onlange daer an
Was, e:li hi sijn leven liet,
So nes hi ghetellet niet.
(Maerlant.)
Ghewillike willie sijn ontlivet,
Want dat mi J. broeder blivet,
Die mi emmer wreken sal.

(Id.)

En wat de herders raekt, dit volk, geloof my vry,
Is weerdig alle kwaed; want zy, uit dwinglandy,
De dieren al tot slaven willen maken.
(J.-B. Decorte.)
Verlaet die lange hoop, die wyde voorgedachten :
Trant dit aen ons alleen, en aen geen gryzaerd staet
(Id.)
WANTE, V. Hetzelfde

als Pijwante.

WAPE
--- Spreekw. Die de dante trouwt voor de wante,
tverliest de wante en houdt de dante.
— Fig. Kaakslag. Iemand eene wante draaien.
WAPENAAR, WAPENAARD, m. Een scholieren spel bij 't welk, op een gegeven teeken, allen
van den eenen kant van het plein naar den anderen kant overloopen; maar in 't midden van
't plein staat er een, Wapenare genaamd, die
tracht eenen van de overloopenden te vangen :
die gevangen is moet den wapenare helpen om
de andere ook te vangen, tot dat er geene meer
overblijven om over te loopera . , Wapenare spelen.
Wie wilt er wapenare zijn P Hij is wapenaard.
— Wegens den uitgang aar=aard, zie ooIEvAAR.
WAPPER, m. Naam van de stevige auwe of
aar van den maïs of turksch koorn, fr. carrouillo,
épi de mais. Turksche wappers.
-- Ook van sommige andere gewassen, zoo
als de dikke aar van vogelzaad, enz.
— Vooie of klip van eene klakke, pet, helm,
enz., fr. visiere de casquette, de casque, enz. Den
wapper van de klakke afrukken. Onder zijnen
wapper zitten loeren. — Wordt gebruikt in
Veurne -Ambacht.
WARANDEEREN, warandeerde, gewarandeerd,

b. w. Waarborgen, fr. garantir. Ik warandeer u
dat hij zijn woord zal houden. De echtheid van
een verhaal warandeeren. De goede hoedanigheid van eene koopwaar warandeeren.
— Kil. Waranderen.
WARANDEUR, m., klemt. op deur. Ambtenaar
die belast is met den visch op de vischmarkt te
onderzoeken of hij nog goed is, fr. reward.
WARDE, WAARDE, v. Baker, achterwaarster,
eene die eene kraamvrouw oppast.
— Bij olieslagers. De warden zijn twee platte
blokjes hout waar tusschen de wegge geheid
wordt om de leesten te doen drukken tegen de
stampzakken.
— De groote en breede mazen of maliën die
het binnengaren of de buitenzijde van eene stelnet of vluwe bekleeden. Zonder de waarden zou
de visch niet kunnen beurzen.—Zie BINNENGAREN.
WAREEREN, wareerde, heb gewareerd, o. w.
Hetzelfde als Waren, d. i. verkeeren, rondzwerven, 1. vagari, errare. Er wareert een spook op
het kerkhof. Er wareert eene bende dieven in
die streek. De mollen wareeren in 't land. De
wilde dieren wareeren in de bosschen.
— Wandelen, zwalken, rondslenteren, fr. flaner. In 't veld wareeren. Een luttel wareeren voor
zijne gezondheid. Ik ga een uurken wareeren.
Hij liet zijnen jongen aleen in de stad wareeren.

WARE
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WARENT, bijw., klèmt. op wa. Waar, fr. ou.
Van warent komt hij ? Naar warent nu gevlucht ?
— Vgl. Darent en Hierent.
WARENTIG, bijw., klemt. op ren. Zie WA &RENTIG.
WARGAREN (wvl. WERREGAREN), o. Een leven
woelziek kind of jongen. Het is zoo een-digen
werregaren ! o Gij werregaren, wat heb ik ruize
met u!
Wergarens, muytmakers, die selden ghekijf schouwen.
(Anna Biins.)

Het is gelijk werregaren, zegt men van iets
dat verward en ordeloos is. Gij hebt het al lijk
werregaren op den boek gesteld, fr. vows avez
inscrit tout celes péle-mele.
WARGAT (wvl. WERREGAT), o. Al ver hetzelfde
als Wargaren.
WARHAAR, WARLHAAR, o. Bij borstelmakers.
Kort haar dat uitgehekeld is. Het warhaar ligt
al verwarreld en verkeerd; maar 't wordt dan
verlezen en in orde gebracht, en dient om borstels te verveerdigen van mindere weerde.
WARM, adj., fr. chaud.
— Warm zitten, begoed zijn, rijk zijn.
— Warmer hand iets geven, in levende lijve
geven, in tegenstelling van bij testamente. Hij
heeft het mij warmer hand gegeven.
WARMEN, warmde, heb gewarmd, o. w. Zich
warmen, fr. se chauffer. Laat den wijn een weinig
warmen. Hij stond bij 't vuur te warmen.
— Het is al gelijk wiens huis er brandt, als hij
maar aan de kooltjes warmt, zegt men van iemand
die onverschillig is aan 't ongeluk van zijnen
evenmensch, als hij daaruit eenig voordeel heeft.
WARMING(E, v. zonder mv. Hetgeen warmt,
vuur, branding. Er was geene warming in
gansch het huis. " Zijn doodversletene jas kon
hem niet genoegzaem tegen de koude beveyden en by kermde achter warming. " (***) Leg
hout op den heerd, en maak warminge.
WARMOES, o. Moeskruid in 't algemeen.
— In 't bezonder, Hofmelde, fr arroche des
jardins. Zie Rooms.
--

WARMTE, v.

— Iets doen tegen de warmte, wordt schertsende gez. van iemand die iets willende versterken, hetzelve bekleedt met iets dat niet en versterkt, b. v. die eene plank nagelt op eenen balk
die begeeft, nagelt die planke tegen de warmte.
WARRE; v. Weer, eelt, fr. durillon. Warren
aan de handen.
WARREL, m. Eeltknobbel.
— Knobbel aan planten, fr. tubercule, mam melon. Warrels aan de rapen.

WART
WARTE, WOORTE, OORTE (scherpl. oo), v. Een
zware bondel van vier of zes of meer uitgedorschen schooven die top en aars liggen. Het stroo
in warten binden om het dan op den dilt te
tassen. Eene warte, tien warten stroo.
— Bij vlasreeders. Een zware bondel van twee,
zes of meer bezouwen. Ruw vlas wordt met den
ijzeren weg vervoerd in groote warten van twaalf
of meer bezouwen. Gaat ge warten maken dè
(zegt men aan iemand die 't vlas in al te groote
bezouwen bindt) ?
— Het fr. foarre, foerre, feurre, bet. een bondel
van vier of vijf uitgedorschen schooven haver.
— Zie OORTE.
WARTEN, wartte, gewarl, b. en o. w. Hetzelfde
als Oorten.
WASCHEEIVIER, m. Kleene waschkuip.

— Zie EEMER.
WASCHKOORDE, v. Eene gespannen touw waar
men het gewasschen goed te droogen op hangt.
De waschkoorden spannen aan de boomen van
den bogaard.
WASCHTE, v. Wasch, het wasschen. Zijn lijnwaad in de waschte geven. De waschte doen.
Eens 's jaars doet men de groote waschte. Mijn
linnen is in de waschte. Men is in de waschte,
men ligt aan de waschte (men is bezig met te
wasschen). Als ik daar kwam, zij waren in de
waschte. Goed weder voor de waschte.
— Lijnwaad en ander goed dat te wasschen
is, of gewasschen wordt, of gewasschen is. De
waschte gereed maken (al het goed bijhalen dat
te wasschen is). De waschte te weeke zetten.
De waschte vuilzoppen. De waschte door schoon
water trekken. De waschte te droogen hangen.
De waschte dampen (lieweeken, wakken) en
strijken. De waschte is droog.
— Dit w. is gevormd van den stam van 't ww.
met den uitgang -te, even als Bakte, Sleepte,
Spante, Stelte, enz.
— WASCHTEBLEEKER, m. Bleeker van gewas -

schen lijnwaad, fr. blanchisseur.
— WASCHTESCHULD, v. Hetgeen men aan eenen
bleeker, enz. betalen moet voor ons lijnwaad,
enz. gewasschen te hebben, " Om op tyd uwe
waschteschuld en andere rekeningskens te kunnen vereffenen. " (Uit een wvl. weekblad.)
WASSCHEN, wiesch, heb gewasschen, .o. w. Gewasschen worden, fr. se laver. Dat lijnwaad
wascht schoone, wascht wit. Vergrond goed
kan nooit meer zuiver wasschen.
— Zie onder INZWELGEN.
WASSCHETTE, v., klemt. op schel. Waschvrouw.
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WASS
— Zie —ETTE.
WASSCHIGGE, WASSCHINGE, v.

Waschvrouw,

— Zie -ROE en -ING.
WATER, o.
— Tusschen, water en wind, dat is in de taal
der visschers twee a vier voet diep in 't water. De

geernaars worden gevangen tusschen water en
wind.
— Kunnen lidden dat de zon in 't water schingt,
kunnen lijden dat anderen ook welvaren, het
geluk van anderen niet benijden.
— Stille waterkens hebben diepe gronden, zegt
men van eenen muiker die weinig spreekt maar
veel peist en dikwijls kwaad berokkent of wraak
in 't herte draagt; ook in eenen goeden zin van
iemand die veel talent heeft zonder dat men het
hem zou toegeven, of groote dingen beraamt
zonder ervan te spreken.
Men seit : die vloet die stille staet,
So es dieper dan die harde gaet.
(Oud rij mken.)

— Het is naar den grond dat 't water stinkt,

't heeft al den aard van die het baart, 't zaadje
riekt naar 't bloemken, zoo een tronk zoo een
jong.
— Hoog water, tranen in de oogen. Het is hoog
water (de tranen staan in de oogen). Ik zag dat
het bij haar hoog water wierd. " Om de liefde
Gods, en spreekt daer toch niet van, of 't zal
hier ook nog hoog water gaen worden. " (C. Duvillers.
— Waterzucht, fr, hydropiste. Het water krijgen. Het water broeden of kweeken. Ik ten minste zal daarvan het water niet kweekera.'
Een die twater hadde gheladen
Stont voor hem. (Maerlant.)

-- Als 't water breekt, de baring naakt, zegt

men even als in fr cello femme ne lardera pas a
accoucher, ses eaux percent.
— Water in den buik, ontsteking van 't buikvlies bij koeien, enz., fr. péritonite.
— Geel water, Geluw water, hevige pijn in de
gewrichten van de pooten der veulens, fr. rhumathisme articulaire.
— Koude waters, zie KOUDE -WATERS.
— WATERACHTIG, adj. Die veel van water houdt,
't zij om te drinken, 't zij om te zwemmen, enz.
Wat drinkt gij, water of bier ? schenk een glas
bier, ik en ben niet waterachtig. — Zie —ACHTIG.
-- WATERANDEKE(N, o. Zwart kevertje dat krinkeldewinkele over 't water drijft; ook Schrijver ken, fr. tourniquet.
— WATERBEETJE (wvl.

-

bitje, Zie KLANKV.), O.
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WAFE
Eene mompe brood of andere spijs die men
neemt tusschen de maaltijden, als men gevoelt
dat men flauw wordt of den heeten honger
krijgt. Een waterbeetje nemen.
— WATERBEK,

m. Watergalle. Den waterbek

hebben.
— WATERBEKKEN,

waterbekte, heb gewvateïbekt,

o. W. Watertanden.
— WATERBLARE, V. Waterblaasje, fr. ampoule,
cloche. " Die water-blaeren hebben van verbrand

-heydofanrzits."(GSm)
— WATERBLEEK, m. en O. Zie MENAGIEBLEEK.
— WATERBOOT (scherpl. oo), m. Eene schuit
om te varen.
— Bij vlasreeders. Kleene bondel ruw vlas
dien men in 't water dompelt om te rooten.
— WATERBOOTEN,

waterbootee, gewaterboot, b. en

o. w. Het gerepeld vlas in kleene bundels binden
om het aldus in het water te rooten. Is het vlas
reeds gewaterboot P Wel kunnen waterbooten.
De mannen repelden, en de vrouwlien waterbootten. Ge moet gaan waterbooten.
— WATERBALG, m . Soort van buik- waterzucht
dien de konijnen dikwijls krijgen van vochtig
voedsel te eten.
— WATERDUBBE, v. Schijnheilige die niet te
betrouwen is. Wacht u van dien vent, of van die
vrouw : liet is eene waterdubbe. Men wordt
nooit erger bedrogen dan van waterdubben.
— WATERDUIVEL, m. Donkel, duikenikker, fr.

ondin.
— WATEREN,

b. W. In 't water steken, sprek.

van nieuwe stoffen, fr. decatir. Men watert wollen en katoenen stoffen om er den glans en het
stijfsel van weg te nemen, en om ze beletten

van verder nog te krimpen. Gewaterd laken.
Zijde wordt niet gewaterd.
— WATERFLESCHJE, O. Bij goudsmids. Een glazen of koperen fleschje met eene allerkleinste
opening, dienende om slechts eeneh druppel
vocht ergens te laten op vallen.
— WATERGALLE, v. Waterbek, fr. catharre de
de l'estom,ac, gastrorrhee, pituite.
— WATERGANG, m. Waterloop, fr. cours d'eau.
" Van schauwinghen van brugghen, water-ganghen, sluysen, veldammen, zee-dijcken, straeten,
iock-weghen, kercke-weghen, ende dierghelijcke. " (Cost. v. Veurne.)
-- WATERGESCHOT, o. Belasting van de Watering, hetgeen elke grondeigenaar 's jaarlijks betalen moet aan de Wateringe voor het onder
grachten en straten.
-houdenva
— WATERHENNETJE, —I1INNEKEN, O. Waterhoen.

MrA TE
o. Hetzelfde als Waterhoen,

-- WATERHOELJE,

fr. poule d'eau.
— WATERHOND, m. Zwart wolsken dat in de
lucht drijft en regen voorspelt. Ik heb geen
trouw in die waterhonden : haast u maar met
uwen oegst.
— WATERIN G, v. Bezondere administratie van
de wegen en stroomen bez. langs de zeekust van
Vlaanderen, ook Waterstaat, fr. Tatringue. De
Watering van Blankenberghe. De Watering van
Reigaertsvliet. De hoeren van de Wateringe.
Deel maken van eene Wateringe. — Het w. staat
in den franschen Dictionnaire van Bescherelle,
maar in onze vlaamsche niet.
Wed, fr. abreuvoii'. Eene watering voor de
peerden, voor de koeien.
— Bene groef onder in de zulle van eene
venster, om den regen te beletten langs den
muur af te vloeien. Eene zulle met eene watering. Vensters met wateringen. Wateringen
maken aan de vensters.
— WATERKANKER, m . Voetziekte van de peer-

den, fr. crapaud, fic.
— WATERKARSE (uitspr. kasse, zie RS), v. Waterkers, fr. cresson amphi;bie, raifort aquatique
-

jaune, in de wetenschap nasturtium amphibiuum
R. Brown.
— Ook Waterkresse.
— WATERKLESSE, v. Zoo luidt in eenige plaatsen wat gemeenlijk Waterkerse genoemd wordt,
fr. cresson amphibie.
— WATERKOUD, adj

. Wordt gez. van het weder

als er koude regen valt, die huiveren doet, als

het kil en vochtig is. Het weder is waterkoud.
Het is watèrkoud vandage : het tintelt aan mijn
vingers.
— WATERKRABBE, V. Soort van krabbe die de
geernaarvangers veel in hunne netten vinden.
Waterkrabben en Slabberaien verschillen beide
van de krabben hierin dat deze laatste een harden schild op den rug dragen, terwijl de schild
der eersten zacht en week is; daarenboven de
krabben zijn goed om eten, maar de waterkrabben noch de slabberaaien niet.
— WATERKRESSE, v. Zie WATERKARSE.

m. Traan. En daar kwamen
waterlanders in overvloed, fr. des lar^nes en
— WATERLANDER,

abondance.
— WATERLELIE, v. Naam dien men geeft aan
eet e vreemde bloem die veel water noodig heeft,

fr. arum d'Ethiopie, 1. richardia cethiopica Kunth.
Er stond op den vensterbank eene waterlelie in

bloei. — In de Wdb. is 't anders.

WATE
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— WATERLIED, o. Men zegt Het waterliedje zingen, voor Op het punt zijn van te verdrinken.

Hij zong reeds het waterliedje, maar wierd nog
gered.
— WATERMEESTER, WATERDOKTOR,

m. Genees-

heer die met het water meestert, fr. hydropathe.
— WATERNEKKER, m. Waterduivel, watergeest,
fr. on din. Kind, ga bij dien gracht niet, de waternekker zou u grijpen.
— WATERPLASCH, m., mv. plasschen. Hetzelfde
als Waterplas in de Wdb., fr, flaque, mare d'eau.
— WATERPLOMPE, V. Eene
— WATERPOMPE, V.

— WATERSMERTE, V.

Een onkruid, anders ook

Waterretse. Er staat veel watersmerte in dien
meersch.
— WATERSPIJS (wvl. —SPIZE, zie IJ), v. Water-

soep, fr. potage a l'eau, .potage maigre.
— Zie spijs.
— WATERSTAAT, m. Wateringe, de administratie
die over wegen en waterleidingen toezicht heeft,
fr. wateringue.
— WATERSTEEN, m. Gootsteen, fr. évier. " De
maarte stond te krijschen aan den watersteen.

(K. Callebert.)

waterplant, fr. ne

-nuphar.

Zie PLOMPE.

WATE

Eene welige waterplant die

anders Waterscheerling heet, ccnanthe phellandrium Lam. Zie POMPE.
— WATERREIT, 0. Zie REIT.
— WATERRETSE, V. Zie WATERWULGE.
— WATERRIJM (wvl. RIIM), m. Rijm of vervrozen dauw die, na' koude nachten, op planten en
daken ligt, fr. gelee blanche. Niet te verwarren
met Rouwrijm, fr. givre.
— WATERRIJMEN (wvl. —RIMEN), waterrb jmcde,
heeft of is gewaterrvjnud, oppers. W. Waterrijm

maken. Het waterrijmt. Het heeft dezen nacht
gewaterrijmd. Het is gewaterrijmd op de velden.
— WATERROOS, V. Eene waterplant, ook Wompelblaren geheeten, fr. nenwphar.
— WATERSALA(DE, V. Soort van waterkers,
nasturtium o ficinale R. Brown, fr. Cresson de fontaine. De watersala draagt witte bloemen en is
f

goed om eten lijk salade.
— WATERSCHOTE, -SCHEUTE, V. Hetzelfde als
Waterloot bij Kramers, fr. branche gourmande,
branche parasite. Eene jeugdige waterscheute op
de branke van een appelboom. " Eene hand die

water-schoten van eenen roose—struyk afsnyd.

(Vaelande.)
't Is wysheyd het gewas tot woeker te besnoeyen;
Weirt water -hout, gy sult de roos te meer lien bloeyen.
(Id.)

— Bij zeevisschers. Het deel van de touw
eener drijffokke, dat tusschen de hanep000tjes
en den opreep is, en onder water gedompeld
blijft. Kramers vertaalt Waterschoot door fr.
écoute de basse bonnette.
— WATERSLAG, m. Wordt gez. van die reeks
helder klinkende noten die men somwijlen hoort
in den zang van den nachtegaal, en die men ook
al nabootst op eene fluit met water gevuld.
Luister naar den nachtegaal; hij maakt den waterslag. Waterslagen maken op eene fluit. Eenige
kanarievogels maken ook waterslagen.

— WATERSTOMPE, v. Eene waterplant, phellandrium aquaticum L., cenanthe phellandrium Lam.
— WATERSTRIEM, V. Vochtige of natte streep
in iets. Waterstriemen in den akker. Waterstriemen in het brood. Waterstriemen in de lucht.
— WATERSTRIE&[DE, adj. Met waterstriemen.
Waterstriemde koekbrood (waar gele striemen
in liggen, teeken dat de bakker water gebruikt
heeft in plaats van melk). Waterstriemde grond
(waar vochtige aders door liggen, zoo 't gebeurt
met land dat onder water gestaan heeft). Ik delf
niet geern in waterstriemde land. De zon is
waterstriemde (zegt men als de ondergaande zon
in de wolken striemt, 't geen een voorbode is
van regen) .
— WATERSTRIEP, v. Waterstriem. Eene waterstriep in 't brood (nessche streep die men dik
liggen ziet langs de onderkorst van rog -wijls
-genbrod,
als men het doorsnijdt).
— WATERSTRIEPTE, adj. Waterstriemde.
— WATERTHEE, m. Thee van water met krui
gezoden, in tegenstelling van Melkthee.-den
Waterthee drinken van godeware.
— WATERTOOM, m. Peerdengebit dat in 't mid-

den plooit, fr. filet.
— WATERVENSTER, —VEISTER,' v. Buitenvenster,
vensterblind dat al buiten open— en toegaat, fr.
contre-vent.
— Men leest in de kerkrek. v. Dixmude 1574-

75 : " Van tdecken van achtenveertich hanghende
water-veysters te deckers met scailien, staende
dezelve veysters inne de clocgaten van den
Lorre. "
— WATERVORE, v. Bij landb. Groote vore dwars
door eenen akker liggende om het water langs
daar af te leiden.
— WATERVORST (uitspr. -vost, zie Rs), m. Kwakkelvorst, eene koude waarbij het een weinig
vriest.
— WATERVRIJ (wvl. —VRI, zie IJ), adj. Dat door
het water niet kan bespoeld, noch bedorven

WATE.
worden. Die bermen maken het land watervrij
tegen den vloed van den stroom. "Een sleep dak,
dat den geheelen bouw moest watervrij maken.
(Rond den Heerd.)
- WATERWERVE, V. Zie WERVE.
- WATERWIEL, O. Kringen op 't water als men
er een voorwerp in laat vallen, fr. encyclie.
- WATERWULGE, V. Eene wilde plant die D. de
Gorter polygonum amphibiun t, en in 't nederd.'
roowillig heet. De waterwulge heeft bladeren
gelijk de wilgeboom.
— Men zegt ook Waterretse. Zie RETSE.
- WATERZAK, m. Gekookte eerdappel die waterig en deegachtig is. Die eerdappels zijn al
waterzakken. Waterzakken zijn niet goed.
— Een koek of broodje van meelbloem zonder
melk of eiers gebakken. De waterzakken worden
op asschen- woensdag en goeden-vrijdag geëten.
Waterzakken bakken.
- WATERZEER(E, v. Ceterachtige puist in 't
aanzicht of op het hoofd, die, als men er de roof
van afschrabt, eenvocht laat vloeien dat nieuwe
zeeren voortbrengt. Waterzeeren hebben. De
beste middel van de waterzeeren te genezen is
van ze gerust te laten opdroogen.
— WATERZOO, v. Een kooksel van paling, bliek,
baars en ander kleenen riviervisch in water met
persijn, ajuin of ander specerijen, fr. matelote.
- * WATERZULLE, v. Het onderdeel van een
vensterraam, dat op de onderzulle van het kas
sluit en het regenwater belet langs daar-sijn
binnen te dringen, fr. reverseau.
WATJEKAL, m,. klemt. op wat. Dwaas mensch,

beuzelaar.
WAUWELEN (wvl. wOWEZEN, zie AU), wauwelde,
heb gewauweld, o. w. Tatewalen, kawauwen. Het

wauwelen van eenen dronkaard.
- WAUWELAAR, m. Ik versta dien wauwelare
niet.
- WAUWELING, V. Het wauwelen.
WAZE, V. Slijk, bagger, fr. vase, bone. In de
waze van den gracht gezonken. In de waze gaan
tot over zijn knoezels. Die visch smaakt naar de
waze. " Amber zy ghemeyn, het zal de waese
slachten " d. i. van geen weerde zijn. (A. Debuck.)
" Van palinghen, van carpers, van tineken ende
van alle visschen die bore voetsele halen in de

wasera. " ( J. Yperman.)
— WAZEN, waasde, geve aasel, b. w. Baggeren,

gooren, fr. débourber. Eenen gracht wazen.
WAZOENING, v., klemt. op toe. Het gedeelte
van den muur tusschen den zolder en het dak,
anders ook Verdiep genaamd. Eene wazoeninge
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WEBB
Van twee of drie voeten hoog. Dat huis is hoog,
is leeg van wazoeninge.
— Meest gebruikt in Fr.-Vl.
WEBBE, v. De nonnen van S. Jans Hospitaal te
Brugge heeten dus eenen duimbreeden band of
riem waarmede zij hare lenden omgorden, en die
versierd is met vijf knopen ter eer van de vijf
bloedige wonden, en waar een afbeeldsel aanhangt
van den H. Augustinus.
— Kil. Webbe, fl and. 1. fascia, tcennia; et cingu-

m m72, cinctus.

'WEDDE, v. Hetzelfde als Wed, o. in de Wdb.,
drenkplaats, fr. abreuvoir.
WEDDEBODE, WETTEBODE, m., meest gebruikt
in 't meere. - boden, - boogt. De wetteboden in Vl.
ook arme jantjes genaamd, heeten in de Wdb.
Kluivers, fr. garnisaires. Hij ligt met de wette boon in zijn huis (al zijn roerend goed is verzegeld, en erzijn daar bedienden om het tebewaren).
Iemand de wetteboon zenden. " De wedde-boden
worden ghezonden ten huuse van den debiteur,
ofte wel gheleydt in andere plaetsen ten coste
van den debiteur, tot dat hy volle betaelinghe
zal ghedaen hebben.... Dies en zullen de zelve
wedde-boden aldaer niet langher moghen ligghen
dan den tijde van achte daghen. " (Cost. V
Veurne.) " Waert dat men eenighe wedde-boden
legde in jemens goet, die zyn er schuldich te
zinc Van s meyers weghe, ende dies es hy schuldich te verantwordene van den goede daer men
de wedde-boden inlyeyde. " (Het Gends charter-

boekje.)
— "

Wedde beduidt 1. pijnmus, fr. gage, pand

of zekerheid voor de betaling van eene schuld. "
(K.-L. Diericx.) — Kil. Wedde -bode, kluyver.
WEDDING, m. Wedde, drinkplaats, fr. abreuvoir,
Een wedding bij den koeistal. Een peerd in den
wedding leiden.
WEDER, WEÊR(E, o., fr. temps. Zie de Wdb.
— Zijn weer hebben, of in zijn weêre zijn, eig.
gez. van eene akkervrucht, die, door goed weder
begunstigd, welig staat te groeien. Fig. van een
mensch die heeft wat hem lust, die genot heeft.
Hij is vandage in zijn weêre niet (hij gevoelt zich
onpasselijk). Een nijdigaard heeft zijn weêre als
hij anderen ziet kwalijk varen. De moeder heeft
haar weêre in dat huwelijk van haren zoon.
WEDER, WEER, bijes. In samenstelling met
werkwoorden, zeggen wij weire als 't afscheid
weir als 't onafschèidbaar is, b. v.-baris,en
Weêregeven, gaf weire; Weêrhouden, weêrizield.
— WWeer.....weer, of wei,......of, hetzij.....hetzij
1. sive....s-ive. Weir leelijk, weir schoon. Weir
,

WEDE
zoo, weêr anders. Weer hij lacht of weer hij
mchreit, 't komt al overeen uit. Weer groot of
kleen. Weer gij wilt of niet, gij zult sterven.
" So moet ghi weer lief weer leet mijn afgriselicke
stranghe rechtvaerdighe wrake genieten. " (Th.
van Herentals.) " Weer hy geneest, weer hi niet
en geneest. " (F. Rapaert.) " Weer ionck, weer
oud,weer middelbaer tusschen ionck en oud,Maria
moet altijd gheschildert werden zonder lichtveer
rijp, zebaer ghestape--dicheytnslo,
leert, zoet en vriendelick van manieren. " (C.
Vrancx.) " Het recht is recht, weer ghy dreygt,
weeg- ghy bidt, weer ghy smeeckt. "(J.de Harduyn.)
" Weder zy nieuwe waren ofte oudt."(N. Despars.)
" Weder zy vrient ofte viant waren. " (Id.) " Dat
alle de vrynde pryesters hudt Brugghe mosten
gháen, tzy creupel ofte manch, veer zy langhe
ofte onlanghe ghevuendt hadde. " (G. Weydts.)
" Het is een doodtslagher die een ander het
leven nemt : weer hy dat met een broodt doet
oft met eenen steen. " (J. David, s. j.)
Weêr hy arm oft weldig leeft,
Weêr hy vreugt of droef heyd heeft.
(P. Croon.)
Dit es den loon die donrechtverdighe ontfingen,
Weer coningen, princen, vrouwen oft heeren.
(A. Biins.)
Nochtans macht elck lesen weer duijtschen oft walen.
(Id.)
Duer den groeten noodt
En wete ie weer ie gae op mijn hoodt
(Id.)
Oft op myn voeten.
Weder si leelic syn ofte scoen.
(Reinaert de Vos.)

— In plaats van weer ...weêr, hoort men ook
eer... eer, eer...of, en wier...wier, wier... of. Eer
dat hij komt of niet en komt. Eer rijk eer arm.
Wier gezond of ziek.
Kruiske, kruiske, goed begin,
Heeft het kruis toch wonderen in !
Wier het op den torre staet,
Wier het achter strate gaet,
Wier 't het nieuwgeboren kind
Wordt op hoofd en mond geprint,
Wier 't een arme vriendenhand
Op den laetsten leger plant; enz.
(G. Gezelle.)
-- Oulings zeide men ook weer ...ocht, en
weer...so. En men miek er ook gebruik van in

de interrogatieve disjunctieve wendingen in den
zin van 1. utrum ... an, b. v.
So dat Salomon bleef dooi;
Twifel heeft die Scrifture groot
Weder hi behouden es so verloren.
(Maerlant.)
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WEDEWAAL (wvl. WEEWALE), m. Weduwaal,
fr. loriot.
WEDEWAAR (wvl. wEEWAI.E), m. Hetzelfde als

het holl. Weduwenaar, fr. veuf.
WEDEWE (wvl. wEEWE), v. Weduw, fr. veuve.
WEE, v., mv. wee'n (zie DRIE), scherpl. es. Hetzelfde als Weide, fr. paturage. Eene vette wee.
Ossen in de wee. Een kerkwegel door de wee'n.
— Zie E.
WEEDEN (wlv. WEEN, zie LEFDEN), weedde, geweed, o. w. met scherpl. ee. Hetzelfde als Weiden, fr. paitre. De koeien wee'n in de wee. " Te
wylent dat die schaepkens weedden." (C. Vrancx.)
WEEFLADE, WEEFLA, v. Eene houten lade waar
het weefriet in ligt, en die den inslag in de bete
slaat na elke scheut van de schietspoel, fr. Chasse, battant du métier a tisser. Het is de weefla die
't geklikklak verwekt dat men bij 't weven hoort.
WEEFSTUK, WEEFSTIK, o. Stuk lijnwaad dat
geweven wordt, dat op 't getouw is. Nog eene
reede, en 't weefstuk is af.
WEEG (zach.tl. ee), m. Weg, fr. route. Hij is
langs den weeg bezweken. Die weeg is bot om
gaan. " Door de vermoeytheyt des weeghs ende
brandt der sonnen. " (F. de Smidt.)
— Ook Weug.
WEEG (scherpl. ee), m. (niet v). Wand, muur
van planken, van vlechtwerk, van klei, enz. in
tegenstelling met eenen muur van briken of
steenen gemetseld. Een berdelen weeg. Een
houten weeg. Vandaar Landweeg, Plakweeg,
Pooiweeg, Windweeg, enz. " Sy wierpen het
kiecxken wegh als doodt Leghen den weegh,

doen hoorden zijt pypen. " (C. Vrancx.) " Niemant en sal maken eenighe ovenen noch fourneysen teghens den muer ofte weck van sijnen
gebuer, dan metsende tegens den selven muer
de dikte van een bricke, ende teghens den aerden ofte barderen wegh twee bricken dicke. "
(Cost. v. Rousselaere.)
— Leert zitten, lijk de schouwe tegen den weeg,

zegt men van iemand die in eene kamer of elders
neerzit tegen den muur waar gemeenlijk niemand
zit omdat het daar weinig of niet toe geschikt is.
Neem uwen stoel en kom bij den heerd : ge zit
daar aleene ten einde de kamer gelijk de schouwe
tegen den weeg. Als ik binnentrad, vond ik hem
daar aleene zitten langs den muur gelijk de
schouwe tegen den weeg. - De naam van weeg wordt ook gegeven aan
het buikvlies, fr. péritoine, van menschen zoowel
als van dieren. De weeg houdt de ingewanden
omsloten. Gescheurdheid van den weeg, fr. rvp-
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lure du per'itoine. De heelmeester zegt dat de
weeg gescheurd is. " Komt den weegh te doorbreken dat de darmen in de sack, cur oft navel
smeken. " (Jac. Desmet.) " De weegh tusschen
de darmen ende de huyt. " (Id.) " De huydt
doorsnijden in de langhde als den breuck van de
weegh is. " (Id.)
WEEGAARDE (zachtl. ee), V. Hetzelfde als Weergade, bij metathesis van de r. Het betaamt dat
elk trouwe met zijne weegaarde. Een verstandig
kind voor zijn jaren : nooit zag men de weegaarde. Deugdzaam zonder weegaarde. Mijne
aardappels zijn alverre de weegaarde van de
uwe. Hij heeft wonderschoone roozen bloeien:
de weegaarde is nooit uitgekomen, de weegaarde
is in 't land niet.
WEEGAARDSBLAREN (zachtl. ee), o. mv. Weegbree, fr. plantain.
WEEGER (scherpl. ee), adj. Hetzelfde als Weiger;
zie aid.
-- Wegens ei = ee, zie E.
WEEGEREN, b. W. Hetzelfde als Weigeren.
WEEK (scherpl. ee), m. Het veeeken.
— In den week of te weeke. Gezouten visch in
den week of te weeke zetten. Zijne boontjes op
iets te weeke leggen (de hoop voeden van iets
te bekomen).
WEEKBROOD, WEKEBROOD, o. Zeker hoeveelheid brood die de landbouwers wekelijks moeten
geven aan een arm huisgezin. Het gemeentebe.
stuur bepaalt de hoeveelheid wekebrood die elke
landbouwer geven zal, en duidt ook het arm
huisgezin aan die 't halen mag. Het wekebrood
maakt deel van de gemeentelasten, maar is
bijkans overal afgeschaft.
WEELDE, WEILDE (zware ee, zie EIL), V. Zie de
Wdb.
— Zijne weelde niet weten of niet kennen. Zie
onder WETEN.
WEELE (scherpl. ee), v. Bij zeevisschers. Eene
genie in de zee, eene 1 1j, uur van de vlaamsche
kust, drie uren lang, en eene uur en half breed.
In de weele vangt men rochen, platen, steurs,
enz. De hinderbank van de weele. De zeebank
van de weele.
-- WEELEBANK, m. De zeebank van de weele.
WEELEN, weelde, heb geveeld, o. w. Walen, waggelen, zigzagsgewijs gaan, fr. vaciller, chanceler.
De dronkaard weelt langs de straat. Eene bolle
weelt waheer zij niet recht in de baan loopt, maar
eene slingerende richting volgt.
-- Meest gebruikt bij de Oost - Vlamingen.
WEEKSCHOE (uitspr. weeschoe, scherpl. ee), adj.
-
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attributief. Nat aan den voet of aan de voeten,
hetzij er water al boven of al onder in het schoeisel dringe, hetzij gansch het leder van de natte
doordrongen zij. Ik ga andere kousen aandoen,
ik ben weeschoe. Ik heb mij daar weeschoe gedien waterplas. Zich weeschoe gaan.-tordeni
Die in smeltende sneeuw trappelt, wordt licht
weeschoe.
— M. Stoke zegt Natschoe :
Der lude was berde vele
De natscoe worden ande vaert.
WEEMOES, m., klemt. op wee, scherpl. ee. Eene
soort van pijnboom, in de wetenschap pinus
strobus L., fr. pin TVeirnouth.
WEENEN, o. w. Wordt gez. van de doodklok
of de doodklokken, waneer zij over eenen overledenen, niet geluid, maar traagzaam geklipt
worden. De klokken veeenen. Na dat de klokken
eene poos geweend hebben, dan luiden zij.
--- Dit gebruik bestaat te Brugge en elders.
WEENIG, adj., scherpl. ee. Hetzelfde als Weini g. " Om met weenighe woorden veel sins te
gheven. " (A. Poirters.)
-- Wegens ei =se, zie E.
WEEP, WEPE, v. Aardbie, wespe, fruitenier,
-

fr. guepe.

WEÊR, voor WEDER. Zie WEDER.
WEER (zachtl. ee), m. Man, goth. vair, angels.
wer, 1. vir. Dit oud w. gebruiken wij nog, doch in
een verachtelijken zin. Een leelijke weer, fr. 'an
vilain. Een oude weer. Een groote weer. Een
booze weer. Ga van hier, gij gloeiende weer.
— Ook van dieren. Een oude weer van eenen
haan. Een stinkende weer van eenen hond.
— Vandaar Weerwolf.
WEER (zachtl. ee), m., mv. weren. Eelt, eerbot,
verbaldheid, fr. cal, callosilé, durillon. Met weren
bedekt. De weer maakt het vel ongevoelig. " Hy
knielde dickwils daeghs, dat by veeren kreegh
ghelijck eenen kemel op sijne knien. " (F. deSmidt.) " Door 't bidden waeren haer knien vol
wieren. " ( L. de Huvettere.)
Of sy (de vliemen) dienen om een zeer
Of om eenen herden weer
Op te snyden. (P. Croon.)

— Kil. Weer, callus, callum. Kramers heeft
dit woord, maar hij acht het verouderd, en geeft
er het onzijdig geslacht aan. Het 1. var-us bet.
eene puist; vgl. 1. sparus, speer.
--- WEER (zachtl. ee), m., mv. weren, vklw.
weerke(n,.weertje. Knoop, knoest, kwast, fr. nceud.

Een boom met veel weren. De weren van de
boomen zijn harder dan het overige hout.
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" Gheerde zonder weeren " d. i. roede zonder
knobbels. " (A. Biins.)
— Kil. Weer, nodus, tuber.
WEER, WERE (zware ee), v. Verwering, fr.
défense. Zie de Wdb.
— Were biên, zich te weer stellen, zich weren,
zich verdedigen, fr. se défendre.
Maer by sou verr' . verliesen
Moest by eens weire bien, en komen handt aen handt;
Den ander biedt wel weir', maer hem ghebrèect ver -

[standt.
(L. Vossius.)
Wonder was het om aenschauwen
Wat een weire dat het boodt
(Id.)
Teghen syn aenstaende doodt.
Iemand were bien, hem verdedigen tegen
die hem aanranden, fr. défendre quelqu'un.
— WEER, WERE (zware e), v. Haag, fr. laaie.
Eene doornen were. Eene were rond eenen hof.
De konders van eene were. " Brugghen ghebroken, oft groene weere af-ghehauwen, ofte eenighe
houvers gheslicht te hebben. " (Cost. v. Veurne.)
— Ook gebruikt in L. v. Waas. (Alg. Vl. Idiot.)
WEERACHTIG (zachtl. ee), adj. Eeltig; knoestig.
--

Zie WERIG.

WEERAL, bijw. Alweer, wederom. Hij is weeral
dronken.
WEÊRBIEDEN, weél bood, weerboden,1AIEERBIN,
weérboo, weêrboon, b. w. 1° Iemand weerbiên,

weêrzeggen, aan iemand, dien men ontboden
had, doen zeggen dat hij niet komen mag of niet
komen moet. Een meester weêrbiedt eenen nieuwen dienstbode, waneer hij hem doet zeggen dat
hij niet komen mag, hoewel hij hem reeds gehuurd had. De verloofden moesten al de genoodigden weêrbieden, omdat hun huwelijk op den
gestelden dag niet geschieden kon.
-- 2 ° Iets weérbien, iets, dat men aan iemand
geboden of gevraagd had te maken, niet laten
maken, hem doen zeggen dat men zijn gebod of
zijne vraag intrekt. Het is dikwijls onheusch
van een werk te weêrbiên. Het spijt mij dat ik
hem daarmee belast heb : ik zou 't willen weêrbiên.
WEERBORSTEL,

WEÊRBURSTEL, m. met zacht].

ee.Haar dat in tegenstrijdige richting groeit van
't overige, dat tegen de vleug groeit, fr. épi. Hij
heeft eenen weêrborstel. Een zwijn met veel
weêrborstels is aanzien als van de beste.
WEERBOTS, m. Weêrstuit, fr. rebondissement.
De weêrbots van eenen bal.
WEERBOTSEN (wvl. WEEREBOTSEN, Zie WEDER),
botste wcêr, heb of ben weêrgebotst, o. w. Terug.
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stuiten, fr. rebondir. De bal botst weder. " Echo
doet den gallem weder - botsen. " (J. de Harduyn.)
-WEERD,.-WEERDS, achtervoegsel. Zie - WAART.
WEERDE, v., zware ee. Hetzelfde als holl.
Waarde.
— De ambaèhtslien, enz. heeten liggende
weerde de weerde van de materialen aleen; en
staande weerde de weerde van de materialen en
van het fatsoen of de bewerking te samen. De
liggende en staande weerde van een huis is de
weerde van de bouwstoffen. en van het bouwen.
— Van goeder weerden, uit loutere welwillend he .d. Ik heb van goeder weerden dat gedaan
voor u, en 't is nog kwalijk.
WEERDIJ WEERDIE, v., klemt. op de 2e greep.
Hetzelfde als holl. Waardij.
— Wordt dagelijks gebruikt in den zin van
benaderende d'cring van tijd. In de weerdij van
een uur, fr. dans une heure approximativernent.
Hoe lang heeft hij daaraan gewrocht r wat kan ik
zeggen : de weerdij van eene halve ure. In de
` weerdij van eenen oogwenk of nog min. In de
weerdij van drie weken zijn er daar meer dan
honderd menschen gestorven.
WEERDOEN (wvl. WEEREDOEN, •zie WEDER), deed
weer, heb weet-gedaan., o. w. Zijn woord terug
nemen, fr. rés lier. Niet weere te doen, of duist
keeren over 't haantje van de kerke te springen
en een keersken onder uwe tone te laten branden (zeggen de jongers die onder malkaar iets
koopen of verkoopen of een ander verdrag aangaan).
WEERDUIVEL (wvl. –DUVEL, zie ui), m. Een
visch gelijkende aan eene lompe, maar zwart
met vier gele striepen, fr. misgurne, loche d'étang,
1. cobitis fossiliis. De weêrduivel wordt veel in
eenen bokaal bewaard, omdat hij, door zijn woelig slaan, het slecht weder voorspelt, daarom
ook in 't fr. barornètre vivant geheeten.
WEEREN (Wederen), weerde, -heb of ben geweerd,
o. W. Wordt gez. van afgepikt koorn, afgemaaide
klaver, gesleten vlas, enz. dat enen eenigen tijd
op den akker laat onder den invloed van wind
en lucht. Het laatste koorn moet niet lange
weêren (moet niet lang in stuiken staan op den
akker). Laat den tabak wat weêren. Men laat
gemeenlijk liet gepikte koorn op den akker
ee»ige uren openliggen om te weêren, en dan
bindt men het op in schooven. Het is goed van
jonge afgemaaide klaver te laten weêren eer men
-

die aan 't vee geeft. Het gesleten vlas moet ge-

weêrd zijn, eer men het in hagen stelt.
-- Vandaar Verweeren. Vgl. Akkeren.

WEER
--- onpers. w. Het weert niet voor het veld
(het is geen goed w êr op het veld), zegt men
in de Kempen. (Alg. V1. Idiot. op Zweren).
WEERGUNST, WEERJONSTE, v. Gunst die men

bewijst ter beantwoording aan eene die men
ontving. Hij heeft ons op eene prachtige maaltijd onthaald : het betaamt dat wij hem de weêrgunste geven.
WEERHELMEN, weêrhelmde, heb weerhelmd,

o. W. Weergalmen. Zingen dat het in de kerk
weêrhelme. Het gebrul van de wilde dieren
weêrhelmt in de bosschen.
WEERHOUDEN , b. w., klemt. op hou. Zie de Wdb.
-- 0p zijn weerhouden zijn, op zijn hoede zijn.
Hij zoekt u te bedriegen, ge moet op uw weêrhouden zijn.

— N. Despars zegt zich op zijn verhouden
houden : "'t Welcke cause was dat hemlieden die
ghedreechde daghelycx lancx zo meer versterckten ende zeer neerstelick up haerlieder verhouden
hielden. "
WEERHULP, v. Hulp die men geeft aan iemand
die ons hielp. Hulpe voor weêrhulpe geven
(iemand helpen om zelf geholpen te worden).
WEERKEEREN (wvl . WEEREKEEREN, zie WEDER),

keerde weêr, weergekeerd, b. w. Terugbetalen,
fr. rembourser, restituer. Ge moet dat geld weder

aan die 't u geleend heeft. Gestolen goed-kern
moet weergekeerd worden. " Weet dat somtijts
eenich goet qualic versregen wort datmen noch
niet sculdich en is weder te keeren, maer men-tans
mach dat wel behouden. " (Th. van Herentals.)
— o. W. Er van wederkeeren, van eene dwaling
terugkomen, fr. en revenir. Hij meende 't geluk
in de wereldsche vermaken te vinden, maar hij
is er van wedergekeerd. Die landbouwer denkt
dat hij beter zal varen met vlas te zaaien in

plaats van tarwe, maar hij zal er haast van wederkeeren.
WEÊEKUNNEN (wvl . WEEUEKUNNEN, zie WEDER),

kon of kost weer, heb weergekonne-n, o. w. Kunnen

wederkeeren. Hij kan noch weg noch weêre.
't En is niet genoeg van erin te kruipen; men
moet nog weêrkunnen.
WEERLAM (zachtl. ee), o., mv. - lammers. Jonge
ram, fr. agneau mille, het opposiet van Beitlam.
— Weer in de Wdb. bet. Ram, fr. bélier; gelubde ram, fr. bélier chatré.
WEERLICHT, WEERLUCHT, m. (niet o.) Blik -

sem, fr. éclair (aaccompagné de tonnerre) . De glets
van den weerlicht heeft hem bijkan blind geslegen. Het gaf eenen grooten weerlicht. Het geeft
weêrluchten, fr. it fait des eclairs.
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— Loop naar den weerlicht, loop naar den

duivel, hef u weg van hier.
— Leelijke weérliclit, Storn?ne weerlicht, enz.
scheldwoorden voor Leelijkaard, Dwazerik, enz.
Een luie weerlicht. Een kromme weerlicht (een
krombeende).
— Bij timm. Soort van Schaaf, anders ook
Voorlooper, fr. warlope Zie DONDER .
WEERLICHTEN, weêrlichtte, heeft geweerlicht,
onpers. w., klemt. op weer. Bliksemen, fr faire
des éclairs (accompagnés de lonnerre). Kramers
vertaalt dit w. door fti'^•e des éclairs de chaleur
(zonder donder), maar daarvoor zeggen wij de
.

zoelte speelt.

— Wordt ook persoonlijk gebezigd, sprekende
van iemand die glarioogt van scheelheid of van
gramschap. Hij weerlicht.
— Men zegt ook Weêrluchten.
WEERL, WEREL, m., zware e. Hetzelfde als

Wereld. Vgl. Aven voor Avond.
- WEERLLIJK, WERELLIJK, adj. Wereldlijk. De
geestelijken en de werellijken. De weerllijke

priesters, fr. les prêtyes séculiers. " In een werelyck habydt gaen, " (P. Mallants.) " Soo wel int
weerlyck als int gheestelyck. " (A. Adriaensens.)
" Een weerlicke dochtere die zeer weerlick ende
goddeloos leefde. " (C. Vrancx.)
Geen weirelicke macht vermagh u uyt te roeyen.

(G. De Dous.)
WEERLING, o., zware ee. Steenen bolletje aan

't einde van 't klinksnoer eeuer deur. Het weerling belet het klinksnoer van uit zijn gatje te
glijden, en dient tevens als handvatsel voor
dezen die de deur willen opendoen. Het is maar
aan oude arme huizen te lande dat men nog het
weerling vindt.
— Niet te verwarren met Werveling.
WEERLINS, WEERLINZE, v., zware ee. De luns

of tap die van achteren in den langwagen zit,
om den achterwagen te beletten achteruit te
schuiven.
WEERLUCHT, m . Zie W:EE^RLICHT.
- WEERLUCHTEN, onpers. w. Zie WEERLICHTEN.

WEERMOETEN (wvl . WEEREMOETEN, zie WEDER),

moest en 7noste weer, heb weêrgernoeten, o. w. Moeten terugkeeren. De soldaat is in verlof voor
drie weken, maar dan moet hij weêr naar 't leger.

WEEROOG(E, v., met zachtl. ee. Puistje op 't
ooglid, gerstekorrel, fr. orgelet. Eene weêroog
hebben, krijgen.
— Ook Zwijnpuistje genaamd.
WEERROOTE, WEDERROOTE, v. Als het geroot
vlas uit het water getrokken is, stelt het men

WEER
dan in eenen hoop met de gaten omhoog en de
toppen omleeg, en zoo laat het men eenen dag
staan : dat heet de weêrroole, omdat het vlas
aldus in het weder of opene lucht nog voort
blijft rooters.
WEERS (uitspr. wee1s, zie Rs), adj., zware ee.
Zie WERS.
WEERSCHA, WEDERSCHADE, v. Weerwraak, fr.
représailles. Weerscha doen, fr. user de représailles.
WEERSE, WERSE (uitspr. wèse, wesse, zware e,
zie its), v. Bij brouwers. Het siroopachtig afkóoksel, het suikersap dat men uit het mout
kookt als men bier brouwt; ook Bierweerse, en
Moutweerse genaamd, fr. extraií de malt, glucose,
matière amylacée. De eerste weerse, die uit het
mout vloeit, heet Slijmweerse of Voorloop, en
dit is bij den brouwer wat de Vlegge bij den

stoker is.
-- Een vat met de weerse leggen, weerse gieten
in een onrein vat dat men dus liggen laat om
het te zuiveren. Wij zullen t' . avond dat vat
met de weerse leggen.
— In 't algemeen Afkooksel van graan of
zaad, als geneesdrank. Men maakt van dat zaad
eene weerse voor zieke koeien.
— Vandaar 1° Gersteweerse, f"r. eau d'orge;
2° Gruisweerse, fr. eau de son; 3° Lijnzaadweerse
(water met lijnzaad gekookt, als geneesdrank
voor dieren); 4° Lieweerse (afkooksel van honingraten, dienende als morgendrank, fr. hydroreel.
Eene flesch lieweerse. Een glaasje lieweerse drinken.)

— Bij pottebakkers. Dunne kleefpap van water
en meel, anders ook Wallinge genaamd; zie aid.
— Dit w. is overal veel gebruikt. In Oost —Vi.
zegt men wisse. Kil. heeft Wesse, dilutum malti
cervisarii : mustea cervisia : decocíum; en hij geeft
voor synoniem Werte en Worth, eng. wort. Kramers vertaalt Wort, o., door fr. mout dc bière hou
-bloné,qui'apsecrblfmntaio,
guilloire; hij vertaalt ook het fr. drage door Wort.
Vaelande spelt weise, even als hij leis schrijft
voor teers : " Is het niet schoon te koenen verschil maken soo in 't schryven als in 't spreken
tusschen Teis (eenen deusigen) en Teys (honden),
Weis (bierweisse) en Weys (den genitivus van
Wey) P " — Ik schrijf het w. met eene r (weerse,
werse), niet aleen omdat het tonzent volkomen
rijmt met Keerse, Kerse (uitspr. kèse, kesse, zie
Rs), fr. chandelle; maar ook om dat er eene r is
in weste, dat Kil. als synoniem geeft.
-- WEERSEPOMP, WERSEPOMPE (uitspr. wèse—,
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wesse—), v. Pomp waarmede men de moutweerse
in den brouwketel overpompt.
WEERSHOOFD, o., zachtl. ee. Luchtverschijnsel
bestaande in een tweeden regenboog boven den
eersten.

— Eenigen geven dezen naam ook aan een
mislukten regenboog, waar dat er maar een deel
van te zien is.
— Kil. Weers- hoofd, draeyende wind, turbo.
WEERSPLEET, WEDERSPLETE, v. Weerga, evenknie, fr. le pa -reil, la pareille. Hij is de weêrsplete van zijn broeder, fr. it lui ressemble comme
deze. gouttes d'eau. De weêrsplete en is in de
wereld niet. " Zoo hadde Jan Onraedt zijn Trijntje gevolgd, de weêrsplete van zijn herte. " (K.
Callebert.)
— Het is de weêrsplete, het een is 't ander, er
is geen verschil tusschen. Er zijn twee wegen
om naar de kerk te gaan; maar 't is de weêrsplete : de eene weg is niet langer dan de ander.
— Ik * denk dat dit w. ontleend is aan de spinnerij. Zie SPLETE.
WEERWETEN (wvl. WEÉREWETEN, zie WEDER),

wist weer, weêrgeweíen, b. w. Iets gewaar worden door iemand die 't ons overdraagt, ter kennis komen van iets dat wegens ons gezeid of
gedaan is,1. rewire. Hij zal het wel weêrweten.
Ik wist het reeds 's anderdaags weer.
WEERWIJS, adj. Die weet of het goed of slecht
weder zal zijn, die voorzegt of het sneeuwen zal,
enz. Lieden die aksteroogen hebben of 't flerecijn, zijn doorgaans weerwijs. Honden en katten
zijn ook weerwijs; want als er slecht weder op
handen is, knauwen zij grasfemen.
WEÊRWIJVEKEN (wvl. WEERWUVEKE, zie WIJF),

o. Tooveres, fr. sorcière.
WEESCHOE, adj. Zie WEEKSCHOE.
w. Afzeg
afbestellen, weêrbieden, fr. contremander.-gen,
Ik heb den dienstbode gezonden om den geneesheer te weerzeggen.
— Zeggen aan iemand dat iets anders is dan
het men eerstmaal gezeid had. Gij hebt gezeid
dat het morgen was; ge moet het gaan weerzeggen, het is maar overmorgen.
WEERZIEN, weerzag, weerzien, b. w. Iemand
met eene kwade oog aanschouwen, er geene
trouw in hebben en hem schuwen. Die kerel is
van iedereen weerzien. Hij is weerzien als een
dief. " Zo dat tlandt ter cause van dien (t. w.
van moorden en rooven) van een yghelick va rincx weerzien viert ende min ghefrequenteert
daast plochte. " (N. Despars.) " Broeder, spot
WEERZEGGEN, weerzet, weerzeid, b.
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niet met u gebuer omdat hy een lichaems gebrek
heeft;
Want den heer heeft ons geschapen,
Wy eylaes ! ons -selven niet :
Waerom gy hem soo weer -slet ? "
(P. Devynck.)
WEÊRZIJN (wvl. WEÊREZIJN, zie WEDER), was•
weer, ben weergeweest, o. w. Teruggekeerd zijn.

Hij is wear naar 't leger. Het is drie jaar dat hij
vertrok, en hij en is nog niet wear.
WEET, WETE, v. Kennis, fr. connaissance, notification. Iemand de wete van iets laten (het hem
laten weten).. Ik doe u met droefheid de wete
van de dood van mijnen broeder. Dat is gebeurd buiten mijne wete. Bij (of met) mijn vete,
fr. a mon escient. De wete zoeken. Ik weet niet
waar ik zou gaan de wete zoeken van die zaak.
" De Vosinne heeft hier af de wete creghen. "
(Ed. De Dene.) " Door de kennisse ende wete
alleene die sy soo langhe van te vooren hadden."
(A. De Boeye, s. j.) " Ik kan u aan de wete helpen waar Baselis gedoken is. " (G. Gez.) " Datter
niet een gaet verloren oft af en valt sonder sijne
weet. " ( F. de Smidt.) " Ist dat de wete, dat jemant
om eenigh schelm -stuck ghehanghen is, wort
gheacht een groote schande aen syn stam-huys."
(P. Mallants.) " Sonder oorlof ofte vete van syne
Majesteyt. " (I. de Grieck.) " Zy heeft haar goede keten zonder weete van haar ouders verkogt."
(C. Hazart.) " Jan wiste waar dat zuster Lucia, die
de keuken deed, 't een of 't ander, met Moeders
wete, hadde gereed gezet. " (K. Callebert.) " Dit
contract zal mueghen upzegghen alst hem ghelieven zal, behoudens dat hy de wete zal laeten
den anderen een vierendeel iaers te vooren. " (C.
van Dordrecht.) " Van dat zy hier of de wete
ghecreghen, zo trocken zy naer der havene. "
(N. Despars.) " Daer wirt ons de wete gedaen
- dat de Turcken ons convent gheplundert hadden. " (B. Surius.) " Aen . de deuce kloppen op
datter jemandt uyt-commende magh de wete
doen ofte het den Oversten belieft dat men incompt. " (B. Gheysen.) " Indien zy huerlieden
capiteyn in tijts van als die wete ghedaen hadden. " (N. Despars, die ook te weten doen gebruikt : " zegghende dat hy die van Brugghe
noch wel te weten doen zonde wie hy ware.
")

Alles is maar een wete en vlooien vangen
gaat met de rappigheid, spreekw.
--

WEEVARE, m. Zoo heet te Brugge wat elders
Weeware, wedewaar luidt, fr. veuf. Zie w.
WEÊWAAL, m. Wedewaal, fr. tori oh.
— Kil. Wedewael, en Weedewael.

WEEW
WEEWAAR, m. Weduwaar, fr. veuf.
WEEZEGELD, o. Het geld dat eene wees toebe-

hoort. Haar weezegeld is in de handen van den
notaris.
WEEZEGOED, o. Het goed dat eene wees toebehoort. " De zelve voochden, alsoo eedt ghedaen
hebbende, ende de weezen bevoochd zijnde, worden ghehouden over te bringhen ten Weeseboucke heurlieder weese-goedt, t' zy leenen, erfve
ofte renten, metgaders huusen ofte andere
goedt. " (Cost. v. Veurne.)
WEEZEPAPIEREN, o. mv. Bewijsstukken die
aan de weezekinderen den eigendom van hunne
goederen verzekeren, fr. titres de propriété d'un
orphelii. Zijne weezepapieren zijn verloren.
" Waren menichvuldige bewijsen in de voor
beroerten verlooren ofte ontvreemt, te-gaend
meer dewijl in die tijdtsomstandichheden noch
staten noch weesepapieren gemaeckt wierden;
dies hebben de kinderen ende erfgenamen (jonck
ende uut 't lant zijnde) geene cennisse van hun
erfgoederen tonnen krijgen. " (Pauwel-liedr
Heinderycx.) " De blijfvers ofte blyveghen in
sterf-huusen daer weesen zijn wanden laetsten
oft voorgaenden bedde, en zullen hemlieden niet
moghen betrecken ten staete van huwelicke,
ten sy dat sy alvooren staet zullen ' ghemaeckt
hebben inde voorseyde heurlieder respective
sterf-huusen, ende de weeze-pampieren ten comptoire overghebrocht ende verzekert hebben. "
(Cost. v. Veurne.)
WEFELEN, roefelde, heb gewefeld, o. w. Weifelen,
wankelen, fr. chamceler. Een dronkaard gaat al
wefelende.
WEFFEL, m. Zie WERVEL.
WEG (wvl. ook WEEG en WEUG), m.
— Naar den bekenden weg vragen, ingebeelde
moeielijkheden tegen iets inbrengen.
— Op weg z ij n, op weug zijn, fr. être en vole.

Die zake is op goên weg. Hij is op weg naar
zijn verderf. Op weg zijn van te genezen.
— Te wege zijn, te weuge zijn, op het punt zijn.
Hij was te wege voort, als het hem inviel dat hij
dien dag moest thuis blijven. Ik was juist te
wege (zegt men elliptisch als men op het punt
was van iets te verrichten op den stond zelf dat
een ander ons dit komt vragen, aanraden of gebieden). Ge zoudt eens moeten uwen zieken
vriend bezoeken. ,Antw. 'Ik was juist te wege.
Waar waart gij te wege naar toe P Ik was te wege
naar huis. Hij was gram te wege; maar ik draaide
't met een zoet toomken af. " Segh waer gy zijt
te weegh. " ( P. Devynck.)
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(d. i. ten einde) alle wegen zijn,
raad
meer
weten, geenen middel meer
geenen
hebben opi uit eenen moeielijken toestand te
geraken, fr. être a bout de voie.
-- Tenden

-- YVeg weten of kunnen net iemand of met iets,

middel weten om iemand te geleiden of om iets
moeielijks te verrichten. De moeder weet geenen
weg met dat kind, maar de vader wel. Ik weet
er geenen weg mee. Hij weet hij weg met alles.
Ik kan geenen weg met dat woord (ik weet het
niet te verklaren). " Want dickens en weetmen
met sulcke lieden noch raet noch weck. " (Th.
van Herentals.) " Veel meer andere dierghelicke
overwillighe woorden, daer die van der stede
gheenen wech mede en wisten. " (N. Despars.)

" Met zulcker overvloedicheit van sneeuw dat
men te veel steden als t'ghinck doyen, roet de
wateren gheenen wech en wiste. " ( Id.) " Daer
zyn noch al veel ander namen van mannen daer
ie gheenen wech mede weet " om ze uit te leggen.
(M. Lambrecht.)
WEG, bijw. Zie bij WEGZIJN.
— TTTeg en door (wvl. weg en teure, zie TEURE),
tautol. Henen. Als ik toekwam, ze waren allen
weg en door, fr. tons elaient Tarns, toes avaient
disparu. Dat is een eerste werkman; de anderen
waren nog maar half wege, als hij met zijn werk
reeds weg en door was.
WEGAARDSBLAREN, o. mv. Zie WEEGAARDSBL AREN.

WEGBAAIEN, baaide weg, weggebaaid, b. w.

Dievelings wegnemen, fr. chiper. Terwijl ik omkeek, baaide hij mijnen appel weg.
- Zie BAAIEN.
WEGBEENEN, beende weg, ben weggebeencd, o. w.

Wegloopen. Ge moest hem zien wegbeenen.
-- Ook Wegbeenderen. Hij beenderde weg.
WEGBELENDEN, belendde. of belond weg, ben
wegbelend of - belanden, o. w. Zie WEGBLENDEN.
WEGBIJZEN, bees weg (wvl. scherpl. ee : zie
DUIGEN), ben weggebezen, o. w. Wegloopen, weg

-vluchten.
WEGBLENDEN, blencdde of blond weg, ben weg

o. w. Uit de oogen ver -geblndof ,
te zoek geraken. Hij is weggeblonden.-dwijne,
-- Zie BLENDEN.
WEGBORSTELEN, WEGBURSTELEN, b. w. Weg-

jagen. De jongens waren te wege in de straat te
spelen en leven te houden; maar de politie heeft
ze weggebursteld.
WEGBULTEN, bultte weg, weggebult, b. w. Al

bultende wegstooten. De geit bultte den hond
weg.

WEGD
— Fig. Onfatsoenlijk wegdrijven. Zij hebben
hem weggebult uit hunne vergaring. Uit zijn
ambt weggebult worden door eenen listigen
onderkruiper.
- Zie BULTEN.
WEGDJAKKEN, djakte weg, weggedjakt, b.w. Met
de zweep wegdrijven. Eenen hond wegdjakken.
— Iemand afzetten en wegjagen. Benen dienstknecht wegdjakken. Dat oproerig volk heeft
zijnen koning weggedjakt.
- Zie DZAKKEN.
WEGDREEFELEN, dreefelde weg, weggedreefeld,

b. w. Wegdrijven. De soldaten dreefelden het
volk weg om doortocht aan den stoet te laten.
- Zie DREEFELEN.
WEGDRENTEN, drentte weg, ben weggedrent,
o. W. Stil weggaan. Hij drentte stillekeris weg.
WEGDRUMMEN, clry m de weg, weggedrumd, b. w.

Wegdringen, al drummende wegdrijven. De soldaten drumden het volk weg.
-- Zie DRUMMEN.
WEGDUTSEN, dufste weg, ben weggedutst, " o. w.

Wegdwalen, sprek. van eenen sul die te zoek
raakt. Die onnoozele jongen is weggedutst, men
weet niet waar.
WEGEL, m., vklw. wegeiken. Smalle weg, batte,
voetweg. Eenen wegel maken door den bloemhof. De wegel die door de velden naar de kerke
loopt. " Het weghelken dat opwaerts klimt.
(P. Mallants.)
Behoortste thebben ghezonden, duer dal en weghelkens,
Zochte beddekens, snuutcleerkens, speghelkens.
(Ed. De Dene.)

— Vandaar Kerkwegel, Voetwegel, enz.
WEGELING, m. en o. (zie –LING), vklw. wegelingsken. Wegel, voetpad. Die wegeling loopt
naar de grootti straat. Ga , langs dit wegeling:
het is nader. Vele wegelingsken door de bergen.
WEGEN, weegde, geweegd; ook WEUGEN, b. w.
Voeren, leiden. Een peerd wegen, fr. conduire,
mener un clzes'al. Zie BEWEUGEN.
WEGEN, woeg (wvl. woog, zie ov), gewogen, b. w.,
fr. peser. " Soo veel taerwe als die kinders zwaer
woeghen. " (C. Vranex.)
Schoon den reus Satan, by den Kemmel-berg geleken,
En hoofd en schouderen daer boven uyt kon steken,
En aen den hengsel net syn seven duyst pond woeg.
(Vaelande.)
WEGFLIMPEN, f iynpte weg, weggeflimpt, b. w.

Behendig en dievelings iets wegnemen. Hij zag
dat oud boekje liggen, en flimpte't weg in zijnen
zak. Iemands snuifdoos wegflimpen.
WEGFOEFELEN (wvl. WEGFOUFELEN, Zie

OU),

WEGF
foefelde weg, weggefoefeld, b. w. Wegstoppen,
haastig verbergen. Als het vijandelijk leger
naderde, elk foefelde zijn geld weg en al wat
kostelijk was. Hij foefelde den boek weg, als ik
binnentrad.
-- Haastig en ruw wegjagen. Hij wierd daar
uit het huis weggefoefeld.
- Zie FOEFELEN.
WEGFOETEREN, foeterde weg, weggefoeterd, b. w.
Schandig wegjagen. Men heeft hem weggefoeterd
uit het leger.
-- o. w. met zijn. Wegloopen.
WEGPRUTTEN, frutte weg, ben weggefrut, o. w.
Wegsluipen, wegloopen. Hij frutte weg, zoohaast
hij mij gewaar wierd. -- Zie FRUTTEN.
WEGGE, WIGGE, v. Bij olieslagers. Zware hou
spie die, onder het stampen van de dwing--ten
hei, tusschen de warden inschuift en aldus de
olie uit het zaad perst.
WEGGEVER, m., meest vklw. weggevertje. Iets
van kleene weerde dat men bestemt om als geschenk weg te geven. Dat standbeeldeken is een
weggevertje. Die boeken zullen dienen tot weggevertjes. — Zie -ER.
WEGRASPEN, haspie weg, ben weggehaspt, o. w.
Wegijlen. De dief haspte weg. De haas haspte
weg door de velden.
WEGHEBBEN (wvl. WEGEIN, zie EIN), b. w.
Vasthebben, begrijpen, verstaan. Hebt je 't weg P
fr. comprends-fu ? Ge moet niet meer zeggen, ik
heb 't al weg.
WEGHEFFEN, hefle en hief weg, weggeheft,
- geheven, en -geho fen, b. w. Heffende wegnemen.
-- Zich -weghaffen (wvl. eens wegheffen, zie EENS),
henengaan, vertrekken. Hef u weg uit mijne
oogen!
WEGKABIJSTEREN, o. W. Hetzelfde als Weg
-schavijtern.
WEGttADIJSTEREN, kadijsterde weg, weggekadijsterd, b. w. Wegjagen. Al de vreemdelingen
wierden dan weggekadijsterd.
-- o. W. Wegloopen. Hij kadijsterde weg.
--- Zie KADIJSTEREN.
WEGKARIEREN, karierde weg, weggekarierd,
Wegjagen, fr. chasser. Hij is daar weggekarierd.
Vgl. fr. charrier.
WEGKARIOTTEN, kariotte weg, weggekariot, b.
w. Wegjagen, wegkarieren. De Franschen wierden dan overal weggekariot.
WEGKASPEREN, kasperde weg, weggekasperd,
b. w. Wegjagon, fr. chasser. Iemand wegkasperen
uit eene vergadering, uit eene stad, enz.
WEGKEIEN, keide, weg, weggekeid, b. w. Weg-
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gooien, wegsmijten. Hij keide zijnen hoed weg.
De soldaten keiden hunne wapens weg, en gingen op de vlucht.
WEGKEISTEREN, keisteide wcc/, weggeke-r*sterd,
b. w. Wegkeien, wegslaan, wegjetgen. Iemand
wegkeisteren.
WEGKETSEN, ketste 'zeeg, weggeketet, b. iv. Weg jagen, wegdrijven. Zij hebben hem van de prochic weggeketst.
— Ook o. w. Wegloopen.
-- Zie KETSEN.
WEGKIJSTEREN, b. w. Hetzelfde als Wegka dij sieren.
WEGICO(T)TEREN, ho (t,) eerde weg, weggeko (t) lerd, b. w. Wegdrijven met te kotteren. Iemand
wegkotteren (wegjagen).

WEGKUISCHEN, b. w. Wegjagen. Kuisch die
jongens weg die daar voor mijn huis spelen. Hij
heeft zijnen dronken diens bode weggekuischt.
— Opeten, uitdrinken. Een kieksken wegkuischen. Een bottel wijn wegkuischen. Dat was
seffens weggekuischt.
WEGLA MBOOIEN, larnboo i de weg, weggelambooid,
b. w. Pikereien, baaien, dievelings wegnemen,
fr. ehiper, escamoter. Iemands borze weglarnbooien.
WEGLEEDEN, WEGLEE'N, leedde weg, weggeleed,
b. w. Hetzelfde als het holl. Wegleiden. Eenen
dief weglee'n.
- Zie LEEDEN.
WEGLEKEN, leekte weg, ben weggeleekt (wvl. lèkte
weg, weggelèkt, zie KLANKVERK.), o. w. Zich stille
uit de voeten maken. Tegen dat de stond-kens
van betalen aankwam, was hij weggeleekt. De
hond leekte beteuterd weg .
WEGLEZEN, las weg, weggelezen, b. w. Wegbidden, door bezwering verdrijven. Men zegt dat hij
het ongedierte van de fruitboomen kan weglezen.
WEGLIJSPEREN (wvl. -LIISPEREN), lijsperde weg,
ben leeggelzjsperd, o. w. Wegsluipen, stillekens
henengaan zonder bemerkt, te worden. De schoolmeester viel in slaap, en de scholieren lijsperden
we; de een na den anderen. Wijl geheel het gezelschap aan 't redetwisten was, ben ik wegge
-lijsperd.
WEGLIMPEN, limpte weg, weggelimpt, b. w.
Steelsgewijs nemen, wegfoefelen. Hij limpte de
geldbeurs weg.
- Zie LIMPEN.
WEGLOOPEN, o. w. Bij hommelboeren. Vergaan,
zijne krachten kwijt geraken. De hommel loopt
weg, als hij op zijnen tijd niet geplokt en wordt,
WEGMALEN, viaalde w eg, weygenaaald, b.
,

,

WEGM
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Verteren, doen vergaan, sprek. van eene uitputtende kwaal, fr. miner. De langdurige koortsen
malen iemand weg.

o. w. Met rappe beweging van handen en voeten
zich wegmaken, zich henenreppen. Hij viel van
den wagen, en rabbelde weg om niet overreden
te worden. De haas rabbelde weg over de velden.
— Ook Wegrobbelen.
— Zie RABBELEN.
WEGRAMIJSTEREN (wvl. —RAMIISTEREN, zie IJ),
ramijsterde weg, weggerarnijsterd, b. w. Met ra
wegjagen. De klepmolens in de boo--mijsterng
men ramijsteren de vogels weg.
— ,o. w. met zijn. Met ramijstering wegvaren.
De vlucht patrijsen ramijsterde weg, als de
jager naarsde. De bende jongens ramijsterde weg.

WEGMANEN, maande weg, weggemaand, b. w.

Wegbidden, door bezwering weg- of uitdrijven.
Den duivel wegmanen. Ongedierte van den akker wegmanen in de roode zee.
— Zie MANEN.
WEGMIJFELEN (wvl. -MIFELEN, zie IJ), mijfelde
weg, weggemijfeld, b. w. Wegfoefelen, dievelings

en haastig wegmaken. Hij mijfelde den brief
weg in zijnen zak.
WEGKEUKEN, neukte weg, weggeneukt, b. w.
Met eenen harden duw wegstooten. Neuk hem

WEGRIBBELEN, ribbelde weg, weggeribbeld, b. w.

weg. Neuk dat weg, fr. jetez cela.
— Zich wegreuken, zich uit de baan naaken.
Neuk u weg (maak plaats, mijd u, schuif achteruit).
— Zie NEUKEN.

Ribbelende wegrukken of wegstooten.
— In 't bollespel. Eene bolle wegribbelen, ze

doen wegstuiven met eene andere bol die men
met krachtigen arm in de baan schiet.
WEGRIESTEREN, riesterde weg, ben weggeriesterd, o. w. Wegloopen, wegijleln. De haas riesterde

WEGPEKKELEN, pekkelde weg, weggepekkeld, o.

w. Met kleene en rasse schreden henenstappen.
De jongen klonk aan de huisbel, en pekkelde dan
weg backten eenen muur.
— Zie PEKKELBEENEN.
WEGPIESPEREN, piesperde weg, ben weggepiesperd, o. w. Wegsluipen, zich wegmaken.
WEGPIJLEN (wvl. WEGPILEN, zie IJ), pijlode weg,
weggepijlcd, b. w. Stelen, wegrooven, wegnemen,
fr. tinlever, voler. Die mande is weggepijld van

iemand die hier langs voorbijging. Bewaak wel
deze voorwerpen dat men er geen deel van
wegpijle.
— o. W. met zijn. Wegijlen. Hij pijlde weg,

als hij mij zag komen.
- Zie PIJLEN.
-

WEGtOENDEREN, poenderde weg, weggepoen-

derd, b. w. Wegfoefelen, verbergen in eenen hoek
of in den zak. Waar heeft het kind dat geld
weggepoenderd P Al wat haar man wint, de
vrouw poendert het weg om te sparen.
— Zie POENDEREN.
WEGPOLKEN, polkle weg, weggepolkt, b. w. In
eenen polk of kuil verbergen. Het hondeken
polkte het been weg in de aarde. Geld of fruit

wegpolken.
WEGPOTEREN, poterde weg, weggepoterd, b. w.

WEGR

weg. — Zie RIESTEREN.
.

WEGRISPEN, rispte weg, ben weggerispt, o. w.

Wegijlen, spoedig wegloopen. Hij rispte weg,
als hij mij zag komen. Hij is weggerispt al langs
den muur.
— Zie RISPEN, O. W.
WEGRONKEN, ronkte weg, weggeronkt, b. w. Met
geweld en gegons weggooien. De wederspannige
scholier ronkte zijne boeken weg waar zij vliegen wilden. -- Zie RONKEN.
WEGROOIEN, rooide weg, weggeroofd, b. w. Weg
wegsmijten. Het misnoegde kind rooide-werpn,
al zijn speeldingen weg langs den vloer. Ik ga
dien muur wegrooien en door eene haag ver vangen. — Zie ROOIEN.
WEGRUIFELEN (wvl. WEGRUFELEN, zie UI), rui
felde weg, weggeruifeld, b. w. Met den ruifel
wegruimen. Ruifel al die steepen en die drooge
blaren weg uit de baan.
— Iemand wegruifelen, hem onfatsoenlijk wegjagen. Dan ru:ifelde men al de Franschen weg
die ergens in ons land nog waren.
— Zie RUIFELEN. In 't L. v. Aalst zegt men
Wegroefelen, even als men daar ook Roefel voor
Ruifel zegt.
-

Wegpoten, wegsteken, ergens verbergen. Zijn

WEGSCHABERNAKKEN, sehabernakte weg, ben
weggeschabernakt, o. w. Wegloopen, zich uit de

geld wegpoteren.
— Zie POTEREN.

voeten maken.

WEGPRIEMEN, priemde weg, weggepriemd, b. w.

Wegsteken, wegfoefelen. Hij priemde 't spoedig
weg, uit vrees van 't afgenomen te worden.
WEGRABBELEN, rabbelde weg, ben weggerabbeld,

WEGSCHAVIJSTEREN, schavijsterde weg, ben
weggeschavijsterd, o. w. Met kracht wegloopen,

vluchten. Hij schavijsterde weg om geen slagen
te krijgen.
— Zie SCHAVIJSTEREN.

WEGSCHEUVELEN, scheuvelde weg, ben wegge

Wegschuifelen, wegvluchten.

-scheuvld,o.
WEGSCHIJVEREN (wvl. SCHIVEREN), schijverde
weg, weggeschijverd, b.- en o. w. Al draaiende met
W.

groote snelheid wegdrijven of wegvaren. Hij
schijverde eenen stuiver weg in de lucht, en de
stuiver schijverde weg.
- Zie SCHIJVEREN.
WEGSCHOEPEREN (wvl. -SCHOUPEREN), schoeperde weg, ben weggeschoeperd, o. w. Wegvluchten.

- Zie SCHOEPEREN, 3 e art.
WEGSCHOPPEN, schopte weg, ben weggeschopt,
o. W. Wegvluchten, haastig eene schuilplaats

zoeken. De dief is weggeschopt. De haas schopte
weg in de veldvruchten.
— Zie SCHOPPEN.
WEGSCHUIFELEN (wvl. -SCHUFELEN), schuifelde
weg, ben weggeschuifeld, o. w. Haastig wegvluch-

ten, wegscheuvelen. Zoohaast de soldaten ver
-schen,aldmuitkrs
schuifelden weg.
>--- Zie SCHUIFELEN.
WEGSNAREN, snaarde weg, ben weggesnaard, o.
w. Snel wegvluchten, wegijlen. Als zij dat gedaan hadden zij snaarden zeere weg, om geen
slagen te krijgen. .
- Zie SNAREN.
WEGSNOKKEN, snukte weg, weggesnukt; ook

b. w. Al snukkende wegnemen. Hij
snukte dat weg uit mijn hand.
-- Zich wegsnukken, schielijk achteruit springen. Had hij zich niet weggesnukt, de boom
viel op hem.
WEGSNOKKEN,

WEGSPAARZEN (uitspr. spazen, zie Rs), spaars de weg, ben weggespaarsd; ook WEGSPEERZEN en
-

w. Wegspatten.
- Zie SPAARZEN.

WEGSPERZEN, 0.

WEGSPEITEN, speitte weg, ben weggespeit, o. w.•

Wegspatten, wegspaarzen.
- Zie SPE1TEN.
WEGSPIJKEREN (wvl. -SPIKEREN), spijkerde weg,

ben weggespijkerd, o. w. Wegvluchten, snel wegijlen.

zonde is, werpe den eersten steen op die beschuldigde; en dan boog hij zich neder en schreef op
den grond; en terwijl hij schreef, de Pharizeeuwen steertten »weg de een na den anderen.
— Meest gebruikt in 't L. v. Aalst; ook in
't L. v. Waas. (Alg. Vl. Id.)
— Kil. Steerten, fagere (vluchten). Zie ook
NIEUWSTEERTIG.

WEGSTEKKEN, stekte weg, weggestekt, b. w. In
't marbelspel. Met zijnen marbel eenen anderen
marbel wegschieten.
- Zie STEKKEN.
WEGSTROELEN, strogilde weg, heb of ben wegge

Stroelende wegvloeien.
-- Zie STROELEN.

-stroeld,.w

WEGSTROOIEN, strooide weg, weggestrooid, b. w.

Bij huidevetters. Den geboenden huid in de
strooikuip wegleggen.
- Zie STROOIEN.
WEGSTUIKEN (wvl. - STUKEN), stuikte en stook
weg, weggestuikt en gestoken, b. w. Wegstooten.

Hij wilde er ook bij komen, maar ze stoken

hem telkens weg. --- Zie STUIKEN.
WEGTJOLEN, tjoolde weg, heb of ben weggetjoold,
o. W. Wegsukkelen, al dolende wegbelenden. De

duts van die vent is weggetjoold van zijn huis,
en men weet niet waar hij gevaren is.
- Zie TJOLEN.
WEGTRENTEN, trentte weg, ben weggetrent, o. W.

Wegtrimpen, stillekens weggaan. Hij trentte
geheel beschaamd weg. -• Zie TREK TEN.
WEGTRIMPEN, trimpte weg, ben weggetrinvpt, o.

w. Onbemerkt en voorzichtig henengaan. Als
hij zag dat men in die vergadering zoo eene
questie ging behandelen, hij stond stillekens op
en trimpte weg. - Zie TRIMPEN.
WEGTROKKEN, trek weg, weggetrokken, b. en o.
w. Hetzelfde als Wegtrekken. Zie TROKKEN.
WEGTRONDELEN, trondelde weg, ben weggetrondeld, o. w. Wegslenderen, wegsukkelen.

- Zie TRONDELEN.
WEGTROTTEN, trotte weg, ben weggetrot, o. w.

- Zie SPIJKEREN, 3e art.
WEGSPINDEREN, spinderde weg, ben weggespin

Wegspijkeren, wegvluchten.
- Zie SPINDEREN.

WEGS

1385

WEGS

-der,o.w

WEGSPOETEREN, spoeterde weg, ben weggespoeterd, o.* w. Met grooten spoed wegijlen. Elk spoe-

terde weg. De vogels zijn al weggespoeterd.
- Zie SPOETEREN.
WEG STEERTEN, steertte weg, ben weggesteert, o.

w. Henendruipen, fr. s'esquiver. De Zaligmaker
zei aan de Pharizeeuwen : wie onder u zonder

Wegdraven, wegtrekken, henengaan. Hij zag
mij naderen en trotte weg naar zijn huis.
- Zie TROTTEN.
WEGVAGEN, vaagde en voeg weg, weggevaagd,
-b. w. Hetzelfde als het holl. Wegvegen. Vaag al
die dorre bladeren weg die op den wegel liggen.
Die Egipten. volt niet plaegen,
Loop der sonne kan vertraegen,
Sond-vloed senders en weg -vaegen,
Kan den Nevel wel verjaegen.
. (Vaelande.)

WEGV
-- Lijk weggevaagd zijn, plotselinge verdwij- .
nen zonder eenig spoor achter te laten. Als hij
hoorde dat men hem voor den dief aanzag, was
hij lijk weggevaagd. Die arme kinderen aten
zoo lustig : in eenige stonden was al het voedsel,
dat men hun voorzette, lijk weggevaagd.
--- Zie VAGEN.
WEGVLINDEREN (wvl. WEGVLIINDEREN, Zie IND),

vlinderde weg, ben weggevlinderd, o. w. Wegflad-

deren. De vogels vlinderden weg, als de jager
naderde.

-- Wegijlen, wegfijkeren, onbemerkt henen vluchten, fr. faire Handre. De dief vlinderde weg
langs de haag. Ik ben uit dat gezelschap weg gevlinderd zonder bemerkt te worden. Hij heeft
het gelag laten staan en is weggevlinderd. De
jongen vlinderde buiten en weg.
-- Ook b. w. Wegfoefelen, dievelings met iets
weggaan. Terwijl ik mij omkeerde, had hij het
geld weggevlinderd. — Vgl. Vluchten dát ook
als b. w. gebezigd wordt.
WEGWEIEN, weide weg, ben weggeroeid, o. w.

Al weiende uitwijken en neêrzakken, sprek. van
een natten grond. De kanten van dien gracht
weien weg.
- Zie WEIEN.

WEGWONEN (wvl. -WEUNEN), woonde weg, weggewoond, b. w. Iemand doen verhuizen om zelve
in zijne woning te gaan. Die man, dien gij over
twee jaar weggewoond hebt, is gestorven.
— o. W. met hebben. Verborgen wonen. Dat
vogeltje woont weg in dien braamhut.
WEGZAKKEN, zakte weg, . ben weggezakt, o. w.
Wegweien.
-- Stillekens henengaan. Hij zakte weg zonder te betalen.
WEGZEERDEN (met zware ee), zeerdde weg, ben
weggezeerd, o. w. Weggaan, zich wegmaken, fr.
s'en aller, déguerpir. Zeerd weg van hier ! Ziende

dat er daar twist en krakeel begon, ben ik weg
weg, als de policie naderde.-gezrd.Elk
-- Ook b. w. Wegwerpen, wegstooten.
--- Zie ZEERDEN.
WEGZIJN, was weg, ben weggeweest, o. w. Verstrooid zijn, fr. etre distrait. Ik weet niet wat gij
gezeid hebt; ik was weg.
-- IJlen, raaskalleti, fr. délirer. De zieke is weg.
--- Krankzinnig zijn, van zijn verstand weg
zijn. Nu en dan is hij weg.
-- In slaap zijn. Hebt ge genoenestond P Ik
heb mij geleid, maar 'k en heb niet weggeweest.
Ik heb een poosje weggeweest. Zoohaast hij
neêrligt, is hij weg.
-
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WEGZIMPEREN, z-imperde weg, ben weggezimperd, o. w. Wegzijpelen. Ziet water van de akkers

zimpert weg in den grond, zimpert weg langs
de droogbuizen.
WEI, m. Een vogel anders ook Lawei en Weiten genaamd, fr. geai.
WEI, bijw. in Fr.-Vl. gebruikt voor Weg
(voort, door, henen). Ga wei, fr. va-1-en. Hij is
wei, fr. it est parti.
WEIE, v. Hetzelfde als Wegge, Wigge, fr. coin.
— Bij brouwers, enz. Soort van Kapmes,
scherp aan de negge, dik aan den oerel, en weg
aan den top, dienende om de bommen-gevormi
te kappen, en ze in het bomgat te slaan of ze
eruit te heffen.
-- _De veie luidt, zegt men in 't Poperingsche
Voor de policie luidt, de avondklok luidt, fr. on

sonne la cloche de retraite, on sonne le couvre feu.
WEIEN, weide, heb geweid; ook HEIEN, 0. W. Wei

of hui afzetten, sprek. van kernmelk of kernpap,
wiens melkdeelen neêrzinken zoodat het boven
slechts troebel water is. Gekernde melk weit-ste
met te staan. Laat den pap weien, en giet dan
het wei af als een koeldrank in den heeten zomerdag.
-- Eene wonde weit, als zij watert, als er waterachtig vocht uit komt.
— De oogen weien, als er stille tranen in blinken, als zij vochtig staan, hetzij van droefheid
of anderszins.
— De grond weit, als hij nat en waterachtig
wordt, als hij zijpelt van 't vocht. Grond die
weit, zakt neer in de grachten.
WEIENAAR, WEIMAN, m. Jager, wildschut, fr.
veneer. De weienaars joegen achter de hazen
door akkers en bosschen.
--- Kil. Weidener. Van 't oud woord weide,
bij Notk. weido, d. i. jacht.
WEIFEL, m. Puist of bobbel voortkomende van

de beet eener spinnekop, mugge of vloo, of van
het straal eener bie, enz.
— Kil. Weffel, pustula sive tumor ex°ilis ex
aculeo musece, apis, vespce, vel 7norsu pulicis.
WEIFELEN, weifelde, heb geweifeld, o. w. Waggelen, wankelen, fr. the nceler. Hij weifelt gelijk
een beschonken mensch. Al weifelende voortstappen. Hij weifelt op zijn beenera (van dronkenschap, of van flauwte).
WEIGER, ook WEEGER (scherpl. ee) en WEIGE-

RIG, adj. met over, van of met.

— Weiger zijn over iets, het met groote spaarzaamheid en behoedzaamheid gebruiken, opdat
het zoo weinig • xrmogelijk vermindere of verslijte.

WEIL
Hij is weiger over zijnen ouden wijn. Weigerig zijn
over zijne boeken, over zijne kleeren. Die mede
kostelijk : ge moet er weiger over zijn (er-cijns
niets van ten oorlooze gebruiken of verkwisten).
.— Weiger zijn van iets, er aan verkleefd zijn,

zoodat men het moeielijk mededeele aan anderen. Weiger zijn van zijne boeken (er zoo aan
houden dat men ze noode uitleent of in iemands
handen ziet). De klokhen is weigerig van hare
kiekens (zij is er jaloersch van," en duldt niet
dat men ze in de hand neme).
— Weiger zijn met iets. " Wel weygher en trots
zijn met eenen boeck. " (L. Vossius.)
- WEIGERLIJK, bijw. Met groote zorg of spaarzaamheid Ge moet dat testament weigerlijlc_ bewaren. Leg die appels weigerlijk weg. Zijn geld
weigerlijk gebruiken. " Een juweel dat ghy soo
weygherlick tot noch toe bewaert hebt. " (L. Vos sius.)
KEILDE, V. Hetzelfde als Weelde. Vgl. Meel.=
meil, en zie onder Ei.
WEIMOES, m. Soort van Pijnboom. Zie wEEMOES.

WEIMPEL, adj. Zie WEPEL.
WEIOOGEN, weioogde, heb geweioogd, o. w. Water
in de oogen hebben, hetzij van droefheid of anderszins. Het weioogen is het begin van de tranen. Hij weioogde, maar de tranen vloeiden niet.
Zij verhaalde dat al weioogende. De ossen wei
als zij grooten arbeid op den akker moe--ogen
ten doen.
WEISTER, m. Zwier, volle en vrije beweging,
ruimte die men heeft om iets onbelemmerd te
verrichten. Schuift allen achteruit en laat hem
zijnen weister dm hokus-pokus te doen. Staat
mij in den weg niet, laat mij mijnen weister als
ik aan 't werk ben. Iemand zijnen weister geven. Zijnen weister hebben aan tafel, fr avoir.
ses coudees franches. Ga uit mijnen weister. Als
de akker vol onkruid staat, hebben de planten
hunnen weister niet om te groeien. Met dien
zwaren mantel heb ik mijnen weister niet om
te gaan. Zijnen weister nemen of pakken. Zie
eens hoe die juffer met hare krinolien haren
weister pakt in de straten.
-- Fig. Ge meugt dat kind alzoo zijnen weister niet laten (d. i. de vrijheid van al te doen
wat hem lust, zijnen eigenen wil).
--- Dit w. is gemaakt . van Weisteren, gelijk
Glinster van Glinsteren, Ratel van Ratelen,
Wandel van Wandelen, enz.
WEISTEKEN, weisterde, heb geweisterd, o. w.
Zwieren, zijnen weister nemen, zich vrij en on-
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belemmerd bewegen. Zie eens hoe hij weistert
in de straat. " Ten betaemt niet dat men ofte
te seer haestelijcken gae, pochte oock met uytghereekten necke, noch voor -overbuckende,
noch met den hoofde over de schouderen han
ofte we ysterende : welek al teeckenen-ghend,
zijn van lic h tveirdigheyt, ofte van hooveirdigheyt, onachtsaemheyt ofte van gheveynstheyt. "
(B. Gheysen.)
— Weisteren en zwieren, tautol. Langs de straten gaan al weisteren en zwieren.
— Ook b. w. in denzelfden zin als Heisteren,
heiselen, strooien, fr. r'pandre, laisser tomber.
Stroo weisteren. Draag dat voorzichtig zonder
het te weisteren. Vandaar Verweisteren.
— Dit w., meen ik, is een frequent. van Weien
(d. i. wegen, bewegen), even als Keisteren een
freq. is van Keien, Scheisteren van Scheien
(scheiden), Verbluisteren van Verbluien, enz.
WEISTERING, v. De daad van weisteren. " Dat
men gae sonder lichtveerdelijck met de voeten te
spelen, sonder weysteringhe met de aermen, sonder de schouderen te vertrecken." (B. Gheysen.)
WEITEN, m. Een vogel, anders ook Gaai en
Kooien geheeten, fr. geai. De weiten is geen
kauwe.
— Fig. Vent met weinig verstand, dwazerik.
Een weiten van eenen vent. Haar man is maar
een weiten.

Syt gy geen waeren weyten.
(Vaelande.)
— Kil. Weyten, graculus.
-WELTING, WEITINK, m. Weiten, gaai, fr. geai.
—Loo zeggen wij ook Nuchten en Nuchting,
-

fr. matigt.
WEKKER, m. Klokkenspel dat in beweging
komt door eenen trommel die in verband is met
de horlogie. De wekker dient om de aanstaande
uur of halve uur aan te kondigen, gemeenlijk
door een gekend deuntje of refereintje dat twee
of drie minuten duurt, en onmiddelijk gevolgd
wordt door het slaan van de uur of halve uur.
De wekker dient nog om de kwarten aan te
kondigen, maar dit sein is veel korter dan voor
de uren. Elk jaar verandert men de deuntjes
van den wekker. Eene stadshorlogie zonder
wekker. Men legt den wekker stil in de Goede
Week, zoodat de uur dan slaat aleen.
— Fig. Zijn wekker loopt a, f, zegt men van
iemand die met eenen vloed van woorden spreekt.
--- Hoewel wekker en beiaard in 't fr. onverschillig carillon heeten, zijn zij toch hetzelfde
niet : de W ekker is aleenlijk het klokkenspe
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dat werktuigelijk met. de horlogie gaat en regel
bij dage en bij nachte het slag van de-matig
aanstaande uur vermeldt; de Beiaard is ook het
klokkenspel dat bij poozen met handen en voeten
gespeeld wordt op klauwieren. Te Brugge speelt
men den beiaard eiken woensdag en zaterdag
van de week. Op den beiaard spelen. -- Overigens Wekker en Beiaard hebben dezelfde klokken eh klokskens.
WEKKEREN, wekkerde, heeft of is gewekkerd, onpers. w. Wordt gez. van 't klokkenspel dat de
uren voorgaat en aankondigt. Het moet eerst
wekkeren, eer dat de ure slaat. Het begint te
wekkeren twee of drie minuten voor de uur. Het
wekkert twee, fr. it carillonne deur heures. Is
het al drie gewekkerd ? Hoe lang is het gewekkerd (d. i. hoeveel minuten is het geleên dat de
wekkering voorbij is) ? Hoe lang heeft het gewekkerd (d. i. hoeveel minuten heeft de wekkering geduurd) P -- In Brab. zegt men Rammelen
(Alg. Vl. Idiot.)
-- Fig. en schertsende zegt men van eenen

stamelaar dat hij wekkert eer hij slaat, of dat het
wekkert eer het slaat.
SPEKKERING, v. Het wekkeren; de wekker.
WEKKERSPEL, o. Het klokkenspel dat de aan

ure aankondigt. Eene horlogie zonder-stande
wekkerspel.
WEL (te Brugge en elders WAL, zie L), bijw.
Wel en wel is dubbel wel, spreekw. (vgl. sat cito
Si

sat bene).

--- Dikwijls gebruikt als adj. in den zin van
Wellig. Een welle mensch (een mensch die 't
wel heeft, die fortuin heeft).
WELFAARD, m. Steenen boog of gewelf dat, in
sommige huizen de plaats vervangt van 't mantelhout eener kave. Eene schouwe met eenen
welfaard.
WELK (wvl. ook WILK, WULK en WUK), betrek
voornaamwoord.
-kelij
-

--- Niet weten welk dat welk is, uiteen niet

kennen, . niet weten te onderscheiden. Ik weet
dat er in een huisdak windbanden en haspebanden zijn, maar ik weet niet welk dat welk is. Hij
heeft de naamlijst van al de bloemen die in
zijnen hof staan, maar hij kan niet zeggen welk
dat welk is (hij weet niet welke van die namen
aan ieder in 't bezonder toekomt). De proprietarissen A, B en C, bezitten elk een huis in dat
dorp; maar ik weet niet welk dat welk is (welk
huis aan. A, welk aan B, en welk aan C toebehoor t) .
WELKDANIG, onbepaald adj. Hoegenaamd,

WELK
welk ook, fr. quelconque, quel... que. " 't Magistraat van Brugge hadde alle welkdanige verbeeldingen verboden. " (R. d. H.) Ik deel in uw
verdriet, welkdanig het wezen moge.
WELKOM (wvl. WELLEKOM, WILLEKOMME), m.
Een geschenk dat men geeft daar men toekomt.
Ge moet eenen wellekomme meedragen voor
grootmoeder. Moeder gaat nooit naar de markt,
of zij brengt eenen wellekomme mee voor de
kinders. Eenen wellekomme krijgen, ontvangen,
bespreken.
WELKOM (wvl. WELLEKOM en WILLEKOM), adj.
Welgekomen.
--- Dit adj. heeft den comparatief welkommer
en den superlatief welkomst. " Ic hope dat desen
boeck daerom te willecommer wesen sal. " (M.
Lambrecht.)

Judith was willecome, willecomer zijdij.
(A. Biins.)
Want ic hem dalder wellecoeinste gast was,(Id.)
WELKOMEN (wvl. WELLEKOMMEN), welkomde,
gewelkonid, b. w. Verwelkomen, welkom heeten.

Zij wellekomden hem met groote blijdschap.
" Wanneer dat by van kleyne ende groote ghewellecompt is gheweest. " (B. Gheysen.)
Gewelkomt van 't onsterflyck hofgezin.
(Vondel.)

WELLEVEND, adj. Deugdzaam, fr. vertueux. Een
wellevend 'mensch. Altijd wellevend geweest
hebben.
WELLIG, adj. Die wel is, zich wel bevindende.
Een wellig mensch (een begoed mensch).
-- Ik ben vandage niet al te wellig (niet al te
gezond, een weinig onpasselijk).
-- Hij is de welligste (de beste, de zoetaardigste) mensch van de wereld.
-- WELLIGHEID, V. Het wellig zijn.
-- Welgenoegdheid, blijdschap, fr. aise, contentement, joie. Was dat daar eene welligheid (b.
V. bij het vernemen van goed nieuws, bij de aankomst van een verwachten vriend, enz.) ! Overzijn van welligheid, fr. être ravi d'aise. Hij en
bezat zijn zelven niet van welligheid, fr. ne pas
se sentir d'aise. Hij was in zijn welligheid.
* WELNA, bijw. Bijna, bijkans. " Daer en wort
ghespaert noch ghelt, noch goet, ia noch lijf
noch siele weh aer. " (Th. van Herentals.) " Biechte wel ende kerstelijck gheoorboort, is welnaer
ghelijc een nieu doopsel.." (Id.) " So hongerich
na tidelijc goet, dat si God ende haer siele wel
.

naer vergheten. " (Ii.)

WELS
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WELSTELLEND, adj. Welhebbend, welvarend,
die in welstand is. Een welstellend winkelier.
-- Afl. Welstellendheid.
WELSTER, WALSTER, WOLSTER, o. Zwijneleder,
fr. cuir de pore. Zoo taai als welster.
— Een voorwerp van welster gemaakt, b. v.
eene viegelkap, een sleutelriem, handschoe'n,
enz. Welsters aandoen om netels en bramen uit

te roeien.
— WELSTEREN (wvl. ook WELSTERI, zie -EN), adj.
Van welster. Eene welsteren vlegelkap. Eene
welsteren sleutelriem. Welsteren handschoe'n
om in doornen en netels te werken.

WELSTEREINDE, WALSTEREINDE, WOLSTER EINDE (wvl. —ENDE), o. Smal riemken van zwij-

neleêr waarmee men den vlegel aan de kappe
rijgt.

— Lederen riemken waarmede men de schoe'n
aan den voet vastrijgt.
— Fig. Een oud en taai mensch. Dat wijveken gaat alhaast honderd jaar oud zijn, en 't is
nog lijk een welstereinde.
WELWEET, WELWETE, V. Hetzelfde als Wel
neuswijze. Hij is eene welwete. Die wel -wetr,
dien vent heeft er altijd iets bij te-wetvan
voegen of af te doen.
WELWETER, m. Neuswijze, een die 't al best
wilt weten, die gewoonlijk 't gezegde van een
'ander wilt verbeteren en nauwkeuriger voor
-steln.
WELZITTELIJK, adj. Welvoegelijk.
WELZITTENDHEID, v. Welvoegelijkheid,

beta-

melijkheid, fr. convenance. De welzittendheid
vereischt dat gij hem deze zaak verklaret. Iets

verrichten of zeggen uit welzittendheid. " Ging
hy ergens de maeltyd riemen, welk zeer zelden
gebeurde, en alleenlyk uyt christelyke welzit tendheid en gevoegzaemheyd, als hy 't niet •kon
ontzeggen. " (Leven van Van Roo.)
WEMEL, m. Spijkerboor, fr. vilebrequin; Kil.
Weme en Wimpel, terebellum; eng. wimble. Met
den wemel een gatje booren.
-- Zie HEERDWEMEL.
WEMELEN, wemelde, gewemeld, b. w. Met eenen
wemel booren, Kil. perforare terebra. Gatjes wemelen in het . hout.
WEMELHOUT, o. Bij timm., enz. De keer van
het spijkerspoor, de houten boog of halve cirkel
die men rondwendt om het boorijzer in 't hout
te draaien, fr. la poignee d'un vilebrequin.
WEMPEL, adj. Zie WEPEL.
WENDELIJK, adj. Kunnende gewend

of ge-

draaid worden. Meest fig. Die jongen is niet
wendelijk, fr. West pas gouvernable.

WEND
WENDEN, wendde,

heb gewend, o. w. Zweemen

naar, trekken op, vloeien op, gelijken aan. Dat
kleur wendt op rood. Hij zeide 't juist zoo niet,
maar 't wendt er op.
WENDHOEK (wvl. -HOUK, zie ou), m. Zoo heet
ieder van de vier hoeken van eenen akker dien
men ploegt. De kanten, de veurenden en de
wendhoeken worden met de spade omgespit, na
dat de akker geploegd is, omdat het niet mogelijk is deze deelen met het overige om te ploegen.
* -WENDIG. Omdat men zegt blauwendig en
grauwendig (d. i. blauwachtig en grauwachtig),
eenigen denken dat de uitgang wendig is, doch
kwalijk; de uitgang is endig, als blijkt uit wite7ndig, zwartendig, enz. Zie —ENDIG.
WENIG, adj. in eenige streken gebruikt voor
Weinig.
WENJAARD, WENJAAR, WENJEER, WENJERE

(de j uitgespr. als i in eenige streken, en als dj
in andere), m., klemt. op wen. Zie WANJAARD.
WENKBRAME, WINKBRAME, WINGBRAME,
WINDBRAME, WINBRAIVIE, WIJNBRAME, WIM
Hetzelfde in Fr.-Vl., Veurne-Ambacht,-BRAM,v.

en elders, als Wenkbrauw, fr. sourcil, eng. eyebrow, hd. augen-braue, deens. oiebryn, vries. wienbrauw. Kil. heeft Wimp-brauwe, Wijn -brauwe,
W ij nbrae, Wijnd-brauwe, Wijngh-brauwe,
brauwe, Winbrauwe, Wim -brauwe, en Oogh-brauwe.
— Het eerste deel van dit w. schijnt mij, om
zijnen onbestendigen vorm, eene verbastering
te zijn van oog, oogen, oog'n, deens. oie, eng. eye,
met de voorgevoegde w. - Het tweede deel brame
is, bij metathesis van de r, hetzelfde als barme,
synoniem van brauwe, d. i. hoogte, heuvel, fr.
éminence (zie BRAUWE). Het geheele w. is dan
zooveel als Oogenbarme, de hoogte boven de oog.
WENKEN en WINKEN, wonk en w-inkte, gevinkt,
o. w. Zie de Wdb. Hij wonk naar mij met zijnen
hoed.
En kwamen wij met 't mutsaardhout
Ons stille dorpken nader,
De grauwe molen wonk ons toe,
En was mijn zusterken te moe,
Wij rustten er te gader.
(Rosalie Loveling.)

-- Ook b. w. Iemand wenken (hem teeken
maken van te komen). Ik wonk hem, en hij
kwam.
WENS, WINS, WIENS, bijut. Somtijds, somwijlen. Dit gebeurt wens. Hij komt wins naar mijn
huis. Het regent wiens dat, er de straten van
stroelen. Die zinnelooze heeft wiens poozen dat
hij bij zijn verstand is.
-- Bij geval, in ondervragende wendingen, fr.

WENS
par hasard. Hebt gij hem wens niet gevonden?

Mijn boek is verloren; is hij wiens onder de uwe
niet geraakt?
— Vgl. Altemets en Somwijlen die ook in die
twee zinnen gebruiktworden.
-- Misschien van wen (d. i. waneer), even als
1. quandoque van quando.
WENSCHEN (wvl. ook WINSCHEN), b. w. Zie de
Wdb.

— Het iemand wenschen, hem groeten om afscheid te nemen. Ik wensch het u ! Ik ga 't u
wenschen. " Nu, ah sa ! nichte, kom aan, dat 't
al wel ga, 'k ga 't u wenschen. " (***)
WENTEL, m. De daad van eenen keer om te
wenden, sprek. van iets dat draait. De twee mindere wielen van dien wagen maken drie wentels
terwijl de twee meerdere wielen maar eenen
wentel maken. Nog een wenteltje, en de bol
rolde tot op de staak. Een wentel van den aardbol maakt den dag en den nacht.
WENTELWAAI, WINTELWAAI, m. Een onbezonnen jongen die nergens toe goed is.
— Meest gebruikt in 't L. v. Aalst.
WEPE, v. Wesp. Zie WEEP.
WEPEL, WE1[PEL, WIMPEL, WEIMPEL, adj.
IJdel, ledig, waar niets in of op is, bij Kil. va cuus, vacans. Een huis staat wepel, als het niet
bewoond is. Eene wepele mande (waar niets in
is). Eene wepele tafel (waar niets op ligt). Als
de politie verscheen, was de straat welhaast
wepel (geruimd, fr. évacué). Eene mande wepel
maken (ze ijdelen). Eene schuur wepel maken
(ze ruimen van stroo en andere dingen) om er
den nieuwen oegst in te bergen. Met den veepelen wagen rijden. Met wepele (d. i. ijdele) handen gaan. Die ton is wepel.
— Spreekw. Wepele vaten maken veel gerucht,
zegt men van iemand die veel klapt en zwetst
en weinig verstand heeft, fr. les tonneaun vides

sopt ceux qui f ont le plus de bruit.
--- Wepel land, akker die niet bebouwd is, die

met geene vruchten bestaan is. Dat land ligt
wepel.
— Niet drachtig, sprek. van eene koe of zeug,
die drachtig worden kan. Eene wepele veers.
Die koe is wepel; zij is maar over eenige weken
vernieuwd. Zie WEPELKOE en WEPELZEUG.
-- Ongepaard, zonder weêrhelft of geliefde,
sprek. van dieren, en schertsende ook van menschen. Die duif vliegt wepel. Hij is wepel, fr.
veuf of celibataire. Die dochter loopt wepel (d. i.
heeft geenen minnaar).
-- Kinderloos, sprek. van gehuwde lieden.
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WEPE
Dat getrouwde paar is nog wepel (hebben nog
geen kinders), zij hebben maar voor zich zelven
te zorgen.
WEPELBRAAM, y. Zie IiIPPEBRAAM.
WEPELKOE, v., mv. wepelkoeien, klemt.

op we.
Onbekalfde koe (zie WEPEL). Er waren in de ven
acht bekalfde koeien.-duwevirplkon
WEPELSTEERT, m. Eene wilde plant, anders
ook Peerdesteert en Sint- Pieters-hout, en in de
Wdb. Schaafstroo geheeten, fr. prele. De jongens zeggen dat de wepelsteerten tot in de hel
geworteld zitten en dat er aan het uiteinde een
bolleken goud kleeft. Er groeit veel wepelsteert
langs dien gracht.
— Dus genaamd misschien omdat de stengels
wepel (d. i. ijdel, hol) zijn. — Kil. Wepel- steerten j. wispelsteerten, motare caudam.
WEPELZEUG, v., klemt. op we. Eene zeug die
niet drachtig is, die niet beviggend is. Zie WEPEL.
WEPIAS, m., mv. veepiassen, met den klemt. op
we. Onnoozele vent, dwazerik, fr. niais, nigaud.
Een veepias van eenen vent.
-- Zie KWIBIAS.
WERDEN, 'wierd, geworden, o. w. Hetzelfde als
Worden. Hij werdt allengskens oud en versleten.
Het begint donker te werden. De kinders werden (d. i. worden) al groot genoeg om te werken.
-- Vaelande (lees Van Daele) in zijn Tyd-ver
dryf verwittigt ons tot driemaal toe dat " sy
kwaelyk doen die in den tegenwoordigen tyd
van d'aenwysende wyse van worden, WERDE,
WERD en WERDEN gebruyken; seker is het, dat
het moet ik worde, gy word, wy worden syn;
seker is het ook dat werd en werden den toekomenden tyd uytdrukken by heel-goede schryvers : ik worde nu meester; ik koerde het naeste
jaer meester. Ende het sal den Dichteren ter
baet komen, wanneer het voor hulp-woord dient:
wy sullen overvallen worden is lank en verdrietig;
wy werden overvallen is bondiger en voegt sich
beter. Werd en werden beteekenen in onze broetael ook den toekomenden tyd : wir werden sehn. "
WEREDIG, bijw. en tusschenw. Waarachtig, fr.
en vérite. -- Zie WARENTIG.
WERELD (somwijlen WEREL), m. en v., zware e.
Zie de Wdb.
--- Het is de verkeerde wereld, dat gaat tegen
alle gebruiken op, fr. c'est le monde renversé.
-- Het is de verkeerde wereld niet, de zaak is
doenlijk, zij moet u niet verschrikken noch ontmoedigen. Acht uren reizen in éénen dag is de
wereld niet. Hij verschrikt van dat werk te ondernemen, als of 't de wereld ware. Ik heb een
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groot verlies gedaan, maar 't en is toch de wereld niet.

— Op de wereld toch ! of Ter wereld toch ! uit-

roeping van verbaasdheid, alsof men zei : hoe
kan zoo iets op de wereld gebeuren ! Op de wereld
toch ! wat eene wondere zaak gij daar vertelt.
Maar op de wereld toch ! heeft hij zoo ondankbaar geveest ? .
- W.ERELLIJK, adj. Zie WEERLLIJE.
WERELS, roepwoord. Zie onder WEREN.
WEREN, weerde, geweerd, b. w., zware e. Ver
écarter. Het mest weren (den stal-wijdern,f.
zuiveren, er het vuil stroo uit ruimen). De hinderpalen uit de baan weren. Die medicijn zal
,

uwe pijn wel weren.

— Zijne klakke of zijnen hoed weren, zijne
muts afschuiven, zijnen hoed afnemen uit beleefdheid voor iemand. Hij gaat nooit een kruis
voorbij, zonder zijn klakke te weren.
-beld
— Eene akkervrucht weren, ze van den akker
wegvoeren. Hij mag op die hofstede dit jaar nog
blijven tot het scheren en . 't weren van den
oegst; maar zoohaast de oegst geweerd is, komt
er een nieuwe pachter op. " Behoudens dat heur
vlas soude rijp ende gheweert zijn. " (C. Vrancx.)
— Werens, en in sommige plaatsen werels, is
een roepwoord bij de kinders die met de marbels
spelen, om het recht te bespreken van steentjes
en andere hinderpalen uit den weg te weren, om
des te gemakkelijker te kunnen hunnen marbel
schieten.
- Zich weren (wvl. eens weren, zie EENS), zijn
best doen, fr. faire son devoir,faire toys ses e forts.
Ge moet u weren, jongen, dat ge de eerste zijt in
school, dat ge wel leert. Hij zal zich moeten
weren om met den avond thuis te geraken, om
.niet te laat te komen. Weert u, weert u om altijd
deugdzaam te blijven!
— Zich weren gelvjk eene doornhaag, zijn
uiterste best doen. Ik weer mij lijk eene doorn
om door de wereld te geraken. (Misschien-hage
is er in deze zegswijze een woordenspel op wéer
in den zin van doornhaag : zie WEER, 4e art.).
WERF, m. Zie PIKKEWERF.
WERF WERVE, V. Zie WERVENHOUT.
WERF, o. Hetzelfde als Wervel in den zin van
Draailing, d. i. een stukje ijzer of hout dat op
eenen nagel draait om eene deur toe te houden,
enz. Zie WERVEN.
WERFHOUT, o. Zie WERVENHOUT.
WERIG, WEERACHTIG (met zachtl. e), adj. Eel.
tig, fr. calleux. Werige handen. De knie'n worden
werig van veel te knielen.

WERK
— Knoestig, fr. noueun. Het bul van dien
boom is werig.
- Zie WEER, 2 e art.
WERK, o., zonder mv. Stoppe, afval van gehekeld vlas, fr. étoupe. " Gelijck de stralen der
sonne het veerek oft vlas niet en ontsteken.
(A. De Boeye, s. j.)
— Meer werk als pluk of als vlas hebben. Een
mager woordenspel, voor Veel werk, veel bezigheid hebben. Hoe gaat het, schoemaker ? oh!
allerbest ! meer werk als pluk.
WERK, o. Gewrocht, fr. ouvrage De spelde werksters zeggen : Brusselsch werk (kantwerk),
fr. point de Bruxelles; Mechelsch werk, fr. point
de Malines; Verbasterd werk, fr. guipure, enz.
-- Daad, doening, bedrijf.
— Het zal zulk werk zijn, dat zal de zaak zijn,
fr. ce sera lá l'afai-re. Wat is er gaande met
hem dat hij sedert eenigen tijd zoo bekommerd
schijnt? Ik weet het niet, maar 'k geloof dat
zijne handelzaken maar krank en zijn; het zou
wel konnen zulk werk zijn. Ik heb het gepeisd
dat het zulk werk was.
— Werk maken in iets, er zich in bekommeren en bedroeven. Ge moet daar geen werk in
maken. Ge maakt daar veel te veel werk in.
" Het spijt mij dat ik daar zooveel werk in gemaakt hebbe, maar men is zijn zelven niet altijd
meester. " (K. Callebert.)
-- Werk maken van, op prijs stellen, fr. faire
cas de. Zij maakt groot werk van haar hondeken. Ik en maak daar geen werk van. Daer
mnaeckt by leitel weren af. ( J. Vande Velde.)
-- • Bij de werke, bij den werke, bij der hand,
fr. a la main, a portie. Zijn alaam bij de werke
niet hebben. Hang dat daar bij de werke. Alles
bij de werke brengen wat men noodig heeft. Hij
stelde den kolenbak bij de werke, om eens vuur
te maken soboort. Als gij mij noodig. hebt, ge
moet maar spreken : ik weun hier bij de werke.
Zijn huis staat bij de werke, fr. a proximite.
Iemand bij de werke hebben, om ons te helpen
als 't noodig is, enz. " Sint Bonifacius, die nu
Willebald bij de werke had, gaf aan den nieuwen
missionaris Eichstad met de omstreken. " (A.
Duclos.)
--- Bij de werke, wordt dikwijls gezeid van
een afgehouwen lid van •'t lichaam, een afgescheurde lap van een kleed, enz. Zij vonden hun
afgod Dagon afgevallen van zijnen troon, de-ne
armen gebroken en het hoofd bij de werke, fr. la
tête séparée du tronc. Het lijk was deerlijk mis
hoofd lag bij de werke. Hij had-handel't
11

"
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eenen kap in de hand gekregen • dat de duim
ervan bij de werke hong (d. i. dat de duim, bijkans afgehouwen, te slingeren hong). Een gescheurd kleed waarvan de stukken bij de werk é
hangen (te slingeren hangen). Een boom zoo van
den bliksem getroffen dat de takken bij de werke hingen. Is dat onfatsoenlijk gekleed gaan :
't hangt al bij de werke (d. i. de kleederen zijn
maar half aan, zij zijn niet behoorlijk aangetrokken en toegeregen).
— Van de(n werke weg, ver van de hand. Hij
woont daar van de werke weg. Zijn alaam ligt al
waar hier waar daar, van de werke weg. Van de
werke weg gaan (in eene verkeerde richting
gaan). Hij dacht dat hij zijn huis naderde; maar
hij was verdoold, en ging van de werke weg.
Stond er eens een enkele kerke
Heel alleen en van de werke
Weg, waer één mensch binnen kon,
Och hoe zou by

bidden ton.
(G. Gez.)

— Van de werke weg kouten, dingen zeggen

die geenszins ter zake behooren, die niet te pas
komen. Hij sprak van de werke weg, om op
mijne vragen niet te moeten antwoorden, om

over die zaak geenen uitleg te moeten geven.
Die mensch is lastig om mede te redeneeren :
hij is altijd van de werke weg (hij blijft bij de
questie niet).
WERKBLOK, m. Blok waarop men werkt.
— Blok waaruit men iets verveerdigt. De
borstelmaker zaagt een beukenboom in werkblokken (d. i. in stukken waarvan hij dan borstelhouten maakt).
WERKDONK, m. Een donk werk of stoppe, fr.
paquet d'étoupe. Uit eenen werkdonk eene koorde
draaien.
— Soort van droogera saploozen appel, groot
lijk een ei en groen als porei. De werkdonken
zijn slechte appels.
Bewerken, beWERKEN, wrocht, gewrocht, b.
ploegen, bebouwen. Eenen akker werken, fr.
labourer un champ. Dat land is schoon gewrocht,

w.

fr. cette terre est bigin labourée.
— o. W. met hebben. Verduwen, fr. digérer,

sprek. van de maag. Mijne maag werkt niet,
werkt wel, werkt traag.
— In gisting zijn. Werken, Grijpen, Gijlen,
-

Gaan, Rijzen, Hevelen, Drijven, Schuimen en
Gisten zijn synoniemen; doch Grijpen is het
begin van de Werking, en wordt gez. van deeg
en van vocht. Gijlen is hetzelfde als Werken,
maar wordt maar gez. van 't bier. Gaan, .Vijzen

WERK
en Hevelen zijn hetzelfde, en worden gez. van
deeg en temper die onder de werking beginnen
uit te zetten. Drijven, Schuimen en Gisten worden gez. 'van bier, wijn, enz. met dit verschil
dat Drijven het begin is van Schuimen, en
Schuimen het begin van Gisten. In 't drijven
komt de vuiligheid naar boven, in 't schuimen
wordt de drank bedekt met de kappe, en in
't gisten wordt de kappe uit het vat gedreven.
-- Prof. David zegt (Z. der Gel., bl. 50) :
" Werken is onzydig of bedryvend. In 't eerste
geval is 't gelykvloeijend, ik werkte, heb gewerkt,
en beteekent- arbeiden, loborare. In 't tweede geval is 't onregelmatig, ik wrocht, heb gewrocht,
van het verouderde wrichten en beteekent voort
maken. Van daer kunstgewrocht (ouvrage-breng,
d'art) waervoor men echter ook kunstwerk vindt,

want het onderscheid wordt in 't gebruik niet
altyd waergenomen. " Wij maken dit onderscheid
nooit, en zeggen door den band ik wrocht, heb
gewrocht.
WERKHAND, v. Hand waarmede men werkt
Werkhanden zijn gemeenlijk ruw en eeltig. Eene
werkhand schrijft grof en traag. Tracht mijnen
brief te lezen ten beste gij kont : hij is met mijne
werkhand geschreven.
WERKKLOK, v. De klok die, in de steden, op
zekere uren van den dag geluid wordt om de
werklieden te vermanen dat zij den arbeid beginnen moeten of staken mogen.
WERKKUTS, WERKKU TSER, m. Koopman in
werk, een die stoppe koopt om voort te ver

-kopen.
peerd dat bestemd is
voor den arbeid op den akker. De fijker is geen
werkpeerd. Er waren in de venduwe zes werk
te verkoopen.
-perdn
WERKSNAAK, -SNAKE, V. Iemand die met
taaien ijver werkt en arbeidt. Eene werksnake
van een vrouwmensch.
— Zie SNAKE.
WERKSTOK, m. Een mensch die veel werkt en
zwoegt. Hij is een werkstok. Zij is zoo een
WERKPEERD, o. Een

werkstok.
WERKZAAMHEID, v. Gisting, fr. fermentation.
De werkzaamheid van den wijn temmen met
hem op zijn sulfer te leggen.
WERPPEER, v. Werptol, speeltop, fr. toupie.
WERREGAREN, o. Zie WARGAREN.
WERREWULF, m. Hetzelfde als Weerwolf

in

de Wdb., fr. loup-garou.
WERS, WERSCH (uiwpr. wees, zie Rs), aclj., cornpar. werzer (uitspr. wezzer), en werscher (uitspr.
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WERT

wesscher), superlatief wersste en werschte (uitspr.
wesste), met zware e.
— 1. Kwaad, slecht, erg, boos, fr meehant,
mauvais, sprek. can personen. Wers zijn lijk de

(hij meent dat hij zich verkleenen zou met zoo
iets te doen). Zoudt je 't niet herden de ? hij
houdt zich te wers, fr. respect an faquin ! it croi-

duivel (uit der mate boos zijn). Hij staat wers
gelijk een duivel (zegt men van iemand die in
woedende gramschap is). Hoe ouder hoe werzer
(d. i. hoe ouder hoe boozer, of ook hoe ouder hoe
kranker) .
— Wordt ook gez. van dingen. Dat is wersch
(dat is slecht, dat is erg, dat is gevaarlijk, enz.).
Zulk eene ziekte is maar geheel wers (zeer erg,
moeielijk om genezen). Zijne handelzaken staan
maar wersch. Het gaat wers met dien zieke. Het
is zoo veel te werzer (te slechter, te erger). De
tijden zijn wersch, en zij gaan nog van langs om
werscher worden. Hij is ziek, en 't wersste van
alles nog is dat men zijne ziekte niet en kent.
Van erger tot wers (van langs om slechter). Hoe
gaat het met dien zieke ? Van erger tot wers.
Het gedrag van dien slechtaard wordt van erger
tot wers. Zoo wers' als' rechtuit (zoo erg als vlak
af). Hij zeide 't indirekt, maar 't was zoo wers
als rechtuit.
— Somtijds bezigt men wers als comparatief,
eng. worse. Were of een duivel (slechter dan een
duivel). Het is te wers voor hem ('t is te erger
voor hem, fr. Cant pis pour lui). Dat is nog eene
soorte wers (dat is nog een slag erger).

— Kil. Wers, Wirs, malus, nequam; Wers,
Wars, Warsch, contraries, adversus, malus; Te
wers zijn, contrarium esse, adversari, et abhorrere, fastidire. Bij Maerlant vindt men wers,
wens en _weegs (zie den Rymbybel, uiig. van
Prof. David).
--- 3. Men gebruikt nog te wers (uitsp. Ie wess)
in den zin van Verlegen, bekommerd, ontsteld,
fr. perplexe, trouble. Die schielijke dood miek
hem te wers. In een gebeurde te wers zijn.— In
dezen zin vindt men het wr . ook bij onze schrijvers die te wets spellen. " 'Vader en moeder waeren beech zeer te wets om liner kind " dat in
gevaar was van sterven. (C. Vrancx.) " De dochtere hadde een groote spelle ghezwolghen metten puncte nederwaert, waer deur sy zeere te
wets waren, midts datmense niet en zagh, ende
wier kelen niet en cost ghecryghen. " (Id.)
" Doen Brack den reep (die den steen ophield)
tot eenen twyne, ende by was seer te wets, te
meer om datter een cleen kind onder stondt. "
(Id.) " Die in zijnder comste zo perplex, beroert
ende te wets waren, dat zy als verdwelmde lieden niet en wisten wat doen. " • (N. Despars.)
" Liederijk wasser zo lettele inne te wets, dat
een wondere was. " (Id.) " Maer by was wat te
wets wat name dat men den voornoemde lande
best gheven zoude. " (Id.)
•— Het w. wers, te wers is in 't gebruik geheel
verschillig van twers (dat wij bezigen voor
dwars), niet aleen om zijne beteekenis, maar ook
om zijne afleiding : twers schijnt van 't 1. traversus, fr. travers; en wers of te wers van 1. versus
(oul. vorsus) of adversus (oul. advorsus). — Overigens wegens te, vgl. inijde en te m'ijde (van 1.
tinnzidus), en te bet bij onze vorige schrijvers
" Die tanderen tijden van hem te bet ghehad
hadden " d. i. aalmoesen of weldaden ontvangen
hadden. (N. Despars, I, bl. 286.) Volgens Alg.
Vi. Idiot. gebruikt oden in 't Hageland te wil
gevoegd bij 't woord qenoeg, in den zin van
ruimschoots, b. v. Die vlaai is te wil genoeg gebakken.
WERTEL, m. Hetzelfde als Wortel, fr. 1° nacine

-

Du best ghesond; wacht di van sonden,
Dattu weers niet worts ghebonden.
(Maer-laat.)
Fel en behendech was die gone
En weers gheboren dan dander kinder.
(Id.)

— Vandaar Werzen.
— 2. Afkeerig, beu, holl. wars, fr. degou'te de,
1. fastidiosus. Ik ben er were van.
-- Wersche hond, luie hond; fig. luie vent, vaddigaard. Niemand en wilt dien werschen hond
in zijn huis.
— Te wers zijn van iets te doen of dat men iets
doe, afkeer en tegenheid hebben van iets te
-

doen, hetzij uit trotschheid of uit vaddigheid, 1.
fastidiosior sum quam ut... Die trotschaard is te
wers dat hij iemand groet of aanspreekt. Die
luiaard is te wers dat hij roert, dat hij zijne hand
uitsteekt, dat hij vertreedt, dat hij gaapt, dat hij
zijnen mond opendoet, enz. Hij is te wers dat
hij leeft (zoo vaddig dat het hem schier te lastig
valt van te ademen).
— Zich te wers houden, zich te groot achten
van iets te doen. Hij houdt er zich te wers over
-

rait s'abaisser.

2° carotte.
Boonen, wortels, arreweten.
(Cl. Deelerck.)
WERVE, v. Zie

WERVENHOUT.

WERVEL, WEFFEL, m. Strierne, merkteeken

ss

WERV
van eenen roede— of zweepslag, of ook van eenen
drukkersden band, in het vleesch, 1. vibe. Zij
sloegen hem het lijf vol wervels en striemen.
Men had hem zoo hard gekneveld, dat de wervels in 't vleesch stonden. Hij trok zoo hevig
aan die koorde, dat er een wervel in zijn hand was.
-- Kil. Weffel en Wevel.
.

-- WERVEL, m.,

vklw. wervelken. Stukje ijzer

of hout dat op eenen nagel draait om eene deur
toe te houden, om een vensterblind vast te leggen, enz. Het deurkeu van eene vogelmust wordt
gem. met een wervelken gesloten.
WERVELING, m. en o (zie LING). Toortel, omgewrongen of gekronkelde knoop. Iemand geeselen met eene koorde ' vol wervelingen, fr. une
corde a nceuds. Als men strooi, klaver of hooi in
bondels maakt, wringt men den strooien band
aaneen met eenen werveling dien men onder
den band vastlegt opdat hij niet zou losgaan.
Een werveling, van gesponnen tabak (zie TOEBAK
WERVELING).

— Draailing, wervel, stuksken ijzer of hout
dat op eenen nagel draait om eene deur toe te
houden, enz. Zie WERVEL. De windplank van
eene molenwiek ligt met wervelingen vast, die
op het roe -einde genageld zijn.
-- Wordt ook gebruikt voor Wervel in den
zin van strieme, merkteeken dat eene roede of
zweep in 't vel print, 1. vibex.
WERVEN, O. Zie WERVENËOUT.
WERVEN, ,verfde, geweid, b. w. Hetzelfde als
Wervelen in de Wdb., d. i. met een werf sluiten,
met eenen wervel of draailing vastleggen. Eene

deur werven. De vensterblinden werven.
-- Ook o. w. Draaien, rondslingeren in eene
plaats gelijk de paling in 't water.

WERVENIIOUT, WERPHOUT, o. WERVE, v. en
WERVEN, o. Naam van verscheidene soorten van
grove wilg, zooals satin triandra L. (fr. saule
amandier, osier bron, bij Kramers Wervelhout),
salie caprcea L. (fr. marceau), salix aurita L. (fr.
petit m-arceau), en salix cinerea L. De Vlamingen
onderscheiden het werfhout in Paaschwerve (dat
zeer vroeg in katjes komt), Schietwerve, Waterwerve (waar men pikkewerven van maakt), enz.
Nu dan het werven-houdt herneemt zijn eerste jeucht.
(Cl. Declerck.)
Met een bank, die van twee staeken
In dien tyd men wist te maeken,
En met groene werven .teen
Mooy te vlechten over een.
(Vaelande.)

--- " In Brab. is Worg eene soort van Wil-
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genhout van dikke grove wisschen. Wuift is in
Noord -Br. eene soort van laag wilgenhout, wassende op waterachtige plaatsen, 't welk de bes
denkt te recht dat dit-sembindrg.Houft
hetzelfde is als warven of wervenhout, bij Kil.
genus salicis riparice. " (Alg. Vl. Idiot. ad voc.
Worg.)
WERZEN (uitspr. wezzen, zie Rs), wersde, ben
gewersd, o. w. Verergeren, verslechten. De ziekte
werst gedurig.
-- Meest onpers. w. In plaats van te beteren,
het werst (sprek. b. v. van eene ziekte, van
iemands gedrag, van den dieren tijd, enz.). Het
gaat reeds slecht, en 't zal nog verzen.
-- Zie WEES en VERSPERZEN.
WESSE, v. Afkooksel van graan of zaad. Zie
WEERSE.

WESTGOTE, v. Bij zeevisschers. Eene geule
tusschen het Scheurleg en de Gote, waar men
vischt. De hinderbank en de zeebank van de
Westgote.
WESTRIPPEGAT, o. Bij zeevisschers. Eene
geule bewesten den Kwágrond, en benoorden de
Westgote.
WETE, V. Zie WEET.
.

WETEN, wist, geweten, b. w.
-- Weg weten met. Zie onder WEG.
-- Wonder weten. Zie WONDER.
-- Zijn gemak (zijne ruste, zijne weelde) niet
weten of niet kennen, de grootheid van zijn gemak (ruste, weelde) niet kunnen zeggen. Ik weet
mijn gemak niet, sedert dat ik het politiek leven
verlaten heb. Ik weet mijne roste niet, sedert
dat die lastige gebuur weg is. Hij weet zijne
weelde niet, sedert dat hij geene school meer
houdt. De zondaars en kennen hunne weelde
niet, waneer zij zich rechtzinnig bekeeren. Volg
mijnen raad, gij en zult uw geluk niet kennen.
-- Iemand weten te hebben. Zie onder HEBBEN.
-- Iemand of iets weten zijn, weten waar iemand of iets is. Zie WAAR.
-- Van iemand of iets weten te spreken, bij ondervinding kennen. Betrouw hem niet, ik weet
er van te spreken. Dat zijn gevaarlijke dingen,
hij weet er af te spreken.
— Noch van iepse noch van onse weten, noch
van Jantje noch van Toontje weten, noch van
juit noch van hou weten, noch huids noch hoofds
weten, volstrekt van iets geen kennis hebben.
-- Weten in iets, er gevoelig aan zijn. Hij
heeft er veel in geweten van ons te moeten ver
Hij wist er in, omdat men hem niet ge -laten.
verharde schelm weet nievers in.-nodigha.De

WETE
-- Weten van iets, erdoor beschadigd of gekrenkt zijn. Mijn hoed is waterproef, hij weet
van den regen niet. Het kind viel onder te boven, maar 't en wiste van niet (het had geen
leed). Weet gij daar niet van, als gij onrijp fruit
eet P Die tarwe heeft te lang gelegen, zij weet er
van (zij is meer of min vermuft). Die spijs weet
van 't vier (zegt men als zij al te heet is). Van
den Vorst weten (meer of min vervrozen zijn).
Hij weet van de koude niet (hij kan ze gemak
-kelij
verdragen).
WETENDHEID (wvl. ook WETENDI, zie HEID), v.
Wetenschap. De christelijke leering is de zaligste onder al de wetendheden des werelds. " Man. en van eerera ende wetenheyt. " (Z. van Male.)
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WETJN
Wegen, geleiden, voeren, fr. mener, conduire,
diriger. Zie WEGEN.
WEUNE, v. Hetzelfde als Woon, woning, fr.
demeure, habitation-.
WEUNER, WONER, m., vklw. weunertje. Kost-

leerling, inwonend leerling, fr. interne, pensionmaire.
WEUNSCHOLE, WOONSCHOOL, v.

Kostschool, fr.

-

De syntaxis is een leere,
Yder een die acht haer seere,
Sy behelst de wetentheyt
Hoe een reden wort beleydt.
(Lev. der Stad.)

WETHUIS (wvl. -nuns), o. Gemeentehuis, stadhuis, fr. maison communale.
WETKEERLE, WETKEREL, m. Tabbaard, lange
staatsierok, fr. robe des bommes de loz, enz.
— Wordt ook gezeid van het lange kleed dat
de roededragers in de kerken aanhebben, fr. robe
de bedeau. Een wetkeerl van blauw laken, met
of zonder mouwen. De nieuwe roedrager is te
kort om den wetkeerle van zijnen voorganger te
dragen, zonder hem te korten.
WETLEER, o. Lederen riem waarop men het
scheers wet, fr. affiloir.
WETS (uitspr. wees), adj. Te wets zijn, verlegen,
ontsteld zijn. Zie onder WEBS, 3°.
WETTEBODE, m. Zie WEDDEBODE.
WETTEL, m. Hetzelfde als Wertel, wortel, fr.
nacine; carotte. De wettels van eenen boom. Wettels eten met vleesch. -- Zie R.
WETTELAAR, m. Abeelboom, fr peuplier blanc.
— Vgl. Wietelaar.
WETTEN, wette, gewet, b. en o. w. Algemeen
gebruikt voor Wedden, fr. parier. Hij zou er zijn
hoofd bij wetten, zoo zeker is hij van zijn stuk.
--- Gewed ! een woord dat dikwijls gebruikt
wordt voor willen wij wedden, ik wil er om wedden. Gewed dat hij daar geweest heeft.
WEUG, WEUGEL, m. Hetzelfde als Weg, Wegel.
WEUGBREE, v. Eene plant, anders ook Weegbree, fr. plantain, hetzij de plantago major L.,
of de plantago media L.; doch niet de plantago
lanceolata L. (hondsribbe). De weugbree heet
men ook Weegaardsblaren cn Weversblaren.
WEUGEN, weugde, geweugd, b. w. Hetzelfde als

internal.

WEVEN, weefde en meest woef (wvl. wouf, zie
ou), geweven en gewoven. Dat lijnwaad is fijn ge-

woven. " Hy woef dien blinkenden krans om uw
hoofd. " (G. Gez.) "'k En hoorde noch 'k en zag,
klaar van angst en hope die, lijk keten en inslag, in mijn hert door malkaar woeven. " ( R. d.
H.) " Wie boven den verbode ende voor den
orlof wouve, dat waere de boete xx scele parisis. "
(Cueren V. Rousselaere.) " Vielt dat eenich wevere wouve eenighe lakenen. " (Cueren vande
wevers V. Brugghe.)
-- De peerden weven, zegt men van twee peerden die, aan eenen verstelden wagen trekkende,
beurtelings wel de voleie doen zesanken, maar
den wagen niet verporren..
WEVERKE(N, o. Een vogeltje dat in zijnen
veelvoudiger zang dikwijls het geklikklak van
't weefgetouw nabootst, ook Zevenzanger geheeten, sylvia hypolais, fr. fauvette contrefaisant.
WEVERSBLAREN, WEEVERTSBLAREN, o. mv.

Eene wilde plant, ook Wegaardsblaren en Weegbree genaamd, fr. plantain.
— Wegens het verloop van g in v, zie G.
WEVERSLAMPTE (wvl. -LANTE), v. Blikken
hanglampte bestaande ih een gesloten doosje
waaarin de olie is, met een pijpken waar 't lainent in zit; dus genaamd om dat het de wevers
veel gebruikten. De weverslampte is de duivels
niet.
-lampte
WEVERSMAANDAG, WEVERSMESTDAG, m. De
eerste maandag na Dertiendag, anders ook Verkoren of Verloren maandag geheeten, bij Kramers Koppermaandag.
WICHTEN, wichtte, gewicht. Dit w., dat Alg.
Vl. Idiot. in Oost -Vi. thuis wijst, en verklaart
door te weeg brengen, veroorzaken, is ook bij de
West-Vl. in voege, doch altijd vergezeld van
kwaad, en aleenlijk gez. van wonden of zieke
lidmaten. Eene kwetsuur die kwaad wicht (die
in 't kwaad keert). Ge moet ervoor zorgen : die
arm (die hand, die vinger, dat been, die knie)
zou kunnen kwaad wichten.
-- Men zegt ook kwaad willen. Eene wonde,
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WIDI
eene puist die kwaad wilt. Die voet
kwaad willen.

zou kunnen

WIDIEREN, widierde, gewidierd (fvl. ewidierd),

b. w. IJdelen, , ledig maken, ontruimen. Eene
plaats widieren (er de dingen uit weren die er
zich bevinden). Ik ga zeere de schuur widieren
om er den nieuwen oegst in te bergen.
— Wordt gebruikt in Fr.-Vl., en is waarschijnlijk het fr. vider.
WIED, o., zonder mv. Onkruid, fr. mauvaises
herbes. Er groeit veel wied in die tarwe. Er staat
weinig wied in dat vlasch. Het wied uittrekken.
— Wegens wied als tweede deel van een
samengestelden plantennaam, b. v. roozewied, zie
onder

KRUID.

- WIEDOUWHAAG,

v. Wiedouw die op eene

enkele of dubbele rij geplant staat. Eene wie
-douwhag
langs den gracht.
- WIEDOUWHUT, m. Een struik wiedouw. Zie
HUT.
- WIEDOUWLAND,

o. Land met wiedouw be-

plant, fr. oseraie.
- WIEDOUWPELLE,

v. Schors van wiedouw, fr.

écorce d'osier.
- WIEDOUWSTEK(KE, v. Een afgesneden einde
van eene wijnre, dat men in de aarde plant om
te groeien; ook Spoke, Strobbe, fr. quillette.
- WIEDOUWSTROBBE, v. Wiedouwstekke, fr.

quillette. Zie STROBBE.

m. Wiedouwhut.
m. De tijd dat de wiedouw

- WIEDOUWSTRUIK.,

b. w. Van 't onkruid
zuiveren, fr. sarcler. Eenen akker wieden. De
tarwe, he vlas wieden. Zij is bezig met in den
lochting te wiên. Elk heeft genoeg in zijn eigen
hof te wiên (men behoeft zijn eigene onvolmaaktheden te verbeteren, zonder op die van anderen
te letten). " Syn eyghen hof ken wier eu suyveren. " (J. David, s. j.)
WIEDOUW, WIEDAUW (wvl. WIEDOW, zie 4u),
m., zonder mv. zijnde een collectief. Wissen, teenen, het zij op struik staande, of afgesneden
zijnde, fr. osier. De wiedouw groeit geern in dat
land. Dat is schoone wiedouw. Wiedouw planten.
Wiedouw snijden. Wiedouw in bondels. Eene
hage van wiedouw. Er zit een haas in den wie douw. Den wiedouw, die te droog is, legt men in
't water opdat hij wederom taai worde. Roode,
witte, gele wiedouw. " Saey- landt, vette -gars,
WIEDEN, wiedde, gewied,

hoy-gars, busch, witdau, oft andere. " (Deelboeck
V.

WIED

Lande v. V ryen.) " Struycken van eecken,
V

widdau, wulghen, esschen, popelieren. " (Id.)
Dat een vrome wilge, Bouw
Eer verslyten dan widauw ?
(P. Croon.)

— Kil. Wyddauw, teener, virina. Wyde,
Wye, Wiede vertaalt Kil. door salix en vemen.
Dit woord, dat geheel Vaanderen door gebruikt
wordt, heeft gemeenlijk den klemtoon op ouw
gelijk landouw; doch in eenige streken valt hij
op de eerste lettergreep. — Bij P. Croon vindt
men 't in 't mv.
Mandewever, wiëns twyn
Wissen of 2vidauwen sijn.
- WIEDOUWBOER, m. Iemand die Zijne landen
beplant met wiedouw, die veel wiedouw kweekt
om te verkoopen.
- WIEDOUWERIJ, v. Eene plaats met wiedouw
beplant, wiedouwlaud, fr. oseraie.

- WIEDOUWTIJD,

afgesneden en in bondels verzameld wordt.
- WIEDOUWWIS(SE, v. Teen, wijme, dunne twijg
van wiedouw, fr. brim d'osier, baguette d'osier.
Een bondel wiedouwwissen. Met wiedouwwissen
eereen paander vlechten. Een korf van gepelde

wiedouwwiskens.
WIEDSEL, o. Uitgetrokken wied of onkruid,
fr. sarclure.
WIEDSTERIGGE, v. Wiedster, fr. sarcleuse.

— Zie —JOE.
WIEGELWAGEL, WIGGELWAGGEL, WIEGELDE

bijup. Wiegelende en-WAGEL,IDGEL,
waggelende. De dronkaard gaat wiggelwaggel
langs de straat.
WIEGELWAGELEN, wiegelwagelde, heb gewiegelwageld, o. W. Hetzelfde als Wiegewagen.
WIEGEN, wiegde, gewiegd, o. W. Bij kopergie-

ters, hetzelfde als Tjikken.
— Gewiegd zijn met, gepaaid zijn, gediend
zijn. " Dicwils generale biechten te willen spreken van datse een krot waren; ende dan vimmen
so dwase biechtvaders die dit raden te doen,
recht ofte si ghewiecht waren metier menscen
kativicheden te mogen hooren met langen vertellen. " (Th. van Herentals.)
WIEGEWAGE, v. Wipplank, fr. branloire, tape-

cul, bascule. De wiegewage is geene renne.
WIEGEWAGEN, wiegewaagde, heb gewiegewaagd, o. w. Wiegelen, heen en weer bewegen, fr.
balancer. Een schip egewaagt op de baren. De

wr

oegst op den akker wiegewaagt als het waait.
WIEGIZEERN(E, v. Eene staande keern die op
een houten waggelstoel weg en weder bewogen
wordt, om boter te keernen. In de wiegkeern is
er een gateberd. Zie KEERNE.
WIEK(E, v. Pit, lament van eene lampte of
keers; kousje van een quinquet, fr. mèche.

WIEL
WIEL, m. en V. (?) Een w. dat Kil. verklaart
door Kolck, wielinghe, vorte ;, Burges.

Gaet van my in den verdoemden wiel.
(B. Van Haeften.)
Eeuwigh branden in d'helscbe wiele. (Id.)
— Volgens Alg. T7 1. Idiot. heeft het woord nag
de e beteekenis van draaikolk in de Kempen; —
in . de prov. Antw., waar men ook weel (met
zachte ee) hoort, is 't een diepe kuil achter eenen
dijk door overstrooming gevormd; — in N.-Brab.,
in 't L. v. Aalst en Kl. -Brab. is 't een min of
meer groote diepe vijver, poel of stilstaande
water. — Zie WALEPUT.
WIEL, o. Rad. Zie de Wdb.
--- Wieltje. Bij schoemak. Zie ROLET.

— Wieltje smijten, wagenwielen maken, het
lichaam over armen en beenen doen voorttuimelen gelijk een molen, fr. faire la roue. De
arme jongens smijten wieltje langs de baan, om
centen van de voorbijgangers te krijgen. Ik zou
dien weg doen al wieltje smijten (zegt men schertsende van eene reis, van eenen weg die kort is).
— Wieltjes, mv. Eene plant. Zie WIELKRUID.
WIELDE, adj. Rieschalde. Die boom is wielde.
Wielde boomen dienen best voor brandhout.
- Zie WIELEN.
WIELE, v. Hoofdsluier van kloosternonnen. De
wiele hangt luchtig om het hoofd en daalt maar
tot de schouders, zeer verschillig van de falie
die van dichtere stoffe is en tot de knie'n geheel
het lichaam omhult. De zwarte wiele beteekent
de professie, en daarom wordt zij door de novicen niet gedregen. Het tuitement van de nonnen van S. Jans hospitaal te Brugge bestaat
voornamentlijk uit den bruinijk, den kaakwompel, het huif ken en de wiele. " Zy wilde Naere
dobbele wiele of voile op haer hoofd leggen, en
't niet konnende doen met eene hand, ik deed
hei; dog 't voorste was van agter : 't ging al
scheef. " (Leven van Van Roo.)
— Kil. Wiele, Wijle, velum sacrariem virginum.
WIELEN, wielde, gewield, b. w. Eene wiele aandoen, met eenen hoofdsluier dekken, fr. voller.
Gehuifd en gewield zijn.
--- o. w. met zijn. Rieschaalde worden, sprek.
van boomen. Een boom die wielt. Zie RIESCHAALDE

en WIELDE.

WIELIG, adj. Onstandvastig. Zie WIJLIG.
WIELINGE, v. of WIELINGEN, mv. Bij zeelie-

den. Zoo heet het Vaarwater van Blankenberghe
naar Vlissingen. De wielingen zijn zeven uren
lang en acht vamen diep.
— Kil. Wielinghe = Wiel, vortex.
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WIEL
WIELKRUID, WIELKENSKRUID, o., ook enkelijk

WIELKENS, o., mv. Een kruid dat in de wetenschap lychnis dioica L. heet, melandrium Roehling. Men onderscheidt twee soorten van wielkruid : eene met roode bloemen, melandrium
sylvesíre Roehl., fr. compagnons rouges; en eene
met witte bloemen, melandrium pratense Roehl.,
fr. compagnons blancs : deze laatste ziet men dik
-wijlsnde
klaver staan.
WIELOOGEN, wieloogde, heb geviel oogti, o. w.
Met eene dwaze verwondering kijken, verbaasd
de oogen opensparren. De boeren stonden daar
op te wieloogen- Ge moest hem zien wieloogen
als hij dat water zag branden. Het wieloogen
van eenen stervenden mensch.
WIELPEERD, o. Een w. dat de gazetten gebruiken voor 't fr. vélocipede.
-- Vandaar Tweewielpeerd, Driewielpeerd en
Vierwielpeerd.
WIELZAND, o. Welzand, zand onder de koornaarde, zandlaag waar de kwelm in borrelt. Eerst
de koornaarde afdelven, dan het wielzand uit
om daaronder steengrond of dering te-graven
vinden.

WIELZINNIG, adj. Zie WIJLZINNIG.
WIEME, v. Wisse. Zie WIJME.
WIEMKE(N, o. Kaboutermanneken. Er verkeert
een wiemken op die oude hofstede. " Dries, die
nu alleene bij 't getouwe was, deed een kleen
houten dozeken open, en hij ijdelde 't voorzichtj es op het gepannen lijnwaad, en, in een twee
drie, zat geheel 't getouwe vul kleene, kleene,
oude, groengekleede mannekes, met grijsde hair,
en elk zijn roo cabotseken aan. Ge moet •weten,
de duitsche Schapers hadden allemale zulk een
dozeken om die groene caboutermannekes ofte
wieinkes te doen komen, en 't zat daar entwat
in dat dozeken, dat ze ne fablier noemden, of
een galgejong, en alle dage moest het nen drenpel van des Schapers eigen bloed hebben, en
toen deed die fablier of dat galgejong de wienikes
al doen dat de Schaper wilde. " (R. d. H. v, bl. 86.)
" Markulf stond daar net gelijk genageld aan
den grond, en zijne wijd open gespankelde oogen
stonden onbeweeglijk in zijn hoofd vaste op 't
gene hij zag gebeuren onder de eeke. Hij zag
eene lange lange dooreen krinkelende bende van
al kleene wezentjes, eenen duim of zoo groot,
die aan 't dansen waren, rondom den reuzigen
tronk. Hier waren zij in de donkere schaduwe,
onder de kroone van den boom; daar slingerden
hunne reien tot buiten den duisteren, in het
heldere maanlicht; daar warender die nabij den

WIEN
tronk nederzaten, en andere die slingerden in
de lucht of in de bladeren. 't Waren de wiemkes.
... Al met eens komt er een van die wiemnkes bij
hem... Onder zijn rood kapke dat aan zijn groen
vestje vaste was, zag Markulf een oud leelijk
aanzichte, derf van verwen, met diepe rimpels,
eene lange breede neuze, en eenen wijd gespleten
mond : Markulf, sprak de kabouter tegen hem,
wat staat gij hier te kijken in plaatse van mee
te dansen ? " (Ibid. 380.)
WIENDLEWAAI, WIETELDEWAAI, m. Wiester-

gaai, wintelwaai.
WIENS, WIENST, WIENSTEN (zie s), bijw. Som
Zie WENS.
-wijlen.
WIEP, m. Bij spelende kinderen. Een vierkantte stokje van eene halve span lang, waarop
aan den eenen kant het getal 100, aan den
anderen kant het getal 50, aan den derden het
getal 25, en aan den vierden het woord Wiep of
bij verkorting de letter W geschreven staat; dit
stokje wordt boven op eene rechtstaande staak
geleid en dan met eenen kluppel in de lucht
geslegen, juist gelijk men een anderwat slaat,
en volgens dat het .te gronde neervalt met het
getal 100, 50, 25 of de letter W omhoog, wint
men 100, 50, 25, ofwel, is het de W, men verliest.
Wiep slaan (met den wiep spelen). Het wiep-slaan
heeft veel gelijkenis met het anderwatten. De
jongers sloegen wiep. Eenen wiep maken.
--- Een die denkt veel verstand te hebben, en
er maar weinig of geen heeft. Hij is zoo een wiep.
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WIET
WIETELAAR, m., mv. wietelaars. Netel, tingel,

fr. orfie.
WIETELDEWAAI, m. Windelwaai.
WIETELEN, wietelde, gewieteld, b. en o.

W.

Ne-

telen.

WIEWAAÍ, m., klemt. op wie. Wiestergaai.
WIEWATER, o. Wijwater, wijdewater, fr. eau
bénite.
WIEZEN, wiesde, heb gewiesci; ook WIEZELEN, o.

w. Zachtjes suizelen, lispelen. De wind wiezelt
door de bladerrijke karnthaag.
Op ! ,may vlugge noorderwinden,
Dreunend over 't ys gevaren,
Wiezencl over 't ys gesneên...

(G. Gez.)
WIGGELWAGGEL, bijw. Hetzelfde als Wiegel wagel.
Sy gongen wiggelwaggel gins en weer
Gelijk een schuytjen over kant.
(P. Croon.)

--- Teers, kul, 1. mentula. (Alg. Vl. Idiot.)
-- Schele wiep. Zie WIJT.

WIJDBENDE (wvl. WIIDB —), adj. Met wijde beenen. Wijdbeende zijn. Wijdbeende gaan. Wijd beende staan. Wijdbeende zitten.
WIJDDE (wvl. WIIDDE), v. Hetzelfde als Wijdte,
wijdheid. De wijdde van de straat. De wijdde
van eene mouw. " Bemerckende de wijdde, schoonigheydt ende claerigheydt des hemels. " (F. de
Smidt.) " Eene speloncke hebbende in de hooghde derthien ende in de w ycdde vyf en twintigh
voeten. " (B. Surius.)
WIJDE (wvl. WIDE), v. Bastiere. Zie WIJT.
WIJDEEUWER (wvl. WIIDEEWER), in., klemt. op
wijd.. Varieteit van slagvink, f7•ingilla ccelebs.

WIEPELEN, O. W. Zie WIJPELEN.
WIEPEN, wiepte, heb gewiept, o. w.

WIJDER (wvl. WIDER), WIJLDER, WILDER, WULDER, nom. nov. van 't voornaamw. Ik. Hetzelfde

Langachtig
en treurig piepen, gelijk de vink en de roosteert
doen als zij hunnen nest in gevaar zien. De
j ongskens houden zich stil, als hun moertje
wiept.
WIEPGAAI, m. Woepgaai, wiep. Een wiepgaai
van een jongen.
WIER, voegut. Weer, 1. sine. Zie onder WEDER.
WIERE, V. Hetzelfde als Duwiere, met wegla
eerste greep. Zie ald.
-tingder
WIEST, WIESTEN (wvl. ook WIESTI, zie -EN), m.,
vklw. wiest1e. Hond (in de kindertaal). Een
groote viesten. Een schoon wieltje. Kom, wiestje, ik zal u een dreelken geven.
WIESTERGAAI, WIESTERWAAI, WIJTEWAAI,

m. Beslagmaker, neuswijze, een dwazerik die
zich veel laat voorstaan, fr. blagueur, vaniteux;

— lichthoofd, onbezonnen mensch, fr. étourdi,
écervelé.

als Wij, fr. nous. Dat is wijder die dat gedaan
hebben. Me gaan wilder verhuizen. — De datief
en accus. is ons, oes, uus.
--- Vgl. Gijder.
WIJDERTIJ (wvl. WIDERTI), v., klemt. op wij.
Wordt gez. bez. van een vrouwspersoon die
overal drilt, die de eene herberg uit en de andere
in loopt. Zij is precies eene wijdertij.
— Ook als bijw. Wijdertij loopen (overal dretsen en drillen). En geheele zondagen liepen zij
daar wijdertij.
— In de Wdb. staat Wedertij, o. reflux; changement de maree.
WIJDEWATER (wvl. WIDEWATER), o. In

eenige

gewesten gebruikt voor 't algemeener Wiewater, fr. eau bekte.
WIJDOOGING, m., klemt. op oog, scherpl. oo.
Soort van grooten appel, grijs van pel, met eene

WIJD
groote ooge. De wijdoogingen hebben het maaksel van den aagtappel (fr. capendu).
-- Zie —ING.
WIJDOUW, m. Zie WIEDOUW.
WIJDS EN ZIJDS (wvl. WILDS EN ZIIDS), bijw.
Hetzelfde als Wijd en zijd, ten allen kante. Wijds
en zijds vermaard.
— Van wijds en van zijds, van alle kanten,
van ver en bij. Zij kwamen van wijds en van
zijdl.
WIJDSEL (wvl. WIIDSEL), o. Wijding, fr. ordre,
ordination. " Ordene ende priesterlick wietsele."
(N. Despars.) " Ghemerct dat by zyn tweede
wietsele hadde " d. i. het diakonaat. (Id.)
WIJDSPEUR, o. Een wagen wiens achterwielen
wijder van elkaar staan dan de voorwielen, zoodanig dat de wagen vier slagen achter zich laat
in den grond.
WIJF (wvl. WUIF, uitspr. wuuf, zie FRIJTEN), 0.
Bejaarde vrouw, fr. fernme; huisvrouw, fr. epouse.
WIJGELEN (wvl. wIGELEN), o. w. Hetzelfde als
Wiegelen, heen en weer bewegen gelijk eene
schuit in 't water.
WIJGEN (wvl. wIGEN), wi jgde, gewijgd, b. w.
Hetzelfde als Wijden, fr. benir; consacrer; ordonner. Water wijgen. Palm wijgen. Gewijgde paternosters. Eene kerke wijgen. Eenen priester
wijgen. Haar broeder wordt priester gewijgd.
— WIJGWATER, o. Wijwater. fr. eau bénite.
WIJK (wvL. wine), m., te Brugge ook WIJKE
(wel, wIKE), v. Gedeelte eener stad, fr. quartier,
section. Er wonen veel armen in dezen wijk.
WIJKE (wvl. WIKE), v. Hetzelfde als Wijte,
wijtemande. Eene wijke boonen.
— WQgens de verwisseling van k met t, zie K.
WIJL (wel. WIL, niet wizl), v. Eene pooze tijds.
— Binst de wijle (wvl. binst de wille), intusschentijd, fr. entre -temps. Schrijf nu den brief,
ik zal binst de. wille de gazette lezen. " Maer hij
starf in die wille. " (N. Despars.)
— Vandaar Dikwijls (wvl. dikwils), Somwijlen.
(wvl. Bomwillen), Terwijl (wvl. terwillen).
WIJLDER, WULDER, nom. mv. van het pers.
voornaamw. Ik. Zie WIJDL.
WIJLE, v. Zie WIEZE.
•
WIJLENT, bijw. Hetzelfde als Wijlen, fr. eidevant, feu. Eene Mis tot lavenis van den heer
N., wijlent burgemeester van N. Wijtent mijn
oom.
-- Wegens de achtergevoegde t, zie T.
WIJLIL (wel. WILIG), adj. Veranderlijk, onstandvastig. Een wijlig karakter. Wijlig van zin.
-- Men zegt ook Wijle. Hij.is wijle van zin.
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-- Dit w. is gemaakt van Wijl, d. i. oogenblik,
korte stond.
WIJLZINNIG (wvl. WIILZINNIG, zie IJ), adj. Wij.
lig van zin, onstandvastig, wispelturig.
WIJME (wvl. WIME), v. Twijg van wiedouw of
van wilge, wisse, teen, 1. eimen, fr. scion d'osier
on de saule. Eene mande vlechten van wijmen.
" 't Houten wambas is de doodkist, ende de
wynen oft wissen sijn den houten twyn. " (P.
Croon.)
--- In 't bez. Gespleten wisse waar men bezems
mee bindt. Met taaie wijmen gebonden.
-- WIJMEN, adj. Van wijme, fr. d'osier. Een
wijmen zweepsteel. " Als sy hem gheraeckt
hadde met een wymen wisse. " (C. Vrancx.)
WIJNACHTIG (wel. WIINACHTIG, Zie IJ), adj . Die
veel van wijn houdt, geern wijn drinkt. Hij is
niet al te wijnachtig. — Zie —ACHTIG.
WIJNBRA1YIE, V. Zie WENKBRAME.
WIJNBRAUW, v. Wenkbrauw, fr. sourcil. " De
wijnbrauwen van haere ooghen. " (F. de Smidt.)
-

WIJNDOEK (wvl. WIINDOUK, zie IJ en ou), m
Een doek. in wijn gedopt. Wijndoeken op de
borst van eenen zieke leggen.
WIJNIG (wvl. WINIG), adj. Wijnachtig, fr. vineux. " Granaet-appel vindtmen verscheyden van
smaken, te weten, suyr, soet ende wijnich. "
(Heyman Jacobsz.)
WIJNKEERS (wel. WIINKEERZE), v., mv. —keerzen, met zware ee. Soort van witte kers met een
wijmg sap, fr. guigne blanche.
WIJNLERZE (uitspr. wiinlezze, -leze, zie ns), v.
Wijnbuik, wijnzuiper, wijndrinker.
--- Zie LERZE.
WIJNOPWIJN, WIJN OP WIJN, m. Wijn met
antimonie dienende tot braakmiddel, fr. vin émé-

tique, vin stibié, vin antimonié.
WIJNPOT (wvl. wIIN-), m. Hetzelfde als Lijfkoop, fr. pot-de-vin. Eenen wijnpot bespreken,
vragen, geven, ontvangen. Twee stoopen bier
wijnpot bespreken. Drie zakken graan voor
wijnpot geven. Het is de koopman, somwijlen
de verkooper, die den wijnpot geeft.
WIJNSTABEL, WIJNSTAPEL, m. Plaats waar een
depot van wijn is, fr. chaffs.
WIJNTAPPER (wvl. WIINT-), m. Een die voor
ambacht doet van in de heerenhuizen den wijn
van het stuk te gaan aftappen op flesschen. Hij
is kuiper en wijntapper.

WIJP (wvl. wiir), m. Oogslag, fr. din d'ceil,
Kil.

nictus oculi.

En siet met eenen wip wie schoon of leelyck is.
(L. Vossius.)
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WIJP
— Meest gebruikt in schele wijp, spotnaam
van iemand die scheel ziet.
— Kil. Schele-wip, lumen obliiquum; strabo; en
Wip, Wijp, fax, lumen.
WIJPELEN (wvl. WIPELEN, zie IJ), wijgelde, heb
gewijpeld, o. w. Wippen, zich op- en neer doen
gaan op eene wipplank. De jongens zijn daar
bezig met op den bierwagen te wijpelen. Willen
wij wijpelen?
WITS (wvl. wils), adj. Vroed. Iets wijs zijn
(iets weten, iets verstaan). Ik ben het niet wijs
hoe hij, zonder werken, zoo breed kan leven..
— Iemand iets wijs zeggen, het hem uiteen
doen, verklaren, doen verstaan, wijs maken. Hij
zeide mij wijs waar hij woonde. Hij zeide mij
geheel de zake wijs.
-WIJODE (wvl. -WIISDE). Achtervoegsel dat,
(even als - gewzjze, en -wijze), dient om adj. en
adv. te maken van een substantief, en zoo veel
zegt als op de wijs van (zie -DE), b. v.
Trapwijsde — trapsgewijze.
Dakwijsde
— daksgewijs.
Schubwijsde — schubsgewijze.
Hoekwijsde -- hoeksgewijze.
WIJSTERGAAI (wvl. wIISTERGAAI), m. Zie WIES
-

-TERGAI.

WIJSTERKAPEELE (wil. WIISTERKAP -), bijes.,
klemt. op wijs, en op pee, scherpl. ée. Overhoop,
in de war, heisterscheister, fr. pele -méle. Het lag
daar in huis al wijsterkapeele.
WIJSTER-ZIJSTER (wvl. WIISTER-ZIISTER, Zie IJ),
bijw. Wijds en zijds. Zijne boeken liggen wijster zij ster op tafels en . stoelen. Ge moogt die voorwerpen zoo niet wijster-zijster smijten.
* WIJTE, v. Bij Kil. muleta, d. i. boet, fr.
amende. Zie TWEESCHAT.
WIJTE, ook WIJDE (wil. wITE, WIDE, zie N), v.
Bastiere, huif, linnen overdek van kar of wagen,
fr. banne. Eene blauwe, witte, roode wijte. " Die
boose gheesten braken onder weghen een wiel,
ende de w yte van den waghene deden zy branden. " (C. Vrancx.)
-- Ook gebruikt in den zin van Beerzeil, een
kloek linnen doek dat men in eenen wagen
hangt om daarin asch of aal te voeren.
WIJTE, ook WIJKE (wil. WITE, WISE, zie IJ), v.
Eene ronde platbodemde mande hooger dan
wijd, uit ongepelde wijmen gevlochten, met twee
ooren of handvatsels. Er zijn wijten van verschil
grootte; de meeste bevatten ruim een hek -lige
koolkappers of groenseliers voeren-tolier.D
hunne groensols in wijten naar de stad. Eene
wijte aardappels. Eene dubbele wijte wordt ook
vijfstuivesrswijte genaamd.

WIJT
-- Vgl. 1. vidulus, groote paander van wissen
gevlochten en met leder overtrokken. (Anthony
Rich, diet. des antiq. rom.)
WIJTEMANDE, V. Hetzelfde als Wijte, 3e art.
WIJTEWAGEN (wvl. wITE -), m. Wagen met

eene wijte of huif overspannen. Met den wijtewagen naar stad rijden. " Met den wytewagen
meêryden als de bloedverwanten kermis hielden. " (C. Duvillers.)
WIJTING (wvl. wITINGE, zie.IJ), V. Het wijten,
aantijging, beschuldiging, fr. imputation.
— Kwa wzjtinge, kwade wijting, valsche aantijging, lasterlijke beschuldiging, fr. imputation

méchante, calomnieuse, incrimination; reproche,
blame, injure. Kw á wijtingen maken, fr. meniminer; injurier.
WIJVEKENSZALVE, v. Zie MOEDERKENSZALF.
WIJVEKENSZATERDAG, m. Zie SLUITERTJESDAG.
WIJVER (uitspr. wuvere, vgl. Wijf), o., mv.

wijvers. Wordt in Fr.-Vl. gebruikt voor Wijf, fr.
femme. De man en zijn wijver. Al de wijvers
van de gebuurte. Een neerstig wijver.
WIJWATER (wvl. WIDEWATER, WIEWATER), O.,

fr. eau beni1e.

-- Er wijwater tegen smijten, iets tegenhouden,
doen mislukken. Zij willen trouwen, maar ik
zal er wijwater tegen smijten.
— Gelijk een duivel die wijwater gelekt heeft,
zegt men van iemand die leelijk doet, schrikkelijk bedrogen en te leur gesteld zijnde. Hij keek
gelijk een duivel die wijwater gelekt heeft.
-- WIJWATERPOTJE, o. Een steenen potje dat
kan staan of hangen, waar wijwater in is. Een

wijwaterpotje hangende onder 't kruisbeeld in
de slaapkamer. " Vader stak zijn hand in 't wijwaterpotje. " (K. Callebert.)
WIJZEN (wvl. WIZEN), wees (wvl. ook scherpl.
ee, zie DUIGEN), gewezen (fvl. èwezen), b. w. Toonen, fr. montrer.
-- o. W. De naalde van het uurwerk wijst op
den elven.
— Ook onpers. w. Het wijst drie op den toren.
-- In 't wijzen laten, op eenen voorstel niet
seffens antwoorden, maar eenigen tijd wachten
om zich te beraden, fr. ne pas prononcer, ne pas
se décider. Hij heeft mij daarvan gesproken, maar
ik heb het in 't wijzen gelaten.
WIKKE, v.

— Bij den hoop en de wikke koopen of verkoopen, roezen, iets koopen of verkoopen zonder
wegen of meten, fr. acheter on vendre en bloc et
en tas. Hij heeft zijn fruit verkocht bij den hoop
en de wikke.

WIKK
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WILL

WIKKEL, m. Datgene wat iemand past en lust.
'Dat is mijn wikkel, fr. c'est mom fait. In politieke kiezingen werken, dat is zijn wikkel. Zijnen
wikkel hebben. Dat voedsel is van uwen wikkel.
Daar hebt gij uwen wikkel.
— Eenigen zeggen Wikke, v. Een pudding
na de maaltijd, dat is uw wikke.
WIKKELEN, wikkelde, gewikkeld, b. w. Wiggelen, weg en weer bewegen, fr. branler, remoer.
Een hond die zijnen steert, zijne ooren wikkelt.
— o. w. met hebben. In den hecht wikkelen,
fr. branler dans le manche. Tandeti die wikkelen
(die los staan). Het wikkelt al wat er aan is (het
roert al). Het wikkelt hem in zijn hoofd (hij is
niet wel bij zijn verstand). Hij liegt dat zijn
hoedje wikkelt (zegt men schertsende van iemand
die geweldig liegt). Mijn hert wikkelt (zegt men
als men hevig verlangt iets te genieter ). Mijn
herte wikkelt om dat te hebben, te bezitten.
— Wikkelen aan. Aan eenen nagel wikkelen
om hem los te krijgen. Wikkel aan de tafel niet,
terwijl ik schrijf.
— Afl. Wikkelaar, Wikkeling, Gewikkel.

woord aan een kind dat zegt ik wille niet. `° Wat
bot en onbeleeft spreeken was dit voor een kindt
van aan zynen vader te zeggen : ik wille dat
hebben. Onse Nederlanders zouden hier op geantwoort hebben : willeken groeyt in den bosch."
(C. Hazart.)
WILLEKOMME. Zie WELKOM.
WILLEN, o. W. met ellipsis van gaan, enz.
Iemand willen volgen, iets willen bereiken. Als
de moeder henenging, wilde 't kind er achter.
Zeggen dat men de deugd bemint en er niet
achter willen, is liegen.
— Het wilt niet gepeisd zijn, het gaat al te ver,
fr. c'est trop fort, ce n'est pas permis.
— Willen hebben, houden staan, fr. pre'tendre.
Hij wilt hebben dat gij zoo iets gezeid hebt.
— Wegens hij wilt in plaats van hij wil, zie T.
WILLEWERK, o. Iets dat met opzet gedaan is,
bez. in eenen slechten zin. Het is geen willewerk, vergeef het hem, fr. it ne l'a pas fait expres,
pardonnez-lui. Dat is willewerk, kwawillewerk.

WIKKELOOREN, wikkeloorde, heb gewikkeloord,
o. W. De ooren wikkelen. Een hond wikkeloort

dat ik mij verzinde, want had ik moeten mijn
eerste gedacht volgen, ik was verloren. Het is
ook gelijk een willezijn dat ik u daar juist vond.
— Misschien voor willen-zijn. De klemt. is
op wil.
WILLOK, m. Zie WULLOK.
WIMBRAME, v. Zie WENKBRAME.
WIMPEL, adj. Zie WEPEL.
WIMPEL, m. Wompel, linnen borstdoek van

om de vliegen te verjagen (die hem om de ooren
zitten).
WIKKELSTEERTEN, wikkelsteerite, heb gewikkelsteert, o. W. Den steert wikkelen. De hond wik

om iets van zijn meester te -verkrijgen.-kelstr
WIL, v. Zie WIJL.
WILDE, v. Hetzelfde als Weilde, weelde. In de
wilde leven. De wilde is eene kwade beest.

— Afl. Wildig, Wildigaard. — Zie EIL.
WILDELING, m. Wilde, ongeënte fruitboom, fr.
sauvageon. Eenen wildeling enten. Op eenen
wildeling griffelen.
— Vrucht van eenen wilden boom. Die appels
zijn wildelingen.
WILDER, pers. voorn. Hetzelfde als Wijlder.
Zie ald.
WILDEWAGEN, m. Smaadnaam gegeven aan
iemand die dertel en uitgelaten is. o Gij wilde
Een wildewagen van eenen jongen, van-wagen.
een meisje.
WILGE, v. Zie WULGE.
WILKEREN, wilkerde, ben gewilkercd, o. w. Hetzelfde als Welkeren, verwelken, verslensen. Laat
het loof eerst in de zunne vuilkeren.
WILLEGE, v. Hetzelfde als Wilge, bij Kil. Wil

salie, fr. saule. Dit w., dat wij-lighe,W
willeke uitspreken, gebruiken wij maar in de
zegswijze willelke(n)s groeien in den bosch, in ant-

WILLEZIJN, o. Een goddelijk beschik, fr. une
disposition providentielle. Het was een willezijn

beggijnen en nonnen.
WINBRAME, V. Zie WENKBRAME.
WIND (wvl. WIIND, zie IND), M.

— Op den wind liggen, wordt gez. van eens
visscherschuit die gereed ligt om, zoohaast de
wind gunstig wordt, in zee te varen. — Fig.
ook van eenen zieltogenden mónsch. Die zieke
ligt ook op den wind.
— Boven wind zijn, hoogdravend en daardoor
onverstaanbaar zijn, fr. planer dans les nuages.
— Bene schouw op twee of vier winden, eene
kaaf wier pijp boven het dak overdekt is met
veurstpannen, zoodat er daar twee of vier openingen zijn waar de rook uit kuilt. Die schouw
staat op vier winden. Eene schouw op twee winden zetten (hetgeen het werk van den metser is).
WINDBALK, m. Zie WINDSBERG.
WINDBAND, m. Hetzelfde als Stormband, fr.

contre-vent.
WINDBERD, o., mv. -bercdels, -berrels. Zie WINDPUNK.

WIND
WINDBERG, m. Zie WINDSBERG.
WINDBOOM, m. Als er op de kimme een wolk -

verschijnsel is dat meer of min eenen boom met
uitstekende takken verbeeldt, zegt men : " Er
zit een windboom in de lucht : het gaat waaien
en stormen. "
WINDBOOTE, v. Windbui, rukwind, fr. coup de
vent. Wat hoor ik daar buiten P Het is eene
windboote. De molen is omgeworpen door eene
windboote. Er zijn boomen omgevlogen in die
windboote.
WINDBRAME, v. Zie WENKBRAME.
WINDDROOG, adj. In den wind gedroogd zonder zonnegloed. De landbouwer haalt den oegst
in die winddroog is, uit vrees dat hij door den
regen zou vergaan, met te wachten dat hij zon
-nedrog
wordt.
WINDE (wvl. WIINDE), v. Een gestel van lichte
roeden of zware reezen die met geschrankte
dwarshouten aaneen verbonden zijn, waarop men
twijn, koorden, enz. kan winden. De winde van
eenen haspe (haspewinde). De winde van eenen
garenkrop (garenwindé).
— Bij mulders. Een windas op den steert van
den molen, om de zeilen in den wind te trekken,
fr. engin.
— Duitsche winde, dommekracht, fr. cric.
— Windsel, zwachtel, lange schroode lijnwaad
om b. v. eene wonde te verbinden. Winden en
pluk naar 't leger zenden dat op het slagveld
strijdt.
WINDEI, o. Ei zonder schaal, fr. cru/ sans toque,

ceuf hardé.
— Iemand die lichtgeraakt, die kitteloorig,
die teergevoelig is, fr. susceptible, dif tile, delicat.
Kom er niet aai, het is een windei. Men zou
hem wel moeten behandelen als een windei.
WINDEL, m. Al ver hetzelfde als wat men in
Fr.-V1. en Veurjae- Ambacht Baling of Bouweel
noemt, een uitgedorschen schoof. Twee pikkelingen maken eenen schoof, en twee windels
eenen bond stroo.
WINDELING, m. en o. (zie LING). Windsel,
lange schroode lijnwaad of andere stoffe waar
iets omwindt. Leg die schroode lijn-medn
-wad
weg : zij kan dienen voor windeling.
WINDELWAAI, WINDLEWAAI, m. Wiestergaai.
WINDEMOLEN (wvl. - MEULEN), m. en v. Eene

schuur- of zoldermolen om graan te winden,
kafmolen, wanmolen, (in de Kempen Winder,
Windel, zegt Alg. Vl. Idiot.). De windemeulen
is eene groote kist of koffer waar het onzuiver
graan langs boven in neêrreuzelt en door den
.

1402

WIND
waai van breede alpen of planken gezuiverd
wordt die binnen die kist op eenen as gedurig
ronddraaien en het kaf doen verstuiven. Ik ben
moe van aan de windemolen te draaien.
— Eenigen zeggen ook windmeulen; doch gemeenlijk verstaat men door windmeulen eene
molen met zeilen die in den wind draaien om
graan te malen, fr. mnoulin a vent.
WINDEN, wwindde, gewin, b. w. Met den wind
zuiveren, sprek. van graan dat men in denwindemolen zuivert, anders gezeid Molenen. De tarwe
winden. Graan winden.
— Ook het graan zuiveren met het van omhoog traagzaam op een zeil te laten reuzen in
den wind die er het kaf uit waait. Deze manier
van het koorn te winden is maar in gebruik bij
kortwoners die geenen windemolen hebben.
WINDEWEEG, m. Hetzelfde als Windeweer,
windschut, fr. paravent.
- Zie ook WINDWEEG.
WINDEWEER, v., zware ee. Windeweeg, fr.
paravant. Bachten de windewere. Eene windewere met alle slag van printjes bedekt.
— Vlaak van - riet of stroo die men in den
moeshof stelt om jonge groepsels te beschutten,
fr. paillasson.
WINDGRAS (wvl. WIINDGARS, uitspr. -gas, ges),
o. Hofgras, poa annua L.
WINDHAAR, o. Zomerhaar, stevige haarpijlen
die niet willen strijken. Op den rug van katten
en andere dieren staat er windhaar. Het eerste
werk van den hoedemaker is van het windhaar
(fr. jarre, poll mort) uit de keunevacht te trek-

ken, eer hij die slaat en fultert.
WINDLOOSHEID, v. Awind, onwind, windstilte.
Als er windloosheid is, kunnen de windmolens
niet draaien. Zoo groote windloosheid dat er
geen bladje roerde.
WINDMOLEN, m. en v. Zie WINDEMOLEN.
WINDPLANK, V. Bij mulders. Eene lange planke die langs het roe-einde op de honden vastligt met wervelingen; ook Windberd.
WINDPULM, m. Bij mulders. Zware balk in
wiens midden de halssteen ligt waarop de groote
hals van den molenas rust en draait.
-- Pulm is hetzelfde als Peuluw (zie PULM),
d. i. hoofdkussen, fr. chevet. Dus windpalm is
eig. het hard hoofdkussen waar de kop van den
as op draait in den wind.
WINDSBERG, WINDBERG, m. De rand van eenen
topgevel die, in sommige huizen, een halven
voet uitsteekt boven het dak, van aan 't kapuitje
tot aan de hozie; anders ook Windbalke, en in

WIND
het Wdb. der Nederl. Taal Aandak geheeten.
Een gevel met windsbergen.
-- Het volk zegt Windsberg, maar vroeger
schreef men Windberg. " Ce mot wintberghen
s'applique à la couverture des rampants des
pignons qui longent le toit en s'élevant un pen
au-dessus, comme pour le préserver des effets
du vent. Dans quelques pignons, les rampants
sont ornés de maconnerie executée de biais en
forme de chevilles : c'est cette espèce de maconnerie que nos masons accuels désignent — à tort
croyons -nous — sous le nom de wintberghen. "
(K. Verschelde, Annales Soc. d'émul., 1871, bl. 27.)
WINDSCHEUR, v. Windspleet. Er zijn windscheuren in dat eikenhout.
WINDSPLEET, v. Reet of berst in het bul van
eenen boom, voortgebracht door den wind, de
koude of de droogte, fr. fence, gelivure. De windspleten zijn wijder naar den kant van de schors,
en enger naar den kant van het herte des booms.
De windspleten groeien vol stof en vuiligheid.
Er is eene windsplete in dien boom.
- WINDS1 LEETTE, adj. Die windspleten heeft.
Een windspleette boom. — Zie -DE.
WINDWEEG, m., scherpl. ee. Bij mulders. De
kant of wand van eene molen, die naar den
wind gekeerd staat als de molen draait. De
windveeg is als de voorgevel van de molen,
tegenover den steeger of ingang.
--- Zie ook WINDEWEEG.
WINDZAAD, o. Venkelzaad, fr. graine de fenouil.
In de apotheek verkoopt men windzaad.
WINDZOT, m. Houten of metalen postuur die
als windwijzer op een gebouw staat en draait.
WINDZWEEP, WINDZWEPE, v. Rukwind, fr.
coup de vent. Eene windzwepe sloeg zijnen hoed
af in 't water. Er kwam eene windzwepe die den
rook en de vlam van de stove uitsloeg in de
kamer.
WINGBRAME, WINKBRAIVIE, v. Zie WENS BEAMS.
WINGELOOZEN, o. W. dat Alg. Vi. Idiot. als
wvl. opgeeft in den zin van Rennen, schongelen.
Zie LINGELOOTSEN.
WINKEL (wvl. WIINKEL, zie IND), m. Bij landb.
Schuurvlak, plaats nevens den derschvloer, waar
men de graanschoven in tast. Er zijn gemeenlijk twee winkels in eene schuur, een aan elke
zijde van den derschvloer die er van afgescheiden is door burden of pooiweegen.
-- Bij metsers. Groote of kleene orduinsteen
in de negge van eenen muur, hoeksteen, fr.

pierre angulaire, pierre d'encoignure. De winke-

len heeten ook winkelsteenen.

WINK
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-- Kromme sprong, list, fr. detour. Altijd met
winkels omgaan (nooit rechtzinnig te werke
gaan). Winkels maken om tot zijn doelwit te
komen.
-- In 't knibbelspel. Winkels maken, zich rekenen (d. i. zijnen marbel plaatsen) in een putje
of hoekje niet ver van den muur, zoodanig dat
de tegenspeler dikwijls verliest waar hij meende
te winnen.
— Dikwijls gebruikt voor Werkwinkel, fr.
atelier. De winkel van eenen timmerman. Op
eenen winkel zijn (er werken, er een ambacht
leeren). Hoeveel werklieden zijn er in dien winkel P --- In 't fr. zegt men ook boutique de menuisier, boutique de serrurier, boutique de forgeron.

— Jac, de Smet, sprek. van den ommeloop
des bloeds, heet rechten ketel, wat in fr. cceur
droit (ventricule et oreillette droits), en slinken
winkel wat in fr. coeur gauche (ventricule et oreillette gauches) genaamd wordt, zonder verschil te
maken tusschen ventricule en oreilletíe. Ware 't
niet beter van den naam ketel aleen te geven
aan die hertholte die fr. ventricule heet, en den
naam winkel aan die andere holte die fr. oreillette heet P Dan zou men ook den rechten ketel

en den slinken ketel, den rechten winkel en den
slinken winkel hebben.
WINKELEN, winkelde, heeft gewinkeld, onpers.
ww. Tot winkel dienen, wel gelegen zijn om
winkel te houden, sprek. van een huis. Het winkelt daar wel, fr. c'est là une belle situation pour
une boutique. Ik zou in die straat niet willen
wonen : 't en winkelt daar niet. Dat huis winkelt schoon. Die nieuwe huizen rond den schouwburg zullen schoone winkelen.
-- Krinkelen en winkelen, bochten en hoeken
maken. Eene beek die door de velden krinkelt
en winkelt. Het schrijverken (fr. tourniquet) krinkelt en winkelt op het water.
— , Vandaar het bijes. Krinkeldewinkel.
WINKELIER, m. WINKELIEREGE, v. Die winkel houdt, fr. boutiquier; doch meest die kruide
houdt, fr. 'pi cier.
-nierswkl
WINKELSTEEN, m• Hoeksteen. Zie

WINKEL.

WINKELTABAK (wvl. _ -TOEBAK, -TUIBAK), m.
Tabak die in de winkels verkocht wordt, en gemeenlijk met het een of het ander toebereid is,
't geen men in den Boerentabak niet vindt.
WINKELTHEE, m. Thee dien men in de winkels
verkoopt, anders Bladjes-thee, fr. thé de Chine.
WINNEN,

won en wan, gewonnen,

b. w. Ver-

dienen, fr. gagner. Hoeveel wan hij daar?
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WINP
Soo sy daer-me niet en wan.
(J. de Harduyn.)
Dat een deughdigh Edelman
Altydts goede kinders wan.
(P. Gheschier.)

WINT
rende den winter voeden. De boeren verkoopen
hunne beesten die zij niet kunnen winteren. Hij
wintert goed zijnen stal. Die koe is wel gewin

— Winnende geld, uitgezet geld dat kroois
opbrengt.
-- Winnende land, ploegdraaiend land, bouwland, akkerland. Die hofstede is groot, maar het
is niet al winnende land. " Plat effen winnende
lent. " ( M. Lambrecht.) " Zy maeckten winnende
landt van dese woestyne. " (Id.) -- Kil. Winnen,
colere agrum; en in Brab. Winning is eene boer
pachthoeve, b. v. dat is eene schoone-derij,n

-terd.
Brugge gezeid
van Eene bezondere aalmoes die de armmeesters
geven aan de behoeftigen welke hunne Paaschplicht gekweten hebben. De wintergiften bestaan incest in kleedingstukken.
WINTERING, v. Het winteren, het wintersai
Die sukkelaar zal in de winteringe blijven-zoen.
(zal het koud saizoen niet kunnen uitzien, zal
er in bezwijken).
WINTERKRIEKEN, v., mv. Eene plant, anders

(Alg.

krieken over zee, fr. morelle faux- piment, cérisier

winning; eene winning van vier peerden.

Vl. Idiot.)
— Eenen boom winnende leggen, hem op scheef-

liggende houten leggen om hem daarover scheef
voort te rollen of om te wenden. Vgl. Winsch.
WINPENNING, m. Zie INSTELPENNING.

WINS, bijw. Zie WENS.
WINSCH, adj. Schuin, scheef, niet recht met
den draad. Eene winsche snede (eene snede
met mes of schaar die de strekking van den
draad niet volgt). Die schroode laken is winsch
(de draden er van liggen schuin, omdat de schroode schuin afgesneen is geweest). Een stuk lijn
plooien of snijden (niet volgens de-wadinsch
richting van den draad, maar scheef weg door
den draad).
-- Zie WINNEN, ad fin.
-- WINSCITDRAAD, bijw. Scheef weg van de
rechte strekking van den draad in gewevene
stoffen, fr. en biais. Een stuk katoen winschdraad afsnijden, winschdraad aan een ander stuk
naaien, enz.
-- Vgl. Rechtdraad.
WINSCHEN, b. w. Zie WENSCHEN.
WINT-DE -KOST, m. Schimpende gezeid voor
G-eldverkwister, anders ook kostwinnende zoon.
Die vader heeft daar eenen wint -de -kost die
dagelijks meer dan tien frank verteert. Zijt dan
gelukkig met zoo een' wint -de -kost.
WINTEL(E)WAAI, m. Hoogmoedige zot, snoever, fr. fanfaron, faquin.

--- Een onbezonnen, onbedacht mensch. Hij
is zulk een wintelwaai!
WINTERDEEL, o. Het boekdeel van den romein schen brevier, waarin de getijden staan van het
wintersaizoen, in 't 1. geheeten pars hiemalis.
Het woord vindt men ook in oude handschriften
van kloosters en abdijen.
WINTEREN, winterde, gewinterd, b. w. Gedu.

WINTERGIFT(E, v. Wordt te

d'amo2ur, oranger du savetier, 1. solanum pseudocapsicum L.

— Kil. Winter- kersen, krieken over zee, alkakengi. Doch de alkakengi is tonzent krieken 'in
zakjes; zie KRIEK.
WINTERLABEUR, o. Bebouwing

V

van den akker

in den herfst.
WINTERRAMBORGING, m. Zie PASTERAXPEL.

WINTERTJOK, m. Wortelblok of stobbe die men
's winters op den heerd brandt, kerstdagtjok.
WINTERVINK (E, v. Slagvink, fr..pinson commun, 1. fringill a ccele s.
-- Het vklw. wintervinkske wordt gebruikt
voor een ander vogeltje, ook elsvinksken, fr. tarin.
1

V

Het wintervinksken is een kleen zaadetend wintervogeltje, gelijkende aan eene distelvink voor
bek en pluimagie, doch zoo helder niet van
kleuren; het hangt veel aan de takken, bez. van
elzenhout, waarvan het de zaadbotten uitpikt.

WINTERWASCNTE, V. Eene waschte in den
winter.
— Fig. gez. van eenen persoon of van eene
zaak die maar gemeen is, die ver is van wel te
zijn. Hij heeft geheel zijn leven eene winterwaschte geweest (een ondeugend mensch). Het
is eene wint.erwaschte (eene mislukte zaak, eene

verstoorde onderneming).
WIP, WUP, m. (niet v.) Het wippen. De wip
(het opwippen) van eene plank. Met eenen wip
was hij over den gracht. In eenen wip of zes
was de hazewind er bij. Iemand eenen wip geven
(hem een verzet geven, eenen schop geven).
-- Niet te verwarren met Wiep noch met
Wijp. Deze drie woorden verschillen tonzent
van uitspraak en beteekenis.
-- WIP, WIPPE, WUP, WUPPE, V. Het voorwerp
zelve dat dient om te wippen, fr. bascule, levier;
en wel vooral 1° Eene pertse of plank die met

WIPK
het een einde vastligt, zoodat, waneer het ander
einde neergebogen wordt en dan losgelaten, die
pertse of planke opspringt. Met eene wippe
water putten. Met eene wippe den blaasbalg
doen gaan in eene smisse. 2° Een hefboom met
het steunpunt in 't midden, zoo als de hommelboeren gebruiken om de hommelpertsen uit den
grond te lichten. De kinders verlustigen zich met
eene wippe (d. i. eene wipplank, fr. tape-cul). Do
wippe van eene gaaipertse is het onderdeel van
die pertse, dat op eene spil vastligt tusschen
twee staken gelijk een dijsel tusschen de armee
dient om de pertse dus neer te laten of-len,
op te richten. De wippe van eene brouwerij is
eene putzwengel in eene hooge mik, fr tollénon,
nu algemeen vervangen door eene pomp. 3° Het
geterte van een spinnewiel, enz. zijnde een
planksken dat, onder de drukking van den voet,
op en neer gaande, het wiel doet draaien. Het
is met de wippe dat de schaarslijper het jacht
zijne slijpkar draaien doet.
-wielvan
-- Aan de wippe zijn, verloren zijn, te kwiste
zijn. In twee jaar tijds was geheel zijne fortuin
aan de wippe. Zijne gezondheid is aan de wippe.
-- -Dat gaat gelijk met eene wippe, zegt men
van iets dat spoedig en gemakkelijk verricht
wordt.
WIPKAR(RE, v. Stortkar, tuimelkar.
— Ook schertsende gezeid van eene reiskar
die veel hossebost.
WIPKUL, m. Een drank van bier of wijn met
eiers en suiker gekookt, ook Flieps geheeten.
Eenen pot of eenen moor wipkul maken. Wip
drinken in den afscheidsgroet.
-kul
wir,
v.
Zie
WIPPE, WUPPE, V.
WIPPELEN, wippelde, heb gewippeld; ook wurPELEN, o. W. Wippen. De vogel wuppelt en

springt.
WISSE, v., mv. wissen, vklw. wiske(n. Dunne
taaie boomloot, buigzame twijg," teen, fr. scion,

baguette, brin d'osier, de saule, rouette, verge. Er
groeien lange wissen op die wilge. Eene wisse
afsnijden, wringen, pellen, splijten. Een paander
van wissen gevlochten. Een bondel wissen. Een
kind slaan met de wisse, hem van de wisse
geven. Met wiskens bindt men de takken van
eenen fluitboom aan muur of gelent. Het kind
vreest de wisse. Eenen soldaat door de wissen
jagen, fr faire passer nn sololat par les verges.
" Deck- roeden, pertsen, wissen, ofte meyen,
boomen, doornen."(Costumen v. Lande v.Vryen.)
11 Wouter had een meysken dwelck verdranck
te wylen dat hy wissen van een wilghe was gaen
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snyden. " (C. Vrancx.) " Die te buygen ende te
pramen terwylen het noch maer wiskens en sijn."
(P. Croon.) " Verschil maken tusschen wis (eene
wisse) en wys (deugdsaem). " (Vaelande.) " Zy
sprong naer de deur, gaf den ezel eenen slag
met eene wisse en riep : Dju, Bruin ! Dju, naer
de Panne. " (H.. Conscience, Bella Stock.)
De wijle

dwisken groen es, zoude ment booghen.
(Anna Biins.)
'k Weet wel dat een wilge wis
Niet gelijk den tronk en is.
(P. Croon.)
Oude tronken buygen noeyt,
Maer een jonge wis 'die ploegt.

(Id.)

En of g'hem met een Zeis voor zyne schenen slaet,
Het is vergeten werk eer dat hy slapen gaet.
(L. Demeyer.)
Nu breit en vlecht by hier de Rubiaensche wis.
(Vondel.)

--- .Rhijnsche wisse, rijnwilg, mondhout, rees,
fr. troene.
-- De wissen worden gebogen, eer dat zij droogen, spreekes.

-

-- Kramers en anderen spellen Wisch. Wij
zeggen en schrijven altijd Wisse.
WISSE, WESSE, V. Afkooksel van graan of zaad.
Zie WEERSE.
WISSELEN, b. w. Zie de Wdb.
-- Noch gewisseld noch gekeerd, zonder eenig
verschil, fr. identiquement. Dat is juist hetzelfde,
noch gewisseld noch gekeerd.
— Te Antw. zegt men gewisseld en gedraaid.
Dat kind is zijn vader gewisseld en gedraaid.
(Alg. Vl. Idiot.)

WISSELING, m. en o. (zie —LIN&). Een kind dat
tegen een ander verwisseld is, hetzij door bedrog of anderszins; Kil. Wisselinck, puer subdititius. Het gebeurt nu minder dan voortijds dat
het een of het ander kind van een vlaamsch
huisgezin voor twee of drie jaar in Frankrijk
gaat wonen bij eenen vriend die tevens een van
zijne kinderen gedurende denzelfden termijn
te koste stelt in dat vlaamsch huisgezin : die
verwisselde kinderen heeten wisselingen. Als
wisseling gaan wonen in Frankrijk om fransch
te leeren. Die franschman spreekt vlaamsch;
trouwens hij heeft in zijn eerste jeugd drie jaar
in Vlaanderen als wisseling verbleven.
-- Schreef men niet beter Wisselling, met
twee ll ? Zie LING.
WITAARDE (wvl.`wIT- EERDE), v., klemt. op wit.
Bij pottebak. Fijne witte klei waar kleen aarde
gebakken wordt. Het is dezelfde aarde-werkvan

WITS
die bij pijpbakkers den naam van pijpaarde
draagt.
WITBEKKEN, witbekíe, heb gewitbekt, o. w. Wit
en bleek worden. Hij witbekte van gramschap.
-- Zie ZOTTEBOLLEN.
WITBEKTE, adj. Bleek van lippen en aanzicht.
Witbekte zijn van gramschap.
WITGATJE, o. Soort van zwaluw die haar aarden nestje bouwt aan de muren, fr. hirondelle de
fenetre, 1. hirundo urbica.
WITGOED, o. met de stemrust op wit. Ongeverwde weefsels, als lijnwaad, katoen, enz. Een
winkel van witgoed.
— De kleederen, gordijnen, enz. die van zulke
stoffen gemaakt zijn. We gaan eerst het witgoed wasschen.
WITILLIGE, WITILLIE, WITILJE, WITILLE, v.,

klemt. op til. Eene huidziekte met witte blinkende puisten of waterachtige zeeren, die fr.
vitilige, 1. vitiligo heet. De witillige verschijnt
aan den hals, op het aanzicht, somwijlen over
geheel het lichaam.
-- Men zegt ook Wittelie, Wittelelie, en Witheilige. " Remedie voor de witte heylige, of iemand die het aengezicht vol etter en bloed
heeft. " (G. Simons.)
--• wITILLIGKRUID, O. Eene plant die gebruikt
wordt om de witillige te genezen, en in de wetenschap pulicaria dysenterica Geertn., inula dysenterica L. heet, fr. herbe de S. Roch.
-- Het Witilligkruid is de akkermunte niet
(zoo mij iemand zeide), menthes arvensis L. die
Kil. Bruynheylige heet, en waarvan L. Fuchs

zegt dat zij " de sweeren opt hooft van de ionge
kinderen, °ende ander schorfte seericheyt ghe-

neest. "
-- WITILLIGZEEREN, V. mv. Zeeren of puisten
van de witillige, die meest in het aangezicht.
komen, en wier uitvloeiende water nieuwe zee-

ren voortbrengt.
WITJONK, o. zonder mv. Eene ziekte met
groote koorts en overvloedig zweetera gepaard,
en eindigende op eenen uitslag van menigvuldige witte puistjes, fr. suette 7niliaire. Het witjonk krijgen, hebben. Van 't witjonk genezen.
-- Zie JONK.
WITKAF, o. zonder mv. Soort van bleekroode
tarwe met wit kaf. Het witkaf is geheel schoon
en goed, en wordt veel gezaaid, bez. in 't midden
van Vlaanderen.
WITKLEURDE, adj. Wit van kleur. Witkleurde
vel. Gebogen van de jaren, en witkleurde van
haar. -- Zie —DE.
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WITTEBERD, o. Tafelbord, taljoor, fr. assietíe.
Porseleinen witteberden. Uit een witteberd eten.
— Voor Bord zeggen wij altijd Berd. Wittebord en tafelbord komen voort van het oud gebruik der voorouders die, in plaats van onze
hedendaagsche taljooren van gleis of porselein,
eene houten schijf of vierkantte plank vóór zich
hadden om daar hun voedsel op te nutten; welke
schijf of plank ook reeds de plaats vervong
van de aloude broodteljoor of aalmoes, aalmissa
die (bij Kil. vertaald door mensa panitia, orbis
cerealis, quadra pat-ula), zooveel was als eene
schijf of pateel van meel gebakken, waarop men
zijne maaltijd nam, en die men daarna, als men
rijk was, telkens weggaf aan den armen.
WITTEBLOEM (wvl. -BLOMME, zie 0E), v. Soort
van koolzaad met bleekera of witachtigen bloesem. Sedert eenige jaren plant men wittebloem
in Vlaanderen.
WITTEBOON(E, v. In eenige streken gebruikt
voor Hutteboon, stoelboon, fr. haricot nain.
WITTEBROOD, o. Zie de Wdb.
— Zijn wittebrood voor eten, zijne gelukkige
dagen eerst hebben.
U leven schiet zoo vlijtich deur,
En eet u witte -brooclt al veer.
(A. Poirters.)
WITTELELIE (klemt. op le), WITTELIE (klemt.
op te), v. Zie WITILLIGE.
WITSTEELDE, adj. Met witten steel of stengel.

Eene witsteelde plant. " Wiísteelden Bievoet. "
(Jac. Desmet.) " Die byvoet is tweederley, rootsteelde byvoet, ende witsteelde byvoet. " (Heyman
Jacobsz.)
WITRIKTE, WITRUGDE, adj.

Die eenen witten
rug heeft. Eene witrikte koe.
WITZET, o., inv. witzets. Soort van.- harige honingvlieg die in de aarde woont, fr. bourdon terrestre. De witzets stralen niet.
--- Dus genaamd omdat het zet (d. i. de aars)
van dit insekt wit is.
WOBBELEN, wobbelde, heb gewobbeld, o. w. Gerucht maken gelijk water dat brobbelende kookt.
Het water wobbelt.
WOCHTEN, vochtte, gevocht, b. w. Hetzelfde als
Wachten, fr. attendre, enz.
— Dus zegt men ook Zocht voor Zacht.
WOEF, verl. tijd van Weven.
WOEI, verl. tijd van Waaien.
WOEIAAIEN, woeiaaide, heb gewoeiaaid, o. w.
Woeiaai roepen, kermen van 't zeer.
WOEKER (wvl. woUKER, zie ou), m. Te Brugge
algemeen gebruikt voor Lombard, berg van

WOEK
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bermhertigheid, fr. mont-de-pieté. Naar den woeker gaan. Een ambtenaar van den woeker.
In den woecker draegt syn panden,
En daer vooren cryght wat ghelt.
Maer wanneer by lost de cleeren,
Compt den armen man te leeren
Dat den woecker is een dief,
En gherief vol ongherief. (P. Gheschier.)
WOEKEREN, o. w. Zie OEKEREN.
WOEKERIJ, V. Woekerhandel, fr. commerce usu-

raire, juiverie.
WOEKERVRIJ (wvl. WOUKERVRI, zie OU en IJ),
adj. Te slecht om in den woeker (d. i. den lom bard) als pand te dienen. Uw kleedje daar is
woekervrij.
WOEL, m. Het woelen. In woele zijn. " By dage
en by nachte altyd in woele zyn. " (***)
— Vgl. Roer, in roere zijn.
WOELEN, b. w. Zie oELEN-

Zie OELBERD.
Zie OELKOORDE.
--- WOELSTOK, n1. Zie OELSTOK.
WOELIG, adj. Drabbig, vermeurd, onklaar.
Woelig water (dat door omroering troebel is).
WOENSDAG (wvl. ook OENSDAG), m., fr. mercredi.
— Kromme woensdag. Zoo heet de woensdag
in de goede week, omdat de rechters krom en
tem onrechte onzen Heer veroordeelden.
- WOELBERD, 0.

- WOELKOORDE, V.

WOENSWAGEN; M. Hellewagen, fr. la grande

ourse.
WOEPGAAI (wvl. WOUDGAAI, zie ou), m. Een
dwazerik die zich veel laat voorstaan. Een woepgaai van een vent. " Pieter Bunaerts, gezeid

Woupgay. " (N. Despars.)

— Ook Wiepgaai.
van pijn, anders
Hoes, Hoeske. Woeske, kind ! raak dat niet aan,
ge zoudt u verbranden.
WOES, WOESKE, exclamatie

WOETELEN, woetelde, heb gewoeíeld, o. w. Zich

wemelende bewegen gelijk visschen in 't water
of biggen in eenen zak.
WOL, WOLLE, v., fr. lame.
— Wegens de afgeleide, enz., zie WUL, enz.
WOLDERIK , m. Eene plant, raphanis raphanis-

trum L.; zie WALDEIUK.

WOLF, m. Zie WULF, enz.
WOLLEWAART, bijes. Zie WALLEWAART.
WOLM, m. Hetzelfde als Walm in de

Wdb.

Zie L.
- WOLMEN, o. w. Hetzelfde als Walmen, Wallen, Wellen, d. i. brobbelende koken.
WOLPIN(NE, v. Bij mulders. Zoo heet de pin
of tuit die, eenen staanden vuist lang en eenen

WOMM
arm dik, te midden den spiegel van den molenas
uitsteekt. Als de as in de molen zit, is de wolpin
zonder nut; maar zij is zioodig om eenen as te
verveerdigen, want de wolpinne aan 't een einde
van den as, en de teerspin aan 't ander einde,
liggen dan elk op een stuk hout in eene halve
maan, waarin zij gemakkelijk ronddraaien naar
beliefte van den molenmaker.
* WOMM'ER, m. Een woord uit de kindertaal,
voor Worm. Vgl. Demmer voor Derm.
-- Zie METATHESIS.
WOMPEL, m. Hetzelfde als Wimpel, fr. voile.
— De nonnen van S. Jans hospitaal te Brugge
geven dezen naam 1° aan eenen vierkantachtigen
witten doek met platte plooien, die haar van
onder den kin neerhangt op de borst en aldus
den hals verbergt; ook Borstwompel; 2° aan eene
handbreede strook of schroode lijnwaad die hare
wangen bedekt, en daarom meest Kaakwompel
heet, tot onderscheid met den voorigen wompel
die er onder den kin aan vasthangt; 3° aan eenen
breeden band van lijnwaad, dien zij 's nachts op
het hoofd rond haren nachtdoek dragen, waneer
zij de zieken waken.
WOMPELBLAD, o. mv. Blad van eene breedbladerige waterplant, ook Waterrooie . geheeten,
fr. nénuphar. Eenen stul boter in een wompelblad winden, om er mee naar de markt te gaan.
— Het mv. wompelblaren wordt dikwijls voor
de geheele plant gezeid. Er groeien in dat water
veel wompelblaren.
WOMPELBLOEM (wvl. -BLOMME), v. Waterrooze,

fr. nénuphar; nymphcea.
WOlYIPELEN, wompelde, gewompeld, b. w. Wimpelen, inwikkelen. " Maria wompelde haeren sone

in doecxkens ende leyden inde cribbe. " (M.
Lambrecht.) " Dese doecxkens daer den Heere
in ghewomielt oft ghewonden lach. " (Id.)
WONDER, adj. Wonderlijk, rr. bizarre, dróle.
Een wonder mensch. Maar gij zijt eens wonder:
als ik iets zeg, gij wilt het altijd tegenspreken.
— Wonder hebben (wvl. wonder eire, zie EEN),
nieuwsgierig zijn. Ik heb wonder of hij nog
leeft. Ik heb wonder of hij dat huis zal koopen.
Ik heb wonder wat hij daarover denkt. Ik heb
wonder voor Wien hij dat bestemt. " Iek hebbe
wonder of Luther noch eenighe ander leerynghe
heeft upgebrocht, dan ghi nu verhaelt hebt. "
(J. VaJnde Velde.)
— Ook 's wonder hebben. Ik heb 's wonder of
hij nog bij zijn gedacht blijft. Ik heb 's wonder
wie dat gezeid heeft. Ik heb 's wonder hoe veel
hij daar voor betalen zal.

WOON
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— Men zegt ook wonder weten, 's wonder
weten. Ik weet wonder of hij dat kent. Ik weet
's wonder van Wien hij dat vernomen heeft.
'k Weet 's wonder wat hij zou antwoorden op
zoo eene vraag.
— Ook Vrij weten. Zie VRIJ.
WOONSTE (wvl. WEUNSTE), V. Woning, fr. habitation. Dat is eene schoone woonste. Eene woon
Zie JUNSTE.
-stekopn.
WOORD (in Fr.-V1. en Popering. OORD, scherpl.
oo; in 't Kortrijksche, 't Brugsche, 't Rousselaarsche, enz. WORD), o., fr. parole. " Die tonghe
snyt den gheluidt die sommen huten roupere
en si formeren dwort. " (J. Yperman.)
En oec bi besproken

worden.
(M. Stoke.)

— Het loopt in 't woord, men zegt, de mare
gaat. Het loopt in 't woord dat hij gaat trouwen.
— Bod, hetgeen men biedt om iets te koopen.
Dat is mijn laatste woord (ik wil niet hooger
bieden). Ge moet uw woord verbeteren (ge moet
nog iets meer bieden dan gij tot nu toe geboden hebt). Iemand bij den voorde nemen, hem
op zijn woord pakken (hem de koopwaar laten
voor den prijs dien hij biedt).
— Het mv. woorden bet. dikwijls Twist, gekijf.
Woorden krijgen, in woorden komen (in twist
geraken). Met iemand woorden hebben (in twist
zijn, krakeelen).
WOORTE (scherpl. oo), V. Zie WARTE.
WORD, o. Zie WOORD.
WORDEN (wvl. WERDEN), werd (wvl. wierd),
geworden, o. w. dat veel met den infinitief gebruikt wordt voor Beginnen. Het zal werden
gaan. Hij werdt genezen. Ik werd honger te
krijgen. Hij werdt niet meer te kunnen gaan van
ouderdom. Het werdt zomer te werden. Het huis
wierd te branden te middernacht. Hij wierd er
bij te vloeken. Hij wierd te ronken (begon te
slapen). Dat werdt mij te vervelen. Dat wierd
te verre te gaan. Het wierd zoodanig te bliksemen en te donderen, dat... De lucht werdt te
klaren.
WORP, m. Hetzelfde als Worp, in de Wdb., fr.
portee, ventree. De worf van eene kat, fr. cliattée.
De worf van een konijn.
WORGEN, worgde, geworgd, o. w. Door worging
den adem en 't leven kwijt geraken, fr. s'étrangler. Aan een stuk brood worgen dat in de keel
blijft steken.
— Altijd hangen en nooit worgen, in eenen
toestand verkeeren te slecht om te leven en
niet slecht genoeg om te sterven.

WORK
WORKEL, m. Hetzelfde als Wortel.
— Wegens k = 1, zie K.
WORMEN (wvl. ook OORMEN), worrde, heb gewormd, o. w. Den worm krijgen, van de wormen
aangerand worden, sprek. van gewassen. Die
vrucht staal schoon, als zij maar niet wormt.
WORMSTEEKTE (wvl. -STÉKTE, Zié KLANKV.), adj.
Wormstekig, maaisteekte, fr. véreux, mouliné,
artisonné. Wormsteekte appels, noten, enz. Dat
hout is wormsteekte. — Zie -DE.
-- De Oost-Vlamingen zeggen Wormkroos;
en Ed. De Dene Wormgatig:
Crepels die op woormgaeteghe cricken sprynghen.
WORMSTICHTIG, adj. Hetzelfde als Wormsteekte.
— Vgl. Lutterspichtig en Ruttelspichtig.
WORPE, v. Hetzelfde als Worp, m., fr. portee,
ventrée. Een zwijn van zijn eerste worpe (die nog
maar eenen keer viggens geworpen heeft).
— Men zegt ook Worf.
WORST (uitsp. ,vost, zie Rs), in. en v., fr. boudin,

saucisse.
-- Worst van den voet, wrijf, fr. con-de-pied.
- WOESTHOORN, m. Soort van kleenen trechter,
waardoor mefi het gehakt vleesch in de snaren
duwt om worsten te maken.
WORTE, WARTE, v. Hetzelfde als Wrat, in de
Wdb. r fr. verrue. Worten hebben op de handen,
in het aanzicht. Eene worte afbranden, uitsnijden.
" Hy hadde de handen vol worten. " (N. Vanhove.) " Gequollen met een worte onder de
rechter ooge. " (Id.) " Porceleine ghewreven
ende op de worten gheleit, doetse vergaen. "
(J. Yperman.) " Om de women te doen vergaen
is goed asschale gevreven en met het zap daer
van de women gestreken. " (G. Simons.)
-- WOATEKRUID, o. Eene plant wier melkachtig
zap gebruikt wordt om de worten te doen ver
euphorbia helioscopia L., fr. reveil-mcftin.-dwijne,
WORTEL, m. Hetzelfde als Worte, warte, fr.

verrue.
WORTELEN, wortelde, geworteld (fvl. èworteld,
zie GE), b. w. Doen inwortelen, fr. enraciner.
Aldus wortelt men de misbruiken die men uitroeien moest.
t' Gevaer en t' ongeweert van s' weireldts woeste
[baeren,
Schoon dat sy bitter zyn aen menig swank gemoedt,
Sy wortelen de deugt, verzekeren het goedt.
(G. De Dous.)
WORTELGROEZE, v. Het gebladerte van de
wortels, fr. fane de carotte.
WORTELING, of beter WORTELLING (zie -LING),

WORT
m. en o. Wortel, fr. nacine. De wortellingen
van uitgereulde tronken. Sobbelen over eenen
uitstekenden worteling van eenen boom. Het
minste worteling Was een vinger dik.
WORTELING(E, v. collectief. De wortels van
eenen boom of plant. Al de wortelinge was dooreengegroeid. Die boom heeft veel wortelinge. De
wortelinge van die planten is kort en fijn.
--- Zie -ING.
WORTELRIJ, v. Wortelinge, alle soort van
onkruidwortels die in den akker zitten. Een
land openploegen en laten braken om de wortelrij te doen verdroogen en vergaan.
WORTELSPOOK, o. Een beerleelijke mensch, fr.
personne exlrement lalde.
WORTELSTUK (wvl. -STIK), o. Een akker met
wortels bezaaid, fr. un champ de carottes.
WOUW (wvl. wowE), V. Grootmoeder. Het kind
ging zijne wouwe bezoeken. Zij is de wouwe
van dat kind.
-- Kil. Woudken, j. oudken, avia.
WOUWELEN (wvl. WOWELEN, zie Au), b. w.
Hetzelfde als Wawelen' in de Wdb.
WR. Deze letterverbinding heeft in onze uitspraak juist dezelfde weerde als vii, zonder eenig
verschil. Dus zeggen wij vreed, vraak, vrijvers, enz.
WRANG, WRANGSCH, adj. Zie VRANG, VRANGSCU.
WRANGE, v. Elleboogde handhave. waarmede
men een wiel doet draaien, te.Antw. Zwonk, m.,
fr. manivelle. De wrange van een spinnewiel, van
eenen slijpsteen, van eene kaffimolen, van een
vogelorgeltje, enz.
-- Het gaat gelijk eene Ziere (fr. vielle) met, eene
wrange, zegt men van iets dat gemakkelijk en
spoedig verricht wordt.
-- Het woord is overal van dagelijksch gebruik.
WRANGSCH, adj. Zie VR.ANG.
WREED, adj. Groot en sterk en ruw. Een
wreed mensch.
-- Wreede kost, zwaar, moeielijk om verduwen. Boonen is wreede kost. Spek en eiers is
wreede kost. Die spijs is te wreed voor een
ziekelijk mensch.
-- Wreed land, zwaar en lastig voor 't labeur.
Dat land is wreed. Tarwe groeit geern in wreeden grond.
-- Alg. Vl. Idiot. zegt dat men te Rousselare
wreed uitspreekt als Zeroed in den zin van kwaad,
verbitterd. Dat men vroed in den zin van kwaad
gebruikt, is waar; doch dit vroed is ontstaan uit
veroed, verwoed, en heeft geen gemeens met

wreed. Zie

VROED.
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WREE
WREEF, WREVE, v. Het wrijven. Zijn kleed is
gevlekt van Bene wreve aan den muur. In twee
of drie wreven was het verdroogde slijk af van
zijn kleed.
--- Het resultaat van 't wrijven, hetgeen, in
eens gewreven wordt. Eene wreve graan (zoo.
veel graan als men in eens tusschen beide handen uit de aren kan wrijven). Eene wreve verw
(zoo-veel verw als er in eens op den steen met
den looper gewreven wordt, bij schilders).
-- Vaag, slag, kaaksmeet; --- harde berisping.
Eene wreve geven. Eene wreve krijgen.
WREELEN, wreelde, gewreeld, b. w. Wordt gehoord in de tautologie streden en wreelen, d. i.
veel streelen en flikflooien, lief kozen. Men bederft en verteeuwelt de katten met ze te streelen en te wreelen. Betrouw geen dochter die
geern gestreeld en gewreeld wordt.
WREEUWER, WREEVER, VREEUWER, VREE VER,
FREEUWER, m. Soort van vink die hier 's winters komt en veel gevangen wordt, fr. Pinson
.

des Ardennes.

WREKELEN, wrekelde, lieb gewrekeld, o. w. Hetzelfde als Wrikken, in de Wdb., d. i. met de
wrikriem roeien, fr. gabarer, godiller. Hij kan wel

wrekelen. Eenen boot al wrekelende voortstieren.
WRIBBEL, m., mv. wribbels. De daad van te
wribbelen, eene wribbeling. Met eenen wribbel
twee draden aaneen voegen. Met eenen wribbel
een kleen diertjevernielen.
-- Gewribbeld deel, de plaats waar twee draden, enz. aaneengewribbeld zijn. Met garen,

waar wribbels in zijn, kan men niet naaien. De

wribbels gaan los.

--- Eenen wribbel overslaan, bij speldew. Het
gewribbelde deel van den draad buitenlaten uit
de kant, liet niet verwerken.
WRIBBELEN, wribbelde, gewribbeld, b. w. Rollende wrijven. Eenen draad tusschen duim en
wijsvinger wribbelen. Twee draden aaneen wribbelen. Eene vloo dood wribbelen. Met den voet
iets tegen den grond wribbelen. " Zijne gedachten waren elders, en hij wribbelde zijn kaartje
tusschen zijne vingers. " (K. Callebert.)
-- Iemand iets door zijnen baard wribbelen of
wrijven, hem iets verwijten. Ik heb het hem
daar eens door zijnen baard gewribbeld.

WRIBBELING, in. en o. (zie -LING). Wribbel, de
plaats waar twee draden aaneen gewribbeld zijn.
Men kan geen schoon lijnwaad weven als er veel
wribbelingen in de keten zijn. Die wribbeling is
losgegaan.
WRIBBELKOORTS (wvl. -KOETS, - KURTS), V. Eene
89

WRIJ
soort van koorts (die 'k eens hoorde noemen,
maar niet weet te verklaren).
WRIJF (wvl. VRIIF), m. Het bovendeel. van den
voet dat zich met het been vervoegt, anders ook
Worst genaamd, fr. coud e-pied. Hooge wrijven
hebben. Zeer hebben aan den rechten wrijf.
Voorts d'heel volkome dije, tot daerde knie kan raeken,
En onder van de knie des voetiens vrijf genaeken.
(J. Cl. Cock.)

— Ook dat deel van den schoe of van de kous
die den wrijf bedekt. De wrijf van eene kous.
-- Kramers heeft daar Wreef en Wreeg voor,
doch v. — Wegens f = g, zie G.
WRIJFSTAAK, V. Hetzelfde als Wrijfpaal, in
de Wdb.
WRIJVELING (wvl. VRIVELING), m. en o. (zie
--LING). Eene kwetse veroorzaakt door 't gedurig
wrijven. Eenen wrijveling aan den voet hebben,
Van niet schoe'n te gaan die te nauw zijn. Er is
een wrijveling in mijn hand van te derschen. De
blikaars is een wrijveling.
WRIJVEN (wvl. 1/RIVEN), wreef (wvl. scherpl. ee,
zie DUIGEN), gewreven, b. w. In de teekenkunst.
Met kool of zwarte aarde teekenen, fr. dessiner
au charbon, a la terre noire. Een engelkopje
wrijven. Een landschap wrijven.
— Teekenen is fr. dessiner au crayon, crayonner. Schilderen is met een penseel in kleuren
malen, fr. peindre. Wasschep is met oostindischen inkt kleuren, fr. laver.
WRIKKELAAR, m. Peuteraar, trutselaar, een
die knoeit en traagzaam werkt.
WRIKKELBEENEN, wrikkelbeende, heb gewrikkelbeend, o. w. De beerven wringen in 't gaan,

wringaarzen, draaibillen.
WRIKKELEN, wrikkelde, heb gewrikkeld, o. w.
Hetzelfde als Wriggelen bij Weil., d. I. wikkelen
en wringelen. Met eenen haak in een slot wrikkelen om het open te krijgen. Die jongen zit
altijd te wrikkelen op zijnen stoel (hij zit nooit
stil). Aan eenen nagel wrikkelen om hem uit te
krijgen. Al wrikkelende gaan (d. i. al wringaarzende). De eendvogels kwamen daar achter
elkander gewrikkeld.
— Peuteren, trutselen, fr. chipoter, véfiller.
Wat wrikkelt hij daar ? Waaraan wrikkelt hij
daar zoo lang P --- Ook Wrokkelen.
WRIKKELING, of beter WRIKKELLING, ni. en
o. (zie -LING). Iets waarmede men wrikkelt, b. v.
een mes, een sleutel, enz.
-- WIUKKELING, v. Het wrikkelen.
WRIKKELWERK, o. Peuterwerk, een werk dat
meer tijd en moeite vraagt dan het weerd is.
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WRIN
WRINGELEN, wringelen, heb gewringeld, o. w.
Zich wringende bewegen. De palingen in den
puikel wringelen al dooreen. De schooier staat
daar te wringelen (te krensschouderen) als of
hij ongrui op het lijf hadde.
WRINGEN, wrong, heb gewrongen, o. w. Wordt
gezeid van de zachte sneeuw die klampert en
gemakkelijk samenkleeft. Sneeuw die vervrozen
is wringt niet. Wringende sneeuw gaat wel om
ballen te maken. Wringende sneeuw vergaart
in klompen aan kloefen en schoe'n.
— Wrang zijn, sprek. van een slag van peren
die de keel toewringen en doen verkroppen, en
daarom ook Kroppèren geheeten worden. Eene
peer die wringt.
- WRINGPEER, V. Kroppeer, fr. poire d'étranguillon. De wringperen zijn wrang, fr. tipre,
maar niet zuur noch zerp, fr. aigre.
WRINGSEL, o. Een stok of zoo iets dat dient
om iets te wringen, fr. tordoir. Het wringsel (de
wringstok) van eene boogzaag, fr. le garrot

d'une scie.
WRINGSTAAK, WRINGSTAKE, v. Eene vaststaande paal waaraan men garen of andere dingen vestigt die men draaien en wringen wilt.
WRINGWISSE, v. Wisse of taaie twijg die gewrongen wordt om b. v. tot wieband (Kr. wiepband) te dienen. Wiedouwwissen zijn wringwissen.
WROBBELEN (wvl. VROBBELEN), wrobbelde, gewrobbeld; ook FROBBELEN, b. w. Herhaaldelijk
tusschen de handen wrijven. Wordt meest gezeid
van de wasclivrouwen die tusschen hand en
voorarm het lijnwaad wrijven in loogwater om
het te zuiveren. Het lijnwaad wrobbelen. Hard
wrobbelen. Zij heeft haren arm ontveld met te
wrobbelen. Al wat gewrobbeld is, is daarom
niet gewasschen.
--- Frotten, onbehendig wasschen. Zij kan
maar wat wrobbelen. Dat lijnwaad is niet zuiver
gewasschen, 't en is maar wat gewrobbeld.
— Zich wrobbelen, zich wasschen met veel

gewrijf.
-- Er is eenig verschil tusschen wribbelem,
w,vrubbelen en wrobbelen. Men wribbelt iets dat
kleen is; men wrubbelt iets dat meerder is; men
wrobbelt iets dat groot is.
WROBBELING, v. Het wrobbelen. Het lijnwaad
eene wrobbelinge geven. Zich wasschen met
groote wrobbelinge.
— Pak slagen; harde berisping. Eene wrobbelinge geven of krijgen.

WROCHT, o. Werk, fr. ouvrage. Ik heb geen
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WROC
wrocht meer, fr. je n'ai plus d'ouvrage. Wrocht
vragen, wrocht geven aan iemand. Hebt gij geen
wrocht voor grachtdelvers ?
WROCHTEN, wrochtie, gewrocht, b. en o. w.
Werken, fr. travailler. Die niet en wrocht, en
moet niet eten. Een afkeer van het wrochten
hebben.
WROED, WROET, adj. Dul, razend, woedend, fr.
furieux, enrage. Een wroete hond. Eene vroede
beest. Wreed maken. Wroed worden, wroed
komen. Wroed zijn. Als hij dien brief gelezen
had, hij meende wroed te komen. Hij wierd
haast wroed van de geweldige pijn. Een mensch.
kan wroed worden, als hij van eenen wroeten
hond gebeten is.
— Hoewel dit wroet, vroed kan beschouwd
worden als samengetrokken uit veroed (zie ald.),
is nogtans aan te merken dat het eng. wroth, en
het zweedsch wred juist hetzelfde beteekenen.
- WROEDHEID, WROETHEID, m. Verwoedheid,
fr. rage. De wroetheid van eenen hond, van
eenen mensch. In zijne wroedheid sloeg hij
zijnen broeder dood. Schuimbekken van wroed-

heid.
WROEDLAWEE, m. Een vogel, ook Wrongel

fr. loriot.
-dewightn,
m. Zie WRONGELDEWEI.
WROETE, v. Verkenssnuit, fr. groin. De wroete
van een zwijn.
WROETELAAR, m. Knoeier. Een wroetelaar
van eenen werkman. Die student is maar een
WROEGELAWEI,

wroetelaar.
wroetelde, heb gewroeteld, o. w.
Hetzelfde als Wroeten, mooschen, fr. fouiller,
farfouiller, enz. De jongens die in 't zand wroeWROETELEN,

telen. Waaraan wroetelt (peutert) hij daar ? Een
werkman die wroetelt (die knoeit).
Hier

vroetelt in een cribb' met luyerkens omwonden.
(J. de Harduyn.)

Met hier alzoo te vroetlen en te werken
Word ik allengskens vet; en gy, vervolgde 't zwyn,
Kom, vroetel nevens my : gy zult er wel van zyn.
(J. B. Decorte.)
WROETER, m. Wroete, snuit van een verken,
van eenen mol of van een ander dier dat met de
muil in den grond wroet. De wroeter van een

zwijn.

WROKKELEN, wrokkelde, heb gewrokkeld, o. w.
Hetzelfde als Wrikkelen.
-- In de Kempen zegt men Wrooken voor
Wringen. (Alg. Vl. Idiot.)
WROINIMEL, m. Wrongel, fr. caillebotte. Wrommels maken (de melk stremmen).

WRON
-- Wegens m = ng, zie NG.
- WROMMELEN,

wrommelde, ben gewrommeld,

o. w. Wrongelen, tot wrommels worden. De
melk was gewrommeld.
— Afl. Wrommeling, v.
WRONG, m. Samengedraaide bundel garen,
twijn, sayette, enz., fr. tortis. Een wrong borduu,rkatoen. Twee wrongen twijn. Een wrong
sayette is vier haspen of strengen. Een wrong
beste naaigaren bevat twaalf haspen. Eenen
wrong scheelingen booten, om de draden zachter
te maken voor 't weven.
— In eenera wrong, in eenen haai en eenen
draai, in eenen oogenblik. Hij had daarmee gedaan in eenen wrong. " Stijn was weg en weêre
in eenen wrong. " ( K. Callebert.)
WRONGEL, m. Stremsel, fr. caillebotte.
Wrongele ende wey, broot ende caes,
Dat heit hi al den dach :
Daer omme es de kerel so daes;,
Hi hetes meer dan hys mach.
(Oud lied, zie Sist. de Flanel re, par
M. Kervyn, ed. Bruxelles, ii, bl. 539.)

— Arme praat, onnoozele klap. Eenen wrongel uiteendoen.
- WRONGELEN, 0. W. Stremmen, fr. ee cailler.
Gewrongelde melk. Bier op kaffa, gaat dat niet
wrongelen P
-- Arme praat vertellen. Wat wrongelt hij
daar alweer P
WRONGELAWEI, m. Zie WROnGELDEWEI.
WRONGELDEWEI, WRONGELEWEI, WRONGELAWEI, WROEGELAWEI, m. Een vogel, anders ook

Popeliereloe en Wedewaal geheeten, fr. loriot.
Den zang van den wrongeldewei namaken. Eenen
wrongeldewei weten wonen.
WRONGELROOZE, V. Bolroos,

fr. boucle-de-neige.

WRUBBELEN, wrubbelde, gewrubbeld, b.

w. Het-

zelfde als Frubbelen. -- Vgl. Wrobbelen.
WUGGELING, v., zonder mv. Korte zachte wol,
donzige ruigte. Plantenwier bladeren met
wuggelinge bedekt zijn. Perkels met wuggelinge bedekt. Achter de wuggeling op den kin,
volgt de baard. De wuggelinge van laken, enz.
WUIF (wvl. wuuF, zie Ur), o. Hetzelfde als Wijf.
-- Wegens ui = ij, zie FRIJTEN.
WUILGE (wvl. WUULGE, zie ui), v. Wordt in
sommige plaatsen, b. v. beoosten Rousselaere,
gezeid voor Wulge, wilg, fr. saule.
-- Vandaar Wuilgemul, Tronkwuilge, enz.
WUL, WULLE, v. Hetzelfde als Wol, fr. lame.
— wULDE, adj. Wolde, wollig, fr. laineue.
-- Zie —DE.

WULD
WULDER, pers. voornaamw. voor Wij, fr. nous,
in den nominatief. Wulder gaan dat doen. Dat
is moulder die daar wonen.
-- Zie WIJLDER.
WULF, WOLF, m. Dikke vette worm, zooals de
larva van den meikever (fr. hanneton), van den
neushoornkever (fr. nasicorne), van den veemol
(fr. courtilière), enz., fr. Lure, jardinier, enz. Een
aardappel van den wulf doorknaagd. Wulven in
den akker. Wulven in de oude run van de hui
-devtrijn.
— Soort van dikken vlinder. Zie onder UIL.
— Stiklucht in eenen beerput, in eenen kelder, enz. Als men in eenen beerput moet dalen,
laat men er eerst een keerslicht in neer om te
zien of er de wulf niet in zit; doolt het keerslicht uit, het is teeken dat er de wulf in zit, en
men laat den put openliggen tot dat hij er uit
is. De wulf is in den bierkelder, zeggen de
brouwers, waneer er eerre stiklucht in is ten
gevolge van de gisting. De keldervensters opendoen om den wulf uit te laten.
— De wulf in den steert, eene koelkwaal,
anders ook Steerteuvel geheeten. De wulf in den
steert is een worm die, gem. bij drachtige koeien
die slecht gevoederd zijn, in het onderdeel van
den steert groeit, en, wordt hij niet uitgesneden,
aan den steert eene slapheid geeft die allengskens
voortzet over gansch het lijf en het dier doet
vergaan.
— Een wulvetje doen, eene ruime maaltijd
doen, eens lustig smullen. -- Vgl. Verwulferd.
WULFEITER, WOLPEITER, m., klemt. op wnnlf.

Een vogeltje, anders ook Konterfeitje, Fayette,
Weverken en Zevenzanger genaamd, fr. fauvette

contre-faisant.
— Iemand zei mij dat deze naam zooveel is
als wulf-eter, alsof die vogel op wulven zou azen,
d. i. maskers van insekten (zie wULF). Ik denk
dat het eene verbastering is van 't fr. fauvette.
WULFIJZER of WOLFIJZER (wvl. -IZER), o. Wol
pleegt bij beslotene hoven op-ventrap.M
eene plank te lezen : hier liggen slagpertsen,
wolfijzers en schietgeweren; om de kwade jongens
te beletten door de heining te kruipen.
WULFVLINDER, WOLFVLINDER, m. Lizorboom,

eene schoone plant die in 't fr. reine des prés,
spirée ulmaire genaamd wordt. De bloem van
wulfvlinder is geurig en wordt gebruikt om
thee te maken.
WULGE, in eenige gewesten WUILGE (uitspr.
wuulge, zie ui), v. Hetzelfde als Wilg, fr. saute,
hetzij de satin fragilis L., of de salix alba L. De

WULG
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Wulge is noch Wijdauw noch Werve. " Jonge
poten van wulgen, abeelen, esschen. " (Cost. v.
Belle.)
-- Meest eene knotwilg, fr. saute tétard. Het
haar van eene wulge. Tjokvaroest groeit veel op
oude wulgen. " Aengaende de wulgen ende andere troncken van lachten houte. " (Cost. v.
Lande v. Vryen.) " Dukende, waer hier waer
daer, in grachten, haghen ende holle wulghen. "
(N. Despars.)
— Ook een afgeknotte boom in 't algemeen,
bolaard; fr. tetard, doch alsdan voegt men er
dikwijls een woord bij om de soort van hout te
bepalen. Eene populieren wulge. Eene trulwulge.
— Eene plante. Zie WULGEKItUID.
WULGEBLOEM (wvl. —BLOMME), v. Dat is de
naam, niet van eene plant of bloem, maar van
den dikken tros bladeren die, op wijze van eenen
kwast, aan het uiteinde staan van de twijgen
van zekere wilgeboomen.
WULGEKRUID, o. of enkelijk WULGE, v. Eene
plant met bladeren gelijk de wilg, in de weten-

schap iythruin salicaria L.
— Ook gezeid van eene andere plant : zie
WATER.WULGE.

- Zie KRUID.
WULGEMUL, o. Molm en stof in eene verrotte
knotwilg. Bloemen planten in wulgemul en hei
-grond.
WULGEPERSIJN, o. WULGEPERSELLE, v. Soort
van kokte die in de wetenschap cethusa cyna_pium L. heet, fr. petite ciguë.
WULLEKAF, WOLLEKAP,

o. Soort van tarwe

met korte halmen en dikke aren. Wullekaf
zaaien. Eene partij wullekaf.
— Dus genaamd omdat het kaf of bolster met
wuggelinge of dons bestaan is.
WULLEN (wvl. en oostvl. ook wULLI), adj. Hetzelfde als Wollen, fr. de laine.
— 11%ullen en barvoets, eene adverbiale uitdrukking die dikwijls voorkomt bij C. Vrancx :
" Die belofden hun pelgrimagie ende bevaerd te
doene, wullen en baervoedts, te water ende te
broode. --- Hy belofde ons lieve Vrauwe van
Kerselere te besoecken wollen ende baervoets, met
een schoon wassen kersse. -- De capelle van
ons lieve Vrauwe omme cruypen wollen en baer-

voets.

',

WULLEN, wulde, gewold (fvl. ewuld), b. w. In

Fr.-Vl. algemeen gebruikt voor Willen, fr. voe-

loir.
-- Tuben en kunnen is twee, zegswijs.
Wumme, voor wulmne (zie ASSIMILATIE), ver— -
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WULL
kort uit wullen me (zie

ME),

d. i. willen wij.

Wumme seffens vertrekken ?
NULLEN, wulde, heb gevuld; ook WOLLEN, 0. W.

Wolle afgeven, pluizen, fr. se pelucher. Versletene
stoffen wullen of pluimen.
WULLING, m. Soort van winterappel, grauw
van pelle, en met pluis bedekt gelijk sommige
perkels. De wullingen zijn allerbeste slinsappels.
- Zie -ING.
WULLOK, m., mv. wulloks, klemt. op wul.
Eetbare -schelpslek, fr. escargot, 1. helix.
-- Langs de zeekust geeft men dezen naam
aan den buccinurrm undatum, die, gekookt of gebraden, ook geëten wordt.
— Ook Willok. Het woord schijnt mij afkomstig van 1. helix.
- WULLOKRAATSEL, o. De eieren van den wullok, fr. ceufs de buccin, die men veel langs het
zeestrand vindt, gelijkende aan de honigraten
van de bie'n, of aan eenen druiventros, waarom
men in 't fr. ook raisins de mer zegt.
WULPER, m. Een wulpsch mensch, sloeber,
lichtmis, losbol.
WULVEBEET, WOLVEBETE, v. Bij timmer]. Eene
rechthoekte keep of uitsnede in het bovenste
uiteinde van eene staak of schoor die, in schuin
richting, eenen uitstekenden balk onder--sche
steunen moet, fr. gueule-de-loop. De balk, die
ondersteund wordt, rust in de wulvebete. Eene
wulvebete zagen in een stuk hout.
WULVEBEK, m. Dijselkram.
WULVEBLOEM, WULVERBLOEM (wvl. -BLOMME,
zie OE), v. Kankerbloem, bloedzuipersbloem,

roozewied, fr. coquelicot, 1. papaver ncceas L.

WULV
WULVEKAAS, m. Paddebrood, kampernoelje,

fr. champignon.
WULVEKLOK, v. Avondklok. Te lande luidt
men de wulveklok omtrent ten 8 of 9 ure 's avonds.
In de steden is de wulveklok hetzelfde als do
poortklok, d. i. een kloksken dat aan elke poort
van de stad geluid wordt om de sluiting van de
poorten aan te kondigen; sedert dat deze poorten
afgebroken worden, zijn ook de wulveklokken
verdwenen. Kind, haast u naar bedde; de wulveklokke luidt.
— Men zegt ook Beerklok.
WULVENAVOND, m. Valavond, fr. entre chien

el loup.
WULVETAND, m. Dole, moederkoorn, fr. ergot.
Wulvetanden zijn vergiftig.
— Bij metsers. Zie TAND.
WULVETETEN, WULFETEN, o. Paddestoelen, fr.
champignons. " Het is alsof alles van zelfs ginge
komen, gelijk wulveleten in de kelders. " (E.
Dekiere.)
- Zie TETEN.
WUMME, voor willen wij. Zie NULLEN.
WU1VIME, v. Bij hoedenakers. Eene hurde of
scherm van gevlochten wissen, fr. claie, staande
vóór de wol of het haar dat geslegen wordt,
opdat er niets van kwijt gerake.
— Vgl. Wij me.
WUNNEN, wunde, heb gewund, o. w. Hetzelfde
als Weunen, wonen, fr. habiter.
-- WUNNEN, won, gewonnen, b. w. Hetzelfde als
Winnen, fr. gagner.
WUP, m. Zie wiP.
- WUPPELEN, O. W. Zie WIPPELEN.

Z. Deze consonant droeg eertijds in de
school, en draagt bij 't volk nog den naam van

zidde.
-- Hij verwisselt somwijlen met de s of de sch:
holt. aarzelen — wvi. eerselen.
bruizen -- " bruischen.

— Eenige woorden die in de schrijvende taal
met eerre s beginnen, gevolgd van eenen klinker,
hebben bij de West-Vl. eene z. Dus:
zap.
Sap
zappig.
Sappig
--

--

zerren.
Sarren
Sidderen zidderen.
zikkel.
Sikkel
zinder.
Sintel
Sok
zokke.
--

--

—

--

— In woorden aan het fr. of latijn ontleend,
staat hij somtijds in de plaats van de g:
-- vi. berzen, berschen.
lat. pergere
spargere - " sparzen.

fr. _verge d'or -- " verzedoor.
gouge

-- " goeze.

— Somwijlen staat hij nutteloos vooraan:
Zakkebielje -- akkebielje.
Zeinzevijlen -- einzevijlen.
ZA, ZADE, V. Zaaiing, zaai, zaaite, fr. semaille,
bij Kil. Saed, Saedinghe, sementis, satio. De zá,
doen, fr. faire la semaille.
— Ter za werken, het land den laatsten keer
en voor goed omploegen om aanstonds te bezaaien, anders gezeid zaadvoren.

ZAAD, o. Veel gebezigd voor Koolzaad, fr.

Bolza. Het zaad is rijp. Het zaad derschen. Het
zaad is goedkoop.
— Jong hout dat bestemd is om groot te
groeien. " Zoo wie eenighe bosschen in pachte
heeft, als by de selve doet vellen ende ontblooten, moet de zelve bosschen bestaen laeten met
behoorlick winter-zaet, ende oock laten staen
alle de plantsoenen vander dickte van thien
duymen ende van daer neder-waert. " (Cost. v.
Poperinge.) Zie EEKZAAD.
— Fig. van bezielde wezens. Een erg zaad,
een kwaad zaad (een boos mensch).
— Het is al zakken en zaad, het een is zoo
wel als 't ander, ik weet er geen verschil in.
-- Schiethagel, gegoten loodkorrels, fr. dra gee. Met zaad schieten. Met zaad zuivert men
onreine flesschen.
— In 't spel. Marbel of knikker dien men
inzet in eene ronde op den grond geteekend, fr.
mise. Er zijn zooveel zaadjes als er spelers zijn.
Zijn zaad hebben (zijnen inzet gewonnen hebben). Hoe veel zaan hebt gij reeds P vijf. Een
zaadje verlossen (een van de ingezette marbels
uit de ronde schieten). Zijn zaadje uit de ronde
nemen of pakken (er zijnen inzet uit nemen, en
niet meer willen spelen; — ook fig. Ophouden
van mede te doen in eene onderneming, enz.;
ook nog Sterven). Hij heeft zijn zaadje uit de
ronde gepakt.
ZAADAJUIN (wvl. -ANJUUN, -ANDJOEN), m Ajuin
die geplant is om zaad voort te brengen.
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ZAJDAUWE (wvl. -owE), v., mv. -auwen, vklw.
-auwke(n, -auwtje, o. Eene aar met zaad, in

tegenoverstelling met Graanauwe.'De zaadauwtjes van weegbree, van eenige grassoorten. Een
zaadauwtje in eene vogelmuil hangen.
-- Zie AUWE.
ZAADFOOIE (wvl. ZADFOOIE, zie KLANKVERK.), v.
Bij landb. Feestmaal voor het werkvolk, als het
koolzaad gedorschen is. -- Zie Foo1E.
ZAADJE-STREK, ZAAIKEN- STREK, o. Een kinderspel waarbij men, elk op zijne beurt, met
eenen marbel schiet naar een van de drie centen
die op zekeren afstand van elkaar in den grond
overeinde staan, elk in een kleen rondeken.
Zaadje-strek spelen.
ZAADKERWEIE, -KRAWEIE, V. Bij landb. Het
snijden en het derschen van het koolzaad bij
eene menigte van werklieden. Het was gisteren
zaadkerweie bij dien boer. Naar de zaadkerweie
gaan.
— Vreugdefeest waarop de zaadkerweie eindigt, anders ook Zaadfooie genoemd : zie ald.
ZAADKLEED, o. Groot zeil of linnen doek
waarop men het koolzaad, de klaverbotten of
dergelijke uitderscht. Het zaadkleed openleggen

op den dem.
-- Ook zulk een zeilwaarop men het gedorschen zaad te droogen legt.
--- Niet te verwarren met Zaaikleed.
ZAADKRAKER, m. Naam dien men geeft aan een
hoegenaamden vogel die niet zingt. Ik zou zoo
eenen vogel niet willen : het is een zaadkraker.
ZAADPEEL, ZAADPEUL, ZAADPALIE, v. Koolzaadhulsel, fr. balie de tolza. De arme lieden
vullen hun beddebolster op met zaadpelen.
ZAADSTOPPEL, m. Koolzaadstoppel, het afgesneden onderdeel van eenen koolzaadstam. Als
het koolzaad afgesneden is, blijven de stoppels
ervan op den akker staan, ofwel men rukt ze uit
en droogt ze tot branding. Een wagenvoer
zaadstoppels. Eene mijt zaadstoppels.
ZAADSTROO, ZAADSTROOD, o. Uitgedorschen
koolzaadstruiken. Eene mijt zaadstroo. Met
zaadstrood eenen oven heeten om brood te
bakken.
ZAADVOREN, b. w. Zie ZAAIVOREN.
ZAADZEIL, o. Zaadkleed, demkleed.
ZAADZETTE, v. Bij landb. Hetzelfde als Kool

-zadet.
ZAAGSKE(N, o. Bij kantwerksters. Zaagvormig
sieraadje in een marktkantje.

-- Ook het marktkantje zelf dat zulke sieraadjes heeft.

ZAAG
ZAAGSTOEL, m. Zaagbok, fr. chevalet de scieur.
ZAAGTREKKER, m. Een stuk ijzer met diepe
kerven in den boord, dienstig om de tanden
eener zaag in en uit te plooien. Ook Trekijzer

en Nijpijzer geheeten.
ZAAI, m. Het zaaien, de zade. Dat weder is
goed voor den zaai. Wij gaan den zaai doen terwijl het nog voordeelig weder is.
ZAAIEN, b. w.
-- Zaaiende l(r,ncl, bouwland, land dat beploegd
en bezaaid wor(it. Drie geniete zaaiende land.
" Dat nieinandt duyf-huysen houden sal, by en

hebbe veertich ghemeten zayende landt. " (Cost.
V. Ipre.)
-- Zaaien naar den zak, gedoen met hetgeen
men heeft, zijne onkosten regelen op zijne middels.
ZAAIENIER, m. Zie ZADENIER.
ZAAIGRAAN, o. Gaaf en gezond graan, bestemd
om gezaaid te worden, fr. seuwilles. Eenen zak
zaaigraan koopen.
ZAAIKLEED, o. Grootti voorschoot dien de
zaaier aandoet om erin het zaad of het graan te
dragen dat hij op den akker spreidt.
Sint Michiel met zijn zaaikleed nadert, de
zaaitijd nadert (men weet dat de feestdag van
den aartsengel Michiel den 29 september komt).
ZAAIKOST, m. Onkosten en moeite die men
doet om eenen akker te bedrichter.
--.

Grooten saey-cost, cleynen oost.
(P. Gheschier.)
ZAAILING, ZAAIERLING, m. Soort van roodachtigen fijnen aardappel. Sedert de jaarlijksche

aardappelplaag, is deze soort van aardappels
zeldzamer geworden. Een zak zaailingen.
— Er is eene soort van zaailingen die rooder
en meerder zijn dan de gemeene zaailingen; men
heet ze Roo- bolle - zaailingen, of enkelijk Roo-

bollen.
ZAAIMAAND, v. Slachtmand, november.
ZAAIMAN, m. Zaaier, iemand die zaait, fr.
semeur. De zaaiman houdt niet van den wind,
hij kiest stil weder.

RRaed' eens, saeyman, kloeken geest,
In wat hoven pluktmen meest ?
(P. Croon.)
ZAAIPAK, m. Een in papier gewonden pakje
musschestof. De landlieden gaan naar de apotheek om zaaipakken.
ZAAIROGGE, m. Roggekoorn bestemd om gezaaid te worden, fr. seanailles de seigle.
ZAAITARWE, v. Tarwekoorn dat geschikt is
voor zaaigraan, fr. semailles de froment.
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ZAAITE, v. Zaàigraan, graan dat bestemd is
om gezaaid te worden, de hoeveelheid graan die
men noodig heeft om zijn akkers te bezaaien.
Zorg voor de zaaite. Het en is maar een zaaite
meer over van dat graan. Hebt gij reeds uwe
zaaite P
— Het zaaien, de zaaiing, de zá. De zaaite
doen (den akker bedrichten). Het is goed weder
voor de zaaite.
ZAAIVOREN, zaaivoorde, gezaaivoord, b. w. Den
akker beploegen om hem aanstonds te bezaaien
of te beplanten, anders gezeid Eeren. Een land
zaaivoren. Te naaste week gaan wij zaaivoren.
— Men zegt ook Zaadvoren (en bij klankv.
zadvoren, zedvoren), en Zavoren. Ook nog Zaai veuren, Zaadveuren, enz.
ZAAK, ZAKE, V. Questie, het punt dat betwist
wordt en te beslissen is, fr. la question. Dat is
de zake niet, fr. ce n'est pas là la question. De
zaak is wie dat er plichtig is. De zaak is nu of
gij mijnen voorstel aanveerdt of niet.
-- Is het zake, ware 't zake, indien, in geval
dat. Is 't zake dat hij gelogen heeft. Ware 't
zake dat hij kwame.
ZAALRIKTE, ZAALRUGDE, adj. Wordt gez. van
een peerd wiens rug dieper ingezonken is dan
't behoort, op wijze van eene zadel, fr. enselle.
Zaálrugde zijn is noch goed noch schoon. Een
peerd wordt zaálrikte van te vroegtijdig zware
zakken te dragen of veel bereden te worden;
somwijlen is 't een natuurlijk gebrek.
-- In Noord-Vl. zegt men zaálrikte, in ZuidVl. zaálrugde.
ZAAN, ZANE, v. Room van melk, fr. creme. De
zane van de melk afscheppen. Eene wonde met
zane bestrijken. " Een halve pinte room of zae-^z
van warme melk. " (G. Simons.)
— Schuim op bier, wijn, enz. dat geschonken
wordt. Dat is goed bier : er komt een zaantje op
in het glas. Drink uw glas champagne, eer de
zane weg is.
— Fig. He is eene zane aan mijn hert, een
zaantje aan mijn hert, dat is een balsem aan mijn
l: ert, dat doet mij deugd.

ZAAN, bijes. Dra, spoedig, haast.

Dat ick mochte seer saen
Wt het bedde opstaen.
(B. Vanhaeften.)
Maer ic'gheloofde u voordekens veel te saen,
Hier om vinde ie mij bedroogen ten fijne.
(A. Biins.)
Schoonheijdt, ryckheijdt, eere, tsal al
(Id.)
Vervlieghen saen.

ZAAN
Wat was ie, wat ben ie, wat roerde ie

saen?
(Id.)

Saen ontstucken ghewreven

Zo es u leven.

(Id.)

Worpt, slaet, steict, tard, dreeght eerenen handt,
Zaen, rasch, terstondt
Zult hem verzoenen met een been.
(Ed. De Dene.)
Die lichtelick ghelooft wort bedroghen zoen.
(Iàr.)

— Zoo zaan, zoodra, zoohaast, fr. des que. Zoo
zaan als hij komt. Zoo zaan dat hij verscheen.
Zoo zaan of hij sprak. Zoo zaan de morgen
daagt, zingen de vogelen. " Soo saen hy kwam
in nood. " (Vaelande.) " Haer siele smeltede soo
zaen haeren alderliefsten was sprekende. " (L. de
Huvettere.) " Soo saen als de priester de derde
lease beghint te lesen. " (B. Gheysen.) " Maer
soo saes) ghy begonst te donderen. " (J. de Har
-duyn.)
Alsoo saen als de bruloxcht es gheendt.
(A. Biins.)

— Dit W. hoort men nog in een groot deel
van Vlaanderen.
ZAANVAT, ZANEVAT, o. Botertubbe.
ZAAT, ZATE, V. Zitting, 1. sessio. Hij heeft daar
eene lange zate gedaan of gezeten (lang gezeten). Ge moet eens komen voor eene zate (ge
moet mij komen bezoekenen twee of drie uren
verblijven). Het zolement van de nieuwe kerk is
geleid; maar men wacht van voort te bouwen
tot dat het zijne zate gekregen heeft. " De
weerden ende weerdinne?1 die zoodanighe persoonen zaete verleenen, zullen verbeuren twaelf
ponden parisis. " (Cost. v. Veurne.) " Gecooren
zijnde voor (geuschen) minister van Rousbrugghe, neemt hy aldaer sijn sate (fr. residence) in
october van 1566. " (Pauwel Heinderycx.)
— Het zitsel van eenen stoel, het deel waarop
men zit. Eene zate van gevlochten biezen. De
zate van eenere stoel verbiezen. " Op de platte
biezen van de , zate eens ouderwetschen toortelstoel. " (K. Callebert.)
-- Zitsel, stoel, zitbank. " Doe peynsd ick oft
ick in een ander zaete zaete. " (Ed. De Dene.)
--- Zitplaats in den koor eener kerk, fr. stalle.
Kunstig gebeeldhouwde zaten. De kanoniken
in den koor hebben elk zijne zate. — In- veel
kerken zijn er ook zaten of zitbanken langs de
muren of aan de pilaren, waarin de kerkmees
burgerlijke overheden, enz. gaan zitten.-ters,d
De kerkmeesterszate. Onze-Lieve - Vrouwe-zate
(de zitbank voor de Onze - Lieve-Vrouwe -mees-

ZABB
ters). De zielkenszate (de zitbank voor den
trezorier van het broederschap van de zielkens
in 't vagevier).
-- Ook gebruikt in den zin van Passeetje:
zie aid.
— De plaats waar men het opgeraapt mest
en vuilnis uit de straten samenvoert en in hoopen liggen laat; ook Mestzate geheeten.
— Te Brugge geeft men den naam van Zate
aan de stads -apotheek, fr. dispensaire. Naar de
zate gaan.
ZABBEREN, zabberde, heb gezabberd, o. w. Zitten drinken en zuipen in eene herberg, swollen.
Geheele dagen zabberen.
— Afi. Zabberaar, drinkebroêr.
— Meest gebruikt in 't L. v. Aalst. '-- In
Brab. heeft Zabberen de beteekenis van Zeeveren en van Stofregenen. Vgl. Swieselen. — In
Limb. zegt men Zabbelen voor slabben, slurpen.
(Alg. Vl. Idiot.)
ZACHT, adj. Zie ZOCHT.
ZACHTBEK, ZOCHTBEK, m. Vogel die geen zaad
kan breken, maar op insekten aast. De frioen,
de zevenzanger, enz. zijn zachtbekken.
ZADE, v. Zie ZA, ZAAD.
ZADEN, zaadde, heb of ben gezaad, o. W. Zaad
voortbrengen, in zaad komen, fr. . grainer. Ge
moet het onkruid weren, eer het zaadt, of ge
bedorven. Die klaver staat wel-hel'tandis
gezaad. De eene plant zaadt veel meer dan de
andere.
— Van Koorn zegt men Granen. De tarwe is
wel gegraand dit jaar.

ZADENIER, ZAAIENIER, m. Een die zaad ver

voor groensels, enz., fr. grainetier.
-kopt
ZADFOOIE, v. Zie ZAADFOOIE.
ZADVOREN, b. W. Zie ZAAIVOREN.
ZAGEL, m. Zaagsel, zaagmeel, fr. sciure.
-- Kil. Saeghel, Saegh -meel.
ZAGELING, ZAGERLING, m. en o. (zie -LING)-.
Houtdeeltje dat afvalt in 't zagen. De zagelingen (het zaagsel, het zaagmeel, fr. sciure). Een
zak zagelingen.
ZAGENENT, o., vklw. zagemenije. Gezaagsel,
gedurige herhaling van hetzelfde gezegde. " Dat
en zyn hier geen zagementjes van clericael en
liberael, dat zyn waerheden die van alle onpartydige burgers sedert lang in de oogera springen. " (Uit een wvl. weekblad.)
ZAGEMUL, o. Zaagmeel, zaagsel, fr. sciure.

- Zie MUL.
ZAGEN, o. W. Verdrietig altijd van hetzelfde
spreken, gedurig iets hernokken. Hij kan zoo
zagen. Ik kan dat zagen niet hooren.
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-- Vervelend en gedurig ietsvragen. Staan
zagen om iets te verkrijgen. - Men zegt ook aan de ooren zagen. Zie
RIKZAGEN.
ZAGERETTE, v., klemt. op rel. De vrouw van

eenen houtzager.
- Zie -ETTE.
ZAGGE, v. Hetzelfde als Zegge in de Wdb., fr.
laiche, 1. carex. De zagge groeit in natten grond,
langs den zoom van grachten en beken; haar
bladeren zijn fijngetand en snijdig op de negge,
en daaraan is zij wel haren naam verschuldigd
van zegge, zegge (1. secare, zagen).
— Kil. heeft ook Schelp, carex.
-- ZAGGEGRAS (wvl. -GARS, -GERS, uitspr. -gas,
-ges, zie Rs), o. Soort van gras met snijdende
neggen aan de Temen, dactylis glomerata L.
- ZAGGESPLBET, v. Stengel van zaggegras. De
tabakrookers bezigen zaggespleten om den steel
van hunne pijp te zuiveren. --- Zie SPLETE.
ZAK, m. Bij vlasreeders. Een zak gezwingeld
vlas is 41 booten. Zie BAAL.
-- Den laatsten man den zak opgeven, blijven
tot laatst, tot dat al de anderen wegzijn. Hij
gaat nooit naar de herberg of hij moet er den
laatsten man den zak opgeven.
- Zaaien naar den zak. Zie onder ZAAIEN.
— Iemand in den zak steken, hem bedriegen,
den uil van 't spel maken. Hij laat zich in den
zak niet steken. In den zak zitten.
-- Katten in zakken koopen, iets koopen zonder het gezien te hebben. Ik koop geen katten

in zakken : ge moet mij uw peerd eerst toogen,

eer ik er geld voor bie.

-- Den zak krijgen, uit den biechtstoel weg
worden zonder absolutie; anders gczeid-gezond

den knol krijgen, den smouter krijgen.
— Maag, buik. Zijnen zak vullen, fr. remplir
son sac.
Den vos bejaecht lijn aes al sonder b em te roeren,
Hy lecht hem stil als doodt en blijft zoo ligghen loeren,
Wanneer de craeye meent hem t' eten met ghemack
Zy komt en evert ghevaet en vult hem self den sack.
(Cl. Declerck.)
-- Liegen om er zakken bij te droogen, geweldig
liegen.

Die zomtyds voor ooghen
Leughens lieght men zouder zacken by drooghen.
(Ed. De Dene.)
— Wordt ook gezeid van iemand die medelijden, of gemeenlijker verachting verdient. Het is
een arme zak, fr. un pauvre here. Dikzak, Luiszak, Papzak, Vetzak, Rotzak, enz,

ZAKG
— Straat zonder uitgang, fr. cv2-de-sac. Een
huis in den zak. Zie R. d. H. III, bl. 245.
ZAKGOLP(E, ZAKGULP(E, v. De spleet van eenen
zak in een kleed. Zie GOLPE.
ZAKKEBAND, m. Zie ZAKBAND in de Wdb.
" Boven 't hooft is een swakke speir ende daer
aen eenen sakband oft kempe-coorde, slak afhangende. " (P. Croon.)
— Het gaat voort lijk zakkeband weven, het
werk gaat spoedig voort, de zaak wordt gemak
-kelijn
spoedig verricht.
ZAKKEBILIEN, V. mV. Zie AKKEBILIEN. Vgl.
Zeinzevijlen = einzevijlen.
ZAKKEDRAGER, m. Een op wien de anderen
hunne taak schuiven, of hunne schuld werpen,
of die 't gestadig voorwerp der plagerijen en
beschimpingen is, fr. bardot, sou re-douleur.
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geene betrekkingen hebben wilt. -- Misschien
is deze spreuk ontleend aan 't Evangelie Matt.
x, 14: quicunque non receperit vos ... excutite

pulverem...
— Land en zand. " Verlatende vader ende
moeder, vrienden ende maghen, landt ende zant. "
(B. 'Gheysen.)

-- Op het zand zitten, geruïneerd zijn, ten
onderen gebracht zijn.
— Zie ZANT, m.
ZANDBARIVI, ZANDBERME, m. Heuvel van zand.
De zeeduinen zijn zandbarms.
— Zie BARM.
ZANDBERG, m.

— De kan op den zandberg hebben. Zie RANNE.

ZAKLOOPEN, o. ZAKLOOPING,v. Een spel waarbij
men het onderlijf in eenen zak knoopt, en aldus
om ter zeerst loopt. Zondag toekomende is het
mastklimming, zaklooping en papëterij. Den
prijs winnen van het zakloopen.

ZANDBLAD, o. Onderste blad eereer plant, dat
op of bij den grond hangt en met zand bezoedeld
is. Meest gezeid van den tabak. De zandbladen
van den tabak in eigaren maken.
— Ook collectieflijk, gelijk het holl. Aardgoed,
fr. savonneíte. Vijftig pond zandblad. Het zand
wordt met den goeden tabak vermengeld.-blad

ZALIG, adj. Somwijlen gebruikt voor Rampzalig, ellendig, slecht, sprek. van plaatsen of dingen. Ik ben blijde van in dien zaligen wijk niet
meer te wonen. Dat zalig proces kan nog lang
aanslepen.
ZALIGHEID (wvl. ook ZALIGI, zie - iIEID), V.
— Iemand zijne zaligheid zeggen, hem de les
spellen, hard berispen. Ik heb hem daar zijne
zaligheid gezeid dat het naar den rook niet en
smaakt. Met de eerste gelegenheid wil ik hem
zijne zaligheid zeggen. Hij heeft daar eenen
keer ferm zijne zaligheid gehoord. Hij mag ook
wel eens zijne zaligheid hooren. " Doen de grave
aldus zijn zelfs faute, ghebreck ende zalicheit
ghehoort hadde. " (N. Despars.)
-ZAMIG, Vlaamsche verlenging van den adjectivalen uitgang zaan. Dus zeggen wij
Eenzamig -- eenzaam,
Vreedzamig — vreedzaam,
Werkzamig — werkzaam,
Deugdzamig — deugdzaam,
Leerzamig — leerzaam,
Langzamig — langzaam, enz.
— Zie —za.
ZAMPER, m. Zie ZIMPER.
— ZAMPEREN, .o. w. Zie ZIMPEREN.
— ZAMPERPUT, m. Zie ZIMPERPUT.
* ZAMTE, v. Zie ZANTE.

* ZANDEN. Alg. Vl. Idiot. zegt dat men dit w.
omstreeks Kortrijk gebruikt voor Aren rapen,
fr. glaner. — Omstreeks Kortrijk lijk elders
zegt men Zanten met eene t, en dit woord heeft
niets gemeens met zand. Zie ZANTEN.
ZANDFOOIE, v. In sommige plaatsen gezeid
voor Zaadfooie. Zie N.
ZANDUIL, ZANDMILLE, m. Zandheuvel. Op den
zandhille.
ZANDKUSSEN, o. Bij goudsmids. Soort van
peuluw van schaapleder met zand opgevuld,
waar men het zilver op stelt om uit te zetten,
enz., fr. coussinet.
ZANDLOIVIPE (wvl. ook -LOUMPE), v., vklw.
-lompje. Een zeevisch, fr. motelle, 1. motela quinquecirrata. (Van Beneden A. P. 1865-66, docum.
bl. 602.)
ZANDLOOD, o. Dezen naam geeft men aan het
dikke bladlood dat aan de daken der oude kerken nog veel te zien is. Het zandlood is niet
gelamineerd.
ZANDLOGPER, m. Soort van leeuwerik die al
kwinkelende in de lucht opvliegt maar in eene
schuinsche richting, en niet rechtop gelijk de
hemelwerke. -- Das genaamd omdat hij dikwijls
in 't zand van de straten loopt en huppelt.
ZANDMOL, n1. Wordt gez. van een kind dat
veel speelt en woelt in 't zand van de straten.

o., fr sable, sablon.
-- Ik moet er geen zand van hebben, zegt men
ZAND,

van iemand die ons mishaagt, met wien men

Een zandmol

van een jongen. Is dat een zandmol.

— Vgl. Keukenmol.
ZANDROCHE, v. Bij zeevisschers. Een visch,

ZAND
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anders ook Gladdertje genaamd, fr. raze lisse, 1.
rata circ«laris. (Van Beneden; A. P. 1865-66,

sonder consent te sanghen ofte hauwen te gaeren op ander lieden ackers. " (Cost. v. Belle.)
- Zie ZANGE.
ZANGTE, v. Zie ZANTE.
ZANT, m. Hetzelfde als Sant dat men dikwijls
vindt bij onze schrijvers in den zin van Heilige,
1. sanctus, fr. un saint.
-- Er is geen zant in zijn land, niemand wordt
in zijn eigen land veel geacht of geprezen, pro -

docum. bl. 602.) - Zie ROCHE.
ZANDVITSE, v. Soort van wilde wikke met gele
bloemen, in de wetenschap lathyrus pratensis L.,
fr. gesse des pres.
ZANDVLUGGE, en ook enkel VLUGGE, v. Kleene
of groote vlakte tusschen de duinen, waar het
zand voor den wind stuift. De zandvluggen zijn
beroofd van alle kruiden en planten. De vlakten,
die geene zandvluggen zijn, worden tegenwoordig bebouwd, bezaaid en beplant, door de arme
menschen die bij de duinen wonen.
ZANE, V. Zie ZAAN.
ZANEN, zaande, gezaand, b. w. Afroomen, fr.
écrémer. De melk zanen.
— o. w. Roomen, fr. cremer. Des zomers zaant
de melk spoediger dan 's winters.
-- Wordt ook gez. van andere vochten. Bier
dat zaant in 't glas.
-- Eene wonde taant, waneer zij niet meer
loopt, noch ettert, maar nogtans nog een weinig
vocht opgeeft. Die wonde loopt niet meer, maar
zij zaant nog.
— De lucht zaant, als hij bedekt wordt met
witte wolachtige wolkjes. De lucht begint te
zanen, 't weder gaat veranderen.
ZANGE, v. Handsvol koornaren, na den oegst,
van den akker opgeraapt en samengebonden,
fr. glane.
--- Dit woord gebruikt men, in 't Poperingsche; elders zegt men Zante. Zie ZANTE. Kil.
heeft Sangh, sanghe, I. fasciculus spicarum.
-- Het oudnrd. samka, sanka bet. verzamelen, even als het zw. samka en het deensch
sanke, zegt Dr de Vries, Mnl. Wdb. v. aensaenkens.
ZANGELEN, b. w. Zengelen, zengen. Een gepluimd kieken zangelen. Een gedood zwijn zangelen (de borstels afbranden). " Totter doodt
toe ghesenghett oft ghebrandt zijnde, werdt sy
buyten de stadt op 't galgeveldt ghestelt, ghelyck men moordenaers ghewoonlijck doet. " (I.
de Grieck.)
— Fig. Opschikken, uitkuischen, opknappen.
Een stuk verzen zangelen. Zijn schrijftrant is
niet genoegzaam gezangeld.
— Iemand zangelen, hem berispen, hem eene
reeding geven.

ZANGEN, zangde, gezangd, b. en o. w. Hetzelfde
als Zanten, fr. glaner. " Niemant en vermach
hauwen te sangen ofte gaderen in ander liedens
stoppelen eer de vruchten weck sijn. " (Cost. v.
Hondtschote.) -- " Niemant en is toeghelaten

ZANT

pheta in sua patria honorem non habet, J. iv, 44.
-- Het vklw. zantje bet. een printje. Zie SANCTJE.
ZANTE, in 't Poper. en Fr.-Vl. ZANGE, V. Groote
of kleene samengebondene handsvol koornaren
die, na dat de oegst gepikt en opgebonden is,
opgeraapt worden van den akker waar zij verspreid lagen, fr. glane, in Gelderland schobbe,
zegt Alg. Vl. Idiot. Groote zante. Dikke zante.
Twaalf zanten te samen gebonden. De zanten
droogen. De zanten uitderschen. " Wort een
verboden te raepen eenige haeuwen,-yghelick
ende die te gaederen in zanten, voor ander-stondt
alle de vruchten vanden lande geweert zijn.
(Costumen v. Lande v. Vryen.) " Dat niemant
hem en vervoordere te gaederen in zanten, die
t' zelve niet toeghelaeten en is by den Hooftman,
op verbeurte vande zanten. " ( Ordonnantien v.
Lande v. Vryen.)
— Eene zante aardbezien, braambeziën, enz.
eene hoeveelheid zulke beziën geplukt aan de
struiken. De jongens kwamen uit den bosch, elk
met eene zante braambeziën.
--- Bij kaartspelers. De verzamelde kaarten
die men in de hand houdt om te spelen, bezon
als zij van een kleur zijn of anderszins-derlijk
een goed spel opleveren. Eene schoone zante in
hand hebben. Al mijn kaarten zijn van eene
zante.
-- Dit zante is voor zamte (lijk lance voor

lafnpte), of voor zangte, zankte (lijk irate voor inkte,
enz.); Zie ZANGE.
Eene die zant, fr. glaneuse.
zantte, gezant, b. en o. W. De koorn-

- ZANTEGE, V.
-- ZANTEN,

aren oprapen die, na den oegst, hier en daar
nog op den akker liggen, fr. glaner. Zij kon
'S avonds niet dragen hetgeen zij gedurende
den dag gezant had. Als de oegst geweerd is,
mogen de arme lieden de auwen zanten die op
de stoppels liggen. Ruth ging zanten op den
akker van Booz. Pijn in den rug hebben van te
zanten. -- Voor dit Zanten - zegt men ook Zangen, Rapen, en in Holland Nalezen.
— Ten hel/te zanten. Wordt gezeid van zanters die met den landbouwer overeenkomen dat
de eene helft van ,de zanting aan den landbou-

.

ZAP
wer, en de andere helft voor loon • aan de zanters blijft.
-- Aarcdbezien, braambeziën zanten, ze plukken
aan de struiken, fr. cueillir.
— o. W. Bij kaartspelers. Wel te samen passen. De kaarten zanten, wanneer zij van een kleur
zijn, of zoowel samenpassen dat zij een goed
spel geven. De kaarten zanten niet, als men iets
heeft van alles, maar zonder die eenheid die de
kans doet winnen. Mijne kaarten zanten niet.
- ZANTER, m. ZANTSTER, V. Iemand die zant,
fr. glaneur, glaneuse.
-- ZANTING, v. De daad van zanten; de opbrengst er van, fr. planure.
ZAP, m. Hetzelfde als Sap in de Wdb.
-- ZAPPIG, adj. Sappig.
. ZARRE, ZERRE, v. Blokje hout of zoo iets dat
met kolven voortgedreven wordt in 't zarrespel,
anders ook Zeuge genaamd, fr. cochonnet.
ZARREJAGEN, jaagde of joeg de zarre, heb de
zarre gejaagd (zie onder ]3OEKBINDEN), o. W. Een

spel, anders Zeugejagen geheeten.
ZARREMAN, ZERREMAN, m. Eene postuur van
stroo (fr. mannequin de paille) ' die ergens hangende dient om met kluppels afgeworpen te
worden. Zarreman spelen.
ZARRESTOK, m. Stok of kolve waar men de
zarre mee voortslaat.
ZATE, v. Zie ZAAT.
ZATERDAGNAALDE, v. Men zegt met de zaterdagnaalde werken, of met de zaterdagsteke naaien,

voor Met de heete naalde naaien, spoedig en
onnauwkeurig naaien, gelijk somwijlen de kleermakers den zaterdag doen om hun werk af te
krijgen voor den Zondag.
ZATTERIK, m. Dronkaard.
ZAVEL, m. Hetzelfde als fr. sable, zand. _` Die
syn Nuys niet op de navel, maer op een steen
gebaat hadt. " (J. Polch.)
-rotse
--- Doch bez. zand dat uit den grond gedolven
wordt, en dient om kalsijden of steenwegen te
leggen, straten te verzanden, moortel te maken,
enz. Zavel uitdelven. Roste zavel. Witte zavel.
" Het kalk te seer met zaevel mengelende. "
(F. Van den Werve.) " Liet by hem zineken in
eenen diepen put daer zavele wt ghedolven was
zeer vele, ende terstondt vielen op hem wel
twintich kerren zavele die hem versmachten."
(C. Vrancx.)
Och, lange was 't nog niet geleden
Dat hem die zoon ontnomen was:
De gele kerkhofzavel toonde
,Zijn smalle rnstplaats nog door 't gram.
( osalie LoveUng.)
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ZAVO
— Poeder van zandsteen waarmede men zeisens wet, enz.
— Kouterland, lichte en geelachtige akkergrond. Een vruchtbare zavel. Die vrucht groeit
beter in zavel dan in zwaren grond.
— ZAVELPUT, m. Een kuil waar men zavel uit
graaft, of zavel in bewaart.
— ZAVELSTEEN, m. Verrotte straatkei, kalsijdesteen die gemakkelijk morzelt en in zavel
verandert, fr. pave pourri.
ZAVOREN, b. W. Zie ZAAIVOREN.
ZEDVOREN, b. w. Zie ZAAIVOREN.
ZEE, v. Het is eene zee. Zie OLIE.
ZEEANDJOEN, ZEEANJOEN, m. en o. Zeeajuin,
fr. scill maritime. Zeeandjoen is een goede middel om het water af te zetten.
ZEEBANK, m. Bij zeevisschers. De zandbank
benoorden eene geule. Zie HINDERBANK.
ZEEBLEK, ZEEBLIK, m. en o. Het lichten der
zee, fr. phosphorescence.
ZEEBOON(E, v. Soort van groote boon, anders
ook Platte-boon en Platte-pieter genaamd, fr.
f ève des marais.
-- Een kin met een zeeboontje, een kin die, in

plaats van kloof of kuil, eene kleerre ronde ver
heeft op wijs van eene platte-boon.-hevnid
Zij heeft een zeeboontje op den kin. Het zeeboontje op den kin wordt aanzien als eene
schoonheid.
— Dit zeeboon is misschien voor zeuboona bij
assimilatie voor zeugboon. Vgl. hd. saubohne,
deen. sobonne, die 't zelfde beteekenen. Kil.
Seeuwsche boone, fab2ula, phaselis minor.
ZEEDOG, m. Bij visschers. Een zeedier, in de
Wdb. Rob, in fr. phoque geheeten.
ZEEDUIF, v. Vriesgans.
ZEEDUIVEL (wvl. - DUVEL), m. Bij visschers.
Een zeevisch, anders Bargelote genaamd. Zie ald.
ZEEFDE, o., zachtl. ee. Hetzelfde als Zeef, fr.
tamis, crible. Door het zeefde steken (ziften).
— Op zijn zeefde spelen, kwaad zijn, misnoegd
zijn. Let maar op, of vader zal op zijn zeefde
spelen. Vgl. Boerhavezeven.
ZEEFDEN, o. Hetzelfde als Zeef, fr. tamis, cri
Twee zeefdens. Een zeefdene.
-ble.
ZEEGALLE, v. Zeenetel, fr. niéduse. De zeegalle
gelijkt aan een klomp slijm of hutse.
ZEEGBAAR, adj. Zedig, fr. modeste. Zeegbaar
zijn.
--- Kil. Sede-baer, Sed-baer, modestus, mora,
Bij onze vorige schrijvers Seebaer. " Hoe-tus.
seebaer wy ons draghen sullen. " (L. de Huvettere.) " Reynicheyt, zebaerheyt, soberheyt. "(Id.)

ZEEN
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ZEEL

visch, fr. bars, 1. labrax lupus. (Van Beneden'
Ann. Parlem. 1865-66, docum. bl. 602.)
ZEEKE, v., scherpl. ee. Hetzelfde als Zeik bij
Weil., en Seyke bij Kil.
— In 't L. v. Aalst wordt het gebruikt voor
Aal, bouwt, fr. purin, als er het grootste deel
van uitmakende. Zeeke voeren. Zeeke gieten op
het land. -- Vandaar Zeekkuip, Zeeklepel, Zeekput, Zeekpompe, enz.
-- ZEESEN, 0. W. Zeiken.
--- ZEEKPOT, m. '" Sturtende haerlieden meepotten over zijn hooft. " (N. Despars.)
-- ZEEKSEL, o. De hoeveelheid water die men
in eens loost.
-- ZEEKTEELE, V. Piskous, smaadnaam dien men
geeft aan een kind van 't vrouwelijk geslacht,

de kroon van den boom, om hem te doen vallen
-waar men wilt). De boomveller zeelt den boom
om hem omver te trekken.
-- Meest gebruikt bij de Oost-Vlamingen.
ZEELEN, zeelde, gezeeld, b. w. Strooien, heiselen, laten vallen, sprek. van drooge dingen die
men voert of draagt. Graan zeelen. Stroo zeelen.
Ge moet die asschen dragen zonder zeelen. " In
Brab. slodderen. Gij hebt alle kanten graan, gers,
voeder, schafeling, enz. geslodderd. Overal op
den weg lag er stroo geslodderd." (Alg. Vl. Idiot.)
-- Misschien voor zaaielen (zaaien), even als
Zwelen voor zwaaialen. Doch vgl. Zeeuwen.
ZEELINT, ZEILME, rte. Hetzelfde als Zeelw,Zeluw,
d. i. zenuw, fr. nerf.
— Wegens 1= n, zie L, en wegens m m w, zie M.
-- Men zegt ook Zemel, bij metathesis; en
Zeerm, Zeerw : zie ZEERM.
ZEELUCHT, ZEELICHT, m. en o. Vuurvlaag,
noorderlicht, fr. aurora boreale.
ZEELW, ZELUW, m. Hetzelfde als Zenuw, fr. nerf.
-- Men zegt ook Zeelm, en Zeerw, Zeerm,
met zachtl. ee in de eene streek, met zware ,ee in
de andere : zie EI.
- ZEELWADER, ZEELFÁRE, m. en v. Zenuwbundel, fr. faisceau de nerfs. Als men eenen os wil
slachten, men steekt hem de zeelfaar af (namelijk
k met het merg door te snijden van de wervelkolom, achter de hoornen, zoodat het dier lam
valt). -- Wegens het tweede deel van dit woord,
vgl. Spanader, en zie ADER.
ZEEM, o., scherpl. ee. Honing, fr. miel. De

even als men van een knaapje zegt Knechteknol.

bietjes vergaren het zeem. Zeem verkoopen.

" Eene uitwendige zebaarheid, ende zebaare gesteltenisse des lighaams. " (C. Hazart.)
ZEEHARD, adj. Die zelden of nooit zeeziek is.
De matroozen zijn zeehard.
ZEEHOND, m. Bij visschers. Een zeevisch die
fr. rousseíte heet, 1. se ll ium canicula. (Van Beneden, Ann. Parl., 1865-66, bl. 602.) Arme lieden
eten de zeehonden versch of gerookt.
-- Niet te verwarren met Zeedog.
ZEEKARKOLE, v. Eene eetbare zeeslek zeer
gemeen langs de vlaamsche stranden, in de
wetenschap littorina littoria, fr. vignot. De zeekarkolen heeten kreukels te Antwerpen.
-- Het spaansch caracol bet. fr. escargot, li

-mnio.
ZEEKARPEL, m. Bij visschers, enz. Een zee-

Alg. V1. Idiot. heeft daar zeektul voor, hetgeen
waarschijnlijk eene drukfaut is.
-- ZEEKSALA(DE, V. Mollesalade, pissenlit. —
Ook Zeekplaten.
ZEEKRAUWE, ZEEKRAUWTE, ZEEKRAUWAGIE,

Jeukende uitslag over gansch het lichaam, doch
vooral op die dealen waar de kleederen spannen;
anders ook Jeukebobbels genaamd, prurigo. De
zeekrauwte is zeer gemeen langs de zeekust in
de maand September, en, hoewel zij zeer onaangenaam is, wordt zij aldaar gegeerd omdat men
er eenen behoedmiddel in ziet tegen de Noorder.
koortsen.
ZEEKRUID, o. Zeegewas, hetzij het groeie in
de zee (fr. plante marine), of aan de kusten (fr.
plante maritime). — Zie ook SEEKRUID.
V.

ZEELEN, zeelde, gezeeld, b. w. Met een zeel of
koorde binden. Eene koe zeelen (haar eene
koord om de hoornen vastmaken om ze te leiden).
Eenen boom zeelen (eene koorde vastmaken aan

" Die het honich ende zeem uut den biecorven
halen. " (P. Bacherius.) " Vullenissen alsoe dicke
alsee seem. " ( J. Yperman.) " 't En is daar niet
al suiker en zeem. " (K. Callebert.)
ZEEMEEUW (wvl. -MEEWE), v. Fig. en schertsende gez. van een vrouwspersoon die met eene
schrille stem gedurig aan 't kakelen is.
ZEEIVIEN, zeemde, heb gezeemd, o. w. Leenmen,
lamoereeren, slepende en vleiende spreken,
zeemzoete woorden zeggen. Zij kan verduiveld
zeemen. Dat zeemen is onverdragelijk.
— Vandaar Zeemer, Zeemtaal,_ Zeemwoorden, enz.
ZEEMHAARDE, adj. Die okergeelachtig of
bruinachtig geel haar heeft lijk zeemleder. Een
zeemhaarde peerd. — Zie -DE.
ZEEMOST, ZEEMONST, o. Wier, fr. focus.
ZEEMZOET, adj. Honigzoet.
... Binst dat de kinderjaren

Zeemzoet vloeiden al henenvaren.
(K. De Gheldere.)

ZEEP
ZEEP, V. fr. savon. Zeepe breken (zeep in kokende water roeren en doen smelten).
--- Om zeepe gaan, om zeepe loopen, ten onderen gaan,vergaan, te kwiste gaan. Wordt gezeid
van personen en zaken. Die winkelier gaat om
zeepe, fr. ses affaires declinent. Dat land gaat om
zeepe, fr. ce pays se ruine. Zijne gezondheid is
om zeepe. " Allen u aenslaegen mislueken, het
springt u altemael tegen uw schenen, het druypt
al door de vingeren, het vliegt al in de keers,
het loopt al om seep. " (F. Vanden Werve.)
ZEEPALING, m. Hetzelfde als holl. Zeeaal, fr.

Longre, 1. conger vulgaris.
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ZEER
— Een zeere baard, kinschurft, fr. mentagre.
Er zijn twee soorten van zeere baarden, een die
betrapelijk is, en een die 't niet is.
-- Zeere oogen, zieke oogen die pijn lijden. —
Ook de naam van eene plant, anders Dodding.
— De comparatief is zeerder, en de superlatief zeerst. " Welk litmaet het seerste doet. "
(F. Vanden Werve.)
•- Zie ZEERE en ZWEER.
ZEERD, ZERD, m., zware ee. Brui, slag, stoot.
--- Den zeerd van iets krijgen of hebben, er den
brui van krijgen of hebben. Ik heb er den zeerd
van, fr. je ne m'en inquiète pas, je m'en fiche. Hij
meent dat ik nog voort zijne wankele zaken ga
helpen ondersteunen; maar ik krijg er den zeerd
af.

ZEEPBEKKEN, o. Scheerbekken, fr. plat a barbe.
Een koperen, een aarden zeepbekken.
ZEEPBORSTEL, ZEEPBURSTEL, m. Een borsteltje om den baard te smouten als men hem
scheren wilt, fr. blaireau.
ZEEPEEUWER, m. Varieteit van slagvink, fringilla ccelebs, die zingt riete-swie-zeepeeuw, welke
leise zij van. 1000 a 1200 keeren herhaalt in eene
uur, waarom zij ook veel gezocht wordt van de
liefhebbers die in de vinkezettingen willen prijs
winnen. — Men zegt ook Reepeeuwer.
ZEEPHOUT, 0. Zekere boomschors die men, in
plaats van zeep, gebruikt om te wasschee, fr.
ecorces de Panama. Zeephout is vergiftig.
ZEEPKUIP. v., vklw. -kuipje. Lichte kuip waar
de zeepzieders de zeep in doen en verzenden.
De zeepkuipen heeten eene kwarte, een achtje of
een zestientje, volgens dat zij het vierde, het
achtste of het zestiende deel eereer ton bevatten.

ZEERDEN, zeerdde, Bezeerd; ook ZERDEN, b. en
o. w., met zware ee; heeft verschillige beteekenissen.
— 1 0 b. w. Hetzelfde als zeren, zerren, holl.
sarren, d. i. tergen, kwellen, plagen, fr. taquiner,
vexer. Hij doet dat om zijnen gebuur te zeerden.
Kwade jongen die er altijd op uit is om de
anderen te zeerden. - Zie ZEREN.
— 20 b. w. Hetzelfde als het brabantsch fieren,
sjeren, zjeren, d. i. stooten, smijten, bruien, fr.
pousser, jeter. Iemand in den gracht zeerden.
Iemand van de trappen zeerden. Eenen dronkaard uit de herberg zeerden. Men zeerdde hem

ZEEPMOLEN, m. en v. Bij zeepzieders. Een

daar van den eenen kant naar den anderen.

getuig met schepborden om de zeep te roeren.
ZEER (scherpl..ee), o. Pijn, smert; — en adj.
Pijnlijk, smertelijk. Zie de Wdb.

Iemand op een peerd of wagen zeerden. Iemand
tegen den grond zeerden. Zeerd al die vuiligheid buiten. Hout zeerden aan den heerd.
" Maer andere Hollanders seirden hem (den
artikel, in den nominatief, enz.) deirlyk overhoop, algeduerig de, geen, welk stellende waer
het soud moeten den, geenen, welken syn; en den,
geenen, welken waer het moet de, geen, welk syn. "
(Vaelande.)

-- Iemand zeer doen, pijn verwekken, fr. causer de la douleur, faire du mal a quelqu'un.
Heelmeester, zijt voorzichtig, dat gij mij niet
veel zeer en doet. " De geen die gevallen hebben of ghestooten zijn, ende hun van binnen
seer ghedaen hebben. " (Heyman Jacobsz.) " Het
was een groot mirakel dat Fierens daer spranck
wt den torren die brande ende hem niet zeer en
dede. " (C. Vrancx.) " Hy viel van een hooghe
steenrotse en hy en dede hem niet zeere, noch hy
en quetste hem zelven eievers. " (Id.)
-- Iemand op zijn zeer treden (terden), hem in
zijn zeer tasten, hem iets verwijten waar hij
zeer gevoelig aan is, enz. Hij heeft ze op hun
zeer getorden.
— Hoe grooter eer hoe meerder zeer, hoe grooter
huis hoe meerder kruis, 1. honores aunt onera.

Of sy klappen, of sy raesen,
'k Heb daer af den dobbelen serd.
(Vaelande.)

Weird Slokop seird al de glasera
Klibklab, kan en stoop in grays,
Bruvd syn wyf uyt deur en hays. (Id.)
En hy seirde 't loot van onder,
En het kruyd daer boven op:
Volt de panne tot het sop;
Hy legt aen, soo wat al beven,
Trekt : fik !.... (Id.)
— o. W. met zyn. Stooten, vallen, fr. tomm2ber,
1. ruere. Hij zeerdde met zijn hoofd op den grond,

tegen den muur. De leidekker zeerdde van het

ZEER
dak, en bleef dood. Van den wagen, van het
peerd zeerden. Iets uit zijn hand laten zeerden
op den grond.
Koetje, koetje Blare,
Trekt hem bi ziin oore,
Trekt hem bi ziin steert
Dat 't van al de trappen zeerdt.
(Kinderrijmpje.)
--- 3 0 o. w. met zijn. Hetzelfde als brab. jeren,
sjeren, in 't Truiersch dialekt djerren of djarren
(Bormans Christina), holt. scheren, d. i. wegspoeden, henengaan. Zeerd van hier, fr. va -t-en
d'ici. Zeerd uit mijne oogera. Hij zeerdde voort.

Hij is weggezeerd.
En in dat zaksken was er een scheure,
En de palingen zeercdden er deure.
(Uit een oud volksliedje.)
Seg goen avond.

--

Wat sot ventje!
Nu, goen avond, en seird voort.
(Vaelande.)
Swygt het (kind) niet, seird, nae beneên,
Dat ik het niet meer en hoore.
(Id.)
--- 40 o. w. met hebben, en het voorz. op achteraan. Iets achten, op prijs stellen, er zich aan
gelegen laten, fr. faire cas de, tenir a. Hij
zeerdt eievers op. Dat hij ievers op zeerdde,
hij zou toch zijn beste kleeren niet aandoen in
zulk slecht weder. Ik ga eenige bloemen medenemen uit hunnen hof, zonder het hun te vragen : trouwens zij zeerden er niet op, ik weet
dat zij er niet op en zeerden (d. i. dat zij er
gemakkelijk een deel van laten varen).
- Zie VERZEERDEN, VOORTZEERDEN, WEGZEERDEN.
ZÈERDERIJ, v., zware ee. Plagerij, geterg,
kwelling, fr. taquinerie.
ZEERE, v., mv. zeeren, scherpl. ee. Schurftachtige puist, roepje, van huidziekten, zooals de
ecthyma, de impetigo (fr. dartre crustacée), de
porrigo, de pemphigus, de rupia, enz. De zeeren
laten vocht uitzijpelen dat opdroogt tot eene
rove of korst. Zijn hoofd, zijn aanzicht zit vol
zeeren. De zeeren zijn geene zweren (fr. ulcères).
Welk eene zeere hebt gij daar op uwen kin P
Schart de reuve van die zeere niet af. " Verhit
zeeren, quetsueren, quae-tinghevadlr,
kelen. " (C. Vrancx.) " Den armen Lazarus met
alle syn zeeren, met alle syne wonden. " (F. Van
den Werve.) " Agrimonie met azijn ghestooten
ende op geleyt, verdrijft kancker, vratten, hayrworm ende alle quade seeren, en geneest beten
van dulle honden. " (Heyman Jacobsz.)
Ist dat Hy ziekten zendt of zeeren ende wonden.
(G. De Dous.)
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Het volk onderscheidt menigvuldige soorten van zeeren, zooals Baardzeeren, fr. menlagre,
Becelaarzeeren, Groeningzeeren, Korijnzeeren,
Sint-Blasius- zeeren, Sint-Jobs-zeeren, Witilligzeeren, Zevenjaarszeeren, enz.
— Eene zeere heet men in Brab. eene Rap, v.,
bij Kil. Rappe; b. v. Die kerel staat vol rappen
en puisten. Een ziltig vocht dat uit het vel
komt, vooral onder den neus, en door zijne
scherp- of ziltigheid rappen veroorzaakt. (Alg.
Vl. Idiot. ad v. rap en zilte.)
--- Zie zwEER.
ZEERE, bijw., compar. zeerder, superl. zeerst.
Spoedig, ras, snel, fr. vite. Hij kan zeere schrijven, zeere van buiten leeren, zeere spreken,
zeere gaan, zeere loopen. Geheel zeere eten en
drinken. Die ambachtsman kan zeere werken.
Dat uurwerk gaat altijd te zeere of te traag. Hij
is geheel zeere (fr. rapidement) gestorven. Ga
zoo zeere niet, het kind en kan niet volgen. Hij
groeit zeerder als zijn broeder. Hij liep de
zeerste van allen. " 't Is tijd dat gij zeere gaat,
zei Paul, zeere, zeer„e om uw kaartje. " (K. Callebert.) " Hy en zou daerom geen stapken te
zeerder gaen. " (C. Duvillers.)
Maer d'eer', al liept ghy wegh, die volghd' u even seere.
(L. Vossius.)
Soek den Putte -maeker seere
En hem hier terstond ontbied.
(Vaelando.)
Maer en vreest niet dat gy seerder
Daerom moeten werken suit.
(P. Croon.)
Zoo zeere als 't meiske een kleedsel driegt,
Zoo rap als de wever zyn schietspoel wiegt,
Zoo vlug als de wippende vinke vliegt.
(K. De Gheldere.)

--

on ter zeerst, om het zeerst, om het spoe-

vite. Om ter zeerst gaan. " Om
't seerst loopen. " (J. de Harduyn.) " Yegelijck
is om 't seerste besich. " (B. van Haeften.) " Siet
hoe sy dat Engels Aenschyn om het zeerste bedigst, fr. au plus

spuyghen. " (Pelgrimagie van J.-C.)
Zie burgzaat en soldaat om 't zeerst de handen reppen.
(Bilderdijk, Z. d. G., Y, 150.)

-- Het is moeilijk tegen den duivel om 't zeerst
loopen, spreekw.
— Ge gaat er zeere mee deur, zei de uil, en hij
wierd van de katte door 't gotegat gesleept, spreekw.
ZEERERIJ, v., scherpl. ee. Zeerigheid, zeeren

en roenjen. Hij zit vol zeererij.
ZEERELOOPER, m. Hetzelfde als Snellooper,
in de Wdb.

ZEER
— Hardlobper, fr. coureur. Een wedstrijd voor
de zeereloopers. Die zeerelooper is van de stad
naar hier gekomen in de weerdij van een uur.
— Renbode, fr. courier.
ZEERIGHEID, ZEERHEID, v. Huidziekte die een
vocht laat zijpelen dat opdroogt tot eene korst
(zie ZEERE, v.). Een krachtig geneesmiddel voor
alle zeerigheden. " Zy geneest de sweeren opt
hooft van ionge kinderen, ende ander schorfte
seericheyt. " (L. Fuchs.)
ZEERM, ZEREM, m. env., met zachtl. ee in de eene
streek, met zware ee in de andere. Hetzelfde als
Zeerw, Zeruw (zie m), d. i. zenuw, fr. nerf. Eenfin
zeerme kwetsen. De zeermen stillen.
— Op zijne zeermen zijn, het op de zenuwen
hebben, fr. avoir une attaque de nerfs.
— Wordt ook (even als Zenuw in de Wdb.)
gebruikt voor --Pees, fr. tendon. Dat vleesch is
niet goed : het zijn al zeermen.
-- Men zegt ook Zeelw, Zeelm en Zemel.
— Vandaar Zeermachtig, Zeermader (zie
ZEELWADER),

Zeermziekte, enz.

ZEEROT, o. Het gedruisch van de baren, dat
men over de zee hoort hangen, en waarnaar de
kustbewoners het weder voorspellen. Het zeerot
schuift op naar 't westen (als het gedruisch zich
naar dien kant schijnt te verwijderen). Het zeerot
ligt hoog of diep in 't Oosten (als het gedruisch
van verre uit den Oosten schijnt te komen). Het
weder zal goed of slecht zijn, volgens dat het
zeerot diep in 't Westen of in 't Oosten ligt.
-- Het gr. Poco; bet. Gedruisch van de baren.
ZEERTE, V. Spoed, rapheid. Met eene groote

zeerte ergens gaan.
- Zie ZEERE, bijes.
ZEERW, ZERUW, m. en v. Hetzelfde als Zenuw,
fr. nerf.
- Zie ZEERM.
ZELUWEN (wel. ZEEWEN), zeeuwde, heb gezeeuwd;
ook SEEUWEN, o. w. De aarde die men uitgraaft
als men voren delft in den akker, van de spade
weg openspreiden over het bedde om het gezaaide graan te dekken. Hij kan wel zeeuwen.
— b. w. Het gezaaide graan op den akker
dekken met de aarde (die men uitdelft als men
voren maakt) er over open te spreiden. Eenen
akker zeeuwen. Is de zaaite reeds gezeeuwd P
- ZEEUW AARDE, V. Aarde die de zeeuwer over
den akker spreidt.
- ZEEUWER, m. Werkman die zeeuwt.
-- ZEEUWSPA, v. Spade met een lang smal
blad, dienstig om te zeeuwen.
- ZEEUWVORE, ZEEUWVEURB, v. Er zijn vooral
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twee manieren van met de spade voren of greppels in den akker te delven, t. w. 1° Als men het
blad van de spade met den rug naar zich gekeerd houdt en aldus de aarde uitdelft, zoodat
de zijdekanten van de vore rechtstandig zijn:
en zulk eene vore 'heet eene zeeuwvore, omdat
men alzoo de voren graaft als men zeeuwt.
2° Als men het blad van de spa op kant houdt,
zoodat de rug van het blad de zijdekanten van
de vore afschaaft; en dit geschiedt wederom op
twee manieren : ofwel a) men delft geheel den
eenen kant van de vore aldus uit, eer men den
anderen kant begint, en deze werking heet kas
ofwel b) men delft de beide kanten van de-sen;
vore te gelijk uit, met beurtelings rechts en
links te delven, zoodat de vore spits toeloopende
eenen scherphoek maakt, en dat is eene stekvore;
en maakt zij geenen scherphoek, dan is het eene
lekvore. De stekvoren of lekvoren zijn gemeenlijk
het begin en het einde van de zeeuwvoren.
ZEEVER, m. Smuik. Zeever van weder (zegt
men als het gedurig reint en sleint).
— Arme praat, ongerijmde klap. Wat ellendige zeever is dat ! -- Men zegt ook Gezeever
en Zeevers el.
- ZEEVEREN, 0. w. Smuiken, sprek. van weder.
Het zeevert sedert eenige dagen.
--- Arme praat vertellen.
-- Halve vloekwoorden, gebrokene blasphemien zeggen. Hij is bezig met zeeveren. Met
alzoo te zeeveren, zoudt gij leeren vloeken en
zweren.
ZEEVER, o. Hier of daar gebruikt voor Sever,
sap in de planten, fr. sève. Het zeever komt in
de boomen, 't is nu goed om ze te schorsen.
ZEEZEUGE, v. Soort van groote zeug (fr. cloporte) die men veel op de zeekust vindt, en in
de wetenschap ligla oceanica heet.
ZEEZWALM(E, m. en v. Zeezwaluw, schaar, fr.

martinet noir.
ZEG, m. Het zeggen,

de uiting van zijn gedacht.

— Zijnen zeg hebben (wvl. zingin zeg eis, zie
zijn gedacht mogen uiten. Ik spreek niet
als ik mijnen vrijen zeg niet heb. Hij wilt of hij
moet altijd zijnen zeg hebben, fr. it vent on it
EIN),

dolt avoir toejours son mot a' dire. ,
--- Zijnen zeg zeggen, zijn gedacht uiten. Hij
wilde ook zijnen zeg zeggen. De een zei dit, en
de andere zei wat anders, en alzoo zei elk zijnen
zeg.

— Zijnen zeg weten, iets te zeggen hebben.

Elk wist zijnen zeg, fr. chacun disait son mot,
avait son observation a faire.

ZEGE
— Veel of weinig van zegs zijn, veel of weinig
spreken. Hij is maar weinig van zegs, fr. it ne
pane pas beaucoup.
-- In de uitdrukking er gaan veel zeggen in
eenen zak, is het mv. zeggen eene woordspeling
op zegge, zagge, eene grassoort. Men mag 't niet
al gelooven dat er gezeid wordt, trouwens daar
gaan veel zeggen in een zak, en nog meer in eene
mande zonder gat. -- Men zegt ook zeggers. Er
gaan zoo veel zeggers in eenen zak 1 Zie –ER.
ZEGELLICHTING, v. Het lichten of wegnemen
van de zegels in een sterfhuis, enz., fr la levée
des scellés. Men wacht naar de zegellichting om
de verkooping te doen.
ZEGELSTEEN, m. Wordt te Vladsloo en elders
gezeid voor Zeilsteen, fr. aimant,.
ZEGEN, in., fr. bénédi ction .
---

Zijnen zegen over iets geven, er zijn oordeel

over vellen, er uitspraak over doen. Wordt
schertsende gez. van iemand die zich de rol aanmatigt van iets. te beslissen, naar 't voorbeeld
van een vader die aan zijne kinderen elk zijn
werk oplegt met er zijnen vaderlijken zegen
bij te voegen. Wij mogen nu zwijgen, hij heeft
er zijnen zegen over gegeven. Hij moet over
alles zijnen zegen geven.
— Den zegen zeggen, het gebed zeggen voor
de maaltijd, fr. dire le bénédicite.
't Staet op tafel al berg ydt,
En den seghen is gheseydt.
(P. Gheschier.)

-- Ook gebruikt voor Zege, fr. victoire. Den
zegen behalen. " o Doodt waer is uwen zegen P

o Dood waer is uwen prikkel ? " (G. De Dous.)
ZEGENEN, b. w. Zie ZEINEN.
ZEGGELIJK, adj. Dat kan gezeid worden. Het
is niet zeggelijk wat hij daar geleden heeft.
ZEGGEN, zei, gezeid, b. w., fr. dire. Hoe zeggen
ze tegen u, of wat zeggen ze tegen u (welken
naam geeft men u als men u aanspreekt, hoe
heet men u) P Niet zeggen is zwijgen, en buiten
is voor de deur (zegt men als men op iemands
gezegde niet antwoorden wilt).
-- 0kn zeggens. Zie OM.

-- Wat zeggen is dat! zegt men om zijne ver
uit te drukken bij iernands gezegde.-wonderig
Ik verzeker u dat hij mij zeer onbeschoft behandeld heeft. Aotw. Wat zeggen is dat ! " Sy
weeten wel te klappen, maer wie weet oft al
waer is P — Wat segghen is dat ! " ( Boetius a

Bolswert.)
ZEGGENIS, v. Zegging, gezeg, uitdrukking.
" Gelukwenschen zonder meeninge, woorden
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zonder beduidenisse, zeggenissen zonder kop of

steert. " (***)
ZEGGER, m. Zie onder ZEG.
ZEILEN, zeilde, gezeild, b. w. Bij mulders. De
zeilen aan de molenwieken vastleggen, of ze
over de molenwieken openslaan. Eene molen
zeilen, als er te weinig wind is om zonder de
zeilen te malen.
— 0. w. Spoedig aanstappen, loopen. Hij zeilde
er naar toe. Zij zeilden voorbij. Hij kwam daar
aangezeild. Zij zeilden de prochie rond.
ZEILME, ZILME, m. Hetzelfde als Zeelm (zenuw, fr. eery f ). Zie EIL.
ZEILNAALD (vl. –NAELDE), v. Magneetnaald,
zeekompas, fr. boussole. " Hij was nu te schepe,
hij moeste varen, en hij vaarde, met zijn broos
schuitje, op de wijde en onstuimige wereldzee,
en dat zonder zeilnaulde : hij hadde ze verloren
die zeilnaalde, die zoo wel wijst en zoo zelden

mist:
Zuid, Noord,
Oost, West,
Thuis best. "
(K. Callebert.)
ZEILVE, ZEILWE, v. Hetzelfde als Zenuw, fr.

nerf. Zie ZEEKM.
ZEINDER, m. Zie ZINDER.
ZEINEN, zeinde, gezeind, b. w. Hetzelfde als

Zegenen, fr. bénir. De vader zeint zijn kind,
zeggende : Ik zein u en God beware u!
-- Zeinen met, den zegen geven met iets dat
gewijd of heilig is. Zeinen met wiewater. Iemand
zeinen met eene relikwie of met een kusspaan,
fr. doneer a baiser une ry°t)ligzte ou une pair.
— Zeinen van eenen *Heilige, de relikwie van
eenera Heilige te kussen geven. Dc pelgrim vroeg
aan den priester om gezeiiid te worden van den

H. Clemens.
-- Het seint en 't zeini, zegt men als het regent en tevens de zon schingt.
- ZEINDER, m. Die zeint of zegent.
o Maria ick zie den Zeynder op uwen schoot,
Wilter my mede zeynen in alle noot.
(C. Vrancz.)

v. Zegening. " Dis die seinninghe
daer men die wonden mede gheneset. " (J. Yperman. )
- ZEINSEL, o. Relikwiekastje waarmede men
zeint. Eene relikwie in een zilveren zeinsel. Een
kostelijk zeinsel. " Bekennen dat zij de kinne
van Sinte Walbrugge in een rond zilveren zeinsel gezegeld hebben niet den stempel van 't ka
Alsmede de reliquie in-pitel."(ADucos)
een zeinsel gesloten. " (Id.)
-- ZEINING,

90
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--- ZEINSELEN,

zeinselde, gezeinseld, b. w. In een

zeinsel sluiten. " Zij namen de drie hoofden uit
het oud kofferken waarin zij bewaard wierden,
waarschijnlijk van ten tijde der geuzen, en zeinselden ze, elkeen op zijn eigen in den voet van
houten vergulde borstbeelden. " (A. Duclos.)

ZEINZEVIJLEN (wvl. –VILEN), zeinzevi jid e, heb

gezeinzevi ld, o. w. Hetzelfde als Einzevijlen, fr.
ergoter, chicaner. —Vgl. Zakkebielj e = akkebielje.
-- ZEINZEVIJLDER, m. Iemand die zeinzevijlt,
haarklover, vitter. Een onverdragelijke zeinzevijlder.
ZEISE, v., mv. zeisen en zeisens. Gezegsel, fr.
ce qui se dit, bruit. Het is eerre zeise (men zegt)
dat hij gaan trouwen. Geloof dat niet, het zijn
al maar zeisen. Ik ga u de zaak verhalen gelijk
zij is, alle zeisens en bijlapsels daargelaten, fr.
;

laissant là les on-dit et les gloses.
-- In de Wdb. is Zeise hetzelfde als Zeisen,
fr. unefaux. Daarvoor zeggen wij Ziksem : zie
aid.
- ZEISEN, zeisde, gezeisd, o. w. Praten, kokkerullen, vertellen al wat men hooren zeggen
heeft. Zij zaten daar samen te zeisen.
ZEKER, ZEKERS, ZEKERSTEN (zie s), bijes. Dat
zonder accent oratoire gebruikt wordt, even als
het fr. saes Boute, om te beteekenen dat hij, die
spreekt, niet en twijfelt, hoewel de zaak in haar
zelven misschien twijfelachtig is, b. v. Hij gaat
zeker komen ? fr. it viendra sans doute P Waar is
hij P hij is zeker bij den gebuur (d. i. ik twijfel
niet of hij is bij den gebuur). Waar is mijn hoed?
hij ligt zeker in de kamer (d. i. ik denk dat hij
in de kamer ligt, maar ik zou 't niet willen zweren). — Als men den accent oratoire op zeker
stelt, dan duidt men aan dat de zaak alleszins
buiten twijfel is, b. v. Hij gaat zeker komen
(d. i. het is vast en zeker dat hij komen zal).

Bekers anders nieuwers om
Dat tot pracht en enckel rom. ( )
ZEKERAAR, m. Een die niets verricht of onderneemt tenzij dat hij voorop zeker is van te
gelukken. Een zekeraar in 't kaartspel waagt
het spel niet, speelt liever niet dan zich bloot te
stellen aan 't verliezen van den slag.
ZELEM, m. Zie ZEELM.
ZELF. Het persoonl. voorn., dat wij gebruiken
in den nomin. ik zelf, gij zelf, wij zelf, zij zelf,
wordt bij ons in den datief en den accus. ver
bezittelijk voornaamw. Dus-vangedorht
zeggen wij
10 Mijn zelven, en bij verkorting mij zelven, me
zelven. Ik moet het mijn zelven wijten.

ZELF
2° Uw zelven, zoo wel als u zelven. " Breng
eerst uw selven in schik. " (Vaelande.) Gij bedriegt ulder zelven.
30 Zijn zelven, haar zelven, hun zelven (h" lder
zelven), in plaats van zich zelven. Zij viel van

haar zelven. Zij hebben hun zelven leed gedaan.
" Een huysken voor syn selven doen bouwen. "
(I. de Grieck.) " Het spijt mij dat ik daar zooveel
werk in gemaakt hebbe; maar men is zijn zelven
niet altijd meester. " (K. Callebert.) " Hoe wy
eenen ongelukkigen mensch in de duinen hebben vinden liggen, geheel van zyn zelven, bloedend en byna dood. " (H. Conscience, Bella

Stock.)
— Zijn wordt dikwijls verkort tot zij of ze (lijk
mijn tot mij, ne). " Wanneer zich van zelf vergezeld is, dan wordt het in de volksspraak dikwijls
door ze vervangen, doch alleen in het mannelijk
en onzijdig enkelvoud. Men zegt immers : hij

dacht in ze zelven, hij moet op ze zelven letten, hij
heeft ze zelven dood gewerkt. " (J. J. Vanlangendonck, Nederl. spraakkunst,bl. 66.) " Om zy zelven
te verheffen. " (I. de Grieck.) " Wie 't kruys ver
celven deert. " (Id.) " Gheiijck den sy-smaet,y
selven. " (L. de Huvettere.) " Soo droncken dat
by God en nature en sy selven vergat. " (J. David, s. j.) " Den metser is over doodt gevallen,
blyvende acht uren van sy selven. " (B. Surius.)
" Den mond der zielen is een vierighe begheerte
die welcke den Heere zonder ophouden vervult
met sy zelven. " ( C. Vrancx.) " Hy was quaet en
desperaet, ende gaf sy zelven alleneen den vyandt
(duivel) over. " (Id).)

— Zijn zelfs zijn (zij zelfs, ze zelfs zijn), haar
zelfs zijn, leun zelfs zijn, meerderjarig zijn. Hij
verlangt om zijn zelfs te zijn, en geenen voogd
meer te hebben. Te naasten jare is zij haar
zelfs. De kinderen die nog hulder zelfs niet en
zijn. ,Ik ben mijn zelfs, of mij zelfs.
— Van zelfs, van eigen, fr. de soi, spontanement. Dat spreekt van zelfs, fr. vela va de soi. Ik
moet nooit iets zeggen : hij doet alles van zelfs.
-- Wordt ook gebruikt in den zin van vooruit,
door zich zelven, b. v. Ik heb van zelfs maar genoeg om te leven, en, moet ik in dien onkost
komen, ik ben geheel arm. Die ambtenaar is
van zelfs niet geern gezien omdat hij vreemde
zijne onbeschoftheid gaat hij zich-lings,emt
nog hatelijker maken. Men is van zelfs voor
zulk een werk niet genegen, en, als gij het ver
zal nog erger zijn.
-zwart,he
ZELFSTE. Zie DEZELFSTE.

ZELFSUITGANG (wvl.

ZELFSUUT -, zie Ui), m.
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soi-mnême.
Zelfverloochening, fr, renoncernent
-- Zie onder UITGAAN.
ZELGROND, m. Zie ZILGROND.
ZELSATE, v. ZELZOET, o., klemt. op zei. Hetzelfde als Selsate, soort van ranonkel in den
akker; bij sommigen ook de naam van de Mollesalade, fr. pissenlit.
ZELTE, V. Zie ZILTE.
ZELVIG, pron. Zelfde, zelfste. " Wilghen bladen zijn goet ghesoden in voet water om daer
de voeten in te wasschep; dat zetvighe dient tot

stovinghe op het flerecijn. " (Heyman Jacobsz.)
ZELZOET, o. Zie ZELSATE.
ZEMEL, m., mv. zemels. Hetzelfde als Zeelm,
d. i. zenuw, fr. nerf.
- ZEMELING, V. Gezenuwte, verzameling van
zenuwen of pezen in 't vleesch. Dat vleesch is
niet goed : het is al zemelinge. — Zie -ING.
- ZEMELZIEKTE, V.

Zenuwziekte.

ZEMP, m. Zie ziM.
ZEMPEREN, zemperde, heb of ben gezemperd,
o. W. Hetzelfde of Zimperen; zie ald.
ZENDE, V. Een geschenk dat men iemand zendt,
vooral van zwijnevleesch; Kil. Sende, donum
quod mittitur, et visceratio. De tijd dat men de
verkens slacht is de tijd van de zenden. Iemand
eene zende doen van pooten en ooren, of van
worsten. Ik zal den heer pastor eene zende dragen. Hij gaf mij eene zende mee voor zijnen
vriend. Vele zenden krijgen of ontvangen.
-- Dit w. is overal gebruikt, ook bij de Oost
-Vl.€ndeBrab
ZENDEN, zond en zand, gezonden, b. w., fr.
envoyer.
Voor den sucht die zy hem sandt.
(J. de Harduyn.)
-- In Fr.-Vl. zegt men Zennen, zon, ezonnen.
Ik zal u dat zennen. — Vgl. Brannen (branden).
ZENDER, m. Zie ZINDER.
ZENNEN, b. w. Zie ZENDEN.
ZEPPE, V. Zie ZIPTE.
ZERD,. m., ZERDEN, b. w.Zie ZEERD, ZEERDEN.
ZÈREN, zeerde, gezeerd, b. w., zware e. Uit haat,
uit wraakzucht of uit boosheid tergen, moeielijkheden en onaangenaamheden verwekken,
kwellen, den duivel aandoen, fr. íracasser, 'vexer,
tourmenter. Die grillige vrouw zèert haren man
overal waar zij kan. Die jaloersche zusters zèren
malkander. Hij dacht mij te zeren met naar
mijnen winkel niet meer te komen. Hij kan mij
daarmede niet zeren. Ik kan hem van rechtswege
niet doen verhuizen, maar ik zal hem zoodanig
zeren dat hij het van zelfs doe. Men zeert

ZERK
iemand met hem in zijne ondernemingen te verhinderen, met hein zijn recht te betwisten, met
hem gedurig tegen te spreken, met hem te
onderkruipen, met hem te weigeren 't geen hij
noodig heeft, enz.
— Gezeerd zijn met of van. Zie GEZEERD.
--- Ook gebruikt (met zware e) in den zin van
Aanbelangen, aangaan, raken, schelen, fr. importer. Wat zeert u dat (wat gaat u dat aan, wat
scheelt u dat) P Wat zeert u dat ik zoo iets of
wat anders verricht; doe wat gij wilt en laat mij
gerust. Dat hij doe wat hij wil : wat kan mij dat
zeren ? " Uwen praet begint my te verdrieten:
wat seird mij Nemrod en al uwe blaeskaekerye P"

(Vaelande.)
— Men zegt ook Zerren, doch meest Zeerden,
en in Holland Sarren.
ZERK, m. Grafsteen.
— Een blok lands, eene meer of min vierkantte uitgestrektheid lands. Hij gaat al zijn
akkerlanden verkoopen uitgeweerd dezen zerk.
Dat is een schoone (een groote) zerk.
— Het vklw. zerkske(n, zarkske(n wordt in 't
Ipersche gebruikt voor Doodsantje, rouwsantje,
d. i. een printje of beeldeken ter gedachtenis
van een overledenen wiens naam, en geboorte en sterfdag met eenige toegepaste teksten uit
het H. Schrift daar op gedrukt zijn. Hij vroeg
mij dat ik het zerksken maken zou voor zijne
moeder. Zes honderd zerkskens laten drukken.
Hij vergadert de zerkskens van al de leden
zijner familie.
ZERRE, V. Zie ZARRE.
ZERREN, zerde, gezerd, b. w. Tergen. Zie ZEREN.
ZESBOK, m. Tros of bonke van zes noten,
appels, zaadhuisjes, kwispels, enz.
- Zie Bog.
ZESHOEKTE (wvl. ZESHOUKTE, zie ou), adj. Met
zes hoeken.
ZESJAARSCHOTE, -SCHEUTE, v. Een hakbosch
wiens hout reeds zes jaar oud is.
- Zie SCHOTE.
ZESKANTTE, adj. Zeskantig, met zes kanten.
— Zie —DE.
ZESKE(N, o. Een half oordje, oud muntestuksken geldende gewillig een centient van de heden
Een oordje en een zesken. Een-dagschemunt.
stuiver was vier oordjes of acht zeskens; en
vier zeskens was een grootje.

-- Een stuiver op een zeskeu brengen, stuivers

op blanken brengen. " Wy moeten zien dat wy
geenen stuyver op een zesken brengen. " (0.
Duvillers.)

ZESL
— Plat gelijk een zesken, zeer plat. Ik sloeg
hem zoo plat als een zesken. -- Fig. Begrijpt
gij dat niet P het is nogtans plat lijk een zesken
(d. i. zeer eenvoudig en gemakkelijk om verstaan).
ZESLESSE, V. Een lijkdienst met twee Nocturuen en de Lauden.
•— Vgl. Drielesse.
ZESIYIIS (wvl. ZESMESSE), V. De Mis die ten zes
ure gelezen of gezongen wordt. Naar de zesmis
gaan. De zesmis zal gedaan worden tot lavenis
van de zielen in 't vagevier.
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ZEVE

sextarius.

ZEVENBOK, m. Tros of bonke van zeven noten,
appels, krieken, zaadhuisjes, kwispels, enz.
-- Zie BOK.
ZET, ZIT, o. Aars, fr. siege; Kil. Set, sedes; et
culus, anus. Hij is op zijn zet gevallen. Eene
mosbie met een wit zet.
Met enen langen stert aen 't set.
(Reinaert de Vos.)
Daer ghebruijckt men de Plamet,
En de roeden op het zet. (Lev. d. Stud.)
-- Van daar Witzet en Zuipzet.
ZETEL, m. Bij deringgravers. Zie STOELING.
-- Bij mulders. De zetel van eene staakwindmolen bestaat uit vier dikke stukken hout die
vast aan elkaar vergaard liggen rond de stake,
en, door de steekbanden ondersteund, dienen tot
stoel voor de berriebalken waarop geheel de molen rust en draait; fr. stille.
--- Zetelken dragen. Zie KAKSTOELTJE-WAGENARE.
ZETGIST, m. Bij brouwers. Drooge gist dien
men in 't verschgebrouwen bier doet om het te
helpen drijven.
ZET-MAAR-OP, m., mv. zet - maar -ops. Een tuisober die de lieden hunne oordjes afspeelt met
ankers en zonnen. Hij zit vóór een tafelken waar
zes parken in zijn, een met eene zonne geteekend, een met eenen anker, een met eenen pij ken, een met eenen klaver, een met eenen herten,
en een met eenen steenen; en hij hutselt de teerlingen (die op elk van hunne kanten een van die
genoemde teekens dragen) roepende zet maar op!
De onnoozelaars zetten dan een stuk geld op een

v. Bij wevers. Stuk lijn waad waarvan de keten uit 1600 draden bestaat,
fr. seizain. Eene zestienhonderd scheren, weven.
— Meij zegt ook enkelijk Eene zestiene.
ZESTIENSCHACHTER, m. Weef kam met zestien
schachten, om gebloemd goed te weven.
ZESTIG (wvl. SESTIG, zie aid.), fr. soixante.
-- Hij is door eenera zestig geweven, zegt men
van iemand die zeer nauw en gierig is. (Deze
spreuk is ontleend aan de weverij : een zestig
is een weefkam van zestig honderd draden, bij
gevolg onzeglijk fijn; ik weet zelfs niet of er
zulke bestaan.)
ZES1tJITTE (wvl. ZESTUUTTE, zie UI), adj. Zes
fr. a six coins ou angles. Een zestuitte-hoekig,
kapiteel.
-- Zie TUIT, en –DE.
ZESVATER, m. Een graanzak die zes vaten
inhoudt, anders Driemaatzak.
ZESVLEERDE, adj. Die zes vlèren (d. i. vlerken)

deelig zal zijn. Eenen zet-maar-op schandelijk
wegjagen.
ZETSTEEN, m. Oliesteen, wetsteen om de
scheerzen te zetten, fr. pierre a aiguiser, affiloir.
ZETTE, v. Bij landb. en tuiniers. Eenvoudig
getuig bestaande uit twee of vier stijpers om
daarmede putjes in den grond te steken, als
men iets planten wilt, fr. plantoir. De zetten zijn
omtrent eenen meter hoog, van boven voorzien
van een dwarshout dat voor handhave dient, en
van onder gewapend met puntige bouten die de
putjes moeten steken. Men onderscheidt de
Eerdappelzette, de Erweetzette, de Beetraapzette,
de Zaadzette, enz.
ZETTEN, zette, gezet, b. w. Bij landb. Gezaaide
akkerplantjes, zooals rapen, wortels, beeten,
verdunnen zoodanig dat de overblijvende op
eenen geregelden afstand van elkaar staan en
ruimte hebben om wel te groeien. Het loof zetten

heeft, zesvleugelig.

met eene heulhouw.

ZESSTAGIE (wvl. uitspr. zesstaaize, fvl. zesstads-

zie AGIE), v. Een huis van zes verdiepingen,
fr. une maison a cinq etages outre le rez-de- chaussee.
-- Zie STAGIE.
ZESTER, m. Hetzelfde als Zister in Brab., d. i.
eene graanmaat van omtrent een halven hectoliter. Een zester tarwe. Twee testers erwten.
Een zester gruis of zemelen.
-- Ook een oud wijnvatje van omtrent twintig
stoopen of veertig liters. Een zester portowijn.
" Te geven twee sesiers Rynschen wijn, boven
de twee andere sesters waer mede sy gewoon
waren hun te vereeren. " (Pauwel Heinderycx.)
Grootmoeder deed een zesterken om 't midden
doorzagen, zoodat zij er twee waschkuipjes van
hadde. De stabelaar deed den mandemaker eenen
zester maken (d. i. eene wijnmande groot genoeg
voor den inhoud van eenen zester in flasschen
afgetrokken).
-- Het woord veroudert. Kil. Sester, Sister,

je,

ZESTIENHONDERD,

1

park, in de hoop dat de teerlingsmete hun voor-

ZEUG

ZEUG
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— Poonten, eene schatting opleggen, fr. taxer.
Vandaar Zetter en Zetting. " De abt mach niet
zetten de ghene die behoren ter Gravescheep. "
(Gends Charterboekje.) Zie POONTEN.
— Een mes, een scheers zetten, het fijn slijpen
en wetten zoodat het wel snijdig zij, fr. affiler.
Die fijnslijper kan goed scheerzen zetten. Dat
scheers moet eens gezet worden.
— Een uurwerk zetten, het schikken en regelen zoodat het goed de ure wijze.
— Eene hen zetten, ze op eieren te broeden
zetten. " De vrauwe belofde dat sy een hinne
zetten soude; ende het ghebeurde dat sy gheen
hinne en zette, maer een gans ende dat sy een ey
te meer leyde ... ende als de jonge gansekens
wt den dop ghecommen waeren ... " (C. Vrancx.)
" 't Was Jan die naar de kiekskes keek en die

ZEUGEN, zeugde, gezeugd, o. w. Klosseslaan,
zarrejagen, zeugejagen, zeugedrijven, zeuge.
koten, fr. souler, jouen a la crosse, wall. chouler.
Er zijn, op zekeren afstand van elkaar, zoo veel
putjes of mokkers in den grond als er spelers
zijn; elke speler houdt zijn kolvestok met het
uiteinde in eenen mokker, uitgenomen een die
de zeuge met zijne kolve tracht naar den mok.
ker te drijven die te midden is; maar de andere
verlaten beurtelings hunnen mokker om de zeuge verre weg te slaan, wel oplettende om van
den zeugedrijver niet geraakt te worden, want
die geraakt wordt eer hij weder zijne kolve in
zijnen mokker heeft, moet zelve zeugedrijver
worden. Het zeugen is geen papboeren, hoewel
die twee spelen eenige gelijkenis hebben.

de klokhenne zette. " ( K. Callebert.)

-jagd
(zie BOEKBINDEN), 0. w. Zeulen.
-- Fig. Met iemand de zpuge jagen, met hem
den aap houden, hem doen dienen tot speelbal.

— Het bier zetten (bij brouwers), 't versch ge-

brouwen bier te drijven zetten met er zetgist in
te doen.
— Vermaken, als erfgift bij testament schenken, fr. leguer. Hij heeft al zijne goederen aan
zijnen broeder gezet. Een deel van zijn goed
heeft hij aan den armen gezet. -- Men zegt ook
Bezetten.
— Bedriegen, foppen, fr. duper. Zich laten
zetten. Iemand zetten. Hij heeft daar gezet geweest.
— Het zetten aan of op, beginnen, fr. se mettre

a. Zij zette 't aan een krijschen en snikken. Hij
zette 't aan 't loopen. Het op een drafken zetten. Om zijn verdriet af te spoelen, heeft hij zich
aan 't drinken gezet, en hij drinkt altijd voort.
Daer ontspringh' den vos het net,
Die het op een loopen zet. (P. Gheschier.)

ZEUG(E, v. Bij hommeldroogers. De zeuge van
den loop in eenen hommelast is de rug of het
bovendeel van den loop. Het is op de zeuge dat
men de panne met solfer zet om den droogenden_
hommel te sulferen, eii dat men somwijlen ook
appels braadt die helle jongen geheeten worden.
In de nieuwe hommelkeeten vervangt men de
zeuge door eene ijzeren plaat.
-- Stukje hout of zoo iets dat men met kolve.
stokken voortslaat in 't zeugejagen, anders ook
Zarre, fr. ' cochonnet. — Doch te Kortrijk is zeuge
de kolvestok, en de zarre of het stukje hout heet
daar klatje.

ZEUGBOON, v. Zie ZEEBOON.
ZEUGEBEEST(E, v. Een insect, fr. cloporte.
ZEUGEDRIJVEN, dreef de zeuge, heb de zeuge ge.

dreven (zie BOEKBINDEN), o. w. Zeugen.

ZEUGEJAGEN, joeg de zeuge, heb de zeuge ge

ZEUGEKOTEN, kootte de zeuge, heb de zeuge gekoot, o. w. Zie ZEUGEN.
ZEUGESTOK, ZEUGSTOK, m.

Kolvestok waar-

mede men de zeuge drijft of jaagt.
ZEUL(E, v. Zie ZOLE.
ZEUP, m. ZEUPE, ZOPE, v. Een dronk of teuge
al zuipende genomen. De koeien drinken met
lange zeepen. In eenen zeup uitdrinken. Geef
mij nog een zeupken. " Een brijsel broots oft

eenen seupe touts waters. " (P. Bacherius.)
— Borrel, fr. verre de rogomme. Eene zope
drinken. Eene zope te veel nemen. Iemand eene
zope geven.
ZEUR, adj. Hetzelfde als Zuur (zie u), d. i.
zerp. Een zeure appel. Dat bier is zeur.
-- Zie ZUUR.
ZEURAAR, ZEURÉRE, m. Eei die zeurt in 't spel,
fr. tri'cheur.
ZEURDEZANG, m., mv. zeurdezangs. Soort van

appel die lang bewaart.
ZEURE, v. Iemand die zeurt in 't spel, fr. tri cheur. Hij is eene zeure. — Zie onder ZORG;.
ZEUREN, zeurde, heb gezeurd, o. w. Met valsch.
heid en bedrog te werke gaan, bez. in 't spel.
Hij speelt nooit zonder te zeuren. Zeuren in
't kaartspel. Geld winnen niet zeuren. Niet te
zeuren, wilt je. In de kiezingen zeuren, met b. v.
andere namen af te roepen dan die op de stembriefjes staan. " Het geselschap kiest welk slack
van de vier het gebruyken wilt : en als de voorl e ser seurt, het is voor syne rekening. " (Vaelande.)

-- Zeuren komt te peuren, of zeuren komt te
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ZEUR
leuren, of zeuren komt uit leuren, of zeuren komt
al leuren, zegt men triomfantelijk als iemand in

ZEVE

het zeuren betraapt wordt, of ook bedreigender
wijze om iemand van het zeuren af te schrikken. Let op wat gij doet, want zeuren komt te
leuren.
ZEURPENNING, m., meest gebruikt in 't mv.
Hetgeen men betaalt boven de weerde van 't geen
men koopt. Die voor 800 fr. een huis koopt dat
maar 600 fr. weerd is, betaalt 200 fr. zeurpen-

lang of te -kort is; -- een knijzer, een misnoegdenk, een pezewever.
ZEVENTUITTE (wv. ZEVENTUUTTE, zie vi), adj.
Zevenhoekig, fr. a sept coins ou angles.
— Zie TUIT, en -DE.
ZEVENZANGER (uitspr. zevezanger, zie N), m.
Een vogeltje met fijnen bek, wonende in hazelrioottronken of ander kleen hout, en zingende
veel en op allerhande wijzen, ook Weverken en
Wulfeiter geheeten, fr. fauvette contrefaisant,

ningen.

rossignol bdtard.

-

ZEURZAK, m. Bedrieger in 't spel, zeure, fr.

capon, tricheur.
ZEVE, v., mv.

zeven. Hetzelfde als Zeefde, fr.

tamis, crible.
-- ZEVEMAKER,

m. Een die zeven of zeefden

maakt.

zevens. Zeve, zeef, fr. tamis;
crible. Het zeven is versleten.
- ZEVENEN, zevende, gezevend, b. w. Ziften, fr.
ZEVEN, o., mv.

tamiser; cribler; sasser.
ZEVENGESCHOT, o. Een vuurroer met zeven
loopen, fr. un f usil sept coups, revolver.

a

ZEVENGESTERRE, o. Zie ZEVENSTERRE.
ZEVENHOEKTE, (wvl. ZEVENHOUKTE), adj.

Met

zeven hoeken.
ZEVENJAARKLAVER, v, Soort van klaver, anders ook Spaansche klaver geheeten, fr. luzerne.
ZEVENJAARSCHOTE, -SCHEUTE, v. Een hak
wiens hout reeds zeven jaar oud is.
-bosch
— Zie SCHOTS.

ZEVEZAAD, ZEVERZAAD,

o. Wormkruid, fr.

semen-contra, semencine, barbotine, graine de ze doaire, hd. zittwersame. Het zeverzaad is de
bloesem (niet de vrucht) van de artemisia judai ca en contra L.
ZEVEZESTER, m.

Wrek, splijtmijte, gierige

schraper.

* ZIBBE, v. Maagschap, bloedverwanten. Kil.
Sibbe, affinitas; en Ghesibbe, fcetura, genimen;
— necessitas, necessitudo; -- affinitas, consanguinitas; — affinis, necessaries; -- consanguineus.

" Representatie heeft stede, in alle manieren van
successie, soo in linea directa als collaterali, alsoo
verre ende langhe alsmen de sibbe ende maegschap vinden can, ghereserveert in leenen, daer

v. Eene groote plant

d'oudste naeste bestaende gheprefereert wort. "
(Cost. v. Nieupoort, xx, 17.) " Representatie
heeft en grijpt stede in successie van erfve, inhaven, catheylen en alle andere specien van
goede, alsoo wel in linie colleterale als directe,
gereserveert in leenen, soo lange alsser bloedt

ook Pareele genaamd, fr. épinard irnmortel, 1.

ofte maegh-zibbe van alle sijden wort vindelick

rumex patientia.

en gheverifieert. " (Cost. v. Brouc-burch, x, 3.)
" ... Zullen de heeren oppervoogden aen degene,
den Heer testateur niet bestaende van zibbe,
geen drinkgeld noch kleederen noch lynwaed
moeten geven... " (Uit een testament van -1788.)
-- Dit w. is nog gekend bij de Notarissen.
ZICH, is bij 't volk niet gekend; men zegt
hem, haar, eens (zie EENS), hun (hen), hulder. Hij
heeft hem verhangen. Zij heeft haar verbrand.
Men kan eens bedriegen. Zij verheugen hulder.
" Dat by ten eersten dage hem kenbaer maecke."
(Vl. Setting-boec.) " Den hondersten man mach
hem beklaeghen. " (A. Poirters.) " Terstond ver
hem voor my een licht." (C.Vrancx.) " Hy-toghde
en vergramde hem niet nochte en dreyghde niet
dat te vreken. " (Z. v. Male.) " Hij haast hem. "
(K. Callebert.) " Jan liet hem opmaken. " (Id.)
" Waert dat een ghevanghen henizelve quetste
of doode. " (I. de Damhoudere.) " Die hun gheneeren met bedriegherye. " (J. de Harduyn

ZEVENJAARSPINAGIE,

ZEVENJAARSZEER,

o. Koningszeer, markoes,

fr. Pcrouelles.
ZEVENKANTTE, adj.

Zevenkantig, met zeven

kanten. -- Zie -DE.
ZEVENMIS (wvl. –MESSE), v. De Mis die ten
zeven ure gelezen of gezongen wordt. Er zal
gepredikt worden in de zevenmis. De zevenmis
heeft wandage lang geduurd.
ZEVENSCHOT, o. Zevengeschot, fr. revolver.
ZEVENSTERRE, ZEVENGESTERRE, o. Zevengesternte, fr. hyades. " Met d'ooghe meten hoe
hooghe dat den Beyr en 'tseven- sterre gaet. " (A.

Debuck.)
Hy miek er de Roomstrate in, 't blinkend gewest,
Den Woênswagen, regt, en omverre,
En gy die zit oost in den morgen en west
In den avond, en 't Zevengesterrs.
(G. Gez.)

ZEVENTEEN, m. Een vitter, voor Wien alles te

-

ZICH
" Zy hebben haerlieder verstout te predicken. "
(J. Vande Velde.)
— Zie ZELF.
ZICHT, o.

— Zijn zicht hebben in iets, er zijnen deun, zijn
beschot, voldoening in. hebben. Ik had mijn zicht
in de vernedering van dien trotschaard. Die
kinderen zijn deugdzaam, ik heb er mijn zicht in.
ZICHTEN, zichtte, gezicht, b. w. Ziften, zevenen,
fr. tamiser; cribler. Graan zichten. Meel zichten.
Gezichte meelbloem. Asschen zichten.
— Hij is door de balië gezicht, zegt men van
eenen groven onbeleefden mensch.
--- Die te veel zicht, houdt het gruis.
— Als ge niet moogt zichten, ge gaat het gruis
niet rzoetën houden, weigert men uwe hulp of
aangeboden dienst, gij hebt te minder moeite,
gij hebt te min ondank te vreezen.
- ZICHTER, m. Zifter.
-- Gierig mensch die 't al fijn uitrekent.
-- Pezewever, die al te nauwgezet is van
geweten en kwaad vindt waar geen is.
ZICHTVAAG, v. Zie sIFFA.

ZIDDEREN, zidderde, heb gezidderd, o. W. Hetzelfde als Sidderen in de Wdb., d. i. trillen. Zidderen van de koude. Zidderen van schrik.
ZIE, v. Wvl. vorm van Zijde, fr. coté.
-- Zie IE.
ZIE, v., mv. zie'n (zie onder DRIE). Melkzeef,
melkteems, fr. couloir, sax. sye, eng. sew, hd.
seihe. Er zijn twee soorten van zie'n : de eene
van haar, de andere van koper met kleene gaatjes. De melk door de zie steken.
Dat vrouwen weten, blijft ghesloten,

Ghelijc melck in dsye ghegoten.
(F. Goedthals.)
-- De Oost -Vi. zeggen Zijde.
ZIEGEZAGE. Terwijl men zagende met een
koordeken speelt, zegt men aan de kleene kinderen ziegezage ziegezage ziegezage.

ZIEGEZAGEN, ziegezaagde, heb geziegezaagd, o.w.
Gedurig op iets weg en weder strijken gelijk
iemand die zaagt. Ziegezagen op eene viool, fr.

racier le boyau.
-- Fig. Gedurig en vervelend van hetzelfde
spreken of hetzelfde vragen. Hij lag aan mijne
ooren te ziegezagen om een nieuw kleedsel te
krijgen, om te mogen meegaan, enz. Dat ziegezagen steekt geweldig tegen.
— Afl. Z i egezagerij .
ZIEKETIER, ZIEKETIEREN, ZIEKETIERIG, ZIE
fr. maladif. Altijd-KERTIG,adj.Ziekchtg
zieketierig zijn. Een ziekertierig kindeken. `° Dies
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ZIEK
liet hy zijn vaders zustere by vrau Johanne,
zijnder zieckertiere huysvrauwe. " (N. Despars.)
" Daer sy te voren altfijt zieckerlick oft zieckertieren plagh te zijn. " (C. Vrancx.) " Teer van
complexie ende seer siekertie-i-iehz." (M. Lambrecht.)
" Dat hy out ende sieckertierich was. " (Id.) " Om
dat sy te teere zijn, ofte om dat sy siekertiere
zijn, ofte om dat sy de middelen niet en hebben. "
(L. de Huvettere.)
-- Zie TIERIG.
ZIEKVERLOF, o. Ontslag uit eenen dienst ter
oorzaak van ziekte, fr. congé pour motif de santé.
De soldaat is in ziekverlof naar huis gekomen.
ZIEL, V. Bij schoem. Zie KAMERUUR.

— Het zieltje van den lever is de galblaas, fr.

vésicule du fief.
-- Zijne ziel afdraaien. Zie onder SNAAR.
ZIELBRAKEN, zielbraakte, heb gezielbraakt, o. w.
Sterven, zieltogen. Kil. Siel-braecken, agere animam, fr. agonise-r. Ge zoudt eenera mensch doen
zielebraken (zegt men aan iemand die uit der
mate lastig en vervelend is). Ik zielbraakte, fr.
je vt e 2nuyais a mort. Ik zielbraakte van zoo
9

,

langdurig te moeten wachten.
ZIEN, zo, gezoon, b. w. Doorzijgen, door de zie
klenzen, fr. t ttrer, confer. De melk zien, fr. cooler
le Tait. Is de melk reeds gezoon P Terwijl zij de
melk zo. " Doet dan bi (den wine en tseem) de
drooge cruder ende stoetet wel cleene, ende

sietet door eene tems. " (J. Yperrnan.)
-- Kramers heeft daarvoor zijen. Oudhd. sihan.
Zie AFZIEN.
ZIEN, zag, heb gezien, o. w. Schijnen, een uitzicht hebben, fr. paraitre, avoir l'air de. Hij ziet
mij niet gezond. Dat zag mij maar bedriegelijk.

-- Zien om, teekens geven van ..., eruit zien
alsof ... Die mensch ziet om zot te worden. Het
weder ziet om te regenen. De lucht ziet om te
sneeuwen. Het zag dezen morgen om te regenen,
maar 't is opgeklaard.
-- Zien op, er nauw op zien uit gierigheid.
Hij ziet op eenen cent (een cent meer of min is
veel voor hem). Hij ziet op zijnen wijn (hij geeft
er niet geern van).
-- Het op iemand gezien hebben, erop gebeten
zijn. Hij heeft het op mij gezien.
-- Zien te, trachten, fr. faire en sorte que. Ge
moet dat zien te bekomen. Ik zal er zien bij tijds
te zijn. " Die menschen moeten wy sien te vlieden. " (B. Gheysen.) " Och oft hy wt syn selfs
ooghe een ghestubbe (d. i. een stofken) wt dede,
-

op dat hy mocht sien den balek wt myn ooghe te

worpen. " (A. Adriaensens.)
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ZIEN
Biet hier te verkielen
U meeste profyt.
(Carel van Mander.)

Zoo zie 'k u werken of Daar zie 'k u werken,
zegt men om iemand te prijzen of aan te moedigen als hij behoorlijk of neerstig werkt, fr. voilà
bui s'áppelle travailler.
--

-- De imperatief zie zonder klemtoon (en dus
klinkende lijk ze) wordt na een woord gesteld in
den zin van fr. voici, voilà, 1. en, ecce. Waar is
mijn hoed P hier ze. Daar ze ! dat komt er van.
" Haest u wat; spant in; wy gaen vertrekken. —
'K ga zie, mynheere; 'k ben al bezin. " (C. Duvillers.) " Daer zie ! 't is gedaen. " (Id.) — Het
volk zegt nooit zie hier of zie daar.
ZIEN, o., vklw. zientje. De sterre of spiegel van
de oog, fr. prunelle, hd. sehe. Het ziene van de
oog. " Hy bewaerd' hem als 't zien van zyn oog-

bal. " (G. Gez.)
ZIEREL, m. , vkl w. zierelke (n.; en ZIERELING, o.,
vklw. zierlingske(n. Hetzelfde als Zier, vklw.
zierken. Een zierel brood. Gij zult er geen zier
hebben.
-lingskeva
ZIEZEN, ziende,' heb geziztsd, o. w. Zie BIEZEN.
.

ZIGGEL, m. Zikkel, sikkel, fr. fauci lle.
ZIGGELEN, ziggelde, geziggeld, b. en o. w. Hetzelfde als Snikkel, n.
ZIGZAG (wvl. ZIIGZAG, zie IND), tn. Bij kant
Zigzagvormig (fr. en ziyzaq) sieraadje-werkst.
in marktkantjes.
-- Ook het marktkantje zelf dat zulke sieraadjes heeft.

ZIJD
kent te worden voor conquest. " (Cost. v. Veurne, VIII, 13.) " Patrimoniale ende. gestruycte
gronden van erfve, houden ende volgen altijts de
sijde daer af die ghecornrnen sijn. " (Id. xvi, 1.)
" In successien collaterale erfve houdt sijde, ende
elc deelt de ghone van sijnder sijde ghecommen

naer grade van hoyrie, " (Cost. v. Poperinghe,
xlij.)
- ZIJDE - HOUDEND, adj, Dat zijde volgt (zie
-

ZIJDE). Zijde-houdende goed (goed dat volgens

huwelijks - contrakt wederkeert naar de familie
van dezen die, getrouwd zijnde, sterft zonder
kinderen) Trouwen met zijde-houdende goed,
fr. se marier en séparation des biens.
ZIJDE (wvl. TIDE en meest ZIE), v. Melkzeef,
melkteems, fr. couloir. Zie ZIE.
- ZIJDEN, b. en o. w. bij de Oost -Vi. gebruikt
in den zin van klenzen, sprek. van melk. De
melk zijden. Wij zeggen Zien : zie ald.
ZIJDELINT (wvl. ZIDELIINT), o. Eene grassoort
met wit en groen gestriepte femen, phalaris

pitta of variegata.
ZIJDEK (wvl. ZIDER), pron. voor Zij, fr. ill, euu.

-- Ook Zilder en Zulder.
ZIJDEVOGEL (w cl. ZIDEVEUGEL), M. Pestvogel,

fr. jaseer de Bohème, 1. bombycilla garrula. De
zijdevogel behoort tot onze streken niet, maar
hij komt er somwijlen naar afgedwaald, en wordt
bij 't volk aanschouwd als een onheilsvogel.
Zie R. d. H., II, bl. 135.
ZIJGAAI (wvl. ZIEGAAI). m. Bij gaaischieters.
Ieder van de twee houten vogels die naast den
oppergaai staan. Eenen zijgaai schieten.

ZIGZEG (wvl. ZI1GZEG, zie IND), m. Gepraat, ge- Zie GAAIPERTSE.
klap. Hij wist daarover Benen langen zigzeg.
ZIJKE (wvl. ZIKE, zie IJ). Slechts gehoord in
Stoor u niet aan den zigzeg van de menschen.
-- ZIGZEGGERIJ, v. Onnoozele klipklap, veel
mijn zijke, soort van gebroken vloekwoord (misgepraat. Ik heb liever niets te hooren dan ongeschien voor mijn zieike). Het is mijn zijke waar.
rijmde praat en zigzeggerij. Veel slameur en
Ik zal het hem mijn zijke doen uitboeten.
veel zigzeggerij.
Jae dit waere, by nbyn syke !
Veel gewaegd in Vrankeryke.
ZIJBEUK (wvl. ZIEBEUK), m. en v. Beuk nevens
(Vaelande.)
den middenbeuk, fr. nef latéral, bas -coté. Eenen
zijbeuk afbreken en herbouwen. De biechtstoeIk ben koning, jae mynsyke !
Nu is i3ollant swaer bèvreest,
len die in de zijbeuken staan.
Lodewyk van Vrankeryke
ZIJDE (wvl. ZIDE, ZIE), v., fr. cóté.
(Id.)
Was by my maer eene beest.
Zijde houden, zijde volgen. Wordt gezeid
Sie, als ik u maer bekyke,
van de goederen van getrouwde lieden die elk,
Ik gevoele, by myn syke !
volgens huwelijks - contrakt, er den eigendom
(Id.)
vreugd tot aen myn hert.
Daer
van beide sterft
van bewaren, zoodat waneer eende
— Men zegt ook Mijn zinke!
zonder kinderen, de goederen ervan wederkeeZIJLDER, ZULDER, nomin. mv. van het perren naar zijne familie. Goed en houdt geen zijde
soonlijk voornaamwoord Hij, Zij. De datief en
als er geen huwelijks - contrakt bestaat. " Sulcke
act. is Hulder. Ze gaan 't zijlder doen. Het is
vervallen erfve sal houden de sijde daer af die
zijlder die 't gezeid hebben. Als zulder komen,
ghecommen ende vervallen is, ronder ghere—
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ZIJN
dan moeten- wulder niet gaan. Ik heb het hulder
gezeid. Ik heb bet aan hulder betaald. Het is
van hulder dat ik het weet. Ik heb hulder ver
-mand.
Ik heb hulder daar gezien.
- Zie HULDER.
--- Dit zijlder, hulder is samengetrokken uit
zijlieder, hunlieder. Vgl. Wijlder, en Gijlder.
ZIJN (wvl. zIIN), was, geweest, o w. In plaats
van ik ben, zeggen wij meest

ik zijn; zie INFINI-

— In plaats van is zeggen wij es. En in
plaats van is 't zegt het volk altijd eist, en zoo
schreef men vroeger : " Zoo eyst dat wy hebben
ghedecreteert. " (Cost. v. Veurne.) " Zo en eist
gheenen noot eeneghen titele t' allegierene. "
(Practycke ende Hand-bouck in criminele zaeken.) " Den hangdief ende scerprechtere en mes doet noch voor de w€erelt noch voor Godt, al
eist dat by eene odieuse naeme heeft. " (I. de
Damhoudere.) " Veel zwaerdere eist te misdoene
jeghens deeuweghe dan tydelicke maiesteit, ende
meerder sonde eist dat jeghens gode ghedaen
wordt dan ieghens een mensche. " (Id.)
-- In plaats van daar zijn er hoort men dik.
wijls 't is er, fr. it en est qui. Het is er die denken. Het was er velen daarin bedrogen. " Daer
isser hedent die desen brief verachten. " (J.
Vande Velde.) " Zommighe esser oock die leeren
dat naer de verrysenesse gheen verdommenesse
zyn en sal. " (Id.) Soo esser de zommighe van
dese verbiende gheesten so verre ghecommen. "
(Id.) " Ander isser oock die begeeren. " (Id.)
" Och hoe veel ysser in de werelt die haer sielen
TIEF.

ZIJP
gheziin heeft, van den welken hi niet gheloont
en heeft gheziin. " ( Rekeningen van 't Vrije van

Brugge, jaren 1430 sqq.)
— Wat zou 't ! Wordt met de onderdrukking
van het werkes., dat uit de voorgaande zinsnede
op te vullen is, dikwijls gebruikt om met klem
uit te drukken dat iets niet is of niet zijn zal, in
denzelfden zin als men zegt verre van daar, bij
lange niet, enz. Het gaat morgen regenen. Antw.
Wat zou 't. " Zyn dat meesters - stukken P Wat
soul't;'t is maer al kladderye. " (F. Vanden Werve.) — Ook gebruikt met de andere personen, b. v.
Zij zullen voor zeker komen. Antw. Wat zouden
ze. Ik kan dat zoowel als hij. Antw. Wat zou-je.
Ge zult het u beklagen. Antw. Wat zou 'k.

— Er aan zijn, vast zijn, gevangen zijn, eraan
gemaakt zijn, verwonnen zijn in 't spel, enz., fr.
être attrapé. Hij ging miserie in 't whistspel,
meenende dat er hem niemand aan en kon maken, maar hij was er aan met den derden slag.
Hij is niet bidzalig in 't spel : op tien partijen,
is hij er acht keeren aan (verliest hij acht keeren). Die in den koophandel niet oplet, is er dik
aan (dikwijls bedrogen).
-wijls
— Er boven op zijn. Zie BovnN.
— Niet wel bij de zijne zijn, eenen slag van

den molen hebben.
Op eenen werkwinkel, op ,een ambacht zijn,
een ambacht leeren. Die jongen is op het sohoe-

maken.

Met schoonen woorden esser veel bedrooghen.
(Id.)

— Zijn voor, genegen zijn voor. Hij en heeft
nooit veel voor mij geweest. Hij is sterk voor
den jenever. Voor een veranderingsken zijn.
— Het is vriend-uit, de vriendschap is uit. Let
op dat ge zoo iets niet verricht, of het zal
vriend-uit zijn. " Iedereen tracht er van af te
geraken; 't is vriend uyt by de familie. " (C. Duvillers.) — Dus zegt men ook hij is burgemeester
af (hij is geen burgmeester meer).

-- In plaats van ik was zegt men te Brugge
ik of hi usa, gi waai, wi of zi waan, b. v. Ze

— We zijn er, zei Pieren Kimelkens, en ze sloten de poorten voor zijn neuze, zegt men schert-

verdoemen ! " (Th. Van Herentals.) " Twee was-

ser thuus ghedregen. " (K. v. B.) " Daer wasser
vele die zegden. " (C. Vrancx.)
Daer esser veel ghehangen bijder kelen.
(Anna Biins.)

waan daar met twintigen. Waar wa je dè ? " Op
dyt pas van (d. i. waan = waren) te Tusy gheboeren drye kynderen. " (G. Weydts.) In Veur.
ne-Ambacht zegt men ik of hij was, gi wast, wi
waszen (juist als of men schreve ik wars, gi warst,
Wi warzen; zie Rs). — In plaats van geweest zegt
men ook weest (west, zie KLANKV.), fvl. eweest
(èwest, zie KLANKV.), b. v. 'k ei west dansen (d. i.
ik heb geweest dansen). Vroeger zei men ook

gezzjn, b. v. " Die den voorseyden tijdt eenpaer.
lick uyt-lants ghezijn hadde. " kCost. v. Cassel, xlj.)

" Daer omme dat hi int iaer verleden te Brucghe

sende als iemand van pas te laat komt.
— Men gebruikt ook zijn voor zeggen, ant.
woorden, b. v. Als ik hem iets gebied, hij is
altijd : ik wil niet. Jongen, ge moet mij helpen,
zei de vader; ik heb daar geenen tijd voor, was
de jongen.
ZIJPEERS, ZIJPAARS, in. Een aars of achterste
die te leeg is en te sleep, sprek. vooral van
koeien, fr. troupe avalee.
- ZIJPEERSDE, ZIJPAARSDE, adj. Die eenen zijp aars heeft. Wordt gezeid van eene koe wier kruis
of achterste niet hoog genoeg is, en sleep af-

ZIJP
schiet. Eene zijpeersde koe. Die koe is zijpeersde.
ZIJPEN (wvl. ZIPEN), zijple en zeep (wvl. scherpl.
ee, Zie DUIGEN), heb of ben gezipt en gezepen, o. w.
Leken, druipen. Zijpende nat zijn (druipnat
zijn). Zoo beregend dat hij zijpte, dat bet water
uit zijn kleeren zeep. " Hoe dickmael is het
sweet myn lenders af- ghesepen. " (J. de Harduyn.)
" Wy syn uwe rooskens om dewelcke u leden in
het cruyce ghesepen hebben van den bloede,
alsoo de roosenbladerkens sypende syn van den
reghendruppelen. " (P. Bacherius.) " Soo komt
het water in de blaese gesweet, al of het door
een pampier ,gesepen waer. " (Jac. Desmedt.)
" Als oft ghy voor u saget den Bone Gods aent
cruyce hangen, also deerliken doorslagen, bebloet, sipende ende druypende van den bloede.
(Th. van Herentals.)
-- Al zijpen gaan, al leken gaan, druipneuzen,
ontmoedigd het hoofd laten hangen. Zij keeren
al zijpen weder, leelijk in hunne hoop bedrogey.
-- De landb. zeggen dat eene akkervrucht, zipt,
als hare stammen van onder buigen en doorzakken zonder te vallen, gelijk een ezel die knikkebeent onder den last. Magere vruchten zijpen
niet. De tarwe late zaaien, opdat ze niet en zou
zijpen. Dat koorn zijpi.
ZIJPEZAKKEN, zijpezakte, heb gezZjpezakt, o. w.

Druipsteerten. Al zi'pezakken afkomen van de
kiezing.
ZIJPSTEERT, m. Eene zijpeersde koe, fr. vache

a troupe av aloe.

ZIJREEZE (wvl. ZIEREEZE), V. Zie REEZE.
zijspte, heb gezijspt, o. w.

ZIJSPEN (wvl. ZIISPEN),

Sissende spatten. Sneeuw of water zijspt, als
men die stort op een gloeiend ijzer.
ZIJSPIL (wvl. ZIESPILLE), v. Branke, dikke tak
an eenen boom, ter onderscheiding van de
Topspil.
ZIJSTEEK, ZIJDSTEEK (wvl. ZIIDSTEKE), v. Bij
kleermakers. Zekere manier van naaien die men
gebruikt als men b. v. eenen platnaad maakt of
eenen lap op een kleed naait.
ZIJWEEG (wvl. ZIEWEEG), m. De zijdeweegen
van eenen windwolen zijn de twee kanten links
en rechts die, met den voorweeg en den windweeg, de kasse uitmaken waarin men maalt. In
de zijdeweegen zijn er dikwijls ronde openingen
die tot vensters dienen. De mulder stak zijn
hoofd door den zijweeg om te kijken.
ZIKKEL, ZIGGEL, m. en v. Hetzelfde als Sikkel
in de Wcdb., d. i. een smal halfcirkelvormig lemmer met fijne tandekens, en zittende op eenen
houten hecht, om gras of jong koorn af te snij
fr. fcvucille. De zikkel is geheel wat anders-den,
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ZIKS
dan de pikke, fr. sage, en de ziksem, fr. faux.
" Hy viel in een scherpe zickele soo styf dat sy
quam deur het cakernas tot in de rechte ooghe. "
(C. Vraucx.) Krom gelijk een zikkel.

-- He komt op geen haar, waar men de koe met
eene zikkel scheert, men moet zoo nauw niet zien
in eene zaak.
— ZIE KELEN, 0. w. Zie ZIGGELEN.
ZIKSEL, m. Hetzelfde als Zikkel. Krom gelijk
een ziksel.
ZIKSEM, ZINKSEN, m. en v. Hetzelfde als Zeisen in de Wdb., fr. faux. De dood met haren
ziksem. Met de ziksem maait men klaver, enz.;
met de pikke pikt men den rijpen oogst; met
de zikkel snijdt men het gras.
— Dit w., even als Zikkel, hangt aan 't 1.
secare (snijden), en zijn wvl. vorm is dus ten
minste zoo goed als Zeis of Zeisen.
— ZIKSEMSLOOVE, V. Metalen band om het snak
of den steel van de ziksem, waar de handhave
aan vast is. Er zijn twee slooven aan den ziksemsteel, elk met eene handhave.
— ZIKSEMSNAK, o. Zeisensteel. De ziksem is
vast aan het snak bij middel van den hinker.
Aan het ziksemsnak zijn twee slooven die men,
elk met een hand, vasthoudt om te maaien.
ZIKSIE, v. _Hetzelfde als Ziksem, fr. faux.
— Zie —SEM.
ZILFARE, v. Zie ZE ELFVADER.
ZILGROND, ZELGROND, m. Bij landb. Soort van
kiezelachtigen grond die onvruchtbaar is en
stoffen bevat van allerhande kleuren. Er is veel

zilgrond in dien akker.
— Vgl. 1. silex, kei; en het fr. sil, soort van

ertsachtige aarde.
ZILLE, v. Dorpel, fr. seuil. Zie ZULLE.
ZILIVI, m. Zie ZEILME.
ZILTACHTIG, adj. Die met de zilte (fr. dartre;
salpetre) behebt is. Een ziltachtig kind. Zilt
muren, fr. murs salpêtrés.
-achtige
ZILTE, ZELTE, v. Eene huidziekte bestaande
in kleene krevelpuistjes die dicht bij elkander
staan, fr. cdartre. Drooge zilte, fr. dartre sèche.
Natte zilte, fr. dartre humide. De zilte hebben
aan de beenen, aan de armen, in den neus.
Opgeëten zijn van de zilte. Van de zilte weten
(ermee behebt zijn).
-- In Noord-VI. noemt men Zilte wat elders
Hoofdflakke, Hoofdvleesch, en in Holland Zult
heet, fr. fromage de cochon.
— Salpeter. De vochtigheid doet op de muren
zilte ontstaan.
ZILVE, v. Hetzelfde als Zeelw, d. i. zenuw, fr.
nerf. " En peyst niet, Westerlingen, dat gy wel

ZILV
spreekt als gy silve en gilve segt voor senuwe
en geluwe. " ( Vaelande.)
ZILVERSMID (wvl. ZELVERSMED), m. Die lepels,

vorken, schotels en ander tafelgerief, of kelken,
kandelaren, lampten en ander kerksieraad ver
goud of 't zilver, fr. orf evre. De-verdigtn'
zilversmid is geen goudsmid, noch juwelier.
ZIN, ZIMP, ZEIVIP, m., zonder mv. Eene wilde
plant van 't slag der kruisbloemde, anders ook
Bruis, Kaakstaal en Wilde mostaard geheeten,
sinapis arvensis. De zim is de walderik niet.
— Kil. Sennep, j. mostaard, sinape.
ZIMPER, ZEMPER, ZAIVIPER, m. Zijpvlekke,
plaats waar vocht uit zimpert. Grachten, die in
natten grond gedolven zijn, hebben aan de kanten gemeenlijk zimpers, waar een rost slijkachtig water gedurig en traagzaam uit neêrvloeit.
-- Kwelmput, kwelmgrond, plaats in den
grond die altijd nat en moerassig is. Er is daar
een zamper. Als ge in de aarde graaft, ge komt
aan den zamper.
ZIMPERBUIS, ZEMPERBUIS, ZAMPERBUIS (wvl.

v. Aarden buis die men in natten grond
legt op dat het water langs daar uit het land
zou wegzimperen, fr. tuyau de drainage. Zilnperbuizen in eenen akker leggen.
-BUZE),

ZIMPEREN, zimperde, heb of ben gezimperd; ook

en ZAMPEREN, O. W. Zijpelen, zijperen,
fr. suinter. Het water zimpert uit de kanten van
dien gracht. De regen zimpert door het dak. Het
water zimpert weg in den grond, fr. pénetre dans
la terre. " Tenten ghemaeckt van gheyten-hayr,
ZEMPER.EN

soo dichte datter gheen reghen door en kan

simperen. " ( P. Devynck.) " Door end' door den
bovensten steen van deze holte, waarop de reliquien berusten, kwam alsdan de olie gezimperd."
(A. Duclos.)
-- Ook gez. van oude zieke menschen die hun
water lozen in hun bed. — Ook van iemand die
hertelijk lacht. Hij Joeg dat hij zimperde.
ZIMPERPUT, ZEMPERPUT, ZAIVIPERPUT (wvl.
ook -PiT), m. Teerput, een put in de aarde waar

het water, dat erin vloeit, in den grond wegzinkt,
zinkput, fr. puits perdu, puisard. Een ziinperput
backten het huis. Een zimperput met eenen
rooster of doorgaten steen gedekt.
-- Vochtige plaats in den grond waar de
kwelm gedurig opwelt, anders ook Zimper geheeten. Een zimperput in de straat, in den akker.
ZIN, m. Zie de Wdb.
-- Zijne zinnen op iets zetten, er zich op toeleggen. Om iets te leeren moet men er zijne
zinnen op zetten.

ZIND
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— Zijne zinnen verliezen, uitzinnig worden.
Zoo ongelukkig zijn dat men er zijne zinnen bij
verliezen zou.
-- Zijn zinnen missen, uitzinnig zijn. " Hobrecht die zyn zinnen ghemiste. " (N. Despars.)
-- Zijn zinnen in iets steken, er zijn verstand
bij verliezen, uitzinnig worden. Zij vond zoodanig in de dood van haren man, dat zij er . haast
heur zinnen in stak. Niet mogende trouwen,
heeft zij er haar zinnen in gesteken.
— Hij heeft zoo veel zinnen als geernaars pooten.
Zie GEERNAAR.
ZINDER, ZENDER, ZEINDER, m. IJzerachtig en
halfverglaasd stuk dat, in 't branden van steenkolen, gevormd wordt uit eene samensmelting
van vreemde stoffen. Hoe slechter kolen, hoe
meer zinders; als de kolen goed en zuiver zijn,
maken zij geen zinders. Men moet de zinders
uit het vuur weren, want zij beletten den gloed
en doen hem dood. De zinders giet men meest
op de wegen in de modderachtige plaatsen.
— De zinder is geheel verschillig van de
scharbielje (zie SCHARBIELJE). De Wdb. geven
Sintel en Sindel, dat eig. hetzelfde is als Zinder,
doch zij maken geen verschil met Scharbielje;
want Weil. beschrijft Sintel in 't alg. als een
afval van uitgebrande steenkolen, en Olinger
vertaalt het door fr. esearbille, en Sleecks en
Vandevelde door fraisil. Zinder bet. in fr. machPfer, hoewel dit w. somwijlen ook met escarbille verward wordt. De Walen zeggen gropes,
grooges (eene verbastering van 't vl. Gruis).
— Zou de eerste bet. van Zinder het fr. cendrre
niet zijn ? Kil. heeft Cenderen, j. Senghelen,
stricturce; et cineres carbonum saxeorum; et scoria

fern.
— Eenen zinder in den zak hebben, met eenen
zinder in den zak komen, te veel drank in de
maag hebben, dronken zijn. Zie ZINDEREN.
ZINDEREN, zinderde, heb gezinderd; ook ZENDEREN , O. V. Wordt gezeid van die kriewelende
pijn die in de gestoorde zenuwen siddert, en in
fr. fourmillement heet. Als men, in het stooten
van den elleboog, de zenuw raakt die nevens
het kutje ligt, dan zindert het in dgn arm, men
gevoelt den arm zinderen tot in den pinkel. Als
de voeten geslapen hebben, dan beginnen zij te
tintelen en te zinderen. Die gekwetste vinger
doet zoo zeer dat het zindert in mijn hand, dat
er geheel mijn hand van zindert. Ik heb hem
daar zulk eene geweldige kaaksmeet gegeven,
dat er mijn hand van zinderde. Mijn vingers
zinderden van de koude. De ooren zinderen, als

ZING
ze door een harden slag getroffen worden, of
ook als er een gillend of knallend geluid in

schimpelt.
— Sidderen, huiveren van schrik, krijzelen.
Ik voelde 't zinderen in geheel mijn lijf. Ik kan
zoo iets niet hooren of zien, zonder te zinderen.
— Ook gebruikt in den zin van Dronken zijn,
fr. être ivre. Hij begint te zinderen.
-- ZINDERING, v. Piet zinderen. " Als imand
eenige zinderinge heeft in de hand, voet, erm of
been. " (G. Simons.)
ZINGBANK, m. Zitsel, schrijne in den koor,
waar de priesters zitten de getijden te zingen.
ZINGEN (wvl. ZIINGEN, zie IND), zong en zang,
gezongen, fr. chanter. " Dat by inden choor met
die broeders zanck. " (C. Vrancx.)
-- Eene zingende mis, mis die gezongen wordt,
fr. messe chantante (zie onder INZWELGEN). " Fon-
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ZINK
de lijkdienst te naaste week plaats hebben.
ZIN}IRIJS (wvl. ZIINKRIIS), o., zonder mv. Berken of eiken pertsen en takken waarmede men
de kanten van Benen vaart of gracht bekleedt
om het inzakken te beletten. Zinkrijs kappen
in eenen bosch. Het zinkrijs wordt gem. in
bondels gebonden. " Dienen tot sinek -rijs om de
grachten te vullen. " (P. Devynck.)
- ZINKRIJSHOUT, O. mv. –houten. Een bondel
zinkrijs. Zes honderd zinkrijshouten.
- ZINKRIJZEN,

zinkrijsde, gezinkrijscd, b. w.

derende een zeer solemneel zinghende lof binnen

Met zinkrijs bekleeden. De kanten van dien
stroom moeten gezinkrijsd worden.
ZINKSEN (wvl. ZIINKSEN), v. Hetzelfde als Ziksem, zeisen, fr. faux.
— Wegens de ingeschovene n, zie N.
ZINNELIJK, adj. Kiesch, zeer keurig, fr. dilicile,
délicat. Hij is zinnelijk op zijn eten. Zinnelijk
op zijn kleeren. Een zinnelijke jongen (moeielijk

der kercke van St. Donaes. " (N. Despars.)
— Ronken, gonzen. Het water zingt in den
moor eer het kookt. De muggen zingen. Eene
bolle zingt, als zij met groot geweld geschoten
wordt. Ik ga de bolle doen zingen langs de sponde, zegt men in 't bollespel. Een top (fr. toupie)
zingt, als hij hard draait.

te voldoen, grillig).
— Ook van zaken die delikaat en moeielijk
om ajieren zijn. Een zakuurwerk is zinnelijk : er
mag niets aan haperen, of 't en gaat niet meer.
Het vlas is eene zinnelijke vrucht : de grond,
het mest, het weder, alles moet hem wel gepast
zijn of het mislukt.

ZINGEZANGEN, zingezangde, heb gezingezangd,

Ronken, gonzen. Het water zingezangt in
den moor, eer het kookt. De muggen zingezangden rond mijn ooren. Het zingezangen
van eenen draaienden top. De ziksem of de
pikke zingezangt als men er hard met den
wetsteen over strijkt.
ZINKE, V. Een steen of een stuk lood, dienende om eene seine of dergelijke vischnet in
den grond van 't water te dompelen, fr. pareau,
boude, cablière. Aan eene loodpees zijn veel
zinken.
ZINKEN (wvl. ZIINKEN), zonk en zank, gezonken,
b. en o. w., fr. descendre. Ik zank schier in de
aarde van schaamte. " Dat de stellagie van den
ghewichte in gronde zanck. " (N. Despars.)
a. W.

— Een lijk zinken, het ter aarde bestellen, fr.
inhamer, enterrer. Als de lijkdienst geeindigd is,
wordt het lijk naar 't kerkhof Bedregen om daar
gezonken te worden. Het gebeurt somwijlen dat
men een lijk zinkt 's achternoens met kleene
plechtigheid (b. v. met de Vespers der Overledenen), en dan wordt de lijkdienst gedaan
eenige dagen later.
- ZINKING, V. Begraven is, fr. inhumation. Het
uitvaart is een lijkdienst gevolgd van de zin
zinking zal morgen namiddag, en-king.De

ZINNEN, b.

w. gebruikt in deze spreekwijs

men kan zijne kinders wel minnen, maar niet zin
i. hun altijd goede en wijze gedachten-ne,d.
doen hebben, hun verstand en oordeel geven;
want, zoo eene andere spreekwijze luidt, is 't er

niet in gewassen, men kan 't er niet in bassen.
_ZIPTE, v. Zijpe, zeppe, riool, fr. égout. De zipten zijn gemeenlijk vuil en modderig en met
gras en planten begroeid, of met hout gevuld,
waar het water door wegzijpelt 'tot aan eenen
put of gracht. Eene zipte langs de straat. Eene
zipte bachten 't huis. Eene zipte in den akker.
— Strook of schroode garzing die, van zes a
twaalf voet breed, tusschen twee akkers ligt, en
eertijds meer dan nu eene ware zipte was, fr.
forière, chain/re (van suinter). De zipten tusschen
de akkers worden overal in zaailand veranderd,
en het is snaar in eenige streken meer dat men
er nog vindt. Het gras van de zipten afmaaien.
Eene koe die in eene zipte graast. Een proces
tusschen twee boeren wegens eene zipte.
ZITSEL, o. Hetgeen waarop men zit, zaat, zetel.
Het zitsel van den stoel is gebroken. " Het opperste van desen Throon was achter randt, ende

twee hanáen, die over elcanderen waeren staende, hielden dat zitsel, ende by elek handt stonden
twee leeuwen. " (C. Vrancx.)
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— Eene schrijne of zitbank in de kerk. Een
zitsel aan eiken kant van den koor. Die zitsels
zijn kunstig gebeeldhouwd. Een zitsel met zes
zaten, fr. un bant a' six stalles.
ZITTEN, o., mv. zittens. Hetzelfde als Zitsel, fr.
siege. De priesters zingen de vespers in 't zitten
(in den zitbank), of in de zittens, fr. dans les

stalles.

Assuerus up lijn sitten sat.
(Maerlant.)
Een groot sitten van yvore

(Id.)
Ghecleet met goude.
Daer Salomon af maken dede
Sittene in den tempel ons Heren. (Id.)
ZITTEN, zat, heb gezeten, o. w. Zie de Wdb. —
Gelijk op eiers zitten (ongerust en verlegen
zijn). Gelijk op heete kolen zitten (gedurig willen voortgaan). — Hij zit met zijn huis vol kinders. Hij zit met drie platte kinders, en zijne
vrouw is dood. — In de mouw zitten (iemands
vriend zijn). In de neuze zitten (van iemand gehaat zijn). -- In klodden zitten, in nesten zitten
(in moeielijkheden verwikkeld zijn). — Op eenen
steen . zitten (in 't graven in den grond door
eenen steen weerhouden en verhinderd worden).
Op eenen nagel zitten (al boorende in hout, eenen
nagel treffen die belet van voort te booren). —
I3ij heeft het zitten (hij is rijk). Het zit daar
warm (er is daar veel geld).
- Achter iemand zitten. Zie onder ACHTER.
--- Voegen, passen, betamen, staan. Die hoed,
dat kleed zit hem. Een bril op de neus zit hem
.

schoon,

zit hem niet leelijk. Een paraplu zit niet

aan eenen soldaat. Het en zit u niet van zoo iets
te doen of te zeggen. Al wat hij doet zit hem.
Hooveerdij zit aan niemand. Dat zit u gelijk eene
tang op een zwijn.
--- Voor het zitten, of Voor een schoon zitten,

welvoegelijkheidshalve, voor de betamelijkheid.
Hij deed dat voor het zitten. Ge zoudt hem
moeten vergezellen, al waar het maar voor een
schoon zitten.
ZJAMOEL, DJAIVIOEL, o. Gewoel, rumoer, gedruisch, fr. tuinulte. Veel zjamoel maken. Een
groot zjamoel onder 't volk ter dier gelegenheid.
Z0, V. Maagzuur, fr. aigreurs, soda, pyrosis, fer
chaud. De zo hebben. De zo krijgen van roggen brood te eten. — Zie de Wdb. ZODE.
— Koking. Dat vleesch is taai van zo (wilt
niet gaar koken).
Z0, v., mv. zoo'n. Voei, 't wijfje van 't konijn.
In Brab. zegt men Zij (Alg. VI. Idiot. ad V. zij).
-- Vgl. Zog, Zeug.

ZOCH
ZOCHT, adj. Hetzelfde als Zacht in de Wdb.
Een zocht bed. Zoclite slapen (op een donzig
bed slapen). Zocht (mollig) haar. Zochte wulle.
Zocht laken. Zochte grond (die niet stijf noch
vr-st is, die week is, fr. un sol nou). Het is niet
goed op zochten grond bouwen. Zochte peren,
fr. poires molles. Die zweer of etterbuil is nog
niet zocht; ge moet er pap op maken om ze te ver
zochten. Zijne hieltjes liggen zochte (hij leeft in
welstand, hij , heeft een zoet en gemakkelijk
leven). Een peerd loopt zocht als het zijnen man
draagt zonder schokken. Het convooi rijdt zochter op den eenen reilweg dan op den anderen
Zochtweder. Eene zochte lucht. Eene zochte dood.

de son haer lauwe straelen
Op 't geelwe was doet rechte daelen,
Soo wordt het warm en socht.
(Boet. de Boodt.)
— Zochte meesters maken stinkende wonden,
Wanneer

spreekes.
— Wordt veel gezeid van gekookte spijzen.
Zochte eiers, fr. ceufs mollets. Zijn de aardappelti
reeds zochte (d. i. gaar, genoeg gekookt) P Zulk
vleesch wilt niet zochte koken. Het is spijtig dat
die kiekens niet zochter zijn. De eene kant van
den spiering was zochte, maar de andere nog
half rauw. Appels in den pap zochte gekookt.
— Fig. Gedwee, genoegzaam. Laat dien kop
maar geworden; hij zal wel zochte ko--pigard
men van zelfs.
— Alg. Vl. Idiot. duidt een verschil aan tusschen zacht en zocht, " dat zacht meer in eenen
zedelijken zin, en zocht meer op stoffelijke dingen toegepast wordt. Men zegt in Brab. niet
het weer is zocht, maar zacht. Men maakt hier
verschil tusschen zocht slapen en zacht slapen:
het eerste bet. op iets slapen dat donzig, malsch,
fluweelachtig is; het tweede zacht valt op het
werkes. slapen, en is zoo veel als zoetjes slapen
rustig slapen. " — Dit verschil bestaat ook te
Brugge, en misschien hier en daar nog, maar in
't algemeen maken wij het niet, noch ook onze
vroegere schrijvers : " Luther hadde een zochte
dood. " (J. Vande Velde.)
Socrates andwoord hem met woorden zochte.
:

(Ed. De Dene.)
Doch hier is bij te voegen dat in veel gevallen
waar de Brabanders zacht gebruiken, wij een
ander woord bezigen, zooals zoet, stil, rustig, enz.
en niet zocht.
- ZOCHTHEID, ZOCHTIGHEID, V. Zachtheid.
ZOEK (wvl. zoUK, zie ou), m. Het zoeken.
— Op (den) zoek gaan of zijn, zoeken, fr. cher-

ZOEK
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cher, aller a la recherche. Hij is naar Amerika op
zoek achter fortuine. Op den zoek gaan van
iemand die weggedoold is. " Op den zoek achter
vader. " (K. Callebert.)
- ZOEK, imperatief van Zoeken, bij de jagers
gebruikt even als fr. thou ! chou-ld, om de honden tot zoeken aan te hitsen.
ZO KT-ELDERS (wvl. ZOUKT-ELDERS), m., klemt.
op el. Iemand die slechts zijn belang betracht,
fr. egoïste. Een verachtelijke zoekt- elders.
-- Dus genaamd ofwel omdat hij altijd zoekt
ten koste van iemand el te leven, ofwel omdat
hij dezen, die iets noodig hebben, zendt elders
zoeken dan bij hem.
ZOEL, adj. Hetzelfde als Zwoel in de Wdb., fr.
etoufant.

Het weêre was zoo zoele en 't koeltje blies zoo flauw.
(K. De Gheldere.)
ZOELTE, V. Zoelheid.
— De zoelte • speelt zeggen wij voor 't fr. it
fait des éclairs de chaleur. Het weerlicht op de

kimme, zou het donderen dezen nacht ? Bah
neen 't, het is de zoelte die speelt.
ZOETEKIND, o., klemt. op zoet. Troetelkind,
frul, keppe. Die jongen is moeders zoetekind.
Gij zijt gij het zoetekind; ge meugt gij alles doen
wat u lust.
ZOETEKOEK (wvl. -KOUKE, zie ou), m., klemt. op
zoet. Peperkoek, fr. pain d'épice.
ZOETELIEVETJE, o. Soort van anjelier die in
't fr. cebllet de Chine heet.
ZOETENDAL, m. Aangenaam en behagelijk gewest of oord.

ZOEV
-- Zoetingen schudden, of Den zoeling schudden,

door zachte en vleiende woorden zich trachten
met iemand te verzoenen, trachten vrede te maken met iemand dien men beleedigd of vergramd had. Na mij verbitterd te hebben, kwam
hij dan zoetingen schudden.
ZOEVE (wvl. zouvE ), v. Iets dat zoeft, zoever.
--- Het gaat gelijk een zoeve, het gaat gelijk
een liere, sprek. van iets dat spoedig en gemak
gedaan wordt. Het gaat lijk een zoeve, zei-kelij
't wijf, en ze goot kaffie op door een bloem zeefde (vlaamsche spreuk).
ZOEVEN (wvl. ZOUVEN, zie ou), zoefde, heb gezoefd,
o. w. Ronken, gonzen, snorren. Al wat ras door
de lucht vaart, zoeft. De lucht zoefde van de
kogels. De pijl, de steen kwam langs mijne
ooren gezoefd. De wind zoeft door de reten.
-Rijden dat de wielen zoeven. Mijn ooren zoeven
(fr. tinter) van dien kaakslag. Men hoort het
water zoeven, eer het kookt. " Hij was weg
naar parijs op dien zoenenden stoomwagen. " (K.
Callebert.)
Hoorde ick in de locht om hoogh
Een gherucht van vleughels zoeven.
(Cl. Declerek.)
Vogels die, op Gods gelee,
Jaegt dat uwe vieren zoeven.
(G. Gez.)

-- Het w. is overal veel gebruikt.
ZOEVER (wvl. zouviR), m. Gonstol, bromkloot,
fr. toupie bourdonnante, toupie d'Alleynagne.
— Ook een gekerteld stukje hout dat men
met een touwtje op zich zelven doet rondschij-

Die prochie is een zoetendal,
Die er komen, blijven al.

--- Vanzoetendale is ook een familienaam.
ZOETEPAP, m., klemt. op zoet. Zoetemelkpap
met wittebrood, fr. soupe au laic. Zoetepap maken, eten.
-- In Fr.-Vl. geeft men den naam van Zoete
aan Bloempap met suiker,
-pa
ZOETENIONDJE, o., klemt. op zoet. Lekkerbek,
een die geern zoete of lekkere dingen eet. Ge
zijt zoo een zoetemondje (zegt men aan een
kind dat suiker of spekken vraagt, enz.).
ZOETGEURIG, adj. Van zoeten geur. "' Een
welrieckende blomme oft appele, ofte yet anders
dat seer zoetgeurich is. " (C. Vranex.)
ZOETIGHEID, v. Zoetheid (zie zo). " En met
eene soetigheyt te brengen tot kennisse. " (F. Vanden Werve.)
ZOETING, m. (zie -ma). Soort van taart .peel
wit en geel van pelle, en zoet van smaak.
;

veren, ofwel in de lucht rondzwaait dat het
gonze, hor, fr. loup-garou.
ZOG, o. De visschers zeggen dat hunne sleepnetten zog hebben als er 't water door vloeit;
en zij hebben geen zog, als er 't water moeilijk
door vloeit, omdat b. v. de scholen of masthen
met waterkruid of andere vuiligheid verstopt zijn.
ZOGER, m. Zie zooGER, ende composita.
ZOK, ZOKKE, v. Hetzelfde als Sok in de Wdb.
fr. chausson. Wollen zokken dragen. De zokken
bedekken de voeten tot aan de knoesels. " Socken,
halve cousen ende dierghelijcke. " (B. Gheysen.)
— Op zijn zokken komen, met omwegen, met
bedekte en vleiende woorden iets trachten te
weten. Ik hoor u wel komen op uw zokken.
" Hoort gy hem ? by komt op zyn zokken. "
(J. D.)
-- Op zijn laatste zokken gaan, niet lang meer
te leven lebben. Hij gaat op zijn laatste zokken.

Ik vrees dat hij op zijn laatste zokken gaat. —

ZOICE
Die winkel gaat op zijn laatste zokken (hij zal
het niet lang meer houden). Die gazette gaat op
haar laatste zokken (zal niet lang meer verschijnen).
-- Een beer op zokken, een lompaard.
ZOKEN, zookte, heb of ben gezookt, o. w. Lie weeken, vochtig worden, sprekende van lijnwaad
dat, gewasschen en gedroogd zijnde, dan gedampt wordt om gestreken te worden. Men
dampt het lijnwaad met het te besproeien met
waterdruppels, en dan legt men het in den kelder of elders te zoken gedurende een of twee
dagen. Ge moogt nog niet strijken, want het
lijnwaad is nog niet genoeg gezookt. Laat die
hemden nog wat zoken. Dat lijnwaad heeft geheel den nacht gezookt. -- Vgl. Soken. Of is
deze beteekenis eene metaphora van de volgende?
-- o. w. met hebben. Zonken, druilen, tukkebollen, dommeren, half slapen. Op een stoel
neerzitten om een beetje te zoken. Nog een
kwartje zoken. Na 't middagmaal gaan zoken.
" Eer ick in de eerde zoke " ( d. i. slape, t. w. den
doodslaap, in pulvere dormiam), zegt Ed. De Dene.
ZOLDER, m.
-- liet huis op den zolder sluiten, het huis op
het opperste steken, het huis opsluiten en op
wandel gaan. Geheel het gezin trok naar de
kermis, en men sloot het huis op den zolder.
- ZOLDERBERD, 0., mv. zolderberrels; en o. zonder mv. als collectief. Plank van twee centimeters dikte. Een bul in zolderberd zagen.
Als een schoon Pavilloen hebt ghy de Locht ghespanLnen,
Ende daer boven op, de Wateren ghebannen,
Die teenemael ghestolt in blinckende Cristael
Dienen tot solder-bert van uwe Coninck-sael.
(J. de Harduyn.)
- ZOLDERSTEEGER, M.

Zoldertrap.

-- Zie STEEGER.
-- ZOLDERVALLE, V. Valdeur die de opening,
waar de steeger staat, dichtmaakt. Hij klom, den
steeger op en stak de zoldervalle op met zijn
hoofd.
- ZOLDERWAGEN, m. Leege platte rolwagen die
op de graanzolders gebruikt wordt om zakken
graan te verporren.
ZOLE, ZEULE, v. Zware wielploeg of kegge
om het land te eeren; ook Eerploeg genaamd,
eng. dial. sule, angels. ryse. De zole wordt reet
twee of drie peerden voortgetrokken. Eene
kleene lichte zole heet men Kegge of Kouterploeg. Met de zole beploegt men wreed en zwaar
land dat men beplanten of bezaaien wilt.
-- Zeule en zaad (betalen, schatten, enz.), de
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onkosten van het mesten, ploegen, zaaien of
planten van eenen akker. Dat land is verkocht
geweest rond nieuwjaar voor 200 frank, zeule en
zaad niet medegerekend (zonder mede te rekenen hetgeen men betalen moet aan den verkooper voor de bedrichting). Hoeveel heeft hij moe
geven voor zeule en zaad P " De proprietaris-ten
sal moghen t' sijnewaerts nemen de note van
't selve jaer, midis betaelende zuele en zaet. "
(Costumen v. Lande v. Vryen.) " Sal den proprietaris de selve besa,eythede t' sijnewaerts
moghen houden, sunder te betaelen zoele, ofte
saet, noch ook vande vette yet goet te doen."
(Id.) " Indien den by-lever ofte by-levighe de
landen, daer aen hy by-levinghe houdt, selve
heeft besaeyt; sullen sijn erfghenaemen, indien
hy overlijdt voor Sint Ians-dagh, alleenlick heb
ende saet : ende daer hy leefde tot Sint-benzul
Ians-dagh totters sonnen-opgangh, sal by den
proprietaris moeten goedt ghedaen worden de
weerde ende den prijs van de vruchten op het
landt staende, soo die bevonden sal worden ten
tyde van het overlijden. " (Deelboeck vanden
Lande vanden Vryen.)
-- Voor zeule en zaad zegt men ook veure en
zaad. Zie voRE.
ZOLEMENT, o. Zie SOLEMENT. De zolementen
van een gebouw.
ZOLEN, zoolde, gezoold, b. w. Met de zole het
land omploegen, eeren. Eenen akker zolen. Het
gezoolde land bezaaien of beplanten.
— Zie ZOLE.
ZOM, zie som. " Syne goedingen som ghegheven
te hebben de kercke, som ooc zyn zusters. " (M.
Lambrecht.)
ZOMER (wvl. ook z0MMER), m. Zie de Wdb.
— S. Michiels zomer, het eerste deel der maand
October, dat gemeenlijk nog veel heldere dagen
telt, fr été de Ste Thérèse.
— S. Maartens zomer, de drie dagen die op
den feestdag van S. Maarten volgen (11 November), en dikwijls helder en warm zijn.
- ZOMERAPPEL (wvl. ook ZOMMERAPPEL), m. Appel
die 's winters niet bewaren kan, fr. pomme d'été.
- ZOMERBINDE, v. Hetzelfde als Strekbinde,
fr. renouée liseron.
- ZOMERBLOEM (wvl. ZOMMERBLOMME), v. Graskarsouwe, fr. paquerette, petite marguerite.
- ZOMERDEEL, o. Het boekdeel van den romeinschen brevier waarin de getijden staan van
het zomersaizoen, in 't 1. pars cestiva geheeten.
Men vindt dit woord ook in oude handschriften
van kloosters, enz.
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ZOMP
-- ZOMERFRUIT

(wvl. ZOMMERFRUUT), o. Fruit

dat maar goed is in 't zomersaizoen, en 's winters
niet en bewaart.
-- ZOMERGRAAF, m. Zie MEIGRAVE.
— ZOMERLABEUR, o. Bebouwitig van den akker
in de lente, fr. labour d'éte.
— ZOM RRIJPTE (wvl. ZOMMERRIIPTE), v. Bij
landb. Uitslag van jeukende puisten die bij sommige peerden des winters verdwijnt om des
zomers weer te verschijnen. De zomerrijpte is
meest eene erfziekte.
E•

— ZOMERSMAAK (wvl. ZOMMER.SMAKE), V. De
bezondere smaak die de zomer geeft aan zekere
spijzen of dranken. Het wordt meest gezeid van
oier dat in den zomer gebrouwen wordt, in Juli
en Oegst, als het water bloeit (zie VERZOMEREN).
— ZOMERVOGEL (wvl. ZOMMERVEUGEL), in. Trekvogel, fr. oiseau de passage. De zomervogels
komen ons met de lente toe om nest te maken,
en verdwijnen in den herft.
— In 't L. v. Aalst is 't een vlinder, fr. pa-

-- Het is zonde, of 't is zonde Gods, het mag
niet geschieden, het is eene laakbare daad, fr.
ce n'esl pas permis. Het is zonde van met uw
beste kleerera alzoo door den regen te berschen.
Het ware zonde Gods, dat gij dien schoonen
bloemhof moestet verwoesten.
't Waer zonde zulk een kansken te verliezen.
(J. B. Decorte.)

ZONDER, voeges. Behoudens, tenzij, fr. si ce
nest que. " Hy vandt de vier schapen neer ghestuyckt vande wolven, maer niet ghequetst,
zonder dat deene wat bloedde aen d'oore. " (C.

Vrancx. )
-- Zonder wordt versterkt door een bijgevoegd
negatief (zie NIET). Zonder geen woord te spreken, fr. sans dire un mot. " Zy lyeten de Guezen
hudt gaen zonder gheverre (d. i. geweer) ende
zonder nyet mede te draeghen. " (G. Weydts.)
ZONK, m., vklw. zonkske(n. De daad van eens
te zonken, eene lichte ronking.
'k Weet ik iets dat zoeter klinkt
Dan de blyde zonk der vlerken
Van de bie die onder 't werken
Tusschen roozenblaedjes zingt.
(K. De Gheldere.)

pillon.
ook ZOMMERWEUG), m. De
eene
kalsijde, de meer of
kant
langs
ongekeide
min verzande weg die weêrzijds den boord uitmaakt van eenen steenweg, fr. aile de pavé, aile
de chaussée. Op den zomerweg gaan. Langs den
zomerweg rijden. Op den zomerweg spelen.
— Zoo genaamd omdat die weg doorgaans
droog en zandig is, en bijgevolg zomersch.
ZOMPE, v. Hetzelfde als Somp, in de Wdb., fr.
marecage; bourbier; eng. swamp.
— Bij zeevisschers. Naam van eene geule,
twee uren ver van Blankenberge. De zompe is
drie kwart lang.
— Een klomp van drie, vier of meer aaneen
afgebroken muur.-klevndst a
Met zompen metselt men somwijlen het solement
van een gebouw.
ZOMPELING, SOMPELING, v. Moeras, fr. marais.
Er liggen veel zompelingen in dat gewest. Dat
land is drassig gelijk eene zompelinge.
ZOMPEN, zompte, gezompt, b. w. Iets met zompen metsen, d. i. met klompen aaneenklevende
steenen van een afgebroken gebouw. Eene grond
zompen.
-vest
ZONDAG (wvl. ZUNDAG), m., fr. dimanche.
— ZOMERWEG (wvl.

— ZONDAGCENS, ZONDAGCENT,

m.

ZONDAGGELD,

(wvl. —brdje, zie KLANKVERK.), O.
Drinkgeld, penning dien de kinders 's zondags
van hunne ouders te verteren krijgen. Een zon
krijgen. Zijne zondagcenten sparen. -dagorje
ZONDAG00RDJE

ZONDE, ook ZUNDE, v., fr.

peche.

ZOND

Eenen zonk, of een zonksken hooren van iets,
iets hooren zeggen wegens eene zaak. Weet gij
dat die koopman naar Frankrijk gaat wonen?
Ik heb er een zonksken van gehoord. Zijne
dochter treedt in een klooster : hebt gij er nog
geenen zonk van gehoord?
-- Eenen zonk, of een zonksken van iets geven,
--

een woordeken laten hooren van iets dat men

niet duidelijk en ten volle mag of wilt kenbaar
maken. Ik geloof dat hij die hofstede gaat koopen : hij heeft er zonksken van gegeven. Hij liet
er eenen zonk van hooren.
ZONKE, v. Hetzelfde als hetgeen men in Brab.
eenen zonk (m.) heet, d. i. " eene diepte of laagte
tusschen twee heuveltjes, doch minder dan een
dal, eene laagte of zakking op een . veld, weide,
vloering, straat, enz. De straat ligt vol zonken.
In de verte uit een' zonk van den heuvel weêrklonken de toonen des toethoorns. (J. Van
Beers). " (Alg. VI. Idiot.) Eene slijkige zoiike.
Eene zandige zonke. Door eene zonke rijden.
-- Ook een laag stuk land of weide, fr. basfond. Die zonke is met haver bezaaid. Er groeit
malsch gras in die zonke.
ZONKEN, zonkte, heb gezonkt, o. w. Lichtjes
ronken gelijk de vliegende muggen, de bevende
snaren, enz. De muggen zonkten langs mijne

ooren.

%ONN
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— Het wordt veel gezeid van eenig duister gezegde dat wel genoeg is om de aandacht wegens
eene zaak op te wekken, maar niet genoeg om
er den duidelijken inhoud van te doen kennen.
In denzeifden zin bezigt men ook ronken. Daar is
een huwelijk op handen : ik heb er iets van hooren zonken. Ik heb het al lang hooren zonken
dat die bankier in slechte zaken zit.
— Zoken, tukkebollen, half slapen. Hij zat te
zonken op zijnen stoel.
ZONNEBLIEK, ZUNNEBLIEK, m.' Luiaard die
ergens staat of zit te bakeren in de zon. Hij is,
een zunnebliek. Ik vond daar bij de brugge
eenige zunneblieken die leunden tegen den muur.
— zONNEBLIEKEN, zonnebliekte,

heb gezonnebliekt,

o. W. Ledig staan of zitten in de zon. Zijn voornaamste werk is zunneblieken. Het is reeds drie
uren dat hij daar zunnebliekt bij de brugge.
ZONNEBLOEM (wvl. ZUNNEBLOMME), v. Eene
hofbloem, ook Zonneroos genaamd.
— Engelsche zonnebloem, in de wetenschap
helianthus multiflorus L., fr. soleil vivace.
ZONNEBORSTEN (uitspr. zunnebosten), zonneborste, heb gezonneborst,o. w. Hetzelfde als Zonne-

ZOO, v., zachtl. oo. Zie zo.
ZOO, adj. Zulk, fr. tel. Het zijn al zooë dingen
die 't iemand moe maken.
— bijw. Zie de Wdb.
— Omtrent : zie ALzOO.
— Zoo waar : zie onder WAAR.
— In plaats van toch, staande voor zoo, zeggen wij dikwijls mij. Ik was snij zoo dul ! Hij
liep mij zoo zeere ! Hij kreeg mij zoo eene koorts!
ZOOD, o., scherpt. oo. Hetzelfde als Zwatte.
ZOOGELING, m. en o. Zoogkind. " Haer jonck

kindeken zijnde noch een zooghelinck en spraekeloos. " (C. Vrancx.)
ZOOGER, ZOGER, m. Zoogkalf, melkkalf, fr. veau
de laic. Een zooger van twee maanden oud. Een
vette zooger.
— Wortelscheut, uitlooper, fr. drageon. Zogers
van eenen wijngaard. De zogers van hommel
zijn scheuten die uit den blok (uit den grond)
uitspruiten, pia dat de ranke reeds hoog aan de
pertse groeit. Men moet de zogers afweren. Als
er plaatsen zijn in den hommelakker waar de
eene of de andere hommelplante faalt, zet men
er zogers.
— ZOOGEREN,

polken.
ZONNEDROOG, adj. Dwars door gedroogd in

den zonnegloed. Zonnedrooge tarwe mag geschelfd worden zonder gevaar van te verhitten
of te rotten.
ZONNEGESCHING (wvl. ZUNNEGESCHIING), o. Het
schingen van de zon. Zie SCHINGEN.
ZONNEPOLKEN,

io0

zonnepolkíe, heb gezonnepoikt,

o. w. Zitten of liggen te bakeren in de warme zon,
1. apricari. De hennen zunnepolken in 't zand.
De luiaard lag in 't gras te zunnepolken. Liggen
bakeren en zunnepolken.
— Men zegt ook Zonneborsten, Zonneblieken,
Zonnepauwen. Kil. heeft daarvoor Vlugghen,
een woord dat nog in de Kempen bestaat : de
kiekens liggen te vluggen. (Alg. Vl. Idiot.)
ZONNEROOS, ZUNNEROOZE, v. Eene groote hofbloem, ook Zonnebloem geheeten, helianthi s
annuvs L., fr. soleil.
ZONNESCHING, m. Het schingen van de zon.
In den zonnesching. -- Zie SCHINGEN.
ZONNEVISCH, m. Bij visschers. Een zeevisch,
die fr. Poisson St. Pierre, 1. zeus faber, heet. " La
chair est très-estimée aujourd'hui. On n'en prend
jamais que des individus isolés " zegt prof. Van
Beneden (Ann. Part. 1865-66, docum. bl. 602.)
* ZONNEWENDE, V. Zonnestand, fr. solstice.
Winterzonnewende, fr. solstice d'hiver. Zomer
fr. solstice d'eté.
-zonewd,

zoogerde, heb gezoogerd, o. w.

Zoogers kweeken, kalvers vetten met melk. Die
boer zoogert. Een boer die veel zoogert, verkoopt geene melk.
— Den zooger spelen, drinken en zuipen lijk
een kalf, zabberen, swijnswollen. " Joelen en
schreeuwen en zoogeren lyk de wilde geheel den
avond en ne pit (put) in den nacht. "- (Uit een
wvl. weekblad.)
— ZOOGERLING, m. en o. Hetzelfde als Zooger,
fr. veau de lalt; drageon.
— ZOOGERMANDE, v. Een mandeken waaarin de
muil gebonden wordt van een melkkalf, om het
te beletten stroo te eten.
— ZOOGERSHOOFD, o. Kalfskop, fr. fête de veau.
Het derde gerecht was een zoogershoofd. .
— ZOOGERSOESEN, v. In. Hetzelfde als Soesels,
fr. ris de veau. Zie SOESEL.
— Z0OGERVEL, ZOGERVEL, 0.,

mv. -vellen. Bid

huidevetters. De huid van eenen zoger, van een
kalf dat wabet drie maanden oud is. Zogervel is
dikker dan Kippeling, en heet bij Kramers zuiger.
--- Z00GERVLEESCH. 0. Kalfvleesch.
ZOOGKOTEN, o. w. Zie ZEUGEKOTEN.

ZOOISEL, m. Zode, de hoeveelheid die men in
eens kookt, portie. Een tooisel visch.
— In Brab. zegt men zooien voor zieden. (Al g
Vl. Idiot.)
ZOOL, V. Zie ZOLE, eng. Bull, fr. charrue.
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- ZOOLHAAK, ZEULIIAAK, m. Bij landb. Een
ijzeren haak die het harnas of voleie verbindt
aan de ooge van de ploegkaan.
— ZOOLHOOFD, ZEULHOOFD, 0. Stuk hout onderaan eenen wielploeg, op wiens vooreinde de
schar zit, en in wiens achtereinde het onderdeel
van den ploegsteert ingelaten is, bij Weil. Kip,
en in fr. cep, sep geheeten (van 1. caput, even als
fr. cep de vigne, 1. caput vitis).
— Het eerste deel van dit w. is zole, fr charrue, en geenszins tole, fr. semelle.

ZOOLMERK, ZEULMERK, o. Bij schoemakers.
IJzeren stempel om de zool (fr. semelle) te teekenen aan de neus, de kameruur en den achterlap.
Elke schoemaker heeft zijn eigen zoolmerk, om
zijn eigen werk te kunnen verkennen.
ZOOM, o:, scherpl. oo. Bij mulders. Een lange
riggel uit hout ' gezaagd, die paralleel met het
roe-einde de schee'n verbindt en deel van 't hekken maakt.. Er zijn drie of vier zoomen in het
hekken van eene molenwiek; en het zoom dat op
den boord ligt tegenover het roe-einde heet het

buitenzoom.
ZOOT, O. Zie ZWATTE.
ZOOVEELSTE, adj. fr. tantième, tel. Hoeveelste
was hij in den wedstrijd? De zooveelste. " Soeckt
het soo veelste bladt, in den boeck der waersegghers, ghelyck men seght, folio soo veelste.
(J. David, S. j.)
ZOOWAAR, bijes. Zie onder WAAR.
ZOP, o. Hetzèlfde als Sap, Sop, in de Wdb., fr.
jus, sue. -Het zop van peren, van citroenen. Zop
van 't hout, fr. sève du bols. Het zop uit eene
plante drukken. Dat vleesch heeft veel zop. Het
zop is de koolera niet weerd.
— Van 't zelfde zop zuipen, hetzelfde lot ondergaan. " Zoo zult gy hier tselve zop zupen"
d. i. dezelfde dood sterven. (N. Despars.) " Vree
zope te zupene. " (Id.)-sendocva l
-- Het zop van weegluizen, een snaak, een guit,
fr. 'an grand espiègle. Die jongen is het zop van
weegluizen.
ZOPE, v. Zie zEUP.
ZOPPE, v. Een kooksel van rapen, wortels, enz.
met water, tot voedsel van koeien of zwijnen.
Eene koeizoppe. Eene zoppe koken. Gruis en
lijnzaad in de zoppe mengen. --- Bij Kramers

Sop, o., fr. pdture (de bétail) délayée dans l'ea'o.
— Ook een kooksel van brood met polei, rapen of andere groensels met water, tot voedsel
van geringe lieden; doch in dezen zin is het
meest mv. Zoppen maken. Magere zoppen, vette
zoppen koken. " Soo wierdt haren voet, eermen
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ZOPP
een zoppe eten soude, versoet, gheslanckt ende
ontswollen. " (C. Vrancx.)

— Een haastig man en weekt geen vette zoppen,
die haastig te werke gaat en wordt niet licht rijk.
— Zure zoppen moeten eten, arm en ellendig
zijn; — veel tegenspoed lijden. Dat is een mensch
die zure zoppen moet eten.
— Wij maken verschil tusschen zoppe en soepe.
Dit laatste geldt voor 't fr. soupe, potage, consommé. Zoppe is arme kost, soepe komt op treffelijke tafels.
ZOPPEDOPPE, v. , Licht avondmaal, bestaande
uit brood dat men zopt en dopt in drank. Het
wordt vooral gezeid van de collatie van Wittendonderdagavond, waneer men, bez. in kloosters
en dergelijke gemeenten, een wittebrood neemt
bij - eene pint witten wijn, ter gedachtenis van
het laatste avondmaal van onzen Heer met zijne
Apostelen.
- ZOPPEDOPPEDONDERDAG, m. Wittendondag,
in 't Wdb. van Vande Velde en Sleecx Popperkensdag, fr. jeudi-saint.
- ZOPPEDOPPEMESTDAG, m. Van iemand die
zijnen boterham in den kaffie weekt, zegt men
schertsende : hij maakt zoppedoppemestdag.
ZOPPEDOPPEN, zoppedopte, heb gezoppedopt, o. w.
Hetzelfde als Soppedoppen, in de Wdb., fr. tremper corntinuellemnennt son pain dans la sauce. — In
't bez. zijn wit tarwebrood in witten wijn doppen,
als men de collatie neemt op Wittendonderdagavond. Zie ZOPPEDOPPE.
— Drinken en zuipen, swijnszwollen.
Nu sal onsen Ariaen soppe-cloppen.
(L. Vossius.)
Tot den nacht de lichten scheydt
(Id.)
Bleef den Lincker soppe- doppen.
— ZOPPEDOPPER, m. Drinkebroer, swolkandeel.
Bacchus, groeten soppe- dopper.
(L. Vossius.)
ZOPPEN, zopte, gezopt, b. w. Hetzelfde als Soppen, in de Wdb., fr. tremper. Zijn brood in wijn,
in vleeschnat zoppen. " Als de ure van nutten
ghekomen is, sopt u broyken (d. i. broodje) dan
in den asyn. " (A. Poirters, vertalende intinge
buccellar in aceto, Ruth, II, 14.)
— o. W. met hebben. Zoppig zijn. De weiden
zoppen die lang onder water gestaan hebben.
Eene peer zopt, als zij veel vocht inhoudt. Eene
zoppende peer. Hij was zoo nat dat hij zopte.
Zoppende nat zijn (druipende nat zijn).
ZOPPIG, adj. Hetzelfde als Soppig, Sappig.
Zoppig vleesch. Zoppige peren.
ZOPPUT, ZOPPIT, m. Bij huidevetters. Een ge-

ZOR(X
metselde put in de aarde, waarin de boene gemaakt wordt (d. i. waarin het water doortrokken
wordt van de run of gemalen eikenschors), om
dan in de boenkuip overgepompt te worden.
ZORGE, V. Iemand die voor anderen zorgt. Het
w. is bez. gebezigd in weezenhuizen en dergelijke gemeenten, waar elk oudste kind belast is
te zorgen voor een of meer van de kleene, anders
gezeid Engel- bewaarder. Zij is de zorge van die
twee kleentjes.
— Die doffe e (in 't Frank-Theutsch- a of o, in
't Angel- Saksisch a of r, in 't Meeso-Gothisch ja)
wierd eertijds gebruikt in plaats van ons tegen
er, om, van werkwoorden, substantiefs-wordig
te maken die eenen werkenden persoon aanduiden. " Van deze oudheid, zegt L. Tenkate, zyn
onder ons nog in wezen ons Bode, fr. messager,
Borge, 1. fidejussor, Erve (erfgenaam), Hertoge,
1. dur, Vliege, fr. mouche, Wachte (waker). "
Zorge (die voor een ander zorgt), is hier ook bij
te voegen, even als Zeure, fr. tricheur.
ZOT, adj. Dertel, geil. Een zot meisje. Zoo zot
als eene musch.
— Zot van glorie, zeer ijdel en hooveerdig, fr.

excessivement vaniteun, fou d'orgueil.
— Van het zotte scheren, zottebollen, kortswij-

len, boerten. Men moet somwijlen een weinig
van 't zotte scheren. Ik wil hier van 't zotte niet
geschoren hebben.

— Het zotte rijst, zegt men van iemand die
zijne vreugd niet bedwingen kan, die wild en
woelig wordt ter gelegenheid van eene naderende
feest, enz. Het zotte rijst bij de studenten, als
de vakans nadert. Het zotte rijst : 't is te naaste
week kermis.
— Een zot-wiel, een wiel wiens as in 't middenpunt niet is, fr. roue excentrique. In de mekaniek komen zotte - wielen te pas.
ZOT, m. Windzot, postuur die op een huis of
molen staat en draait naar den wind, gelijk de
weêrhaan op een torre.
— Bij landb. IJzeren bout die de tochtketen
aan den ploegbalk verbindt, anders Stekke.
— In 't kaartspel, Boer, fr. valet. De heer, de
vrouw en de zot. Hertezot. Pijkezot. Klaverzot.

Koekezot.
ZOTHOOFD, o., klemt. op zot. Een meisje, vrouw ken, jongen of ventje dat dertel en vroolijk is.
Een zothoofd van een ventjé. Hij heeft ongelijk
met zulk een zothoofd te trouwen. Zij heeft altijd
maar een zothoofd geweest.
— Het wordt gezeid in een gunstigen zoowel
als in een ongunstigen zin.

ZOTT
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ZOTTEBOL(LE, v,

Krullebolle. Het is met de

zottebollen dat men speelt binnen huize, als 't
regent. Men speelt er ook buiten mee.
ZOTTEBOLLEKEGELSPEL, o. Een bezonder kegelspel waarin men met eene krullebol de kegels
tracht omver te bollen. Als men niets en treft,
zegt men in de eene streek 't is eene prote, en

elders 't is eene tote.
ZOTTEBOLLEN, zottebolde, heb gezottebolcd, o. w.
Dertelen, vroolijk zijn, het zotken scheren, fr.

badiner, batifoler, folichonner, s'amuser. Hij is

weer aan 't zottebollen. Het verjeudigt het hert,
somwijlen wat te zottebollen. Zij zottebolden
geheel den avond. Wij zottebolden daar wat te
gader. Hij had nog nooit meer gezottebold als
dien avond, als men hem 's anderen daags dood
vond liggen.
Wat mensch heft synen loop vervold
Die nimmer heft gesottebold P
(Vaelande, vertalende

semel
insanivimus oornes.)

" Gy kent de weireld; alles gaet op en af; alles
heeft synen tyd : nu is 't al vechten en moorden;
dan is 't al juychen en krioelen : nu is 't al soítebollen ende met gemaekte bakhuysen mommen;
dan is 't al kriepen en kreunen, suchten en duchten, boeten en beternis beloven. " (Id.)
— Dit w. is samengesteld uit zot en bot, d. i.
hoofd, even als in
Kattebollen, o. w. Idiot.
Knikkebollen, o. w.
Hardebollen, o. W. Kram.
Raasbollen, o. W. Kr.
Rollebollen, o. w. Idiot.
Schuddebollen, o. w.
Sollebollen, b. en o. w. Kil.
Steertebollen, o. w. Kil.
Suizebollen, o. w.
Tukkebollen, o. W.

Andere werkwoorden zijn op dergelijke wijze
gevormd met den naam van een ander lichaams-

deel, b. v. met aars :
Bolaarzen, o. w. Kil.
Botaarzen, b. w. Kil.
Panaarzen, b. w. Kram.
Oeselaarzen, o. w. Idiot.
Polaarzen, o. w. Idiot.
Rukaarzen, o. W. Kil.
Wringaarz en, o. w.

Met arm :
Rekärmen, o.

W.

Idiot.

Met baard :
Lekkebaarden, o. w. Idiot.
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Pruimbaarden, o. w. Idiot.
Vleibaarden, b. w. Kil.
Met
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Jakhalzen, o. w. Kram.
Jokhalzen, o. W. Idiot.
Kikhalzen, o. W.
Kokhalzen, o. w.
Kraanhalzen, o. w. Idiot.
Kroonhalzen, o. w. Idiot.
Krophalzen, o. W. Idiot.
Langhalzen, o. w.
Reikhalzen, o. w.

balg :
Klakbalgen, o. w. Idiot.
Jaagbalgen, o. w. Idiot.
Schuddebalgen, o. w. idiot.

Met been :
Flikkerbeenen, o. w. Idiot.
Gerdebeenen o. w.
'
Knikkebeenen, o. w.
Kruisbeenen, o. W. Idiot.
Lillebeenen, o. w.
Maaibeenen, o. W. Idiot.
Pekkelbeenen, o. w. Idiot.
Rekkebeenen, o. W. Idiot.
Scherdebeenen, o. w.
Scherrelbeenen, o. w.
Schrankelbeenen, o. w.
Schrijbeenen, o. W.
Slingerbeenen, o. W.
Spaxtelbeenen, o. W.
Spillebeenen, o. W.
Tillebeenen, o. w. Idiot.
Vlechtebeenen, o. w. Idiot.
Waggelbeenen, o. w.
Wakelbeenen, o. w. Idiot.
Wrikkelbeenen, o. w. Idiot.
Zwimpelbeenen, o. w. Idiot.

haar

Met

Plukharen

hiel

Met

Trekhielen, o - w. Idiot.
Met hoofd
Schuilhoofden, o. w.
Stoothoofden, o. w. Kil.
Met

kaak
Blaaskaken, o. w.

Met Up :
Lekkelippen, o. w. Idiot.
Sipperlippen, o. W.

Met mond :
Gabbermonden, o. w. Idiot.

Met muil :
Hokkemuilen, b. w. Idiot.
Kokermuilen, o. w.
Meesmuilen, o. w.
Schompermuilen, o. w.
Schorsmuilen, o. w.
Smakmuilen, o. w.
Smoddermuilen, o. w.
Idiot.
Vuilmuilen, o.,
Zuurmuilen, o. w. Kram.

Met bek :
Gerrebekken, o. w. Idiot.
Grimbekken, o. W.
Hellebekken, o. W. Idiot.
Herrebekken, o. w. Idiot.
Keverbekken, o. w. Idiot.
Lekkerbekken, o. w.
Paarbekken, o. w. Idiot.
Pruimbekken, o. w. Idiot.
Rekkebekken, o. w. Idiot.
Schuimbekken, o. W.
Spaarbekken, o. w.
Spiekebekken, o. w. Idiot.
Trekkebekken, o. w.
Vuilbekken, o. W. Idiot.
Waterbekken, o. w. Idiot.

Witbekken, o. W. Idiot.
Met bil :
Draaibillen, o. W.
$illebillen, o. w. Kil.
Klutterbillen, o. w. Idiot.
Kwikkebillen, o. w.
Met fok :
Pollefokken, o. W. Idiot.
Met gat :
Gerdegateu, o. w. Kil.
:
hals
Met
Kathal. en, o. W. Kram.

W. Kr.
o. w.
w. Idiot.
b.

w.

11jet nek :
Duikenekken, o. w. Idiot.
Met

neus
Druipneuzen, o. W. Idiot.
Krimpneuzen, o. w. Kil.
Langneuzen, o. w. Idiot.
Schortneuzen, o. w. Alg. Vl. 1d.

Met oog

I
I

Bernoogen, o. W. Kil.
Blikoogen, o. w.
Glarioogen, o. W. Idiot.
Keeroogen, o. w. Idiot.
Knipoogen, o. w.
Kraangogen, o. w.
Liefoogen, o. w. Kram.
Lodderoogen, o. W.
Lonkoogen, o. w. Idiot.
Loeroogen, o. W.
Luikoogen, e. w. Idiot.
Piepoogen, o. W. Idiot.

Pinkeloogen, o. W. Idiot.
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Pinkoogen, o. W.
Puiloogen, o. W. Idiot.
Rekoogen, o. W.
Schemeloogen, o. W.
Sneloogen, o. w. Idiot.
Snotoogen, o. W. Idiot.
Sprieteloogen, Sprietoogen, o. w. Kr.
Steroogen, o. W.
Traanoogen, o. w.
Weioogen, o. W.
Wieloogen, o. W. Idiot.

Met oor :
Druilooren, o. w. Kram.
Pijlooren, o. W. Idiot.
Ringelooren, b. w. Kr.
Slingerdoren, o. W.
Suilooren, o. W.
Wikkelooren, o. W.

Met

schoer :
Jeukschoeren, o. W. Idiot.
Krinsschoeren, o. W. Idiot.
Schokschoeren, o. W. Idiot.
Trekschoeren, o. W. Idiot.

Met

steert
Bloksteerten, b. w. Idiot.
Breisteerten, b. w. Idiot.
Druipsteerten, o. W.
Kattesteerten, b. w. (Kullen), Tuinman.
Kwiksteerten, o. w.
Kwispelsteerten, o. w.
Vleisteerten, b. w. Kil.
Vlichelsteerten, Kil.
Wikkelsteerten, o. w. Idiot.
Wipsteerten, o. w.
Wispelsteerten, o. w. Kil.

Met tand

:

Bliktanden, o. w.
Hijvertanden, o. w. Idiot.
Klippertanden, o. w.
Kluttertanden, o. W. Idiot.
Knarstanden,
0. wKnerzeltanden,
Kraaktanden, o. w. Idiot.
Krekeltanden, o. W. Idiot.
Krijzeltanden, o. W.
Lekkertanden, o. w.
Smaktanden, o. w.
Snaktanden, o. W. Idiot.
Watertanden, o. W.

Met tong :
Dobbeltongen, o. w. Idiot.
Vuiltongen, o. w. Idiot.

Met vinger
Knipvingeren, o. w. Idict.
Langvingeren, b. w. Idiot.
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:

Met vlerk

Kortvlerken, b. w.

Met voet :
Knoeselvoeten, o. w. Idiot.
Maaivoeten, o. W.
Schoorvoeten, o. w. Kr.
Sleepvoeten, o. w.
Stampvoeten, o. w.
Stronkelvoeten, o. w.
Strijkvoeten, o. w. Kr.
Tillevoeten, o. W.
Tintelvoeten, o. w. Idiot.

Met vuist :
Krabbelvuisten, o. w. Kr.
Slingervuisten , o. w. Kr.

Met wiek

:

Klapwieken, o. w.
Kortwieken, b. w.

Het eerste deel van al deze woorden is een
werkwoord of een naamwoord.
10 Deze, wier eerste deel een werkw. is — en
't is ver het grootste getal — zijn gemeenlijk
onz., hetzij dit eerste deel ook een onz. ww. weze
(b. v. spertelbeenen — met cle beenes spertelen,
blikoogen — met de oogen blikken, enz.), hetzij
het een bed. ww. weze (b. v. lekkebaarden —
zicl?, den baard likken, luikoogen - zijne oogen
luiken, enz.).
Eenige zijn bedrijvend, zooals Plukharen in 't
Idiot., Hokkemuilen, Ringelooren, Bloksteerten,
Breisteerten, Langvingeren, Kortvlerken, Kort
-wiekn.
2° Deze, wier eerste deel een naamwoord is,
zijn onzijdig. Hun getal is vrij kleen.
a) Aangaande het zelfstandig naamw. vind ik
maar Keverbekken, Kraanoogen en Steertebollen; want in Botaarzen is botten hetzelfde als boll.
laarzen (met de botte of leeree slaan), in Kathalzen, Kattesteerten en Kattebollen is katten hetzelfde als 1. quatio, in Kokermuilen is kokeren
een kokertje maken, in Schuimbekken, Traan
Waterbekken. en Watertanden, zijn seliui--ogen,
men, tranen en wateren ook ww., enz.
b) Aangaande het bijgvoegli k naamw., als men
van kante stelt kortvlerken, koríwieken, langhalzen, langneuzen en langvrnzgeren, waarin het eerste
deel voorzeker het ww. korten of langen is, zijn
er weinige die met een adj. beginnen, als harde-

bollen, zottebollen, lThfoogen, zuurmuilen, lekker
vuilbekken, witbekken en lekkertanden. -bekn,
ZOTTEMUTSE, V. Lichthoofdig vrouwspersoon.
" 'k Heb hooren zeggen dat ze heele dagen haer
geld zit te tellen, en dat ze dan moet lachen lyk
een' zottemise. " (C. Duvillers.)
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ZUID

ZOTTEN-JAGEN, jaagde zotten, heb zotten gejaagd,

ZUIDERSCS, ZUIERSCH (wvl.zu ERscu, ZUWERSCH),

o. W. Een kaartspel waar , de kunst van bestaat
in geenen van de vier zotten op te halen. Die
eenen zot ophaalt, is verloren.
-- Vgl. Pijkardousen.

adj. Hetzelfde als Zuider in de Wdb., fr. mér idional, du midi. Een zuidersche boer (d. i. uit
Zuid-Vl.) " Dat moeten ivy hebben van het suy-

ZOTTIGHEID, V. Zotheid, fr. folie. " Duyster-

(F. Vanden

Male.)
-- Dus ook Noordersch, Oostersch, Westersch.

uit der mate veel, in over-

ZUIEN (wvl. zu^N), zuide, gezuid; ook zuwEN,
h. w. Huischen, aanhitsen. Eenen hond zuien.

nissen, krankheden,
Werve.)

sottigheden. "

— Bij (alle) zottigheid,

vloed. Geld bij zottigheid. Werk bij zottigheid.
Bij zottigheid regenen. Hij wint geld bij zottigheid. Hij werkt bij zottigheid. Er staat in dien
akker onkruid bij alle zottigheid.
— Verwijtsels, scheldwoorden. Iemand zooveel
zottigheid zeggen als hij haar op zijn hoofd
heeft. Veel zottigheid moeten hoorera. Een -hoop
zottigheden.

ZOU, pers. voorn. voor zij, fr. elle. Wordt hier
of daar nog gehoord, en staat bij vorige schrij vers. " Eert hu moedere also langhe als sou
leeft. " (0. Van Dordrecht.) " Also langhe als
sou leeft. " (Hs. van 1483 in de Potterie te
Brugge.)

Joseph die vul vruechden wys,
Cooctte tkyndekin mortroel;
Hy roerde, hy pufte ende hy blies,
Maer sou wierdt van passe coel.
(Ed. De Done.)
ZOUT, o., fr. sel.
-- Hij is het zout voor zijnen pap niet weerd,
of Hij verdient het zout niet voor zijnen pap, hij
wint niets, fr. it ne gagne rien.
-- Bngelsch zout, sulfas van magnesia, fr. sel
d'Epsom.
-- ZOUTBOEIE, V. Bij zoutzieders. Eene loodse
of keete waar het zout gehoopt ligt, zoutmagazijn, fr. étuailles. Men onderscheidt de rauuwezoutboeie, waar het klipzout ligt, en de wittezoutboeie, waar het gemaakte zout in manden staat
om in den handel weg te gaan.
-- ZOUTBRIdNE, ZOUTBRUINE (wvl. -BRINE, -BRUNE),

v. Gesmolten zout, pekel, fr. saumure.
- ZOUTLADE, ZOUTLA, V. Zoutbak, fr. salière.
De zoutla hangt in den hoek van den heerd, en
is met eene klep gedekt tegen stof en kaaf bitter.

.... Fruytpan, muysevalle,
Note- krakers, souteleen.
(Vaelande.)
-- ZOUTPAN(NE, v . Bij zoutzieders. IJzeren bak
waar het zout in gezoden wordt, fr. chaudière de
saline. Zie PANNE.
- ZOUTTELDER, m . Eig. een die de zoutkorrels
telt. In 't gebruik een bemoeial, een kiossetelder, fr. tate- poule; — een haarkliever, een vitter.

wersche quartier ende van het westen. " (Z. v.

Den hond achter iemand zuien.
— Vandaar Opzuien.
ZUIGBEEN (wvl . ZUUGBEEN) , o. Gekookt been
of mergpijp waar men aan zuigt.
— Fig. Iets dat men te baat neemt om er
lang zijn profijt uit te trekken, enz. Een misstap
van eenen priester is dikwijls een zuigbeentje
van slechte gazetschrijvers.
ZUIGEN, zoog, heb gezogen, o. w. Wordt gez. van
de maag als zij wel trekt en verduwt, fr. digérer.

Zijne maag zuigt wel, zuigt maar slecht, zuigt
maar traag.
-- b. W. Zogen (zie onder SPRING EN). Eene

moeder die haar kind zuigt. " Sullen al lutter
bloets laten, die bleeck en wit zyn van coluere,
vrouwen die sufgen, enz. " (F. Rapaert.)
ZUIGERTJE, o. Kleen blaasje in gegoten ijzer.
ZUIGNETEL, - NETTEL, -NITTEL, m. Melknetel,
lamiurn album. Dus genaamd omdat de kinderen
het zeem uit zijne bloemen zuigen.
ZUIL (wvl. ZUUL), in., vklw. zuiltje, ;uilke(n.
Sluimer, tuk, poos slapens. Een zuilken slapen.

Een zuiltje doen.
- ZUILEN (wvl. ZULEN) , zeilde, heb gezuild, o. w.
Sluimeren, fr. sornmeiller.
- ZUILING, V. Sluimering, halve slaap, duizeling van slaap. In zuilinge van slaap zijn.

ZUIP -HET - UIT (wvl. ZUUP -HET -UUT), in. Drinker,
pooier, fr. buveur.
ZUIPZET (wvl. ZUUPZET), o. Zuipgat, iemand
die veel zuipt en drinkt. Een zuipzet van een
wijf. Haar man is zoo een zuipzet. — Zie ZET.
ZUIPEN (wvl . ZUPEN), o. Kandeel, warme drank
van wijn, bier of melk met eiers en suiker, fr.
chaudeau. Een zuipen maken. 's Avonds een
zuipen nemen eer men gaat slapen. " Men bereydde hem somtyts wat suypens ofte waerms
van meel ende gestampt cruyt. " (M. Lambrecht.)
" Eyschen 's morgens op myn bedde een warm
kommeken sinype-ni tot myn ontbyt. " (Boetius a
Bolswert.)
Niemandt laefde syne keel
Met een suypen of kandeel.

(A. Debuck.)

ZUIV
ZUIVER (wvl. ZUVER), bij w. Geheel en gansch,
teenemaal, fr. tout-à fait, completement. " Soo dat
het scheen dat sy alle de provisie, die in het
clooster noch was, suyverr somden op-ghe-eten
hebben. " (P. Mallants.) " Het een kint dat
slouch Lander kind een ooghe zover hunt. " (Kr.
V. B.)
— Louter, in den vollen zin van 't woord. Ik
was er zuiver aardig van (ik was er louter van
op mijn gemak niet).
— Zuiver-uit, fr. purement et simplenient. Ik
gaf hem tien frank zuiver-uit. Die streek schijnt
zuiver-uit gemaakt voor'tverzet van den mensch.
- ZUIVEREN (wvl. ZUVEREN), b. w. Bij kant
-werkst.
Zie VERLEZEN.
-- o. W. Zuiver worden. De wijnmost zuivert
met te drijven. Die wonde begint te zuiveren.
ZUK, adj. Hetzelfde als Zulk. Zuk a man (zulk
een man). Zukke zaken.
— Wegens het wegvallen der 1, zie L.
ZULDER (en niet zeulder), pron. Hetzelfde als
Zijl.der, zijlieden. Ze zullen 't zulder wel doen.
Wulder gingen voort, en zulder bleven zitten.
ZULKER, SULKER, v. Hetzelfde als Zurkel, fr.

oseille.
seuil. Eene hou
zulle. Het kindje viel over de-ten,s
zulle. Hij stond op de zulle van de deur. Kom
over mijn zulle niet, of ge vliegt op strate. Ik zal
nooit eenen voet meer over uwe zu ic zetten " Met
sterck verbodt van voet meer over de sulle te
stellen. " (J. David, s. j.) " Int huus te slepene
dan onder de sille, als niet weerdich van over
de sille gheslipt te zijne, maekende daer toe een
gat onder de sille. " (I. de Damhoudere.) " Al
laghe hu vadere up de zilte, ghaet ende tardt
over hu vadere, ende vlieght naer de vaene des
crucen. " (* )
ZULLE, ZILLE, V. Dorpel, fr.

Steppende ter werelt maer over de ziele.
(Ed. De Dene.)
Zoo datje niet een voetjeu tardt over de zilte.
(Id.)
Hant en hovet lagen op die sille.
Hier omme eist niemen wille,
Up die sille tarden no staen.
(Maerlant.)

-- Slapen lijk eene zulle, vast slapen, in eenen
diepen slaap liggen. Hij lag te slapen lijk eene
zulle.
— Zijnen hiel (of zijn gat) aan de zille vagen,
henengaan en zich de zaak niet aantrekken.
— Iemands zulle plat loopen, er veel ten huize
gaan. Ge mengt gerust zijn, ik zal uwe zulle
niet plat loopen.
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-- Er zijn meer huizen of kerken, meer zullen
of zerken, zegt b. v. een dienstbode die verhuist, om te beteekenen dat hij er geene deernis in heeft.
— Dikwijls gebruikt men dit w. voor de beklantheid en de nering van eenen winkel. Dat
is eene goo zulle (die winkel heeft veel nering,
de koopers gaan er geern in). Dat is maar eene
gemeene zulle. Die winkel is vier dnizend frank
meer verkocht voor de zulle (d. i. omdat hij
zoo wel geklant is).
-- ZULLEMAART, ZILLEMAARTE, V. Spotnaam dien
men geeft aan eene vrouw of dochter die altijd
op den dorpel is en uit en in loopt bij de ge
-buren.
ZUNDE, v. Zonde, fr. péché.
ZUNNEBLIEK, m. Zie ZONNEBLIEK.
ZURKEL (wvl. ZULKER, SULKER), m. en v., fr.

oseille.
- ZURKELHOOFD (wvl. SULKERHOOFD), o. Een
dwaas mensch die 't al zegt wat hij weet of
peist. Het is zoo een zurkelhoofd.
- ZURKELTRUTTE, v. Spotnaam dien men geeft
aan eene dubbe, eene grillige of gemelijke kwezel.
ZUSTER, V.
— Zwarte zuster, naam van de liefdezuster
van de orde van S. Augustinus.' De zwarte zusters gaan geheel in 't zwart gekleed, en bezoeken en bezorgen de zieken in de huizen.
--- Fig. Flesch rooden wijn. " Dat en belet
niet dat den baes aen de genever-flessche ga lok
zich dagelyks al eenige stoopen uytzet-ken,of
ga tappen, of twee dry zwarte zusters trachte den
hals af te vringen. " (0. Duvillers.)

ZUSTEREN, zustercle, heb gezustercd (fvl. èzusterd),
o. W. Den naam zuster dikwijls uitspreken. Mijn
broeder, als hij het al verbroddeld heeft, komt mij
dan vleien en paaien : 't is zuster alhier, zuster
aldaar; maar ik ben met al dat zusteren niet
meer gediend. " De nonnekens zeggen tegen
melkanderen, laet ons nemen de deugd van Patientie ofte Verduldigheyt van Suster, Suster,
Suster, en sy bleven Susterren, niet konnende
vinden eene die de waerachtige volkomen deugd
hadde van Patientie. " (F. Vanden Werve.)
-- Zich als zuster gedragen. Alle zusters zusteren niet (gedragen zich niet zusterlijk jegens
elkander, komen overeen niet). De moeder had
hertzeer, ziende dat hare oudste dochter niet
wel zusterde met de twee andere. Die nonnekens zusteren wonder wel met elkander.
ZUURATIG (wvl. ZEUR -ATIG, zie v), adj. Zuur
van ate, zuursmakende, sprekende bezonderlijk

1448

ZUUR
van zekere gewassen voor het vee. Die soort van
gras is zuuratig. Zuuratige planten.
— Ook van grond die met zulke gewassen
begroeid staat. Eene zuuratige weide.
ZUURSEL (wvl. ZEURSEL, zie u), o. Bij ameldonk- .
makers. Water waar 't gebreedmaald tarwegraan
in gegist heeft, fr. eau sure. Zuursel met ale gemengd is goed akkermest.
ZUUTJES, bijw. Zoetjes, fr. doucement. Zuutjes
spreken. Zuutjes gaan.
ZUWEN, zuwde, gezuwd, b. w. Huischen, aanhitsen, opjagen. Zie- ZUIEN.
ZUWEN, m. en o. Hetzelfde als Zuiden, fr. sud.
De wind zit in den zuwen. Hij is afkomstig uit

het zuwen.
adj. Zie ZUIDERSCH.
ZWA, v. Hetzelfde als Zwade, in de Wdb., fr.

- zuwERSCH,

andain.
ZWAAI, m. Iets dat de zwierende beweging
van een werktuig of machine versterkt en regelt.
De zwaai van eenen uurwerkslinger is de metalen schijf of 't linsvormig gewicht dat er aan
hangt. De zwaai van eenen zwingel. Een zwingel, fr. espade, bestaat uit drie deden : de handhave die men vasthoudt; het blad waarmede men
op het vlas kapt en slaat; en de zwaai, anders
ook steert geheeten : zie BLAD.
ZWABBELEN, zuvabbelde, heb gezwabbeld, o. w.

Zabberen, zeeveren, fr. baver.
— Zabberende spreken, swabbelen. Zie swoBBELEN.
- ZWABBELWEER,

o. Reinig weder, zeever-

weder.

ZWAK
-- Afl. Zwadderaar, Gezwadder.
— Meest gebruikt langs en binnen de oostvl.
grenzen.
ZWAK, adj. " Wordt in de Kempen, in de prov.
Antw., Brab., Hageland gebruikt in den zin van
Vlug, rap, snel, gezwind, behendig. " (Alg. VI.
Idiot.) Ook bij de West-Vl., vooral langs de zeekust. Een zwakke kerel (d. i. wakker, flink, rap
en kloek, fr.. alerte, agile). Is hij ziek? hij ziet er
nogtans een zwakke kerel uit. Ge ziet er een
zwakke vent uit : ge zoudt gij goed zijn om
geernaars te vangen. Een zwakke werkman.
Zwak te beene zijn, zwak gaan. Zwak werken.
Hij is zwak in al wat hij doet.
ZWAKKEN, zwakte, heb gezwakt, o. w. Zakken,
neerzakken, zwanken, fr. s'affaisser. Een ezel die
zwakt onder den last. Hij zwakt door zijn knie'n
(zegt men van iemand die, uit flauwte of anderszins, knikkebeent. in 't gaan). Die fruitboom
draagt dat hij zwakt. Die tak zwakt van 't gewicht der appelen.
ZWALME, ZWALLEM, m. en v. Hetzelfde als
Zwaluw, fr. hirondelle. De zwalmen verdwijnen
na den zomer.
— In eenige plaatsen zegt men zwolme (zie L).
-- Langs en binnen de oostvl. grenzen zegt
men Zwaalm, Zwalem. " Schieten naer de swaelmen. " ( Ordonn. van Eeeloo.) " Elck wachte hem
van dese dwalende swalemen onder syn dack te
laten nestelen. " (J. David, s. j.)
— Wegens den uitgang van dit woord, zie M.
- ZWALMLUIS, m. en v. Zwaluwluis, fr. ricin

de l' hirondelle.

- ZWABBELZAT,

adj. Zoo dronken dat men

zwabbelt.
Vrienden, die het nat
Mint uyt Bachus vat,
Drinckt u wel feestig
Maer noyt swabbel-zat:
Het is te beestig
Vol zijn tot de keel:
Wilt gy zijn geestig,
Drinckt maer pas soo veel
Tot dat de rust
U lust
Of gy siet weynig scheel
Dat 's marinelij ck en eel.
(Beschryv. van de Vreugdeteeck.)
ZWABBEREN, zwabberde, heb gezwabberd,

o. w.

Alver hetzelfde als Wabberen : zie aid. De wind
zwabbert door de blaren.
ZWADDE, v. Hetzelfde als Zwade, fr. andain.

ZWADDEREN, zwadderde, gezwadderd, b. en o. w.
Swobbelen, brabbelen, zeeverende spreken.

m. Zwaluwsteert.
— Bij timmerl., fr queue d'aronde.
— Bij metsers. Soort van kareelsteen breeder
aan den eenen kant dan aan den anderen, en
- ZWALMSTEERT,

dienende om cirkelvormige muren te metsen.
Eenen steenput met zwalmsteerten metsen.
ZWALP (hier en daar ZWOLP, zie L), m. Gulp.
Het bloed gudste met zwalpen uit de wonde, fr.
sorta ta gros bouillons. Een grooten zwalp bloed
uitsmijten (spuwen).
ZWALPEI, o. Klutsei, een bebroed ei dat niet
uit kan kippen, hetzij dat er geen veugelsel in
is, hetzij dat de kiem dood is.
— Fig. Kwast, drinkebroer, die zijn geld en
zijne eer verkwist. Een leelijk zwalpei. Dat
zwalpei is de schande van zijn huis.
— Zwalpeiers broên, slechte zaken verrichten,
iets ondernemen dat moet mislukken.
ZWANSELEN, o. w. Zie SWANSELEN.
ZWART (nooit zwerf), adj.
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ZWAT
— Zwarte armoede, uiterste armoede, droeve
ellendigheid. In de zwarte armoede zitten.
— Zwart verdriet, sombere droef beid.
't Wordt hier altyd al verdriet,
Van dat oud en zwart verdriet daer,
't Wordt hier altyd anders niet
Als dat oud en zwart verdriet. (G. Gez.)

— Zwarte galle, zwarte ziekte, fr. hematemese.
Ook Maagkanker.
— Zwart goed, nationale goederen, goederen
die in de fransche omwenteling aan de kerk ontroofd zijn geweest. Zijn rijkdom bestaat meest
in zwart goed.
— In 't zwarte zijn, de priestertoog dragen.
De zoon van mijnen gebuur gaat te naaste
maand ook in 't zwarte (gaat naar 't Seminarie).
— Het zwart van den nagel aan de vingers, de
rand of negge van den nagel, die licht vuil en
zwart is, als men hem niet getijdelijk zuivert
of afschroodt. Het zwarte van den nagel afknippen. Zoo groot als 't zwart van uw nagels.
- ZWARTENDIG, adj. met halven klemt. op en.
Zwartachtig. Zwartendig kleur. Zwartendig
kleed. - Zie -ENDIG.
- ZWARTKOPJE, o. Een vogeltje, fr. fauvelle à
íête noire.
- ZWARTOOGDE,

adj. Die zwarte oogera heeft.

- Zie -DE.
ZWATELEN, b. en o. w. Zie SWATELEN.
ZWATTE, V. Soort van gras dat in de vlasch-

aards groeit en wiens taaie stengels met het vlas
medezwingelen, in de wetenschap lolium arvense
Schrad.,

lolium linicola Sonder,

fr. ivraie des

champs.
— Ook Zood of Zoot, o.
ZWEE, v., mv. zwee'n, zachtl. ee. Hetzelfde als
Zwei, in de Wdb., winkelhaak, fr. équerre. De
zwee is gemeenlijk de Haakzwee, d. i. een recht hoekte winkelhaak; voor de andere zegt men
Leugenzwee, Angeletzwee, enz. Die hoek is in
zwee niet, fr. n'est pas d'équerre. In zwee stellen,
fr. disposer en équerre. In zwee plooien, fr. couder

a équerre.

— Fig. Uit de zwee zijn (uit den haak zijn).
Buiten zwee zijn (uit zijnen behoorlijken stand
zijn, b. v. iemand die dronken is). Zwee houden
in 't spreken (met orde en verband zijne gedachten uiten).
. — Elke stee heeft hare twee, elke streek heeft
hare gebruiken.
— Zwee geven, fut geven, met driftig geweld
te werke gaan. De derscher gaf zwee op. de
graanschooven. Geef maar zwee!

ZWEE
— Verders al wat aan eene zwei gelijkt, b. v.
De slotmakers geven dien naam aan het gevorkte
of zweivormig deel van een dagschoft de smids
aan twee zweevormige ijzers onder aan 't ploegschar gevestigd, en 't eene de lange zwee en 't
ander de korte zwee geheeten.
ZWEEFSEL, o. Een duister, eene halve herinnering, fr. un vague souvenir. Daar heb ik nog een
zweefsel van. Daar is mij nog een zweefsel van
over.
ZWEEK, ZWERE, v. De zweke van eenen wagen
is een dwarshout dat onder den wagen rust op
de twee uiteinden van de armeelen en den lang
schraagt, fr. sassoire, De zweke van eenen-wagen
wielploeg is het stuk hout dat rust op de uiteinden van de ploegschaar onder den ploegpulm.
ZWEEP, ZWEPE, v., zachtl. ee, fr. fouet.
— Bui, bijze. Eerie zwepe regen. Het heeft
daar eene groote zwepe geregend. Het regent
nu en toen eene zwepe.
— Bij rnulders. De zwepen van eene steenen
windmolen zijn de vier lange stukken hout die
den 'steert verbinden aan de spruitbalken; ook
Zwepingen genaamd.
- ZWEEPTOP, m. Een top of tol dien men niet
een kort zweepken geeselt om hem langs den
grond al draaiende voort te drijven. Een ijstop.
is een zweeptop, fr. sabot.
ZWEER, ZWERE, v., zware ee. Etterbuil, fr.

ulcère, flegmon.
— Dit w. (met de zware ee en het vr. geslacht)
heeft bij ons ook nog de beteekenis van Zeer,
pijn, fr. mal, douleur, doch enkelijk in de samengestelde Hoofdzweer, Lenderzweer, Tandzweer,
en (bij onze schrijvers) Hertzweer. De lossche
hoofdzwere. Eene onverdragelijke lenderzweer.
" Sonder dat 'er iemant van 't gheselschap de
minste hooft-sweere kreegh. " (P. Devynck.)
" Naer groote maeltijden, bancketten, dansen,
drinckardije, tuysscherye, daer volght gbemeynelijck verbittertheijdt des ghemoedts, hoofdzweer, hert -zweer, twist, en eenen nacht vol van
quellinghe. " (J. David, s. j.) " Duysende peryckelen, becommernissen, ende hert -sweeren. " (P.
Mallants.) " Cortsen, hooftzweere, tandzweere,
mede. " (Ed. Dene.)
Hooft -sweer, tandt -pyn, flereeyn,
Blyven myn gheselschap zyn.
(P. Gheschier.)

— Dit w. (in den zin van pijn, zeer), is ook
gebruikt in de stad en prov. Antw., doch daar
is het van 't mann. geslacht (Alg. Vl. Idiot.),
even als bij eenige vroegere schrijvers. " Dat
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Abraham dicmael groolen hooftsweer ende patientie heeft moeten hebben. " (A. Adriaensens.)
" Van den hooft-sweer en d'onrusten- des .Hofs
ontslaghen. " (P. Mallants.) " De bladeren van
moerbesien oft den wortel in reghen-water ghesoden en dan den wont daer mede ghespoelt
met weynich azijns beneemt den tandt-sweer.
(Heyman Jacobsz, die ook het onz. gebruikt
" Water van Angelica is goet voor 't tantsweer.
— Kramers heeft : " Zweer aan den hals,
aan den kop, aan 't kruis der paarden, fr. dar
dezen zin zeggen wij zeere; zie ZEERE, V.-tre."In
")

ZWEERD, o. Te zweerde staan, gewapend den
vijand afwachten; fig. Zijne voorzorgen genomen
hebben en op zijn hoede zijn. Men moet wel te
zweerde staan of men wordt in de wereld bedrogen. Die deugdzaam wilt leven, moet altijd
te zweerde staan tegen den duivel.
— Zweerd van een schip, fr. semelle, derive. Zie
ZWAARD in

de Wdb.
- ZWEERDVAGER, m. Hetzelfde als holl. Zwaard

-vegr,
fr. fourbisseur.
— Te Brugge en elders bestaat de familienaam Swertvagher.
ZWEE-RONGE, ZWEE-RO1VIME, ZWEE-ROEME, v.

Eene rouge die den vorm heeft van eene zwee
of winkelhaak, zoodat het eene einde rechtstaat
langs den wagenkas, en het andere vastligt in
den blok onder den wagenkas.
ZWEET, m., mv. zweeten. Zwoeger, daglooner,
fr. homme de peine. Bij onze schrij vers gebruikt.
Hebt ghy den dagh-loon uyt-ghestelt
Wanneer den sweet quam om syn ghelt ?
(A. Poirters.)

- Zie UITZWEETEN. Vgl. ook den bloed met het
bloed.
ZWEETEN, zweette, heb gezweet (wvl. zwètte, ge
zie KLANKVERK.), o. w., fr. suer. Water en-zwèt,

bloed zweeten (uit der mate benauwd zijn en
verlegen). Hij moest eene aanspraak doen in die
vergaring, en hij zweette van verlegenheid.
Zwijgen dat men zweet (geen woordeken durven
reppen uit vrees van zich te misklappen).
— Kramers geeft het deelw. gezweeten dat bij
on.s niet gekend is.
ZWEEVEN, zweefde, heb gezweefd, b. w. Weg en
weder in 't water bewegen, sprek. van gekookt
weefgaren dat men aldus uitspoelt. Garen

zweeven.
— Lambooien, half uitslaan, sprek van graan
dat nog in de aren is. Koorn zweeven. De
schaapboeren somwijlen zweeven het koorn in
plaats van het uit te derschen, en geven de rest

ZWEL
aan de kudden. Men zweeft het koorn tegen den
graanweeg, om schoon zaaigraan te hebben.
— Vandaar Uitzweeven.
ZWELG, m. Achtermond, fr. arriere-bouche. " De

tonghe is ghestelt in den swelgh der kele. " (J.
David, s. j.)
- ZWELGEN, zwalg en zwolg, gezwolgen, b. en
o. w., fr. avaler. " Hannen Vandenberghe zijnde
parmentier zwalgh een naelde inne." (C.Vrancx.)
Portia zwalch bernende colen binnen.
(A. Biins.)
ZWELLEN, zwol en zwal, gezwollen (fvl. èzwol-

len, zie GE), o. w. Zie de Wdb. " Hoe dat eenen
bergh eens soo swat en overal soo dick wierdt. "
(J. David, s. j.)
De rave verwaent zwal op als een padde.
(Ed. De Dene.)
ZWELTE, V. Eene die uit ledigheid hare zaken

verwaarloost en onachtzaam is, puella ignava
zegt Kil. Eene luie zwelte. Eene zwelte zal
nooit eene goede huismoeder zijn.
ZWELTEN, zwolt, heb of ben gezwollen, o. w.
Bezwijken van gebrek, vergaan van flauwte,
kwijnen en sterven omdat men geen voedsel
heeft of nemen kan; Kil. Swelten, deficere, languescere, fatiscere. In tijd van hongersnood zwel ten vele menschen. Die zieke mensch is gezwolten, geen voedsel meer kunnende nemen. " Dat
zy eer van hongher zouden ghezwolten hebben. "
(N. Despars.) " Een -jeghelick wort gehouden
sijne doode peerden ofte andere geswoltem beesten te delven in sijnen grondt. " (Cost. v. Belle.)
" Alle geswolte-n beesten wierden geëeten, als
oock honden ende catten " in eenen hongersnood. (Pauwel Heinderyckx.)
Heeft de zwalewe zien ligghen

zwelten in t'snee.
(Ed. De Dene.)

ZWEM, o. Eene plaats waar men zwemt.
— Langs de zeekust geeft men dezen naam
aan eene kil, waar 't water in blijft staan als de
zee afgaat.
ZWEMBALG, m. Zwemblaas der visschen, fr.

vessie aérienne, vésicule natatoire.

— Het woord is gebruikt te Ostende.
ZWEMMEN, zwam en zwom, heb gezwommen,
o. w., fr. nager. Hij zwam over den stroom.
ZWEN, o. Zie ZWIN.
ZWENKEL, ZWINKEL, m. Hetzelfde als Zwengel, in de Wdb. De zwenkels of zwenghouten
van eenen wagen, ploeg, enz. zijn tweederlei:
het groot zwenkel, anders Voleie of Harnas genaamd, fr. volée; en de kleene zwenkels, anders
Haamschieren geheeten, fr. palonniers.

ZWEP
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- ZWENKELSLOOVE, ZWINKELSLOEVE, V. Een
ijzeren band. te midden het haamschier met
eenen haak die grijpt in den ring van de harnas

-slove.
ZWEPE, v. Zie ZWEEP.
ZWEPING, m., mv. zwepingen. Gording, fliering,
lang stuk hout dat horizontaal op de scheerstijlen ligt van een dak, om de kepers of spanningen te dragen; fr. panne.

--- De zwepingen van eenen windmolen : zie
ZWEEP.

ZWEREN, zwoor, zwoer en zweerde, gezworen,
b. w. Eenen eed doen, fr. jurer.
-- Nood zweren, zich voor onvermogend tot
betaling verklaren, fr. deposer son bifan, faire
faillite. Ik vrees dat hij zal nood zweren. Hij
heeft nood gezworen, en veel schulden gelaten.
" Welcke recompense niet en valt int regard
van Leenen ende Catheylen, midis dat int ver
ende alieneren van Leenen, blijcken moet-copen
vanden consente vanden oudtsten hoyr, ofte van
ghezwooren noodt, ende dat de Catheylen gheen
zyde noch cant en houden ghelijck ghestruyckte
erfve. " (Cost. v. Veurne.)
— Armoe, zweren, eig. Zich arm verklaren; in
't algemeen Arm zijn, armoede lijden, zijnen
nood klagen. Hoe leed het hem was, de slechte
tijd dwong hem ook armoe te zweren.
— o. w. Zeer doen, fr. faire mal. " Zoo veel
wonders hoorera moesten, dat hemlieden thoóft

zwoer. " (N. Despars.)
Zwoer mij mijn hooft, zyn hertken hem zweerde.
(A. Biins.)
ZWERM, ZWARM, m.

en ook o. Eene zwermende
menigte. Wie heeft er dat zwerm bie'n afgeschud
van den boom P Een groot zwerm.
ZWICHTEN, zwichtte, gezwicht, b. w. Mijden,
ontzien, sparen, fr. ménager. Iemand zwichten.
Dat hij zijne ouders niet zwichtte, hij zou zich
overgeven aan alle baldadigheden. Niemand
zwichten. Hij doet al wat hem lust, zonder iemand te zwichten. Zich zwichten, fr. ménager
sa santé. Ge moet u zwichten, ge koomt nog
maar uit eene ziekte. -- Zijne kleeren zwichten,
fr. ménager see habits.
Geen onkost is er, die gezwicht is.
(J. B. Decorte.)

— Vermijden, fr. éviter. Ge moet dien vent
zwichten, want hij heeft kwaad in den zin. De
slechte gezelschappen moeten gezwicht worden.
— Zich zwichten van, zich onthouden van, ver
Zwicht u van de slangen. Zwicht u van-mijden.
dat te verrichten. Ge moet u zwichten van die
slechte kerels.

ZWIE
Zwicht u van schryvers
en vryvers :
Komt het op deelen aen,
Zy zullen nooit van achter staen.
(J.•B. Decorte.

--- Zwicht u ! Een woord van bedreiging, beantwoordende aan 't fr. prenez garde à vouso.
Zwicht u, jongen, dat ge weer geen krieken
steelt. Ik zie wel wat gij voornemens zijt, maar
zwicht u!
ZWIER, m. - Weister, vrije beweging. Hij heeft
zijnen zwier hier niet om kunsten te doen. Laat
hem zijnen zwier.
— Fig. Men mag een kind zijnen zwier niet
laten (niet alles laten doen wat het wilt).
ZWIEREN, zwierde, gezwierd, b. en o. w. Slingeren. De armen zwieren in 't gaan. De uur werkslinger zwiert weg en weder. Die in eene
renne of schongel zit, zwiert in de lucht. Een
kleed weg en weêr in 't water zwieren om het
uit te spoelen.
ZWIERLEN, zwierlde, gezwierld, b.

en o. w. Het-

zelfde als Zwieren. Een kleed in 't water zwier
om het af te spoelen. De dronkaard zwierlde-len
in de straten. De vaandels zwierlen in de lucht.
— Kramers heeft Zwirrelen al ver in denzelfden zin als ons Zwierlen; doch in het voorbeeld de pijl vloog zwirrelend door de lucht (fr.
la flèche fendit l'air en sif aint), zou ons zwierlen
niet dienen.
ZWIJGEN (wvl. ZWIGEN), zweeg (wvl. scherpl.
ee, zie DUIGEN), gezwegen (fvl. ezwegen, zie GE), b.
en o. W. Niet spreken, fr. taire; se taire. Zwijgen
lijk vermoord (geen woordeken reppen).
— Het is voor een eeuwig zwijgen, men zal er
in langen tijd niet meer moeten naar omzien.
Als gij dat in hout maakt, 't zal weldra versleten
zijn; maar maakt gij het in ijzer, het is voor een
eeuwig zwijgen.

— Eene zwijgende conditie, eene gezwegene
conditie , fr. condition tacite , stipulation sousentendue. " In allen alsulcken beloften es een zwij ghende conditiete verstane. " (C. Van Dordrecht.)
Vgl. eene zingende mis, lezende mis, enz.
- ZWIJGERTJE, o. Kantij ntj e, drinkhuisje waar
men om eenen borrel kan gaan zonder veel belet
te worden. Dat vrouwtje maakt veel van de zwijgertjes " Ik heb op Eyer -raepinge vieren -twintig herbergen en soo vele kroegen, met nog enige
eerelyke swygerkes soo vol gesien, dat men' er
maer met moeyte in kon geraeken. " (Vaelande.)
ZWIJKESLAAN, sloeg

gen, bij Kil.

zwijke, heb zwijke gesledeficere, staat meer-

5WIJGK-SLAEN,
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waals bij A. Biins in den zin van Verlaten, fr.

maken, ge zoudt wel den steent vergelen, zegt men

abandonner, b. v.

schertsende aan iemand die zich al te zeere
haast en spoedt om iets te verrichten, iets te
ondernemen, enz.
— ZwIJNAARDE, V. Mengeling van gemalen
boonen met krensen, tot voedsel van zwijnen,
koeien, enz.
-- Aarde, in den zin van fr. terre, wordt altijd
bij ons eercde, ercle uitgesproken, zoodat het hier
wel iets anders moet zijn, dewijl men nooit
zwi veerde maar altijd zwijnaarde zegt. Het angels. ar bet. substantia, zegt Ten Kate, ii op er.
— Meest gebruikt in 't L. v. Aalst.
-- ZWIJNAARSDE (wvl. ZWIINEERSDE, uitspr.
-eesde, zie Rs), adj. Wordt gez. van een dier
wiens aars of achterlijf aan dat van een zwijn
gelijkt. Zwijnaarsde koeien worden niet geprezen. Zwijnaarsde peerd, fr. cheval troupe avalée.
- ZWIJNEBAKE, V. Bakenier, fr. charcutiel.
- ZWIJNEBAKENIER, In. Hetzelfde als Zwijnebake, spekslager, fr. charcutier.
— ZWIJNEBAKIGE, ZWIJNEBAKEGE, v. Bakenierster, fr. charcutière.

Slae ie u zwijcke, wildt mij verdoemen.
En
Prince, alwaer ic als Darius rij cke,
Al en vondt men niemandt mijns gelijeke,
Nochtans en' sloech ie u nemmermeer zwijcke,
Ghij hebt mijn gratie.

— Kil. wijst dit w. in Vlaanderen thuis; ik
heb het hier nog niet weer gevonden, zoo min
als zijn synoniem Bezwijken, Kil. Be-swijcken,

deficere, deserere, linquere:
Ic storf liever dan ie u bezwycken zouwe.
(A. Biins.)

Bezwijcken wilt mij niet, zoete Granate.
(Id.)

ZWIJMELEN (wvl. ZwIMELEN), zwijmelde, heb
gezwijmeld, o. w. • Ronddraaien, sprekende van
eenera scherf, van een stuk geld of ander plat
voorwerp dat rondwentelt, niet op wijze van een
wiel, maar op wijze van den waaier of windvang
van een uurwerk. De windvang zwijmelt terwijl
de uur slaat. De kinders, die, kop of munte spe
geldstukken omhoog werpen, eischen-lend,
dat zij zwijmelen.
— Weg en weer slaan, waggelen, fr. vaciller.
Als de bucht breekt, tuimelt de vlieger al zwijmelende neder. De dronkaard gaat al zwijrnelende.
ZWIJMEREN, o. w. Hetzelfde als Zwijmelen.
— ZWIJMERING, V. Zwijmeling, zwimpe, fr.
vertige. " Paddendille (fr. camomille puante) is
Boet tegen de draeyinge oft swijmeringhe int
hooft. " (L. Fuchs.)
ZWIJN (wvl. ZwIIN, zie IJ), O. Verken.
-- Bij metsers. Een rond mandewerk, lang en
buikte lijk een zwijn, dienende om gebluscht
kalk te ziften. — Het gr. iropxos bet. ook een zwijn
en tevens een rond mandewerk om te visschen.
-- Bij wevers. Zie HANGEL.
— Kapvormig bovendeel van iets, op wijze
van ,&. Eene vlasmijt met een zwijn opmaken
(d. i. het bovendeel ervan den vorm geven van
eene kap, van een dak).
-- Vklw. zwijntje, een zeugsken, fr. cloporte,
porcelet. Er zitten veel zwijntjes in dien ouden
wijnbak. -- Handborstel, bij Kramers Varken,
Stofvarken geheeten, fr. houssoir manche court.
De meubels afstoffen met het zwijntje. --- Soort
van erwt die met de schokken geëten wordt,
peultje, krombek, fr. pols goulu. Een paander
zwijntjes. Zwijntjes eten.
, Spreekut. Gij zijt al te haastig om zwijns te

a'

a

— ZwIJNEBILK, ZWIJNEBOCHT, ZWIJNEBOK,

Hetzelfde als Verkensbocht. Zie

BILK

en

m.

BOCHT.

— ZwIJNEFOOIE, v. S mulpartij tj e ter gelegenheid van het slachten van een zwijn. Er was
zwijnefooie bij den landbouwer.
-- Ook Zwijnekerweie en Zwijntjeskermis
geheeten.
— ZWIJNEKERWEIE, —KREWEIE, —KRAWEIE, V. Zie
ZWIJNEFOOIE.
-- ZWIJNEN (wvl. ZWIKTEN), zwijnde, heb ge ywiiii d;
ook SWIJNEN, o. w. Mooschen, kwistig handelen.
Ge meugt zoo niet zwijnen, kind (d. i. aan tafel
de spijs laten vallen en verkwisten). In 't eten
zwijnen. In 't geld zwijnen, fr. être crapuleusement p3•odigue. Ge moet daar niet in zwijnen,
want later zult gij er in kramen.
- ZWIJNERENNE, v. Zie VERKENSRENNE.
-- ZWIJNESTEERT, m. Bij arnbachtslien. Soort
van ijzeren boor bestaande in eene gekronkelde
spil gelijk de krulsteert van een zwijn, met twee
scherpe lepeltjes op het einde, om gaten te
grenzen in zacht steen, enz., fr. queue-de-cochon.
-- ZWIJNETRLIPE (W-Vl. ZWINETRIPE), V. De trijpe,
of ingewanden van een zwijn, fr. tripe cle pore.
Eene zwijnetrijpe. Daar zijn zwijnetrijpen te
koopen.
— Ook dikwijls gebruikt voor Ti ijpkermis,
zwijnefooie, fr. boudinée. Zwijnetrijpe houden. Op
eene zwijnetrijpe genood zijn. Naar eene zwijne
gaan.
-trijpe
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-- ZWIJNEVLOEK (wvl. ZWINEVLOUK, zie IJ ei

ou), in. Geknor, fr. cn'ogneinent. Als hij dat hoor
gaf hij een zwijnevloek, en ging hellen. -de,
— ZWIJ-SGERS, 0. Onkruid, in de Woordeb.
Verkensgras, Knop gras genaamd, fr. centinode,

fraiiza.sse, rrennouée des petits oisea2cx, pol ygonucin
aviczcla,;-e L.
— ZWIJNSITU RSEL ( uitspr. zwiinshussel, zie its),
m. Appelbie, fruitenier, wesp, fr. guepe.
-- ZWIJNSL +DUKE, V. Eene afgetuinde plaats
waar verkens in verblijven, zwij^nebocht.
- Zie LEUKE.

--- ZWIJNSNOOT, V. Eikelnoot, fr. gland de chene.
-- Dus genoemd omdat die noten tot voedsel
van de verkens dienen.
- ZWIJNSPUIST, V. Kleene zweer op den boord
van de wenkbrauw, gelijkende aan een gerstekorrel, en daarom in 't fr. orgeolet genaamd, ook

compere loriot.
-- ZWIJNSRENNE, v. Zie VERKENSRENNE.
--- ZWIJNTJESKERMIS, V. Trijpkermis, fooie die
men aan vrienden en magen geeft, als het vet
zwijn geslacht is, fr. boudinée.
--- ZWIJNTJEVETTEN, vette zwijntje, heb zwijntje
gevet (zie BOEKBINDEN), O. W . Eenvoudig kaartspel dat oulings veel gespeeld wierd, en nu nog
somwijlen bij oude lieden of jongens.
ZWIJNSELEN, o. w. Hetzelfde als Swanselen,
Swollen, Swijnen.
ZWIJNSWOLLEN, o. W. Zie SWIJNSWOLLEN.
ZWIJTE (wvl . ZWITE) , v. Volgreeks, een geheel
van aaneenhangende deelen. Hij heeft daar. eene
schoone zwijte land (d. i. eene lange uitgestrekt heid van aaneenliggende partijen land). Eene
zwijte schilderijen.
— Dit w., bij 't ongeleerde volk gebruikt, is
van ouds ontleend aan 't fr. suite.
ZWIKKEL, m. Een lange mensch die zwikt in
't gaan. Een zwikkel van eenen vent. Een lange
zwikkel.
ZWIKZWAK (wvl . ZWIIKZWAK, zie IND), m. Iemand die zwikt en zwakt in 't gaan, zwikkel.
Een zwikzv rak van eenen vent.
-- ZWIKZWAKKEN (wvl. ZWIIKZWAKKEN), zwik
zwakte , heb gezwikzwakt, o. w. Zwikken en zwakken in 't gaan, wankelende gaan, fr. ehanceler,
vaciller. Zwikzwakkende gaan.

-

Z WIM
ZWI1VIPELACHTIG, adj. Wankel, waggelachtig.
Zwimpelachtig zijn van drinken, van eene draai
-ing't
hoofd, enz.
ZWIMPELBEENEN, zwi m7pelbeende, heb gezwim pelbeend, o. W. Op zijn beenen wankelen, waggelbeenen, vlechtebeenen. Een dronkaard die
zwimpelbeent. Zwimpelbeenen van ouderdom,
van flauwte.
ZWIMPELEN, zwimpelde, heb gezwimpeld, o. w.
Waggelen, zwankelen, zwierlen. De dronkaard
zwimpelt in de straten. Eene draaiing in 't hoofd
krijgen dat men ervan zwimpelt.
--. Wapperen, gezweept worden door den
wind, enz. De vaandels zwimpelen in den wind.
In storm op zee, zwimpelen mast en zeilen.
--- - Afl. Zwimpeling.
ZWIN, ZWEN , o. Waterleiding, beek die het
water afleidt naar eenen meerderen stroom. De
waters van de grachten vloeien weg naar de
zwinnen. Des zomers, opdat de grachten niet
zouden droog komen, houdt men het water op
in de zwennen bij middel van sluizen. De Wateringe zorgt voor de zwinnen, de boeren voor de
grachten. Voor Zwin zegt men ook eene Aar
(ader), eene Suatie. `j Heerweghen, swenen, hee den ende smalle waterganghen. " (Keure vande

Waeteringhe van Blanckenberghe.)
— Dit woord is veel gebruikt in Noord -Vlaanderen. Men vindt in oude Omloopers dit woord
geschreven Swin, Swen, en Swein, verkleenw.
Swencken, Sweincken, en Zwincken.
-- Vgl. fr. suznter.
ZWINGE, v. Harnas of voleie waar de peerden
aan liggen, fr. volée._
-- In sommige plaatsen maakt men vbrschil
tusschen Zwinge en Zesenkel : de zwinge is fr.
volée; de zwenkel is fr. palonnier. Zie ZWENKEL.
ZWINGEL, m. Breed houten zweerd waarmede
men de lemen uit het vlas slaat, fr. espade. Het
blad en de zwaai van den zwingel.
- ZWINGELBERD, 0. Eene rechtstaande plank
met eenen diepen wijden kerf dien men de kraag
heet, en waar men het vlas in houdt dat met de
zwingel geslegen wordt, fr. chevalet.
- ZWINGELEN, zwingelde, gezwingeld, b en o. W.
.

Met den zwingel de lemen uit het vlas slaan.
Het vlas zwingelen. Wel kunnen zwingelen.
— o. W. met hebben. Bij koper- en ijzerdraaiers.

ZWIMMELEN, o. w. Hetzelfde als Zwijmelen;
zie ald.
ZWIMPE, ZWIMPING en ZWIMPTE, v. Zwijmeling, bez. die waggelen doet, fr. vertige. Hij heeft
eene zwimpin g gehad. Hij kreeg daar zoo schielijk eene zwimpe dat hij omviel. -De ziekte is

Niet juist ronddraaien, slingeren. Een stuk, dat
gedraaid wordt, zwingelt als het niet juist en
recht onder den beitel loopt.
- ZWINGELKOT, o. Loodse of andere plaats
Waar men 't vlas zwingelt. Het ovenbuur dient

begonnen met zwimpten in 't hoofd.

dikwijls ook voor zwingelkot.
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— ZWINGELKROTEN, V. mv . Afval

van vlasvezels

onder 't zwingelen. De zwingelkroten hangen
gem. vol lemen. De zwingelkroten verschillen
van de hekelkroten; deze laatste zijn de afval
van de hekeling.
— ZWINGELMOLEN (wvl. ZWIINGELMETJLEN, zie

AND en o), m. Molen waarmede men vlas zwingelt. De zwingelmolens, sedert eenige jaren in
zwang gekomen, verlichten den arbeid en verdapperen de werking.
--- ZWINGELRIEM, V. Eene lederen riem die
tusschen het zwingelberd en den zwingelaar
gespannen ligt, een a twee voet van den grond,
om den zwingel te beletten de beenen des zwingelaars te raken.
— ZWINGELSPAAN, o. Hetzelfde als Zwingel, fr.

espzde.

ZWIN
-- Z i^ ELSTEERT,

M. Zie LEE.

— ZWIN GELVOET, m . Hetzelfde als Zwingelberd,
fr. chevalet d'espadeur.
— ZWINGELZWEERD,

0. Hetzelfde alf Zwingel-

spaan, fr. espacde.
ZWINKEL, m. Zie ZWENKEL.
ZWINKELEN, zwinkelde, heb gezwinkeld, o. w.

Zwenken, slingeren, weg en weder bewogen
worden. Het uiteinde van den boom, die met
den ezel vervoerd wierd, zwinkelde geweldig.
De dronkaard zwinkelde langs de straat.
Betrouwde 't als by rond heur kwam
Gewipt, de zwanke vlinder,
Die zwinklend op en neder klam
En zocht keur hert te vinden.
(G. Gezelle.)

BIJVOEGSEL
A

-

, v. Naam van eene rivier in Fr.-V1. De A
was vroeger de westerlijke grens van 't Graaf
Vlaanderen. " Waert dat de zee ofte-schapvn
riviere vander A doorbrake of overliepe by dage
ofte by nachte. " (Oost. v. Brouc-burch.)
AANSPRAAK (wvl. ANSPRAKE), v. Wordt gez.,
even als gezelschap, van een dier of spraakloos
kindeken, dat ons konuis de plaats vervangt
van een sprekenden mensch, als men aleen is.
Een vogeltje in de kamer, een liondeken in huis,
een kindje in de wiege is eene aansprake. Ik
heb geern een vogeltje in mijne studiekamer:
het is lijk een aansprake.
AANSTEKEN, bl. 10.

— Tabak aansteken, de afgeplukte tabakbladeren op eene wisse of snoer spitten om ze te
droogen te hangen. Is de tabak al aangesteken?

duiken, fr. faire l'ecole buissonnière. Hij heeft

weer al achter hage geloopen.
-- Het volk maakt verschil tusschen achter
en bachten : dit laatste duidt nooit beweging
naar, het eerste wel. Dus bachten een huis gaan
bet. enkelijk het fr. aller derrière la maison;
maar achter een huis gaan bet. ook fr. aller a la
recherche d'une maison. De hond loopt bachten
zijn meester, en achter de hazen.
ACHTERDENKEN, o. b1. 18.
— Ik miste als ik schreef dat het woord niet
meer gebruikt wordt in den zin van Bekommering, vrees. Men hoort het nog in menigvuldige
streken, b. v. Leven zonder achterdenkQn, fr.

vivre sans souci, sans preoccupaíion. Ik lag met

wikkelen om iets te ondernemen.

achterdenken dat hij mijne belangen zou verzuimd hebben.
ADVIJS (wvl. AvIIS), o. Bericht; raad.
-- ADVIJZIG (wvl. Avlzm), adj., klemt. op vij.
Vernuftig, oolijk, slim. Een advijzig mensch.
Het is maar advijzig te zijn in de wereld.

Waarom hebt gij dat
gedaan ? Door aanwikkelinge van anderen.

aard, slimmerik.

AANWIKKELEN (wvl. ANW -), wikkelde aan,
aangewikkeld, b. w. Bewegen, aansporen, zachtjes ophitsen, fr. engager, exciter. Iemand aan -- AANWIKKELING, V.

AANWRIBBELEN (wvl. ANW -), wr-ibbelde aan,
aangewribbeld, b. w. Door wribbeling aanhechten. Eenen gebroken draad weder aanwribbelen.
De keten aanwribbelen (eiken draad van een
keten op 't getouw aan den drom wribbelen, eer
men het stuk begint te weven).
AARDVLINDER, EERDSVLINDER (uitspr. ersvliznder), m. Eene plant die zeer gemeen is, ook
Wilde vlinder, fr. podagraire.
ACCES, o., klemt. op ces; meest in 't mv. acces
Vallende ziekte. Zie ens, bl. 204, 2e art.
-sen.
ACHTER, bl. 16.
-- Achter halte loopen, hagemuiten, school.

- ADVIJZIGAARD

(wvl.

AVIZIGAARD), M.

Oolijk-

AFFETING, OFFETING, OFFATTING, m., klemt.
op de eerste greep. Eene soort van groenen
winterappel die bewaart tot in Meie en nog langer. De affetingen zijn langachtig, onder iets
breeder dan boven.
AFLEGGEN, bl. 30.
--- In plaats van iemand den weg afleggen,
zegt men ook enkel weg iemand afleggen, b. v.
Zij leiden hem af, daar aan den draai van de
straat.
AFMALEN, b. w. Allengskens doen vergaan,
fr. miner. De koortsen malen iemand af.
„

AFSNELLEN, snelde af, afge8neld, b. w. Met

AFSP
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aandachtige oogen afkijken, begluren. Hij zat
alles af te snellen,
Zie SNELLEN, bl. 1052.
AFSPAANDEREN, b. en - o. w . Hetzelfde als
Afsplinteren. Dat hout is van den boom afgespaanderd door den bliksem.
AFSTAKIJTSEN, b. w. Met een stakijt afsluiten.
Eenen hof, een plein afstakijtsen.
AFTINGELEN, b. w. Afpopelen, afknijzen. Hij
heeft zijn zusterkan dat afgetingeld.
--

AFWERKEN, b. w. Afkwijten met te werken.

Eene schuld afwerken (ze betalen, niet met geld,
maar met te werken voor den schuldeischer
zonder dagloon). Die proprietaris, die een landbouwer is, wil dat zijne pachters hunnen pacht
bij hem afwerken.
AFWRIBBELEN , b. w. Wribbelende afscheiden.
De zaadjes afwribbelen van een weegbree auwtje. Hij heeft zooveel gewribbeld. met die
weefketen aan te wribbelen dat hij het vel van
zijn vingers afgewribbeld heeft.
AKKERBAND, AKKERBANT, in. Een kruid ,
montia minor Gmel., fr. moniée name.

AL, bl. 45.
-- bijw. met den accent oraioire en gevolgd
van waar of daar, heeft den zin van overal. Hij
zal u al volgen waar gij gaat. Al waar deugd is,
is er vreugd.
Hy miek er de wiedsters die lagen in 't vlas;
En al daer zy hadden gekropen,
Daer lagen — ik zag het in 't speeglende glas --Al d'hairelkes nedergestopen. (G. Gez.) : +

-- Waar de Hollanders zeggen Om de maand
fr. chaque mois, Om de twee dagen, fr. toes ' le
deur jours, Om de vier weken, fr. toutes les qua1 i
semaines, Om de twaalf jaar, fr. tous les douze
ans; . zeggen wij Alle maande, Alle twee dagen,
Alle vier weken, Alle twaalf jaar, enz. Ge wilt
alle drie uren van die medicijne nemen. Men
zegt dat het lichaam alle zeven jaar van nature
verandert. Alle drie woorden moet hij verasemen. Alle vijf voeten ziek zijn. Alle tien of twaalf ..
blaadzijden staat er printje in dien boek. Alle
stappe regenen; fr. pl euvoir fréquemment, à tout
moment. Hij doet alle dage eene wandeling. Hij
gaat alle jaar eens naar Parijs.
- * ALLEVOT, bijw. Hetzelfde als het nedersaksisch en zwaabsch allebott, altbot, d. i. alle oogenblikken, altijd aan, slag voor slag (zie Alg. Vl.
Idiot. op siebot). Doch in de volgende citaten is 't
eerder overal of zoo iets. " Zy begonsten weder
pieus allevot up te rysene ende te rebel--lomevan

ere ne. " (N. Despars.) " Men hoorder die nieu.

ALST
mare hoe dat die Luyckenaers weder allevot in die
wapenen waren ". (Id .) " Welcke feeste zo haest
niet gheent en was, ofte men hoorder allevot die
claghelicke nieuware van. " (Id.) " Zo ghereeden hemlieden die Zwitsers allevot ten orloghe. "
(Id.) " Zo liepen die Ghendtenaers noch allevot
in die wapenen. " (Id.) " Dat die clerek weder
allevot volck anschreef te zes grootera sdaechs. "
(Id.) " Doende allevot die mare gaen. " (Id.)
" Men cochte die taerwe allevot te Brugghe xvi
schellinghen thoedt. " (Id.) " Zy liepen allevot
tzamen haerlieder veerden. " (Id.) " Daer en
quam anders niet of, dan dat zyder allevot mede
ghecten ende schimpten. " (Id.) " Roupende
voor den Steen ende elders allevot, met ludere
stemme. " (Id.)
.

Brast ende smetst goe teercost nu allevot.
(Ed. De Dene.)
ALIVIENTOIVIIVIE, bl. 48.

— Verre van almentommen zijn, verre van alle
geburen zijn, verre van alle Gods Heiligen zijn,
in eerie afgelegene plaats zijn waar de toegang
moeielijk is, waar men in geene betrekkingen is
met de menschen om zich het noodige aan te
schaffen. Dat huisje in die bosschen staat verre
van almentommen. Ik zou daar niet geern wonen

zoo verre van almentomment.
ALSTAN, bijw. Te Iseghem gebruikt voor
Alsans, gedurig.
AMPELBLAREN, o. mv. Hetzelfde als Wompelblaren, eene groote waterplant, nymphcea, nenuphar.

— Wegens het wegvallen van de w aan 't
hoofd van een woord, zie w., bl. 1365.
AMPLEUNIE, V. Een vrouwenaam, anders
Apollonia.
ANIJ^MOKKE, V. Mokke met anijs gebakken.
Een pond anijsmokken.
ANT - . In plaats van het voorvoegsel out- in de
werkw ., enz . zeggen wij meest ant-, b. v. antzag

(ontzag), antieg gen (ontzeggen), antbien (ontbieden), enz. Zie VERANTZAAIEN, bl. 1249.
ANZIJN (wvl . ANzIIN) , in., klemt. op zijn. Het-

zelfde als Azijn, fr. vinaigre.
-- Wegens de ingelaschte n, zie N.
ARIAANTJE, o., klemt. op de eerste greep.
Duikertje, fr. cache-cache. Ariaantje spelen.
ARNAAL, ORNAAL, bl. 58.
-- J. Van Beers (gevoel en leven) gebruikt
ordinaal voor de bolvormige waterfiesch waarbij .
de kantwerksters 's avonds werken, en die wij

het Straal noemen of de Bolle.

KAA-RT VA'N DE WESTVLAAMSCHE STREKEN EN KU3TEN
o

I

--~

.:~.~/"'"

lJra.aiead uuur; rood en,

11

®
Eec!oo

Jomerghem

.........

L~

51
.)

(lunDr'''

Bell.s l~ gucs

• 'l°t-ele

''eft~

J]oniJl!llU

.IUY/leJII

_

Lt!l~brlj.tj)'imt"..

,IJ•.'lIl//ht'/l'

t.f'':i.I

.l"'v/"J/Jt'I1~·(

It"hem

All arewih'

7'lnil'r~~lti'Jrt--

• TrdJu('.zeh

, ¢ ' , ""'--'7
e /1Td~.i' 'f'

.~

o

0:

...[)~e!ln!Jh e in:

e

~

(IJ

Niet:P

U')

J? ofelin!! i4{)

ilen!t'PI'

~
U
Ronse

,!;;nj}tI!W

•

~~

Colnu6f!1y

Ltlfitt.
Gi}

Bd" .

Herollz;Jlu rn

(,"i"sf

.,

RYSS£ L

• filipland'

. Boulun6er;;

Ledtngltem

•
Ter:!nbur!l

Leye
o

E
,

N

Lestl'('l1I
J.!

-------.-:.....--------:.....-----~-

-l-

~;i_--------L.--------------_---------'

1

